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Κρήτες του Πειραιά
Τρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
www.akpo.gr .

Ιούλιος -Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019 . Χρόνος: 15ος . Αρ. φύλλου 59 . Διανέμεται δωρεάν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
προσκαλούν τα μέλη και τους φίλους του
σωματείου στις εξής εκδηλώσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις
του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Πειραιά
«ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει»

1) Στην εορταστική μας χοροεσπερίδα, που θα
πραγματοποιηθεί στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ» (Πειραιώς 68, Μοσχάτο), την
Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30.

Θα μας διασκεδάσει το
συγκρότημα των

Γ. Χαλκιά – Γ. Κακλή.

2) Στη μονοήμερη εκδρομή στην Αγία Λαύρα, Μέγα
Σπήλαιο και Καλάβρυτα, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.
*********
Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία της Αδελφότητας
Τέταρτη & Κυριακή 7-9 μ.μ. Πληροφορίες: 6944 68 61 63

και σας προσκαλεί:
Tο Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 στις 07.00 μ.μ.
στο Πνευματικό κέντρο του Ναού,
να παρακολουθήσετε την εκδήλωση που διοργανώνει με
θέμα :

«Αφιέρωμα στο έτος Ερωτόκριτου»
Επιμέλεια κειμένων- Αφήγηση: Α.-Μ. Ντουντουνάκη
Τη βραδιά θα πλαισιώσουν τα μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι
τα μαθήματα χορού
πραγματοποιούνται κάθε
Τετάρτη και 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
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Κρήτες του Πειραιά
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:
Δαφνομήλη Αθανασία
Ταμίας:
Κυριακάκης Πέτρος
Έφοροι:
Tσιστράκης Νικόλαος
Μπούντρη Ιωάννα
Κοσμήτορες:
Μαυριδάκης Δημήτριος
Κλείσσα- Βαρδονικολάκη Ιουλιανή.

Μέλη:
Αθανασάκης Περίανδρος,
Κανατάκης Μάρκος, Κοπαλιός
Γεώργιος, Κουτάντος, Αντώνιος, Μακρογαμβράκης Μιχαήλ, Μποτονάκης Θεοφάνης,
Ξερουδάκης Κωνσταντίνος,
Παχάκης Γεώργιος, Στελιουδάκη Ελευθερία, Φραγκιαδάκης
Ιωάννης και Χιονακάκη Ελένη.

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

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:
Αδελφότης Κρητών Πειραιά
«H OMONOIA»
Έδρα: Ελευθ. Βενιζέλου 82
185 34 Πειραιάς
Τηλ. - Fax: 210 - 4171498
omonoia1880@gmail.com
www.akpo.gr
Εκδότης
Θεόδωρος Τσόντος
6944 68 61 63
Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Τα άρθρα που δημοσιεύονται
ενυπόγραφα ή μη, εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις και θέσεις
των συντακτών τους.
Μετά από σχετική απόφαση
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν
θα δημοσιεύονται άρθρα, που
διασπούν την ενότητα των μελών της.
Σελιδοποίηση

«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ»
th.tsontos@gmail.com
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σελίδα 2

Έφυγαν μα δεν ξέχασαν
Συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες,
Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αν κάτι μένει σίγουρα «ζωντανό» για
τους Κρητικούς και
Θεόδωρος Τσόντος γενικότερα για όλους
Πρόεδρος
τους Έλληνες του
Α.Κ.Π. «H OMONOIA» εξωτερικού, είναι η
φλόγα που σιγοκαίει στην καρδιά τους για την
πατρίδα και η επιθυμία τους να κρατηθούν
στις ρίζες και στις παραδόσεις της. Και αυτήν
τη φλόγα και την αγάπη, φροντίζουν μ’έναν
αξιοθαύμαστο τρόπο να την μεταλαμπαδεύουν
στα παιδιά και στα εγγόνια τους, καθιστώντας
τα τους καλύτερους πρεσβευτές της γενέτειράς τους, στο εξωτερικό.
Έτσι βλέπουμε κοπέλια δεύτερης και τρίτης
γενιάς, να «πετούν» στο χορό, να παίζουν λύρα, να στελιώνουν μαντινάδες, να παρελαύνουν με την παραδοσιακή κρητική φορεσιά
στις μεγάλες λεωφόρους της δεύτερης πατρίδας τους και να είναι ενεργά μέλη σε πολιτιστικά σωματεία, που έχουν ιδρυθεί για να κρατούν ισχυρές τις γέφυρες επικοινωνίας των μελών τους, με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Η μετανάστευση δεν είναι ξένη για τον Κρητικό. Τη γνωρίζει από τότε που η φτώχεια και η
ανέχεια τον ανάγκασαν να φύγει από το χωριό
για μια καλύτερη τύχη. Για λίγο. Όχι για πολύ. Ισα για να παντρέψει την αδελφή και να
φτιάξει το πατρικό που ήταν έτοιμο να πέσει.
Και το «λίγο» για κάποιους έγινε «πολύ». Και
το «πολύ» για «πάντα». Και αφού έτσι τα έφερε η ζωή, δεν έκατσαν να μεμψιμοιρήσουν.
Αντίθετα φρόντισαν να δουλέψουν σκληρά, να
προκόψουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους
δημιουργώντας μια «άλλη» Κρήτη. Την «Κρήτη του κόσμου» που σήμερα οι άνθρωποί της
συντηρούν με ζήλο, σε επίπεδο ατομικό και
συλλογικό, τις υλικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές σχέσεις με το νησί, μη χάνοντας
ευκαιρία να δηλώνουν συνεχώς, περήφανοι
για την καταγωγή τους.
Ο πατριωτισμός τους δεν εξαντλείται σε κορώνες και ιστορικές αναφορές. Δεν είναι λόγια
και μεγαλόστομες ανακοινώσεις. Είναι βίωμα
ανιδιοτελές.
Ο ίδιος έχω προσωπικά ζήσει από κοντά τα
συναισθήματα των ομογενών προς τη μητέρα
πατρίδα. Ταξιδεύοντας σαν χοροδιδάσκαλος
σε όλο τον κόσμο (Αμερική, Aσία, Αφρική, Ευρώπη, Ρωσία) έτυχα θερμότατης υποδοχής
από τους συμπατριώτες μου, σε όλα τα μέρη
που επισκέφθηκα. Σπίτια, κοινότητες, ακόμα

και εκκλησίες που είχαν να λειτουργήσουν
χρόνια, άνοιγαν στο διάβα της κρητικής αντιπροσωπίας. Είδα γυναίκες να κόβουν μια τούφα από τα μαλλιά τους και να μου τη δίνουν
για να τη θάψω στην Κρήτη και παιδιά να με
παρακαλούν να τους φέρω λίγο χώμα από την
πατρίδα. Στιγμές που παραμένουν ανεξίτηλες
στη μνήμη μου και εμπνέουν σεβασμό για
όλους αυτούς τους πατριώτες που η μοίρα
τους ανάγκασε να ζουν μακριά από τη γη τους,
αλλά δεν την ξέχασαν ποτέ. Την κουβαλούν
μέσα τους. Στην ψυχή τους και στην καρδιά
τους.
Πέρυσι 350 Έλληνες νεολαίοι από 20 χώρες,
ταξίδεψαν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν
στο Φόρουμ των απανταχού νέων Ελλήνων
«Hellenic Youth in Action», το οποίο ξεκίνησε
το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 Απριλίου 2018. Την παραμονή των εργασιών, οι νέοι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
κάλεσαν τα κρητικόπουλα όπου γης στο Μέγαρο της Αδελφότητας, σ’ένα δείπνο γνωριμίας
όπου τα παραδοσιακά εδέσματα, η ρακή και η
μουσική της Μεγαλονήσου είχαν την τιμητική
τους. Από τότε δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια
ζεστή σχέση και υπάρχει διαρκής επικοινωνία
μέσω διαδικτύου.
Φέτος σαν Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» η οποία έχει την
τιμή να είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Κρητών, είχα για άλλη μια φορά την τύχη να
παρακολουθήσω στην Κρήτη, το συνέδριο που
πραγματοποίησε το ΠΣΚ, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, από 1 έως 5 Αυγούστου 2019. Οι εργασίες ήταν επικεντρωμένες στο λογοτεχνικό και ποιητικό έργο του Β.
Κορνάρου «Ερωτόκριτος» και έδωσαν την ευκαιρία σε Κρητικούς που είναι διεσπαρμένοι
σε 5 Ηπείρους, να αναλύσουν γιατί το αριστούργημα αυτό είναι τόσο επίκαιρο στον 21ο
αιώνα και οι αξίες του δεν μπορούν να αγνοηθούν από το σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Μα πάνω απ’όλα οι Κρητικοί της διασποράς
έζησαν με όλο τους το είναι τη σύντομη επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Το μαγευτικό καλοκαίρι στο χωριό, τις κρυστάλλινες παραλίες,
την πατροπαράδοτη φιλοξενία, τις αγκαλιές
συγγενών και φίλων και τα όμορφα πανηγύρια
του νησιού. Και γέμισαν την ψυχή τους πατρίδα και εικόνες που θα συντροφεύουν τα όνειρά τους τα βράδια στη ξενιτιά, μέχρι να ξανασμίξουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Καλό χειμώνα αδέλφια όπου γης. Υγεία και
δύναμη να σας δίνει ο Θεός να ταξιδεύετε τα
ήθη και τα έθιμα του τόπου μας σε όλο τον κόσμο.

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.
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σελίδα 3

Συναισθήματα, φόβοι και όνειρα

Η ζωή είναι μια αρένα δραστηριοτήτων
και οι αναμνήσεις εγγενές μέρος της. Είναι το συστατικό της προσωπικής μας
ταυτότητας και οι ρίζες βαθιά μέσα στον
πυρήνα του εαυτού μας.
Και μπορεί η εικόνα της μαμάς μου να
με οδηγεί την πρώτη μέρα στο σχολείο
να έχει ξεθωριάσει προ πολλού, αυτή
όμως του δικού μου παιδιού που με το
μικροσκοπικό του χεράκι ζαρωμένο στη
χούφτα μου, δίσταζε να με αποχωριστεί
στον χτύπο του πρώτου κουδουνιού, ζωντανεύει ξανά και ξανά κάθε χρόνιο το
Φθινόπωρο, όταν η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ανοίγει
την πόρτα της για να υποδεχτεί τους νέους
μικρούς μαθητές.
Καινούργιο περιβάλλον, ξένα παιδάκια,
άγνωστοι ενήλικες. Το κτίριο μεγάλο και
ψηλοτάβανο. Κόσμος μπαινοβγαίνει. Μικροί και μεγάλοι αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ανταλλάσουν τις εμπειρίες τους από
τις καλοκαιρινές διακοπές. Δείχνουν να
γνωρίζονται καλά. Είναι η μεγάλη «οικογένεια» της Αδελφότητας και οι λιλιπούτειοι μελλοντικοί χορευτές, καλούνται να
γίνουν μέλη της. Κάποιοι δεν είναι σίγουρο αν θέλουν. Η μαμά και ο μπαμπάς
σκέφτηκαν να τους φέρουν. Άλλοι πάλι
βρέθηκαν σ’ένα πανηγύρι στο χωριό,
τους άρεσε το γλέντι και θέλουν διακαώς να μάθουν χορό.
Άγχος, εκνευρισμός, ακόμα και άρνηση
της τελευταίας στιγμής. Μήπως συναντήσουν καινούργιους κανόνες που ίσως είναι λιγότερο ελαστικοί από αυτούς του
σπιτιού; Τι θα κάνουν; Θα τα καταφέρουν;
Μα και οι γονείς δεν πάνε πίσω. Αγωνιούν και αυτοί. Θέλουν να δουν το δάσκαλο, να δουν το χώρο, να ρωτήσουν πώς
θα χωριστούν τα τμήματα, να μάθουν όσα
περισσότερα μπορούν για το σωματείο.
Αναρωτιούνται: «Θα του αρέσει; Θα
μάθει γρήγορα;» Μερικά μάτια γεμίζουν.
«Ξέρετε το παιδί είναι ευαίσθητο, δεν
αντέχει την πίεση».
Χαμογελάμε και προσπαθούμε να τους
ηρεμήσουμε, γιατί από εμπειρία γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι αυτά τα συναισθήματα σύντομα θα μετατραπούν σε εμπι-

στοσύνη και περηφάνια.
Μόλις το βλαστάρι τους θα κρατηθεί
από το διπλανό του σ’ένα μεγάλο κύκλο
που ενσαρκώνει το συλλογικό πνεύμα,
θα αντιληφθεί ως δια μαγείας ότι τώρα
ανήκει σ’ένα σύνολο με αμοιβαιότητα,
που ο ένας στηρίζει τον άλλο και στηρίζεται απ’ αυτόν.
Με τον παραδοσιακό χορό το παιδί
αναπτύσσει μέσα του την αίσθηση της
μουσικής, του ρυθμού, της αρμονίας και
του ωραίου και ταυτόχρονα διδάσκεται
αυτοπειθαρχία και αυτοέλεγχο. Εμβαθύνει στην κρητική κουλτούρα, κάνει φιλίες
και καλλιεργεί ξεχωριστά ταλέντα.
Και όταν φτάσει η πολυπόθητη ώρα να
φορέσει την παραδοσιακή ενδυμασία,
τότε ο κόσμος δεν το χωράει. Φουσκώνει
και ξεφουσκώνει από καμάρι και γίνεται ο
κρίκος που συνδέει το παρελθόν και την
ιστορία, με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Και το κυριότερο, αυτό θα είναι ανάμεσα στα πρώτα που θα υποδεχτούν τα νέα παιδάκια του χρόνου, έτοιμο να τους δώσει το χέρι για να πιαστούν
και αυτά με τη σειρά τους στον κύκλο, δημιουργώντας μια αλυσίδα σφιχτή και
αδιάρρηκτη.
Είθε και φέτος το έργο όλων των μαθητών να είναι καρποφόρο και να γίνουν
άξιοι συνεχιστές της παράδοσης, χαρά
και καύχημα για τον τόπο, τους γονείς
και τους δασκάλους τους.

