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Ενημέρωση
Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, καθώς και η συμμετοχή μας στις «Ημέρες θάλασσας» αναστέλλονται.
Πιθανόν να πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
Θα ενημερωθείτε έγκαιρα.
Προς το παρόν μένουμε σπίτι και ακολουθούμε τις οδηγίες
των ειδικών.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σας εύχονται «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ».
Είθε η Ανάσταση του Κυρίου, να είναι ελπιδοφόρα για ολόκληρο τον πλανήτη που ταλανίζεται από τη μάστιγα του κορονοϊού και να ξανακάνει τους ανθρώπους υγιείς και χαρούμενους.

Λόγω των δυσκολιών που έχουν προκύψει από τον κορονοϊό
και των έκτακτων περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης, η τριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» αδυνατεί να τυπωθεί.
Εμείς όμως πιστοί στο καθήκον και με γνώμονα την ενημέρωση των μελών και των φίλων της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» θα την αποστείλουμε ηλεκτρονικά σε όλους. Σε περίπτωση που κάποιος
έχει αλλάξει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου
να μας ενημερώσει στο τηλέφωνο: 6944686163 ή στο mail:
omonoia1880@gmail.com
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας
αυτές τις δύσκολες μέρες, έστω και με αυτόν τον τρόπο.

Γι ο ρτά ζο ν τα ς α π ό το σ π ί τ ι
Μέχρι να καταφέρουμε να ξεφύγουμε
από τη νέα λαίλαπα
που ταλανίζει σχεδόν
ολόκληρη την ανθρωπότητα, προσευχόμαστε, ελπίζουμε και αναπολούμε όμορφες στιγμές «μένοντας σπίτι». Στιγμές που δεν εκτιμούσαμε όσο θα έπρεπε όταν
τις ζούσαμε και τώρα μας λείπουν. Όπως αυτές για παράδειγμα των παρελάσεων στις εθνικές επετείους.
Συγκεκριμένα την 25η Μαρτίου, η μέρα ξεκινούσε πυρετωδώς από νωρίς το πρωί. Ένα σύντομο καφεδάκι στο σύλλογο,
ευχές στους εορτάζοντες και οι ετοιμασίες ξεκινούσαν. Μαντήλια, μαχαίρια, στιβάνια, φορεσιές καλοσιδερωμένες, όλα σε τάξη. Εκκλησιασμός, παρέλαση, αναμνηστικές φωτογραφίες και
επιστροφή στο σπίτι για το οικογενειακό τραπέζι με τον πατροπαράδοτο μπακαλιάρο.
Για τον Έλληνα αυτή η ημερομηνία είναι συνυφασμένη με έν-

δοξες σελίδες της ιστορίας του. Τιμά την έναρξη της επανάστασης του 1821 και της απελευθέρωσης ενάντια στον τουρκικό
ζυγό. Παράλληλα, τιμά την ορθόδοξη πίστη, εορτάζοντας την επέτειο αναγγελίας της γέννησης του Χριστού. Και αυτά είναι υπέρ αρκετά για να τον κάνουν να ψάλλει με σεβασμό-έστω από
το μπαλκόνι του- τον Εθνικό ύμνο, ανήμερα της διπλογιορτής
υψώνοντας τη γαλανόλευκη και να προσευχηθεί στην Παναγία να δώσει υγεία σε όλο τον κόσμο.
Από τη μεριά της Εκκλησίας με εντολή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, οι καμπάνες εκείνη την ημέρα ήχησαν χαρμόσυνα
σε όλους τους ναούς, ενώ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Α.Ε.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου σ’ένα λιτό τελετουργικό, κατέθεσε
στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, παρουσία του
Πρωθυπουργού της χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
Χρόνια πολλά λοιπόν Έλληνες απανταχού. Θα έρθουν πιο
φωτεινές μέρες. Το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, ας μας δώσει δύναμη να ξεπεράσουμε και αυτήν
την δυσκολία.

Η Περιφέρεια Κρήτης κοντά στον άνθρωπο
Τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια
Κρήτης, από ιδίους
πόρους της, θα προβεί στην προμήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων, συνολικού
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, τα οποία εν
συνεχεία θα παραχωρήσει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης για τα νοσοκομεία και τις πρωτοβάθμιες δομές ευθύνης της.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, με ταχείες διαδικασίες προχωρά η προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ και άλλων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των νοσοκομείων.
Οι ενέργειες αυτές, όπως ανέφεραν ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη, «συνιστούν μια ακόμα ηθική, πρακτική και ουσιαστική βοήθεια προς τις νοσηλευτικές μονάδες της Κρήτης, τους
εργαζόμενους σε αυτές και τους πολίτες, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας και σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης με
την 7η ΥΠΕ Κρήτης».

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
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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Κορωνοϊός: O νέος εχθρός μας
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Απρίλιος και Μάιος. Οργασμός εκδηλώσεων
για όλους τους Συλλόγους. Πόσο μάλλον για
την «ΟΜΟΝΟΙΑ» που είναι ένα σωματείο ιδιαίτερα ενεργητικό, με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες. Μνημόσυνο στην μνήμη του
Εθνάρχη μας Ελευθερίου Βενιζέλου, εμφανίσεις της θεατρικής μας ομάδας ενηλίκων σε
διάφορους Δήμους με την παράσταση «Μάνα
Θεόδωρος Τσόντος με τους λεβέντες
σου και τη μοναχοΠρόεδρος
Α.Κ.Π. «H OMONOIA» κόρη», συμμετοχή
στις εκδηλώσεις για
τις «Ημέρες θάλασσας» του Πειραιά, που
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με μεγάλη
επιτυχία και έχουν γίνει θεσμός για το μεγάλο
λιμάνι της χώρας, το πρώτο κρητικό πανηγύρι
του συλλόγου μας και μια μουσικοχορευτική
θεατρική παράσταση, από τη θεατρική ομάδα
ανηλίκων του σωματείου, αφιερωμένη στην
ιστορική Μάχη της Κρήτης. Οι ρόλοι μοιρασμένοι, οι πρόβες εντατικοποιημένες και οι ετοιμασίες πυρετώδεις. Και ενδιάμεσα σχεδιασμός
για το Πάσχα. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη,
παρακολούθηση της λειτουργίας των παθών
με ευλάβεια και περισυλλογή, στην εκκλησία
του χωριού και σούβλισμα του αρνιού παρέα
με αγαπημένα πρόσωπα.
Και ξαφνικά σαν να σταμάτησε ο χρόνος!
Σαν να χάλασαν οι δείκτες του ρολογιού! Σαν
να πάγωσε το βλέμμα στην οθόνη της τηλεόρασης! Ένας φονικός ιός έκανε την εμφάνισή
του και γρήγορα εξαπλώθηκε, κάνοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα να μουδιάσει.
Νοσοκομεία που ασφυκτιούν και ασθενείς με
μόνη παρέα, τους αναπνευστήρες τους, κραυγές αγωνίας από το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό το οποίο μάχεται με όλες του τις
δυνάμεις και εκκλησίες γεμάτες φέρετρα.
Ο κορονοϊός δεν είναι διατεθειμένος να
εξαιρέσει κανέναν. Πλούσιοι και φτωχοί, επιστήμονες και αγράμματοι, νέοι και ηλικιωμένοι,

έχουν την ίδια ακριβώς ανασφάλεια.
Ένας απλός βήχας, ένα αλλεργικό φτέρνισμα, προκαλεί πανικό.
Οι γιαγιάδες και οι παππούδες στερήθηκαν
τα εγγόνια τους, τα εγγόνια τα ξαδέλφια τους,
οι μεγάλοι τους συγγενείς και τους φίλους.
Αγκαλιές, χειραψίες, συναθροίσεις και ότι άλλο
μας βάζει σε κίνδυνο απαγορεύεται.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» συμμορφούμενη στα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης έκλεισε.
Μαθήματα χορού και κρητικών οργάνων,
πρόβες θεάτρου και παραστάσεων, συμμετοχή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του κρητικού πρωταθλήματος, όλα σταμάτησαν. Προέχει η υγεία των παιδιών. Μοναδικό μέλημά μας
όταν θα ξαναμετρηθούμε να μη λείπει κανείς.
Στόχος της Ελλάδας, όπως και όλων των χωρών του κόσμου, είναι η μείωση της όσο το δυνατόν περισσότερης διασποράς του ιού, η
οποία θα ελαττώσει την ένταση και αύξηση
των περιπτώσεων. Και για να γίνει αυτό πρέπει απλά να υπακούμε στις οδηγίες των επιστημόνων.Τίποτα περισσότερο. Αβεβαιότητα
και αντιφατικές πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες σπασμωδικές αντιδράσεις,
σε απειλή της κοινωνικής συνοχής, αλλά και ψυχολογική επιβάρυνση των ευπαθών ομάδων.
«Μένουμε σπίτι» λοιπόν, αναθεωρούμε τις
αξίες της ζωής και παίρνουμε μαθήματα. Αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο που τόσο μας
έλειψε όλα αυτά τα χρόνια, για να περάσουμε
ποιοτικές στιγμές με την οικογένειά μας. Για να
σκεφτούμε τα λάθη μας και να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας. Και δεν πειράζει που θα
χάσουμε την Άνοιξη. Ούτε που θα γιορτάσουμε το Πάσχα μόνοι μας, μακριά από τον τόπο
μας και τους συγγενείς μας. Αρκεί να μείνουμε
υγιείς και να τους ξαναδούμε όλους, μικρούςμεγάλους, όταν περάσει η «μπόρα».
Καλό Πάσχα και υγεία σε όλους. Αυτό είναι
το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή και πρέπει ο
καθένας με ατομική ευθύνη να το διαφυλάξει.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

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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Προληπτικά μέτρα κατά του Κορωνοϊού
Τα αντανακλαστικά του Δήμου
Πειραιά λειτούργησαν σωστά και
τα μέτρα που
ελήφθησαν σε
κάθε επίπεδο
εναρμονίζονται
με τις γενικές οδηγίες του κράτους, αλλά
και με την ευθύνη που έχει ο Δήμος απέναντι στους εργαζόμενούς του αλλά και
απέναντι στους δημότες του, Ο Δήμαρχος Πειραιά κ Γιάννης Μώραλης σημείωσε : «Ήδη στις υπηρεσίες του Δήμου
εφαρμόζουμε τα προβλεπόμενα σε ό, τι
αφορά το προσωπικό με την εκ περιτροπής εργασία, τις άδειες ειδικού σκοπού
και σταδιακά την τηλε-εργασία, ενώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και τους δημότες μας
μέσω της αρμόδιας Δημοτικής Επιχείρησης, της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Δημιουργούμε ομάδες οι οποίες θα επισκέπτονται συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι μοναχικοί ή δεν
μπορούν να μετακινηθούν εύκολα και θα
τους πηγαίνουμε στο σπίτι τα φάρμακά
τους και από εβδομάδα ελπίζω και τα βασικά είδη διαβίωσης και διατροφής. Επίσης, έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για την
ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων αυτών, ενώ τις επόμενες ημέρες θα καθιερώσουμε να διανέμονται δύο γεύματα
ημερησίως δωρεάν σε κάθε συμπολίτη
μας που έχει ανάγκη και δεν μπορεί να
πάει να τα προμηθευτεί ο ίδιος.
Επιπλέον, ο ΟΠΑΝ στο μέτρο των δικών του αρμοδιοτήτων, εφάρμοσε τα
αναγκαία προληπτικά μέτρα σε όλες τις
αθλητικές εγκαταστάσεις όπως είναι τα
γήπεδα, τα δημοτικά γυμναστήρια, το κολυμβητήριο «Α. Γαρύφαλλος», αλλά και
στους χώρους πολιτισμού, στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Κ. Κωσταράκος κ.α., ενεργώντας
με ταχύτητα, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης
Προβήκαμε τέλος σε προληπτική απολύμανση κοινόχρηστων χώρων & οχημάτων του τομέα Καθαριότητας, Ενισχύεται
με 5 νέα οχήματα ο Τομέας Καθαριότητας, Κλείσαμε όλα τα πάρκα και τις Παιδικές Χαρές και άμεσα κινηθήκαμε στην
προληπτική απολύμανση όλων των σχολικών κτηρίων».
Τέλος ο κ. Μώραλης τόνισε, ότι με
πρωτοβουλία του Δήμου δημιουργήθηκε
ένας νέος ιστότοπος, ο οποίος δίνει όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες για τον κορωνοϊό, τις ενημερώσεις από την Κεντρική
Διοίκηση, αλλά και όλες τις εξελίξεις που
αφορούν την πόλη μας.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ για την απόφαση της κυβέρνη-

σης, που αφορά
στο
κλείσιμο
των θρησκευτικών χώρων και
των χώρων λατρείας, δήλωσε:
«Είναι
μια
απόλυτη θέση,
η οποία πλέον επιβάλλει από την πολιτεία σε όλα τα θρησκευτικά δόγματα, σε
όλους τους χώρους λατρείας, την ανάκληση της λειτουργίας τους. Ζούμε μια
πρωτόγνωρη κατάσταση, μια τραγική κατάσταση».
Ο σεβασμιότατος σημείωσε πως είναι
μια πολύ σοβαρή εξέλιξη: «Δημιουργεί
τεράστια θλίψη, αλλά εφόσον είναι ένα
μέτρο το οποίο κρίνει η πολιτεία ότι θα
προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, η εκκλησία πάντοτε ταπεινώνεται».

Σε πλήρη ετοιμότητα από την αρχή της
πανδημίας η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
της Περιφέρειας.
Στο πλευρό των πολιτών από την αρχή
της εξέλιξης της πανδημίας βρίσκεται η
Περιφέρεια για την επιβράδυνση της διασποράς του κορωνοϊού καθώς και την
βοήθεια των πολιτών που έχουν ανάγκη.
Χαρακτηριστικά η Περιφέρεια έχει προβεί σε πλήθος ενεργειών υποστήριξης
των πολιτών όσο και του Ιατρικού προσωπικού της χώρας μας που είναι στην
πρώτη γραμμή. Ενδεικτικά έχει δημιουργήσει: Δυνατότητα παροχής κατ΄ οίκον ή
εξ αποστάσεως υπηρεσιών σε παιδιά,
ηλικιωμένους & ευάλωτες ομάδες - Εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές
Δημοτικού και των Γυμνασίου - Κινήσεις
για μπει ένα STOP στην αισχροκέρδεια
κάποιον ανεύθυνων - τηλεφωνικό κέντρο
βοήθειας & πληροφόρησης σε συνεργασία με το Ι.Σ.Α - Υπηρεσία που με βιντεοκλήση ο πολίτης θα μπορεί να επικοινωνεί με γιατρούς - Κάλεσμα στους γιατρούς της Αθήνας να συμμετέχουν στην
αλυσίδα υποστήριξης ασθενών - Νέο
4ψήφιο 1110 για καταγγελίες, ενημέρωση & αναφορά μοναχικών πολιτών που
θέλουν υποστήριξη - 1ος μαραθώνιος
καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών για
την αντιμετώπιση της πανδημίας - Σύστημα τηλε-ψυχιατρικής για την ψυχολογική υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη Αγορά αναπνευστήρων & κρεβατιών
ΜΕΘ & ΜΑΦ - Προμήθεια με αντισηπτι-

κά & μάσκες στην Π.Ο. Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών - 378.442 τεμάχια υγειονομικού υλικού σε Δήμους και Φορείς και
πολλές ακόμη δράσεις.
Με δήλωση
του ο Βαγγέλης
Μαρινάκης μίλησε για την
περιπέτεια της
υγείας του με
τον κορωνοϊό,
ενημέρωσε
πως τον… νίκησε και έστειλε μήνυμα για
την αντιμετώπιση του.
«Συμπληρώνοντας δύο εβδομάδες,
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών, υποβλήθηκα και στο δεύτερο τεστ
(προβλέπεται από την διαδικασία), το
οποίο βγήκε αρνητικό. Έμεινα σπίτι, διάβασα, επικοινώνησα με γνωστούς και φίλους, παρακολούθησα πολλές ώρες τηλεόραση, άκουσα μουσική, σέρφαρα
πολλές ώρες διαπιστώνοντας τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτος είναι ο πλανήτης μας. Αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω τους γιατρούς
του ΕΣΥ για τη φροντίδα και τις συμβουλές τους».

