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ΕΚΛΟΓΕΣ 19 ΜΑΙΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του  Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρη-
τών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκαλούν τα μέλη του σω-
ματείου, στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα
11.00 π.μ. στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 82, στον Πειραιά. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας έως τις 11:45, η Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Κυριακή 21 Απριλίου 2019, την ίδια
ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα παρακάτω θέματα:  

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός για το διάστη-
μα από 01-01-2019 έως 14-04-2019.

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα από
01-01-2019 έως 14-04-2019. 

3. Γενικός Απολογισμός της τριετίας που πέρασε και Προϋ-
πολογισμός της νέας τριετίας.

4.Προκήρυξη εκλογών για τις 19 Μαΐου 2019.
5. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο

34 §1 του καταστατικού του σωματείου.

*** Οι Διοικητικοί και Οικονομικοί απολογισμοί των ετών
2016, 2017 και 2018 έχουν παρουσιαστεί και εγκριθεί με την
ομόφωνη γνώμη όλων των παρευρισκομένων μελών   στις
Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει
μέλη του Συλλόγου. Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών
εξοφλούνται και την ίδια ημέρα της Συνέλευσης. 

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας                  

Τσόντος Θεόδωρος                    Βαρούχας Λεωνίδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του  Δ.Σ. της Αδελφό-
τητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», σας
προσκαλούν:

1.Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στις 11.00 π.μ.
στην εκδήλωση μνήμης και τιμής που διοργανώνoυν

για τον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, μπροστά από τον

ανδριάντα του, στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, κατά-

θεση στεφάνων, ομιλίες και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

2.Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στις 19.30 μ.μ.
σ’ένα μουσικό αφιέρωμα στον Πειραιά,  με τίτλο:

« Έ ν α  μ ο υ σ ι κό  τ α ξ ί δ ι  σ τ ο ν  
Π ε ι ρ α ι ά  τ η ς  κα ρ δ ι ά ς  μ α ς » ,

που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Πειραϊκό

Σύνδεσμο και υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, στην αί-

θουσα, «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» του  Πειραϊκού Συνδέ-

σμου.

Τα τραγούδια τα οποία θα παρουσιάσει η «Μουσική Συ-

ντροφιά» της ΟΜΟΝΟΙΑΣ», θα συνοδεύονται από δρώμε-

να και δημοφιλείς λαϊκούς χορούς από τα χορευτικά της συ-

γκροτήματα.

Οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του  Δ.Σ. 
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
σας εύχονται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

με υγεία και ευημερία.
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Η εφημερίδα μας εκδίδεται

με ευθύνη του  Δ.Σ.

της Αδελφότητας

Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος

Αντιπρόεδροι: 
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

π. Τζανουδάκης Χρήστος 
Γεν. Γραμματέας:

Βαρούχας Λεωνίδας 
Ειδ. Γραμματέας:

Δαφνομήλης Αντώνιος 
Ταμίας:

Κυριακάκης Πέτρος
Έφοροι:

Tσιστράκης Νικόλαος 
Στελιουδάκη Ελευθερία 

Κοσμήτορες:
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ 
Αθανασάκης Περίανδρος

Μέλη:
Βασάλος Δημήτριος 

Βιδάκη Μαρία 
Κανατάκης Μάρκος
Κρητικός Δημήτριος

Κυπριωτάκης Γεώργιος
Μαυριδάκης Δημήτριος 

Παχάκης Γεώργιος
Σαβιολάκης Παναγιώτης
Σηφάκακης Χαράλαμπος

Tσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
Φραγκιαδάκης Ιωάννης

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 

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 κ λ ο γ έ ς  1 9 - 0 5 - 2 0 1 9

Θερμή παράκληση προς τα  αξιότιμα μέλη μας

Παρακαλούμε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, όποια από τα μέλη μας θέλουν 
να κοινοποιήσουν μέσω της εφημερίδας μας, κάποιο σημαντικό γεγονός της ζωής τους

(γάμο, βαφτίσια, αποφοίτηση, τιμητική διάκριση κ.λ.π.), 
να μας στέλνουν έγκαιρα τη σχετική 

φωτογραφία και τις ανάλογες πληροφορίες. 
Η εφημερίδα είναι έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας, κάθε ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σας,

δεν είναι όμως σε θέση να τη γνωρίζει.
Το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Συμπατριώτες και 
συμπατριώτισσες,

Άλλη μια τριετία έφτασε στο
τέλος της, μέσα από επίπο-
νες προσπάθειες και σκληρή
δουλειά. Ώρα λοιπόν για πε-
ρισυλλογή, αυτοκριτική και
απολογισμό.

Δύσκολος και απαιτητικός
ο επίλογος μιας εποχής, αφού σηματοδοτεί τον πρόλο-
γο μια νέας. Μιας νέας που θέλω να πιστεύω πως όλοι -
συμφωνούντες και αντιφρονούντες- έχουν την ίδια επι-
θυμία: Tην πρόοδο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ». Εθελοντές θα
κληθούν για μία ακόμη φορά, να υπηρετήσουν τη γενέ-
τειρά τους  μέσα από τη διοίκηση ενός ιστορικού σωμα-
τείου και τη διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής του κλη-
ρονομιάς. Θα αναγκαστούν να θυσιάσουν χρόνο από
την προσωπική τους ζωή  και να βάλουν το χέρι στην
καρδιά και πολλές φορές στην τσέπη. 

Ο ρόλος ενός μέλους μιας οποιασδήποτε διοίκησης,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι διακοσμητικός. Ούτε
να αποσκοπεί σε συμφέροντα (επαγγελματική αποκα-
τάσταση, ενασχόληση με την πολιτική κλπ) ή σε προ-
σωπική προβολή. Ούτε βέβαια να αποτελεί διέξοδο σε
προσωπικά προβλήματα ή τρόπο διασκέδασης. Βεβαίως
είναι θεμιτό και ανθρώπινο, κάποιες φορές αυτά να συ-
νυπάρχουν μεταξύ τους. Πάντα όμως  πρωταρχικό σκο-
πό πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια για την ευημερία
του Συλλόγου. Ο Σύμβουλος είναι στρατιώτης. Έχει
εκλεγεί από τους συμπατριώτες του και οφείλει να τιμή-
σει την επιλογή τους. Υπηρετεί την παράδοση και προα-
σπίζει τα συμφέροντά της. Σέβεται και υπερασπίζεται το
σωματείο και τους συνεργάτες του.

Κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στις 22 Μαΐου 2016 και την Εκλογοαπολογιστική, που
πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2016, με τη
σύμφωνη γνώμη όλων των παρευρισκόμενων μελών,
αποφασίστηκε οι εκλογές του σωματείου που θα γίνουν
το 2019, να γίνουν τον Μάιο ή τον Ιούνιο, έτσι ώστε το

νεοεκλεγέν Δ.Σ. να προετοιμαστεί κατάλληλα τους θερι-
νούς μήνες που οι εκδηλώσεις μειώνονται και πανέτοι-
μο να υποδεχτεί τους μαθητές, στην έναρξη της νέας εκ-
παιδευτικής περιόδου. 

Καλώ λοιπόν όλα τα μέλη μας να προσέλθουν στην
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και μέσα από έναν
εποικοδομητικό διάλογο, να λύσουμε μαζί όλα τα προ-
βλήματα που πιθανά εντόπισαν αυτήν την τριετία. 

Να τους ακούσουμε και να μας ακούσουν, να μας μι-
λήσουν και να τους  μιλήσουμε και ύστερα ενωμένοι
πια, να οδηγηθούμε στις κάλπες.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι όλες οι υποψηφιότητες εί-
ναι ευπρόσδεκτες. Όπως γνωρίζετε  η ψήφος σας είναι
καθοριστική, αφού θα δώσει την ευκαιρία σε εκείνους
που εσείς επιθυμείτε να κρατήσουν το τιμόνι της Αδελ-
φότητας και να γίνουν για σας η «φωνή» της Κρήτης
στον Πειραιά.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, όλους
τους συνεργάτες μου, συνοδοιπόρους μου αυτήν την
τριετία στον κακοτράχαλο δρόμο της σκληρής δουλειάς,
μέσα στην Ελλάδα της λιτότητας. Στο μέτρο του δυνα-
τού αγωνίστηκαν, έτρεξαν και έκοψαν το νήμα στο τέρ-
μα, ο καθένας με το δικό του χρόνο. 

Αλλά και σ’ αυτούς που επέλεξαν να μην τερματίσουν
μαζί μας, αξίζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Ο τρόπος και
ο χρόνος που διάλεξαν να αποχωρήσουν από τον αγώ-
να μας δίδαξε πολλά. Τιμούμε τη συνεργασία, τους ευ-
χαριστούμε και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ότι και
αν κάνουν. Τέλος ένα θερμό «ευχαριστώ» από καρδιάς,
στους μαθητές μου και στον κόσμο που μας εξέλεξε και
μας στήριξε με την παρουσία του, τη συμμετοχή του και
τα ενθαρρυντικά του λόγια, σε όλες μας τις δραστηριό-
τητες.

Ραντεβού στις κάλπες, για να συνεχίσουμε μαζί αυτό
που ξεκινήσαμε.

Έως τότε σας εύχομαι:
To Άγιο Φως τσ’Ανάστασης,
να λάμψει στην καρδιά σας
και να κρατήσει ζωντανά 

όλα τα όνειρά σας.
Καλό Πάσχα

Θεόδωρος Τσόντος

Πρόεδρος

Α.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

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»  γίνονται κάθε Πέμπτη. 
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Τ ί τ λ ο ι  τ έ λ ο υ ς  κ α ι  α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς
Άλλη μια τριετία έφτασε στο τέλος της. Μια

τριετία πλήρης από κάθε άποψη. Γεμάτη από
δραστηριότητες, από εκδηλώσεις, από ενη-
μέρωση, μα κυρίως πλούσια  σε συμμετοχή
μελών και φίλων, που μας στήριξαν και μας
τίμησαν με την παρουσία τους.

Στη Δύση λοιπόν της θητείας μας, αξίζει να μοι-
ραστούμε μαζί σας κάποιες από τις όμορφες
αναμνήσεις μας: 

• Πολυμελή τμήματα χορού όλων των ηλικιών,
μαθαίνουν θεωρητικά και πρακτικά την παράδο-
ση του τόπου μας και ανταποκρινόμενα σε πλή-
θος προσκλήσεων άλλων συλλόγων και φορέων,
αντιπροσωπεύουν το σωματείο επάξια.

• Η μουσική συντροφιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» τρα-
γουδά με μεράκι σε εορτές και επετείους, έντεχνα
και παραδοσιακά κρητικά τραγούδια.

• Παράλληλα η ομάδα παραδοσιακών οργά-
νων εντρυφεί στις δοξαριές της λύρας και του λα-
γούτου.

• Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου με έργα σε
σενάριο και σκηνοθεσία τις Αντιπροέδρου μεγα-
λουργεί, φτάνοντας να γεμίζει ασφυκτικά μέχρι
και το Δημοτικό θέατρο Πειραιά.

• Η ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου μπαί-
νει δυναμικά στο κρητικό πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου και αναδεικνύεται 3 φορές πρωταθλή-
τρια.

• Η τριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου «Κρή-
τες του Πειραιά»  φτάνει πια τις 24 τετράχρωμες
σελίδες, εκδίδεται ανελλιπώς και διανέμεται δω-
ρεάν.

• Τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα τα μέλη του
Δ.Σ. συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

• Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, η Γενική
Συνέλευση συγκλήθηκε όπως ορίζει το καταστα-
τικό τα έτη 2017, 2018 και 2019 και με ομόφωνη
απόφαση όλων των παρευρισκομένων μελών,
ενέκρινε τον εκάστοτε Διοικητικό και Οικονομικό
απολογισμό κάθε έτους. 

• Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» έχοντας αγαστή συνεργασία
με την Εκκλησία, την Περιφέρεια, τη Δημοτική αρ-
χή, τοπικούς φορείς και άλλους πολιτιστικούς
συλλόγους, συμμετέχει με όλες τις καλλιτεχνικές
της ομάδες, όπου και όποτε της ζητηθεί.

• Το σωματείο ξεκινάει κάθε νέα χρονιά με την
παρουσία του στην κοπή της βασιλόπιτας της Μη-
τρόπολης και του Δήμου. Ακολουθούν τα Θεοφά-
νεια  και η κοπή της πίτας πολλών φορέων και
σωματείων, ενώ το ίδιο διοργανώνει την πρώτη
συνάντηση της χρονιάς με φίλους και συμπατριώ-
τες, στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή
της δικής του βασιλόπιτας, στο στάδιο «Γ. Καραϊ-
σκάκης», όπου παρευρίσκεται  πλήθος κόσμου.

• Συμμετείχε στις παρελάσεις των εθνικών επε-
τείων και στις δοξολογίες που προηγήθηκαν αυ-
τών, με πολυάριθμα τμήματα των χορευτικών της
συγκροτημάτων.

• Πραγματοποίησε χοροεσπερίδες στο κρητικό

κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» και στο κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ»
στο Μικρολίμανο.

• Παρόλη την οικονομική κρίση, το σωματείο
δεν παρέλειψε καμία από τις καθιερωμένες εκδη-
λώσεις και όχι μόνο.

Ενδεικτικά: 
Διοργάνωσε παιδικές χριστουγεννιάτικες γιορ-

τές και πάρτι για μικρούς και μεγάλους στο Μέγα-
ρό της, έκανε  εκδηλώσεις στο Πνευματικό κέντρο
του Ι. Ν. Π. Ηλία, στο Βεάκειο και στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, τίμησε ανελλιπώς τη Μάχη της
Κρήτης και την επέτειο ίδρυσής της, συμμετείχε
ενεργά στις «Ημέρες θάλασσας» και πραγματο-
ποίησε την αναβίωση του Κλήδονα και τη γιορτή
ρακής, στην πλατεία Πηγάδας.

• Έλαβε μέρος στο Φόρουμ νέων Ελλήνων
«Hellenic Youth in Action», εκπροσωπώντας την
Κρήτη.

• Συμμετείχε σε πολλές θρησκευτικές εορτές
όπως αυτές των Αγίων 4 Μαρτύρων, των Αγίων
Δέκα κλπ. και σε λιτανείες των εικόνων, μετά από
επίσημη πρόσκληση των Ναών.

• Συμμετείχε όπως πάντα στις εκδηλώσεις του
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας «Ενορία εν δράσει».

• Τιμήθηκε από 2 Κρητικούς συλλόγους, για την
πολυετή και ουσιαστική προσφορά της στο πολι-
τιστικό κίνημα.

• Πραγματοποίησε ομιλίες στους μαθητές χο-
ρού, σχετικά με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και
την Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα.

Κλείνοντας το άλμπουμ των αναμνήσεων
βαθιά στην καρδιά μας, θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε θερμά όλες τις ομάδες πολιτισμού
και άθλησης που μας αντιπροσώπευσαν,
προβάλλοντας την «ΟΜΟΝΟΙΑ» όπως της
αξίζει και να δηλώσουμε πως είμαστε διατε-
θειμένοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, υψώ-
νοντας τον πήχη ακόμα ψηλότερα.
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Η  « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  κ ό β ε ι  τ η ν  π ί τ α  τ η ς

Για άλλη μια χρονιά η «οικογένεια» της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
συγκεντρώθηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκά-
κης»,για να κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασι-
λόπιτα της.

Φορείς του τόπου μας, Πρόεδροι και εκπρόσω-
ποι σωματείων, γονείς και παιδιά, μέλη και φίλοι
της Αδελφότητας, πλημμύρισαν την αίθουσα δε-
ξιώσεων «RED» του σταδίου, που ευγενικά πα-
ραχώρησε στην Αδελφότητα η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέλος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, το
απόγευμα.

Τη βραδιά άνοιξε το παιδικό χορευτικό συγκρό-
τημα, το οποίο καταχειροκροτήθηκε και αμέσως
μετά, η Μουσική συντροφιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
έψαλλε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Στη συνέ-
χεια ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Τσόντος καλω-
σόρισε τον κόσμο και τον ευχαρίστησε για την

παρουσία του, ενώ ο  Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάν-
νης Μώραλης, λαμβάνοντας το λόγο, τόνισε ότι
η Αδελφότητα είναι ένας σύλλογος με έντονη

δραστηριότητα στην πόλη που διατηρεί τα ήθη
και τα έθιμα της Κρήτης, τα οποία περνούν στις
νέες γενιές. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος εξήρε για άλ-
λη μια φορά το έργο της Αδελφότητας. Ακολούθη-
σαν δεκάδες επίσημοι που λαμβάνοντας το κομ-
μάτι της αγιοβασιλόπιτας, ευχήθηκαν εγκάρδια
από μικροφώνου στον Πρόεδρο και στα μέλη του
Δ.Σ. «καλή χρονιά». Το φλουρί «έπεσε» στην
Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και
Ιθακησίων Πειραιά, κα Ρεγγίνα Μπαλτσαβιά. 

Η βραδιά την οποία παρουσίασε η Αντιπρόε-
δρος Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη, συνεχί-
στηκε με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
και κέρασμα. Έπαιξαν τα συγκροτήματα του Γρη-
γόρη  Αλυσσανδράκη και Θοδωρή  Ποθουλά-
κη, ενώ μικροί και μεγάλοι μαθητές χόρεψαν,
τραγούδησαν και γλέντησαν, παρασύροντας με
το κέφι τους όλους τους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
μεταξύ άλλων: Οι Βουλευτές: κ. Θεόδωρος Δρί-
τσας,  κα. Ελένη Σταματάκη, κα. Γεωργία Γεν-
νιά, κ. Κώστας Κατσαφάδος και κ. Γιάννης
Τραγάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά κ.
Γιώργος Γαβρίλης και Νήσων κ. Παναγιώτης
Χατζηπέρος, από τον Δήμο Πειραιά: ο Δήμαρχος
κ. Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κ. Γιώργος Δαβάκης, οι Αντιδή-
μαρχοι: κα Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου και οι
κ.κ. Γιάννης Μελάς, Στέλιος Γαϊτανάρος, Αλέ-
ξανδρος Αργουδέλης και Κυριάκος Σιγαλά-
κος, η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. κα Σταυρούλα
Αντωνάκου, ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάν-
νου Ρέντη  κ. Γιώργος Ιωακειμίδης,  ο Επίτιμος
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Γρηγόρης Ψα-
ρομμάτης, οι χορηγοί  του σωματείου  και πολι-
τευτές κ.κ. Χριστόφορος  Μπουτσικάκης και
Γιώργος Βαγιάκης, π. Βουλευτές, πολιτευτές,
εκπρόσωποι Κρητικών Ομοσπονδιών Συλλόγων
και Σωματείων. 

Μια όμορφη μάζωξη που έδωσε την ευκαιρία
σε φίλους και συμπατριώτες, να σμίξουν και ν’
ανταλλάξουν ζεστές ευχές για την καινούργια
χρονιά.
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« Μ ά ν α  μ ε  το υ ς  λ ε β έ ν τ ε ς  σ ο υ  κα ι  τ η  μ ο ν α χο κό ρ η »

Έδωσαν και πάλι το ηχηρό στίγμα τους οι Κρη-
τικοί του Πειραιά, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
το απόγευμα, ανήμερα των Τριών Ιεραρχών, πα-
τέρων των γραμμάτων, παρουσιάζοντας στο Δη-
μοτικό θέατρο, με την στήριξη της Δημοτικής αρ-
χής της πόλης, τη μουσικοχορευτική θεατρική πα-
ράσταση «Μάνα με τους λεβέντες σου και τη μο-
ναχοκόρη», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αντι-
προέδρου Αντωνίας-Μαρίας Ντουντουνάκη. 

Καλωσορίζοντας τον κόσμο η ίδια, είπε πως εί-
ναι το δεύτερο συγγραφικό της εγχείρημα, που ο
κόσμος αγκαλιάζει  με θέρμη και μοναδική πηγή
έμπνευσής της, αποτελεί η αγάπη της για τον τό-
πο της.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος κ. Θεόδω-
ρος Τσόντος, είπε μεταξύ άλλων, ότι σήμερα που
τα ήθη και τα έθιμα έχουν αποκλίνει αρκετά από
τον ορθό δρόμο, είναι ευχάριστο, παρήγορο και
ελπιδοφόρο, να βλέπεις μικρούς και μεγάλους
χορευτές, γονείς και παιδιά, Διοίκηση και απλά
Μέλη να χορεύουν πιασμένοι χέρι χέρι στον ίδιο
κύκλο, να τραγουδούν στην ίδια σκηνή και να
παίζουν στο ίδιο σανίδι και ευχαρίστησε από καρ-
διάς τo Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, για
την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, την
Πρόεδρο του ΟΠΑΝ κα Σταυρούλα Αντωνάκου
και τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του Θεάτρου κ. Νί-
κο Διαμαντή. Η κα Αντωνάκου στο χαιρετισμό της
υπογράμμισε ότι «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» είναι πάντα κο-
ντά σε πρωτοβουλίες και πολιτιστικές δράσεις

του Δήμου,  διατηρεί τις παραδόσεις της πατρίδας
μας και τιμά την ιστορία της χώρας και τόνισε  ότι
η σχέση που έχει χτιστεί ανάμεσα στο Δήμο και
την Αδελφότητα, θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Στη συνέχεια η πολυ-
μελής θεατρική ομάδα
του σωματείου, ξεδί-
πλωσε το πηγαίο ταλέ-
ντο της παρουσιάζοντας
τη ζωή μιας μονογονεϊ-
κής πολυμελούς οικογέ-
νειας, στην Κρήτη του
20ου αιώνα, μέσα από
τα ήθη, τα έθιμα και  τις
δοξασίες του χωριού.
Συντηρητισμός, κουτσο-
μπολιά, προκαταλή-
ψεις, αλλά και αγάπη,

δέσιμο και αλληλεγγύη, που διέπει κάθε κλειστή
κοινωνία, όλα στην υπερβολή της μυθοπλασίας. 

