ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82-18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. - FAX.: 2104171498 omonoia1880@gmail.com

Κρήτες του Πειραιά
Τρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
www.akpo.gr . Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020 . Χρόνος: 16ος . Αρ. φύλλου 64 . Διανέμεται δωρεάν

Όμορφες στιγμές που έγιναν
όμορφες αναμνήσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σας εύχονται Καλές Γιορτές, Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
και γρήγορα όλοι να επιστρέψουμε στην
καθημερινότητά μας υγιείς και δυνατοί.

Ο Άγιος Βασίλης φέτος
φόρεσε μάσκα και στολή
Διαφορετικές από κάθε άλλη χρονιά ήταν
οι φετινές γιορτές, με πολλά «αυτονόητα»
άλλων ετών να λείπουν και νέα «απαραίτητα» να προστίθενται στη ζωή μας και να γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της.
Κάλαντα δεν ακούστηκαν από σπίτι σε σπίτι, οι δρόμοι και
τα μαγαζιά δεν γέμισαν κόσμο, τα μεγάλα οικογενειακά τραπέζια έδωσαν τη θέση τους σε ολιγομελείς αυστηρά οικογενειακές συγκεντρώσεις, ο άνθρωπος έγινε «κρούσμα», η εργασία
«επίδομα» και η καθημερινότητά μας τέθηκε σε «αναστολή».
Παράλληλα, τη θέση της γλυκιάς προσμονής για τη Γέννηση
του Θεανθρώπου, πήρε η αναμονή της άφιξης του αεροπλάνου μεταφορικής εταιρείας, που θα μετέφερε το «μαγικό» εμβόλιο το οποίο θα μας δώσει επιτέλους τις ζωές μας πίσω.
Όμως μέσα σ’όλο αυτόν τον πανικό, υπήρξαν κάποιοι που
δεν είχαν το χρόνο να γκρινιάξουν, για όλα όσα μας έλειψαν
αυτές τις γιορτές. Κάποιοι που πάλεψαν και θα συνεχίσουν να
παλεύουν να κρατηθούν ακούραστοι και όρθιοι, για το καλό
του κόσμου.
Είναι οι επαγγελματίες υγείας, που βρέθηκαν όλες τις Άγιες
μέρες στο καθήκον, στα τμήματα των επειγόντων περιστατικών, των νοσοκομειακών κλινικών και στις μονάδες εντατικής
θεραπείας.
Αυτοί που χειροκροτήσαμε μια δύο φορές από τα μπαλκόνια
μας το Πάσχα, αλλά μετά θεωρήσαμε το έργο τους υποχρέωση και καθήκον. Και είναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίνουν καθημερινά έναν πολύ δύσκολο αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και συνάμα προσέφεραν αφειδώς συμπαράσταση και υποστήριξη στους ασθενείς, που ήταν μόνοι τους
σε έναν ψυχρό θάλαμο ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, τις εορταστικές ημέρες.
Φέτος λοιπόν ο Άγιος Βασίλης δεν επισκέφθηκε τα νοσοκομεία με κόκκινη στολή, σκούφο και καλογυαλισμένες μπότες,
αλλά ήταν εκεί καθημερινά με ολόσωμη άσπρη στολή, ιατρικό
σκούφο, γάντια, προσωπίδα και ποδονάρια.
Από όλους εμάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, στους
αφανείς αυτούς ήρωες.