σμός, στο μέγαρο της Αδελφότητας παρουσία μαθητών, γονέων, μελών και φίλων. Τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης
Νήφων Καπογιάννης, Πρωτοσύγκελος
της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ο
οποίος ευλόγησε τους παρευρισκόμενους και τόνισε μεταξύ άλλων τη στενή
σχέση που έχει η «ΟΜΟΝΟΙΑ» με την
εκκλησία.
Τον Αγιασμό τίμησαν με την παρουσία
τους μεταξύ άλλων οι Βουλευτές Ν. Μανωλάκος και Χρ. Μπουτσικάκης, η Αντιδήμαρχος Α. Χαρβαλάκου Γλύκα, ο Πρόεδρος του Β΄ Διαμερίσματος Α. Νανόπουλος και μέλη του Δ.Σ., ο Πρόεδρος
του ΟΠΑΝ Ι. Βουράκης και ο Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΑ Γ. Βαγιάκης. Μετά το καλωσόρισμα του Προέδρου και το παραδοσιακό κέρασμα, μοιράστηκαν δώρα
στα παιδιά για το καλό της χρονιάς και η
Και επειδή η έναρξη κάθε νέας περιό- βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι και ζωνταδου ή δραστηριότητας έχει συνδεθεί με νή μουσική από τον Δάσκαλο της λύρας
την επίκληση και παράκληση του Θεού, Θ. Ποθουλάκη και τον λαγουτιέρη Μάνθο
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σε- Σταματάκη.
Α.-Μ. Ν.
πτεμβρίου 2019 ο καθιερωμένος Αγια-
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Θέσεις ευθύνης στην Κρήτη

Εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου,
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες και οι πρώτοι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
στην Κρήτη. «Μια δυναμική ομάδα, με όρεξη για δουλειά
και άξιους ανθρώπους» όπως χαρακτηριστικά είπε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας
πως «η επιλογή δεν ήταν εύκολη».
Κατά την προβλεπόμενη ψηφοφορία για την ανάδειξη του
προεδρείου στη νέα θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κρήτης, Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Παύλος Μπαριτάκης, Αντιπρόεδρος ο κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης και Γραμματέας η
κα Γεωργία Μηλάκη.
Από την ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη, κατά σειρά
κατάταξης, οι: Νικόλαος Κακογιαννάκης, Καλλιόπη Δασκαλάκη, Κυριάκος Κώτσογλου, Νικόλαος Σκουλάς, Ειρήνη
Χουδετσανάκη, Νεκτάριος Παπαβασιλείου, Ελευθέριος
Κοπάσης και Νικόλαος Μανουσάκης.
Αναπληρωματική μέλη εκλέχθηκαν κατά σειρά κατάταξης οι:
Ευάγγελος Ζάχαρης, Μαρία Χανιωτάκη–Μυλωνάκη, Τάσος Κουρουπάκης, Σοφία Μαλανδράκη–Κρασουδάκη, Νίκος Ξυλούρης, Νίκος Χρονάκης, Γιώργος Ματαλλιωτάκης
και Αλέξανδρος Μαρινάκης.
Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Κρήτης οι:
Νίκος Συριγωνάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου,
Γιάννης Γουλιδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου,
Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου
και Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων.
Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη οι: Μανόλης Χνάρης, Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα. Λάμπρος Βαμβακάς, Αντιπεριφερειάρχης στον
τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής. Γιώργος
Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Θεμάτων. Αλέξανδρος Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας. Έφη Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νεολαίας και Τάσος Κουρουπάκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ – ΠΣΕΑ και
Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων.
Επίσης ορίστηκαν οι πρώτοι δύο Εντεταλμένοι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι. Ο Κωνσταντίνος Φασουλάκης, για θέματα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού και ο Κυριάκος Κώτσογλου, για θέματα Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η θητεία των παραπάνω αιρετών ορίζεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

www.akpo.gr

σελίδα 4

Ρ ε κ ό ρ ψ ή φ ω ν ( 91 % )

Με το υψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά σε Δήμους, με δύο
και άνω υποψηφίους, ανανέωσε τη θητεία του ο Δήμαρχος Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου, κ. Γιάννης Ταταράκης, αφού η ευρεία
στήριξη από τέσσερα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και ΑΝΕΛ,
του εξασφάλισε την απόλυτη επικράτηση με ποσοστό 91%.
Ο κ. Γ. Ταταράκης ο οποίος ορκίστηκε την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019, στο κατάμεστο Δημαρχείο Αγίου Βασιλείου στο
Σπήλι, χαρακτήρισε το ποσοστό αυτό «συμβόλαιο συνέπειας»
και υποσχέθηκε την ολοκλήρωση των δικτύων βιολογικών καθαρισμών, σημαντικών δρόμων και την περαιτέρω διασύνδεση
πρωτογενή τομέα και τουρισμού, αλλά και γενικότερα δεσμεύτηκε να εξακολουθήσει μαζί με τους συνεργάτες του, να υπηρετεί όλους τους δημότες χωρίς διαχωρισμούς, με ήθος και διαφάνεια.
Την τελετή ορκωμοσίας παρακολούθησε και ο Πρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ο οποίος ευχήθηκε στη νέα Δημοτική Αρχή
«καλή θητεία» και συνέστησε στο Δήμαρχο να είναι δίκαιος,
γιατί μόνο έτσι θα φανεί και πάλι αντάξιος των προσδοκιών της
τοπικής κοινωνίας.

Καντάδα στη μνήμη του Θ. Σκορδαλού

Καντάδα στα σοκάκια που περπάτησε ο αείμνηστος Θανάσης Σκορδαλός διοργάνωσε στο Σπήλι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σπηλίου, την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019,
θέλοντας να δώσει μια άλλη διάσταση στην ποιότητα των καλοκαιρινών διακοπών των κατοίκων, των αποδήμων και των επισκεπτών και ταυτόχρονα να κρατήσει ζωντανή, στη μνήμη
όλων, μια σπουδαία μορφή του τόπου, που άφησε εποχή και
ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, στο χώρο της κρητικής παραδοσιακής μουσικής.
Οι κανταδόροι με επικεφαλής τον λυράρη Αλέξανδρο Παπαδάκη και παρέα εξαιρετικούς καλλιτέχνες, όπως τον Σήφη
Τσουρδαλάκη, τον Μιχάλη Παυλάκη κ.α. ξεκίνησαν από την είσοδο του Γυμνασίου-Λυκείου και σε κάθε γωνιά του κατάφυτου
οικισμού, τους περίμεναν παραδοσιακά εδέσματα και άφθονη
ρακί από τις γυναίκες του χωριού. Η συντροφιά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο στην πλατεία του Αγίου Χαράλαμπου, για να
καταλήξει στην πλατεία της κωμόπολης με τα νερά, την «Κεφαλοβρύση», όπου ακολούθησε μια μαγευτική μουσική βραδιά, με το συγκρότημα του Αλέξανδρου Παπαδάκη.
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σελίδα 5

9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Π α γ κο σ μ ί ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Κ ρ η τώ ν
Παράλληλα με τις συνεδρίες, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του
Χτύπησε δυνατά και φέτος το καλοκαίρι στη Μεγαλόνησο, η «καρδιά» των αποδήμων Κρητικών, από 1 έως 4 Αυ- Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, λειτούργησε έκθεση με υφαγούστου 2019, στο επιτυχημένο συνέδριο που πραγματοποίη- ντά και χειροτεχνημένους πίνακες καθώς και τράπεζα εδεσμάσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών με τη συνδιοργάνωση της των με υλικά και πιάτα του 17ου αιώνα, ενώ τον χώρο της ΠειΠεριφέρειας Κρήτης.
ραματικής Σκηνής, κοσμούσαν ζωγραφιές από μαθητές του
Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν 13ου Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου, εμπνευσμένες από
αντιπρόσωποι Κρητών ομογενών όπου γης, Εκκλησιαστικές, τον «Ερωτόκριτο».
Πανεπιστημιακές, Αυτοδιοικητικές και Πολιτικές αρχές, ήταν το
αθάνατο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, το αριστούργημα της
Κρητικής Λογοτεχνίας, ο επικός «Ερωτόκριτος», στο πλαίσιο
ανακήρυξης από το Υπουργείο Πολιτισμού του έτους 2019 ως
έτος «Ερωτόκριτου», ύστερα από πρόταση της Περιφέρειας
Κρήτης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.

Το συνέδριο ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 1 Αυγούστου 2019, από τον τάφο του μεγάλου κρητικού συγγραφέα και
στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη, στο λόφο Μαρτινέγκο και συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες με ομιλίες, εισηγήσεις και τοποθετήσεις από προσωπικότητες υψηλού κύρους, από την Ελλάδα
και το εξωτερικό και με τη συμμετοχή καταξιωμένων χορευτικών συγκροτημάτων από την Κρήτη και την όμορφη παρουσία
χορευτικών ομάδων από Αυστραλία– Αμερική, με παιδιά 2ης
και τρίτης γενιάς και τη φιλική συμμετοχή Κρητικών μουσικών
σχημάτων.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση «Τα ενετικά τείχη και
μνημεία του Ηρακλείου» και «Ξενάγηση και καντάδα στα χνάρια του Ερωτόκριτου» στο Μουσείο Παραδοσιακών Οργάνων
«Θύραθεν» στο χωριό Κρουσώνας.
Τέλος πραγματοποιήθηκαν απονομές στα τιμώμενα πρόσωπα του συνεδρίου.
Την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, η Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Κ. όπου έγινε ο απολογισμός δράσης για το έτος 2018-2019 με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των μελών του Π.Σ.Κ. τα οποία με βάση το καταστατικό είναι: η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, η Κρητική
Ομοσπονδία Αυστραλίας και Ν.Ζ., η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, η Κρητική Ένωση Νότιας Αφρικής, η
Παγκρήτια Ένωση Αττικής, η Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
ο Πρόεδρος της οποίας, παρακολούθησε όπως κάθε χρόνο το
Αξίζει να σημειωθεί ότι κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου συνέδριο και τοποθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση.
Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρωτοβουλία, που έδειξε
ήταν ο διεθνούς φήμης καθηγητής νεοελληνικής στο πανεπιστήμιο του Cambridge και κρητολόγος David Holton και συντο- πως μια πολιτιστική και όχι μόνο Κρήτη, ζει και δημιουργεί και
νιστής συνεδριών, ο Δημοσιογράφος Κώστας Βασιλάκης, ενώ μακριά από την Ελλάδα με μια και μόνη σκέψη: Τη διάδοση και
η συμμετοχή στο συνέδριο ήταν ανοιχτή στο κοινό και δωρεάν. διάσωση του μοναδικού κρητικού πολιτισμού.
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Στις Μαργαρίτες το 34ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου,
βουλευτών, αιρετών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων,
ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 34ο Αναπτυξιακό Συνέδριο
Μυλοποταμιτών Μετά την ευλογία του Μητροπολίτη Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου, κ.κ. Ευγένιου, πραγματοποιήθηκε ειδικό
αφιέρωμα με αφορμή το έτος «Ερωτόκριτου» στο σπουδαίο
έργο του Β. Κορνάρου. Συγκεκριμένα, έγινε απαγγελία του
ποιήματος «Η Καλή» του Μανώλη Γιαννουσάκη Δικηγόρου,
από τη Φιλόλογο κα Στέλλα Εμ. Πιθαρούλιου και μουσική ερμηνεία από τον λυράρη Πέτρο Μαρούλη.
Το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο παραδοσιακό
χωριό των κεραμοποιών, τις Μαργαρίτες το Σάββατο 17 Αυγούστου 2019, συνδιοργανώθηκε από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, την Περιφέρεια Κρήτης και την
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και επεξεργάστηκε θέματα
με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και τα προβλήματα

της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου, την προώθηση λύσεων
και κεντρικούς άξονες τον πολιτισμό, την κοινωνία και την τοπική οικονομία.
Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε η βράβευση των καθαρότερων χωριών της επαρχίας Μυλοποτάμου, με τις Μαργαρίτες να αποσπούν το πρώτο βραβείο και τα χωριά Αγιά και Άγιος Μάμας να ακολουθούν.
Κατά την ολοκλήρωση του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η
απονομή επαίνων στους Μυλοποταμίτες φοιτητές, για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο το 2018 και ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο για την αγορά εργασίας, ενώ ανακοινώθηκε
από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών κ. Μ. Κυρίμη, η πρωτοβουλία δημιουργίας ταμείου
υποτροφιών στους φοιτητές της περιοχής.
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης,
οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης, κεντρικής διοίκησης, πολιτιστικών συλλόγων και παραγωγικών φορέων.
Οι εργασίες έκλεισαν με την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο
περιελάμβανε την απόφαση να υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας για την αξιοποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Μυλοποτάμου, το οποίο θα υπογράφει η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανωγείων και Ρεθύμνου, η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών και οι
τοπικοί φορείς.
Ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ο οποίος παρευρέθηκε στο
συνέδριο μαζί με την Ειδ. Γραμματέα Α. Δαφνομήλη, συγχαίρει
όλους όσοι συνέβαλαν να υλοποιηθεί με επιτυχία, αλλά και
όλους τους Μυλοποταμίτες, για την ακούραστη ενασχόλησή
τους επί 34 συνεχόμενα έτη, με τα προβλήματα του τόπου
τους.

Μνημόσυνο πεσόντων Αρχαία Ελεύθερνας

Τε λε τ ή α να γό ρ ε υση ς ε τα ί ρ ω ν

Το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των Πρινιανών που έπεσαν
για την πατρίδα και τη λευτεριά, τέλεσε ο πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας «Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πρινιανών Αττικής «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ»», την τοπική κοινότητα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης, την Κυριακή 18
Αυγούστου 2019 το πρωί, στο ηρώο της Αρχαίας Ελεύθερνας.
Προηγουμένως κατά τη λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό
Προφήτη Ηλία μνημονεύτηκαν ονομαστικά όλοι οι ήρωες. Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Φιλόλογος Καθηγητής Εμμανουήλ Ε. Αποστολάκης.
Ακολούθησε κέρασμα στο χώρο δασικής αναψυχής «Δάμακας».
Πολλοί επίσημοι κατέθεσαν στεφάνι, ανάμεσα στους οποίους
και ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ενώ στη σεμνή τελετή παρέστησαν χωριανοί, συγγενείς και φίλοι, δίνοντας με αυτόν τον
τρόπο το μήνυμα στις επερχόμενες γενιές, ότι το πνεύμα του
πατριωτισμοί και της αυτοθυσίας των προγόνων μας, πρέπει
να μείνει ανεξίτηλο στην μνήμη και στην ψυχή όλων.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» πραγματοποίησε την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, στον
αύλειο χώρο του Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, στη Χαλέπα Χανίων, τελετή αναγόρευσης εταίρων, που
αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση που απονέμει το Ίδρυμα, σε αυτούς που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες προς
αυτό ή στην ιστορική μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τιμήθηκαν οι ομογενείς από την Αδελφότητα Κρητών Μελβούρνης κ. κ. Χουδαλάκης Μιχάλης Πρόεδρος και Δημήτρης
Παπαδημητρίου Γραμματέας, καθώς και ο τέως πρόεδρος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητων κ. Μανώλης Βελιβασάκης από την Αμερικη.
Η εκδήλωση έκλεισε με την Μαρία Κουτουλάκη στο πιάνο
και τον τενόρο Γιάννη Μανούσακα, οι οποίοι ερμήνευσαν αποσπάσματα από το έργο του Γιάννη Μεντζελόπουλου «Ωδή
στον Ελευθέριο Βενιζέλο» και τραγούδια της ξενιτιάς.
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Τίμησαν