Μια ευφάνταστη κωμωδία, με έντονα τα στοι-
χεία του δράματος, αφού πολλές φορές οι αν-
θρώπινες σχέσεις  ισορροπούσαν σε τεντωμένο
σκοινί, πλαισιωμένη από μουσική και χορούς του
τόπου μας. Μια ωδή στην Κρήτη, από ερασιτέ-
χνες ηθοποιούς που δεν είχαν τίποτα να ζηλέ-
ψουν από έμπειρους και καταξιωμένους επαγ-
γελματίες. Στο ρόλο της μάνας η ίδια η σεναριο-
γράφος, μια χήρα-αρχόντισσα από το παρελθόν,
που μοναδικό σκοπό της έχει να διαφυλάξει την
τιμή και την υπόληψη του σπιτικού της, διαφε-
ντεύοντας με σύνεση και υπομονή, άλλοτε ανεβά-
ζοντας και άλλοτε κατεβάζοντας τους τόνους, για
το καλό της οικογένειας. 

Συγκλονιστική παράσταση, με ηθοποιούς όλως
των ηλικιών, που έκαναν το θεατή να γελάει, να
παγώνει, να κλαίει, να συγκινείται.

Η αμοιβή για την σκληρή προσπάθεια ήταν πέ-
ρα από κάθε προσδοκώμενο. Το κατάμεστο Δη-
μοτικό θέατρο σείστηκε από το χειροκρότημα.
Βροχή συγχαρητηρίων, και ζεστές αγκαλιές από
το κοινό, χαμόγελα επιτυχίας και ικανοποίησης
από τους  συντελεστές. 

Μακάρι να γίνονται συχνά τέτοιες δουλειές,
που μας εκπλήσσουν ευχάριστα και προάγουν
τον πολιτισμό μας.

ΦΩΤΟ: ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΑΖΕΡΑΚΗΣ
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Έ κ ο ψ α ν  τ η ν  α γ ι ο β α σ ι λ ό π ι τ ά  τ ο 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 13 Ιανουαρίου 2019, στο Κρητικό
Κέντρο «OMAΛΟΣ», που έκοψε την βασιλόπιτά
του ο Σύλλογος απανταχού Πελεκανιωτών
«Ο ΒΟΥΤΑΣ» και ακολούθησε γλέντι με βιολί.

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019.

• Στα γραφεία του Ραδιοφωνικού σταθμό LYRA
FM στον Πειραιά, στην εκδήλωση της κοπής της
πίτας του σταθμού.

• Στην κοπή της πίτας του Ηπειρωτικού Συν-
δέσμου Πειραιώς, όπου ο Πρόεδρος κ. Δ. Λέ-
νης, αναφέρθηκε με θέρμη στη συμβολή της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και των Κρητών γενικότερα, στον
Ηπειρωτικό αγώνα.

• Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στον Πει-
ραϊκό Σύνδεσμο, όπου η Λέσχη Αστυνομικών
Πειραιά έκοψε την πίτα της. Συμμετείχε το μικρό
χορευτικό της Αδελφότητας, ενώ ο Πρόεδρος της
Λέσχης, Στρατηγός Γιάννης Τετράδης, δεν παρέ-
λειψε να συγχαρεί το σωματείο για το έργο του.

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019.

• Στην Ομοσπονδία Συλλόγων τ. Επαρχίας
Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», που
εγκαινίασε τα νέα γραφεία της επί της οδού Σα-
τωβριάνδου 43 και συγχρόνως έκοψε τη βασιλό-
πιτά της. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μ.
Δριδάκης εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε
όλους όσοι βοήθησαν, στην εκπλήρωση αυτού
του σκοπού.

• Στην κοπή της πίτας των Απανταχού Σφα-
κιανών, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της Ένωσης, στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος της Ένω-
σης κ. Α. Κούνδουρος ευχαρίστησε τον κόσμο,
ενώ ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» αφιέρωσε το
κομμάτι του στην Αράδαινα, τόπο καταγωγής του. 

• Στα γραφεία της Ένωσης Κρητών Κορυ-
δαλλού-Νικαίας-Αγ. Ι. Ρέντη, που έγινε η κοπή
της πίτας της. Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γ. Κα-

μινογιαννάκης, επεφύλαξε θερμή υποδοχή στην
αντιπροσωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και χόρεψε με
τον Πρόεδρό της, ο οποίος έχει διατελέσει  χορο-
διδάσκαλος της Ένωσης για πάνω από 18 έτη.

• Στην κοπή της πίτας της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων,
που πραγματοποιήθηκε σε πλοίο της ΑΝΕΚ,
στον Πειραιά. Ο Πρόεδρος κ. Μανώλης Πατερά-
κης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπον-
δίας, υποδέχτηκαν τους καλεσμένους, ενώ την
πίτα ευλόγησε το μέλος του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Αιδεσιμολογιώτατος π. Χρ. Τζανουδάκης.

• Στην 1η φετινή του εκδήλωση, που πραγμα-
τοποίησε το νέο Συμβούλιο του Συνδέσμου Γυ-
ναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, για την κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που έγινε
στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΣΙΝΕΑΚ. Η Πρόε-
δρος του Συνδέσμου κα. Σταματίνα Κορναράκη–
Φαρούπου, μαζί με τις συνεργάτιδές της καλωσό-
ρισαν θερμά τον κόσμο και του ευχήθηκαν «Χρό-
νια Πολλά.

• Στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Κρητών
Αγ. Βαρβάρας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», που έγινε
στα γραφεία του. Ο Πρόεδρος κ. Π. Πρεντάκης
δεν παρέλειψε όπως πάντα να αναφέρει ότι σε
νεαρή ηλικία υπήρξε χορευτής της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
ενώ ο Πρόεδρος της Αδελφότητας λαμβάνοντας
το κομμάτι του, το αφιέρωσε στους γονείς των μι-
κρών μαθητών, που παρά το επιβαρυμένο πρό-
γραμμά τους, θυσιάζουν τον λίγο ελεύθερο χρόνο
τους για να μάθουν τα παιδιά τους τα ήθη, τα έθι-
μα και τους χορούς του τόπου τους.

• Στην κοπή της πίτας του Χορευτικού Ομίλου
«ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ» που έγινε στην αίθουσα του
Ομίλου.

Συνέχεια στη  σελίδα 7
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Συνέχεια απο την σελίδα 6

Ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνεχάρη τον
κ. Μ. Παπαδάκη για την επί σειρά ετών δημιουργι-
κή, αλλά αθόρυβη πολιτιστική πορεία του.

• Στο Σύλλογο Κρητών Αιγάλεω «ΚΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»,  ο οποίος έκοψε την πίτα του
στο Δημοτικό κινηματοθέατρο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙ-
ΤΣΟΣ» . Οι σχέσεις των δύο συλλόγων έχουν συ-
σφιχθεί ακόμη περισσότερο, λόγω της συνεργα-
σίας τους στο κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαί-
ρου. Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
ευχήθηκε στον Πρόεδρο του Αιγάλεω κ. Α. Κλει-
σαρχάκη, καλή επιτυχία στους φετινούς αγώνες.

• Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, στην κοπή
της πίτας του Συλλόγου Κρητών Ελληνικού «Ο
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» που έγινε  στα νέα γραφεία του
συλλόγου, επί της οδού  Χαλδείας 46, στο Ελλη-
νικό. Ο Πρόεδρος κ. Δ. Σταματάκης δίνοντας το
κομμάτι στον Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» έπλε-
ξε το εγκώμιό του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι
έχει ανεβάσει τον πήχη του σωματείου πολύ ψι-
λά.

• Στην πίτα που έφερε στο μέγαρο της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ»,  η μητέρα του μικρού χορευτή Άγγελου

Βαρδονικολάκη, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου
2019, κατά τη διάρκεια του μαθήματος χορού των
παιδιών. Το φλουρί κέρδισε η Αντιπρόεδρος Α.-
Μ. Ντουντουνάκη, η οποία με τη σειρά της, έδω-
σε το δώρο που πρόσφερε η κα Βαρδονικολάκη,
στον μικρό Στέλιο Κελαΐδή, που αναδείχτηκε μετά
από κλήρωση, ο τυχερός της βραδιάς. 

• Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, στην
ετήσια εκδήλωση και κοπή της πίτας του Συλλό-
γου Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπροσώ-
πων Πειραιώς–Αθηνών, που έγινε στο κέντρο
«Νέα Κοκκινιώτισσα», στη Νίκαια. Πριν την έναρ-
ξη του καλλιτεχνικού προγράμματος, έγινε πα-
ρουσίαση της επί σειρά ετών πλούσιας δραστη-
ριότητας του Συλλόγου, ενώ ο Ρεθεμνιώτης Πρό-
εδρος κ. Α. Βροντάκης λαμβάνοντας το λόγο,
αναφέρθηκε στα 100 χρόνια ζωής, δράσης και
γόνιμης παρουσίας του (1919-2019), με αφορμή
την οποία γίνεται προετοιμασία για τη διοργάνω-
ση μεγάλης επετειακής εκδήλωσης.

• Στην ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Νέου
Φαλήρου, που πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή
17 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας. Η Πρόεδρος του
Συνδέσμου κα Αργυρώ Λαγκαδιανού–Κανιούρα,

στον χαιρετισμό της μεταξύ άλλων ευχήθηκε, ο
νέος χρόνος να είναι χαρούμενος, ελπιδοφόρος,
με ευημερία και πρόοδο. Το φλουρί της αγιοβασι-
λόπιτας έπεσε στον Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

• Την ίδια μέρα έκοψε την πίτα της και η Β΄ Δη-
μοτική Κοινότητα. Η Πρόεδρος κα Ευαγγελία
Αθανασίου καλωσόρισε τον κόσμο, ενώ ο Δή-
μαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης είπε ότι, οι κάτοι-
κοι αλλά και οι επιχειρηματίες της Β’  Δημοτικής
Κοινότητας, υπέστησαν μεγάλη  ταλαιπωρία λό-
γω τραμ, μετρό κλπ και οφείλουν να τους το
ανταποδώσουν, κάνοντας όμορφα έργα.

• Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στο café
«Monte Carlo», στην πλατεία Αλεξάνδρας στον
Πειραιά, όπου η Δημοτική  Ραδιοφωνία Πει-
ραιά, «Κανάλι Ένα 90,4» έκοψε την πίτα του.