Μέλη και φίλοι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Δεκέμβρης! Ο μήνας που είναι γεμάτος μαγικές στιγμές, μηνύματα αγάπης, λάμψη, χαρά τραγούδια και χρώματα.
Ο μήνας που κάθε του μέρα, είναι μια ξεχωριστή γιορτή.
Στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»
η άφιξή του μέχρι πέρυσι, σήμανε την έναρξη μιας περιόδου
υπερφορτωμένης με
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, αλλά χαρούμενης και ζεστής.
Το δέντρο στολιζόταν από νωρίς από
τους μαθητές χορού,
με χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και κάλαντα και τα γιορτινά χειροποίητα κεράσματα
έδιναν και έπαιρναν.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων Συλλόγων μετά από επίσημη πρόσκλησή τους, με παρουσίαση των εθίμων και των λεβέντικων χορών της Κρήτης και ενδιάμεσα πυρετώδεις προετοιμασίες για την καθιερωμένη πια παιδική θεατρική μας παράσταση.
Την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, ξεκινούσαμε
το πρωί από την Μητρόπολη της πόλης, τον Ι. Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης, για τον εορτασμό των Αγίων Δέκα, οι οποίοι είναι και προστάτες του Σωματείου μας. Λειτουργία, ζεστό καφεδάκι στην πλατεία, λίγη μεσημεριανή ξεκούραση και από νωρίς
στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. του Π. Ηλία, όπου οι λιλιπούτιοι φίλοι μας το απόγευμα, θα μας παρουσίαζαν αυτό που με
μεράκι και προσπάθεια είχαν ετοιμάσει, υπό την καθοδήγηση
της Αντιπροέδρου, Α.-Μ. Ντουντουνάκη.
Επόμενο ραντεβού, τα κάλαντα στους φορείς της πόλης, την
παραμονή των Χριστουγέννων και το πρώτο κομμάτι βασιλόπιτας από τα χέρια του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιώς
κ. Σεραφείμ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια κάλαντα, ρακές και φιλέματα σε πειραιώτικα σπίτια, συμμετοχή σε εκδηλώσεις του
Δήμου, αλλά και χορό στους πεζόδρομους με τον κόσμο να
σταματά για λίγο τα ψώνια του, για να μας καμαρώσει και να
μας ευχηθεί.
Δυστυχώς φέτος οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε
λόγω κορωνοιού, μας ανάγκασαν να μείνουμε μακριά από
πρόσωπα και πράγματα που αγαπάμε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να στολίσουμε το «σπίτι» μας, να αγκαλιστούμε, να φιληθούμε, να ευχηθούμε ο ένας στον άλλον από κοντά, να χορέψουμε όλοι μαζί και να καλέσουμε τον Άγιο Βασίλη να μοιράσει
δώρα και γλυκά στα παιδιά.
Ανοίξαμε λοιπόν κι εμείς το σεντούκι των αναμνήσεων,
για να ξαναζήσουμε-έστω και νοερά-τις ευτυχισμένες εκείνες μέρες, μέχρι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να ξανανταμώσουμε.
Εύχομαι σε όλους μια καλή και ευλογημένη χρονιά με
υγεία.
Θεόδωρος Τσόντος
Πρόεδρος της Α.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

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.