σελίδα 7

το Μανώλη Κακλή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Αυγούστου στο Δημοτικό κήπο
Ρεθύμνου, ένα χώρο που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Μανώλης
Κακλής η εκδήλωση – αφιέρωμα στο μεγάλο κρητικό καλλιτέχνη Μανώλη Κακλή, που
έφυγε πρόωρα από τη ζωή,
αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη, ένα τεράστιο έργο, μια βαριά κληρονομιά.
Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Παγκρήτιου
Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, δίνοντας το «παρόν» σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση.
Ο κ. Γαλάτιος Μοσχονάς, πρόεδρος του Παγκρητίου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, ο οποίος είχε αναλάβει
το συντονισμό και γενικότερα τη διοργάνωση της εκδήλωσης,
άνοιξε τη βραδιά ευχαριστώντας ένα-ένα προσωπικά τους καλλιτέχνες, τον ομιλητή, την αφηγήτρια, καθώς και τον παρουσιαστή της εκδήλωσης επιμένοντας πως «Η αποψινή εκδήλωση
αποτελεί εκδήλωση μνήμης, τιμής, σεβασμού και βαθειάς αγάπης σε ένα άνθρωπο, σε ένα Κρητικό που τίμησε, σεβάστηκε
και αγάπησε τούτο τον τόπο. Σε έναν άνθρωπο που μας δίδαξε
με πατρική αγάπη πώς να εκφράζουμε την παράδοσή μας μέσα από τη μουσική μας. Θρύλοι ζωντανοί οι δάσκαλοί μας,
όπως ο μεγάλος Κακλής δεν μας δίδαξαν μόνο πώς να παίζουμε και να τραγουδάμε, μα κυρίως πώς να φερόμαστε. Και αυτή
είναι μια βαριά κληρονομιά, που εμείς τα μέλη του συλλόγου
οφείλουμε να τα διατηρήσουμε, να την προσαρμόσουμε στο
σήμερα χωρίς να την αλλοιώσουμε και να διαδώσουμε το σύνθημα ότι η «Μουσική ενώνει», ο «Πολιτισμός ενώνει». Απόψε

βάζουμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι». Συνεχίζοντας αναφερόμενος στο Μανώλη Κακλή τόνισε μεταξύ άλλων «Εσύ ήσουν το
τρανότερο παράδειγμα προς μίμηση. Για τη συμπεριφορά, την
καλοσύνη, την ανθρωπιά, το φιλότιμο, το μερακλίκι, την ευαισθησία. Δες απόψε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που εσύ δημιούργησες και που αγκαλιάζει τη θύμησή σου. Όλα αυτά που είπες,
που τραγούδησες, όλα εκείνα που έκανες. Είμαστε όλοι εδώ μα
εσύ λείπεις. Είναι δύσκολο, πραγματικά να βρεθούν λέξεις που
να περιγράφουν τη ξεχωριστή αυτή βραδιά στην κατάμεστη
πλατεία του Δημοτικού Κήπου.
Τους μοναδικούς καλλιτέχνες: Ζαχαρία Μελεσσανάκη, Μανώλη Αλεξάκη, Κώστα Κακουδάκη, Κώστα Βερνιδάκη, Γιώργο Ρεράκη, Σπύρο Παπαδάκη, Μανώλη Μαυράκη, Νίκο Γκαλονάκη που με τη μουσική τους μάγεψαν το κοινό. Τις καταπληκτικές ερμηνείες γεμάτες συναίσθημα των: Μιχάλη Αλεφαντινού, Σήφη Τσουρδαλάκη, Γιώργου Βογιατζή, Μιχάλη Πετσάκη, Ηλία Σαββάκη και του αγαπημένου του ανηψιού Γιάννη Κακλή. Πώς να μιλήσεις για το ξεχωριστό Μανώλη Παπυράκη που έκανε τη δική του «κατάθεση ψυχής» για τον καλλιτέχνη και αδελφικό φίλο του Μανώλη Κακλή;
Πώς να περιγράψεις τη μοναδική αφήγηση της Βιργινίας και
τι να πεις για το Γιώργο που συντόνισε και παρουσίασε την εκδήλωση; Μια πλακέτα αφιερωμένη στον αείμνηστο Μανώλη
Κακλή, παρέδωσε ο πρόεδρος των Κρητών Καλλιτεχνών στην
οικογένειά του, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αείμνηστο Μανώλη Κακλή. Την πλακέτα παρέλαβαν οι δύο αγαπημένες του κόρες Αγάπη και Αργυρώ. Εμφανώς συγκινημένη η Αγάπη Κακλή ευχαρίστησε το Σύλλογο, μιλώντας από καρδιάς για τον
πατέρα της.
Από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής
Μουσικής

Η Ανατολική Κρήτη δεν ξεχνά τον «Ολλανδό»
Συμπληρώθηκαν 48 χρόνια από τον θάνατο του γεωπόνου
Paul Herman Felix Kuypers, που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο, σε ηλικία μόλις 32 ετών, στις 9 Σεπτεμβρίου 1971. Ο «Ολλανδός» όπως ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα, άλλαξε τη ζωή των κατοίκων της, μετατρέποντας τον τόπο τους σε
παράδεισο θερμοκηπιακών καλλιεργειών, σε μια εποχή όπου
υπήρχε φτώχεια και ο τουρισμός δεν ήταν αναπτυγμένος. Αρχικά πειραματίστηκε με κηπευτικά στη Σύρο, που έφτασε το 1963.
Στη συνέχεια πήγε στην Ιεράπετρα, όπου και εγκαταστάθηκε με
τη σύζυγό και απέκτησε δύο κόρες. Μάλιστα η μία γεννήθηκε μετά τον θάνατό του. Ο Ολλανδός γεωπόνος πρόσφερε τα μέγιστα στην αγροτική ανάπτυξη της Ιεράπετρας, αφού σιγά σιγά
κατάφερε ο παραγωγός να περάσει από την οικογενειακή παραδοσιακή στην αγροτική εκμετάλλευση και ο απλός αγρότης
να γίνει επιχειρηματίας με πάγιες εγκαταστάσεις, μεταφορικά
μέσα και μηχανολογικό εξοπλισμό.
Σήμερα η Ιεράπετρα έχει ηγεμονική θέση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη
λιγόχρονη αλλά σημαντική διαμονή του Paul Kuypers εκεί,
αποτελεί ισχυρή ανάμνηση για τους κατοίκους της, σαν πρόσωπο αγαπημένο, με αναγνωσμένη προσφορά.

ìESPERIAî
Αρτογλυκίσματα
Γρ. Λαμπράκη 239
Κορυδαλλός
Τηλ.: 210 4950774
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Τιμή και δόξα στους ήρωες της Βιάννου
Ούτε οι μαρτυρίες όσων επέζησαν, ούτε οι φωτογραφίες,
μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της ναζιστικής θηριωδίας στη Βιάννο της Κρήτης, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Δολοφονίες με περισσότερους από 500
νεκρούς, που πραγματοποιήθηκαν στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1943 και συνοδεύτηκαν από πυρπόληση των περισσότερων χωριών, λεηλασία και καταστροφή της συγκομιδής.
Η επιχείρηση έγινε κατόπιν εντολής του στρατηγού FriedrichWilhelm Müller, σε αντίποινα για την υποστήριξη και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην αντίσταση της Κρήτης.
Ο Müller, ο οποίος απέκτησε το παρατσούκλι «Ο Χασάπης
της Κρήτης», εκτελέστηκε μετά τον πόλεμο για τη συμμετοχή
του στη σφαγή.
Σήμερα, κάθε χωριό έχει από ένα πολεμικό μνημείο αφιερωμένο στους νεκρούς του, ενώ ένα μεγάλο μνημείο στη μνήμη
όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου
του 1943, έχει στηθεί στο χωριό Αμιράς Ηρακλείου.

σελίδα 8

Στα « δ ί χ τ υ α » το υ α λ κο ό λ
Θλιβερή «πρωτιά» στην κατάχρηση αλκοόλ στους ενήλικες και τους
εφήβους διατηρεί η Κρήτη, χωρίς δυστυχώς αυτό να έχει ενοχοποιηθεί
από την τοπική κοινωνία. Τα στοιχεία
σοκάρουν, αφού σύμφωνα με διαδοχικές πανευρωπαϊκές έρευνες των
τελευταίων ετών, το αλκοόλ μπαίνει
πολλές φορές στη ζωή των Κρητικών
από πολύ μικρή ηλικία, με την ανοχή
Αντωνία ñ Μαρία του οικείου περιβάλλοντος, ξεκινώντας από τα μικρά «αντράκια» που οι
Ντουντουνάκη
συγγενείς χαίρονται να τα βλέπουν
Αντιπρόεδρος
να
βουτούν τα δαχτυλάκια τους στα
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ποτήρια της τσικουδιάς.
Το ποτό, συνήθως με τη μορφή της ρακής και του κρασιού,
είναι τόσο συνδεδεμένο με την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση του τόπου, που είναι πολύ εύκολο κάποιος να ξεχάσει τις
επιδράσεις του. Γάμοι, βαφτίσεις, γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων, ακόμα και απλά παρεάκια,
όπου το κέφι συνυπάρχει αρμονικά με τις λεγόμενες «κούπες»
δεν είναι λίγες οι φορές που καταλήγουν σ’ένα φαινόμενο, το
οποίο θλίβει και βγάζει μία εικόνα προς τα έξω, που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική Κρήτη, όπως πολύ εύστοχα λέει
και ο Γιάννης Θεοδωράκης στο ποίημα του «Τι είναι και τι δεν
είναι η Κρήτη»:
Δεν είναι η Κρήτη μπαλοτές, ούτε καπεταναίοι
ούτε η κούπα που γροικάς και οι δήθεν γενναίοι.
Δεν είναι οι κούπες οι διπλές και τα κοφτά ποτήρια
ούτε μετριέται η αντρειά, στου πάλκου τα χατίρια.

Εκεί έγινε και φέτος όπως κάθε χρόνο, μνημόσυνο τιμής και
μνήμης στους ήρωες του Ολοκαυτώματος, με αφορμή την 76η
επετειο από την καταστροφή. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν
η Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε. Ηρακλείου, ο Δήμος Βιάννου, και η
Ένωση Θυμάτων, με την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
O Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης δίνοντας το παρόν, αναφέρθηκε
στα διαχρονικά μηνύματα των
461 εκτελεσθέντων ηρώων της
Βιάννου και χωριών της Ιεράπετρας, για Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ενότητα, Αλληλεγγύη,
Πρόοδο και τόνισε την ανάγκη
καταπολέμησης κάθε μορφής
μίσους και φανατισμού, καταδικάζοντας τη ναζιστική θηριωδία, ενώ με έμφαση επεσήμανε
το χρέος της Γερμανίας στο καθολικό αίτημα για την καταβολή
αποζημιώσεων και δικαίωση του αγώνα. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος της ΠΕΔ
Κρήτης Βασίλης Λαμπρινός. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο
Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ενώ τον
Σύριζα εκπροσώπησε ο Βουλευτής Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης. Απόδοση του Ύμνου της Βιάννου έκανε η Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπό την διεύθυνση
της Λένας Χατζηγεωργίου.

Τους μήνες του καλοκαιριού το πρόβλημα εντείνεται, μιας και
σ’όλο το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη, διοργανώνονται γλέντια και
πανηγύρια, με αποκορύφωμα τον Δεκαπενταύγουστο, που δίνουν το περιθώριο σε ενήλικους και ανήλικους να «ξεφύγουν»
θεωρώντας, όπως πολλοί καταμαρτυρούν, ότι εκείνοι δεν
έχουν κίνδυνο από το αλκοόλ. Κι όμως. Είναι πολύ εύκολο το
ποτό να περάσει τα όρια του μέτριου.
Εξαρτημένος από το αλκοόλ δεν είναι ο περιθωριακός άνθρωπος που έχουμε στο μυαλό μας, που κοιμάται στα παγκάκια μ’ ένα μπουκάλι κρασί αγκαλιά. Μπορεί να είναι και ο γείτονας της διπλανής πόρτας, ανεξάρτητα από την κοινωνική και
οικονομική του τάξη και το μορφωτικό του επίπεδο. Λίγο κρασί
κάθε μέρα με την παρέα, μια δύσκολη στιγμή της ζωής μπορεί
να είναι η αρχή, για να περάσεις τη διαχωριστική γραμμή με
δυσάρεστες ψυχολογικές, κοινωνικές και σωματικές συνέπειες.
Για να μην αναφερθούμε στα τροχαία ατυχήματα, πολλά εκ των
οποίων έχουν κύρια αιτία πρόκλησης, την οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ.
Οι αλκοολικοί συνήθως αρνούνται ότι έχουν πρόβλημα εθισμού και δεν ζητούν βοήθεια από ειδικούς. Για το λόγο αυτό
γονείς, καθηγητές, η επίσημη πολιτεία και οι υγειονομικοί φορείς, πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Όμως για να γίνουν τα
αποτελέσματα ορατά και τα αρνητικά στοιχεία να ανατραπούν,
οφείλουμε όλοι να επικοινωνούμε, να μιλάμε στον συγγενή,
στον φίλο, στον διπλανό που είναι επιρρεπής στο ποτό και να
τον αποτρέπουμε και όχι να τον προτρέπουμε να πιει, όπως
γίνεται συνήθως, για χάρη της παρέας. Εάν δεν πάρουμε θέση
και δεν συμβάλλουμε στο ν’αλλάξουμε κοινωνικές αντιλήψεις
και νοοτροπίες απέναντι στη χρήση του αλκοόλ, το κοινωνικό
αυτό φαινόμενο θα συνεχίζει να υπάρχει.
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σελίδα 9

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» κοντά στην Εκκλησία
O Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας παρακολουθούν συχνά τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, ενώ
μέλη των μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων, με τις
παραδοσιακές τους ενδυμασίες, συμμετέχουν ενεργά στις
περισσότερες απ’αυτές.
Συγκεκριμένα το 3ο τρίμηνο της χρονιάς παρέστησαν:

Επέτειος ίδρυσης

Στις 19 Ιουλίου 2019, παραμονή της γιορτής του Προφήτη
Ηλία του Θεσβίτη, στον ομώνυμο Ι.Ν. στην Καστέλα, όπου οι
Γιόρτασε την επέτειό της όπως κάθε χρόνο η «ΟΜΟΝΟΙΑ»
χορευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» περιέφεραν την Ι. Εικόνα και στη με ένα διήμερο εκδηλώσεων, την Παρασκευή 13 και το Σάββασυνέχεια παρουσίασαν χορούς της Μεγαλονήσου, στον προ- το 14 Σεπτεμβρίου 2019, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Καστέαύλιο χώρο του Ναού. Το ίδιο έκαναν και στις 26 Ιουλίου 2019, λα, με αρτοκλασία υπέρ των μελών της, την παραμονή της
παραμονή της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα, στην Δραπε- γιορτής, ενώ παράλληλα βρακοφόροι περιέφεραν την Ι. Εικότσώνα.
να στους ώμους τους κατά τη διάρκεια της λιτανείας και κρητικοπούλες ακολουθούσαν την πομπή με ευλάβεια.

Στις 25 Ιουλίου 2019, μέλη του Προεδρείου παρέστησαν
στον Μέγα πανηγυρικό εσπερινό και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Μεγαλοομάρτυρος Παρασκευής, στον φερώνυμο Ιερό Ναό της Μητροπόλεως Πειραιώς, που βρίσκεται
στην Καλλίπολη, ενώ στις 5 Αυγούστου 2019 παρευρέθηκαν
στα προεόρτια της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, στην όμορφη γειτονιά της Παλιάς Κοκκινιάς και στις 28
Αυγούστου 2019, επί τη μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στον Ιερό Ναό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντη.
Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες τελέστηκαν χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και
η αντιπροσωπία της Αδελφότητας έτυχε θερμής υποδοχής και
φιλοξενίας.

