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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αδελφότητας Κρητών Πειραιά

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

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σας προσκαλεί στη

γιορτή της ρακής
που διοργανώνει με τη στήριξη
του Δήμοσ Πειραιά,

το Σάββατο 6 Οκτωβρίοσ 2018 και ώρα 07:30 μ.μ.
στην πλατεία Πηγάδας, στον Πειραιά.
Η ιστορία του παραδοσιακού ποτού της Κρήτης,
πλαισιωμένη από ένα πλούσιο
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
Θα ακολουθήσει κέρασμα.
Είσοδος ελεύθερη.
Σας περιμένουμε.

του Ι.Ν. Εσαγγελίστριας Πειραιά
«ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει»
και σας προσκαλεί:
Tο Σάββατο 3 Νοεμβρίοσ 2018 στις 07.00 μ.μ.
στο Πνευματικό κέντρο του Ναού,
να παρακολουθήσετε την εκδήλωση
που διοργανώνει με θέμα:

«Tα μσστικά της Κρήτης
μέσα από την παραδοσιακή φορεσιά,
τα μοσσικά της όργανα και τοσς χορούς της».
Επιμέλεια κειμένων- Αφήγηση: Α.-Μ. Ντουντουνάκη
Τη βραδιά θα πλαισιώσουν τα μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
και
Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίοσ 2018, στις 08.00 μ.μ.
σε μια συνάντηση γνωριμίας με την
«κρητική παραδοσιακή κοσζίνα».

Τα μαθήματα χορού και μοσσικής θα ξεκινήσοσν για τη νέα περίοδο την Κσριακή 30 Σεπτεμβρίοσ στις 06:00 μ.μ.

02-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018_2-3.qxd 24/9/2018 12:46 πμ Page 1

Κρήτες του Πειραιά

Η εφημερίδα μας εκδίδεται
με ευθύνη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας
Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος
Αντιπρόεδροι:
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Παπαδάκης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας:
Βαρούχας Λεωνίδας
Ειδ. Γραμματέας:
Δαφνομήλης Αντώνιος
Ταμίας:
Κυριακάκης Πέτρος
Έφοροι:
Tσιστράκης Νικόλαος
Στελιουδάκη Ελευθερία
Κοσμήτορες:
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ
Αθανασάκης Περίανδρος
Μέλη:
Βεριβάκη Μαρία
Βιδάκη Μαρία
Κανατάκης Μάρκος
Κρητικός Δημήτριος
Κυπριωτάκης Γεώργιος
Μαυριδάκης Δημήτριος
Παχάκης Γεώργιος
π. Τζανουδάκης Χρήστος,
Tσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
Φραγκιαδάκης Ιωάννης
Φυλλαδιτάκης Γεώργιος

ΠΑΡΑ ΚΛ ΗΣΗ
Για να λαμβάνετε την εφημερίδα,
μας στέλνετε τη διεύθυνσή σας
στα γραφεία μας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,
185 34 Πειραιάς
mail: omonoia1880@gmail.com
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σελίδα 2

Καλή και δημιουργική νέα εκπαιδευτική χρονιά
Συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες,
Το καλοκαίρι φεύγει σιγά
σιγά, αλλά όχι και η πικρή
γεύση που μας γέμισαν οι
φονικές φωτιές στο Μάτι.
Η σκέψη μας βρίσκεται
στους ανθρώπους που χάθηκαν και στις περιουσίες τους
που έγιναν στάχτη σε μια νύΘεόδωρος Τσόντος
χτα. Θλίψη και οδύνη για φίΠρόεδρος
λους,
γνωστούς, συμπατριώΑ.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
τες, συνανθρώπους.
Τα βήματα βαριά στην έναρξη της νέας χρονιάς.
Όμως η ζωή συνεχίζεται και τα παιδιά ανυπομονούν να
συναντηθούν και να ξεχαστούν στην καθημερινότητα.
Έτσι η «ΟΜΟΝΟΙΑ» αφού τίμησε λιτά αλλά με τον απαραίτητο σεβασμό, την επέτειο ίδρυσής της, την παραμονή και ανήμερα του Τιμίου Σταυρού, ανοίγει και επίσημα
την πόρτα της σε παλιούς και καινούργιους φίλους, την
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Παράλληλα μπαίνει δυναμικά σε προεκλογική τροχιά.
Είμαι σίγουρος πως εν όψει εκλογών η «οικογένεια»
της Αδελφότητας θα μεγαλώσει. Όλο και περισσότεροι
συμπατριώτες μας, παρακινούμενοι από φίλους, ξεκίνησαν ήδη από την περασμένη Άνοιξη να εγγράφοντα στο
μητρώο των μελών της.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του
σωματείου, είναι απαραίτητο κατά την προσέλευσή τους
να προσκομίζουν την ταυτότητά τους και ένα αποδεικτικό του τόπου διαμονής τους.
Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, θεωρώ πως οι
εκλογές είναι η «γιορτή» της Δημοκρατίας. Γι αυτό πρέπει να διεξάγονται σε ομαλό και φιλικό κλίμα, το οποίο
αρμόζει στη λεβεντιά της Κρήτης.
Σεβόμαστε το καταστατικό, τις αποφάσεις του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, μα πιο πολύ σεβόμαστε τον εαυτό μας.
Είμαστε εκφραστές του πολιτισμού. Αυτόν υπηρετού-

με και αυτόν καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στους
νεότερους. Ως εκ τούτου η συμπεριφορά μας πρέπει να
συνάδει με τις υποσχέσεις μας.
Σε προηγούμενες εκλογές τα ακραία συναισθήματα
υπερίσχυσαν της λογικής. Ας μην επαναληφθούν τα
ίδια λάθη. Ο υγιής ανταγωνισμός σε μια ελεύθερη κοινωνία, προϋποθέτει την οριοθέτησή του με κανόνες,
ώστε να μην βασιλεύει η αναρχία και το δίκαιο της πυγμής. Εξ άλλου κανείς δεν έχει δικαίωμα να αγνοεί τις
αποφάσεις των ψηφοφόρων, οι οποίες μέχρι τώρα κάθε
άλλο παρά αφέλεια καταδεικνύουν.
Επιπλέον θα έπρεπε οι συνυποψήφιοι που μειοψηφούν, να συνδιοικούν και όχι να εξαφανίζονται μετά το
τέλος των αρχαιρεσιών Έτσι θα μοιράζονται δίκαια το
έργο που συλλογικά θα παράγουν, ενώ παράλληλα θα
να είναι συνυπεύθυνοι για την πορεία του σωματείου
στο οποίο
Κανένας δεν είναι άμοιρος των ευθυνών του. Δεν επιτελούμε το καθήκον μας, όταν εξαντ-λούμε τη συμμετοχή μας στους Συλλόγους με την ψήφο μας. Ενεργό και
δραστήριο, είναι το μέλος το οποίο συμμετέχει στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Με τα λάθη του και τις
ελλείψεις του, αλλά με καλή πρόθεση.
Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επικοινώνησαν μαζί μου εκδηλώνοντας
ενδιαφέρον να διδαχτούν τη μουσική, τους χορούς και
την κουλτούρα της Μεγαλονήσου. Στο χέρι μας είναι να
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα
τους κάνουν να αγαπήσουν το σωματείο.
Ο Σύλλογος είναι έτοιμος για μία ακόμα χρονιά να
υποδεχθεί τους μαθητές. Κρητικόπουλα και μη, που
έχουν τη διάθεση και το μεράκι να εντρυφήσουν στην
παράδοση. Ας τους καλωσορίσουμε, επιβεβαιώνοντας
με τη συμπεριφορά μας, τη στενή σχέση μας με τον πολιτισμό.
Εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα τους, για
να τους εμψυχώσουμε στα πρώτα τους βήματα.
Καλή αρχή λοιπόν με ήθος και σύνεση.
Οι συνεργάτες μου κι εγώ ευχόμαστε σε όλους μια
όμορφη και δημιουργική χρονιά.

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 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

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
κάθε Κυριακή & ώρα: 18.00
........................................
Οι συναντήσεις της «Μουσικής συντροφιάς» θα γίνονται κάθε Πέμπτη.
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
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Κρήτες του Πειραιά

σελίδα 3

«ΟΜΟΝΟΙΑ» κοντά στην Εκκλησία

σου, στον προαύλιο χώρο του Ναού.

των χορευτικών της συγκροτημάτων, στην περιφορά του Τιμίου Ξύλου και του ιερού λειψάνου
του Αγίου Νεκταρίου.
Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, αμέσως μετά
τη Θεία Λειτουργία εψάλη στον εορτάζοντα Ναό,
παρουσία του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. τρισάγιο στη μνήμη των μελών της Αδελφότητας,
που έπεσαν στους Αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας και της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα,
στο Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στην Μικρασιατική Εκστρατεία, στους
Παγκόσμιους Πολέμους και στην περίοδο της
Γερμανικής κατοχής.
Βεβαίως ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ παρακολουθούν συχνά τις δραστηριότητες της
Εκκλησίας και μέλη των μουσικοχορευτικών
συγκροτημάτων της Αδελφότητας, με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, συμμετέχουν
ενεργά, στις περισσότερες απ’αυτές.
Συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο παρέστησαν στις εξής:

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τίμησε όπως κάθε χρόνο την
επέτειο ίδρυσής της, την παραμονή του Σταυρού,
στον φερώνυμο Ιερό Ναό της Μητροπολιτικής
Περιφέρειας Πειραιώς, που βρίσκεται στην Καστέλα, με αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών
της και συμμετοχή αντιπροσωπευτικού τμήματος

• Στις 30 Ιουνίου 2018, παραμονή της εορτής
των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών
Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη,
στον ομώνυμο Ι.Ν. στην Καλλίπολη στον Πειραιά.
• Στις 19 Ιουλίου 2018, παραμονή της γιορτής
του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη, στον ομώνυμο
Ι.Ν. στην Καστέλα, όπου η “ΟΜΟΝΟΙΑ” τέλεσε
αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της και οι
χορευτές της, περιέφεραν την Ι. Εικόνα. Στη συνέχεια δε παρουσίασαν χορούς της Μεγαλονή-

• Στις 26 Ιουλίου 2018, παραμονή της γιορτής
του Αγίου Παντελεήμονα, στην Δραπετσώνα
όπου οι χορευτές συνόδεψαν σαν τιμητικό άγημα
τη θρησκευτική πομπή.
• Στις 5 Αυγούστου 2018 στον πανηγυρικό
εσπερινό και την περιφορά της Αγίας εικόνας του
Μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού.
• Στις 28 Αυγούστου 2018, παραμονή της ημέρας που τιμάται η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη,
στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Πολιούχου της Δημοτικής Ενότητας Ρέντη.
• Στις 23 Σεπτεμβρίου 2018 παραμονή της εορτής της Παναγίας της Μυριδιώτισσας στον
ομώνυμο Ιερό Ναό, στο Νέο Φάληρο, όπου τελέστηκε σε κατανυκτικό πνεύμα και με κάθε επισημότητα ο πανηγυρικός Εσπερινός καθώς και η Λιτανεία της Ιερής Εικόνας.