Επειδή παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μας,
ήταν αδύνατον να ανταποκριθούμε σε όλες τις
προσκλήσεις λόγω φόρτου εργασίας, αλλά και
λόγω των μαθημάτων χορού που διεξάγονται κά-
θε Τετάρτη και Κυριακή, ημέρες που συχνά επιλέ-
γουν οι Σύλλογοι για τη διοργάνωση των εκδηλώ-
σεών τους, θα θέλαμε απ’ αυτό το φύλλο της εφη-
μερίδας μας, να ευχηθούμε σ’ όλους από καρ-
διάς, μια όμορφη και δημιουργική χρονιά.
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Υγεία: το πολυτιμότερο αγαθό

Αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου)

Αναρωτηθήκαμε ποτέ, ποιό είναι το ακριβότερο, αλλά στην ουσία και το
πιο αβέβαιο αγαθό της ζωής; Εκείνο που το εξοστρακίζουμε καθημερινά
από το βεληνεκές των ανησυχιών μας, γιατί το θεωρούμε αυτονόητο, ενώ
στην ουσία δεν είναι; Και που χωρίς αυτό, τίποτα από τα σχέδιά μας και τα
όνειρά μας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί;  

Μολονότι στη σημερινή εποχή έχει αναποδογυριστεί ο πίνακας των αξιών
της ζωής και στην κατάταξη των αγαθών έχουν επέλθει τεράστιες αλλαγές,
η υγεία παραμένει εσαεί το πρώτιστο και ύψιστο αγαθό του ανθρώπου.

Τελευταία όμως οι άνθρωποι αντί να δοξά-
ζουν το Θεό για τα «του βίου τους ως έχουν»,
παραπονιούνται για τα πάντα και διαρκώς. Για
τη βροχή, για το κρύο, για τη ζέστη, για τις μετα-
ξύ τους σχέσεις, για την αδικαιολόγητη αργοπο-
ρία του σερβιτόρου στον καφέ….. 

Και βέβαια η γκρίνια έχει συνήθως να κάνει
με λάθη των άλλων, ελαττώματα των άλλων,
αβλεψίες των άλλων και ποτέ με τα δικά τους
λάθη. Αυτό τους διευκολύνει ιδιαίτερα, γιατί σαν
θύματα μιας κατάστασης, απαλλάσσονται από

την ανάληψη κάθε ουσιαστικής ευθύνης, ενώ παράλληλα κερδίζουν  την
προσοχή του κόσμου. 

Πολλές φορές μάλιστα η αίσθηση ότι κάποιος τους προσβάλλει ή τους
υποτιμά, δείχνει περισσότερο στοιχεία για το πώς βλέπουν αυτοί τον εαυτό
τους, παρά για τον χαρακτήρα αυτού που τους ενοχλεί. 

Επιπλέον υπάρχει και η κατηγορία εκείνη, που δεν αρκείται στα παράπο-
να. Τηρεί ακόμα και την πρωτόγονη λογική του «οφθαλμός αντί οφθαλμού»,
της οποίας τις ολέθριες συνέπειες όλοι γνωρίζουμε. Έτσι  δημιουργείται
ένας φαύλος κύκλος που πολύ δύσκολα σπάει. 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως οι πράξεις εκδίκησης αντιπροσω-
πεύουν -άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο- αρχέγονες πλευρές και
δυνάμεις του ψυχισμού μας, που αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να φαντάζουν κατανοητές, δεν είναι ποτέ ηθικά δικαιολογημένες.

Έτσι αρκετοί άνθρωποι φτάνουν πολλές φορές στο τέρμα, έχοντας εξαντ-
λήσει τα αποθέματα ζωής σε ατερμάτιστες σχέσεις, σε καταλαγιασμένες
φωνές, σε ενοχικές συνειδήσεις, σε ψιθύρους και οιμωγές. 

Παρακολουθώντας ένα βίντεο που  δημιουργήθηκε στην Ισπανία, από
τον Οργανισμό εφήβων και νέων με καρκίνο, είδα μια ομάδα υγιών ανθρώ-
πων, που κλήθηκε να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις όπως: «Τι σε κάνει
χαρούμενο;» και «Αν θα μπορούσες να πραγματοποιήσεις μια ευχή, ποιά
θα ήταν αυτή;». Στις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν και
νέοι που είχαν νοσήσει από καρκίνο. Ενώ τα μέλη της πρώτης ομάδας μίλη-
σαν  για τα μεγαλόπνοα σχέδια και όνειρά τους, οι απαντήσεις της δεύτερης
ήταν απλές, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις, εστιάζοντας στο τι αξίζει πραγ-
ματικά στη ζωή. 

Όταν ο θάνατος έχει πλησιάσει κοντά σου, εκτιμάς αλλιώς την κάθε μέρα
που έρχεται, την κάθε ανάσα που παίρνεις. Γίνεσαι ήρωας και  πηγή αισιο-
δοξίας. Ρουφάς τη ζωή και ντρέπεσαι κάθε φορά που αναλώθηκες σε χαζά
προβλήματα και δεν εκτίμησες το πολυτιμότερο αγαθό που σου έχει χαρι-
στεί, την υγεία σου. Ακόμα και οι πιο σκληροί μαλακώνουν στον πόνο. 

Μπαίνοντας σε κάποιο νοσοκομείο, έστω και σαν επισκέπτης αισθάνεσαι
ότι βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο. Αναμονές, αφίξεις, αναχωρήσεις, εισιτήρια,
εξιτήρια. Άλλοι έρχονται, άλλοι  φεύγουν, άλλοι θα φύγουν για πάντα. Έντο-
νες συζητήσεις. Φωνές που μπερδεύονται με δάκρυα.

Περιουσίες και χρήματα που αναγκαστικά αλλάζουν χέρια βιαστικά, μέσα
σ’ένα θάλαμο με μια υπογραφή. Πρόσωπα σοβαρά. Κεφάλια σκυφτά. Βρο-
χή από ερωτήσεις: «Πώς πάνε τα πράγματα σήμερα; Τι έδειξαν οι εξετά-
σεις; Να φέρουμε αποκλειστική;» Εδώ ακόμα και η συντροφιά έχει αντίτιμο.
Οι μεγάλοι γίνονται ανυπεράσπιστοι σαν παιδιά και οι μικροί ενηλικιώνονται
απότομα.  Μα μόλις ξεπεραστεί το πρόβλημα «φτου» κι απ’την αρχή. Μα-
ταιοδοξία και μικροψυχία. Σαν να μην πήραν κανένα μάθημα.

Όχι, δεν χρειάζεται να ταρακουνιόμαστε κάθε τόσο, για να μπορέσουμε
να αναγνωρίσουμε όλα όσα έχουμε. Οφείλουμε να θυμόμαστε καθημερινά
ότι η ζωή αυτή δεν είναι δεδομένη, πως πρέπει να ζούμε ολοκληρωτικά τις
στιγμές της γεμάτοι αγάπη, απαλλαγμένοι από την κακία, τον θυμό και τη
ζήλια, που μας εγκλωβίζουν. Δεν είναι πάντα εύκολο να επιλέξουμε σωστά
ανάμεσα στα εξωτερικά ερεθίσματα και στις εσωτερικές φωνές. Αν όμως,
αφήσουμε λίγο χώρο για πιο υγιή συναισθήματα, θα δούμε όλοι πόσο  κα-
λύτερα θα νοιώσουμε.  

Δεν είναι η ευτυχία που μας κάνει να είμαστε ευγνώμονες, αλλά η ευγνω-
μοσύνη που μας κάνει ευτυχισμένους.

Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

Σε αρκετά φιλικό κλίμα διεξήχθη στο μέγαρο του Συλλόγου, η Ετήσια Γε-
νική Συνέλευση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυ-
ριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του σωματείου καλωσόρισε τα μέλη και στη συνέχεια ανα-
γνώστηκε η έκθεσή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εξετέθη ο Οικονομικός
απολογισμός, για το έτος 2018. Ακολούθησε η έκθεση του Διοικητικού απο-
λογισμού για την ίδια περίοδο, με αναλυτική αναφορά σ’όλες τις δραστηριό-
τητες που πραγματοποιήθηκαν. 

Αφού έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οι  παρευρισκόμενοι τοπο-
θετήθηκαν επί των πεπραγμένων, οι απολογισμοί τέθηκαν σε ψηφοφορία
και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Σχετικά με τον Οικονομικό και Διοικητικό προγραμματισμό, ο Πρόεδρος
δήλωσε ότι οι καθιερωμένες εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν και αυτόν
τον χρόνο με τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες κατά τον καλύτερο
τρόπο και εξέθεσε  στους παρευρισκόμενους μελλοντικές  δραστηριότητες.

Η έγκριση του  Οικονομικού και Διοικητικού προϋπολογισμού  2019, τέθη-
κε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Αμέσως μετά συζητήθηκαν θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, κάποια
από τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία και έλαβαν ομόφωνα τη σύμφωνη
γνώμη των παρευρισκομένων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος ευχαρίστη-
σε τους παρευρισκόμενους και σήμανε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ετήσια Γενική  Συνέλευση
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Κ Ρ Η Τ Η - Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ - Μ Α Ν Η

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ», σε συνεργασία με τον Ηπειρωτικό Σύν-
δεσμο Πειραιά, την  Ένωση Απανταχού Μα-
νιατών «Η ΜΑΝΗ» και την Κίνηση για την Ανα-

γέννηση της Β. Ηπείρου, διοργάνωσε και
πραγματοποίησε στο μέγαρό της, εκδήλωση
στη μνήμη των αγωνιστών του Βορειοηπει-
ρωτικού αγώνα (1912-1914), το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου 2019. 

Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η αίθουσα
εκδηλώσεων της Αδελφότητας, γέμισε με μέλη
και φίλους των αδελφών σωματείων, που προ-
σήλθαν για να τιμήσουν τους πρόγονους τους,
που έχυσαν το αίμα τους για τη λευτεριά της
Ηπείρου. 

Μια άκρως συγκινητική εκδήλωση, ιστορικού
ενδιαφέροντος την οποία παρουσίασε η Αντιπρό-
εδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α.-Μ. Ντουντουνάκη
και χαιρέτισαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιώς και Φαλήρου κκ. Σεραφείμ, ο Δήμαρ-
χος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης και οι  Πρόεδροι: της

Αδελφότητας κ. Θ. Τσόντος, του Ηπειρωτικού
Συνδέσμου Πειραιά, κ. Δ. Λένης, της  Ένωσης
Απανταχού Μανιατών  «Η ΜΑΝΗ», κ. Στ.  Βοϊδο-
νικόλας και της Κίνησης για την Αναγέννηση της
Β. Ηπείρου, κ. Δ. Περδίκης, ενώ μίλησαν οι Αντι-
προέδροι: του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιά,
κ. Κ. Μάτσιας, της Ένωσης Απανταχού Μανια-
τών  «Η ΜΑΝΗ», κ. Θ. Παπαδάκος και εκ μέ-
ρους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ο κ. Γ. Καρτσώνης. Κεν-
τρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν Νομικός-Ιστο-
ρικός, κ. Κ. Κυριακού.