Ανήμερα του Σταυρού τελέστηκε τρισάγιο, υπέρ αναπαύσεως των μελών του σωματείου που έπεσαν ηρωικά, στους
αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας, στους αγώνες για την Ένωση
της Κρήτης, στον Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρά Ασία και κατά την περίοδο της Γερμανικής
Κατοχής. Οι λειτουργίες τελέστηκαν χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος
αναφερόμενος στον Πρόεδρο τον οποίο μάλιστα αποκάλεσε
«κοινωνικό εργάτη» και στο Δ.Σ. της Αδελφότητας, τους συνεχάρη γιατί με αγάπη και φιλοπατρία διατηρούν τα ήθη και τα
έθιμα του τόπου τους και τα μεταλαμπαδεύουν στις νέες γενιές
και ευχήθηκε δύναμη στο σπουδαίο τους έργο
Ακολούθησε κέρασμα.
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σελίδα 10

Αποχαιρετιστήριο γλέντι στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Τσουρούφλης (Κεφαλλονίτικα) στην κιθάρα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους,
ενώ η Αντιπρόεδρος κα Α.-Μ. Ντουντουνάκη, με αφορμή το «Έτος Ερωτόκριτου» τραγούδησε ένα κομμάτι από το
αριστούργημα του Βιτσέντζου Κορνάρου,
το οποίο είναι γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό στους Κεφαλλονίτες.
Το χαρούμενο κλίμα φορτίστηκε συγκινησιακά όταν η Μουσική Συντροφιά της
Αδελφότητας με τη συνοδεία της κιθάρας

Ένα μεγάλο αποχαιρετιστήριο γλέντι,
που διοργάνωσαν στο μέγαρό της η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019, οι
ενήλικες μαθητές της με τη βοήθεια της
Διοίκησης, σήμανε τη λήξη της λειτουργίας των μουσικοχορευτικών σχολών.
Παρέα τους η νεολαία της Αδελφότητας
Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Πειραιά, συνοδευόμενη από τη Γ. Γραμματέα, κα
Χρύσα Κοκόση.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας υποδέχτηκε θερμά τους Κεφαλλονίτες, ενώ η
Αντιπρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο,
επεσήμανε τους στενούς δεσμούς που
ενώνουν τα δύο νησιά, αφού η ιστορία
έχει καταγράψει αρκετές φορές στη διάρκεια των τελευταίων αιώνων την Κεφαλονιά, ως τόπο ασφαλούς εγκατάστασης
των Κρητικών, σε διάφορες πολεμικές ή
επαναστατικές φάσεις της ιστορίας τους.
Μάλιστα για την οικονομική ενίσχυση του
Κρητικού Αγώνα, συστάθηκε «Επιτροπή
υπέρ των Κρητών» που σκοπό της είχε
τη συντήρηση και περίθαλψη των προσφύγων, που έφταναν στο Αργοστολιώκο λιμάνι.
Στη συνέχεια οικοδεσπότες και προ-

σκεκλημένοι αντάλλαξαν καλάθια με τοπικά προϊόντα της ιδιαίτερης πατρίδας
τους, σε ένδειξη αμοιβαίας εκτίμησης και
το γλέντι ξεκίνησε. Ρακή, κρασί, άφθονα
χειροποίητα εδέσματα και μουσικά ακούσματα και χοροί των δύο τόπων, που
έσμιξαν αρμονικά σ’ένα επιτυχημένο πολιτιστικό αντάμωμα Συρτός και Ρόιδω,
Μαλεβιζιώτης και Μπάλος, Πεντοζάλη
και Διβαράτικος, Σούστα και Βαλς, έκαναν τους χορευτές να στροβιλίζονται
στην πίστα μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.
Ο Θοδωρής Ποθουλάκης στη λύρα, ο
Λευτέρης Γλαμπεδάκης ο Μανούσος
Πλυμάκης στα λαγούτα και ο Γεράσιμος

του Γιώργου Ανδρεσάκη, τραγούδησε
«το τραγούδι του αποχαιρετισμού»,
μπροστά σε δεκάδες μικρά κεράκια που
με τη φλόγα τους σχημάτιζαν το όνομα
του ιστορικού σωματείου και στη συνέχεια προσέφερε ένα αναμνηστικό δώρο
στο δάσκαλό της και Πρόεδρο της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Θ. Τσόντο, εκ μέρους
όλων των μαθητών του.
Μια πολύ ζεστή βραδιά, μεταφορικά και
κυριολεκτικά, που έκλεισε με ανάμεικτα
συναισθήματα χαράς και συγκίνησης και
πολλές ευχές για «καλή αντάμωση» τον
Σεπτέμβρη.
Και του χρόνου!
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Ακτη Κουμουδουρου 14 Μικρολίμανο
210-4120220

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Υμηττού 50, 210-7227022

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Αθηναδώρου 21 & Ηους,
211-4110000

σελίδα 11
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Μέλη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
στον πολιτικό στίβο
Από την ημέρα ίδρυσής της μέχρι
σήμερα η «ΟΜΟΝΟΙΑ» είχε την τύχη
να μπορεί πολλές φορές να καυχηθεί
για μέλη της που διακρίθηκαν σε καταξιωμένους θεσμούς, ανάμεσά τους
και η πολιτική σκηνή του τόπου.
Από τα αποτελέσματα των φετινών Δημοτικών και Βουλευτικών εκλογών στον
Πειραιά, ξεχώρισαν τα εξής ενεργά μέλη
της Αδελφότητας:
Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Βουλευτής Α΄ Πειραιά με τη Ν. Δημοκρατία, Αλιγιζάκη Ασπασία, Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και Ιωσήφ
Βουράκης, Πρόεδρος ΟΠΑΝ, ενώ ο Ευάγγελος Μαρινάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, πλειοψήφησε με 15.816 σταυρούς με τον συνδυασμό του Γιάννη Μώραλη «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ»

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Ένας Κρητικός, Έφηβος
Βουλευτής Α΄Πειραιά

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των
Ελλήνων, που διοργανώνεται από το
1995 σε ετήσια βάση, με σκοπό την
εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο
λειτουργίας του Κοινοβουλίου και την
ανάδειξη του ρόλου του πολίτη, στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.
Φέτος ο μαθητής Γ΄Λυκείου του Γενικού Λυκείου Καμινίων και χορευτής της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Μάνθος Μπούντρης,
εκπροσώπησε το σχολείο του στις εργασίες της ΚΔ΄ Συνόδου της Βουλής των
Εφήβων, για το έτος 1919-2020, αναπτύσσοντας το θέμα: «Δημοκρατία-Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Ο ίδιος ενθουσιασμένος χαρακτήρισε
την εμπειρία συγκλονιστική, δηλώνοντας
ότι κάθε έφηβος αξίζει να τη ζήσει.
Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από
τον Μάνθο που ξεκίνησε από μικρό παιδάκι στην Αδελφότητα, διαπρέποντας σε
όλους τους τομείς και συνεχίζει μέχρι σήμερα να υλοποιεί τους υψηλούς στόχους
του.

σελίδα 12

Αποχαιρετισμός και
καληνωρίσματα
Συνεδρίασε για τελευταία φορά, πριν
διακόψει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΙΑ»,
την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που σχεδόν όλοι υποσχέθηκαν να
συναντηθούν στο νησί, μακριά από τα
προβλήματα και τις σκοτούρες της καθημερινότητας. Το τραπέζι των συνεδριάσεων γέμισε γλυκά και μια ρακή επισφράγισε τις όμορφες ευχές για «Καλό
Καλοκαίρι».
Μια εικόνα που σύντομα έγινε παρελθόν, αφού όλα τα όμορφα κάποτε τελειώνουν. Οι διακοπές μπορεί να έφυγαν
αφήνοντας πίσω τους μόνο μια πινελιά
χαμένης ξεγνοιασιάς, όμως δεν παύουν
να αποτελούν πηγή δύναμης και αισιοδοξίας για τον Χειμώνα.
Έτσι η πρώτη φθινοπωρινή συνεδρίαση που είχε οριστεί για την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2019, βρήκε τους Συμβούλους της Αδελφότητας με χαμόγελο και
όρεξη για δουλειά και τις κοπελιές να
γλυκαίνουν την έναρξη της νέας σεζόν
με διάφορες λιχουδιές.
Αγκαλιές, φιλιά, καληνωρίσματα, εντυπώσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές,
αλλά και προγραμματισμός και οργάνωση για τις εκδηλώσεις του Σεπτέμβρη
και γενικότερα για τη λειτουργία του σωματείου, που δεν αφήνουν άλλα περιθώρια για χαλάρωση και σε καλούν στο
καθήκον.

Κρητική φιλοξενία

Άνοιξε το σπίτι του στο χωριό του, το
Λιβάδι του Βουτά Χανίων, το μέλος του
Δ.Σ. Γιώργος Παχάκης, στις 12 Αυγούστου 2019 και υποδέχτηκε χωριανούς
και φίλους. Ανάμεσά τους και ο Πρόε-

δρος και μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
που παραθέριζαν στην Κρήτη και αποδέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση του καλού τους φίλου και συναδέλφου.
Λουκούλλειο γεύμα, περιποίηση στον
υπερθετικό βαθμό μα πάνω απ’όλα ζεστή καρδιά, αποτέλεσαν την πεμπτουσία της κρητικής φιλοξενίας.
Αυτή είναι η δύναμη της Κρήτης. Η πηγαία έκφραση του κρητικού φιλότιμου, η
αδιαπραγμάτευτη έννοια της περηφάνιας, της λεβεντιάς, της εγκαρδιότητας,
που σου δίνει το κουβάρι με το μίτο για
να επιστρέψεις, όσο μακριά και αν ζεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχονται στα μέλη τους κάθε
επιτυχία στο έργο τους.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα χο
ρού πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
και 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

12-13 ΣΕΜΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019_12-13.qxd 29/9/2019 9:22 μμ Page 2

Κρήτες του Πειραιά

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

σελίδα 13

Aνταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις παρευρεθήκαμε…
στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά, με στόχο
να βοηθηθούν οι μαθητές του Δήμου Πειραιά, που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες.

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 εκδήλωση για την αρχή της νέας
σεζόν του κρητικού κέντρου «ΟΜΑΛΟΣ», την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
2019, όπου τον κόσμο διασκέδασε το
συγκρότημα του Κώστα Σταυρουλιδάκη.

• Στην ημερήσια κυριακάτικη εκδρομή,
που πραγματοποίησε στο Ναύπλιο ο
Σύλλογος Απανταχού Πελεκανιωτών
«Ο ΒΟΥΤΑΣ», στις 16 Ιουνίου 2019.

• Στην εξαιρετική σύζευξη της Μαέστρου Λορένας Λευκοκοίλου, με την Χορωδία του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και της Μαέστρου
Δέσποινας Σκουλάξενου, με τη χορωδίας
της ΧΕΝ Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο
της πόλης, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.
Μια μουσική και ποιοτική αναδρομή στον
Πειραιά, με άρωμα ελληνικού κινηματογράφου, καντάδας και Ερωτόκριτου απο
την Μαρία Κυδωνάκη.

• Στην τελετή ορκωμοσίας της επανεκλεγείσας Δημοτικής αρχής υπό την ηγεσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, που έγινε την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου
κ.κ. Σεραφείμ.

• Στη θεατρική παράσταση με τίτλο «Το
ολοκαύτωμα του Αρκαδίου», του Γιώργου Φιλιππάκη, που πραγματοποιήθηκε
από την Ένωση Κρητών Κορυδαλλού,
Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης
Βέγγος», με αφορμή τη συμπλήρωση 90
χρόνων από την ίδρυση της.
Επί πλέον αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρευρέθηκαν σε
διάφορες προεκλογικές εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν, σαν φυσικά πρόσωπα και όχι σαν εκπρόσωποι της Αδελφότητας.

• Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019,
στη «ΓΙΟΡΤΗ ΨΩΜΙΟΥ» που διοργάνωσε το Σωματείο Αρτοποιών Πειραιώς
& Νήσων, σε συνεργασία με την εταιρεία
Μύλοι Λούλη ΑΕ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και με την ευγενική υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να
προβληθεί στον κόσμο ο Φούρνος της
Γειτονιάς και να δουν οι παρευρισκόμενοι
πώς παράγεται το φρέσκο ψωμί.
Για το σκοπό αυτό στήθηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο αρτοποιείο όπου
έμπειροι αρτοποιοί ζύμωναν, έπλαθαν,
φούρνιζαν κάθε είδους αρτοσκευάσματα,
τα οποία στη συνέχεια μοίραζαν δωρεάν
στους επισκέπτες της εκδήλωσης.
• Στη μουσικοχορευτική εκδήλωση
«Απόψε γιορτάζουμε…!» που διοργάνωσε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
2019, ο Πολιτιστικός Όμιλος «ΔΩΔΩΝΗ», στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με
αφορμή τη συμπλήρωση της τριαντάχρονης πορείας και προσφοράς του στο χώρο του πολιτισμού και της παράδοσης.

Τέλος αυτό το τρίμηνο αντιπροσωπία των χορευτικών συγκροτημάτων
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» χόρεψε:

• Στην εκδήλωση συλλογής σχολικών
ειδών για μαθητές ωφελούμενων οικογενειών και του προγράμματος «Διδακτική
Αλληλεγγύη» της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από
την ΚΟ.Δ.Ε.Π. ανήμερα του Σταυρού

• Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019,
στην 8η Έκθεση Κρητικών προϊόντων
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών
Αιγάλεω, στο Δημοτικό Άλσος Αιγάλεω
(Μπαρουτάδικο), όπου παραγωγοί απ'
όλη την Κρήτη, μας «πλημμύρισαν» με
υπέροχες γεύσεις και μυρωδιές της Κρητικής γης.
Το χορευτικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ παρουσίασε χορούς με τη μουσική του συγκροτήματος του Μάνου Κορναράκη.
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Κοινωνικά
Βαφτίσια
Τον εγγονό του από τη δεύτερη
κόρη του, βάφτισε ο Ταμίας της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Πέτρος Κυριακάκης, την Κυριακή 23 Ιουνίου
2019 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό
του Προφήτη Ηλία στην Καστέλλα. Νονοί ο Θοδωρής Πραμαγκιούλης και η Σοφία Γαβριελάτου.
Ο νεοφώτιστος που πήρε το όνομα Φώτης, μυρώθηκε, έβαλε τα
καλά του και κούρνιασε ευτυχισμένος στην αγκαλιά των γονιών
του Γεράσιμου και Χρυσούλας Στεφανοπούλου, για να δεχτεί
τις ευχές και τα χάδια συγγενών και φίλων. Οι παρευρισκόμενοι πήραν τη μπομπονιέρα τους και απόλαυσαν δροσιστικά
εδέσματα και αναψυκτικά, στο καταπράσινο άλσος, που βρίσκεται δίπλα από τον προαύλιο χώρο του Ναού.