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας
υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρακαλεί τους
πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες
της, για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις κατά την διάρκεια των
ωρών: 10:00 το πρωί έως 14:00 μ.μ. και
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:
τηλεφωνικά στο 2813 400300 ηλεκτρονικά στο e-mail: info@crete.gov.gr
Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του πολίτη αιτήματα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (πρόσβαση με taxis) στο σύνδεσμο http://eservices.crete.gov.gr/
Ενημέρωση σχετικά με τον Κορωνοϊό,
τους τρόπους προφύλαξης και τα έκτακτα
μέτρα, παρέχεται στην ιστοσελίδα
www.crete.gov.gr στο μενού ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ.
Δημήτριος Ζαρίφης
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Πρώτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς

Την πρώτη συνεδρίαση για το 2020,

πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», όπου σε ευχάριστο κλίμα οι σύμβουλοι έκοψαν τη
βασιλόπιτά τους και αντάλλαξαν ευχές
για το νέο έτος. Ο Πρόεδρος ευχήθηκε
χρόνια πολλά σε όλους και εξέφρασε την
ελπίδα, το 2020 να είναι μια καλύτερη
χρονιά για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά
και μια χρονιά προόδου για το σωματείο
και όλοι να συνεισφέρουν σε αυτό μέσα

από μια παραγωγική διαδικασία προς
όφελος των μελών του και γενικότερα της
Κρήτης. Τόνισε δε ότι φέτος η Αδελφότητα κλείνει 140 χρόνια δυναμικής παρουσίας μέσα και έξω από τον Πειραιά και
αυτό πρέπει να γιορταστεί με τη δέουσα
λαμπρότητα.
Αμέσως μετά συζητήθηκαν τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και μετά από
ανταλλαγή απόψεων, ελήφθησαν οι
απαραίτητες αποφάσεις.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Σε ομαλό και φιλικό κλίμα διεξήχθη στο
μέγαρο του Συλλόγου, η Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 19
Ιανουαρίου 2020.
Ο Πρόεδρος του σωματείου καλωσόρισε τα μέλη και τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική νέα χρονιά. Στη συνέχεια αναγνώστηκε η έκθεσή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εξετέθη ο Οικονομικός απολογισμός, για το έτος 2019. Ακολούθησε η
έκθεση του Διοικητικού απολογισμού για
την ίδια περίοδο, με αναλυτική αναφορά
σ’όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν. 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 αναφέρθηκε στην επέτειο 140 χρόνων από
την ίδρυση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» τονίζοντας
ότι αυτή πρέπει να γιορταστεί με τη λαμπρότητα που της αρμόζει.
Η έγκριση του Οικονομικού και Διοικητικού προϋπολογισμού 2020, τέθηκε σε
ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα.
Αμέσως μετά τα παρευρισκόμενα μέλη
τοποθετήθηκαν ως προς την πορεία και
το έργο του σωματείου και αντάλλαξαν

Γλυκές αλχημείες
Ένα μικρό παρασκευαστήριο στήθηκε από
τα Ζαχαροπλαστεία «ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ»,
την Κυριακή 19 Ιανουάριου 2020, στην αίθουσα εκδηλώσεων της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

ενώ δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν τους
«πύργους» σοκοφρέτας που είχαν φτιάξει.
Παράλληλα οι γονείς απόλαυσαν το φημισμένο γαλακτομπούρεκο που τους πρό-

Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να
ταξιδέψουν στον παραμυθένιο κόσμο
του γλυκού, να φτιάξουν με τα χεράκια
τους υπέροχες λιχουδιές και να νοιώσουν την ικανοποίηση της δημιουργίας.
Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, έγιναν για
μια ώρα «Ζαχαροπλάστες» και υπό την
καθοδήγηση του κ. Μαστρονικόλα και
των κυριών του Δ.Σ. συμμετείχαν στο διαγωνισμό της υψηλότερης σοκοφρέτας
που διοργανώθηκε και επιβραβεύτηκαν
για την προσπάθεια με τούρτες και γλυκά.
«Βουτηγμένοι» στη σοκολάτα, έμαθαν
με απλό και διασκεδαστικό τρόπο σημαντικά πράγματα μέσα από το παιχνίδι,

σφερε το παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο.
Ένα διασκεδαστικό «μάθημα», που
προκάλεσε τα παιδιά να ασχοληθούν
με την κουζίνα, να
εξοικειωθούν με τη
χρήση των υλικών
και να ξεδιπλώσουν άλλο ένα
από τα πολλά
ταλέντα τους.

απόψεις και ευχές για την καινούργια
χρονιά.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς
συζήτηση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους
παρευρισκόμενους και σήμανε τη λήξη
της Γενικής Συνέλευσης.
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Επιστημονική ενημέρωση για την Οστεοπόρωση

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» σε συνεργασία με την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν την
Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020, σημαντική ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης».
Κύριος στόχος της συγκέντρωσης αυ-

τής, η οποία απευθυνόταν σε άτομα κάθε
ηλικίας, ήταν η ενημέρωση του κόσμου
από εξειδικευμένους επιστήμονες, σχετικά με την οστεοπόρωση, την πρόληψη
και την αντιμετώπισή της.
Η δομή της ημερίδας περιελάμβανε,
δωρεάν μέτρηση προληπτικού ελέγχου
οστικής πυκνότητας σε άντρες και γυναίκες και ομιλίες σχετικά με «Τα νεότερα

Τσ ι κ ν ο π έ μ π τ η σ τ ο ν Π ε ι ρ α ι ά

Με παραδοσιακό γλέντι, κέφι, χορό και Γούναρη και τον πεζόδρομο της Νικήτα,
τραγούδι, «πλημμύρισε» η κεντρική αγο- παρακινώντας τον κόσμο για χορό.
Στους επισκέπτες προσφέρθηκαν
ρά του Πειραιά, στην εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος για την Τσι- άφθονοι μεζέδες και κρασί.
κνοπέμπτη.
Πλήθος κόσμου, Πειραιώτες και όχι μόνο, διασκέδασαν με λαϊκά και ρεμπέτικα
τραγούδια, από το πειραϊκό φωνητικό
σύνολο «Libro Coro» και καμάρωσαν μια
κεφάτη αποκριάτικη παρέλαση, από τη
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου. Επίσης, μικροί και μεγάλοι έγιναν «ένα» με
το παραδοσιακό γαϊτανάκι.
Η μπάντα κρουστών «Global Νταούλια» η οποία ξεκίνησε από την κεντρική
αγορά του Πειραιά, «γέμισε» με αποκριάτικες μουσικές την Τσαμαδού, την Δ.

δεδομένα γύρω από την οστεοπόρωση», από το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
κ. Χριστοδουλάκη Γεώργιο, Διευθυντή
Ορθοπεδικού Τμήματος του Πειραϊκού
Θεραπευτηρίου και «Το κοινωνικό πρόσωπο της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα», από την κα Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρο Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ».
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν αναλυτικά, για ένα θέμα
υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί
σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις,
αφού ως γνωστόν η πληροφόρηση αποτελεί την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης. Επί πλέον να πάρουν άμεσα τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, να εκφράσουν τις απορίες
τους και να πάρουν τις σωστές απαντήσεις από τους αρμόδιους επιστήμονες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος
Σκελετικής Υγείας, «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» είναι
ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα
αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα
Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας (WHO).
(Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 213
2086698, email: info@osteocare.gr,
URL: www.osteocare.gr ).
O Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος από την ανταπόκριση
των δημοτών στο αποκριάτικο αυτό κάλεσμα του Δήμου κα ενημέρωσε τον κόσμο πως επί 15 ημέρες στο κέντρο και
στις γειτονιές της πόλης, διοργανώνονται
πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, παιδικές
παραστάσεις, διαδραστικά παιχνίδια και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες
θα κορυφωθούν τα Κούλουμα.
Στο τρικούβερτο γλέντι, χρώμα παράδοσης έδωσαν και οι ακούραστοι χορευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» οι οποίοι με με τη
λεβεντιά τους και την αγάπη τους για τα
ήθη και έθιμα του τόπου τους, χόρεψαν
στους σκοπούς της λεβεντογέννας ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους φορεσιές
και ξεσήκωσαν τον κόσμο.
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Οι Κρητικοί του Πειραιά κόβουν την αγιοβασιλόπιτά τους
στικό γίγνεσθαι της πόλης. Ο εκδότης κ.
Απόστολος Καραμπερόπουλος ο αρχισυντάκτης κ. Ιωάννης Κανατσέλης και
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πειραιά και πρώην Πρόεδρος της
ΔΗ.ΡΑ.Π κ. Παναγιώτης Αβραμίδης,
παρέλαβαν τις πλακέτες από το Δήμαρχο της πόλης κ. Ι. Μώραλη και τους Βουλευτές Χρ. Μπουτσικάκη και Κ. Κατσαφάδο αντίστοιχα, ευχαρίστησαν το ιστορικό σωματείο για την τιμή και υποσχέθηκαν να συνεχίσουν το έργο τους με
αμείωτο ζήλο.

Άνοιξαν το «σπίτι» τους οι Κρητικοί του
Πειραιά, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου
2020 και υποδέχτηκαν θερμά κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς, προέδρους και
εκπροσώπους συλλόγων και πλήθος κόσμου, που πλημμύρισαν το φιλόξενο μέγαρο της Αδελφότητας, για να συναντήσουν αγαπημένα τους πρόσωπα και ν’ανταλλάξουν ευχές, στην εκδήλωση που
διοργάνωσε η «ΟΜΟΝΟΙΑ», για την κοπή της αγιοβασιλόπιτάς της.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος τους ευχαρίστησε για
τη συνεχή παρουσία τους και κήρυξε την
έναρξη μιας σειράς εορταστικών εκδηλώσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση
140 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού αυτού σωματείου.
Η ψυχαγωγία των προσκεκλημένων
ξεκίνησε αμέσως με τους μικρούς χορευτές, που παρουσίασαν χορούς της Μεγαλονήσου και καταχειροκροτήθηκαν. To

καλωσόρισμα κορυφώθηκε μ’ένα απόσπασμα από το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το μεγάλο μας τσίρκο» που
έπαιξαν και τραγούδησαν οι μαθητευόμενοι λυράρηδες, οι οποίοι έψαλλαν και τα
κάλαντα υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους Θ. Ποθουλάκη και με τη συνοδεία του λαγούτου του Α. Κατσαπρίνη.
Η γιορτινή αυτή βραδιά, επελέγη μετά
από ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Διοίκηση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης χρονιάς, για να ξεκινήσει μια σειρά τιμητικών
διακρίσεων σε φορείς, οργανισμούς και
πρόσωπα, που με το δικό τους τρόπο
έχουν προσθέσει έστω και ένα μικρό λιθαράκι στο τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται πολιτισμός. Ετσι το σωματείο ευχαρίστησε με μια τιμητική πλακέτα τις εφημερίδες «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» και «Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ» και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά «Κανάλι Ένα- 90,4
FM» για την προσφορά τους στο πολιτι-

Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος είπε
μεταξύ άλλων ότι η Αδελφότητα, είναι ένας
από τους πιο δραστήριους συλλόγους του
Πειραιά, μεταφέρει τις παραδόσεις της
Κρήτης και παράλληλα συμβάλλει στα
κοινά της με ποικίλες δραστηριότητες.
Ακολούθως οι συμπατριώτες μας, Αιδεσιμολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μακριδάκης, εκ μέρους του
Μητροπολήτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ
και ο Aιδεσιμολογιώτατος Πωτοπρεσβύτερο Χρήστος Τζανουδάκης,εφημέριος
του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά και
Αντιπρόεδρος του σωματείου, ευλόγησαν τη βασιλόπιτα.

Κρήτες του Πειραιά

Τα κομμάτια μοιράστηκαν στους επισήμους και αυτοί με τη σειρά τους ευχήθηκαν στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» τα καλύτερα. Τυχερή της βραδιάς η Διαμερισματική Σύμβουλος Ανατολικής Μάνης κα Γιούλα Γερακάρη Ψωμά.
Στη συνέχεια όλοι οι προσκεκλημένοι
απόλαυσαν ένα πλούσιο κέρασμα και
ένα γνήσιο κρητικό γλέντι.
Η Αντιπρόεδρος Α.-Μ. Ντουντουνάκη,
που έκανε την παρουσίαση της εκδήλωσης ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους του
Δ.Σ. όλους όσοι συντέλεσαν στην επιτυχία της πρώτης επίσημης γιορτής του
σωματείου. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον
παραδοσιακό φούρνο των Μ.& Ξ. Λουπασάκη, το αρτοποιείο «ESPERIA» του
χορευτή Χρ. Τζαμάρα και τα μέλη του
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Δ.Σ. Ι. Βαρδονικολάκη, Ι. Μπούντρη
και Α. Κoυτάντο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων: οι προαναφερθέντες Βουλευτές, καθώς και οι Βουλευτές
Γ. Μελάς, Ν. Δούνια και Ν. Μανωλάκος, ο πρώην Υπουργός Τ. Νεράντζης,
οι Αντιδήμαρχοι Πειραιά Δ. Καρύδης, Π.
Ρέππας, Α. Γλύκα- Χαρβαλάκου με το
σύζυγό της Γ. Γλύκα π. Δήμαρχο Περάματος και Α. Αλιγιζάκη και Κορυδαλλού
Μ. Τζιρίτας, ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ Ι.
Βουράκης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
Στ. Βοιδονικόλας και Ι. Πανταλάκη, οι
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Α.
Καμαράτος, Κ. Μπουρδάκου και Γ.- Α.
Τουμαζάτου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κ.
Σιγαλάκος και Γ. Κατσαφάδος, οι Πρόε-
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δροι της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Α. Νανόπουλος, της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Χ. Μακρής και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, Ε. Αθανασίου, Ρ. Μπουρδάκου
και Σ. Αγγελιδάκης, ο επ. Πρόεδρος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γρ. Ψαρομμάτης, οι
Πρόεδροι της Παγκρητίου Ενώσεως Γ.
Μαριδάκης, του Παραρτήματος Αττικής
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
Γ. Πρασιανάκης, της Ομοσπονδίας Αγ.
Βασιλείου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», Μ. Δριδάκης, της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών, Α. Κούνδουρος, της Ενωσης Μυλοποταμιτών, Μ. Κυρίμης καθώς και
Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και
σωματείων και πλήθος κόσμου.
Τέλος συγχαρητήρια τηλεγραφήματα
για καλή επιτυχία έστειλαν, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Λ. Αυγενάκης, ο Βουλευτής ΚΙΝΑΛ Β. Κεγκέρογλου, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στ. Αντωνάκου
και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
Πολιτισμού κα Ε. Νταιφά.
Μια όμορφη κρητική βραδιά με ευχές,
χορό και τραγούδι, που έδωσε το έναυσμα για μια νέα χρονιά, γεμάτη όρεξη
για δουλειά και δημιουργία.
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Η θέση της γυναίκας χθες και σήμερα στον κόσμο
Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως μέρα της γυναίκας, σε ανάΟ ι Α μ α ζό ν ε ς τ η ς Κ ρ ή τ η ς

μνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε το
Στους αγώνες για την απελευθέρωση της Κρήτης, άντρες και
1857 από τις εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι γυναίκες θυσιάστηκαν και ρίχτηκαν στον αγώνα για τη λευτεριά.
οποίες διαδήλωσαν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Στην εξέγερση διακρίθηκαν και οι Κρητικές Αμαζόνες, μια λεΉταν μία από τις πρώτες κινήσεις διεκδίκηγεώνα από γυναίκες από τους Λάκκους Χασης των δικαιωμάτων τους, την οποία ακο- Αντωνία – Μαρία Ντουντουνάκη νίων, οι οποίες συγκρότησαν δικό τους επαλούθησαν και άλλες ανά τον κόσμο, αφού το Αντιπρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ναστατικό σώμα και με ευστοχία στο σημάδι,
φαινόμενο της ασυμμετρίας στις σχέσεις των φύλων, ήταν οι- ηρωισμό και πόθο για τη λύτρωσή τους, πάλεψαν και συνέβακουμενικό.
λαν με τον τρόπο τους στην κρητική επανάσταση.
Στα περισσότερα κράτη οι γυναίκες προσδιορίζονταν κοινωΗ στολή τους, ήταν ίδια με αυτή των ανδρών. Φορούσαν φένικά με γνώμονα τη φύση τους και τη σχέση που είχαν με τους σι, λευκή φουστανέλα και γκέτες από δέρμα ζώου. Οι γκέτες
άντρες, ως σύζυγοι, κόρες, μητέρες, κλπ. Λόγω δε της ανατο- τους ήταν κοντές και μέσα έμπαινε το φαρδύ παντελόνι. Πάνω
μίας τους, συνδέονταν με την αναπαραγωγική τους λειτουργία από το ρουχισμό τους καλύπτονταν με χλαμύδα. Οι μεγάλες
και ήταν δέσμιες των βιολογικών τους χαρακτηριστικών.
ξεχώριζαν μόνο από το φέσι που είχε χρυσές κλωστές και από
Πριν από το γάμο, βασικός κηδεμόνας τους θεωρείτο ο πατέ- μια μικρή φούντα στην ξιφολόγχη τους.
ρας ή ο μεγαλύτερος αδερφός, ενώ μετά το γάμο την κηδεμοΗ σημαία τους είχε
νία αναλάμβανε ο σύζυγος.
από τη μια πλευρά ένα
Στον 19ο αιώνα, παρόλο που τα πράγματα για τις γυναίκες
σταυρό και από την
παραμένουν ίδια, αρχίζουν να εμφανίζονται δειλά-δειλά κάποια
άλλη την εικόνα της
επαγγέλματα γι αυτές, όπως της δασκάλας, της μεταφράΠαναγίας, στεφανωμέστριας, της ποιήτριας και της συγγραφέως. Τότε είναι που κάνει
νη με αστέρια, που
την εμφάνισή του ένα προοδευτικό και ιδιαίτερα μεταρρυθμιστισυνθλίβει με το πόδι
κό οργανωμένο κίνημα. Αυτό του φεμινισμού. Ο φεμινισμός
της το κεφάλι ενός φιεπικεντρώθηκε και εστίασε κυρίως στον περιορισμό και στην
διού. Πάνω σε αυτήν
εξάλειψη κάθε φυλετικής ανισότητας, στην υπεράσπιση και
αναγράφονταν ρήσεις
προώθηση των συμφερόντων, των δικαιωμάτων, καθώς και
Αποστόλων. Σημαιοτων ευρύτερων γυναικείων ζητημάτων στην κοινωνία.
φόρος τους ήταν η ΕιΈτσι, από το τέλος του 19ου αιώνα, η γυναίκα σε όλο τον κόρήνη Δρακουλέ.
σμο αρχίζει να εισβάλει στα «αντρικά» επαγγέλματα και στις
Την εκπαίδευση των
επιστήμες, να αποκτά δικαίωμα ψήφου και να διεκδικεί θέση
γυναικών αυτών, οι
στα δημόσια και κυβερνητικά αξιώματα. Με λίγα λόγια καταοποίες για να πάρουν
φέρνει με αγώνες, να αποδράσει από τον πυρήνα της οικογέόπλα ήταν υποχρεωνειας και να εισέλθει στο χώρο της παραγωγής, της οικονομιμένες να υποβληθούν
κής αυτοτέλειας και της επαγγελματικής καταξίωσης.
σε πολύ σκληρές δοκιΕίναι λοιπόν δεδομένο ότι σήμερα ο γυναίκες κατάφεραν να
μασίες, ανέλαβε ο Χααποδεσμευτούν από τη βιολογική τους αναφορά και έπαψαν
τζημηχάλης Γιάνναρης.
έως έναν βαθμό να θεωρούνται υποδεέστερες των αντρών.
Οι Αμαζόνες αποδείχτηκαν άριστες πολεμίστριες και ενθουΚατάφεραν όμως να εξαλείψουν εντελώς, το οικουμενικό φαι- σίασαν τους Έλληνες στρατιωτικούς που είχαν έρθει στο νησί
νόμενο της ασυμμετρίας στις σχέσεις των φύλων, που κυριαρ- για να στηρίξουν τους επαναστάτες. Ετσι η φήμη τους έφτασε
χούσε τόσους αιώνες; Δυστυχώς όχι.
μέχρι την Αθήνα και η φιλοκρητική επιτροπή αποφάσισε να
Οι διακρίσεις σε βάρος τους εξακολουθούν να υφίστανται και οπλίσει κάθε πολεμίστρια με μια καραμπίνα και μια ξιφολόγχη,
να παραβιάζουν τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και το σεβα- ενώ τους έδωσε φυσιγγιοθήκες που προσαρμόζονταν στις ζώσμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
νες τους και τσάντα ώμου, στην οποία κουβαλούσαν ότι χρειάΗ ψυχολογική, οικονομική και σωματική βία, που μπορεί να ζονταν στις μάχες. Για τρεις μήνες πολέμησαν και πήραν μέρος
φτάσει στον βιασμό, τη σεξουαλική κακοποίηση, ακόμα και στο σε πολλές συγκρούσεις της κρητικής επανάστασης του 1866.
φόνο, αποτελούν μορφές βίας που υπήρχαν και εξακολου- Παρότι ο αγώνας δεν έφερε το αποτέλεσμα που επεδίωκαν οι
θούν– δυστυχώς όχι σε αμελητέο βαθμό – να υπάρχουν.
επαναστάτες, το θάρρος και η πυγμή των Κρητικών Αμαζόνων
Μάλιστα σε κάποιες χώρες αυτές οι συμπεριφορές όχι απλά εξυμνήθηκε από τον γαλλικό τύπο, ο οποίος δημοσίευσε απειθεωρούνται δεδομένες, αλλά δικαιολογούνται και συγκαλύπτο- κονίσεις από τη δράση τους.
νται από το σκοταδισμό ορισμένων θρησκειών.
Έτσι υπάρχουν κοπέλες που παραμένουν συνήθως φρικτά
παραμορφωμένες από διάφορες μορφές βίας και βρίσκονται
στο περιθώριο, σκορπίζοντας τον οίκτο αλλά και τον τρόμο, σε
όποιον τις αντικρίζει.
Ακόμα και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων σε μικρά κορίτσια ή έφηβες δυστυχώς συνεχίζεται σε κάποια κράτη.
Μια απάνθρωπη τακτική που συνήθως γίνεται ομαδικά και
λαμβάνει τη μορφή γιορτής-τελετής μύησης στην ενήλικη ζωή.
Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται σαφές, ότι η γυναίκα δεν
αποδεσμεύτηκε πλήρως από την αντρική κυριαρχία, σε κάθε
μήκος και πλάτος του πλανήτη μας.
Τα ανδροκρατούμενα κατάλοιπα που πολλές φορές είναι βαθιά ριζωμένα, συνεχίζουν να την καθορίζουν, να την προσδιορίζουν και να την χειραγωγούν
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Γιόρτασαν μαζί
Την ονομαστική τους εορτή γιόρτασαν οι δάσκαλοι χορού και
λύρας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Θοδωρής Τσόντος και Θοδωρής
Ποθουλάκης, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο μέγαρο της
Αδελφότητας, περιστοιχιζόμενοι από τους μαθητές τους και
πολλούς καλούς φίλους.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα της γυναίκας και την επίσημη πια συμμετοχή των γυναικών σ’ένα καθαρά ανδροκρατούμενο σωματείο όπως η «ΟΜΟΝΟΙΑ», η βραδιά διπλογιορτάστηκε από τους παρευρισκόμενους.
Γυναίκες, κόρες, σύζυγοι, μάνες και αδελφές χόρεψαν στο
πλευρό των αντρών της παρέας, έφαγαν ήπιαν και διασκέδασαν, ανταλλάσσοντας θερμές ευχές για υγεία, ευημερία και δημιουργικότητα.
Ζεστές και όμορφες στιγμές για τη μεγάλη «οικογένεια» της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», που συντελούν στο δέσιμο των παιδιών και στη
καλή συνεργασία των μεγάλων.

Γεννήσεις
Παππούς, από την κόρη του αυτή τη φορά, έγινε ο Γ. Γραμματέας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Λεωνίδας Βαρούχας, αφού στις 3 Φεβρουαρίου 2020, η κόρη του Πόπη, του χάρισε μια τρισχαριτωμένη εγγονούλα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας, εύχονται
στις οικογένειες Δρύλλη και Βαρούχα, να είναι το αγγελούδι τους
υγειές και καλότυχο και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Κρήτες του Πειραιά

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

σελίδα 10

O Καρνάβαλος ήρθε στο Μικρολίμανο
Κάθε χρόνο οι Απόκριες κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό εορτολόγιο και
όχι μόνο. Είναι πολύβουες, πολύχρωμες
και με τα φωτεινά τους χρώματα, μας προετοιμάζουν ψυχολογικά για το λαμπερό ερχομό της Άνοιξης, αφήνοντας πίσω τη μουντάδα και τη μονοχρωμία του Χειμώνα.
Πριν λοιπόν ακόμα ο κορωνοϊός χτυπήσει την πόρτα της πατρίδας μας και
μας γεμίσει ανησυχία, η νεολαία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με τους συγγενείς και
τους φίλους της, όλοι πιστοί στο πνεύμα
του Τριωδίου, γιόρτασαν τον Καρνάβαλο
στην αίθουσα δεξιώσεων του εστιατορίου
«ΖΟΡΜΠΑΣ» που ευγενικά παραχώρησε στο σωματείο ο συμπατριώτης μας
Βουλευτής Χρ. Μπουτσικάκης.
Κορίτσια και αγόρια, μεγάλοι, μικροί και
παιδιά, με περίτεχνες και ευφάνταστες
αποκριάτικες ενδυμασίες ή απλά με μια
μάσκα, μια περούκα και ένα καπέλο-έτσι
για το καλό της βραδιάς-έκαναν την εμφάνισή τους στο Μικρολίμανο το βράδυ
της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 2020,
αποφασισμένοι «να καεί το πελεκούδι».
Και τα κατάφεραν!
Αναμένοντας ν’ ανάψει για τα καλά το
γλέντι, οι μικροί καρναβαλιστές έπαιξαν
αποκριάτικα παιχνίδια υπό την καθοδήγηση της Αντιπροέδρου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, γέλασαν, διασκέδασαν, διαγωνίστηκαν και κέρδισαν αναμνηστικά δώρα,
ενώ η καθιερωμένη πια κριτική επιτροπή
έστεψε παμψηφεί, Βασίλισσα και Βασιλιά της Αποκριάς την «πριγκίπισσα» Ειρήνη Μαρούλη και τον πειρατή Καλότυχο

Αντρέα αντίστοιχα.
Στη συνέχεια καουμπόισσες, μοντέρ-

μπριάλ του επιφύλαξαν μια ευχάριστη
έκπληξη, γιορτάζοντας μαζί του την επέ-

νες γιαγιάδες, πειρατές, κινέζες, χαβανέζες, ήρωες κινουμένων σχεδίων και φαντάροι, ξεχύθηκαν στην πίστα και με υπό
τους ήχους της ξέφρενης μουσικής που
επιμελήθηκε ο χορευτής Α. Δαφνομήλης,
χόρεψαν σε latin, παραδοσιακούς, νησιώτικους και κρητικούς ρυθμούς, ενώ
δεν έλειψαν και οι ξεχασμένοι αποκριάτικοι χοροί της Κρήτης, που έκαναν τους
νεότερους προσκεκλημένους να διασκεδάσουν και τους μεγαλύτερους να θυμηθούν άλλες εποχές.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δεν ήταν
λίγοι οι επίσημοι που ξεκλέβοντας λίγο
χρόνο από το βαρυφορτωμένο πρόγραμμά τους, έκαναν μια στάση στον
«ΖΟΡΜΠΑ» ήπιαν ένα ποτηράκι κρασί
και ευχήθηκαν στους Κρητικούς του Πειραιά, υγεία και καλές Απόκριες.
Και ανάμεσα στις σερπαντίνες και στα
κομφετί, οι φίλοι του χορευτή Μ. Γο-

τειο των γενεθλίων του, με τούρτα, κεράκια και τραγούδια.
Μια ζεστή εκδήλωση σε όμορφο περιβάλλον, με υπέροχη φιλοξενία που παρέσυρε τους καρναβαλιστές σε μια εορταστική βραδιά γεμάτη χρώματα και μουσικές.
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Βιβλιοπαρουσίαση: Οδηγός επιβίωσης
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020,
στο μέγαρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» η παρουσίαση του βιβλίου του μέλους της, Τζέλας Κοκονά με τίτλο, «Οδηγός επιβίωσης όταν λείπει η μαμά».

Το βιβλίο προλόγισε η Αντιπρόεδρος
της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά & Πολιτευτής Α’ Πειραιώς &
Νήσων κα Ε. Βερυκάκη, η οποία αναφέρθηκε στο βιογραφικό της Συγγραφέως και εστίασε στο περιεχόμενο του βιβλίου, καθώς όπως είπε «είναι ένα manual που καλύπτει όλες τις καθημερινές
ανάγκες». Κλείνοντας δε τόνισε πως τα
έσοδα από την αγορά του στηρίζουν φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες.
Σχετικά με το βιβλίο της η Συγγραφέας

είπε ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο, λειτουργικό και διασκεδαστικό οδηγό, με
γρήγορες και εύκολες λύσεις, στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν
όσοι μένουν μακριά από την οικογένειά
τους.
Στην εκδήλωση εκτός από τους οικοδεσπότες παρευρέθηκαν, η κα Ε. Μπαρμπαγιάνη, Περιφερειακή Σύμβουλος, ο
Λ. Μανωλάκος, Ναύαρχος, οι Ν. Μανωλάκου, Χ. Μακρής και Ζ. Κεχαγιά, από
την Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Πειραιά και αρκετοί φίλοι του βιβλίου.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας στο σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε
τον κόσμο για την προσέλευσή του, συνεχάρη τη Συγγραφέα για την υπέροχη
δουλειά της και τόνισε πως το σωματείο
είναι πάντα ανοιχτό σε τέτοιου είδους
δράσεις, αφού στόχος του είναι όχι μόνο
η προαγωγή της Κρητικής παράδοσης,
αλλά γενικότερα οι πολιτιστικές δράσεις
της πόλης μας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

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

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Υμηττού 50, 210-7227022

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

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Αθηναδώρου 21 & Ηους,
211- 4110000
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Aνταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις παρευρεθήκαμε…
Είναι τιμή και χαρά για τη Διοίκηση
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», να ανταποκρίνεται
σε προσκλήσεις φορέων, σωματείων
και φίλων και να στηρίζει κάθε τους
προσπάθεια.
Έτσι το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς παρευρέθηκε :
• Στην πανηγυρική θεία λειτουργία των
Θεοφανείων, η οποία τελέστηκε με κάθε
λαμπρότητα στον Ιερό Ναό της Αγ. Τριάδος, χοροστατούντων του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου,
του Μητροπολίτη Πειραιά και Φαλήρου κ.
Σεραφείμ και παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος κατά την τελετή, απελευθέρωσε τρία λευκά περιστέρια που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Ακολούθησε η ρίψης του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του
Πειραιά, στην προβλήτα απέναντι από
τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, όπου
μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων Υποβρυχίων Καταστροφών,
απόστρατοι και εν ενεργεία, βούτηξαν
στη θάλασσα και ανέσυραν τον σταυρό.

κών έργων, που βασίζονται σε αληθινές
ιστορίες από τον ελληνισμό της Ανατολής. Μέσα απ’ αυτό περιγράφεται η καθημερινή ζωή, οι συνήθειες, τα ήθη και
έθιμα του Πόντου κατά τη διάρκεια των
αρχών του 20ού αιώνα και πώς τα φιλόδοξα σχέδια των Νεότουρκων για μια
ισχυρή και φυλετικά καθαρή Τουρκία, σάρωσαν την ήσυχη και γόνιμη ζωή των
Ελλήνων.
κορυφαίου επιστήμονα, που προκάλεσε
μεγάλη θλίψη στον κόσμο των γραμμάτων.
Ο Σαχινίδης μεταξύ άλλων υπήρξε βασικός
διοργανωτής πλήθους φεστιβαλικών εκδηλώσεων που έγιναν στα μεγαλύτερα θέατρα και στάδια της Αθήνας και όχι μόνο.
Επί πλέον, στήριξε την κρητική παράδοση και μαζί με τον Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» την ταξίδεψαν ανά τον κόσμο.

• Στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2020,
στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη
μνήμη των 21 αδικοχαμένων θυμάτων
της Θύρας 7, που βρήκαν τραγικό θάνατο πριν από 39 χρόνια, μετά τη λήξη του
αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ. Παρούσα
όλη η «οικογένεια» των Ερυθρολεύκων,
οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού,
Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Παναγιώτης Αγ• Στην 1η Γιορτή Παιδείας, που διοργά- γελόπουλος και ο Μιχάλης Κουντούρης,
νωσε η Διεύθυνση Παιδείας και Διά ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης
Βίου Μάθησης, του Δήμου Πειραιά. Η και πλήθος κόσμου.
• Στην 107η επέτειο της απελευθέρωεκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020, στην αίθουσα εκδηλώσεων σης των Ιωαννίνων, την οποία τίμησε
• Στη γιορτή που έκανε στις 21 Ιανουα- της Ιωνιδείου Σχολής, παρουσία του Δη- στις 23 Φεβρουαρίου 2020, ο Ηπειρωτιρίου 2020, ο Αντώνης Μπαντουράκης μάρχου Γιάννη Μώραλη, της Αντιδημάρ- κός Σύνδεσμος Πειραιώς,στον Ιερό
στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», για να χου Παιδείας Ασπασίας Αλιγιζάκη, Αντι- Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου.
Η δέηση τελέστηκε χοροστατούντος
γιορτάσει το όνομά του. Εκλεκτοί φίλοι δημάρχων, Δημοτικών και Κοινοτικών
έσπευσαν να τον τιμήσουν με την πα- Συμβούλων, Προέδρων Συλλόγων και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιρουσία τους, απόλαυσαν την εξαιρετική Σωματείων της πόλης, καθώς και εκπρο- ώς κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος τόνισε μεταξύ
άλλων «Τιμάμε τους αγώνες των πατέκουζίνα του, τραγούδησαν, χόρεψαν και σώπων των φορέων αυτής.
του ευχήθηκαν υγεία και μακροζωία.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμή- ρων και αδερφών μας για την ακεραιότη• Στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέ- θηκε από το Δήμο Πειραιά, ο Σεβασμιώ- τα της πατρίδος γης, την οποία οφείλουστηκε στηΝ μνήμη του Αντιναυάρχου τατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σερα- με και εμείς να παραδόσουμε στην επόΠαναγιώτη Βλαχάκου Π.Ν., που «έπε- φείμ, για τη σημαντική ποιμαντική, κοι- μενη γενεά».
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Συνδέσε» στο καθήκον κατά την κρίση των νωνική και εκπαιδευτική προσφορά του
Ιμίων, την 31η Ιανουαρίου 1996, μαζί με στην πόλη. Την τιμητική πλακέτα εκ μέ- σμου κ. Δημήτρης Λένης, ανέφερε τη μετους Χριστόδουλο Καραθανάση και ρους του Μητροπολίτη Πειραιώς, παρέ- γάλη συμβολή των Κρητών στην απελευΈκτορα Γιαλοψό. Η τελετή έγινε στις 21 λαβε ο Αρχιμανδρίτης της Μητροπόλεως θέρωση της Ηπείρου και ιδιαίτερα του
Ιανουαρίου 2020, χοροστατούντος του Σε- Πειραιώς πατέρας Δανιήλ, ο οποίος αμέ- Στρατηγού Παπουτσάκη. Ακολούθησε
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. σως μετά, ευλόγησε τη βασιλόπιτα της Ηπειρώτικο κέρασμα στο Πνευματικό κέΣεραφείμ και παρουσία εκπροσώπων Παιδείας, παρουσία των σχολικών επι- ντρο ης εκκλησίας.
• Στην ημερησία εκδήλωση που πραγτης Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλή- τροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθματοποίησε η Ένωση Κρητών Σελίνων, κομμάτων, των αρχών και φορέων μιας εκπαίδευσης.
της πόλης,
• Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου νου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ» στο κρητικό
• Την ίδια μέρα στο 40ήμερο μνημόσυνο της Αντιγόνης Καμπέρου «Πόντος. Άνε- κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» στις 23 Φλεβάρη
του Δρα. Κοινωνιολογίας και καλού φίλου, μος ευδαιμονίας-θύελλα οδύνης», που 2020, όπου ανάμεσα στους παρευρισκόΚώστα Σαχινίδη, που τελέστηκε στη Γα- έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 2020 στον Πει- μενους ήταν και μέλη του ΔΣ της «ΟΜΟλανόβρυση Ελασσόνας. Μια τεράστια ραϊκό Σύνδεσμο. Το νέο αυτό βιβλίο ήρθε ΝΟΙΑΣ», που κατάγονται από την επαραπώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και να προστεθεί στη σειρά των λογοτεχνι- χία Σελίνου.
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Συγκινητική η προσέλευση του κόσμου
Το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου,
γέμισε ασφυκτικά από κόσμο, ο οποίος
ήρθε την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020,
για να παρακολουθήσει την εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με σκοπό να αναδείξει
τη μακρά ιστορική πορεία, την πλούσια
παράδοση και τον πολιτισμό αυτής της ξεχωριστής περιοχής της Κρήτης.
Η εκδήλωση με τίτλο «Ο Δήμος Αγίου
Βασιλείου της παράδοσης, στο δρόμο
της ανάπτυξης και του πολιτισμού»,
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
Μουσείου «Ιωάννης Καποδίστριας», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ.
Αρναουτάκη και της Αντιπερειφερειάρχη
Ρεθύμνου κας Μ. Λιονή.
Χαιρετίζοντας την εξαιρετική βραδιά ο
Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Ι. Ταταράκης είπε μεταξύ άλλων, ότι ο σκοπός της
συνάντησης είναι πολλαπλός και εξυπηρετεί τον εξωστρεφή προσανατολισμό
του Δήμου. Επί πλέον τόνισε, ότι στόχος
της Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας, των αποδήμων πολιτών του με την γενέτειρά
τους, προκειμένου οι απανταχού Αγιοβασιλειώτες να διατηρήσουν και να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς τους με την ιδιαί-

τερη πατρίδα τους. Δεν παρέλειψε δε να
ευχαριστήσει, τον Αντιδήμαρχο κ. Γ. Χαραλαμπάκη και την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο πολιτισμού κα Β. Γλαμπεδάκη, τους Συλλόγους και Ενώσεις
Κρητών της Αττικής, τους εθελοντές και
όλους όσοι βοήθησαν στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν μέσα
από ομιλίες και οπτικοακουστικό υλικό,
οι σημαντικότερες στιγμές της μακρόχρονης ιστορίας της τέως Επαρχίας και νυν
Δήμου Αγίου Βασιλείου στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, στον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες.
Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η απόδοση τιμής,

στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ. Ειρηναίο, του οποίου γενέθλια γη είναι το χωριό Μιξόρρουμα του
Δήμου Αγίου Βασιλείου, για την πολυετή
Αρχιερατική πορεία και προσφορά του
στην Εκκλησία της Κρήτης.
Ακολούθησε το χορευτικό συγκρότημα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΜΟΙΑ», με χορούς της Μεγαλονήσου, το οποίο με την παρουσία
του κέρδισε τις εντυπώσεις.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης όλοι οι
προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν ένα πλούσιο παραδοσιακό
κέρασμα.

1) Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα τηλ: 2104612106
2) Εθν. Αντιστάσεως 91, Δραπετσώνα τηλ: 2104615791
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Η Ελληνική ναυτιλία την Βενιζελική εποχή

σελίδα 14

Εκλογές στους Συλλόγους
Οι κάτωθι Σύλλογοι πραγματοποίησαν εκλογές για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μας έστειλαν
Δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα:
Συγκεκριμένα:
• Από τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού-Νικαίας- Αγ.Ι.Ρέντη «Ο Άγιος Ανδρέας
Κρήτης» που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
2020 και τη συγκρότηση σε σώμα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Πρόεδρος: Καμινογιαννάκης Γεώργιος, Α’ Αντιπρόεδρος:
Τσατσαρωνάκης Κωνσταντίνος, Β’ Αντιπρόεδρος: Μακρυδάκης Νικόλαος, Γεν. Γραμματέας: Νομικός Μάρκος, Ειδ. Γραμματέας: Χρονάκης Ιωάννης, Ταμίας: Χάλαρης Σπυρίδων, Β’
Ταμίας: Πειρασμάκης Νικόλαος, Κοσμήτορας: Γαβρίλη Ιφιγένεια, Β’ Κοσμήτορας: Γιουλούντα Μαρία.

«Η ελληνική εμπορική ναυτιλία στα χρόνια του Ελευθερίου
Βενιζέλου» ήταν το θέμα του συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν
το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στο
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά.
Το συνέδριο το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και του Παραρτήματος Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος», ενώ χορηγοί του ήταν η Eastern Mediterranean
Maritime και η ANEK Lines.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ
εισηγητές ήταν 18 διακεκριμένοι επιστήμονες και άνθρωποι
που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο χώρο της εμπορικής μας ναυτιλίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία νέων
διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, καθώς και φοιτητών.
Το αντικείμενο του συνεδρίου επικεντρώθηκε στις εξελίξεις
του φαινομένου της ελληνικής ναυτιλίας και της σχέσης της με
την πολιτική εξουσία στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, και κυρίως στα χρόνια που σημαδεύθηκαν από την παρουσία του
Ελευθερίου Βενιζέλου στα ελληνικά πολιτικά πράγματα (19101936). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απόφαση του Ελευθερίου
Βενιζέλου να ιδρύσει το Λιμενικό Σώμα, που φέτος γιορτάζει τα
100 του χρόνια.
Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανταποκρινόμενη
στον ανταγωνισμό, προσαρμοζόμενη στην πολιτική συγκυρία,
η ελληνική ναυτιλία συνέβαλε καθοριστικά στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας ήδη από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η δυναμική διασπορά και οι εγχώριες οικογενειακές, κατά κύριο λόγο, επιχειρήσεις αποτέλεσαν τους δύο
πόλους αυτής της ανάπτυξης. Εξάλλου, ο ρόλος του εμπορικού ναυτικού ήταν σημαντικότατος στην επιτυχή έκβαση των
Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Το συνέδριο τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους
Υπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, Πρόεδροι και
εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, ενώ το παρακολούθησε
και ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνοδευόμενος από μέλη
του Δ.Σ.

Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

www.akpo.gr

• Από τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ένωσης των
Απανταχού Αντικυθηρίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ», που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και τη συγκρότηση σε σώμα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι η εξής:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος:
Αλοΐζος Bασίλειος, Γεν. Γραμματέας: Κατσανεβάκης Ιωάννης, Ταμίας: Πάτερος Μύρων, Υπέυθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Προγουλάκης Σπυρίδων, Μέλη: Ανδρόνικος Διονύσιος, Κατσανεβάκης Σταύρος, Πολίτης Νικόλαος, Προγουλάκη
Σταματία.
• Από τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ένωσης Σπετσιωτών, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και τη συγκρότηση σε σώμα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Πρόεδρος: Ράππου Αγγελική, Αντιπρόεδρος: Κουλαλόγλου Κώστας, Γεν. Γραμματέας: Κοσκορόζη-Κοντζίνου Καλομοίρα (Μιράντα), Ειδ. Γραμματέας: Κομπόγιωργα ΕλπίδαΕλισάβετ, Ταμίας: Θυμαρά-Μοσχοβίτη Καλλιόπη, Σύμβουλοι:
Μαντά Σταματίνα, Κασιώτου-Γκίλα Γιούλα, Βώκου-Μπράβου
Μαρία, Κόκορη-Λυμπέρη Ευαγγελία.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότηατς Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εύχονται σε όλους καλή και δημιουργική θητεία.
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Ένα καΐκι για την κρητική επανάσταση.
έκανε τότε ο φίλος και συμφοιτητής του
Χαρίλαος Βουρδουμπάκης. Πότε ο ένας
και πότε ο άλλος γεννούσαν ιδέες για να
εκδηλώσουν τη φιλοπατρία τους. Σε όλες
τις προτάσεις όμως έβρισκαν αρνητικά
και μειονεκτήματα και έτσι δεν υλοποιούσαν καμιά. Το 1841 έφερε ο καιρός να
βροντήξει το τουφέκι της επανάστασης
στην Κρήτη.
Στο εξεγερμένο νησί βρέθηκε να πολεμά ο Ρούσσος Βουρδουμπάκης που
ήταν θείος του συμφοιτητή και φίλου του
Χαρίλαου. Άλλο που δεν ήθελαν οι δύο
νέοι! Άδραξαν την ευκαιρία και αποφάσισαν να εκστρατεύσουν με άλλους για την
Κρήτη για να μετάσχουν στον αγώνα.
Ονειρεύονταν νικηφόρες μάχες και δόξες
και όλα τα εμπόδια –λόγω της νιότης
τους- εύκολα τα προσπερνούσαν. Μάζωξαν στον Πειραιά Λάκωνες και Κρητικούς
και αφού μίσθωσαν ένα καΐκι το φόρτωσαν με όπλα. Λίγο πριν το ξεκίνημα ο
Κουμουνδούρος συναντήθηκε με έναν
επίσης γνωστό Κρητικό του Πειραιά τον
Μανώλη Αντωνιάδη ο γιος του οποίου ο
Η έπαυλη του Κουμουνδούρου έδινε Αντώνης, υπήρξε ο πρώτος γεννημένος
ζωή και τα φώτα της σκόρπιζαν πολιτι- Πειραιώτης. Ο Μανώλης Αντωνιάδης
σμό στην αραιοκατοικημένη ακτή. Από φανερά συγκινημένος από την προσπάεκεί παρέλασαν όλοι οι μεγάλοι και θεια του Κουμουνδούρου να συνδράμει
σπουδαίοι άνδρες της εποχής, ενώ δίνο- στον κρητικό αγώνα του δώρισε δύο πινταν εορτές και γεύματα που μετείχαν στόλια που ο Κουμουνδούρος έβαλε στο
επιφανείς ξένοι, Πρεσβευτές και Βασι- ζωνάρι του και όμοια με οπλαρχηγό του
λείς, Πρίγκιπες, πολιτικοί και επιχειρημα- ‘21 ξεκίνησε για τον ιερό σκοπό του.
Το καΐκι κάνοντας ελιγμούς για να ξεφύτίες. Ωστόσο στα χρόνια που ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν ακόμα φοιτη- γει από τα τουρκικά πλοία που περιποτής και το αίμα του «έβραζε» από πα- λούσαν, πλησίασε τις ακτές της Κρήτης.
τριωτισμό αναζητούσε τρόπο να εκφρά- Ο Κουμουνδούρος που τις κοιτούσε σε
σει την αγωνία του για τα μεγάλα εθνικά απόσταση από το κανοκιάλι, φλεγόταν
μας ζητήματα. Παρέα στις ανησυχίες του από ανυπομονησία, όταν ξαφνικά δύο

Ο πολιτευτής Μάνης και μετέπειτα
Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ταύτισε το όνομά του με τον Πειραιά από την έπαυλη που ανήγειρε στο
λόφο του Τουρκολίμανου στην οποία διένυε τις θερινές του διακοπές. Από αυτήν
την έπαυλη όλη η περιοχή έλαβε το όνομά του, γνωστός άλλωστε στους παλαιότερους Πειραιώτες ο προσδιορισμός
«στου Κουμουνδούρου», όπως και η διπλανή νησίδα που από «Σταλίδα» επικράτησε τελικώς να ονομάζεται νησίδα
Κουμουνδούρου.

σελίδα 15
του Στέφανου Μίλεση

τουρκικά ατμόπλοια βρέθηκαν να έχουν
πάρει το μικρό καΐκι στο κυνήγι. Μπροστά το ξυλοκάϊκο με τα πανιά και πίσω τα
ατμοκίνητα τουρκικά πολεμικά επιδίδονταν σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου.
Σε τέτοιες στιγμές τα λεπτά λογίζονται για
ώρες. Έδωσε ο Θεός και οι άνδρες, μόλις
το καΐκι σύρθηκε στην ακτή, πήδηξαν κι
άρχισαν να τρέχουν για να κρυφθούν πίσω από κάτι βράχια. Αν και η πρώτη κανονιά συνήθως πέφτει στην τύχη, για το
μέτρημα της απόστασης όπως έλεγαν,
αυτή έλαχε να πέσει ακριβώς πάνω στο
μικρό καΐκι! Φορτωμένο όπως ήταν με τα
πυρομαχικά, ανατινάχθηκε σε τόσα μικρά κομμάτια που ήταν σα να έπεφτε
από τον ουρανό πριονίδι!
Για καλή τύχη των ανδρών κανείς τους
δεν έπαθε το παραμικρό. Αργότερα συνάντησαν και κάποιους κρητικούς που
τους πήραν μαζί τους πάνω στα βουνά.
Ο Κουμουνδούρος με τον φίλο του και
τους άλλους από τον Πειραιά, που οραματίζονταν να λευτερώσουν το νησί έμειναν στα κρητικά οροπέδια όσο καιρό
κράτησε η επανάσταση του 1841, δηλαδή για επτά μήνες. Μόλις τα πάντα τελείωσαν βρήκαν τρόπο και επέστρεψαν στην
καθημερινότητά τους. Οι δύο φίλοι συνέχισαν τη Νομική που είχαν διακόψει για
όσο χρόνο κράτησε η κρητική τους περιπέτεια. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος
έλαμψε επιτυγχάνοντας σταδιοδρομία
πολιτικού ενώ, ο φίλος, συμφοιτητής αλλά και συναγωνιστής πλέον ο Χαρίλαος
Βουρδουμπάκης σταδιοδρόμησε ως δικηγόρος στη Σύρο. Κανείς τους ποτέ δεν
μίλησε για τους επτά μήνες του χαμένου
τους ονείρου.