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

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:
Αδελφότητα 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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Aδεια αλλά κατάφωτη η πόλη μας
'Άγιο των παιδιών στο σπίτι μέσω της πλατφόρμας Zoom, αφού λόγω κορωνοϊού δεν
μπόρεσαν να τον συναντήσουν από κοντά.
Στην ψηφιακή αυτή συνάντηση μικρά και μεγάλα παιδιά, είχαν την ευκαιρία να του εκφράσουν την ευχή και την επιθυμία τους για τη νέα
χρονιά και να νιώσουν τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.
Ακριβώς δε στην αλλαγή του χρόνου, ο Δήμος κάλεσε όλο τον κόσμο να βγει στα μπαλκόνια, για να υποδεχθεί τον καινούργιο χρόνο
με ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, που πλημμύρισαν τον Πειραϊκό ουρανό και στη συνέχεια καλωσόρισαν στο λιμάνι το πρώτο πλοίο της νέας χρονιάς.
Δυστυχώς όλες οι εορταστικές δράσεις,
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διαφορετικότητα αυτών των εορτών εξαιτίας της πανδη- πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία κοιμίας, η Δημοτική Αρχή Πειραιά, προσπάθησε νού και με την αυστηρή τήρηση των μέτρων,
να κρατήσει ζωντανό το πνεύμα των Χριστου- που είχαν ορίσει οι αρμόδιες αρχές και η πολιγέννων, δίνοντας μια πνοή αισιοδοξίας, ελπί- τεία, για τον περιορισμό της διασποράς του
δας και όμορφης ατμόσφαιρας σε ολόκληρη COVID-19.
O Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης,
την πόλη.
Έτσι μπαίνοντας στην εορταστική περίοδο, σε δήλωσή του ανέφερε πως μπορεί φέτος να
εκατοντάδες λαμπιόνια άναψαν στο Χριστου- μην υπήρχαν συναθροίσεις όπως τα προηγεννιάτικο δέντρο, ύψους 15 μέτρων που είχε γούμενα χρόνια, ωστόσο το «κυρίαρχο» χαρατοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο του Δημοτι- κτηριστικό των εορτών στον Πειραιά, ήταν ο
κού Θεάτρου, γεμάτο κορδέλες με ευχές του πλούσιος στολισμός στις γειτονιές και τα φωκόσμου. Στη συνέχεια ο Δήμος επαναφέρο- τεινά θεάματα. Αρωγοί σε αυτήν την προσπάντας το έθιμο του στολισμένου καραβιού, στό- θεια στάθηκαν οργανισμοί, φορείς, κοινωφελή
λισε και φωταγώγησε πανέμορφα σκαριά, το ιδρύματα και επιχειρήσεις, που συνέδραμαν
καθένα από τα οποία είχε τη δική του ξεχωρι- στο να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν καλύστή ιστορία. Από τη γιορτινή ατμόσφαιρα δεν τερη εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη.
έλειψε και ο εμβληματικός Πύργος, που δεσπόζει σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του
Πειραιά, ο οποίος φωταγωγήθηκε με φόντο το
μεγάλο λιμάνι σε ένα θέαμα μοναδικής αισθητικής που εξέπεμπε εικόνες γεμάτες λάμψη,
φως και πανδαισία χρωμάτων και μεταδόθηκε
με live streaming από την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.com και τα youtube και facebook του destination piraeus.
Παράλληλα, φωταγωγήθηκαν το Δημοτικό
Θέατρο, το Δημαρχείο, οι γερανοί στα έργα
του ΜΕΤΡΟ και το Λιοντάρι, ενώ τα σιντριβάνια της πόλης μας, ξαναζωντάνεψαν προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Μια ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε το «Δάσος των Αστεριών» στο Πασαλιμάνι, όπου μέσα από μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική εγκατάσταση, τρισδιάστατα αστέρια, άναβαν την
ώρα που ο επισκέπτης βρισκόταν δίπλα τους
ή περνούσε μέσα από αυτά.
Και επειδή γιορτές δε λογούνται χωρίς τον
'Αγιο Βασίλη, ο Δήμος έφερε τον αγαπημένο

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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Σημαντικές επέτειοι εν καιρώ πανδημίας
Μαρτυρική τελείωση των 4 Μαρτύρων

Πριν ακόμα επιδεινωθεί η κατάσταση με την πανδημία στη
χώρα μας, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» γιόρτασε τους 4 Μάρτυρες, την παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στον στο
Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία.
Τη Θεία λειτουργία μετ’αρτοκλασίας, η οποία τελέστηκε προεξάρχοντος του προϊστάμενου του γειτονικού Ναού, Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνού Μακρυδάκη και συλλειτουργούντος του
Aιδεσιμολο-γιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου π. Χρήστου Τζανουδάκη, παρακολούθησαν η Αντιπρόεδρος και μέλη του Δ.Σ.
ενώ την ημέρα τίμησε και μικρή αντιπροσωπία χορευτών, με
τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και το λάβαρο του Συλλόγου.