Γάμοι
Ένωσαν για πάντα τη ζωή τους
με τα δεσμά του γάμου, ο Παναγιώτης Πρινάρης και η Σοφία
Ματθαίου, το Σάββατο 6 Ιουλίου
2019, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Κορυδαλλού. Κουμπάροι ο Κωνσταντίνος Καράσης και η Σπυριδούλα Γυρνά. Ακολούθησε γλέντι
στο κρητικό κέντρο «ΑΟΡΗ» με
τον Γιώργο Ζερβάκη.
Λίγους μήνες πριν είχε τελέσει
του γάμους του στο Ηράκλειο
όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια
και ο πρώτος ξάδελφος του Παναγιώτη, Δημήτρης Πρινάρης, λυράρης και λαουτιέρης, με την
εκλεκτή της καρδιάς του Κατερίνα. Κουμπάρος ο γνωστός λυράρης Ηλίας Παυλίδης. Ακολούθησε
παραδοσιακό γλέντι στο κέντρο
«ΚΟΥΡΗΤΕΣ» με το συγκρότημα
του Νεκτάριου Σαμόλη.
Τους γάμους τους τέλεσαν και οι π.
μαθητές χορού της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Χαρίδημος Μπιτσακάκης και Ευαγγελία Πετρομανωλάκη, την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019, στον Ι.Ν.
Αγίου Αθανασίου Αργυρούπολης
Ρεθύμνου. Κουμπάροι η Χρύσα
Μπιρλιράκη-Δρόση και ο Στυλιανός
Βαδιβούλης. Ακλούθησε γαμήλια
δεξίωση στο κτήμα «Γεράνι
Palace» στο Γεράνι Ρεθύμνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρης και η
Λίτσα γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στην «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. συμμετέχουν στη χαρά των μελών τους και εύχονται στον μικρό Φώτη να είναι γερός και
καλότυχος, στους δε νεόνυμφους να είναι καλοστέριωτοι
και ευτυχισμένοι.

Νέας Μάκρης 10 Νίκαιας

σελίδα 14
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ΟΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ στηρίζουν

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ συγχαίρουν όλους τους πρωτοετείς
φοιτητές για την επιτυχία εισαγωγής τους στα Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και εκδηλώνουν
για άλλη μια φορά έμπρακτα τη στήριξή τους προσφέροντας
για αυτούς και τα μέλη των οικογενειών τους, που τους συνοδεύουν για την εγγραφή τους στις σχολές φοίτησης, σημαντικές εκπτώσεις οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής από το Υπουργείο Παιδείας
έως και τις 31/10/2019.
Επίσης προσκαλούν όλους τους επιτυχόντες να εγγραφούν
στο Minoan Lines Bonus Club και να κερδίσουν αυτόματα τους
πρώτους τους 200 πόντους, με την ηλεκτρονική τους εγγραφή.
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. Επί πλέον οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ χορηγούν ειδικές φοιτητικές εκπτώσεις σε όλους τους φοιτητές
καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού. Τέλος στηρίζοντας τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, προσφέρουν παροχές, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και της διαδικασίας στελέχωσης των δομών παιδείας των νησιών της χώρας.

σελίδα 15
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Ξεφυλλίζοντας το αρχείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυ- «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» πρακτικό του 1933 με την μετονομασία και τις
ση της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού – Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέ- αρχαιρεσίες της Ένωσης. Για όσους δεν το γνωρίζουν Κουντη «Ο Άγιος Ανδρέας», δημοσιεύουμε από το αρχείο της τσουνάρι ήταν η παλαιότερη ονομασία του Κορυδαλλού.

1

3

2

1) Σήμερον την πέμπτην (5) του μηνός Φεβρουαρίου 1933 εν
Κουτσουναρίω και εν τη οικία του κ. Αντωνίου Λαζάκη Κρητός
προσκληθέντες σήμερον άπαντες οι εν Κουτσουναρίω Νέας
& Παλαιάς Κοκκινιάς κατοικούντες Κρήτες όπως ανανεώσωμεν υφιστάμενον & παραμεληθέν Σωματείον Ένωση Κρητών
Κουτσουναρίου ο Άγιος Ανδρέας & μετονομάσωμεν τούτο υπό
τον τίτλον Ένωση Κρητών Κουτσουναρίου Νέας & Παλαιάς
Κοκκινιάς ο Άγιος Ανδρέας και ήδη συνελθόντες σήμερον υπό
τον αυτόν σκοπόν εις τον άνω τόπον ημέραν & ώραν 4 μ.μ.
αποφασίσαμεν την εκλογήν νέου διοικητικού Συμβουλίου
απαρτιζόμενον εξ ενός Προέδρου, ενός αντιπροέδρου, Γενικού
Γραμματέα, Ταμίου & Οκτώ Συμβούλων λαμβάνοντες απόφασιν οι ενταύθα ευρισκόμενοι Κρήτες όπως ενεργήσομεν αρχαιρεσίας δια μυστικής ψηφοφορίας. Ελήφθη δε απόφασις των
συγκεντρωθέντων μελών όπως ο Νεοεκλεγείς Πρόεδρος δεν
θα έχει το δικαίωμα να ενεργή μονομερώς καμίαν πράξιν αφορώσαν την εκπροσώπησιν του Σωματείου αλλά πάντοτε να συνοδεύεται μετά Συμβούλων της πάσης πράξεως γενομένης εκ
μέρους του Προέδρου ανακοινώνεται εις την ολομέλειαν του
Σωματείου εις πρώτην Συνέλευσιν η δε διάρκεια του Συμβουλίου
θα είναι τρίμηνος από σήμερον υποχρεωμένου του Νέου Συμβουλίου να καλέση συνέλευσιν να λογοδοτήση δια των πεπραγμένων του και να ορίση συνέλευσιν Νέων Αρχαιρεσιών.
2) Και ως βεβαίωσαν συνετάχθη το παρόν αναγνωσθέν & βεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων των συγκεντρωθέντων.Συνέχεια στην σελίδα (17)
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Συνέχεια από τη σελίδα (16)
Αρχείο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Τα Μέλη
Ιωάννης Νικολούδης, Νικόλαος Γιορνταμάκης, Στυλιανός
Γιωργιακάκης, Χρήστος Κατράκης, Εμμανουήλ Καμπουράκης,
Εμμανουήλ Μαρκάκης, Εμμανουήλ Γιαλιτάκης, Ιωάννης Φουράκης, Γεώργιος Πετραντωνάκης, Νικόλαος Κρασιανάκης,
Ελευθέριος Παπαδάκης, Εμμανουήλ Καπετανάκης, Κωνσταντίνος Γιορνταμάκης, Δημήτριος Σερδάκης, Αναστάσης Γιακουμινάκης, Ευστράτιος Γιαλιδάκης, Αντώνιος Μαρκάκης, Νικόλαος
Προκοπάκης, Νικόλαος Μαρκάκης, Περικλής Χαζιράκης, Μανούσος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Ρεβιλάκης, Πολυχρόνης Πολυχρονάκης, Λεωνίδας Γιακουμάκης, Νικόλαος Στρατουδάκης,
Θεόδωρος Ξενάκης, Δημήτριος Γιορνταμάκης, Ιωάννης Γιαλιδάκης, Σπύρος Σπυριδογιαννάκης, Δημήτριος Σαριδάκης, Γεώργιος Μαυρομουστακάκης, Στυλιανός Μαραγκάκης, Ιωσήφ
Μαρινάκης, Μιχαήλ Γαλανάκης, Γεώργιος Μαρκάκης, Αναστάσιος Κατάκης, Παναγιώτης Μαθιουδάκης, Αντώνιος Λαζάκης,
Νικόλαος Μαρκουλάκης, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Μιχαήλ Μακρινάκης, Μιχαήλ Γαλανάκης, Μάρκος Γυπαράκης.
3) Γενομένης διαλογής επί ψηφισάντων 43 Κρητών έλαβον κατά σειράν επιτυχίας οι κάτωθι τις εξής ψήφους: Πρόεδρος Γεώργιος Μαυρομουστακάκης 29 Μιχαήλ Μαρκουλάκης 14 ως Ταμίαν Αντώνιος Λαζάκης 37 Νικόλαος Προκοπάκης 1 Εμμανουήλ Γιαλιτάκης 1 &
Ιωάννης Νικολούδης 1. Επικυρούται το γνήσιον της διαλογής & εκλεγέντων των λοιπών των εν τω ψηφοδελτίω ευρισκομένων ως εξής τω
επισυναπτόμενω ψηφοδελτίω ευρίσκονται κατά σειράν παραδιδομένων δε των ψηφοδελτίων των εν τη κάλπη ευρισκομένων εις τους υπεΚΡΗΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ρισχύσαντας ως Πρόεδρον Γεώργιον Μαυρομουστακάκην & ως Ταμίαν
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Εν Αθήναις τη 3η Νοεμβρίου 1914
Αντώνιον Λαζάκην ως & το παρόν πρακτικόν ίνα ενεργήσουσι δια τα πεΠρος
τον
Σύλλογον
των
εν
Πειραιεί Κρητών η Ομόνοια Πειραιά
ραιτέρω & εις όφελος του Σωματείου.Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Εν Κουτσουναρίω τη 5 Φεβρουαρίου
Το προσεχές Σάββατον 8η τρεχ. η Ημετέρα Αδελφότης άγει
Η έφορευτική επιτροπή 1933
την επέτειον αυτής. Εφέτος αντί εορτής θέλει τελεσθή μνημόσυνον περί ώραν 9 1/2 π.μ. εν τω Ιερώ ναώ της Μητροπόλεως
Στο αρχείο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» υπάρχουν επίσης τα ακόλουθα υπέρ των κατά τους δύο πολέμους πεσόντων Κρητών, εις ό
έγγραφα, που αφορούν στην Ένωση Κρητών Νέας & Παλαιάς παρακαλούμεν υμάς κ. Πρόεδρε και το περί υμάς συμβούλιον
όπως ευαρεστούμενοι παραστήτε.
Κοκκινιάς Κουτσουναρίου:
Επί τούτοις ευαρεστηθείτε παρακαλούμεν να δεχθήτε την έκ1. Απόδειξη εσόδων χοροεσπερίδας 27ης Φεβρουαρίου 1933 με το
φρασιν της ιδιαιτέρας ημών αγάπης.ποσό των 250 δραχμών
Ο Προεδρεύων
Ο Γεν. Γραμματέας
2. Εξάμηνο συμφωνητικό μίσθωσης την 13η Απριλίου 1933 σε οίκηΝ. Κανακάκης
Κ. Περράκης
μα στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στεγαζόταν η Ένωση τότε με το ποΣτο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών και φίλων της
σό των 200 δραχμών
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
για τη μακρόχρονη διαδρομή του σωματείου
3. Διπλότυπο είσπραξης 100 δραχμών ως συνδρομή στην εφημερίδα
μας δημοσιεύουμε ένα ακόμα αρχείο του 1914. Συγκεκριμέ«Ελευθερία» Χανίων
να πρόκειται για μια χειρόγραφη πρόσκληση της Κρητικής
4. Πρακτικό Αρχαιρεσιών 13ης Αυγούστου 1933 με 109 ψηφίσαντα
Αδελφότητας εν Αθήναις προς την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
μέλη, και το νεοεκλεγέν Δ.Σ. με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους.
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» σε μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Κρητών
Κ. Τ.
κατά τους δύο πολέμους (Βαλκανικούς). Υπογράφει ο Προεδρεύων Ν. Κανακάκης και ο Γεν. Γραμματέας Κ. Περράκης. Η
σφραγίδα της Κρητικής Αδελφότητας εν Αθήναις απεικονίζει
την Ιερά Μονή Αρκαδίου και αναγράφεται το έτος 1903, πιθανό
έτος ίδρυσης της Αδελφότητας. Επίσης η ημερομηνία εορτασμού της Αδελφότητας είναι η 8η Νοεμβρίου, ημέρα επετείου
του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
Ως προς τη ταυτότητα του συλλόγου, υπάρχουν οι εκδοχές
να πρόκειται:
• Για το Σύλλογο Ρεθυμνίων «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»
• Για την Παγκρήτιο Ένωση
• Για κάποιο σύλλογο της Αθήνας, που δεν υπάρχει πλέον
Αν κάποιος από τους αναγνώστες της εφημερίδας μας έχει
κάποια άλλη στοιχειοθετημένη εκδοχή, παρακαλούμε να μας
ενημερώσει για να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο.
Κωνσταντίνα Τσόντου
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ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η Ελλάδα ενσωμάτωσε μετά το τέλος των
Βαλκανικών πολέμων το μεγαλύτερο μέρος
της Μακεδονίας και της Ηπείρου, την Κρήτη
και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (όχι επίσημα). Στην Τουρκία έχει ήδη ξεκινήσει μεγάλος διωγμός εναντίον των Ελλήνων (με Γερμανική καθοδήγηση). Χιλιάδες πρόσφυγες
από τη Μικρά Ασία κατέκλυζαν την Ελλάδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Η χώρα, όπως έλεγε ο Βενιζέλος, είχε
ανάγκη μιας πενταετούς περιόδου ειρήνης
προκειμένου να αφομοιώσει τις νέες χώρες.
Όμως τα γεγονότα εξελίχθηκαν ταχύτατα.
Ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Η Ελλάδα έπρεπε να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα. Βέβαια, τα σπέρματα του διχασμού υπήρχαν από τα προηγούμενα χρόνια
(Θέρισος, επανάσταση του 1909, Βαλκανικοί
πόλεμοι). Τα βαθύτερα αίτια του διχασμού είναι ότι η παλαιά τάξη που δυστυχώς κυβερνούσε τη χώρα μέχρι το 1909 και είχε προσκολληθεί στο θρόνο, δεν ήθελε με κανένα
τρόπο να μοιραστεί την εξουσία, που είχε με
τους Έλληνες που ήταν εκτός του Ελληνικού
κράτους. Εδώ φαίνεται και ο μεγάλος πατριωτισμός του Βενιζέλου, ο οποίος εν όψει
των Βαλκανικών πολέμων ήθελε με κάθε
τρόπο να προφυλάξει την εθνική ενότητα.
Έτσι, δεν προχώρησε σε ρήξη με το θρόνο
το 1910 (Αναθεωρητική και όχι Συντακτική
Βουλή). Ακόμη, επανέφερε στο στρατό τον
τότε διάδοχο Κων/νο και τους πρίγκηπες.
Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν ξεσπούσε τότε
διχασμός σε μια Ελλάδα που έφτανε μέχρι τη
Μελούνα; Ο αναγνώστης θα πρέπει να λάβει
υπ’ όψιν του ότι για ένα μεγάλο μέρος του λαού
τότε (πάμε πίσω έναν αιώνα) οι βασιλείς εθεωρούντο απεσταλμένοι του Θεού.
Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό:
Το 1908 δύο από τα ελάχιστα αυτοκίνητα
που υπήρχαν στην Αθήνα κινούνται στη λεωφόρο Συγγρού. Το ένα από αυτά σκοτώνει
μια γυναίκα. Επιβάτες του άλλου αυτοκινήτου ήταν ο πρίγκηπας Γεώργιος (ο κατόπιν
Γεώργιος Β’) και ο Ιωάννης Μεταξάς.
Ο βασιλιάς Γεώργιος κάλεσε όλους τους
οδηγούς των αυτοκινήτων της Αθήνας (που
ήταν βέβαια ελάχιστοι) και τους έκανε «δριμύτατες παρατηρήσεις»!!!
Η εθνική ενότητα την οποία με μεγάλες θυσίες πέτυχε ο Βενιζέλος ήταν βασικός παράγοντας της νίκης στους Βαλκανικούς πολέμους.
Βέβαια σε όλη τη διάρκεια του πολέμου ο
Κων/νος και το επιτελείο του έκαναν οτιδήποτε θα μπορούσε να αμαυρώσει τη φήμη
του Βενιζέλου. Ο θάνατος του Γεωργίου του
Α’ στη Θεσ/νίκη ήταν ένα «θείο» δώρο προς
τους Γερμανούς οι οποίοι είχαν ως στόχο την
κυριαρχία τους σε όλο το χώρο της Ανατολής.
(Θέλουμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι
ο Γεώργιος ο Α’ ήταν ένας από τους ηρωϊκούς πεσόντες του πολέμου του 1912. Η
αλήθεια πρέπει να λέγεται προς κάθε κατεύθυνση. Και βέβαια ο γράφων μόνο «φίλος»
του βασιλιά δε μπορεί να χαρακτηριστεί).
Κάτω από αυτές τις συνθήκες βρέθηκε στο
θρόνο της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος ο Α’.
Αλαζόνας, χωρίς ιδιαίτερη εξυπνάδα, γεννή-