Σε όλες τις θείες λειτουργίες που τελέσθηκαν
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, η αντιπροσωπία
της Αδελφότητας έτυχε θερμής υποδοχής και δεν
ήταν λίγες οι φορές που απόλαυσε ένα πλούσιο
φίλεμα.
Α.-Μ.Ν.
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σελίδα 4

Παρευρεθήκαμε στην Κρήτη…
Καλοκαίρι και η επίσκεψη στη γενέτειρα
ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Πρόεδρο της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», να συναντηθεί με τους τοπικούς φορείς και όχι μόνο. Έτσι έδωσε το παρόν στις εξής εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη:

μνης. Στην εκδήλωση κεντρικός ομιλητής ήταν ο
ιατρός Μανώλης Παπυράκης, ενώ παρουσιάστηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και παραδοσιακοί
χοροί από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.

• Στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ήρωα Κωνσταντίνου Γερακάρη, που σκοτώθηκε στη μάχη
του Δρίσκου, στις 28 Νοεμβρίου 1912. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το πρωί της Κυριακής 26 Αυγούστου 2018, στην αρχαία Ελεύθερνα, με μια εκδήλωση που με συντονιστή τον αξιωματικό της
ΕΛ.ΑΣ Βασίλη Αποστολάκη, αρίστευσε στην οργάνωση και στη συμμετοχή των κατοίκων. Στους
χαιρετισμούς τους οι τοπικοί παράγοντες τόνισαν τη σημασία της ομοψυχίας σε μια μικρή κοινωνία και της κοινής δράσης σε κάθε φιλότιμη
προσπάθεια. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Για την «ΟΜΟΝΟΙΑ» το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος. Ο επίλογος της συγκινητικής αυτής εκδήλωσης γράφτηκε στον ειδυλλιακό Δάμακα, όπου
δόθηκε δεξίωση.

• Στο όμορφο πανηγύρι της νεόδμητης εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ποταμίδας, του Δήμου Κισάμου, όπου πάνω από 300
προσκυνητές, παρακάθισαν στο πανηγυρικό
τραπέζι και απόλαυσαν διάφορα εδέσματα με τη
συνοδεία του φημισμένου κρασιού της περιοχής,
που παράγει και διαθέτει στο οινοποιείο της, η οικογένεια Πνευματικάκη.
• Στο 33ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών, που έγινε το Σάββατο 18 Αυγούστου
2018, στο χωριό Απλαδιανά της Τοπικής Κοινότητας. Ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνομίλησε
με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τοπικούς φορείς και στη συνέχεια παρακολούθησε το χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος & Μανώλης Χνάρης».

• Στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, που έγινε στις 4 Αυγούστου
2018, στο «σπίτι του πολιτισμού» στο Ρέθυμνο,
όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει και ν’ανταλλάξει απόψεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, εκπρόσωπους της Εκκλησίας, της Τοπικής Ένωσης
Δήμων του νησιού, της Γεν. Γραμ. Απόδημου Ελληνισμού, της Αυτοδιοίκησης, Βουλευτές και
απόδημους Κρήτες όπου γης. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην «ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία είναι μέλος του Π.Σ.Κ. και στην
ουσιαστική συμμετοχή της στις εργασίες του Φόρουμ των απανταχού νέων Ελλήνων, το οποίο
έλαβε χώρα στην Αθήνα, το Σαββατοκύριακο 31η
Μαρτίου με 1η Απριλίου 2018.
• Στο αφιέρωμα στο σπουδαίο καλλιτέχνη Θανάση Σκορδαλό, με αφορμή τη συμπλήρωση 20
χρόνων από το θάνατό του, που διοργάνωσε στο
Σπήλι την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών, με την υποστήριξη
του Δήμου Αγίου Βασιλείου και την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-

• Στο δρώμενο της «Αναβίωσης του παραδοσιακού Κρητικού γάμου», που διοργάνωσαν
την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018, στην Πλατεία Μικρασιατών και στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου Ρεθύμνης, ο Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «ΑΡΚΑΔΙ», υπό την προεδρία
του Κωνσταντίνου Ηλιάκη, σε συνεργασία με το
Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνης, υπό την προεδρία
της Φέφης Βαλαρή. Μια αυθεντική αναπαράσταση των ηθών και των εθίμων του τόπου μας, την
οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ
των οποίων και πολλοί τουρίστες.

• Στην τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της
Κοξαρέ, που γίνεται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας του χωριού και κέρασμα στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Το Ολοκαύτωμα της Κοξαρέ εντάσσεται στη μακριά αλυσίδα των δοκιμασιών που σημάδεψαν το Αντιστασιακό Έπος του Ελληνικού λαού και ειδικότερα του Κρητικού, στην σκοτεινή περίοδο της κατοχής.
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Μινωικές γραμμές

Οι Μινωικές γραμμές μας ενημερώνουν ότι:
• Με οικολογική φιλοσοφία και συγκεκριμένη
στρατηγική υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, αποφάσισαν να εντάξουν μία ακόμη πράσινη ενέργεια στις δράσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν, με την
κατάργηση της χρήσης των βλαβερών πλαστικών, όπως τα καλαμάκια, από τα bars, selfservice & a la carte εστιατόρια των πλοίων
τους, που ρυπαίνουν τις ελληνικές θάλασσες
και απειλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Επίσης ότι στα καταστήματα των πλοίων,
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά χάρτινες σακούλες.
• Θέλοντας να εκδηλώσουν έμπρακτα τη
στήριξή τους στους εισαχθέντες στα Ανώτατα
και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, προσφέρουν σ’αυτούς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν για την
εγγραφή τους στις σχολές φοίτησης, στη
γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς – Ηράκλειο και

Χανιά – Πειραιάς – Χανιά :
50% ΕΚΠΤΩΣΗ σε όλες τις κατηγορίες θέ
σεων επιβατών (εκτός της θέσης LUX).
20% ΕΚΠΤΩΣΗ στα δίκυκλα και Ι.Χ. οχήμα
τα (εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος).
Επίσης προσκαλούν όλους τους επιτυχόντες, να εγγραφούν στο Minoan Lines Bonus
Club και να κερδίσουν αυτόματα τους πρώτους τους 200 πόντους, αν η εγγραφή γίνει
ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά τους πρώτους τους
100 πόντους, αν συμπληρώσουν την έντυπη
αίτηση εγγραφής. Έτσι θα αποτελούν πλέον
μέλη της μεγάλης οικογένειας των ΜΙΝΩΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ και θα απολαμβάνουν μοναδικά
προνόμια και προσφορές στα εισιτήρια, στις
αγορές από τα καταστήματα και στις καταναλώσεις τους στα εστιατόρια και τα μπαρ των
πλοίων της εταιρείας.
Τέλος χορηγούν σε όλους τους φοιτητές εκπτώσεις καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
• Tην Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στο Cruise Ferry Mykonos
Palace, που βρισκόταν όλη την ημέρα στο λιμάνι της Σούδας, εγκαίνια του νεότερου και ταχύτερου πλοίου στη γραμμή των Χανίων, που
συνδέει την Κρήτη με τον Πειραιά.
Ντυμένο στα γιορτινά του το καράβι, ήταν
ανοικτό από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις
21:00 το βράδυ, με πολλές καλλιτεχνικές εκπλήξεις στους κοινόχρηστους χώρους του και
δυνατότητα του κοινού, να περιηγηθεί σ’αυτό
και να απολαύσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες εν πλω, από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του.

ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
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Η Α Ν Ε Κ ε υ χα ρ ι σ τ ε ί
Η Διοίκηση της ΑΝΕΚ LINES, ευχαριστεί
θερμά όλους τους φορείς και τις αρμόδιες αρχές
για την αρωγή και συμπαράστασή τους καθόλη
τη διάρκεια των διαδικασιών αντιμετώπισης της
φωτιάς που σημειώθηκε την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018, στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ειδικές ευχαριστίες επιθυμούμε να απευθύνουμε προς τον ΟΛΠ και το ανθρώπινο δυναμικό
του. Ειδικά στον κ. Γιώργο Σαρηγιάννη - Προϊστάμενο Τμήματος Ασφάλειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος του ΟΛΠ.
Με ιδιαίτερη μνεία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κ.κ. Σταμάτιο Ράπτη - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ανδρέα
Θεοφίλου - Λιμενάρχη Πειραιά και Ιωάννη Σταμούλη - Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Πειραιώς, για την ταχύτατη ανταπόκριση και
υποστήριξή τους όλες αυτές τις ημέρες.
Το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος μεταφέρθηκε
από την ακτή Ξαβερίου στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, όπου θα παραμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επισκευής
του.