Οι ηρωικές σελίδες του παρελθόντος, ζωντάνε-
ψαν  μέσα στο ιστορικό σωματείο που την εποχή
εκείνη είχε γίνει  στρατόπεδο προετοιμασίας μα-
χητών, έτοιμων να δώσουν και τη ζωή τους ακό-
μα, για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και
της Ηπείρου. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά
στο σήμερα και στα προβλήματα της ομογένειας,
πάνω στα οποία είναι απαραίτητο, να σκύψουν οι
ηγεσίες για να εξασφαλιστεί ειρήνη και ασφάλεια
στα Βαλκάνια.

Ενδιάμεσα το κλαρίνο συνάντησε τη λύρα, τα
Ηπειρώτικα και τα Μανιάτικα τραγούδια, αντάμω-
σαν τις μαντινάδες, σε μια μοναδική μουσική συ-
νεύρεση των χορευτών,  που εκπροσώπησαν τις
παραδόσεις των τριών ηρωικών  τόπων. 

Το τέλος της εκδήλωσης βρήκε όλους τους χο-

ρευτές πιασμένους χέρι χέρι σ’έναν μεγάλο κύ-
κλο, που συμβόλιζε την αδελφοσύνη στους κοι-
νούς αγώνες για την απελευθέρωση της Ηπείρου
και την αγάπη χωρίς αρχή και τέλος για την πα-
τρίδα τους.

Ακολούθησε κέρασμα στο ισόγειο του κτιρίου. 
Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους πολ-

λοί επίσημοι, φίλοι και εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Στ.  Βοϊδονικόλας Δ. Λένης Δ. Περδίκης

κκ. Σεραφείμ Γ. Μώραλης Κ. Μάτσιας Θ. Παπαδάκος Γ. Καρτσώνης Κ. Κυριακού

Θ. ΤσόντοςΑ.-Μ. Ντουντουνάκη
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Αν αγαπάτε τα παιδιά σας «μην τ’αγαπάτε»

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ευαισθητοποιημένη σε
πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στα παιδιά, ως προς τη διαπαιδαγώ-
γηση και την  εξέλιξή τους, διοργάνωσε την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2019 το
απόγευμα, στο μέγαρο του σωματείου, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέ-
μα : Αν αγαπάτε τα παιδιά σας «μην τ’αγαπάτε».

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους
παρευρισκόμενους, έδωσε την σκυτάλη στον Δάσκαλο-Ψυχοθεραπευτή και
χορευτή της Αδελφότητας κ. Νίκο Μαρκάκη.  

Ο κ. Μαρκάκης μέσα από μια βιντεοπαρουσίαση, έδειξε τις εξελίξεις της
κοινωνίας τα τελευταία χρόνια και την ισχυρή επιρροή τους στην ανατροφή
των παιδιών, τα οποία παρομοίασε με λουλούδια που χρειάζονται αγάπη
και προσοχή, για να παραμείνουν φωτεινά και να μη μαραθούν. Το να είναι
κανείς γονιός είναι μια δύσκολη υπόθεση είπε, αλλά συνάμα είναι τέχνη
που διδάσκεται. Πίσω από κάθε ιδιόρρυθμη συμπεριφορά ενός παιδιού,
κρύβεται κάποιο ψυχολογικό αίτιο ή κάποια δυσλειτουργία της οικογένειας.
Μερικές φορές η αγάπη των γονιών αντί να προπονεί και να βοηθά τα παι-
διά να αυτοποιηθούν, δυστυχώς τα ευνουχίζει. 

Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία, υπέ-
βαλλαν  ερωτήσεις, πήραν απαντήσεις και αντάλλαξαν απόψεις.

Μια άκρως εποικοδομητική συνάντηση που διεξήχθη σε κλίμα συνεργα-
σίας, με σκοπό την ανάπτυξη προβληματισμών και τη βαθύτερη κατανόη-
ση των αναγκών των παιδιών και των γονέων.

Aξίζει να σημειωθέι ότι ο κ. Μαρκάκης έχει συγγράψει το βιβλίο «Αν αγα-
πάτε τα παιδιά, αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σας», που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις «ΑΓΚΥΡΑ».

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 42 20 969 & 6977 97 90 62 
και στο e-mail: nikos_markakis@yahoo.gr

www.akpo.gr
Α δ ε λφ ότ η τα  Κ ρ η τώ ν  Π ε ι ρ α ι ά  « Η  Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »
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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»

Γιόρτασαν μαζί μας

Kαλό Παράδεισο
Απεβίωσαν τα μέλη μας:
Νικόλαος Χαλκιαδάκης, 68

ετών. Ο αποθανών διατέλεσε  μέ-
λος του Δ.Σ. και Κοσμήτορας της
Αδελφότητας, ενώ οι κόρες του Σο-
φία και Στέλλα την δεκαετία του 90,
υπήρξαν μέλη του χορευτικού της
συγκροτήματος.

Χαράλαμπος Σαλβαράκης, 65
ετών, Πρόεδρος της Κρητικής
Εστίας και Σύμβουλος Διοίκησης
της ANEK LINES.

Aντώνης Κουκουλάς, π. ειδικός
Γραμματέας στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» επί
προεδρίας Γεωργίου Ουρανού.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της
Αδελφότητας εκφράζουν τα θερμά
τους συλλυπητήρια στους οικείους
των εκλιπόντων.

• Τη γιορτή τους η Αντιπρόεδρος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Αντωνία-Μαρία
Ντουντουνάκη και ο Ειδ. Γραμματέας
Αντώνης Δαφνομήλης, που κέρα-
σαν τους φίλους και συγχορευτές
τους, ενώ τα μικρά παιδιά τους εί-
παν τις ευχές τους με ένα τραγούδι.

• Τα γενέθλιά της, η συνεργάτης
του Προέδρου Φιλένια Βεστάκη. Οι
στενοί της φίλοι την εξέπληξαν ευ-
χάριστα, φέρνοντας μια τούρτα με
κεράκια για να τα σβήσει μαζί τους
και να της ευχηθούν «Χρόνια πολ-
λά»

Μόνο το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη κατάφεραν να ξεπε-
ράσουν την Κρήτη στα Travellers' Choice 2019 του TripAdvisor

Στη «χρυσή πεντάδα» των πιο αγαπημένων προορι-
σμών παγκοσμίως, σύμφωνα με τα βραβεία Travellers'
Choice του TripAdvisor, συμπεριλαμβάνεται η Κρήτη, επιβε-
βαιώνοντας για μία ακόμα φορά την φήμη της ως «δυνατός»
πόλος έλξης τουριστών διαχρονικά.

Να σημειωθεί πως πέρυσι η Κρήτη είχε βρεθεί στην 5η θέ-
ση, πίσω από το Μπαλί το οποίο όμως φέτος το ξεπέρασε.

Οι ταξιδιώτες ανέδειξαν την Κρήτη στους 4 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως
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Σ α ρ α κο σ τ ι α ν ό  γ λ έ ν τ ι  σ τ η  Φ ρ ε α τ τ ύ δ α

Με πλούσιες αποκριάτικες εκδηλώσεις,  παιχνίδια
για παιδιά στις γειτονιές της πόλης, μουσικούς  περι-
πάτους από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών
του Δήμου και πολλές δράσεις για μικρούς και μεγά-
λους,  γιόρτασε και φέτος ο Πειραιάς τον Καρνάβαλο.  

Οι εκδηλώσει κορυφώθηκαν με  τα παραδοσιακά
Κούλουμα στη πλαζ  της Φρεαττύδας, όπου  Πειραιώ-
τες κάθε ηλικίας και όχι μόνο, διασκέδασαν, χόρεψαν,
τραγούδησαν και γεύτηκαν δωρεάν σαρακοστιανά
εδέσματα. 

Tην εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε με την υπο-
στήριξη της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, πλαισίωσε μεταξύ
άλλων και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟ-

ΝΟΙΑ», η οποία αφού καλωσόρισε τον κόσμο με μα-
ντινάδες και τραγούδησε παραδοσιακά αποκριάτικα
τραγούδια και τραγούδια αφιερωμένα στον Πειραιά,
χόρεψε κρητικούς χορούς με φόντο τη θάλασσα και
τον ουρανό με τους πολύχρωμους  χαρταετούς.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, συνομί-
λησε με τον κόσμο και του ευχήθηκε «Καλή Σαρακο-
στή». 

Τα χαμόγελα και η καλή διάθεση, ανάγκασαν την
κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών να κάνει ανα-
κωχή και έδωσαν την ευκαιρία στις Απόκριες να ρί-
ξουν τίτλους τέλους με τον πιο κεφάτο  τρόπο.
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Τσ '  Α π ό κ ρ ι ε ς  χο ρ ε ύ ο υ μ ε ,  π ί ν ο υ μ ε ,  τ ρ α γ ο υ δ ο ύ μ ε … …

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε για μια ακόμη
χρονιά, η αποκριάτικη συνεστίαση της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», που πραγματοποιήθηκε την
πρώτη Κυριακή του Μάρτη, στο κρητικό κέ-
ντρο «ΟΜΑΛΟΣ». Οι προσκλήσεις είχαν εξαντ-
ληθεί μια εβδομάδα πριν και αν και υπήρχε λίστα
αναμονής για τυχόν ακυρώσεις της τελευταίας
στιγμής, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρά τις φιλό-
τιμες προσπάθειες της Διοίκησης, δεν κατάφεραν
να εξασφαλίσουν μια θέση στο γλέντι. 

Οι μικροί μαθητές της Αδελφότητας υποδέχτη-
καν τον κόσμο με χορό, η μουσική συντροφιά
με αποκριάτικα σκωπτικά τραγούδια με τη συνο-
δεία της λύρας του Γ. Πλυμάκη και οι μεγάλοι μα-
θητές με φιγούρες και ταλίμια, παρουσιάζοντας
ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους. Γονείς, συγ-
γενείς και φίλοι καμάρωσαν και χειροκρότησαν
τις καλλιτεχνικές ομάδες του σωματείου και
έσπευσαν να τις συγχαρούν.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους ο
Πρόεδρος, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που
δεν κατάφερε να βρει πρόσκληση, ευχήθηκε
«Καλή Σαρακοστή» και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ανοίξει
το χορό. Συγκινημένος από τις επευφημίες και το
χειροκρότημα των μαθητών του για τις χορευτικές
του δεξιότητες, ο κ. Τσόντος τους παρέδωσε γρή-
γορα την σκυτάλη.