θηκε και μεγάλωσε ως ο εκλεκτός του
έθνους. Ο φτωχός και αγράμματος λαός
έβλεπε στο πρόσωπό του τον απόγονο του
Παλαιολόγου. Κάποιοι τον αποκαλούσαν
Κων/νος ο ΙΒ’ (δωδέκατος). Ο Κων/νος Παλαιολόγος ήταν ο ΙΑ’ (ενδέκατος).
Ο ίδιος πήρε ως αναδόχους στη βάπτισή
του γιού του τον Ελληνικό στρατό (αστείο αλλά αληθινό). Έτσι, όποιος υπηρετούσε ή είχε
υπηρετήσει στον Ελληνικό στρατό, πέρα
από τον όρκο που έδινε στο βασιλιά, θα μπορούσε να τον αποκαλεί και κουμπάρο.
Όλα αυτά τα γράφω για να δείξω το κλίμα
της εποχής εκείνης και το μέγεθος του σεβασμού και της λατρείας που είχε και στο θεσμό
της βασιλείας αλλά και στο πρόσωπο του
Κωνσταντίνου ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες η χώρα βρέθηκε μπροστά στο τρομερό
δίλημα. Τι θα έκανε στον πόλεμο;
Δυστυχώς ο Κων/νος έρμαιο της Γερμανικής πολιτικής, λειτουργούσε ουσιαστικά ως
όργανο των Γερμανών. Πίστευε ακράδαντα,
όπως και ο μυστικοσύμβουλός του Ιωάννης Μεταξάς, ότι η Γερμανία θα κέρδιζε τον πόλεμο.
Βέβαια τα συμφέροντα της Ελλάδας ήταν
με την πλευρά της Αγγλίας, η οποία προσέφερε και σπουδαία ανταλλάγματα. Για το λόγο αυτό ο Βενιζέλος ζητούσε επίμονα την
έξοδο της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό
των Άγγλων. Συνιστούμε να διαβαστούν τα
τρία περίφημα υπομνήματα του Βενιζέλου
προς τον Κων/νο όπου ανέλυε την όλη κατάσταση. Για να μην πλατειάζουμε, οι Άγγλοι
έδιναν εκτός από τη Δυτ. Μικρά Ασία και τη
Θράκη, την Κύπρο και τη Βόρεια Ήπειρο.
Τα ανάκτορα δεν τολμούσαν να πουν ανοιχτά ότι η χώρα έπρεπε να βγει στον πόλεμο
υπέρ της Γερμανίας.
Επέλεξαν, λοιπόν, την ουδετερότητα που
συνδυάστηκε με μια χωρίς προηγούμενο ειρηνόφιλη προπαγάνδα. Ο καλός μας βασιλιάς, ο κουμπάρος μας, φροντίζει για όλους.
Αφήστε τους άλλους να πολεμούν. Εμείς δεν
έχουμε κανένα συμφέρον. Όλα αυτά βέβαια
ακουγόντουσαν όμορφα. Όμως, η πραγματικότητα ήταν ιδιαίτερα σκληρή.
Αν κέρδιζε η Γερμανία τον πόλεμο (απίθανο) τότε η Μακεδονία θα περιερχόταν στη
Βουλγαρία (σύμμαχο της Γερμανίας). Όσον
αφορά τη Θράκη και τη Μ. Ασία, ούτε συζήτηση δε θα μπορούσε να γίνει, γιατί η Τουρκία θα ήταν και αυτή νικήτρια. Ακόμη και τα
νησιά του Αιγαίου, που είχαν ελευθερωθεί το
1912 κινδύνευαν.
Αν πάλι κέρδιζε η Αγγλία και οι σύμμαχοί
της (Γαλλία, Ιταλία) η Μακεδονία θα δινόταν
στη Σερβία (αφού εμείς ήμασταν ουδέτεροι).
Και βέβαια στο παιχνίδι θα έμπαινε και η Ιταλία, η οποία διεκδικούσε κομμάτι της Ηπείρου (έφτασε τότε να καταλάβει και τα Ιωάννινα. Ανακήρυξε ακόμη και Κουτσοβλάχικο
κράτος στην Πίνδο για μια ημέρα).
Η διαφωνία Βενιζέλου – Κων/νου εκδηλώθηκε πολύ νωρίς. Τελικά, ο Βενιζέλος υπέβαλε παραίτηση το Φεβρουάριο του 1915. Τότε
αυθαίρετα ο βασιλιάς ανέθεσε την πρωθυπουργία στον «ολέθριο» Δημήτριο Γούναρη
ο οποίος έμεινε μέχρι τον Αύγουστο του