1) Εθν. Αντιστάσεως38, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4612106
2) Εθν. Αντιστάσεως 91, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4615791

Καλοκαιρινές μουσικές συναντήσεις

Η μουσική συντροφιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», δεν σταμάτησε τις συναντήσεις
της καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να συζητήσει και να σχεδιάσει
πιθανές μουσικές εμφανίσεις της, σε χειμερινές εκδηλώσεις του σωματείου.
Χαλαρές πρόβες στο Μέγαρο της Αδελφότητας, χωρίς την πίεση της καθημερινότητας και του φόρτου εργασίας, που εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο
της ομάδας και συνάμα τη δένουν.
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Aνταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις παρευρεθήκαμε…
Είναι τιμή και χαρά για τη Διοίκηση της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», να ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις φορέων, σωματείων και φίλων και
να στηρίζει κάθε τους προσπάθεια.
Έτσι το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς παρευρέθηκε :

• Στην τελετή εγκαινίων της Έκθεσης Βιβλίου,
που πραγματοποιήθηκε για 32η χρονιά από το
Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, στο Πασαλιμάνι. Στην Έκθεση η οποία έγινε
πόλος έλξης για τους φίλους του βιβλίου, συμμετείχαν εκδοτικοί οίκοι απ’ όλη την Ελλάδα.

• Στο γλέντι που διοργάνωσε η Ένωση Κρητών

Κερατσινίου Δραπετσώνας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙι», το
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, στο λιμανάκι του Αγίου
Νικολάου στο Κερατσίνι, με φαγητό και καλή μουσική από το συγκρότημα του Ηλία Χορευτάκη.

• Στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, όπου την
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, ο Γιάννης Κακλής με τον
Πέτρο Βουμβουλάκη, ζωντάνεψαν την κρητική
παράδοση, σε μια βραδιά με κρητικές μελωδίες.
Συμμετείχε ο χορευτικός όμιλος «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ».

.• Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, όπου
το Λύκειο Ελληνίδων, μετέτρεψε την Αγορά, το
Κέντρο Επισκεπτών, τους Πίδακες Νερού και το

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» χορεύει στον Μ. Τζουγανάκη

Μια εξαιρετική μουσική βραδιά με τον Μιχάλη Τζουγανάκη, είχε την ευκαιρία να απολαύσει το πειραϊκό κοινό, το βράδυ του Σαββάτου 7 Ιουλίου
2018, στο Βεάκειο Θέατρο.
Επίσημα προσκεκλημένη και η «ΟΜΟΝΟΙΑ» η οποία στηρίζοντας τη συναυλία, χόρεψε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς. Την εμφάνιση του συγκροτήματος προλόγισε η Αντιπρόεδρος του σωματείου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό παρελθόν του, αλλά και στο δυναμικό
παρόν του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης. Αμέσως μετά οι χορευτές
της Αδελφότητας ξεσήκωσαν τον κόσμο με το κέφι και τη λεβεντιά τους και
καταχειροκροτήθηκαν.
Στη συνέχεια ο Μιχάλης Τζουγανάκης με το λαγούτο του και την ιδιαίτερη
ερμηνεία του, αντλώντας δύναμη από την αγάπη των θαυμαστών του, έδωσε μια αλλιώτικη μουσική διάσταση στην καλοκαιρινή βραδιά. Στο πλευρό
του ο γιός του Αλέξανδρος, ο οποίος κληρονόμησε το ταλέντο του πατέρα
του και ακολουθώντας τα βήματά του, έχει δημιουργήσει μια δική του καριέρα, γεφυρώνοντας με σεβασμό το παλιό με το νέο.
Τα παιδιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο και μέλη
του Δ.Σ. παρακολούθησαν τη συναυλία, τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν με τον κόσμο, ενώ μετά το τέλος της μαζεύτηκαν στο Μέγαρο της
Αδελφότητας για κουβεντούλα και μεζεδάκι.

Ξέφωτο, σ’ένα μεγάλο χοροστάσι, με πάνω από
400 χορευτές, οι οποίοι με τις ανάλογες τοπικές
ενδυμασίες, ξεδίπλωσαν την τέχνη τους παρουσιάζοντας πάνω από 70 παραδοσιακούς χορούς
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, του Πόντου
και της Μικράς Ασίας.

• Στην τελετή των εγκαινίων της γραμμής «Πειραιάς-Χανιά-Πειραιάς», των Μινωικών Γραμμών,
που πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά, την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, παρουσία του υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη
Κουρουμπλή, του Διευθύνοντα Σύμβουλου των
Μινωικών Γραμμών, Αντώνη Μανιαδάκη και πλήθους κόσμου. Το πλοίο Cruise Ferry «MY
KONOS PALACE», αναμένεται να ενισχύσει τη
τουριστική βιομηχανία και γενικότερα την ανάπτυξη των Χανίων και της Δυτικής Κρήτης.
Πρόκειται για ένα νέο πλοίο, μόλις 16 ετών,
από τα πλέον σύγχρονα και πολυτελή επιβατηγά
οχηματαγωγά πλοία στην Ευρώπη, στην κατηγορία του. Mπορεί να φιλοξενήσει 1.922 επιβάτες,
732 κλίνες και 821 Ι.Χ. αυτοκίνητα και αναπτύσσει υπηρεσιακή ταχύτητα 31,50 κόμβων, ενώ διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ασφάλειας και
πλοήγησης και πλήρως ανανεωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια.
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Aναβίωση του Κλήδονα στην Πηγάδα

Γέμισε Κρήτη η πρόσφατα ανακαινισμένη πλατεία Πηγάδας στον Πειραιά, την Κυριακή 1η Ιουλίου
2018, όπου η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» αναβίωσε το πανάρχαιο έθιμο του
Κλήδονα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει, στη διατήρηση της πλούσιας παράδοσής
μας.

ρια, οι σκωπτικές μαντινάδες, το άναμμα της
«φουνάρας» με τα μαγιάτικα στεφάνια και τους
βρακοφόρους να περνούν από πάνω, σε συνδυασμό με την ιστορική αναφορά στο έθιμο από
την Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας Α.-Μ. Ντουντουνάκη, έδωσαν στον Κλήδονα σάρκα και
οστά.

Το πηγάδι του Κλήδονα

Το μικρό χορευτικό της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας,
της Δημοτικής αρχής και πλήθος κόσμου, είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα δρώμενο,
που δεν είχε σε τίποτα να ζηλέψει από το πως
γιορταζόταν η ημέρα του Αη Γιαννιού, τα παλιά
χρόνια στα χωριά της Κρήτης.

Εκτός από τα πολυμελή χορευτικά συγκροτήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» όλων των ηλικιών
και τη Μουσική συντροφιά της , τη βραδιά
ομόρφυναν με τη συμμετοχή τους οι χορευτές
του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω, του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού- ΝικαίαςΑγ. Ι. Ρέντη, ενώ έπαιξαν κρητικούς και νησιώτικους σκοπούς, τα συγκροτήματα των Γ.
Λαγουδάκη, Θ. Ποθουλάκη και Η. Παυλίδη.

Αντιπεριφερειάρχη νήσων κ. Π. Χατζηπέρο, τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά κ. Γ.
Δαβάκη, τους Αντιδημάρχους Πειραιά: κ. Κ. Σιγαλάκο, κ. Στ. Βοίδονικόλα, κ. Π. Καλογερόγιαννη
και Καλλιθέας κα Α. Γιαννάκου Πάσχου, τον Πρόεδρο της ΔΗΡΑΠ κ. Π. Αβραμίδη, τον Πρόεδρο
της Α’ Κοινότητας κ. Ν. Γκόλφη, τον π. Βουλευτή
κ. Δ. Καρύδη, τον π. Περιφερειάρχη & Πολιτευτή
κ. Σπ. Σπυρίδωνα, τους Πολιτευτές: κ. Χριστ.
Μπουτσικάκη, κα Ζ. Ρούσσου, κ. Γ. Βαγιάκη και
κ. Ι. Σαρτζετάκη, την επίτιμη Πρόεδρο της Χορωδίας 1960 κα Δέσπ. Πασβάντη, τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς Αθηνών κ. Α.
Βροντάκη, τον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ κ. Γ. Ανουσάκη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου «ΠΕΛΑΣΓΟΙ» κ.
Γ. Βασιλαντωνάκη, την Πρόεδρο του Συλλόγου
«ΦΟΙΒΟΣ» κα Δήμ. Γκλεζάκου, την Αντιπρόεδρο
του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και νήσων Αιγαίου κα Μ. Κορναράκη και την Γεν. Γραμματέα
κα Α. Δασκαλάκη, τον Πρόεδρο των Απανταχού
Μανιατών «Η ΜΑΝΗ» κ. Στ. Βοϊδονικόλα, τον
Αντιπρόεδρο του ΟΚΑΑ κ. Γ. Βαγιάκη, τον Πρόεδρο του ΔΣΠ κ. Γ. Σταματόγιαννη,

Χορευτικό Κορυδαλλού - Νίκαιας
Χαιρετισμός Δημάρχου Γ. Μώραλη

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Θ. Τσόντος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τους προσκάλεσε να συμμετέχουν
όλοι στο δρώμενο, λέγοντας ότι η διάδοση της
παράδοσης είναι υποχρέωση όλων. Στο βήμα
ανέβηκε ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης, ο
οποίος συνεχάρη για άλλη μια φορά το σωματείο,
για τη δυναμική παρουσία του στα πολιτιστικά
δρώμενα και αμέσως μετά με προπομπό το χορό
από τα μικρά παιδιά, η πρωτογόνατη Μαρία, το
παραδοσιακό πηγάδι, το αμίλητο νερό, τα ριζικά-

Το χορευτικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με μαύρα ρούχα

Κρητικό κέρασμα και χορός απ’όλο τον κόσμο
συμπλήρωσε το γλέντι και έκλεισε την μαγική καλοκαιρινή βραδιά με τον καλύτερο τρόπο.
Συγκρότημα Ηλία Παυλίδη

Μεγάλο χορευτικότης “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”

Συγκρότημα Γιώργου Λαγουδάκη

Μεταξύ των πολλών παρευρισκομένων μπορέσαμε και διακρίνουμε: τους Βουλευτές: κα Ε. Σταματάκη, κα. Γ. Γεννιά και κ. Κ. Κατσαφάδο, τον

Χορευτικό Αιγάλεω

(συνέχεια στη σελ. 9)
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σελίδα 9

Aναβίωση του Κλήδονα στην Πηγάδα
(συνέχεια από τη σελ. 8)

θητή χορού κ. Χ. Τζαμάρα, Γρηγορίου Λαμπράκη
239, Κορυδαλλός.
Φούρνοι «ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ», Εθνικής Αντιστάσεως
38 και & Εθνικής Αντιστάσεως 91, Δραπετσώνα.