28η Οκτωβρίου 1940

Ανήμερα της ένδοξης επετείου του «ΟΧΙ» μέλη του Δ.Σ. της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνοδευόμενα από την Αντιπρόεδρο, παρέστησαν στη δοξολογία που τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και στη συνέχεια στην κατάθεση στεφάνων, που πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο
αριθμό ατόμων, για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, μπροστά στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι
«Η 28η Οκτωβρίου, είναι ημέρα τιμής και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες και ο καλύτερος τρόπος για να
την τιμήσουμε είναι αφενός να κρατήσουμε ψηλά το εθνικό μας
φρόνημα και αφετέρου να επιδείξουμε την ίδια θέληση και ομοψυχία με αυτούς τους ήρωες, σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας».
Επί πλέον την ίδια μέρα, ο Δήμος για να τιμήσει την ένδοξη
επέτειο «έντυσε» το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα γαλανόλευκα, με μια τεράστια ελληνική σημαία που κυμάτιζε στην πρόσοψη του επιβλητικού κτηρίου, με τη μέθοδο του 3d projection
mapping.

Σίγησε μετά το πρώτο χτύπημα
Αναστάτωση, ανησυχία και συνεχείς ανταλλαγές απόψεων με
άλλα πολιτιστικά σωματεία, οδήγησαν τη Διοίκηση της ´ΟΜΟΝΟΙΑΣª, να ανοίξει δειλά δειλά την πόρτα της στους μαθητές
χορού και κρητικών οργάνων τον Οκτώβρη, αλλά με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Ο Σύλλογος καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε σχολαστικά, από
τις κοπελιές του Διοικητικού Συμβουλίου, τοποθετήθηκαν σημάνσεις σχετικά με την απόσταση η οποία έπρεπε να τηρείται
ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ενώ μαθητές και γονείς,
ενημερώθηκαν αναλυτικά ακόμα και εγγράφως, για τον τρόπο
διεξαγωγής των μαθημάτων με τις νέες συνθήκες.
Όμως πριν καλά καλά χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας
εκπαιδευτικής περιόδου, αναγκάστηκε να σιγήσει και πάλι,
αφού η πανδημία άρχισε να δείχνει και στη χώρα μας το σκληρό της πρόσωπο.
Έτσι ο Σύλλογος με ευθύνη απέναντι στα μέλη του, αναγκάστηκε και πάλι να σφαλίσει τις πόρτες του, τηρώντας τη νομοθεσία.Μας λείπετε και ευχόμαστε γρήγορα να ξανασμίξουμε
όλοι υγιείς.

Ευχαριστούμε...
Ο Πρόεδρος
και το Δ.Σ. της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
ευχαριστούν
θερμά την κα
Το υ μ α ζά τ ο υ
Γερασιμούλα-Αλεξάνδρα,
Εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλο Δηµοτικής Συγκοινωνίας, µε
αρµοδιότητα ελέγχου και συντονισµού της Δηµοτικής συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών
Έργων και Δηµοτικής Συγκοινωνίας της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης, για την ευγενική προσφορά των δύο ψηφιακών θερμομέτρων, για τις ανάγκες των
μελών του Συλλόγου στη δύσκολη εποχή της πανδημίας.
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Λίγα νέα από την πόλη μας
Ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης στον Πειραιά

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υποδέχθηκε τον
Δεκέμβρη 2020 στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, μαζί
με τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού, ενόψει του
εορτασμού στην πόλη του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου και του πολιούχου
Αγίου Σπυρίδωνα στις 12 Δεκεμβρίου.
Ο Σεβασμιώτατος σε δήλωσή του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εμείς εδώ στον
Πειραιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα,
έχουμε την έμπνευση, τη δύναμη την ευψυχία να αντισταθούμε. Αντιστεκόμαστε
τηρώντας τους υγειονομικούς όρους που
προβλέπει η αρμόδια επιστημονική ομάδα. Οι δύο μεγάλες πανηγύρεις της Μητροπόλεως, του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος, αλλά και του εφόρου και προστάτου της ναυτοσύνης, του Αγίου Νικολάου
θα τελεστούν όπως προβλέπουν τα αρμόδια πρωτόκολλα, για την αποφυγή συναθροίσεων. Με πίστη με αγάπη, με τιμή
στους μεγάλους Αγίους, αλλά και με ταπείνωση». Την κοινή κατεύθυνση για τον
περιορισμό της πανδημίας επιβεβαίωσε
και ο Δήμαρχος.