Νέας Μάκρης 10 Νίκαιας
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σελίδα 16

Έκοψαν την αγιοβασιλόπιτά τους
Πριν καλά καλά ανατείλει η νέα χρονιά, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την
κοπή της αγιοβασιλόπιτας. Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
παρευρέθηκαν σε πολλές από αυτές
και αντάλλαξαν ευχές με τους διοργανωτές και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους.
Συγκεκριμένα:
• Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη
βασιλόπιτα της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς,
την οποία ευλόγησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, στον
καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος, παρουσία
Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών της
πόλης, επισήμων, πλήθους κόσμου και
των ιερέων της τοπικής Εκκλησίας.
• Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στην καθιερωμένη εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Πειραιά, που έγινε στο Δημαρχείο. Το φλουρί κέρδισε η
κα Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδημάρχος
Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης.
Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 στην
κοπή της πίτας:
• Tου Πολιτιστικού Ομίλου «ΔΩΔΩΝΗ» όπου ο Πρόεδρός του κ. Γ. Γκολέμης,
έκανε έναν πλήρη απολογισμό των δραστηριοτήτων της περασμένης χρονιάς.
• Toυ Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιά, όπου ο Αγ. Βασίλης μοίρασε δώρα
στα παιδιά, ενώ παράλληλα ένα μικρό
καζάνι, έβγαζε φρέσκο τσίπουρο, που
βοήθησε ν’ανάψει το κέφι στο γλέντι που
ακολούθησε, με σπουδαίους καλλιτέχνες
και το κλαρίνο τους. Ο Πρόεδρος κ. Δ.
Λένης ευχαρίστησε τον κόσμο και του ευχήθηκε καλή χρονιά.
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 στην κοπή της πίτας:
• Του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Η Πρόεδρος κα Μ. Κορναράκη καλωσόρισε τον κόσμο και παρουσίασε το
χορευτικό συγκρότημα του Συνδέσμου.
• Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Κρητικών σωματείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πλοίο της ΑΝΕΚ που ήταν
αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.
Λαμβάνοντας το κομμάτι του από τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Μ. Πατεράκη, ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» μετέφερε τις ευχές των Κρητικών του Πειραιά,
σε όλα τα πολιτιστικά σωματεία.
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στην
κοπή της πίτας:
• Tου Β΄Διαμερίσματος Πειραιά
όπου ανήκει και η «ΟΜΟΝΟΙΑ», που
πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου. Ο Πρόεδρός κ. Α. Νανόπουλος με το Δήμαρχο της πόλης κ. Γ.
Μώραλη, έκαναν έναν μίνι απολογισμό

από την ανάληψη των καθηκόντων τους
μέχρι σήμερα, ενώ οι παρευρισκόμενοι
παρακολούθησαν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
• Της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της Ένωσης, στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος της
Ένωσης κ. Α. Κούνδουρος ευχαρίστησε
τον κόσμο, ενώ οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα πλούσιο σφακιανό κέρασμα
καθόλη τη διάρκεια της γιορτής και ένα
όμορφο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στην
κοπή της πίτας:
• Της Παγκρητίου Ενώσεως που
πραγματοποιήθηκε σε πλοίο της ΑΝΕΚ
στο λιμάνι του Πειραιά. Μέλη της Διοίκησης της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» μετέβησαν στο
καράβι αμέσως μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου. Ο Πρόεδρος της
Ένωσης κ. Γ. Μαριδάκης ευχαρίστησε το
πλήθος των επισήμων, αλλά και απλού
κόσμου που κατέκλυσε το καράβι, ενώ ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας, λαμβάνοντας
το κομμάτι του, μετέφερε τους χαιρετισμούς όλων των συμπατριωτών του που
διαμένουν στο πρώτο λιμάνι της χώρας.
• Της Ένωσης Κρητών ΚορυδαλλούΝικαίας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ». Ο Πρόεδρος κ. Γ. Καμινογιαννάκης ευχαρίστησε την «ΟΜΟΝΟΙΑ»
που βρίσκεται πάντα κοντά στις δραστηριότητες του σωματείου και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρό της, που επί σειρά ετών διατέλεσε χοροδιδάσκαλος της Ένωσης.
• Της Ένωσης Απανταχού Αντικυθηρίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ», που έγινε
στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης»
του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ο Πρόεδρος της Ενωσης κ.
Γεώργιος Κωνσταντίνου, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το προσωπικό
του ΕΒΕΠ για την παραχώρηση της αίθουσας και τη συνδρομή στη διοργάνωση της εκδήλωσης, ευχήθηκε στα μέλη
«Καλή Χρονιά» και ανέπτυξε τα πεπραγμένα και τις δράσεις του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου.
• Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
στην κοπή της πίτας του Βουλευτής ΝΔ
Α’ Πειραιώς & Νήσων κ. Χριστόφορου
Μπουτσικάκη, που πραγματοποιήθηκε
στο εστιατόριο «ΖΟΡΜΠΑΣ» στο Μικρολίμανο. Εκατοντάδες συμπολίτες μας,
απ’όλες τις γειτονιές του Πειραιά και των
νησιών, κατέκλυσαν από νωρίς όλους
τους χώρους του πολυώροφου εστιατορίου, για να ευχηθούν στο Βουλευτή και
να συζητήσουν μαζί του για όλα όσα τους
απασχολούν. Την εκδήλωση συντόνισε ο
δημοσιογράφος, Δημήτριος Αλφιέρης. Ο
κ. Μπουτσικάκης ευχαρίστησε θερμά
τους συμμετέχοντες για την παρουσία
τους. Την κοπή της πίτας ευλόγησε ο

Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως
Πειραιώς, Αρχιμανδρίτης Νήφων Καπογιάννης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και
το χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου, μαζί
με κληρικούς της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς.
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
στην κοπή της πίτας:
• Της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΣΙΝΕΑΚ. Η Αντιδήμαρχος
Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κα.
Ασπασία Αλιγιζάκη, μαζί με τον Πρόεδρο
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Χρήστο Μακρή και την Πρόεδρο Σ.Ε.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Δέσποινα Αρβανίτου, υποδέχθηκαν τους
καλεσμένους τους στο φιλόξενο χώρο
του κινηματοθεάτρου, όπου το παρόν
έδωσαν αρκετοί εκπαιδευτικοί, Δημοτικοί
Σύμβουλοι και Πειραιώτες, που αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος.
• Της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, που έγινε στο κρητικό
κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», παρουσία μελών
και πολλών φίλων.Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ελευθέριος Σαριδάκης μαζί με τα
μέλη του ΔΣ υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους στο φιλόξενο χώρο του κέντρου, όπου τη βασιλόπιτα ευλόγησαν οι
ιερείς π. Ανδρέας Λεούσης και π. Ιωάννης Αγγελιδάκης. Αμέσως μετά ακολούθησαν κρητικοί χοροί από τη χορευτική
ομάδα «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ».
• Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020,
στην κοπή της πίτας της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Καλός
Ποιμήν», όπου το Δήμαρχο Πειραιά και
Αντιπρόεδρο του Καλού Ποιμένα κ. Γιάννη Μώραλη, εκπροσώπησε η κα Γερασιμούλα- Αλεξάνδρα Τουμαζάτου. Η κα
Τουμαζάτου, στο σύντομο χαιρετισμό
της, ευχήθηκε καλή χρονιά στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στη διευθύντρια, στο
προσωπικό και στα παιδιά του Καλού
Ποιμένα και ευχαρίστησε τον κ. Μώραλη
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την τιμή -όπως είπε- να συμμετέχει στο Δ.Σ.
ως αναπληρώτριά του.
• Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2020, στην
κοπή τη βασιλόπιτας του Γηροκομείου
της πόλης, την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, Φαλήρου, Δραπετσώνας και Αγίου Ιωάννη
Ρέντη κ.κ. Σεραφείμ. Το φλουρί κέρδισε ο
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ο οποίος
δέχτηκε τις ολόθερμες ευχές των παρευρισκομένων.Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, παίζοντας γνωστές μελωδίες. Ο Δήμαρχος Πειραιά ανέφερε, πως ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζουν ουσιαστικά τους
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σελίδα 17

Έκοψαν την αγιοβασιλόπιτά τους
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται στο Γηροκομείο, επισημαίνοντας πως είναι το «σπίτι» της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Κλείνοντας, ο
κ. Μώραλης τόνισε πως η Δημοτική Αρχή
είναι πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία και
στόχος της είναι να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Γηροκομείο.
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020
στην κοπή της πίτας:
• Της Παγκρήτιας Ένωσης Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε στο ελλιμενισμένο πλοίο των Μινωικών γραμμών
στο λιμάνι του Πειραιά «ΚNOSSOS
PALACE. Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Μοσχοβίτης καλωσόρισε τον κόσμο και η
γιορτή ξεκίνησε με τα παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης, ενώ το μοίρασμα των
κομματιών ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
• Της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς
που έγινε στη γεμάτη από κόσμο αίθουσα της Ελληνο-Γαλλικής Σχολής, με πολλές και σημαντικές παρουσίες από το
χώρο της πολιτιστικής αλλά και πολιτικής
σκηνής, τις οποίες υποδέχτηκε ο ακούραστος Πρόεδρος της Στέγης, κ. Στ. Μίλλεσης. Την εκδήλωση χρωμάτισε μουσικά με την παρουσία της η χορωδία της
Χ.Ε.Ν. Πειραιά, ενώ έγινε απονομή «Τιμητικού Επαίνου» στον καθηγητή κλασσικής φιλολογίας και ιστορίας κ. Αντώνιο
Α. Αντωνάκο για τη συνολική προσφορά
του, στα γράμματα και στον πολιτισμό.
• Την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2020,
στην κοπή της πίτας του Ομίλου για την
UNESCO Πειραιώς και Νήσων, που
έγινε με μια μεγαλειώδη γιορτή για τα 21
χρόνια πολιτιστικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς του, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, με
τη συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών και
μουσικών, εκπροσώπων της παράδοσης
και του λαϊκού μας πολιτισμού από κάθε
γωνιά της Ελλάδος. Τα πολλά μέλη και οι
φίλοι του Ομίλου είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τον Ετήσιο Απολογισμό Δράσης από τον Πρόεδρο του Ομίλου, κ. Ιωάννη Μαρωνίτη. Μετά το πέρας
της εκδήλωσης, ακολούθησε κέρασμα με
γευστικές δημιουργίες και πάνω από 60
παραδοσιακές Βασιλόπιτες απ’όλη την
Ελλάδα, που επιμελήθηκαν οι εθελόντριες του Ομίλου. Τυχερός της βραδιάς, ο
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ο οποίος
κέρδισε το φλουρί.
Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στην
κοπή της πίτας:
• Του «ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ» Πειραιώς, που
έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ». Το Δ.Σ. δεν παρέλειψε τη γιορταστική αυτή ημέρα, να τιμήσει τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, αλλά και φι-

λάθλους που επί σειρά ετών, έχουν στηρίξει την ομάδα.
• Της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, στη χοροεσπερίδα που έγινε στο κρητικό κέντρο
«ΖΟΡΜΠΑΣ». Ο Πρόεδρος της Ένωσης
κ. Μ. Κιρίμης, αφού χαιρέτισε τη βραδιά,
απένειμε τιμητικές διακρίσεις στη νεολαία
που με τη συμβολή της συνετέλεσε στην
επιτυχία της διοργάνωσης του 34ου Συνεδρίου Μυλοποταμιτών, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στις Μαργαρίτες
Ρεθύμνου και στον Επ. Πρόεδρο κ. Σπ.
Φακιδάρη. Ο κ. Φακιδάρης παρέλαβε
την τιμητική πλακέτα που του απονεμήθηκε μαζί με τα εγγόνια του, τρία εκ των
οποίων φέρουν το ίδιο ονοματεπώνυμο
με τον ίδιο. Τα μικρά κρητικόπουλα περήφανα για τον παππού τους δεν δίστασαν
να τον παινέψουν από μικροφώνου.
• Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020,
στη κοπή πίτας της Ένωσης Κρητών
Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ», η οποία
πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή
χρονιά, στη «ναυαρχίδα» του στόλου της
ΑΝΕΚ LINES «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Η καθιερωμένη πλέον συνάντηση τιμήθηκε
για μια ακόμα φορά από εκατοντάδες
Κρητικούς, τους οποίους καλωσόρισε ο
Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ε. Καστρινάκης, με ευχές για τη νέα χρονιά. Η εκδήλωση φέτος ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του λαογράφου Γιάννη Σκουλούδη, ο
οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα
στις συναντήσεις της Ένωσης.
• Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020,
στην κοπή της πίτας της Γυναικείας χορωδίας του Δήμου Π. Φαλήρου «ΝΗΡΗΙΔΕΣ», παρουσία της Μαέστρου Κ.
Βασιλικού, του Δημάρχου Ι. Φωστηρόπουλου, του Προέδρου του ΠΟΑΚΕ, Μ.
Κουμεντάκου και μελών του Δ.Σ.
• Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020,
στην εκδήλωση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4», για
την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου,
όπου εκατοντάδες φίλοι του ραδιοφώνου
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βρέθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. O
Πρόεδρος της ΔΗΡΑΠ κ. Αλ. Τζεφεράκος
υποδέχθηκε τους καλεσμένους και μαζί
με τον κ. Κεχαγιόγλου–με αφορμή τη
Γιορτή των Ερωτευμένων–εγκαινίασαν το
νέο διαδικτυακό μουσικό ραδιοφωνικό
σταθμό «Κανάλι Ένα 90,4–Αγαπημένο»
που θα μεταδίδει σε 24ωρη βάση τα
ωραιότερα ερωτικά τραγούδια. Ξεχωριστή νότα έδωσε στην αρχή της εκδήλωσης η εντυπωσιακή παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά, ενώ την ημερίδα πλαισίωσαν μουσικά ταλαντούχοι
καλλιτέχνες. Μετά το πέρας της ημερίδας,
ο Πρόεδρος της ΔΗΡΑΠ έκοψε και την
παραδοσιακή Βασιλόπιτα του σταθμού.
• Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου
2020 στη χοροεσπερίδα του Συλλόγου

Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς–Αθηνών, που συνδυάστηκε με την κοπή της πίτας του Συλλόγου στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ».
Ο Ρεθεμνιώτης Πρόεδρος κ. Α. Βροντάκης υποδέχτηκε όπως πάντα θερμά την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» και την ευχαρίστησε για την
παρουσία της. Οι προσκεκλημένοι διασκέδασαν μέχρι αργά, με ένα καλλιτεχνικό
πρόγραμμα για όλα τα γούστα, που περιλάμβανε έντεχνα, λαικά νησιώτικα, αλλά
και κρητικά παραδοσιακά τραγούδια.
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020
στην κοπή της πίτας:
• Του Συλλόγου Απανταχού Πελεκανιωτών «Ο ΒΟΥΤΑΣ», που έγινε στο
Μέγαρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ». Ο Πρόεδρος
κ. Γ. Παχάκης ευχαρίστησε θερμά όλα τα
παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας για τη φιλοξενία. Απαντώντας
στα καλά του λόγια η Αντιπρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» τόνισε μεταξύ άλλων
τους δεσμούς που ενώνουν τα δύο σωματεία, αφού αρκετοί Πελεκανιώτες αποτελούν μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας.
Την πίτα ευλόγησε ο π. Χρ. Τζανουδάκης, πανταχού παρών σε χαρές και λύπες των συμπατριωτών του.
• Της Ομοσπονδίας Συλλόγων π.
Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης
«Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στα νέα της γραφεία επί της Σατωβριάνδου 43, στην Αθήνα, παρουσία του
Δημάρχου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης κ. Ι.
Ταταράκη και της Αντιπερειφερειάρχη Ν.
Ρεθύμνης κας Μ. Λιονή. Λαμβάνοντας το
λόγο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μ.
Δριδάκης δήλωσε μεταξύ άλλων, πως η
εκδήλωση έχει χαρακτήρα επίσημων εγκαινίων και έκανε μια σύντομη αναδρομή
στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ομοσπονδία μέχρι να φτάσει στην επίτευξη
του στόχου της, που ήταν η απόκτηση
ιδιόκτητων γραφείων. Στην επιτυχημένη
έκβαση της εκδήλωσης συνετέλεσαν και
οι κοπελιές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» οι οποίες
παρευρέθηκαν με τις παραδοσιακές τους
ενδυμασίες.
• Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020,
στην κοπή της πίτας του σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
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 κάθε Τετάρτη και Κυριακή, ημέρες
που συχνά επιλέγουν οι Σύλλογοι για
τη διοργάνωση των εκδηλώσεών
τους, θα θέλαμε απ’αυτό το φύλλο της
εφημερίδας μας, να ευχηθούμε
σ’όλους από καρδιάς, μια όμορφη και
δημιουργική χρονιά.
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Το νέο Βιβλίο του Ανδρουλάκη

“Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο”

Στην κατάμεστη αίθουσα της
ιστορικής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
στον Πειραιά, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη "ΑΓΑΠΗ ΜΕΔΟΥΣΑΣ",
από τις εκδόσεις Πατάκη.
Το βιβλίο αναφέρεται στο σκοτεινό μέχρι σήμερα μυστικό της προδοσίας του Κινήματος του
Ναυτικού ( πλοίο Βέλος), την περίοδο της Χούντας.
Δύο άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού με καρδιά. Δύο ξεχωριστές γυναίκες, δύο διασταυρούμενες ενοχές, είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας του βιβλίου, όπως εύστοχα ανέλυσαν οι
αξιόλογοι παρουσιαστές, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός σεξολόγος ιατρός Θάνος Ασκητής.
Άλλωστε, όπως γνωρίζουμε, ο έρωτας ποτέ δε λείπει από τα
βιβλία του Μίμη.
Για άλλη μια φορά μας αιφνιδιάζεις και μας εντυπωσιάζεις.
Καλοτάξιδο το νέο σου βιβλίο σου.