Άρη Κυριακάκη και Αντώνη Παντελάκη (Κιθάρα).
Γιάννη Μπασκάκη (Κρουστά).
Tη νεολαία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» για την πολύτι-

Συγκρότημα Θοδωρή Ποθουλάκη

τον Πρόεδρο τoυ Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω κ.
Α. Κλεισαρχάκη, της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού - Νικαίας - Αγ. Ι. Ρέντη κ. Γ. Καμινογιαννάκη,
της Ένωσης Κρητών Αγ. Βαρβάρας κ. Π. Πρεντάκη, την Πρόεδρο του Τμήματος Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού κα Π. Βαρουδάκη, τη Γ.
Γραμματέα της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας κα Ε. Μερίδη και πλήθος μελών
και φίλων. Για την όμορφη αυτή εκδήλωση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσοι
συνετέλεσαν στην επιτυχία της.

Μεικτή Μουσική συντροφιά
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος με το Δήμαρχο Πειραιά

• Τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα:
Toυ Σύλλογου Κρητών Αιγάλεω «ΚΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
Tης Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού - Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».
Του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου.
Της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», καθώς και τη «Μεικτή Μουσική συντροφιά» της.

μη βοήθειά της.
Και όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του.

Το πήδημα της φωτιάς

Χορευτικό Συνδέσμου γυναικών Κρήτης

Ενδεικτικά να αναφέρουμε :
• Τους χορηγούς επικοινωνίας :
Κανάλι ΕΝΑ Πειραιά 90,4 FM, ΔΙΑΣ FM 108 και
την εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ»
• Τα καταστήματα:
Παραδοσιακά Κρητικά Προϊόντα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ», Κλεισόβης 81, Καλλίπολη.
Αρτογλυκίσματα-Φούρνοι «ESPERIA», του μα-

Τα ριζικάρια

• Τους μουσικούς :
Γιώργο Λαγουδάκη, Ηλία Παυλίδη και Θοδωρή
Ποθουλάκη (Λύρα- τραγούδι).
Λευτέρη Γλαμπεδάκη, Αντώνη Μπυραντωνάκη, Μανούσο Πλυμάκη, Μάρκο Σολιδάκη, και
Μάνθο Σταματάκη (Λαγούτο).

Όλα τα χορευτικά συγκροτήματα χορεύουν μαζί.
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σελίδα 10

Βρέξε Θεέ μου για να μην καούμε,
αλλά όχι πολύ να μην πνιγούμε
Κάποτε τα καλοκαίρια μας στην Ελλάδα μύριζαν αντηλιακό. Μετρούσαμε τα
μπάνια μας και παραβγαίναμε στο μαύρισμα. Τώρα μυρίζουν στάχτη και καμένη γη κι εμείς θρηνούμε νεκρούς.
Περίπου 500.000 στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων καίγονται κατά μέσον όρο κάθε
χρόνο, με συνεχή ανοδική τάση τις τελευταίες δεκαετίες.
Φυσική καταστροφή ή φυσική συνέπεια που
αποκρύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ευθύνες του ίδιου
του ανθρώπου και δη της Πολιτείας σε διαχρονικό
επίπεδο;
Στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αόριστα συμφέροντα, αδίστακτοι εμπρηστές ή ακόμη και ξένοι πράκτορες, είναι αυτοί που ανάβουν τη
φλόγα. Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκινά σε υψηλούς τόνους αμέσως μετά την
εκάστοτε καταστροφή, με τις απαραίτητες κορώνες, οι οποίες όμως θα έλεγε
κανείς πως γίνονται για εντυπωσιασμό, αφού στην πραγματικότητα δεν οδηγούν πουθενά.
Και πριν ακόμα κοπάσει ο θρήνος για τα θύματα της πύρινης κόλασης, η
πολύπαθη Αττική θα δεχτεί ένα νέο χτύπημα, καθώς σφοδρή κακοκαιρία θα
πλήξει τα βόρεια προάστια, προκαλώντας χάος και πανικό. Φρεάτια υπερχείλισαν, δρόμοι έγιναν χείμαρροι, αυτοκίνητα βούλιαξαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματα τους.
Στάχτες από τις φωτιές και λάσπες από τις βροχές, συμπλήρωσαν την εικόνα της βιβλικής καταστροφής. Τέφρα, φερτά υλικά, καπνός, νερό, πόνος και
δάκρυα, όλα μια ´μάζαª. Και φυσικά καινούργια ανταλλαγή πολιτικών πυρών,
με το μπαλάκι των ευθυνών να ψάχνει απεγνωσμένα για ονοματεπώνυμο.
Η συντριπτική πλειοψηφία φορέων και εθελοντικών οργανώσεων συγκεντρώνουν φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα, ενώ προσφέρουν εθελοντισμό και
αίμα, όπου υπάρχουν ανάγκες. Ακόμα και οι μετανάστες βρίσκονται στο πλευρό των πληγέντων. Επί πλέον το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνά
τον εαυτό του, παλεύοντας με ότι μέσα έχει, αψηφώντας τις τραγικές ελλείψεις στο σύστημα Υγείας. Δεν συζητάμε για την αυταπάρνηση των πυροσβεστών και του Λιμενικού Σώματος, η οποία ήταν παροιμιώδης. Ένα μεγάλο
´ευχαριστώª από καρδιάς είναι λίγο, σε όλους όσοι έδωσαν μάχη και έσωσαν
ζωές. Εξάλλου έχει αποδειχτεί περίτρανα και στο παρελθόν, ότι η αλληλεγγύη, η συμμετοχή στα κοινά και η βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκη, είναι η
ασπίδα του Έλληνα σε κάθε κρίση.
Η συμπαράσταση στα θύματα των καταστροφών είναι συγκινητική, αλλά
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για να συγκαλυφθούν
ευθύνες.
Η κρατική μηχανή πρέπει να κινητοποιηθεί γρήγορα πριν θρηνήσουμε κι
άλλα θύματα. Χρειάζεται άμεση προσαρμογή του εθνικού σχεδιασμού δασοπροστασίας βάσει των νέων κλιματικών δεδομένων, καθώς και πολεοδομικές
παρεμβάσεις, με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση.
Λόγια χιλιοειπωμένα αλλά θεωρούμε χρέος μας προς όσους έχασαν άδικα
τη ζωή τους και τις οικογένειές τους, να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μαςο καθένας από το δικό του μετερίζι- ώστε τα ´θαª να γίνουν πράξη. Δεν
υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο υπεκφυγής ή καθυστέρησης. Οφείλουμε
όλοι, πολίτες και πολιτεία, νíαναλάβουμε τις ευθύνες μας.
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

ìESPERIAî
Αρτογλυκίσματα
Γρ. Λαμπράκη 239
Κορυδαλλός
Τηλ.: 210 4950774
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σελίδα 11

Έφυγαν από κοντά μας
Ο αγαπητός φίλος και μέλος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Κώστας Λεβάκης, οποίος διατέλεσε επί σειρά
ετών και μέχρι το
θάνατό του, μέλος
της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Αδελφότητας, την οποία υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια.

Το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Νίκος Συραγόπουλος, που έφυγε
αιφνίδια για τη γειτονιά των Αγγέλων,
βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους
του και όλους όσοι τον αγαπούσαν.
Τον θυμόμαστε χαμογελαστό και
καλοσυνάτο, κάθε Τετάρτη και Κυριακή να φέρνει στην Αδελφότητα την κόρη του Ελένη, για να μάθει τους χορούς της πατρίδας του.
Η κηδεία του έγινε στη γενέτειρά του τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συλλόγων τ. Επαρχίας Αγ. Βασιλείου
«Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Μάρκος Κατσουλάκης, ο οποίος χάθηκε με
τη σύζυγό του, τη μητέρα της και το
γιο τους, με τον πλέον τραγικό τρόπο στις φονικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Μάτι.

Με τον ίδιο τρόπο χάθηκε και ο

Λεωνίδας Πλυμάκης, με καταγωγή από την Ασή Γωνιά Χανίων, ο
οποίος ήταν μόνιμος κάτοικος Αθήνας, αλλά διατηρούσε εξοχικό στη
Νέα Μάκρη.