Η συνέχεια ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενη. Πλή-
θος κόσμου στην πίστα με πρωταγωνιστές τη νεο-
λαία, που με τη ζωντάνια της, έβγαλε ασπροπρό-
σωπο τον Δάσκαλό της, δίνοντας παράλληλα το
μήνυμα της συνέχειας της κρητικής παράδοσης.
Το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη που είχε
αναλάβει το γλέντι, διατήρησε αμείωτο το κέφι
των προσκεκλημένων που τραγούδησαν, χόρε-

ψαν και εκτός από το καλό φαγητό του «ΟΜΑ-
ΛΟΥ», απόλαυσαν τη ζεστή οικογενειακή ατμό-
σφαιρα και τη συντροφιά των συμπατριωτών
τους.

Ευχάριστη έκπληξη ο βετεράνος καλλιτέχνης
Γιώργος Κουκάκης, που ανέβηκε στο πάλκο και
ταξίδεψε τον κόσμο στις πιο ψηλές κορυφές της
Σφακιανής Μαδάρας, με το ριζίτικο «Επλάνεψέ
με η αυγή» που απέδωσε μοναδικά, με την κρυ-
στάλλινη φωνή του.

Αλλά τιμή στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» έκανε και ο Σή-

φης Τσουρδαλάκης, που πιάνοντας τη λύρα του
μάγεψε  με τις δοξαριές του τον Μανώλη Αλεξάκη
και τον ξεσήκωσε να σύρει το χορό.

Ένα ακόμα αυθεντικό κρητικό γλέντι τελείωσε,
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους
τους συμμετέχοντες. 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. ευχαριστούν θερμά
όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη συνε-
στίαση του σωματείου, καθώς και τους χορηγούς
που συνέδραμαν ο καθένας με το δικό του τρόπο
τη λαχειοφόρο αγορά.
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Πληροφόρηση και Συμβουλευτική υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επέφεραν μια σειρά σημαντικών

ανατροπών στη ζωή της χώρας, επηρέασαν την καθημερινότητα των πολι-
τών και ανέτρεψαν πολλές από τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Με βάση
αυτή τη διαπίστωση και στο πλαίσιο της αποστολής και του ρόλου της, η
ΓΣΕΕ έχει αναπτύξει εξειδικευμένο Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευ-
τικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ως είθισται δεν  κωφεύει
στα προβλήματα της εποχής, τα οποία όπως είναι φυσικό πλήττουν και τα
μέλη της. Αντίθετα, προσπαθεί να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην
επίλυσή τους.  Έτσι την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 το απόγευμα, υπο-
δέχτηκε στο μέγαρό της κλιμάκιο της ΓΣΕΕ, το οποίο  λαμβάνοντας υπόψη
ατομικές και συλλογικές παραμέτρους και μεταβλητές και σύμφωνα με  τις
κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, πληροφόρησε όλους όσοι προσήλθαν,
για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα που τους αφορούν. Συντάχθηκαν
δελτία από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, ενώ οι απαντήσεις θα προω-
θηθούν προς τους ενδιαφερόμενους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η κρητική φιλοξενία δεν έλειψε από τη συνάντηση, αφού ο Πρόεδρος και
το Δ.Σ. παρέθεσαν ένα κρητικό κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενος,
μετά το τέλος της ενημέρωσης.

Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  

Νέας  Μάκρης  10 Νίκαιας

14-15     ΜΑΡΤΙΟΣ  2019_14-15.qxd  1/4/2019  12:03 μμ  Page 1



Κρήτες του Πειραιά Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019 σελίδα 15

Είναι τιμή και χαρά για τη Διοίκηση της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», να ανταποκρίνεται σε προ-
σκλήσεις φορέων, σωματείων και φίλων και
να στηρίζει κάθε τους προσπάθεια.
Έτσι το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς πα-
ρευρέθηκε :

• Στην τελετή των Θεοφανείων, η οποία εορτά-
στηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέ-
πεια, στο πρώτο Λιμάνι της χώρας τον Πειραιά.
Μετά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Κα-
θεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, όπου προεξήρχε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.
Σεραφείμ, έγινε ο Μέγας Αγιασμός. Αμέσως μετά,
ο Σεβασμιώτατος με πομπή κατευθύνθηκε προς
την προβλήτα του λιμανιού, όπου παρουσία αρ-
χηγών κομμάτων, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου,
τοπικών αρχόντων και πλήθους πιστών, τελέστη-
κε ο Καθαγιασμός των Υδάτων. Στη συνέχεια ο
Δήμαρχος κ. Γ. Μώραλης, παράθεσε δεξίωση
στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου.

• Στην ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση του Δημάρ-
χου Πειραιά, κ. Γιάννη Μώραλη με κατοίκους και
φορείς της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, όπου
υπάγεται και το σωματείο μας, που έγινε την Πέ-
μπτη 17 Ιανουαρίου 2019, στο φουαγιέ του Δημο-
τικού θεάτρου.

•Στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τη συμ-
φωνία των Πρεσπών,  που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στο Σύνταγμα.
•Στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο ετή-
σιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 9 Φεβρουαρίου 2019, για τα 21 αδικοχαμέ-
να θύματα της Θύρας 7, τα οποία «έφυγαν» από
τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, στο ντέρ-
μπι με την ΑΕΚ. Στην επιμνημόσυνη δέηση χορο-
στάτησε ο Μητροπολίτης Πειραιά και Φαλήρου 

κ.κ. Σεραφείμ και παρέστη σύσσωμη η οικογένεια
του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» και πλήθος κόσμου. Ο Δή-
μαρχος της πόλης κ. Γ. Μώραλης και ο ηγέτης
των ερυθρόλευκων και συμπατριώτης μας κ. Β.
Μαρινάκης, κατέθεσαν στεφάνι, ενώ δεν ήταν λί-
γοι εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για
αιμοδοσία και έδωσαν λίγο από το αίμα τους, στο
χώρο του Μουσείου του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ», τιμώ-
ντας τη μνήμη όσων χάθηκαν. 

•Στη χοροεσπερίδα που διοργάνωσε την Παρα-
σκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, ο Σύλλογος Κρη-
τών Αγ. Βαρβάρας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», στο
κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ». Με πρωτοβουλία
του Προέδρου κ. Π. Πρεντάκη και του Δ.Σ. το γλέ-
ντι ανέλαβαν για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου, όλες
οι καλλιτεχνικές ομάδες του Συλλόγου, με πρωτο-
στάτη το δάσκαλο της λύρας Γ. Πλυμάκη.

•Στην παρουσίαση του βιβλίου «Πειραιάς, Ιστο-
ρίες της πόλης μας», η οποία πραγματοποιήθη-
κε την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην Ιστο-
ρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Πάνω από 200
Πειραιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, γιατί
όπως ανέφεραν και οι συγγραφείς του βιβλίου 

Στέφανος Μίλεσης, Χριστίνα Μίλεση και Θόδω-
ρος Κατσικάρος, αλλά και η Φιλόλογος Πέπη
Πιερρουτσάκου, τα βιβλία τοπικής ιστορίας έχουν
αξία όχι μόνο εκπαιδευτική, αλλά ευρύτερη κα-
θώς απευθύνονται σε όλους εκείνους που ενδια-
φέρονται για την πόλη τους. Η βραδιά ολοκληρώ-
θηκε με τη χορωδία των μαθητών της Ε΄ Δημοτι-
κού, η οποία με τραγούδια που αναφέρονται στον
Πειραιά, προκάλεσε  μεγάλη συγκίνηση, σε
όλους τους παρευρισκόμενους.

•Στο κρητικό κέντρο «ΑΟΡΗ» όπου το Σάββατο 2
Μαρτίου 2019, η Ένωση Κρητών Κορυδαλ-
λού-Νικαίας-Αγ. Ι. Ρέντη, «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ», διοργάνωσε χοροεσπερίδα. Ο Πρόεδρος
της Ένωσης κ. Γ. Καμινογιαννάκης, αναφέρθηκε
στα 90 χρόνια ζωής του Συλλόγου που θα γιορτα-
στούν φέτος με τη δέουσα επισημότητα, ενώ η
Δασκάλα χορού Ε. Γιακουμάκη, παρουσίασε τα
χορευτικά και ευχαρίστησε τους γονείς των παι-
διών, αλλά και τον Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
που υπήρξε δάσκαλός της και δάσκαλος της
Ένωσης επί σειρά ετών.

Ο Σύνδεσμος Νιππιανών Χανίων Αττικής ,
πρόεδρος του οποίου είναι το μέλος της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ» Στράτος Βρουβάκης, έκανε τη χοροε-
σπερίδα του στο κρητικό κέντρο «Ομαλός» στις
31 Μαρτίου με μεγάλη επιτυχία. 
Ταυτόχρονα έγινε και η χοροεσπερίδα του Συλ-
λόγου Καρανιωτών Αττικής.
Στην εκδήλωση συμμετείχε το χορευτικό συ-
γκρτημα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά “Η
ΟΜΟΝΟΙΑ”.
Το μουσικό συγκρότημα του Αυστραλογεννημέ-
νου Σήφη Τσουρδαλάκη διασκέδασε τους παρευ-
ρισκομένους.

Aνταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις παρευρεθήκαμε…
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“ESPERIA” Αρτογλυκίσματα
Γρ. Λαμπράκη 239 Κορυδαλλός Τηλ.: 210 4950774

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Συλλόγων της π.
Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι η απόκτηση του Αγιοβασιλειώτικου σπιτιού
για την Ομοσπονδία είναι πλέον γεγονός.

Το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τον Ιούλιο του 2016,
αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην αγορά ιδιόκτητου ακινήτου, για να
εξυπηρετηθούν οι στεγαστικές ανάγκες της Ομοσπονδίας και το 2017 έγινε
το Συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου, το οποίο η Ομοσπονδία
αγόρασε από τον Σύλλογο των χωριών ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΥ-
ΤΡΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Το Αγιοβασιλειώτικο σπίτι βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, περίπου 250 μέ-
τρα από την Ομόνοια, επί της οδού Σατωβριάνδου 43, στον δεύτερο όροφο.

Στις 27 Ιανουαρίου 2019  έγιναν τα εγκαίνια του ακινήτου, ο καθιερωμένος
Αγιασμός και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας με  πλούσιο κέρασμα.

Το Αγιοβασιλειώτικο σπίτι ανήκει σε όλη την π. Επαρχία Αγ. Βασιλείου και
θα είναι ανοικτό να υποδέχεται τα μέλη και τους φίλους της Ομοσπονδίας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΡΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ»

Το Αγ ιοβασιλε ιώτ ικο  σπίτ ι
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Μ Ι Ν Ω Ι Κ Ε Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Ε Σ

Οι Μινωικές γραμμές καλωσόρισαν στην Κρήτη στις 20 Φεβρουαρίου
2019, το H/S/F Mykonos Palace, που αποτελεί το πρώτο πλοίο της ελλη-
νικής επιβατηγού ναυτιλίας στο οποίο τοποθετήθηκε το νέο σύστημα κα-
θαρισμού καυσαερίων (SCRUBBERS). 