H ANEK LINES και το Διεθνές
Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI INSTITUTE) συνδιοργάνωσαν με εξαιρετική επιτυχία την
4η Διαδραστική Ημερίδα με θέμα
την ´Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυοª, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση, που
απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Χανίων, φιλοξενήθηκε στο σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο της ΑΝΕΚ LINES
στα Χανιά & εστίασε, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των
παριστάμενων, μεταξύ άλλων, στην νέα πρόκληση ´TIK TOKª
που προσελκύει αλματωδώς νεαρούς χρήστες.
Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ κ. Γιώργος Κατσανεβάκης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία θα
στηρίζει πάντα, με όσα μέσα διαθέτει, κάθε πρωτοβουλία που
πραγματοποιείται προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Αναφερόμενος στους κινδύνους του διαδικτύου διευκρίνισε ότι ìΟυδέν
κακόν αμιγές καλούî προτρέποντας ωστόσο τα παιδιά να επιδιώξουν πρωτίστως τα καλά στις ìιντερνετικέςî τους αναζητήσεις.
Στη συνέχεια, ο βασικός εισηγητής της δράσης, ο Αντιστράτηγος (ε.α.) ΕΛΑΣ και Πρόεδρος του CSI Institute Μανώλης Σφακιανάκης, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους, για την ορθή
χρήση της τεχνολογίας, την ασφαλή πλοήγηση στο Internet, καθώς και την διαχείριση πιθανών διαδικτυακών απειλών. Παράλληλα, με διαδραστικό τρόπο πραγματοποίησε εκτενή αναφορά
στην νέα πρόκληση ´TIK TOKª και τις παγίδες που υποκρύπτει.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η μουσικοχορευτική πρόκληση ´ΤΙΚ ΤΟΚª αν και αρκετά δημοφιλής, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αφού μπορεί να κοστίσει ακόμη και ανθρώπινες
ζωές, παρακινώντας γονείς και εκπαιδευτικούς να βρίσκονται
στο πλευρό των νέων, με σωστή ενημέρωση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της συμμετοχής τους.

“Βαπτίστηκε” το “ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ”
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
2020 πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και αγιασμού του Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ
ΠΑΛΑΣ των Μινωικών Γραμμών στο λιμάνι της Σούδας.
Οι Μινωικές Γραμμές τιμούν
την πόλη των Χανίων και την
ιστορία τους. Το όνομα του πλοίου είναι εμπνευσμένο από τον
βασιλιά Κύδωνα που ίδρυσε την πόλη των Χανίων, την αρχαία
Κυδωνία. Ανάδοχος του πλοίου ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νικόλαος Καλογερής, ο οποίος έδωσε στο πλοίο το
όνομα “ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ” κάνοντας λόγο για αναβάθμιση των
μεταφορών των Χανίων και ευχήθηκε να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον,
έκανε αναφορά για τη σημασία της εισαγωγής του μεταφορικού
ισοδυνάμου και στην Κρήτη, όπως ισχύει και στα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας. Κλείνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε ήρεμες
θάλασσες και καλά ταξίδια.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα και συνεχίστηκε με την καθιερωμένη τέλεση του Αγιασμού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνό. Έπειτα ακολούθησε η τελετή ονοματοδοσίας του
πλοίου “ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ” και ολοκληρώθηκε με την ομιλία του
Διευθύνοντος Συμβούλου των Μινωικών Γραμμών, κ. Αντώνη
Μανιαδάκη, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Νικόλαο Καλογερή
για την ανάληψη της αναδοχής του πλοίου, προσφέροντας μία
τιμητική αναμνηστική πλακέτα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Alumil ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 96-98
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2104616814 ΚΙΝ - 6947444705
www.pavlidakis-alouminia.gr
PAVLIDAKHS@GMAIL.COM
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Σοφοκλής Βενιζέλος ñ Τα πρώτα χρόνια
Χανιά 5 Νοεμβρίου 1894. Χαρές και πανηγύρια στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η
σύζυγός του Μαρία φέρνει στον κόσμο το
δεύτερο παιδί τους, το Σοφοκλή.
Η χαρά όμως δεν κρατάει πολύ. Η 24χρονη
Μαρία προσβάλλεται από επιλόχεια μόλυνση και πεθαίνει λίγες μέρες μετά, αφήνοντας
ορφανά τα δύο της παιδιά, το νεογέννητο Σοφοκλή και το δίχρονο Κυριάκο. Τη φροντίδα
τους αναλαμβάνει η γιαγιά τους Στυλιανή.

Γράφει ο Γεώργιος Κατσώνης
καθηγητής
Η Κρήτη, που βρίσκεται ακόμα υπό Οθωμανική κατοχή, βράζει. Ο πατέρας τους έχει
εκλεγεί από το 1899 πληρεξούσιος Κυδωνίας. Τώρα θα πρέπει να ασχοληθεί και με
την ανατροφή τους.
Το Σεπτέμβριο του 1895 ξεσπά η λεγόμενη
μεταπολιτευτική επανάσταση. Ο Βενιζέλος
προκειμένου να προστατέψει τα παιδιά του,
τα στέλνει το 1896 στη Μήλο μαζί με τη γιαγιά τους. Η γιαγιά Στυλιανή πεθαίνει τον επόμενο χρόνο στη Μήλο. Ο Κυριάκος και ο Σοφοκλής έχουν πια μόνο τη θεία τους.
Την ίδια χρονιά ξεσπά η επανάσταση του
1897 (στην οποία πρωτοστατεί ο πατέρας
τους), που κατέληξε στην αποχώρηση από
το νησί των Τουρκικών στρατευμάτων και
στην εγκαθίδρυση της Κρητικής Πολιτείας.
Ο Σοφοκλής και ο Κυριάκος επιστρέφουν
στα Χανιά.
Τα παιδικά χρόνια του Σοφοκλή είναι γεμάτα από τις εικόνες των πολιτικών εντάσεων
της Κρητικής Πολιτείας.
Στις 10 Μαρτίου του 1905 ξεσπά η επανάσταση του Θερίσου. Ο Βενιζέλος ανεβαίνει στα
Λευκά Όρη. Τα δύο παιδιά του μένουν στα Χανιά. Όμως υπάρχει η πληροφορία ότι η αστυνομία του πρίγκιπα πρόκειται να τα συλλάβει,
προκειμένου να εκβιάσει το Βενιζέλο. Έτσι τα
παιδιά φυγαδεύονται νύχτα στο Θέρισο.
Διηγείται ο Σοφοκλής: «Μια νύχτα μας ξύπνησαν απότομα και μας έντυσαν βιαστικά.
Στην είσοδο του σπιτιού μάς περίμεναν τρεις
Κρητικοί με τις βράκες και μας παρέδωσαν σ’
αυτούς. Οι τρεις αυτοί μας ανέβασαν στο
βουνό όπου συναντήσαμε τον επαναστάτη
πατέρα μας.
Το 1910 ο Βενιζέλος πηγαίνει στην Αθήνα,
όπου αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Ο Σοφοκλής παραμένει στα Χανιά και τελειώνει το
Γυμνάσιο Χανίων το 1911. Κατόπιν έρχεται
στην Αθήνα όπου δίνει εξετάσεις και εισάγεται στη σχολή Ευελπίδων.
Η κυβέρνηση είχε αναβάλει τις εξετάσεις
για δυο μήνες, προκειμένου να πάρουν μέρος σ’ αυτές και κάτοικοι τουρκοκρατούμενων περιοχών. Ο καθένας μπορεί βέβαια να
αντιληφθεί τη σημασία αυτής της απόφασης.
Και όμως η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι το
μέτρο ελήφθη γιατί ο Σοφοκλής είχε μείνει
μετεξεταστέος. Η κυβέρνηση δίνει στη δημοσιότητα το απολυτήριό του, από το οποίο
προκύπτει ότι απεφοίτησε κανονικά. Από τότε οι αντίπαλοι του Βενιζέλου φρόντιζαν να
στηρίξουν την κριτική τους εναντίον του σε
ψευδή και φανταστικά γεγονότα.
Το 1912 κηρύσσεται ο πόλεμος. Ο Σοφοκλής είναι δευτεροετής. Οι ευέλπιδες της τά-

ξης του ονομάζονται λοχίες και τοποθετούνται στα έμπεδα για να εκπαιδεύουν τους κατατασσόμενους. Μόνο ένας στέλνεται στην
πρώτη γραμμή. Είναι ο Σοφοκλής, ο γιός του
πρωθυπουργού, που παίρνει φύλλο πορείας
για την 7η μεραρχία, όπου υπηρετεί ως λοχίας και ο αδελφός του Κυριάκος. (Και τότε
υπήρχαν τα μέσα. Οι γιοί του Βενιζέλου τα
χρησιμοποίησαν ώστε να υπηρετήσουν στο
μέτωπο).
Το 1914 αποφοιτά από τη Σχολή. Ονομάζεται ανθυπολοχαγός πυροβολικού και υπηρετεί στο 1ο σύνταγμα πεδινού πυροβολικού
στην Αθήνα. Εκεί υπηρετεί και ο τότε πρίγκιπας Αλέξανδρος, ο μετέπειτα βασιλιάς, γιός
του Κωνσταντίνου.
Το Μάιο του 1916 προάγεται σε υπολοχαγό.
Ο Εθνικός διχασμός φουντώνει. Ο Σοφοκλής
παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις.
Όπως είναι φυσικό ακολουθεί τον πατέρα του
στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 1916.
Ο στρατός της Εθνικής Αμύνης που άρχισε
να συγκροτείται είχε ελάχιστες πυροβολαρχίες. Ο Σοφοκλής θα μπορούσε βέβαια να
αναλάβει τη διοίκηση μιας από αυτές. Δεν το
έκανε. Ζήτησε να αναλάβει διοίκηση λόχου
πεζικού. Τοποθετήθηκε στο 3ο σύνταγμα της
μεραρχίας Σερρών. Έφυγε μεταξύ των πρώτων για το μέτωπο τον Ιανουάριο του 1917
και μετείχε σε όλες τις επιχειρήσεις της άνοιξης του 1917. Το ωραίο παράδειγμα του Σοφοκλή ακολούθησαν, όπως γράφει ο στρατηγός Δημήτριος Βακάς, πολλοί αξιωματικοί
του πυροβολικού και του ιππικού.
Τον Ιούνιο του 1917 η Εθνική Άμυνα επικρατεί σε όλη τη χώρα και ο Βενιζέλος σχηματίζει κυβέρνηση στην Αθήνα.
Η μεραρχία Σερρών, στην οποία υπηρετεί
ο Σοφοκλής αντικαθίσταται στο μέτωπο από
τη μεραρχία Κρήτης. Ο Σοφοκλής όμως παραμένει στο μέτωπο, καθώς αναλαμβάνει τη
διοίκηση μιας πυροβολαρχίας της μεραρχίας
αυτής. Το Δεκέμβριο του 1917 προάγεται σε
λοχαγό. Η μονάδα του βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή κατά τη φονική μάχη του Σκρα (Μάιος
1918). Ο Σοφοκλής παραμένει στο Μακεδονικό μέτωπο έως το τέλος των εχθροπραξιών
και κατόπιν το φθινόπωρο του 1918 διορίζεται υπασπιστής του πατέρα του στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι. Εκεί παραμένει
ένα χρόνο. Ο πολεμιστής του Μακεδονικού
μετώπου γνωρίζει τότε τα μυστικά της διπλωματίας.
Τον Απρίλιο του 1919 προήχθη σε ταγματάρχη. Στις αρχές του 1920 τοποθετήθηκε
στο Λονδίνο ως βοηθός του στρατιωτικού
ακολούθου. Εκεί ασθένησε σοβαρά στο αυτί
και εγχειρίστηκε.
Το Μάιο του 1920 αρραβωνιάζεται με την
Αικατερίνη Ζερβουδάκη, την οποία είχε γνωρίσει στο Παρίσι τον προηγούμενο χρόνο.
Παντρεύτηκαν το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Λίγες μέρες αργότερα εγκαταλείπει το Λονδίνο και σπεύδει πίσω στη μονάδα του στη
Μικρά Ασία, παρά τις συστάσεις των γιατρών.
Ξεκινούσαν οι επιχειρήσεις για την κατάληψη της Προύσας, της Παλαιάς πρωτεύουσας
των Οθωμανών. Οι Ελληνικές δυνάμεις κατάφεραν έναν πραγματικό άθλο. Σε 3 ημέρες