Χριστόφορος Μπουτσικάκης
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

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

Ο Πρόεδρος του Παγρκήτιου
Συλλόγου Κρητών Καλλιτεχνών
Κρητικής Μουσικής, Γιώργος
Κατσαμάς, ο οποίος πέρασε
στην αιωνιότητα σε ηλικία 65 ετών,
μετά από ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο καιρό. Γεννημένος στους Έρφους Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, υπήρξε από τους
πλέον αξιόλογους καλλιτέχνες της
γενιάς του και όχι μόνο και η δισκογραφική του παρουσία έχει να επιδείξει αρκετές επιτυχίες
Ο Αντώνης Τριποδάκης,
ιδρυτής του Ομίλου Τριποδάκη, ο
οποίος υπήρξε ένας εκ των πρωτοπόρων της αγοράς του κρασιού και
του κλάδου της οξοποιίας.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων
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σελίδα 12

Παραδοσιακά προϊόντα από την εύφορη Κρητική γη
Οι Κρητικοί δεν επαναπαύονται σε ότι απλόχερα τους χάρισε η μάνα
γη. Προσπαθούν με όλους τους τρόπους να αναδείξουν τα προϊόντα
και τις γεύσεις της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Για το σκοπό αυτό, ανοίγουν όλο και περισσότερα καταστήματα με τοπικά προϊόντα.
Εμείς θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε μερικά απ’αυτά, τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε, είτε είστε από την Κρήτη και σας λείπουν τα

αγνά προϊόντα της λεβεντογέννας, είτε απλώς θέλετε να γνωρίσετε
την κρητική παράδοση. Υπέροχα τυριά, κρεατικά, τραγανές κριθαροκουλούρες, λάδι, μέλι, κρασί, ζυμαρικά, λουκάνικα κ.α. όλα υπέροχα
και λαχταριστά, κοντά στο σπίτι σας.
Σας παραθέτουμε μερικές διευθύνσεις καταστημάτων, για να «χαθείτε» στις γεύσεις της Κρήτης και έπεται συνέχεια σε επόμενα φύλλα.

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Νέας Μάκρης 10 Νίκαια

12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018_12-13.qxd 22/9/2018 11:08 μμ Page 2

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Κρήτες του Πειραιά

σελίδα 13

Ποιοτική ρακοκατάσταση
Eκτός από τα μεγάλα κρητικά κέντρα που υπάρχουν στην Αττική, τα
ρακάδικα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο φανατικό κοινό, που τα
επιλέγει με κλειστά μάτια για την έξοδό του. Καλοί μεζέδες, νόστιμα
πιάτα, μουσικά ακούσματα που συνοδεύουν τη ρακή, παρεΐστικη

ατμόσφαιρα και ζεστή φιλοξενία, δημιουργούν χώρους με θετική ενέργεια, που σύντομα γίνονται στέκι για φίλους και γνωστούς.
Εμείς συγκεντρώσαμε ενδεικτικά κάποια απ’ αυτά, για να επιλέξετε σε
ποιό απ' όλα θέλετε να μυηθείτε στην... «ιεροτελεστία» της ρακοκατάνυξης.

ΠΑΛΕΓΕΝΕΣΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 210.57.33.123

K α λ ή
Σεπτέμβρης: Ένας μήνας που σηματοδοτεί
την έναρξη. O πρώτος μήνας του Φθινοπώρου.
Η αρχή του τρύγου. Η πρώτη εμφάνιση των αποδημητικών ορτυκιών. Ο πρώτος μήνας στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο, στις
δραστηριότητες, στη ρουτίνα και στο βομβαρδισμό των ατέλειωτων υποχρεώσεων.
Γράφεσαι στο γυμναστήριο, ξεκινάς δίαιτα, αρχίζεις τους παραδοσιακούς χορούς, το καράτε, τα
ισπανικά και γενικότερα σαν «κάθε κατεργάρης»
επιστρέφεις στωικά «στον πάγκο σου».
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ανοίγει την πόρτα της στους
νέους μαθητές, αλλά και στους παλαιότερους,
που ξαφνικά γίνονται οι «γνωστοί μας-άγνωστοι»,
λες και ένα μαγικό χέρι έχει περάσει από πάνω
τους το καλοκαίρι και τους έχει μεταμορφώσει.
Τα περυσινά μωρά έχουν κατέβει από το καρότσι τους και ζητούν επίμονα ν’ανέβουν στην αίθουσα διδασκαλίας μαζί με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους, υποσχόμενα να γίνουν το «νέο αίμα»
του χορευτικού συγκροτήματος.
Άλλα παιδιά πάλι έχουν περάσει από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ψιλότεροι νεαροί και ηλιοκαμένες δεσποινιδούλες, που θα μας διηγηθούν
όπως κάθε χρόνο, πώς πέρασαν στην Κρήτη. Θα
μας πουν με καμάρι ότι χόρεψαν σε κάποιο γάμο,
σε μια βάφτιση, στο πανηγύρι της Παναγιάς το
Δεκαπενταύγουστο και έκαναν τους παππούδες
στο χωριό πανευτυχείς. Εμείς καμαρώνουμε αλλά συγχρόνως κρυφογελούμε, γιατί βλέπουμε
πως το χειροκρότημα τα έχει γεμίσει αυτοπεποίθηση και όρεξη για μάθηση. Γνωρίζουμε καλά
πως σύντομα θα ενταχθούν στο πιο προχωρημένο τμήμα, θ’αλλάξουν παρέες και μπορεί ν’αρχίσουν να φλερτάρουν.
Εκεί και η φουρνιά του Λυκείου. Γι αυτά η αγωνία τώρα ξεκινά. Ποιά κατεύθυνση θ’ακολουθή-

α ρ χ ή
σουν; Είναι αγχωμένα και ζητούν εξ αρχής να είμαστε επιεικείς φέτος στις απουσίες τους, λόγω
του επιβαρυμένου σχολικού τους προγράμματος.
Να και οι επιτυχόντες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τα κεράσματα στα
χέρια. Χορευτές που ένα χρόνο πριν, η αβεβαιότητα ήταν ο καλύτερός τους φίλος και η κοινωνική
τους ζωή είχε πέσει σε χειμερία νάρκη μακράς
διαρκείας, τώρα μπαίνουν στο Μέγαρο της Αδελφότητας, με τη χαρά του μικρού παιδιού που βρήκε επιτέλους το δώρο που είχε ζητήσει, κάτω από
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο! Νοιώθουν ένα καινούργιο κόσμο ν’απλώνεται μπροστά τους. Θα
γνωρίσουν νέους φίλους, θα πιούν τον καφέ τους
στο κυλικείο κάποιας σχολής ή θα φύγουν για
πρώτη φορά από την αγκαλιά της «μαμάς» για
την επαρχία. Στο εξής θα φέρουν τον πολυπόθητο «τίτλο» του φοιτητή, που τους δίνει την αίσθηση του ενήλικα και κατοχυρώνει την σχέση του
«ίσου προς ίσο».
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα ξαναγίνει μια πολύβουη κυψέλη, με τον κάθε μαθητή να φέρνει τα δικά του
καλοκαιρινά νέα, τις δικές του αναμνήσεις, τις δικές του ανησυχίες.
Παρακολουθούμε διακριτικά τα τεκταινόμενα,
και σαν δεύτεροι «γονείς» χαιρόμαστε με τη χαρά τους και λυπόμαστε με τη λύπη τους. Ενεργοποιούμε ικανότητες, συμβουλεύουμε, παροτρύνουμε, αγωνιούμε, καμαρώνουμε, επικροτούμε.
Πώς; Η αγάπη μας υποδεικνύει τον τρόπο. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε για να είσαι στις αναμνήσεις των παιδιών αύριο, πρέπει να είσαι στη
ζωή τους σήμερα.
Καλή αρχή λοιπόν παιδιά. Είμαστε δίπλα σας
σε ότι κι αν κάνετε.
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

Εργασία και χαρά!

Ο χώρος στον οποίο περνάμε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μας, είναι συνυφασμένος με τη
ζωή μας και πρέπει να μας αντιπροσωπεύει, να
μας γεμίζει και να μας προκαλεί να τον απολαύσουμε στο έπακρο.
Τα παιδιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» το γνωρίζουν
αυτό και φροντίζουν, ώστε το Μέγαρο της Αδελφότητας να διατηρείται πάντοτε καθαρό και περιποιημένο.
Έτσι πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους
διακοπές, σκούπες, σφουγγαρίστρες, ξεσκονόπανα και κουβάδες, βγήκαν στο προσκήνιο και
χόρεψαν το δικό τους χορό στα χέρια της νεολαίας, η οποία με την πρωτοβουλία αυτή απέδειξε έμπρακτα, πως όταν αγαπάς κάτι και το
θεωρείς δικό σου, κάνεις την κούραση χαρά.
Καθαριότητα, τακτοποίηση, διακόσμηση,
πλύσιμο, σιδέρωμα και κρέμασμα κουρτινών,
όλα υπό τους ήχους κρητικής μουσικής, έκαναν
το χώρο ευχάριστο, φιλόξενο και λειτουργικό.
Επομένως στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 που η
«ΟΜΟΝΟΙΑ» θ’ ανοίξει κα επίσημα τις πόρτες
της στους νέους μαθητές, θα λάμπει από φρεσκάδα και καθαριότητα. Και αυτό χάρη στα παιδιά μας, που θεωρούν το χώρο «σπίτι» τους.

Συγχαρητήρια!