Οι Μινωικές Γραμμές εκσυγχρονίζουν εγκαίρως τα πλοία τους, εν όψει της
έναρξης εφαρμογής του νέου κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού (IMO), που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2020.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης του νέου συστήματος στα
πλοία του στόλου της, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την Πέμπτη
18 Απριλίου 2019.

Οι Μινωικές Γραμμές θα είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ελληνικής
επιβατηγού ναυτιλίας που τα πλοία της, H/S/FKnossos Palace, H/S/F Fes-
tos Palace και H/S/F MykonosPalace, θα έχουν εναρμονιστεί πλήρως, με τις
νέες απαιτήσεις για μειωμένες εκπομπές ρύπων προς όφελος του περιβάλ-
λοντος.

(Από το Γραφείο Τύπου)
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Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  2 0 1 9

Σε προεκλογικό πυρετό βρί-
σκεται και ο Πειραιάς εν όψει των
Ευρωεκλογών, των Περιφερεια-
κών και Δημοτικών εκλογών στις
26 Μαΐου και των Εθνικών εκλο-
γών εντός του 2019.

Ανάμεσα στους υποψήφιους των
διαφόρων κομμάτων είναι και αξιό-
λογα μέλη του συλλόγου μας, που
μας έχουν γνωστοποιήσει την υπο-

ψηφιότητά τους:
Ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης,

μέλος της της πολιτικής επιτροπής
της Ν.Δ., υποψήφιος στην Α’ Πει-
ραιά, ο Στέλιος Μανουσάκης και ο
Ανδρέας Βροντάκης, υποψήφιοι
του ΚΙΝ.ΑΛ. στην Α’ Πειραιά, ο Ιω-
σήφ Βουράκης, Μύρων Σπιθά-
κης, Ελίνα Βερυκάκη και ο Θεό-
δωρος Μαθιουδάκης, υποψήφιοι

Δημ. Σύμβουλοι Πειραιά με το Γιάν-
νη Μώραλη. Ο Βαγγέλης Μαρινά-
κης, μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» την
ημέρα αποκαλυπτηρίων της προτο-
μής του Νικηταρά, δήλωσε πως
στήριζε και θα στηρίζει τον Γ. Μώρα-
λη, μη αναφέροντας αν είναι υποψή-
φιος.

Ακόμα ο Γιώργος Βαγιάκης θα
είναι υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος

Πειραιά με το Νίκο Μπελαβίλα και
τέλος ο Χρήστος Μακρής και ο Μι-
χάλης Τερζάκης θα είναι υποψήφιοι
κοινοτικοί σύμβουλοι με το Γ. Μώρα-
λη.

Βέβαια δεν ξεχνάμε και τους μη
Κρητικούς φίλους μας, που κατά
καιρούς έχουν στηρίξει τον σύλλογό
μας και αξίζουν την ψήφο μας. Θ.Τ.

Μιχάλης ΤερζάκηςΧρήστος Μακρής

Γιώργος ΒαγιάκηςΘεόδωρος ΜαθιουδάκηςΙωσήφ Βουράκης

Χριστόφορος Μπουτσικάκης Στέλιος Μανουσάκης Ανδρέας Βροντάκης

Μύρων Σπιθάκης Ελίνα Βερυκάκη 
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Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Δημάρ-
χου Πειραιά κ. Ι. Μώραλη και πλήθους επισήμων
και τοπικών φορέων, πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 23 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι, υπό τους
ήχους της μπάντας του Λιμενικού Σώματος, η τε-
λετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα -
Στρατηγού της Ελληνικής Επανάστασης του
1821, Νικήτα Σταματελόπουλου γνωστού και
ως Νικηταρά. Την εκδήλωση διοργάνωσε  ο Δή-
μος, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πει-
ραιώς, ενώ το έργο φιλοτέχνησε ο γλύπτης κ. Γεώ-
ργιος Κικώτης, μετά από δωρεά του κ. Ευάγγελου
Μαρινάκη, στη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη
Μαρινάκη.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ.
Σεραφείμ, ο οποίος απένειμε στον κ. Ε. Μαρινάκη
έναν πίνακα, που απεικονίζει τη μορφή του
ήρωα, έργο του εικαστικού των εκπαιδευτηρίων
της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς κ. Γιώργου
Μποζά, τονίζοντας ότι ο ίδιος ευγνωμονεί τον
κρητικό επιχειρηματία εκ βάθους ψυχής, διότι
«δεν φείδεται της προσωπικής του περιουσίας,
για να καταδείξει την αλήθεια του Ελληνικού
Έθνους και της Ορθοδόξου πίστεώς μας».

Ο αύλειος χώρος του Γηροκομείου Πειραιώς
γέμισε ασφυκτικά από κόσμο, που είχε την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσει ομιλία για τους αγώνες,
τη ζωή και το έργο του ήρωα της  Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821  Νικηταρά,  από τον  Ιστορι-
κό, Ερευνητή και εκπρόσωπο  του Συλλόγου
Τουρκολεκαίων (τόπο καταγωγής του Ήρωα), κ.
Αντώνιο  Παναγιωτόπουλο.   

Ιστορική αναφορά έκαναν ο Πρόεδρος του Πα-
τριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του
1821, κ. Κωνσταντίνος  Πλαπούτας και ο εκπρό-
σωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέδουσας
Μεσσηνίας (γενέτειρα του Ήρωα),  Αιδεσιμότατος
πατέρας κ. Νικήτας  Βεργινάδης. 

Στην κατάθεση στεφάνων που ακολούθησε
για την «ΟΜΟΝΟΙΑ» το στεφάνι κατέθεσε ο
Πρόεδρος.

Στη συνέχεια η κα  Βασιλική Καρακώστα, ερμή-

νευσε με μοναδικό τρόπο ένα δημώδες άσμα και
έγινε η παρουσίαση δρώμενου, από τη θεατρική
ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και πα-
ραδοσιακών χορών, από το χορευτικό τμήμα του
Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, έγινε ξενάγηση  στην
έκθεση κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου Πει-
ραιώς, όπου φιλοξενούνται τα εκθέματα της Φι-
λελληνικής Συλλογής Μιχαήλ και Δήμητρας Βαρ-
καράκη. 

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο  Νικήτας Σταματελό-
πουλος υπήρξε μια από τις πιο τραγικές μορφές
της Ελληνικής Επανάστασης, που όχι μόνο δεν
ευεργετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία για την
προσφορά του στην πατρίδα, αλλά απεναντίας
διώχτηκε, φυλακίστηκε και λίγο πριν το τέλος της
ζωής του εξωθήθηκε σε επαιτεία στον Πειραιά,
στον χώρο δίπλα από το Γηροκομείο Πειραιώς,
προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του.  

Ωστόσο μέχρι τέλους υπήρξε ένας σεμνός, αγέ-
ρωχος, υπερήφανος και αξιοπρεπής αγωνιστής.
Η προτομή του ήταν ένα όραμα του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σε-
ραφείμ, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής και μια
καθυστερημένη  αναγνώριση της τεράστιας προ-
σφοράς,  σ’έναν αγνοημένο και περιφρονημένο
από την Πολιτεία ήρωα.

Ο  Π ε ι ρ α ι ά ς  τ ι μ ά  τ ο ν  ή ρ ω α  Ν ι κ η τ α ρ ά
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Μ ι α  ό μ ο ρ φ η  λ α ο γ ρ α φ ι κ ή  β ρ α δ ι ά

Την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιά, πραγματοποιήθηκε σεμιναριακή
λαογραφική βραδιά, στις ομάδες εκμάθησης Ελληνικών παραδοσιακών χο-
ρών ενηλίκων με θέμα «’Ηθη και Έθιμα, Χοροί και Ενδυμασίες από την Λε-
βεντογέννα Κρήτη μας». Ύστερα από πρόταση του χοροδιδασκάλου κ.Θεο-
χάρη Κατσή, Θεολόγου-Οικονομολόγου εκπαιδευτικού, προς την κ. Μαρία
Χουρδάκη με καταγωγή από την Μίλατο του νομού Λασιθίου- μέλος των πα-
ραπάνω χορευτικών ομάδων- ταξιδέψαμε νοερά στην πανέμορφη Κρήτη
μας, έχοντας την ευκαιρία, να νιώσουμε για λίγο την κρητική φιλοξενία.

Η κ. Μαρία Χουρδάκη μίλησε για τα ήθη και έθιμα της Κρήτης στον κύκλο

του χρόνου και επιμελήθηκε τον πλούσιο μπουφέ, που περιελάμβανε  πα-
ραδοσιακά κρητικά γλυκίσματα, άφθονη ρακί και νόστιμα εδέσματα του νη-
σιού. Έχοντας η ίδια την ευθύνη της βραδιάς, η παρουσίαση των χορών και
των ενδυμασιών έγινε από τον Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και επί σειρά
ετών χοροδιδάσκαλο κ. Θοδωρή Τσόντο, τον οποίο είχε προσκαλέσει η ίδια
και ο σύζυγός της κ. Γεώργιος Χουρδάκης, μέλος του Εκκλησιαστικού Συμ-
βουλίου του Ιερού Ναού.

Ο κ. Τσόντος με την μεγάλη εμπειρία του, απάντησε σε όλες τις απορίες και
ερωτήσεις των παρευρισκομένων στην όμορφη λαογραφική κρητική βραδιά,
την οποία καταχειροκρότησαν πλήθος μαθητών, φίλων και ενοριτών.
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When mom is not with you: 

Οδηγός επιβίωσης.

Η Τζέλα Κοκονά μέλος και παλιά
μαθήτρια του Συλλόγου μας, συνέ-
γραψε έναν καινοτόμο και πολύ χρή-
σιμο οδηγό επιβίωσης, που δίνει λύ-
σεις στα καθημερινά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν εργένηδες (όλων
των ηλικιών), φοιτητές, νεόνυμφοι
κ.λ.π. αφήνοντας μόνο θετικές εντυ-
πώσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία. 

Έγχρωμος, εικονογραφημένος και
εύχρηστος, αξίζει την στήριξη όλων
μας, τόσο για τη χρησιμότητά του,
όσο και γιατί προέρχεται από έναν
άνθρωπο του τόπου μας. 