1915.
Εν τω μεταξύ στις 31 Μαΐου του 1915 έγιναν εκλογές. Παρά το ότι οι μηχανισμοί του
κράτους ήταν στα χέρια του Γούναρη τις
εκλογές κέρδισε πανηγυρικά το κόμμα των
Φιλελευθέρων που είχε ταχθεί αναφανδόν
υπέρ της εξόδου της χώρας στον πόλεμο.
Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου (που είχαν την
ονομασία κυβερνητικός συνασπισμός, αφού
ήταν κυβέρνηση την ημέρα των εκλογών) κατέβηκαν στις εκλογές με σημαία την ουδετερότητα. Οι Φιλελεύθεροι πήραν 186 έδρες, ο
κυβερνητικός συνασπισμός 126, ανεξάρτητοι
υποψήφιοι 2 και οι σοσιαλιστές 2 (είχαν συνεργασθεί με την ομάδα Γούναρη).
Ο Κωνσταντίνος περιφρόνησε τη λαϊκή εντολή και χρειάστηκε δυόμιση μήνες ώσπου
να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
στο Βενιζέλο. Περίμενε πρώτα να συγκληθεί
η Βουλή για να εκλεξει πρόεδρο και κατόπιν,
στις 10 Αυγούστου του 1915, όρκισε τη νέα
κυβέρνηση Βενιζέλου. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την εξωτερική πολιτική της χώρας ασκούσε η κυβέρνηση μειοψηφίας του
Γούναρη!! Ο Κων/νος δεν ήθελε με κανένα
τρόπο να φανεί δυσάρεστος στον Κάϊζερ
που ήταν αδελφός της γυναίκας του Σοφίας
και είχε μέσω αυτής άμεση επικοινωνία μαζί
του. Έτσι, Βενιζέλος και Κων/νος διαφώνησαν ξανά και ο Βενιζέλος παραιτήθηκε. Η νέα
πρωθυπουργία του είχε κρατήσει μόλις ενάμιση μήνα.
Προκηρύχθηκαν και έγιναν νέες εκλογές
στις οποίες δε συμμετείχε το κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο δεν αναγνώρισε ως
νόμιμη τη νέα Βουλή ούτε βέβαια τις κυβερνήσεις που προήλθαν από αυτήν.
Εν τω μεταξύ ιδρύθηκαν από τον Ιωάννη
Μεταξά οι περίφημοι σύλλογοι επιστράτων
που ήταν «σιδηρά χειρ» της Βασιλικής παράταξης. Οι σύλλογοι αυτοί ήταν το πρώτο οργανωμένο παρακρατικό σώμα στην ιστορία
του Νεοελληνικού κράτους.
Οι Αγγλογάλλοι κατέλαβαν τη Θεσ/νίκη,
ενώ όπως είπαμε και πριν οι Ιταλοί άρχισαν
να διεισδύουν στην Ήπειρο.
Ο Κων/νος στην Αθήνα ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις. Τα όργανά του φρόντιζαν να προπαγανδίζουν υπέρ του βασιλιά, να στρέφουν
τον κόσμο κατά των Αγγλογάλλων για τα κακά που μας έφεραν. Βέβαια, όλοι μας θα
υπερασπιστούμε το βασιλιά μας, τον κουμπάρο μας (όχι την πατρίδα).
Ο Βενιζέλος ήταν πια υποχρεωμένος να
αντιδράσει. Ήταν άλλωστε ο νόμιμος πρωθυπουργός της χώρας.Απέναντί του ήταν ο
Κων/νος που πίστευε ότι είχε δικαίωμα να
διορίσει πρωθυπουργό τον καθένα, μέχρι και
τον κηπουρό του. Ο Βενιζέλος άρχισε να έχει
επαφές με πολιτικούς και στρατιωτικούς,
προκειμένου να συγκροτηθεί οργάνωση, ικανή να στηρίξει τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, που βέβαια προωθούσε τα συμφέροντα
του Ελληνισμού. Άμεσος βοηθός του για το
στρατό ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Όμως η
μύηση συναντούσε μεγάλες δυσκολίες. Ένα
μεγάλο μέρος αξιωματικών, ενώ αναγνώριζε
ότι ο Βενιζέλος είχε δίκιο από κάθε άποψη (και
Συνέχεια στην σελίδα (19)
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Συνέχεια από τη σελίδα (18)
εθνικά και συνταγματικά), δεν τολμούσε να
επαναστατήσει κατά του βασιλιά.
Εν τω μεταξύ οι Γερμανοβούλγαροι μπαίνουν στη Μακεδονία και καταλαμβάνουν το
Ρούπελ και την Ανατολική Μακεδονία.
Οι πρεσβευτές της Βουλγαρίας και της
Γερμανίας στην Αθήνα δηλώνουν στην αμήχανη αυλική κυβέρνηση ότι έρχονται ως φίλοι
και σέβονται την ακεραιότητα της χώρας. Αυτό όμως, δεν τους εμποδίζει να διώξουν τους
κατοίκους από τις περιοχές αυτές.
Στις 15 Αυγούστου του 1916, επέτειο της
επανάστασης στο Γουδί, συγκροτήθηκε στην
Αθήνα ογκωδέστατο συλλαλητήριο των Φιλελευθέρων. Ο Βενιζέλος, που είναι ο κύριος
ομιλητής, είναι μετριοπαθής. Προσπαθεί να
πείσει τον Κων/νο ότι πλέον η χώρα οδηγείται στη διάλυση και θα πρέπει πια ο ίδιος με
το κύρος που αναμφισβήτητα διαθέτει σε πολύ μεγάλο τμήμα του λαού να ηγηθεί ξανά,
όπως στους Βαλκανικούς Αγώνες και να σώσει τη χώρα. Η απάντηση είναι ένα συλλαλητήριο των επιστράτων που διαδηλώνουν
πως είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους για
το βασιλιά (όχι για την πατρίδα).
Τη νύχτα της 17ης Αυγούστου 1916 εκδηλώνεται στη Θεσ/νίκη κίνημα υπέρ των Γάλλων. Ο Βενιζέλος θεωρεί την κίνηση πρόωρη. Επίσημα δε συντάσσεται ακόμα με το
κίνημα. Συνεχίζει τη δική του προετοιμασία.
Ωστόσο, οι πολιτευτές και οι αξιωματικοί της
Θεσ/νίκης βλέπουν πια το χάρο με τα μάτια
τους. Πρωταγωνιστές της κίνησης είναι οι
συνταγματάρχες Ζυμβρακάκης και Μαζαράκης και πάνω από τριάντα αξιωματικοί καθώς και πολιτευτές της Θεσ/νίκης. Η πρώτη
ομάδα που συντάσσεται αμέσως μαζί τους
είναι η Κρητική Χωροφυλακή, που προσχωρεί σύσσωμη στο κίνημα. Οι Κρητικοί αυτοί
έχουν το ιστορικό προνόμιο να είναι οι πρώτοι Αμυνιστές. Εν τω μεταξύ στην Καβάλα
βρίσκεται εγκλωβισμένο το Δ’ σώμα στρατού
με 8.000 περίπου άνδρες. Ο διοικητής τους
συνταγματάρχης Χατζόπουλος, προτιμά να
παραδοθεί στους Γερμανούς (προφανώς με
εντολή από την Αθήνα) παρά να οδηγηθεί
από τους Άγγλους στη Θεσ/νίκη.
Με την απόφαση του Χατζόπουλου διεφώνησε ο συνταγματάρχης Χριστοδούλου. Στις
30 Αυγούστου, 2.000 άνδρες με επικεφαλής
το Χριστοδούλου διαφεύγουν προς τη
Θεσ/νίκη, όπου και εντάσσονται στο στρατό
της Εθνικής Αμύνης. Και οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν από τους Γερμανούς στην πόλη
Γκαίρλιτς (σήμερα η πόλη αυτή ανήκει στην
Πολωνία). Εκεί παρέμειναν ως όμηροι μέχρι
το τέλος του πολέμου.
Για πάρα πολλά χρόνια μετά οι Φιλελεύθεροι μιλούσαν για το αίσχος του Γκαίρλιτς.
Στην Αθήνα γίνεται σεισμός. Ο Βενιζέλος
αποφασίζει να διαβεί τον Ρουβίκωνα. Συναντάται με τον ναύαρχο Κουντουριώτη, που
ήταν τιμητικά υπασπιστής του βασιλιά και είχε παραιτηθεί γιατί διαφωνούσε με τη στάση
του.-Ξέρω γιατί έρχεσαι πρόεδρε, λέει ο
ναύαρχος.-Τράβα μπροστά. Τη νύχτα της
13ης Σεπτεμβρίου 1916 οι αστυνομικοί που
παρακολουθούν το σπίτι του Βενιζέλου, τον
βλέπουν να φεύγει. Αμέσως τον ακολουθούν. Αυτός όμως, που ακολουθούν είναι κά-
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ποιος ντυμένος σαν αυτόν. Ο δρόμος είναι
πια ανοικτός. Ο Βενιζέλος φεύγει κατόπιν,
σαν κύριος με προορισμό το Φάληρο. Εκεί
μέλη της Βενιζελικής οργάνωσης του Πειραιά
έχουν οργανώσει ένα θορυβώδες γλέντι
προκειμένου να καλύψουν την αναχώρησή
του. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν
Κρητικοί, μέλη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Ο Βενιζέλος και ο Κουντουριώτης επιβιβάζονται στο ατμόπλοιο «Εσπερία», που περιμένει στα ανοιχτά μαζί με ένα άλλο ατμόπλοιο, τον «Ατρόμητο». Τα δύο πλοία, γεμάτα με οπαδούς του Βενιζέλου, αφού περνούν
από τις Σπέτσες για να παραλάβουν και άλλους, φτάνουν στα Χανιά, όπου τους αναμένει μια λαοθάλασσα. Να σημειώσουμε ότι
στα Χανιά έγινε μια προσπάθεια αντίδρασης
που έμεινε στο επίπεδο της σύσκεψης των
Αντιβενιζελικών παραγόντων. Στο Ηράκλειο
σημειώθηκαν ένοπλες μικροσυγκρούσεις δυστυχώς με νεκρούς εκατέρωθεν.
Στην Αθήνα παρέμεινε ο στρατηγός Παναγιώτης Δαγκλής, μήπως καταφέρει και μεταπείσει τον Κων/νο. Μάταιος κόπος. Λίγες μέρες μετά φεύγει και αυτός για τα Χανιά. Έτσι
συγκροτήθηκε η περίφημη τριανδρία, οι αρχηγοί της «Εθνικής Αμύνης». «Οι σωτήρες
μας οι τρεις: Βενιζέλος, Κουντουριώτης και
Δαγκλής». Η τριανδρία έφτασε και εγκαταστάθηκε στη Θεσ/νίκη στις 26 Σεπτεμβρίου.
Προηγουμένως πέρασε από τα νησιά Σάμο,
Χίο και Λέσβο, που προσχώρησαν αμέσως
στην Εθνική Άμυνα. Πρώτο και κύριο μέλημα
του Βενιζέλου ήταν η συγκρότηση ισχυρού,
αξιόμαχου πατριωτικού στρατού.
Έγινε ένα πραγματικό θαύμα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα συγκροτήθηκε στρατός.
Έτσι ο Βενιζέλος μπορούσε να στέκεται ως
ίσος προς ίσον απέναντι στους συμμάχους.
Οι Γάλλοι δε πίστευαν ότι θα ήταν δυνατόν
να συγκροτηθεί αξιόμαχος στρατός. Ήθελαν
το Βενιζέλο υπηρέτη και τους προέκυψε συνεταίρος. Στην Κρήτη συγκροτήθηκε μια ολόκληρη μεραρχία. «Εις την άμυνα εκεί, πολεμούν οι Κρητικοί» Επίσης, οι περιοχές που
κατείχαν οι επαναστάτες τροφοδότησαν με
έμψυχο υλικό το στρατό της Άμυνας. Στο
στρατό αυτό πήγαιναν συνεχώς εθελοντές
από όλη την Ελλάδα (διέφευγαν από τις «βασιλικές» περιοχές προς Θεσ/νίκη). Αθρόα
επίσης και συγκινητική ήταν η προσέλευση
εθελοντών και από τη Μικρά Ασία και από
τον απόδημο Ελληνισμό.
Ένας από τους πρώτους Αμυνίτες ήταν και
ο θρυλικός Σπυρομήλιος, το λιοντάρι της Χειμάρας. Γνώριζε καλά ότι μόνο μια ισχυρή Ελλάδα μπορούσε να ελευθερώσει την ιδιαίτερη πατρίδα του. Στην Αθήνα παρέμεινε ο
απόστρατος στρατηγός Κόρακας (γιός του
θρυλικού καπετάν Κόρακα). Αποστολή του
ήταν να συντονίζει την αποστολή εθελοντών
από την Αθήνα. Υπάρχει επιστολή από τη
Θεσ/νίκη προς τον Κόρακα, όπου του ζητούν
να μην αποστέλλει πλέον άλλους ιερείς, αλλά
μόνον αξιωματικούς. Ο Βενιζέλος επισκεπτόταν συχνά το στρατό, αλλά και τους τραυματίες των μαχών. Οι Αμυνίτες (αξιωματικοί και
οπλίτες), μεγαλούργησαν στις μάχες Σκρα,
Ραβινέ, Μπομαρντέ και σε όλο το Μακεδονικό μέτωπο. «Ωραιότερον στρατόν από τον
Στρατόν της Εθνικής Αμύνης δεν είδε ποτέ η
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Ελλάς», θα δηλώσει ο Ελ. Βενιζέλος σε συνεδρίαση της Βουλής τον Αύγουστο του 1917.
Η προσωρινή κυβέρνηση της τριανδρίας της
Εθνικής Αμύνης διατηρήθηκε μέχρι την 14η
Ιουνίου του 1917, οπότε παραιτήθηκε ο
Κων/νος. (1) Πολλά από τα διατάγματά της
έγιναν νόμοι του Ελληνικού κράτους, όταν ο
Βενιζέλος ανέλαβε ξανά την πρωθυπουργία
τον Ιούνιο του 1917. Στη Θεσ/νίκη ξεκίνησε η
αγροτική μεταρρύθμιση και η καθιέρωση της
δημοτικής στη στοιχειώδη εκπαίδευση.
Για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να πούμε ότι δεν απαξιώνουμε όσους για
οποιονδήποτε λόγο δεν πήραν μέρος στην
Εθνική Άμυνα. Δυστυχώς όμως, μετά την παραίτηση και φυγή του Κων/νου, ένα μεγάλο
μέρος αξιωματικών αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο στρατό και να πάρουν μέρος στον
πόλεμο. Ακόμη, μια άλλη μερίδα, ακολουθώντας τις συμβουλές του έκπτωτου βασιλιά, έκανε καθαρά προδοτικές ενέργειες. Οι
Αμυνίτες μαζί με τους «παραμείναντες»
όπως απεκλήθησαν αξιωματικούς, συνέχισαν με όλον τον Ελληνικό λαό να μάχονται
ενωμένοι πλέον και κατόρθωσαν να βρεθεί η
χώρα στην πλευρά των νικητών. Τα χρόνια
πέρασαν. Κάποιοι Αμυνίτες όπως ο Κονδύλης, πέρασαν στην αντιπέρα όχθη. Αργότερα
κάποιοι βρέθηκαν στα χρόνια της Κατοχής
αντίπαλοι. (Τόσο ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Στέφανος Σαράφης, όσο και ο αρχηγός του
ΕΔΕΣ Ναπολέων Ζέρβας, ήταν Αμυνίτες).
Όμως ποτέ και κανείς δε μετάνοιωσε για τη
συμμετοχή του στην Εθνική Άμυνα. Ήταν γι’
αυτούς ένας τίτλος τιμής μέχρι το τέλος της
ζωής τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
Υ.Γ. (1) Δεν υπήρχε πρωθυπουργός. Η
τριανδρία ασκούσε συλλογική ηγεσία. Βέβαια
ο ιθύνων νους ήταν ο Βενιζέλος. Τα καθήκοντα των υπουργών ασκούσαν «σύμβουλοι».
Ηταν: Εμμαν. Ζυμβρακάκης και κατόπιν Κων.
Μηλιώτης Κομνηνός Στρατιωτικών, Δημ. Δίγκας Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Νεγρεπόντης Οικονομικών, Θεμιστοκλής Σοφούλης Εσωτερικών, Γεωργ. Αβέρωφ Εκπαίδευσης, Θαλής
Κουτούπης Εθν. Οικονομίας, Αλέξανδρος
Κασαββέτης Συγκοινωνίας, Λεωνίδας Εμπειρίκος Τροφίμων, Σπυριδ. Σίμος Περιθάλψεως
Οικογενειών των επιστράτων και προσφύγων, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Δημοσίων
Κτημάτων και Εσωτερικού αποικισμού
* Παραθέτουμε μέρος του ύμνου της Εθνικής Αμύνης (είναι οι πραγματικοί στίχοι).
«Ο Μακεδών»
Για τα παιδιά, τη νέα τριανδρία
Που έδιωξε από την Αθήνα τα θηρία,
Που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες
Τους ψευταράδες και τους μασκαράδες.
Και στην Άμυνα εκεί πολεμούν όλοι μαζί
Πολεμάει κι ο Βενιζέλος
που αυτός θα φέρει τέλος
Ο Δαγκλής κι ο Κουντουριώτης
θα μας φέρουν την ισότης.
Λοιπόν παιδιά του Ελληνικού στρατού μας
Δείχτε το δρόμο στον νέο στρατηγό μας
Τον ήρωα της Εθνικής Αμύνης
Που πολεμάει κατά των Γερμανών.........
Της Αμύνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά
Της Αμύνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο
Της Αμύνης το σκουφάκι έφερε το Λευτεράκη.
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Θέρος, τρύγος, πόλεμος, στασιό δεν περιμένουν…
Ο τρύγος αποτελεί μια αγροτική δραστηριότητα χρόνων, που
είναι βαθιά συνυφασμένη με την κρητική παράδοση και κουλτούρα. Μεθυστική από χρώματα και χυμούς της φύσης, αν και απαιτούσε σκληρή δουλειά, κινητικότητα και εγρήγορση-εξ ου και η
παρομοίωσή του από το θυμόσοφο λαό μας με πόλεμο- εξελισσόταν σ’ένα παρατεταμένο πανηγύρι, με όμορφες παρέες, μεθυσμένους έρωτες, χορό, τραγούδι και αντικριστές μαντινάδες.
Oι προετοιμασίες ξεκινούσαν από τον Αύγουστο. Οι άντρες
καθάριζαν τους οψιγιάδες από τα χόρτα και επισκεύαζαν τις ξυλογαϊδάρες. Οι γυναίκες έφτιαχναν τα φτάζυμα παξιμάδια,
αφού την περίοδο του τρύγου δεν έμενε χρόνος για ζυμώματα
και έραβαν ή μπάλωναν τα σακιά που θα έμπαινε η σταφίδα.
Γέμιζε το χωριό από ανθρώπους, φωνές, γέλια και έπαιρνε η
ύπαιθρος ζωή. Ακόμα και παρεξηγημένοι γείτονες ή συγγενείς,
μονοιάζανε για να τρυγήσουν μαζί. Γυναίκες με λευκά τσεμπέρια και άνδρες με αυτοσχέδια καλύμματα κεφαλιού, συγκεντρώνονταν νωρίς το πρωί, φόρτωναν στα γαϊδούρια κοφίνια,
τελάρα, λάντζες, ποτάσα και πανιά και ξεχύνονταν στα χωράφια. Ο καταμερισμός εργασίας αυστηρός. Όλοι βοηθούσαν.
Ακόμα και τα παιδιά αναλάμβαναν κάποιες αγγαρείες. Όπως
να δίνουν τα άδεια τσιγκάκια στις κόφτρες, να φέρνουν νερό
για να ξεδιψούν οι τρυγητές, να πλένουν διάφορα σκεύη κλπ.
Συνθήκες δύσκολες. Το κολατσιό και το γεύμα λιτά με ότι είχε
ο καθένας, συνοδευόμενο πάντα από εποχικά λαχανικά, ελιές
και χειροποίητο παξιμάδι. Ο ήλιος καυτός έκανε τον ιδρώτα να
τρέχει και τους αγρότες να αναζητούν τα μεσημέρια λίγη δροσιά, κάτω από τους πυκνούς ίσκιους των ελαιόδεντρων. Τα χωρατά όμως δεν έλειπαν και οι γυναίκες συναγωνίζονταν τα τζιτζίκια στο τραγούδι μετριάζοντας την κούραση, που σε λίγο θα
μηδενιζόταν στη θέα των χρυσοκίτρινων τσαμπιών που θα ξεχείλιζαν τα κοφίνια.
Γέλια, πειράγματα και κλεφτές ματιές ανάμεσα στους ερωτευμένους στο δρόμο για το γυρισμό και βεγγέρες με ρακή και μεζέ
στις αυλές των σπιτιών, για τη συνέχεια. Και την επομένη πάλι
από την αρχή.
Δυστυχώς η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε μια επιτυχημένη γεωργική χρονιά και μια οικονομική καταστροφή ήταν πολύ μικρή. Μέσα σε σύντομο χρόνο, η χαρά της προσμονής για
τη συγκομιδή των σταφυλιών, μπορούσε να εξελιχθεί σε λύπη
και απογοήτευση για την προετοιμασία που δεν απέδωσε, τον
καρπό που καταστράφηκε, το εισόδημα που χάθηκε.
Έτσι σιγά σιγά η μικρή ανθεκτικότητα της αμπελοκαλλιέργειας στις διαθέσεις του καιρού και τις ασθένειες, είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κρητικού αμπελώνα.
Ο τρύγος της παιδικής ηλικίας των κρητικών της εποχής εκείνης, δεν αποτελεί παράσταση στη ζωή των παιδιών τους και οι
πτυχές του αναβιώνουν πλέον μόνο ως υπενθύμιση παράδοσης και όχι ως πρακτική σε ισχύ.
Στους μεγαλύτερους, όμως, έχει αποτυπωθεί τόσο ζωηρά,
που αρκεί η όψη από ένα τσαμπί σταφύλι για να επαναφέρει
στη μνήμη τους γλυκές αναμνήσεις.
Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη
Αντιπρόεδρος «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

σελίδα 20

4ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο
Η ΑΝΕΚ LINES, με πυξίδα την πρωτοπορία, φιλοξένησε το
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, στο σύγχρονο Συνεδριακό της
Κέντρο στα Χανιά, τον δεύτερο κύκλο του «4ου Παγκρήτιου
Ενεργειακού Συνεδρίου» που διοργανώθηκε από την Cretan
Energy Conferences και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.
Στο συνέδριο αναπτύχθηκε από διακεκριμένους ομιλητές, ο
κομβικός ρόλος της Κρήτης για την ενεργειακή κάλυψη όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης, καθώς επίσης και οι μεγάλες προκλήσεις και τα προβλήματα που ορθώνονται τα προσεχή χρόνια για το νησί στο ενεργειακό μέτωπο, με σημείο αναφοράς τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ LINES, κ.
Γιώργος Κατσανεβάκης. Ακολούθησαν ομιλίες από αναγνωρισμένους επιστήμονες στο χώρο της Ενέργειας και εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πρακτικές
που αφορούν στον ενεργειακό τομέα.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ του κοινού
και των ομιλητών.
Η ΑΝΕΚ LINES, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει σε ένα καλύτερο αύριο και πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τον τόπο, συνεχίζει
υπερήφανα με πλώρη το μέλλον!
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ΜΟΥΣΕΙΟ CITROEN

Ο συμπατριώτης μας και μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Γιάννης Πουλάκης, που δραστηριοποιείται στους τομείς εμπορίας
αυτοκινήτων, εδώ και πολλά χρόνια είχε την αντιπροσωπεία
της Citroen και είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και επισκευαστής Renault και Dacia, διατηρεί δε μαζί με το γιό του
Μανώλη έκθεση αυτοκινήτων, συνεργείο, αποθήκη ανταλλακτικών και ασφαλιστικό γραφείο στη Λεωφόρο Αθηνών 243Α στο
Χαϊδάρι (τηλ. 210 5820821, 210 5322800) και στην οδό Πειραιώς
15 στο Μοσχάτο (τηλ. 210 4818555, κινητά: 6936111730 &
6937378080, e-mail:sales2@poulakis.gr).
Σε ένα πολύ όμορφο χώρο του κτιρίου στο Χαϊδάρι έχει
δημιουργήσει ένα μουσείο με παλιά μοντέλα της Citroen
και αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος, ιδίως οι λάτρεις της
Citroen.
Για τους συμπατριώτες του Κρητικούς ο κ. Γιάννης ΠουΚ. Τ.
λάκης κάνει πολύ καλύτερες τιμές.

w w w. g erarch aki sp o ttery. g r
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Π ρ ώ τ η θ έ σ η γ ι α τ έ τ α ρ τ η χ ρ ο ν ι ά «Κ Ρ Η Τ Ε Σ Τ Ο Υ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α »

τον χορό στην εκδήλωση που μας διασκέδασαν οι μουσικοί Σταυρουλιδάκης
και Μαραγκάκης σε ένα όμορφο γλέντι
μέχρι το πρωί.