14-15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018_14-15.qxd 24/9/2018 12:05 πμ Page 1

Κρήτες του Πειραιά

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

σελίδα 14

Κ Α Π Ε ΤΑ Ν Μ Ι Χ Α Λ Η Σ Κ Ο ΡΑ Κ Α Σ ( 1 7 9 7 - 1 8 8 2 )
Στο πάνθεο των Κρητικών ηρώων που αγωνίστηκαν να αποτινάξουν την Τουρκική κυριαρχία
όχι μόνο από την Κρήτη αλλά από όλη την Ελλάδα, ξεχωριστή θέση κατέχει ο καπετάν Μιχάλης
Κόρακας.
Χαϊνης στην αρχή,
απλός πολεμιστής
και φοβερός καταδρομέας, κουρσάρος
της θάλασσας, οπλαρχηγός και πολέμαρχος κατόπιν, αναδείχθηκε ως ο σπουδαιότερος ηγέτης της
Ανατολικής Κρήτης.
Ας παρακολουθήσουμε την ιστορία του.
Γεώργιος Καρτσώνης Γεννήθηκε το 1797
στο χωριό Πόμπια.
Καθηγητής
Γονείς του ήταν ο Νικόλαος και η Ειρήνη. Το επώνυμό του ήταν Καρούζος. Το παρατσούκλι Κόρακας δόθηκε στον
πατέρα του γιατί χτυπούσε τους Τούρκους πέφτοντας επάνω τους σαν κόρακας.
Στο γειτονικό χωρίο Πλώρα κατοικούσε ο πλούσιος Τούρκος Μεμέτ Αλήκος, που ήταν φοβερός
διώκτης των χριστιανών.
Μια μέρα πυροβόλησε και σκότωσε το θείο του
Μιχάλη (αδελφό του πατέρα του), μόνο και μόνο
για να δείξει τις σκοπευτικές του ικανότητες. Το
περιστατικό αυτό συνέβη το 1815. Ο 18χρονος
Μιχάλης (που δούλευε στα κτήματα του φοβερού
γενίτσαρου) έδειξε από τότε τις ικανότητές του ως
αντάρτης. Πλησίασε άοπλος, τάχα φιλικά τον
αγά, κρατώντας μόνο το ραβδί του. Έπιασε κουβέντα μαζί του και στην κατάλληλη στιγμή τον
αιφνιδίασε χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τον
φόνο του αγά η Πόμπια δεν τον χώραγε. Κατέφυγε στα βουνά στο σώμα του Χουλογιάννη. Μαζί
του πια είχε τ’ άρματα και το άλογο του αγά.
«Αφού τον αποτέλειωσε
επήρε τ’ άρματά του,
τ’ άλογο τα σαλβάρια του
και βγήκε στα βουνά του.
Τ’ αφεντικό μου ξέκαμα,
μήνα του Χουλογιάννη
και του κυρού μου πείτε
το απ’ τον καημό να γιάνει».
Μέχρι την έναρξη της επανάστασης του 1821
παρέμεινε στο σώμα του Χουλογιάννη στα βουνά. Ήταν γι’ αυτόν ένα σπουδαίο σχολείο ανταρτικής τακτικής.
Όταν ξεσπά η επανάσταση του 1821 ο μέχρι
τότε φοβερός Τούρκος της Μεσαράς Μιχάλης
Κουρμούλης ομολογεί δημόσια τη χριστιανική
του πίστη και αναλαμβάνει την αρχηγία των επαναστατών της περιοχής. Ο Χουλογιάννης με το
σώμα του μπαίνουν στις διαταγές του.
Ο Κόρακας διαπρέπει στις μάχες. Το 1822 με
δύο μόνο αντάρτες οργανώνει με επιτυχία μια
επιχείρηση που θα ζήλευαν οι σύγχρονοι καταδρομείς. Ελευθερώνει 39 γυναίκες που είχαν
απαγάγει οι Τούρκοι από το χωριό του. Σε άλλη
ενέδρα με τον περίφημο Τσιακίρη σκοτώνουν 13
Τουρκοκρήτες. Η συμφωνία ανάμεσα στο σουλτάνο και τον Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου είχε σαν
αποτέλεσμα την αποβίβαση στην Κρήτη Αιγυπτιακού στρατού με επικεφαλής το Χουσεϊν πασά. Στις 12 Απριλίου 1824 ο Τομπάζης (αρχηγός
της Κρήτης, διορισμένος από την Ελληνική Κυβέρνηση) εγκατέλειψε το νησί. Μαζί του και ο Μιχαήλ Κουρμούλης που πέθανε κατόπιν την Ύδρα
από τη λύπη του. Σε 60.000 υπολογίζονται οι
Κρήτες που έφυγαν από το νησί τους πρώτους
μήνες του 1824 (ένοπλοι και άοπλοι).

Αρχηγός του σώματος του Κουρμούλη που πολεμά τους Τούρκους στη Ρούμελη και στο Μωριά
είναι ο γιός του Δημήτρης. Ο Κόρακας είναι πρωτοπαλίκαρό του.
Ο Χουσεϊν πασάς ακολουθεί τον Ιμπραήμ στην
Πελοπόννησο. Τον διαδέχεται ο Μουσταφά πασάς που επονομάστηκε Γκιρτιλής (Κρητικός). Πονηρός Αλβανός, πατριώτης του Μεχμέτ Αλή, προσπάθησε να φανεί αρεστός στο χριστιανικό πληθυσμό απειλώντας τους ντόπιους Τούρκους ότι
θα πατάξει ακόμα και με απαγχονισμούς τις βιαιοπραγίες σε βάρος των Χριστιανών.
Στα βουνά είχαν πιά απομείνει λίγοι αντάρτες
(οι περίφημοι καλησπερίδες). Η επανάσταση φαινόταν ότι έσβηνε. Όμως «Άλλα λογαριάζει ο γάϊδαρος άλλα ο γαϊδουρολάτης».
Οι Κρητικοί που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα
με μια τολμηρή επιχείρηση καταλαμβάνουν στις 9
Αυγούστου 1825 τη Γραμβούσα και το φρούριο
της Κισάμου. Η επανάσταση ξαναφουντώνει σε
όλο το νησί. Τότε ο Κόρακας συλλαμβάνει ένα
παράτολμο σχέδιο. Ο στεριανός καταδρομέας
μετατρέπεται σε ναυτικό κουρσάρο. Πηγαίνει
στην Κάρπαθο και την Κάσο μαζί με τον Τσιακίρη
και τον Αστρινό. Εκεί βρίσκει τρία καϊκια. Τα εξοπλίζει και τα επανδρώνει με Κρητικούς και Κασιώτες. Τώρα τα πλοία που εφοδιάζουν τους
Τουρκοαιγυπτίους στην Κρήτη έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό εφιάλτη όταν πλησιάζουν στις ακτές. Είναι ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι ναύτες του. Πολλά από τα πλοία που
κουρσεύονται έχουν σημαίες Ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι ο Κόρακας χαρακτηρίζεται πειρατής.
Κοντά στους Καλούς Λιμένες καταδιώκεται από
Βρετανική φρεγάτα. Με παράτολμο ελιγμό εξοκείλει στα βράχια και αφού αποκρούει από τη στεριά
τους διώκτες του διαφεύγει με όλους τους άνδρες
του. Εγκαταλείπει το νησί και γίνεται ξανά πρωτοπαλίκαρο του Δημήτρη Κουρμούλη που πολεμά
στη Ρούμελη κάτω από τις διαταγές του Καραϊσκάκη. Μετέχει στη μάχη του Φαλήρου, όπου ο
Δημήτρης Κουρμούλης βρίσκει ηρωϊκό θάνατο.
Ο Κόρακας είναι από τους λίγους Κρήτες επιζώντες. Απτόητος συνεχίζει τον αγώνα στο Ναύπλιο
και στο Εξαμίλι Κορίνθου.
Στις αρχές του 1828 ο Νταλιάνης Χατζημιχάλης
αποβιβάζεται στην Κρήτη. Μαζί του και ο Κόρακας, που μετέχει στη μάχη του Φραγκοκάστελου
(Μάϊος 1828) και κατόπιν στη μάχη της Μαλάξας
όπου τραυματίζεται (Αύγουστος 1828).
Στην Ανατολική Κρήτη η επανάσταση ζωντανεύει. Ο Κόρακας είναι πιά ηγετική μορφή. Η
στρατηγική του αντίληψη τον βοηθά να εφαρμόζει νέες τακτικές. Έχοντας πρότυπο τους ιππείς
του Χατζημιχάλη, συγκρότησε και αυτός δικό του
σώμα ιππέων από Μεσαρίτες που ίππευαν τα
περίφημα γεωργαλίδικα άλογα της περιοχής. Γίνεται ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων που
προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον συλλάβουν ή
να τον σκοτώσουν. Σε μια μάχη σκοτώνεται ο γέρος πατέρας του. Στο τέλος του Αυγούστου 1828
ο Κόρακας και ο Μαλικούτης σκοτώνουν το φοβερό γενίτσαρο Αγριολίδη, για να εκδικηθούν το θάνατο του οπλαρχηγού Ξωπατέρα. Οι σύντροφοι
του Αγριολίδη μεταφέρουν το ακέφαλο πτώμα
του στο Ηράκλειο. Ο Τουρκικός όχλος εξαγριώνεται και ακολουθεί ο φοβερός αρπεντές (σφαγή)
του Αγριολίδη. 800 χριστιανοί δολοφονούνται.
Τον Απρίλιο του 1830 οι Τούρκοι επέδραμαν
κατά της Μεσαράς.
Με ένα ευφυές στρατήγημα προσπάθησαν να
παρασύρουν τους Έλληνες που στρατοπέδευαν
στην Πόμπια, σε ενέδρα. Ο Κόρακας αντιλαμβάνεται αμέσως το σχέδιο και διαφωνεί με τον Μαλικούτη που επιμένει να τους καταδιώξει. Δυστυ-