Το βιβλίο δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες απευθυνθείτε στη συγγραφέα. Τηλ.:6942848798

Παραμύθια
Μια νέα δημιουργία από μια παλιά

μαθήτρια χορού: Τη συγγραφέα και
εικονογράφο Αμαλία Χριστοφορά-
του, η οποία με αγάπη παρουσιάζει
τη δουλειά της,  μέσα από τις εκδό-
σεις ΒΕΓΑΣ Εκδοτική Πολιτιστική. 
Δύο παραμύθια ´Οι πέντε πετα-
λούδεςª και ´Το αρκουδάκι και το
ρολογάκι της αγάπηςª, που πλαι-
σιώνονται από εντυπωσιακή εικονο-
γράφηση, με τα υπέροχα χρώματα
της αισιοδοξίας και της ελπίδας! 
Έτσι ο μικρός αναγνώστης, καθώς η

διήγηση προχωρά, νοιώθει πως είναι
μέρος της δράσης του παραμυθιού.
Παραμύθια, όπως έχουν μείνει στí

αφτιά μας, από τη γιαγιά και τον παπ-
πού που πραγματεύονται τη φιλία, τη διαφορετικότητα και την τύχη, μέσα
από συμβολισμούς. Ένα πραγματικά ποιοτικό δώρο για τα παιδιά.
Δεν διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τηλ. :6976160797.

«Με άρωμα Κρήτης» - Δώδεκα στιγμές, σαν ιστορήματα.
Του  Σπύρου Θεοδωράκη

Ο Σπύρος Θεοδωράκης διάλεξε δώδεκα στιγμές, που βάζουν στο κάδρο
της Ιστορίας σημαντικά, αλλά λιγότερο γνωστά γεγονότα για την Κρήτη. Και
τα προσέγγισε με την καθαρή ματιά του ανθρώπου, που στέκεται σε ψύ-
χραιμο χρόνο και με επίγνωση όλης της εξέλιξης, αλλά κοιτάζει την εποχή
μέσα από το συναίσθημα των ανθρώπων της. Κι ίσως γι’ αυτό την «βλέπει»
πιο ξεκάθαρα. 

Ερευνώντας αθέατες στιγμές της
Κρητικής ιστορίας, τις αφηγείται με τη
χάρη του καλού φίλου, που κάθεται
πλάι σου, σ’ένα ρακοκάζανο και μοιρά-
ζεται μυρωδιές, γεύσεις και γνώσεις. Κι
έχει τον τρόπο, να σου μάθει με το βι-
βλίο του, ότι η Ιστορία δεν διδάσκεται
μόνο στα Πανεπιστήμια. Μπορεί να δι-
δάσκεται δίπλα στον αποστακτήρα της
ρακής, στις μερακλήδικες παρέες και
στα καλά βιβλία. 

Από την Μαριάννα Κορνάρου
(Δημοσιογράφο).

Στον Πειραιά το βιβλίο διατίθεται
από το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΤΟΠίΑ
(Εθν. Αντιστάσεως 23–Πειραιάς) 
και στην Αθήνα από τα: ΒΙΒΛΙΟΕΠΙ-

ΛΟΓΗ-Γιώργος Αναστασάκης (Χαρ.
Τρικούπη 26), ΠΑΤΑΚΗ  (Ακαδημίας
65),  IANOS (Σταδίου 24),  ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(Ασκληπιού 1-3).  

«Nύχτα με πέντε φεγγάρια»
ΜΙΜΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Στον Πειραιά βρέθηκε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, την Τετάρτη 13 Φε-
βρουαρίου 2019, για να παρουσιάσει
το καινούργιο βιβλίο του «Νύχτα με 5
φεγγάρια», από τις εκδόσεις ΠΑΤΑ-
ΚΗ. Το βιβλίο προλόγισε ο Κωνσταν-
τίνος Ι. Μαζαράκης-Αινιάν, Αντι-
ναύαρχος (ΕΑ) ΠΝ, Επίτιμος Αρχη-
γός Στόλου και Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρί-
δη, όπου πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση. Συμμετείχαν επίσης οι: Νί-
κος Διαμαντής, Καλλιτεχνικός Διευ-
θυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πει-
ραιά, Αθηνά Ματθαίου, Επικοινωνιο-
λόγος-τ. Πρόεδρος Αποφοίτων Saint-
Paul και ο συγγραφέας, ενώ την εκ-

δήλωση συντόνιζε  ο Δημοσιογράφος Νότης Ανανιάδης.
Ιστορίες άγνωστες μέχρι σήμερα, μικρά δράματα στον καμβά της μεγά-

λης ιστορίας, που–εκατό χρόνια από την Ποντιακή τραγωδία– ρίχνουν ένα
καινούργιο φως στα αινίγματα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της
Θράκης.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εύχεται στο μέλος της κ.
Ανδρουλάκη, καλοτάξιδο το νέο του βιβλίο.

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

ΒΑΜΒΟΥΚΑ  ΕΛΙΝΑ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ

Ελευθ.  Βενιζέλου  47, Πειραιάς
2130431453
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Α ν δ ρ ι ά ν τ α  τ ο υ  Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ
Ολοκληρώθηκαν

στις 30 Μαρτίου οι
εργασίες συντήρη-
σης και καλλωπι-
σμού του ανδριάν-
τα του Ελευθερίου
Βενιζέλου.

Ως εκ τούτου η
αναβληθείσα εκδή-
λωση μνήμης και
τιμής στον Εθνάρ-
χη μας και το μνη-
μόσυνο για τα 83
χρόνια από το θά-
νατό του, θα πραγ-
ματοποιηθεί το
Σάββατο 13 Απρι-
λίου στις 11:00 π.μ.
μπροστά στον αν-
δριάντα του, στην
πλατεία Κοραή του
Πειραιά.
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5 ο  Κ ρ η τ ι κ ό  π ρ ω τ ά θ λ η μ α  π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ

Για 5η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται το Κρητικό πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου, που οργανώνει ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω και αποτελείται από
Κρητικούς συλλόγους και επαγγελματίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» είναι 2η στη βαθμολογία.
Φέτος, για πρώτη χρονιά, έχουμε και το Κρητικό κύπελλο, με τη συμμετο-

χή των συλλόγων που είναι και στο πρωτάθλημα. Ως σήμερα 31 Μαρτίου που
κλείνει η εφημερίδα, η ομάδα μας έχει φτάσει στα ημιτελικά (στις 4 ομάδες).

Πιστεύουμε να καταφέρουμε να αποκτήσουμε κάποιο τίτλο, αφού έως τώ-
ρα έχουμε πάρει με τους ίδιους παίκτες 3 πρωταθλήματα.

Βραβεύσεις
Η ANEK LINES,φιλοξένησε για πρώτη χρονιά, με εξαιρετική επιτυχία την

ετήσια τελετή βράβευσης του Γυμναστικού Συλλόγου «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», στο υπερσύγχρονο Συνεδριακό της Κέντρο στα Χανιά. Η τελετή πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, παρουσία εκατοντάδων
παριστάμενων, που καταχειροκρότησαν τις σπουδαίες επιδόσεις των πρω-
ταθλητών.

Η βράβευση περιλάμβανε: 11 Χρυσά, 10 Αργυρά & 11 Χάλκινα μετάλλια
σε Εθνικό επίπεδο και 6 Διεθνή μετάλλια. Σύνολο: 38 μετάλλια, πολλά πα-
νελλήνια ρεκόρ & παγκόσμιες επιδόσεις. 

Όλα τα παραπάνω κατέταξαν τοN Γυμναστικό Σύλλογο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος», στην 1η θέση στη Γενική βαθμολογία, ανακηρύσσοντάς τον  Πρωτα-
θλητή Σύλλογο Ελλάδας - μεταξύ 328 Σωματείων που αξιολογεί ο ΣΕΓΑΣ -
για 4η φορά μέσα σε μία 5ετία. 

Δώσαμε αίμα – «ταξιδεύσαμε» τη ζωή 

Καταδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι «η προσφορά είναι στο αίμα
μας» η ΑΝΕΚ LINES, ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας, ένωσε τις δυνάμεις της με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χα-
νίων  «Άγιος Ιωάννης» και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος»
και πραγματοποίησε την 13ή εθελοντική Αιμοδοσία, στα Κεντρικά Γραφεία
της εταιρείας στα Χανιά, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019.

Άνθρωποι της ΑΝΕΚ LINES, πληρώματα και εθελοντές για μια ακόμα φο-
ρά έδωσαν αίμα, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, σε συναν-
θρώπους μας με σοβαρά ζητήματα υγείας. Από την κοινή προσπάθεια, συγ-
κεντρώθηκαν σχεδόν 30 πολύτιμες μονάδες αίματος, που θα διατεθούν για
τις πάγιες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (χειρουργεία, αιματο-
λογικές νόσους, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, μεταγγίσεις, τροχαία
ατυχήματα κ.λ.π.)

T α  ν έ α  τ η ς  Α Ν Ε Κ

Την Κυριακή 31 Μαρτίου έγινε μνημόσυνο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με
πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος» Χανίων (παράρτημα Αθηνών), σε συνεργασία με κρητι-
κούς συλλόγους της Αθήνας, στο πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα, όπου βρί-
σκεται και το άγαλμά του. 

Ο Γεν. Γραμματέας του παραρτήματος Νίκος Σαρρής καλωσόρισε τους
εκπροσώπους των συλλόγων και ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης
Γιώργος Μαριδάκης μίλησε για τον Εθνάρχη. Για την Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος.

Μνημόσυνο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο
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Π α ρ ε λ ά σ α μ ε  κ α ι  φ έ τ ο ς

Με σύμμαχο τον καιρό, τα πεζοπόρα τμήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» παρέλα-
σαν περήφανα μπροστά από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της πόλης,
αποσπώντας όπως πάντα το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η αντιπροσωπία της Αδελφότητας, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο και
μέλη του Δ.Σ. παρέστη και στην επίσημη δοξολογία του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας, η
οποία τελέστηκε  χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου
κ.κ. Σεραφείμ, ενώ  ο Πρόεδρος,  κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των πεσόν-
των, μπροστά από το άγαλμα του Γ. Καραϊσκάκη στην ομώνυμη πλατεία. 

Η σημαία του Συλλόγου ανέμισε στα χέρια του βρακοφόρου Μηνά Γομ-
πριάλ, το λάβαρο κράταγε η κρητικοπούλα Ιωάννα Μπούντρη, ενώ διμοιρί-

της ήταν η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη. 
Φωτογραφίες μπροστά από την Αγία Τριάδα, το Δημαρχείο της πόλης και

τον ανδριάντα του Εθνάρχη, απαθανάτισαν την όμορφη εικόνα μικρών και
μεγάλων χορευτών, ενώ δεν ήταν λίγοι οι περαστικοί-ακόμη και τουρίστες-
που στάθηκαν να τους θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Κατάκοποι αλλά βαθιά ικανοποιημένοι, που επιτέλεσαν για άλλη μια φορά
το ιερό τους καθήκον στη μνήμη των ηρώων προγόνων τους,  οι μαθητές
και το Δ.Σ. επέστρεψαν στο μέγαρο της Αδελφότητας, όπου αντάλλαξαν ευ-
χές για το διπλό εορτασμό της εθνικής παλιγγενεσίας και τον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου. 
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