διάνυσαν απόσταση 120 χιλιομέτρων συντρίβοντας τις Τουρκικές (Κεμαλικές) δυνάμεις. Διοικητής του πυροβολικού είναι ο ταγματάρχης Σοφοκλής Βενιζέλος, που μπαίνει
νικητής και ελευθερωτής στην Προύσα. Στις
26 Ιουνίου 1920 φωτογραφίζεται μπροστά
στον τάφο του σουλτάνου Οσμάν, που κατέκτησε την πόλη το 1326. «Ο γιός του Ελευθερωτή στον τάφο του πορθητή» είπαν τότε οι
συμπολεμιστές του. Άγγλος ανταποκριτής
έγραψε: «Ενώ ο πατέρας αγωνίζεται στη Δύση, ο γιός μάχεται στην Ανατολή». Και η Κρητική λαϊκή μούσα αργότερα:
«Δόξες μεγάλες και τιμές
οι τρεις νεκροί τσοι πήραν
Ένας πατέρας κι ένας γιός,
μαζί και ο Πλαστήρας.
Στον κάτω κόσμο τρεις νεκροί
κάνουν συνομωσία
Αυτοί που εκαταλάβανε
και την Μικράν Ασίαν».
Να σημειωθεί ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος
δεν ενέκρινε τις ηθικές αμοιβές στους αξιωματικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
(Ήταν πέραν των επισήμων διαταγών). ΄Ετσι
ο Σοφοκλής δεν προήχθη. Αυτή ήταν και η
τελευταία μάχη στην οποία πήρε μέρος ο Σοφοκλής. Πόσοι άραγε από τους κάθε λογής
επικριτές του έχουν να επιδείξουν ανάλογη
πολεμική δράση; Ο Σοφοκλής πήρε τα γαλόνια του στις μάχες.
Στις 28 Ιουλίου υπογράφεται η συνθήκη των
Σεβρών. Η Μεγάλη Ελλάδα, το όνειρο των Φιλελευθέρων, είναι γεγονός. Στην πιο μεγάλη
στιγμή της νεώτερης Ελλάδας το αντιβενιζελικό – βασιλικό παρακράτος επιχειρεί τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Βενιζέλου,
δύο μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης.
Ο Σοφοκλής πηγαίνει στον τραυματία πατέρα
του στο Παρίσι και τον συνοδεύει στην Αθήνα.
Κατόπιν παραιτείται από το στρατό προκειμένου να πολιτευτεί στα Χανιά.
Η απόφαση του Βενιζέλου να κατεβάσει το
γιό του στην πολιτική, δείχνει ότι πρώτον δεν
περίμενε σε καμιά περίπτωση την οδυνηρή
ήττα και ότι είχε εκτιμήσει τα προσόντα του
Σοφοκλή. Στα Χανιά, όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη, το κόμμα των Φιλελευθέρων πλειοψήφησε και ο Σοφοκλής εξελέγη πρώτος με
μεγάλη διαφορά. Βέβαια τα αποτελέσματα
της επικράτειας ήταν μια οδυνηρή έκπληξη
για τους Φιλελευθέρους.
Ο Βενιζέλος αποφασίζει να φύγει στο εξωτερικό και δηλώνει ότι εγκαταλείπει την πολιτική. Ο Σοφοκλής τον ακολουθεί χωρίς να εμφανιστεί στη Βουλή. Η απόφαση του Βενιζέλου ήταν προσφορά στους αντιπάλους του
ώστε να ακολουθήσουν συνετή πολιτική, η
οποία θα είχε σκοπό τη διασφάλιση των κεκτημένων της συνθήκης των Σεβρών. Άλλωστε ο μεγάλος τους αντίπαλος είχε δηλώσει
ότι δεν θα επανέλθει στην πολιτική. Έτσι θυσιάστηκε και ο Σοφοκλής. Βέβαια τα ολέθρια
λάθη του βασιλιά και των μετανοεμβριανών
κυβερνήσεων, που τίποτα δεν έμαθαν και τίποτα δεν ξέχασαν, πληρώνει μέχρι σήμερα η
χώρα.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στην πρώτη
συνεδρίαση της Βουλής καθώς εκφωνούντο
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τα ονόματα των βουλευτών όταν ακούστηκε
το όνομα του Σοφοκλή ξέσπασαν αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή επανήλθε στο στρατό και υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος στο Παρίσι επί 7 χρόνια
από το 1923 έως τα τέλη του 1930, οπότε
αποστρατεύτηκε με το βαθμό του συνταγματάρχη. Είχε προαχθεί το 1924 σε αντισυνταγματάρχη. Η θητεία του στο Παρίσι χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη από όλους
τους αρχηγούς του ΓΕΣ. Επιστρέφει στην
Αθήνα. Ο πατέρας του είναι πρωθυπουργός
και ο αδελφός του Κυριάκος, βουλευτής. Ο
ίδιος μένει στο παρασκήνιο. Στις 5 Μαρτίου
1933 διεξάγονται εκλογές, κάτω από το βάρος της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τις
οποίες χάνει με μικρή διαφορά το κόμμα των
Φιλελευθέρων. Το βράδυ των εκλογών ο
Πλαστήρας πηγαίνει στο σπίτι του Βενιζέλου
και του ανακοινώνει την απόφασή του να κάνει κίνημα. Όχι, δε θα παραδώσει την εξουσία στους Λαϊκούς που θα φέρουν πίσω το
βασιλιά, όπως το 1920. Ο Σοφοκλής βρισκόταν την ώρα εκείνη στο σπίτι του πατέρα του.
Το κίνημα δεν τελεσφορεί και ο Πλαστήρας
παραδίδει την εξουσία το επόμενο βράδυ σε
κυβέρνηση αντιστράτηγων, υπό τον Οθωναίο, στο υπουργείο Στρατιωτικών. Ο Σοφοκλής ήταν παρών στη συνάντηση Πλαστήρα
– στρατηγών, προφανώς με εντολή του πατέρα του. Ανέλαβε αρχικά να φυγαδεύσει τον
Πλαστήρα στο εξωτερικό. Τελικά φυγαδεύτηκε από τον Αλέξανδρο Ζάννα.
Ο διχασμός ξαναφουντώνει. Φαίνεται ότι ο
Σοφοκλής αντιλαμβάνεται αμέσως τον κίνδυνο της παλινόρθωσης. Έτσι σε επιστολή του
στον εξόριστο Πλαστήρα τον δικαιολογεί για
την πράξη του γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Είχαμε όλοι οι άλλοι άδικο να μη σε υποστηρίξουμε». Για το παρασκευαζόμενο κίνημα του ’35 (ήταν επανάσταση), γράφει σε άλλη επιστολή του στον Πλαστήρα ότι χρειάζεται προσοχή, γιατί παίζεται το τελευταίο μας
«ατού», όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Δυστυχώς «το κίνημα του ‘35», το οποίο ή δεν
έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να αποτύχει,
κατέληξε σε πρωτοφανή διωγμό των Φιλελευθέρων από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τον υπόλοιπο κρατικό
μηχανισμό. Η Αντιβενιζελική παράταξη κατέκτησε την ισχύ των όπλων. Άρα επιβάλλεται
πλέον το δίκαιο του ισχυρού. Από δω και πέρα η γραμμή του Βενιζέλου ήταν: 1) Η επάνοδος του Γεωργίου ήταν αναπόφευκτη 2) Οι
Φιλελεύθεροι έπρεπε να επικεντρώσουν τις
προσπάθειές τους ώστε να επανέλθουν στο
στράτευμα οι απότακτοι.
Ύστερα από μία παρωδία δημοψηφίσματος, ο Γεώργιος επέστρεψε. Έδωσε αμνηστία, χωρίς όμως αποκατάσταση των διωχθέντων. Κυβέρνηση σχημάτισε ο Δεμερτζής
προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στις 26
Ιανουαρίου 1936. Υπουργός Στρατιωτικών
είναι ο Παπάγος.
Ο Βενιζέλος βρίσκεται στο εξωτερικό και δε
μετέχει, όπως και ο Σοφοκλής. Επικεφαλής
των Φιλελευθέρων είναι ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι
θρίαμβος για το Βενιζέλο. Το κόμμα του, παρά τις διώξεις, έρχεται πρώτο με διαφορά.
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Όμως, μια προσεκτικότερη ανάλυση δείχνει
ότι οι δύο παρατάξεις είναι περίπου ισοδύναμες. 142 έδρες τα Βενιζελικά κόμματα, 143
έδρες τα αντιβενιζελικά, 15 το Παλλαϊκό Μέτωπο (ΚΚΕ). Στις 31 Ιανουαρίου πεθαίνει
ξαφνικά ο Κονδύλης. Τρεις από τους δώδεκα
βουλευτές του θα περάσουν στο Βενιζελικό
στρατόπεδο. Οι Φιλελεύθεροι πίεζαν για επαναφορά των αποτάκτων , την οποία βέβαια
δεν επιθυμούσε ο Γεώργιος, ο οποίος έχοντας υποστεί δύο εξορίες το 1917 και το 1923
φοβόταν την τρίτη. Έτσι στην κυβέρνηση παρέμεινε ο Δεμερτζής. Προκειμένου να διασκεδάσει τους φόβους των Φιλελευθέρων ο
Γεώργιος απομάκρυνε στις 6 Μαρτίου τον
Παπάγο από το υπουργείο Στρατιωτικών και
στη θέση του τοποθέτησε τον Ιωάννη Μεταξά.

Ο Παπάγος ήταν κόκκινο πανί για τους Φιλελευθέρους (μεταξύ των άλλων θεωρείτο
υπεύθυνος και για την εκτέλεση του επιλάρχου Βολάνη στο κίνημα του ’35). Αντίθετα ο
Μεταξάς, που ανέλαβε και την αντιπροεδρία
της Κυβέρνησης, εμφανιζόταν διαλλακτικός
και βρισκόταν σε επαφές με τους Φιλελευθέρους, στους οποίους υποσχόταν επαναφορά
των αποτάκτων. Ο Παπάγος παρέμεινε βέβαια στην αρχηγία του στρατού. Στις 18
Μαρτίου πεθαίνει ο Ελ. Βενιζέλος. Το κόμμα
των Φιλελευθέρων μένει ακέφαλο. Διοικείται
από τριμελή επιτροπή (Σοφούλης, Γονατάς,
Γκότσης), στην οποία εισέρχεται από τον
Απρίλιο και ο Σοφοκλής ως τέταρτο, εξωκοινοβουλευτικό μέλος.
Στις 13 Απριλίου ο Δεμερτζής πεθαίνει. Ο
Γεώργιος, χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν
πολιτικό αρχηγό, ορίζει το Μεταξά ως πρωθυπουργό. Θα πρέπει τώρα να πάρει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή.
Στις 21 Απριλίου ο Σοφούλης ζητά ακρόαση από το Γεώργιο. Ο Γεώργιος τον βεβαιώνει ότι δε θα παραβιάσει τον όρκο του. Κατά συνέπεια μπορεί να στηρίζει άφοβα το
Μεταξά ως πρωθυπουργό μέχρις ότου να
λυθεί το αποτακτικό.
Έτσι στις 27 Απριλίου ο Μεταξάς παίρνει
ψήφο εμπιστοσύνης 241 υπέρ, 16 κατά
(ΚΚΕ και Γ. Παπανδρέου) και 4 αποχές. Κατόπιν η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της μέχρι
την 30η Σεπτεμβρίου.
Στις 17 Μαΐου πεθαίνει ο Παναγής Τσαλδάρης, αρχηγός του Λαϊκού κόμματος. Την επομένη του θανάτου του ο Μεταξάς διορίζει ως
υπουργό Εσωτερικών το Σκυλακάκη, γνωστό
για τις φιλοναζιστικές του απόψεις. Για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Φιλελευθέρων διορίζει γενικό διοικητή Κρήτης το Μπότη Σφακιανάκη, που ήταν Φιλελεύθερος, ενώ δικαιολογείται ότι ο Σκυλακάκης είναι κατάλληλος
για να επιβληθεί στα σώματα ασφαλείας.
Στις 21 Ιουνίου ο Σοφούλης ζητά από το
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Μεταξά να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Ο
Μεταξάς τον καθησυχάζει: «Όλα θα γίνουν
σιγά – σιγά».
Στις αρχές Ιουλίου ο Σκυλακάκης, που
ήταν συμμαθητής του Σοφοκλή στη σχολή
Ευελπίδων, του προτείνει εκ μέρους του Μεταξά να λάβει μέρος ως αντιπρόεδρος σε δικτατορική κυβέρνηση. Ο Σοφοκλής θέτει
τους εξής όρους: 1) Άμεση επαναφορά όλων
των αποτάκτων 2) Η κυβέρνηση θα έχει
διάρκεια ενός έτους 3) Θα ορίζεται ρητά η
ημερομηνία των εκλογών 4) Η κυβέρνηση θα
επεξεργαζόταν νέο σύνταγμα, το οποίο θα
ψήφιζε η νέα Βουλή. Οι όροι μεταφέρθηκαν
στο Μεταξά, που διεμήνυσε ότι τους δέχεται.
Κατόπιν έγινε και συνάντηση Σ. Βενιζέλου
και Μεταξά, στην οποία ο Μεταξάς είπε ότι δε
μπορεί να προεξοφλήσει τη στάση του Γεωργίου στο αποτακτικό, υποσχέθηκε όμως ότι
θα τον πείσει.
Εν τω μεταξύ ο Σοφούλης και ο Θεοτόκης,
αρχηγός του Εθνικού Λαϊκού κόμματος, συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η
οποία θα επανέφερε όσους αποτάκτους δεν
είχαν καταδικαστεί και στη συνέχεια θα διενεργούσε εκλογές με πλειοψηφικό στις οποίες
τα δύο κόμματα θα κατέβαιναν με κοινούς
συνδυασμούς. Να τονίσουμε ότι ο Σοφοκλής
ζητούσε ολική και όχι μερική επαναφορά των
αποτάκτων.
Στις 22 Ιουλίου ο Σοφούλης ανακοίνωσε τη
συμφωνία στο Γεώργιο. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός.
Γεώργιος: - Πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία;
Σοφούλης: - Μόλις ανοίξει η Βουλή, την 1η
Οκτωβρίου.
Γεώργιος: - Συγχαρητήρια. Συμφωνείστε
με τον κύριο Θεοτόκη όλες τις λεπτομέρειες
ώστε να είστε έτοιμοι να ορκιστείτε την 1η
Οκτωβρίου.
Το ίδιο βράδυ ο Γεώργιος δίνει εντολή στο
Μεταξά να κηρύξει δικτατορία σε 10-15 ημέρες.
Στις 23 ο Σοφοκλής ανεβαίνει στα ανάκτορα και ενημερώνει το Γεώργιο για τη συμφωνία του με το Μεταξά. Του τονίζει μάλιστα ότι
αν δεν επαναφερθούν οι απότακτοι από το
κόμμα τν Φιλελευθέρων θα ανατρέψει την κυβέρνηση. Ο Γεώργιος ενημερώνει το Μεταξά.
Στις 27 Ιουλίου ο Σοφούλης δηλώνει ότι
μόλις λήξει το πεντάμηνο αίρεται η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση. Αυτό σήμαινε ότι
για το επόμενο πεντάμηνο η κυβέρνηση θα
ήταν υπηρεσιακή. Ο Μεταξάς απαντά ότι δεν
παραιτείται. Έτσι φτάσαμε στην 4η Αυγούστου που βέβαια ήταν έργο του Γεωργίου, ο
οποίος δεν επιθυμούσε ούτε καν μερική λύση του αποτακτικού.
Μετά την κήρυξη της δικτατορίας ο Σοφοκλής αναχώρησε από την Ελλάδα για το
εξωτερικό.
Αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου το
1940 ο Βενιζέλος ζητά να στρατευθεί. Το καθεστώς αρνείται την προσφορά του, προφανώς με εντολή του Γεωργίου. Μάλιστα δεν
κοινοποιήθηκε δημοσίως η πρόθεση του Σοφοκλή να στρατευτεί. Τα πράγματα αλλάζουν
βέβαια για το Γεώργιο όταν αναγκάστηκε να
καταφύγει στην Κρήτη.
Συνέχεια στην σελίδα (22)
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Συνέχεια από τη σελίδα (21)
Στις 10 Μαΐου 1941 ανακοινώνεται, ενώ η κυβέρνηση Τσουδερού βρισκόταν στην Κρήτη με το Γεώργιο, ότι ο συνταγματάρχης Σοφοκλής Βενιζέλος τοποθετήθηκε στρατιωτικός ακόλουθος στην Ουάσιγκτον, όπου βρισκόταν τότε. Βέβαια η ενέργεια αυτή ήταν μέσα στο πλαίσιο της αποδοχής της κυβέρνησης από τον Κρητικό λαό, που ήταν στην πλειοψηφία του τότε
φιλοβενιζελικός.
Στη θέση αυτή ο Σοφοκλής έμεινε δύο χρόνια. Στο διάστημα
αυτό έκανε πολλές ραδιοφωνικές ομιλίες, κυρίως σε αγγλικά
και αμερικάνικα ραδιοφωνικά δίκτυα, με σκοπό αφενός μεν να
τονωθεί το ηθικό των κατακτημένων Ελλήνων και αφετέρου να
αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα των κατοχικών δυνάμεων και
κυβερνήσεων της χώρας.
Τα δύο χρόνια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον, όπως
και η επταετής θητεία του στο Παρίσι, επέδρασαν σίγουρα στη
διαμόρφωση της σκέψης του για την εξωτερική πολιτική και τη
διπλωματία, στην οποία αναδείχτηκε ως ο μεγαλύτερος μετά
τον πατέρα του και τον Καποδίστρια Έλληνας πολιτικός.
«Καλός ήταν ο Σοφοκλής,
μεγάλος διπλωμάτης
Μα πιο καλός ο κύρης
που ήταν επαναστάτης»
Υ.Γ.
Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου 1920
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
( 4 επαρχίες. Τα Σφακιά ανήκαν στο Ρέθυμνο)
Οι εκλογές γίνονταν με σφαιρίδιο. Άρα το άθροισμα των ψήφων κάθε υποψηφίου δεν δίνει το σύνολο των ψηφισάντων
που ήταν 13.861,
Εκλεγέντες (σε παρένθεση γράφεται ο αριθμός ψήφων)
1) Σοφοκλής Βενιζέλος (11.397), 2) Σεργεντάνης Ν. (9.774),
3) Μαρκαντωνάκης Γ. (9.664), 4) Πανηγυράκης Γ. (9.324), 5)
Γεωργιλαδάκης Ε. (9.307), 6) Θεοδωρίδης Ε. (9.304), 7) Μυλωνογιάννης Γ. (9.104).
Οι εκλεγέντες ήταν όλοι Φιλελεύθεροι. Το ποσοστό ψήφων
του Σοφοκλή ήταν 82,22%.
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Νικήτας Βενιζέλος (1930-2020)
Στις 12 Φεβρουαρίου έφυγε από τη ζωή ο Νικήτας Βενιζέλος.
Η κηδεία του έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν γιός του
Κυριάκου Βενιζέλου, πρώτου γιού του Εθνάρχη. Ασχολήθηκε
με ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Επρόκειτο να είναι υποψήφιος
με την Ένωση Κέντρου στις εκλογές του 1967. Η δικτατορία τον
πρόλαβε. Στο διάστημα της δικτατορίας δεν έμεινε με σταυρωμένα
χέρια. Ανέπτυξε σημαντική αντιδικτατορική δράση στο εξωτερικό.
Στα πλοία του βρήκαν δουλειά οι
αξιωματικοί του αντιτορπιλικού
«Βέλος», που στασίασαν κατά της
δικτατορίας το 1973.
Μετά τη μεταπολίτευση εξελέγη πρώτος, με πολύ μεγάλη διαφορά, βουλευτής Χανίων με την ΕΚΝΔ (ΕΔΗΚ) του Γ. Μαύρου.
Επανεξελέγη επίσης στις εκλογές του 1977, παρά τη μεγάλη
πτώση του κόμματος. Στήριξε μέχρι τέλος τον Ιωάννη Ζίγδη
στην προσπάθειά του να κρατήσει ζωντανό το κόμμα.
Κατόπιν επανίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων.
Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθήνας με
την Πολιτική Άνοιξη και διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής.
Οι παρεμβάσεις του στη Βουλή αλλά και στη Διεθνή των Φιλελευθέρων αφορούσαν κυρίως τα εθνικά θέματα. Έμεινε μέχρι
τέλος πιστός στις ιδέες του. Θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια
αξιόλογη θέση στα δύο μεγάλα κόμματα της εξουσίας. Αρνήθηκε. Προτίμησε τον ανήφορο.
Είχε επισκεφτεί πολλές φορές την «ΟΜΟΝΟΙΑ», της οποίας
ήταν δικαιωματικά μέλος. Πάντοτε γινόταν δεκτός με ιδιαίτερο
σεβασμό και μεγάλο ενθουσιασμό από όλη την Κρητική παροικία του Πειραιά.
Ο γράφων θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση μια συνάντηση μαζί
του στο πολιτικό του γραφείο στην οδό Βησσαρίωνος όταν ήταν
αντιπρόεδρος της Βουλής. Εξέφρασε την αγωνία του και τον προβληματισμό του για τα τεκταινόμενα εις βάρος της χώρας μας.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του. Πενθούμε κι εμείς μαζί τους.
Στο καλό πρόεδρε. Πάντα θα είσαι πρόεδρος της καρδιάς μας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ

Αιτωλικού 78 Πειραιά
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Ευχαριστούμε τους δωροθέτες
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχαριστούν θερμά όλους
τους δωροθέτες, για την προσφορά
τους στη λαχειοφόρο αγορά της χριστουγεννιάτικης συνεστίασης, που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 08
Δεκεμβρίου 2019, στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ».
Συγκεκριμένα:
• Τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.
• Την ANEK LINES.
• Το Κεμπαμπτζίδικο «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ» &
το Εστιατόριο «ΖΟΡΜΠΑΣ» των Γιάννη
& Χριστόφορου Μπουτσικάκη, Ακτή Κουμουνδούρου 14, Μικρολίμανο.
• Τους ΜΙΧΑΗΛ & ΞΑΝΘΗ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ, Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα.
Τηλ. 210 4612106 & Εθν. Αντιστάσεως
91, Δραπετσώνα. Τηλ. 210 4615791.
• Τα Κρητικά Παραδοσιακά Προϊόντα
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Κλεισόβης 81, Καλλίπολη, Πειραιάς. Τηλ. 210
4514013.
• Το GOLDEN ARABICA, της Ελένης
Βάμβουκα-Κουτάντου, Ελ. Βενιζέλου 57,
Πειραιάς. Τηλ. 2130 431453.
• Το Ζαχαροπλαστείο ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ, Καραολή & Δημητρίου 68, Πειραιάς.
Τηλ. 210 4523378.
• Το κατάστημα +ΟΥΣΙΑ-Μεσογειακές
Γεύσεις, του Κοτσιφάκη Μιχάλη, Παλαιολόγου 5, Πλ. Τερψιθέας. Τηλ. 210
4222005
• Τα Προϊόντα ζύμης CROUSTA HELLAS, Αλκιβιάδου 128, Πειραιάς. Τηλ. 210
4121060.
• Την «ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ», του Κυριακάκη
Μανώλη, Ακτή Θεμιστοκλέους 68, Πειραιάς. Τηλ. 210 4525557.
• Το Φαρμακείο ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ,
Καραΐσκου 118, Πειραιάς. Τηλ. 210
4296719.
• Την ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «108», Καραΐσκου
108, Πειραιάς. Τηλ. 210 4171531.
• Το Αντρικό by Σπύρος Βράκας, Λ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 97. Τηλ. 210
4539803.
• Το ΠΡΟΦΙΛ, Οπλ. Λακέρδα 11, Ιεράπετρα. Τηλ. 2842 2026617.
• Το Παραδοσιακό Κρεοπωλείο ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ των Αφων Κώνστα. Τηλ. 210
8656474 & 210 8649552.
Τα καταστήματα:
• ΚΝΩΣΣΟΣ PALACE, του Γ. Παττακού, Πανδρόσου 9. Τηλ. 211 1846479.
• ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, Σαχτούρη
59-61, Πειραιάς & Σωτήρος Διός 34, Πειραιάς. Τηλ. 210 4512337 & 210 4181204.
• ΤΗΕOLOGOS, Β. Γεωργίου Α5, Πειραιάς. Τηλ. 212 1043774.
• ΤΡΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Β. Γεωργίου
Α4. Τηλ. 210 4111949.
• QUEENS, Δαιδάλου 16, Ηράκλειο

Κρήτης. Τηλ. 2810 288929.
• PARFUM DE PARADIS, Αθηνάς 38,
Κορυδαλλός. Τηλ. 213 0436381.
• Κοσμήματα Μπενέτος, Μπουμπουλίνας 8, Πειραιάς. Τηλ. 210 4122371.
• BOTTEGA, Οδός 1821, Aρθ.25, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 2810 281366.
• VENUS, Αφροδίτη Ξερουδάκη, Υψηλάντου 116, Πειραιάς. Τηλ. 210 4221189.
• LAZ OPTICS, Ηρ. Πολυτεχνείου 61,
Πειραιάς. Τηλ. 216 8092603.
• SUENO, Αθηνάς 38, Κορυδαλλός.
Τηλ. 210 4943222.
• FOTO EXPRESS-ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ, Θηβών 258, Αιγάλεω. Τηλ. 6932772042.
• ANNA MARIA MOYTAFIS, Μπουμπουλίνας 28, Πειραιάς. Τηλ. 210
4296985.
• ΚΟΝΙΑΡΗΣ, Αθηνάς 38, Κορυδαλλός.
Τηλ. 210 4945765.
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Σωτήρος
19, Πειραιάς.
• HARD LINE JEANS, ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ
ΤΑΣΟΣ, Σωτήρος Διός 31, Πειραιάς.
• ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μπουμπουλίνας & Αλκιβιάδου 148, Πειραιάς. Τηλ.
210 42966986.
• ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Μεσολογγίου 59, Νίκαια. Τηλ. 210
4932442.
• TOCASTER FASHION, Πλ. Αγίου Νικολάου, Αχαρναί. Τηλ. 210 2442150.
• ZISSIMATOS, Πλάτωνος 12, Πειραιάς.
Τηλ. 210 4128946.
• ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Κοσμήματα, Ελ. Βενιζέλου 57, Πειραιάς. Τηλ. 210 4122947.
• NOIKOKIRA, Π. Ράλλη 316, Νίκαια.
Τηλ. 210 4909009.
• ιΤec LABSA.gr ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ, Λ. Χατζηκυριακού 27-31, Πειραιάς.
Τηλ. 212 1043774.
• ΜΟΥΓΕΡ, Λ. Αθηνών 162, Περιστέρι.
Τηλ. 210 5719811.
• Ηλεκτρονικά ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς. Τηλ. 210 4173795.
• ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ, Αντρικό Ντύσιμο, Τσαμαδού 29, Πειραιάς. Τηλ. 210 4178014.
• Prestige, Ζαννή 108, Πειραιάς.
• ΤOCASTER FASHION, Πλ. Αγ. Νικολάου 8, Αχαρναί. Τηλ. 210 2442150.
• ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ, Θηβών 321, Αιγάλεω. Τηλ. 210 5623411.
• GUY LAROCHE HOMME, Υψηλάντου 169, Πειραιάς. Tηλ. 210 4297497.
• Best. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ , Σωτήρος
Διός 33, Πειραιάς. Τηλ. 210 4138040.
•
NODUS STYLE, Ανδρούτσου
154, Πειραιάς. Τηλ. 2104172854. Γρ.
Λαμπράκη 144,
Πειραιάς. Τηλ.
2104112534.
• ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κλεισθένους
171, Γέρακας. Τηλ. 210 6009713.
• I Scream, Ανδρούτσου 168, Πειραιάς.

Τηλ. 210 4179412.
• MONTE CARLO, Πραξιτέλους 150,
Πειραιάς. Τηλ. 210 4133473.
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ, Λ. Χ’’κυριακού
27-31, Πειραιάς. Τηλ. 210 4180001.
• E-casio.gr BY KOKKINOS, Σωτήρος
Διός 36, Πειραιάς. Τηλ. 211 4081675.
• ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Το Γιατρό:
• Παναγιώτη Παπασταματάκη, Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, Στρ. Μακρυγιάννη 127, Μοσχάτο. Τηλ. 210 4832800 Κιν. 6977222079.
Το ταξιδιωτικό πρακτορείο:
• SAMONAKIS TOURS, Γεώργιος Εμμ.
Σαμωνάκης, Γεράκι Δήμου Μίνωα Πεδιάδος. Τηλ. 6977061143.
Τα μέλη και τους φίλους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
• Αιδεσιμολογιώτατο π. ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ, Αντιπρόεδρο
• Μανώλη Βαρδονικολάκη
• Ιουλία Βαρδονικολάκη, Κοσμήτορα.
• Πολάκη Χρήστο,
• Τζέλλα Κοκονά
• Μοτονάκη Θεοφάνη, Μέλος Δ.Σ.
• Σφακιανού Μαρία
• Ρένα Μπριτσάκη
• ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Τηλ.
6934359050
• Το HOTEL MEGIM, Παλαιόχωρα,
Τσατσαρωνάκης, Τηλ. 6979 117869
• Την Εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Τέλος ευχαριστούμε το Βρεφικό
σταθμό «Λόλα» ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Χρυσ. Σμύρνης 32, Πέραμα. Τηλ. 210
4411451, για την εκτύπωση των προσκλήσεων τoυ χορού.
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Εκοιμήθη ο πρ. Μητροπολίτης Πειραιώς

Ένας αφανής ήρωας

Εκοιμήθη το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 σε ηλικία 94
ετών, ο Μητροπολίτης πρώην
Πειραιώς Καλλίνικος, μετά από
σύντομη νοσηλεία του σε θεραπευτήριο του Πειραιά. Κλήρος
και λαός, ανάμεσα στους οποίους
και ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
τον αποχαιρέτισαν το πρωί της
Τρίτης 3 Μαρτίου 2020 στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στον Πειραιά, όπου σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, ο οποίος πλαισιώθηκε από Ιεράρχες της Εκκλησίας
της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και
Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος.
Ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος Καρούσος είχε γεννηθεί στο
Βαρθολομιό το 1926 και στη συνέχεια έζησε στην Πάτρα, όπου
το 1948 ξεκίνησε να διδάσκει ως κατηχητής. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1956 και Πρεσβύτερος το 1959. Όπως δήλωσε και ο
Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. Μώραλης, ο εκλιπών στα 28 χρόνια
της ποιμαντορίας του, υπήρξε πρότυπο ιεράρχη, σεμνός και φιλάνθρωπος. Το έργο του, υπήρξε πολύπλευρο και πολυδιάστατο, ιδρύοντας κατηχητικά σχολεία, εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο,
γηροκομείο, παιδικούς σταθμούς και δημοτικό σχολείο, οργανώνοντας συσσίτια για άπορους πολίτες, ενώ ίδρυσε και τον
ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.Είχε γράψει
πλήθος θρησκευτικών έργων και έχει αρθρογραφήσει σε περιοδικά και εφημερίδες.
Πνευματικά του παιδιά θεωρούνται οι: Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, Σάμου και
Ικαρίας Ευσέβιος και Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος.

Χρύσανθος Κουτσουλογιαννάκης. Μια συγκλονιστική ιστορία που
αναδεικνύει όλο το μεγαλείο της χρηστοήθειας ενός παπά, σε μια δύσκολη εποχή, όταν 600 άνθρωποι
ζούσαν σε μια επίγεια κόλαση τοποθετημένη στο νησί της Σπιναλόγκα.
Μια ιστορία που γίνεται επίκαιρη
σήμερα, που μεγάλος θόρυβος
ακούγεται γύρω από την Θεία Κοινωνία και το φόβο της μετάδοσης του κορωνοϊού
Τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε για το «νησί των ζωντανών
νεκρών» είναι ότι οι χανσενικοί που κατοικούσαν εκεί, ήταν οργισμένοι με τον Θεό, γιατί θεωρούσαν την ασθένειά τους αφόρητη δοκιμασία.
Ένας Γεραπετρίτης παπάς τόλμησε να τους επισκεφθεί κάποτε και να λειτουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, που υπήρχε στο νησί. Στην πρώτη Λειτουργία δεν πάτησε
ψυχή. Οι λεπροί άκουγαν πεισμωμένοι από τα κελιά τους την
ψαλμωδία, άλλοι βογκώντας και άλλοι εξαπολύοντας κατάρες.
Ο ιερέας όμως δεν το έβαλε κάτω και ξαναπήγε στο Ναό.
Τότε ένας από τους ασθενείς πρόβαλε θαρρετά στο κατώφλι
του και του είπε:
– Παπά, θα κάτσω στη Λειτουργία σου μ’ έναν όρο: Στο τέλος θα
με κοινωνήσεις. Κι αν ο Θεός σου είναι τόσο παντοδύναμος, εσύ
μετά θα κάμεις την κατάλυση και δεν θα φοβηθείς τη λέπρα μου.
Ο ιερέας έγνευσε συγκαταβατικά. Στα κοντινά κελιά ακούστηκε η κουβέντα κι άρχισαν να μαζεύονται διάφοροι στο πλάι του
Nαού, που ήταν ένα μικρό χάλασμα, με λιγοστή θέα στο Iερό.
Eκεί μετά το τέλος της Λειτουργίας, είδαν έκπληκτοι τον παπά δακρυσμένο και γονατιστό στην Ιερή Πρόθεση να κάνει την
κατάλυση.
Πέρασε μήνας. Οι χανσενικοί περίμεναν τον παπά. Πίστευαν
πως θά ‘ρθει τούτη τη φορά ως ασθενής κι όχι ως ιερέας. Όμως
αυτός επέστρεψε υγιής και ροδαλός κι άρχισε με ηθικό αναπτερωμένο να χτυπά την καμπάνα του παλιού Ναΐσκου.
Έκτοτε και για δέκα τουλάχιστον χρόνια η Σπιναλόγκα είχε
τον ιερέα της. Οι χανσενικοί αναστύλωσαν μόνοι τους της εκκλησία και συνάμα αναστύλωσαν και την πίστη τους. Κοινωνούσαν τακτικά και πάντα κρυφοκοίταζαν τον παπά τους την
ώρα της κατάλυσης, για να βεβαιωθούν πως το «θαύμα της
Σπιναλόγκα» συνέβαινε ξανά και ξανά.
To 1957, με την ανακάλυψη των αντιβιοτικών και την ίαση των
χανσενικών, το λεπροκομείο έκλεισε και το νησί ερημώθηκε.
Μόνο ο ιερέας έμεινε εκεί μέχρι το 1962, για να μνημονεύει τους
λεπρούς μετά το θάνατό τους.
***Το άρθρο αυτό σε καμία περίπτωση δεν θέλει να παροτρύνει ή να αποτρέψει κάποιον από το Μυστήριο της
Θείας Μετάληψης. Θέλει απλά να φέρει στο φως της δημοσιότητας το όνομα ενός αθόρυβου ήρωα, που δεν τιμήθηκε για το έργο του από κανέναν.

MEGA TV
Τις νέες εγκαταστάσεις του
τηλεοπτικού σταθμού MEGA,
το πρόγραμμα του οποίου ξεκίνησε και επίσημα να εκπέμπει από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, εγκαινίασε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ. Τον
Σεβασμιώτατο υποδέχθηκε ο
ιδιοκτήτης του σταθμού κ.Ευάγγελος Μαρινάκης μαζί με τους
δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και το διοικητικό προσωπικό
του καναλιού.
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος, ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία στην «επαναβίωση ενός μεγάλου
καναλιού», όπως χαρακτηριστικά τόνισε, υπογραμμίζοντας
πως «εδώ λειτουργεί η καρδιά της δημοκρατίας.

Αντωνία – Μαρία Ντουντουνάκη
Αντιπρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