Την Παρασκευή στις 5 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε, στο κρητικό κέντρο Ομαλός, εορτασμός για τη λήξη του πέμπτου
κρητικού πρωταθλήματος, στα πλαίσια
του οποίου απονεμήθηκαν τα έπαθλα
στους νικητές. Νικήτρια για φέτος στην
Αθήνα αναδείχτηκε η ομάδα που εκπροσωπεί την Αδελφοτητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». Παράλληλα, για πρώτη φορά, δόθηκε και το κρητικό κύπελλο στον σύλλογο Ρούστικων του Ρεθύμνου.
σή τους στο μπούλινγκ και τη βία. Κάτι
τέτοιο δεν θα μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα μέσα από τον αθλητισμό. Στο φετινό πρωτάθλημα, ο τελικός αγώνας έγινε
την Πέμπτη 20 Ιουνίου ανάμεσα στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ» και τα Ρούστικα, με την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» να αναδεικνύεται νικήτρια
του φετινού πρωταθλήματος.

Το κρητικό πρωτάθλημα οργανώθηκε
για πέμπτη φορά από τον σύλλογο Κρητών Αιγάλεω, με πρωτοβουλία του προέδρου Αντρέα Κλεισαρχάκη, προκειμένου να δηλώσουν οι Κρήτες την εναντίω-

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές,
έτσι και φέτος, πολλοί κρητικοί σύλλογοι
συμμετείχαν στους αγώνες τιμώντας τον θεσμό πλέον του κρητικού πρωταθλήματος.
Στο αποχαιρετιστήριο γλέντι παρευρέθηκαν πολλοί κρητικοί σύλλογοι της Αθήνας αλλά και η ομάδα Ρούστικα από τη
Ρέθυμνο. Η πρωταθλήτρια ομάδα άνοιξε

Όλοι οι σύλλογοι διασκέδασαν και χόρεψαν σε μια μεγάλη παρέα τιμώντας
τους νικητές, τους συμμετέχοντες, αλλά
και τον ίδιο τον θεσμό του κρητικού πρωταθλήματος, που καλλιεργεί τον υγιή συναγωνισμό και προβάλλει την αξία του δίκαιου αγώνα. Και όλα αυτά στεφανώνονται από τις αξίες της παράδοσης και της
λεβεντιάς, που όλοι οι συμμετέχοντες
αθλητές και οι σύλλογοι που τους εκπροσωπούν πρεσβεύουν.
Στο πνεύμα αυτό, «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εκφράζει την εκτίμησή τους για τα παιδιά
που τους εκπροσώπησαν και πήραν την
πρώτη θέση για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Αποχαιρετώντας τη φετινή σεζόν, ευχόμαστε καλούς αγώνες και επιτυχία σε
όλες τις ομάδες για την επόμενη σεζόν
που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου.
Πιο συγκεκριμένα, συμμετοχή στο νέο
πρωτάθλημα για τη σεζόν 2019-2020 θα
μπορούν να λάβουν όλοι οι σύλλογοι
Κρητών (Αδελφότητα, Εστία, χορευτικός
όμιλος, κρητικές επιχειρήσεις, κλπ) δηλώνοντας τη συμμετοχή τους μέχρι το
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία του συλλόγου των Κρητών Αιγάλεω
(Θεσσαλονίκης και Γρ. Κυδωνιών), καθώς και στα τηλέφωνα 210-5697566 και
6932613350.
Λευκοθέα Περάκη
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Ευχαριστούμε τους δωροθέτες
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟ- ραιάς. Τηλ. 212 1043774.
• ΤΡΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Β. Γεωργίου
ΝΟΙΑΣ» ευχαριστούν θερμά όλους
τους δωροθέτες, για την προσφορά Α4. Τηλ. 210 4111949.
• PARFUM DE PARADIS, Αθηνάς 38,
τους στη λαχειοφόρο αγορά της προηγούμενης χοροεσπερίδας μας στον Κορυδαλλός. Τηλ. 213 0436381.
• LALOO, Ομήρου 21, Ν. Σμύρνη.
«ΟΜΑΛΟ». Συγκεκριμένα :
• CASIO SHOP, Λ. Αθηνών 165.
• ΑΝΝΑ, Εσώρουχα Γυναικεία-Ανδρι• Τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
• Το Κεμπαμπτζίδικο «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ» κά, Ηρ. Πολυτεχνείου 97, Πειραιάς. Τηλ.
του Χριστόφορου Μπουτσικάκη, Ακτή 210 4182628.
Κουμουνδούρου 14, Μικρολίμανο.
• L.Z.P. Δαβάκη 45, Καλλιθέα.
• Την «ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ», του Κυριακάκη
• ΓΙΟΧΑΝ Υποδήματα, Τσαμαδού 27,
Μανώλη, Ακτή Θεμιστοκλέους 68, Πει- Πειραιάς.
ραιάς. Τηλ. 210 4525557.
• ΜΟΥΓΕΡ, Λ. Αθηνών 162, Περιστέρι,
• Το Ζαχαροπλαστείο ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟ- Τηλ. 210 5719811.
• PANDORA, Μαραγκουδάκη ΕλευθεΛΑΣ, Καραολή & Δημητρίου 68, Πειραιρία, Ερμού 7, Αθήνα.
άς. Τηλ. 210 4523378.
• Ηλεκτρονικά ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, Κολοκο• Τους ΜΙΧΑΗΛ & ΞΑΝΘΗ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ, Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα. τρώνη 93, Πειραιάς. Τηλ. 2104173795.
• ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ, Αντρικό Ντύσιμο, ΤσαΤηλ. 210 4612106 & Εθν. Αντιστάσεως
μαδού 29, Πειραιάς. Τηλ. 210 4178014.
91, Δραπετσώνα. Τηλ. 210 4615791
• ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Αντώνιος Δούκας, Β. Γε• Τα Κρητικά Παραδοσιακά Προϊόντα
210
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Κλει- ωργίου 28Α, Πειραιάς. Τηλ.
σόβης 81, Καλλίπολη, Πειραιάς. Τηλ. 210 4137105.
• ΣΑΒΒΑΣ Design, Σερφιώτου 2, Πει4514013.
• Τα Προϊόντα ζύμης CROUSTA HEL- ραιάς. Τηλ. 210 4514590 Β. Γεωργίου Α’
LAS, Αλκιβιάδου 128, Πειραιάς. Τηλ. 210 3, Πειραιάς. Τηλ. 210 4135986.
• ΤOCASTER FASHION, Πλ. Αγ. Νικο4121060.
• Το SPITIKO MERAKI, Ζ. Παραγιου- λάου 8, Αχαρναί. Τηλ. 210 2442150.
• ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ, Θηβών 321, Αιγάδάκης, Πέραμα Ρεθύμνης. Τηλ. 6971
λεω. Τηλ. 210 5623411.
924579.
• VENUS, Αφροδίτη Ξερουδάκη ,Υψη• Το Φαρμακείο ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ,
Καραΐσκου 118, Πειραιάς. Τηλ. 210 λάντου 116, Πειραιάς. Τηλ.210 4221189.
• CAROYZEL, Λ. Ηρ. Πολυτεχνείου 97,
4296719.
• Την ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «108», Καραΐσκου Πειραιάς.
• GUY LAROCHE HOMME, Υψηλάν108, Πειραιάς. Τηλ. 210 4171531.
• Το Αντρικό by Σπύρος Βράκας, Λ. του 169, Πειραιάς. Tηλ. 210 4297497.
Ηρώων Πολυτεχνείου 97 Τηλ. 210
• Best.. , Σωτήρος Διός 33, Πειραιάς.
4539803.
Τηλ. 210 4138040.
• NODUS STYLE, Ανδρούτσου 154,
Τα καταστήματα:
Πειραιάς. Τηλ. 2104172854. Γρ. Λαμπράκη 144, Πειραιάς. Τηλ. 2104112534.
• ΚΝΩΣΣΟΣ PALACE, του Γ. Παττα• I Scream, Ανδρούτσου 168, Πειραιάς.
κού, Πανδρόσου 9. Τηλ. 211 1846479).
Τηλ. 210 4179412.
• ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, Σαχτού• MONTE CARLO, Πραξιτέλους 150,
ρη 59-61, Πειραιάς & Σωτήρος Διός 34, Πειραιάς. Τηλ. 2104133473.
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ, Λ. Χ’’κυριακού
Πειραιάς. Τηλ. 210 4512337-4181204.
• ΤΗΕOLOGOS, Β. Γεωργίου Α’ 5, Πει- 27-31, Πειραιάς. Τηλ. 2104180001.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε
να παραβρεθείτε στον
Μητροπολιτικό ναό Αγίου
Κωνσταντίνου & Ελένης
την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου
& ώρα 10 π.μ.
για τον εορτασμό των
Αγίων Δέκα

• E-casio.gr BY KOKKINOS, Σωτήρος
Διός 36, Πειραιάς. Τηλ. 2114081675.
Τους Γιατρούς:
• Dr. B. ΑΧΤΣΙΔΗ, Χειρουργό Οφθαλμίατρο, Κλεισόβης 82, Πειραιάς. Τηλ. 210
4519747.
• Δέσποινα Κοζανίδου, Ειδ. Παθολόγο, Κλεισόβης 82, Πειραιάς. Τηλ. 210
4520999).
• Παναγιώτη Παπασταματάκη, Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, Στρ. Μακρυγιάννη 127, Μοσχάτο. Τηλ. 210 4832800
-Κιν. 6977222079.
Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:
• SAMONAKIS TOURS, Γεώργιος
Εμμ. Σαμωνάκης, Γεράκι Δήμου Μίνωα
Πεδιάδος. Τηλ. 6977061143.
• ΔΩΔΩΝΗ travel, ΒΑΣΣΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Ιακ. Δραγάτση 8 & Ηρώων Πολυτεχνείου.
Τηλ.
210
4123469Κιν.:6936112293.
Τα μέλη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
• Αιδεσιμολογιώτατο π. ΧΡΗΣΤΟ
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ, Αντιπρόεδρο
• Ιουλία Βαρδονικολάκη
• Χρήστο Πολάκη,
• Τζέλλα Κοκονά
• Ρένα Μπριτσάκη
• Ντίνα Τσόντου
και φίλους της Αδελφότητας που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
• Την AVON Cosmetics
• Το HOTEL MEGIM, Παλαιόχωρα,
Τσατσαρωνάκης, Τηλ. 6979 117869
Τέλος ευχαριστούμε το Βρεφικό σταθμό «Λόλα» ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χρυσ.
Σμύρνης 32, Πέραμα. Τηλ. 210 4411451,
για την εκτύπωση των προσκλήσεων τoυ
χορού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
συγκαλείται εκτάκτως πριν την έκδοση του
κάθε τεύχους της εφημερίδας, ενημερώνεται για
την αρθρογραφία, ελέγχει το προσχέδιο, συναινεί
ή όχι και αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκδοσή της.
Η εφημερίδα είναι ανοικτή σε κάθε μέλος
ή φίλο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» που επιθυμεί να
δημοσιεύσει κάποιο άρθρο, αρκεί να μην
προσβάλει ή διασπά την ενότητα του συλλόγου.
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Στα έδρανα της Βουλής
Στην Α' Πειραιά εκλέγονται 6 βουλευτές και είναι:
Με τη Ν.Δ. οι Κ. Κατσαφάδος, Γ. Μελάς, Ν. Μανωλάκος, Ν.
Δούνια και X. Μπουτσικάκης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με μια έδρα στην περιφέρεια, εκλέγοντας τον
Θ. Δρίτσα.
Στην Β' Πειραιά εκλέγονται 6 βουλευτές και είναι:
Με τη Ν.Δ. οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει τους Ν. Κασιμάτη, Γ. Ραγκούση και Τρ.
Αλεξιάδη.
Με το ΚΚΕ εκλέγεται η Διαμάντω Μανωλάκου, με το ΜΕΡΑ
25 ο Γιάνης Βαρουφάκης και με την Ελληνική Λύση, η Σοφία
Ασημακοπούλου.
Βουλευτές στην Κρήτη εκλέγονται οι εξής:
Στο Ηράκλειο με τη Ν.Δ. οι Λευτέρης Αυγενάκης και Μάξιμος Σενετάκης, με τον ΣΥΡΙΖΑ οι Χάρης Μαμουλάκης, Σωκράτης Βαρδάκης και Νίκος Ηγουμενίδης, ενώ με το ΚΙΝΑΛ
ο Βασίλης Κεγκέρογλου, με το ΜέΡΑ 25, ο Γιώργος Λογιάδης και με το ΚΚΕ ο Μανώλης Συντυχάκης.
Η Φώφη Γεννηματά αναδείχθηκε πρώτη στο ΚΙ.ΝΑΛ και ο
Γιάνης Βαρουφάκης πρώτος στο ΜέΡΑ25, αλλά και οι δύο
έδωσαν τις έδρες τους στον επόμενο υποψήφιο.
Στα Χανιά με τη Ν.Δ. οι Ντόρα Μπακογιάννη, Μανούσος
Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης και με τον ΣΥΡΙΖΑ ο
Παύλος Πολάκης.
Στο Ρέθυμνο 1 έδρα κατακτά ο Γιάννης Κεφαλογιάννης για
τη Νέα Δημοκρατία και 1 έδρα κατακτά ο Ανδρέας Ξανθός για
τον ΣΥΡΙΖΑ
Στο Λασίθι 1 έδρα κατακτά η ΝΔ με τον Γιάννη Πλακιωτάκη
και 1 έδρα κατακτά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μανόλη Θραψανιώτη
Σε όλους τους εκλεγέντες Βουλευτές ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία.

σελίδα 24

Θέσεις ευθύνης στoν Πειραιά
Με απόφαση του Δημάρχου
Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη,
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Παναγιώτης Αβραμίδης, Αντιπρόεδρος
ο Μιχάλης Αγρανιώτης και
Γραμματέας η Ευαγγελία Δρίτσα – Αποστόλου, ενώ Αντιδήμαρχοι με θητεία από 11-092019 έως 01-09-2020, ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
• Η κα Αλιγιζάκη Ασπασία, Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, καθώς
και των Τμημάτων Σχολικών Κτηρίων και Συντήρησης και Επισκευής Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
• Η κα Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Δημοτική Σύμβουλος της
πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Η κα Ζαρακέλη Ανδριάνα, Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων
Ενημέρωσης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
• Η κα Ζηλάκου Χαραλαμπία, Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και
Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών, με την εποπτεία και
τον συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
• Ο κ. Καρύδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εκτός
του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων.
• Ο κ. Καψοκόλης Γρηγόριος, Δημοτικός Σύμβουλος της
πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εμπορίου.
• Ο κ. Ρέππας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με
αρμοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Tέλος νέοι Πρόεδροι ορίστηκαν: Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ο κ. Ιωσήφ Βουράκης, για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.) ο κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας και για τη Δημοτική
Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) ο κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του
τόνισε μεταξύ άλλων ότι όλες οι θέσεις καλύφθηκαν από
ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, εμπειρία και διάθεση
προσφοράς για την πόλη και τους ευχήθηκε «καλή και δημιουργική θητεία».