χώς δικαιώνεται ο Κόρακας. Ο Μαλικούτης πέφτει στην ενέδρα και σκοτώνεται. Αρχηγός της
Μεσαράς είναι πιά ο Κόρακας.
Το 1830 όλη η Κρητική ύπαιθρος κατέχεται από
τους Έλληνες. Όμως η Κρήτη δεν αποδίδεται στο
Ελληνικό Κράτος. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1830
το Κρητικό Συμβούλιο διαλύεται.
Πριν διαλυθεί ορίζει εκπροσώπους από όλες
τις επαρχίες οι οποίοι θα πρέπει να μετοικήσουν
στην Ελλάδα, προκειμένου να κρατήσουν ζωντανό το Κρητικό Ζήτημα. Εκπρόσωπος της Μεσαράς είναι ο Μιχάλης Κόρακας. Ήταν το πρώτο του
πολιτικό αξίωμα. Στο Ναύπλιο γίνεται λοχαγός και
υπασπιστής του Δημήτρη Καλλέργη. Εκτός από
το μισθό του λαμβάνει και έκταση κοντά στο Ναύπλιο.
Οι Κρήτες στασιάζουν κατά των Τουρκοαιγυπτίων στις Μουρνιές (Σεπτέμβριος του 1833).
Ο Κόρακας κατεβαίνει στην Κρήτη. Ο Μουσταφά πασάς που παραμένει στο νησί ακολουθεί την
ίδια τακτική. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
Ζητάει να συναντήσει το φημισμένο πια οπλαρχηγό. Η συνάντησή τους στο «σεράϊ» του Μουσταφά έμεινε στην ιστορία. Αγέρωχος ο πανήψηλος (1,90) Κόρακας στέκεται μπροστά στον πασά. Ο πασάς για να τον πάρει με το μέρος του
του προσφέρει χρήματα, μια μεγάλη κτηματική
έκταση και το δικαίωμα της οπλοφορίας. Με αυτό
τον τρόπο ο Μουσταφάς ήλπιζε να τον καταστήσει ή φίλο του ή τουλάχιστον ουδέτερο. Γιατί να
θέλει επανάσταση και ταραχές ο πλούσιος πια
γαιοκτήμονας; Και βέβαια με τον τρόπο αυτόν θα
τον εξέθετε ανεπανόρθωτα στα μάτια των συμπολεμιστών του, που έπιναν νερό στ’ όνομά
του. Πήρε λεφτά και γη και παράτησε τον αγώνα,
θα έλεγαν. Μα ο καπετάνιος, που είχε εγκαταλείψει την καλή ζωή και τα αγαθά του Ναυπλίου ήρθε στην Κρήτη να αγωνιστεί και όχι να πάρει γη.
Αρνήθηκε στο Μουσταφά τα χρήματα και την
έκταση, αλλά κράτησε το δικαίωμα της οπλοφορίας. Η ιστορική αυτή συνάντηση περιγράφεται
στο λαϊκό δίστιχο που τραγουδιέται μέχρι σήμερα:
« Άφησέ τονε να περνά
που των Χανιών την πόρτα
Και να φορεί και τ’ άρματα
Καθώς τα φόριε πρώτα»
Ο Κόρακας εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Οι
Τούρκοι βέβαια του Ηρακλείου δεν τον είχαν ξεχάσει και τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την
Κρήτη. Μετά από σύντομη παραμονή στο Ναύπλιο ο Κόρακας επιστρέφει ξανά στο Ηράκλειο,
όπου το 1838 παντρεύεται την Ειρήνη Χιωτάκη.
Το 1840 μετέχει στην επανάσταση Χαιρέτη – Βασιλογιώργη και διακρίνεται στη μάχη του Ξυδιά,
όπου σώζει 300 μαχητές που είχαν αποκλείσει οι
Τούρκοι.
«Περνούνε χρόνοι μερικοί
κι έρχονται τα σαράντα
Πολέμους έκαμε φρικτούς
εις του Ξυδιά τη μπάντα».
Μετά τη λήξη της επανάστασης εγκαθίσταται
στο Ηράκλειο. Έγινε σύμβουλος (αντιπρόσωπος)
της Μεσαράς στο τοπικό συμβούλιο. Από τη θέση
αυτή υπερασπίστηκε με επιτυχία τα δικαιώματα
των Χριστιανών, έχοντας επαφή με τον Μουσταφά, που παρέμενε στην Κρήτη.
Το Σεπτέμβριο του 1856 μετακόμισε στο χωριό
του εξ αιτίας του φοβερού σεισμού, που κατέστρεψε το Ηράκλειο.
Το επόμενο χρόνο είχε την ατυχία να χάσει τη
σύζυγό του Ειρήνη. Μαζί της απέκτησε πέντε κόρες και ένα γιό, τον Αριστοτέλη.Το 1858 παίρνει
μέρος στο λεγόμενο κίνημα του Μαυρογένη.
Συνέχεια στη σελίδα (15)
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Συνέχεια απο τη σελίδα (14)
Πολλά αιτήματα των Κρητών έγιναν δεκτά τότε.
Αμνηστία, ελάττωση φόρων, πλήρης ανεξιθρησκία, οπλοκατοχή (στο σπίτι), καθώς επίσης και
σύσταση τριών Δημογεροντιών (σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο).
Κατά την περίοδο 1858 – 1866 οι Άγγλοι υποκινούν μια αντεπαναστατική κίνηση στην Κρήτη σε
επίπεδο προπαγάνδας. Θα φύγουν οι Τούρκοι
και η Κρήτη θα τεθεί υπό Αγγλική προστασία. Την
κίνηση υποστηρίζουν ο μητροπολίτης Κρήτης
Διονύσιος Χαριτωνίδης (δεν είναι Κρητικός), καθώς και κάποιοι επώνυμοι. Ο Κόρακας φαίνεται
ότι στην αρχή δε διαφωνεί με την κίνηση. Γρήγορα όμως αντιλαμβάνεται ότι έτσι κινδυνεύει η
Ένωση, για την οποία πολέμησαν και σκοτώθηκαν χιλιάδες Κρητικοί. Έτσι στρέφεται εναντίον
των «αντεπαναστατών».
Το δεύτερο ζήτημα που δημιουργήθηκε ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη ήταν το Μοναστηριακό.
Από το 1862 πολλοί κληρικοί και λαϊκοί ζητούσαν
να τεθεί η μοναστηριακή περιουσία υπό τον έλεγχο των Δημογεροντιών, προκειμένου να δημιουργηθούν σχολεία. Ο μητροπολίτης Διονύσιος αντέδρασε. Ο σχεδόν αγράμματος και θεοσεβούμενος Κόρακας πήρε το μέρος των μεταρρυθμιστών και ήλθε σε ρήξη με το Διονύσιο.
Το μοναστηριακό ζήτημα ήταν μια από τις
αφορμές της μεγάλης Κρητικής Επανάστασης
(1866 – 1869), κατά την οποία ο Κόρακας έφτασε
στο απόγειο της δόξας του. Παρά τη μεγάλη του
ηλικία αναγνωρίστηκε ως Γενικός Αρχηγός των
12 επαρχιών της Ανατολικής Κρήτης. Ήταν ένας
από τους τρεις στρατιωτικούς αρχηγούς. (Στα Χανιά ήταν ο Ιωάννης Ζυμβρακάκης και στο Ρέθυμνο
ο Ελλαδίτης συνταγματάρχης Πάνος Κορωναίος).
Στην επανάσταση ο Κόρακας έδειξε όλα του τα
στρατηγικά προσόντα αντιμετωπίζοντας «σπουδασμένους» Τούρκους στρατιωτικούς.
Μπόρεσε να κρατήσει ζωντανή μέχρι το 1869
την επανάσταση, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια.
Οι Τούρκοι τον είχαν επικηρύξει. Τον θεωρούσαν,
και όχι άδικα, τον υπ’ αριθμό ένα εχθρό τους.
«Χίλιες λίρες μετρητές
στο χέρι του θα πάρει
Και στο ντοβλέτι της Τουρκιάς
πολλή θα κάμει χάρη
Την κεφαλή του Κόρακα
όποιος μου την εφέρει
Και πρώτο θα τον κάμουμε
εις της Τουρκιάς τ’ ασκέρι,
Κι όπου τον φέρει ζωντανό
δυό μιλλιούνια γρόσια
Θα πάρει από το βασιλιά
πολλή τιμή και δόξα».
Δυό φορές έγιναν σε βάρος του απόπειρες δολοφονίας και τα παιδιά του καταδιώχτηκαν.
Οι μάχες που έδωσε κατά του Ομέρ πασά στο
Λασίθι ήταν επικές. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να
μονιμοποιήσουν την κατοχή πολλών εδαφών διότι μόλις αποχωρούσαν, οι άνδρες του Κόρακα
επέστρεφαν από τα απρόσιτα κρησφύγετά τους.
Έτσι είχε δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος. Τα
αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων
δεν ήταν ανάλογα με τις απώλειες και τις δαπάνες των Τούρκων.
Μετά τη λήξη της επανάστασης ο Κόρακας κατεβαίνει τελευταίος στο Ηράκλειο. Αγέρωχος αντιμετωπίζει τα γιουχαϊσματα του τουρκικού όχλου
αλλά και κάποιων εγκαθέτων χριστιανών. Ανάμεσα σ’ αυτούς βρίσκεται και κάποιος επιφανής
προεστός Ηρακλειώτης, φίλος του μητροπολίτη.
Ο Ιστορικός Βασίλειος Ψιλάκης γράφει σχετικά:
«Αφού ελησμόνησε τους αγώνες του κατά την μεγάλη Ελληνική Επανάσταση ως και την θέση των
πολλών και επισήμων συγγενών του ευρισκομένων εις την Ελλάδα, επετέθη κατά του γηραιού
ήρωος κατά τρόπον ευτελή και μικροπρεπή δια
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να επιδείξει νομιμοφροσύνην». (Δεν αναφέρει το
όνομά του).
Το 1872 ο καπετάνιος πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, όπου υποβάλλεται σε εγχείρηση στα μάτια. Ο Πατριάρχης και η ομογένεια τον υποδέχονται με ιδιαίτερες τιμές. Το όνομά του είναι πια
γνωστό σ’ ολόκληρο το Πανελλήνιο. Ο γιός του
Αριστοτέλης μπαίνει στη σχολή των Ευελπίδων
ως υπότροφος (γιός Κρητικού αγωνιστή).
Η Κρήτη όμως βράζει ξανά. Τον Ιανουάριο του
1878 συνήλθε στο Φρε Αποκορώνου η Παγκρήτιος Επαναστατική Συνέλευση. Δεσπόζουσα μορφή ο γερο- Κόρακας, που παρά την ηλικία του μετέχει πάλι στη νέα επανάσταση ως αρχηγός της
Ανατολικής Κρήτης. Κάποιες διαφωνίες μεταξύ
των οπλαρχηγών ως προς τη διαχείρηση των
τροφίμων και του πολεμικού υλικού, οδήγησαν σε
επεισόδια, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσαράς
(γεγονότα του Πλατάνου, 10 Αυγούστου 1878).
Ο Κόρακας στάθηκε συμφιλιωτής ανάμεσα στις
δύο παρατάξεις και κατόρθωσε να αποτρέψει την επέκταση της εμφύλιας
σύγκρουσης. Αυτή ήταν η τελευταία ενεργή
παρουσία του
στο προσκήνιο. Έχοντας
λάβει μέρος
αυτοπροσώπως σε 96 μάχες, αναχώρησε μετά τη λήξη της επανάστασης για την Αθήνα.
Ο βασιλιάς Γεώργιος τον δέχτηκε με τιμές και του
πρόσφερε κτήμα στην αρχή της οδού Σταδίου. Ο
γέρος αρνήθηκε. Δεν πολέμησε για χρήματα και
κτήματα. Προτίμησε να κατοικήσει στα «Κρητικά»
του Πειραιά.
Οι Κρητικοί ήταν από τους πρώτους οικιστές του Πειραιά μετά την επανάσταση του
1821. Οι αντιθέσεις που υπήρχαν στο νησί είχαν
βέβαια μεταφερθεί και στον Πειραιά. Για το λόγο
αυτό δεν υπήρχε σύλλογος, αλλά επιτροπή ή επιτροπές Κρητών.
Η παρουσία του «γέρου» ήταν καταλυτική, ώστε
να αρθούν οι αντιθέσεις μεταξύ των Κρητών που
κατάγονταν από τη Δυτική Κρήτη και εκείνων που
κατάγονταν από την Ανατολική.
Το 1880 συστάθηκε ο σύλλογός μας, η «ΟΜΟΝΟΙΑ». Προφανώς ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Ούτε
και οι Άγιοι Δέκα (προστάτες του συλλόγου), που
κατάγονταν από όλες τις περιοχές της Κρήτης.
Η υγεία του Κόρακα χειροτέρευε. Κατάλαβε ότι
πλησιάζει το τέλος. Το καλοκαίρι του 1882 αποφάσισε να επιστρέψει στην
Κρήτη. Στο ταξίδι τον συνόδευε ο γιός του που
ήταν πιά ανθυπολοχαγός
του μηχανικού.
Στις 13 Ιουλίου του
1882 φθάνει με το πλοίο
στο Ηράκλειο και αποβιβάζεται σε μια αποβάθρα, που είχε κατασκευαστεί ειδικά για το σουλτάνο Μετζήτ όταν είχε
επισκεφτεί το Ηράκλειο.
Από τότε στην αποβάθρα αυτή αποβιβάζονταν μόνο οι πασάδες.
Τι είχε συμβεί;
Ο λαός του Ηρακλείου
όταν πληροφορήθηκε
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την άφιξη του Κόρακα, κατέκλυσε την αποβάθρα,
δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν ότι αποσπά τα δικαιώματα από το σουλτάνο και τα αποδίδει στους
αρχηγούς της πατρίδας. Έτσι έγραψε χαρακτηριστικά μια εφημερίδα της εποχής. Επί τρεις ημέρες παρέμεινε στο Ηράκλειο όπου τον δέχτηκε
και ο Τούρκος διοικητής. Κατόπιν με μεγάλη τιμητική συνοδεία αναχώρησε για την Πόμπια. Η διαδρομή κράτησε μια ολόκληρη μέρα, καθώς σε κάθε χωριό ο κόσμος υποδεχόταν με μεγάλες τιμές
τον αρχηγό. Το γλέντι στην Πόμπια κράτησε τρεις
ημέρες. Όπως όμως ο ίδιος είχε καταλάβει το τέλος ήταν κοντά. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1882
άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην
Πόμπια. Πλήθος κόσμου από όλη την Κρήτη συνέρρευσε στην κηδεία του, που έγινε στο χωριό
του, καθώς και στο μνημόσυνό του που έγινε στις
18 Οκτωβρίου στον Άγιο Μηνά του Ηρακλείου. Οι
λαοσυνάξεις αυτές ήταν ένα ηχηρό ράπισμα κατά
των αυθαιρεσιών της Τουρκικής διοίκησης.
Και νεκρός ακόμη ο Κόρακας πολεμούσε τους
Τούρκους.
Κλείνω με ένα απόσπασμα από τον επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε ο τότε γυμνασιάρχης
Αντώνιος Μιχελιδάκης, συναγωνιστής του Κόρακα στην επανάσταση του 1866-69: «Ο Κόρακας
ήκμασε εις εποχήν καθ’ ην δυστυχώς ουδαμώς
ήτο ανάγκη σκέψεως, αλλά μόνον καρδίας ευγενούς συγκινουμένης εκ των παθημάτων της πατρίδος και στιβαράς χειρός ικανής προς ενέργειαν.
Ο Κόρακας ήτο η καρδία και η δεξιά χειρ της πατρίδος».
Υ.Γ. Ο γιός του Αριστοτέλης φάνηκε αντάξιος
του πατέρα του.
Το 1897 κατέβηκε στην Κρήτη επικεφαλής σώματος εθελοντών. Ανέλαβε αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης και διηύθυνε με επιτυχία τις μάχες
στις Αρχάνες και γύρω από τα φρούρια του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας. Ένας Κόρακας πέτυχε
τελικά να διώξει τους Τούρκους από την Κρήτη.
Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους,
όπου διακρίθηκε. Έφθασε στο βαθμό του στρατηγού. Προσχώρησε στο κίνημα της Εθνικής
Αμύνης του Βενιζέλου το 1916. Είχε παραμείνει
στην Αθήνα και ήταν υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και αποστολή εθελοντών στη Θεσσαλονίκη.
Στη διάρκεια των Νοεμβριανών του 1916 οι
Κωνσταντινικοί μπράβοι επέδραμαν στο σπίτι
του στρατηγού και τον οδήγησαν στη φυλακή ως
κοινό κακοποιό. Τότε δυστυχώς κατασχέθηκε και
το αρχείο του, αλλά και το άριστα ταξινομημένο
και φροντισμένο αρχείο του πατέρα του.
Ο Βενιζέλος και ο Κόρακας κατηγορούνταν τότε για προδοσία. Δημοσιεύτηκε μάλιστα και πλαστή επιστολή Βενιζέλου προς Κόρακα. Το αρχείο
ουδέποτε επεστράφη. Έτσι χάθηκαν πολύτιμα
ιστορικά στοιχεία.
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Κρήτες του Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
καλωσορίζει το χειμώνα
με μια μουσική βραδιά
που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018,
στις 08.30 το βράδυ
στο κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ»
(Ακτή Κουμουνδούρου 14,
Μικρολίμανο)
Κρατήσεις: Στα γραφεία της Αδελφότητας.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ελληνοουκρανικό
επιμελητήριο
Ελλάδος
και το Πολιτιστικό
Κέντρο
«ΤΡΕΜΠΙΤΑ»,
σας προσκαλούν
την Παρασκευή
12 Οκτωβρίου και
ώρα 07: 00 μ.μ.
στο πολιτιστικό κέντρο
«ΜΕΛΙΝΑ»
(Ηρακλειδών 66, Γκάζι)
στην παρουσίαση του βιβλίου του
Βιτσέντζου Κορνάρου
«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»
που μεταφράστηκε στην ουκρανική γλώσσα.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της
Πρεσβείας της Ουκρανίας.
Συμμετέχει
η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
με κρητικούς χορούς
και μουσικά αποσπάσματα από
τον Ερωτόκριτο.

σελίδα 16

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυσή της, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στις 12,13 & 14
Οκτωβρίου 2018, με σκοπό την ανάδειξη
του πολύχρονου έργου της.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα
αποδοθούν τιμές, σε φορείς και πρόσωπα
που συνέβαλαν στην πρόοδο της Ένωσης,
ανάμεσα στους οποίους είναι και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», πολλά από τα μέλη της οποίας, υπήρξαν από
τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης.
Οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις είναι :
Πάρκο ΜΗΤΕΡΑΣ (12-10-18). Συμμετέχει
το χορευτικό συγκρότημα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Χώρος π. Βιοχρώμ (13-10-18).
Κινηματοθέατρο Αγ. Βαρβάρας «Γιάννης
Ρίτσος» (14-10-18).
Ο Σύλλογος Κρητών Βύρωνα-ΠαγκρατίουΚαισαριανής, διοργανώνει τριήμερες Επετειακές Εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από την
επέτειο ίδρυσής του στις 12,13 & 14 Οκτωβρίου 2018, οι οποίες θα λάβουν χώρα:
Στους δρόμους της πόλης με σημείο εκκίνησης το Δημαρχείο του Βύρωνα (12-10-18).
Στο Πολεμικό Μουσείο, όπου κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί η
«ΟΜΟΝΟΙΑ», ως το αρχαιότερο και
ιστορικότερο κρητικό σωματείο (13-10-18).
Στην Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Βύρωνα (14-10-18).