Εγκαίνια κλινών ΜΕΘ στη Νίκαια

Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας
εγκαινίασε τον Δεκέμβρη 2020, 12 νέες
κλίνες που παραδόθηκαν στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Οι κλίνες
ΜΕΘ αναπτύχθηκαν από τη δωρεά του
κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, της κας Αγγελικής Φράγκου και της εταιρείας ΙΟΝ

Α.Ε. Μετά την παράδοση ακολούθησαν
δηλώσεις από τον Υπουργό και τους χορηγούς, οι οποίο μεταξύ άλλων ευχαρίστησαν ιατρούς, νοσηλευτές και το προσωπικό για την εξαιρετική δουλειά και
προσπάθεια που κάνουν, σε ένα πολύ
μεγάλο και πολύ σημαντικό νοσοκομείο
για την πόλη.
Οι 12 νέες κλίνες είναι υπερσύγχρονες όπως και ο εξοπλισμός τους, ο δε
χρόνος που παραδόθηκαν σημαντικός
για τη χώρα που τις έχει ανάγκη.

Νεκρή φάλαινα στον Πειραιά

Απίστευτο το θέαμα που αντίκρισαν
προπαραμονή Χριστουγέννων, το μεσημέρι περαστικοί στον Πειραιά. Μία νεκρή
φάλαινα ξεβράστηκε στην παραλία, στη
θαλάσσια περιοχή 2,4 ν.μ. νότια της
Ακτής Πειραϊκής.
Από τη Λιμενική Αρχή Ζέας ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Πειραιά και με τη συνδρομή ρυμουλκού, το νεκρό κήτος το οποίο είχε
μήκος περίπου 12 μέτρα και ζύγιζε 11 τόνους, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, που υπάρχει στην Ημαθία.
Με ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»,
εξηγεί ότι η εναλλαγή από τους έντονους
νοτιάδες των προηγούμενων εβδομάδων, στους βοριάδες που επικρατούν τις
τελευταίες ημέρες – δηλαδή πιο απλά το
«γέμισμα» και το «άδειασμα» του Αιγαίου,
είχε ως αποτέλεσμα τα έντονα θαλάσσια
ρεύματα.
Έτσι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η
θαλάσσια περιοχή όπου επήλθε ο θάνατος της φάλαινας, δεδομένου ότι σύμφωνα με την κατάσταση προχωρημένης σήψης στην οποία βρισκόταν, εκτιμάται ότι
πέθανε πριν μερικές εβδομάδες και κατά
πάσα πιθανότητα εκτός του Σαρωνικού
κόλπου. Επίσης ούτε τα αίτια του θανάτου έχουν προσδιοριστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Σαρωνικός,
όπως και άλλες θαλάσσιες περιοχές της
Ελλάδας, φιλοξενούν περιστασιακά μεταναστευτικές Πτεροφάλαινες.

Αξιοποιείται τo
«Σπίτι της Άρσης Βαρών»

Με αφορμή τη μετεγκατάσταση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο
«Σπίτι της Άρσης Βαρών», ο Δήμαρχος
Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς κ. Άγγελος Κότιος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης, Καθηγητής Μάρκος
Κούτρας, ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηπαυλίδης και η κα Χαρά Μπράβου από το
τμήμα Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επισκέφθηκαν το χώρο
για επιτόπια ενημέρωση σχετικά με την
πορεία των εργασιών.

Με την ολοκλήρωση των έργων, το
Ολυμπιακό Ακίνητο θα μετατραπεί σε
χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων και
έρευνας, και γενικότερα σε χώρους οι
οποίοι θα εξυπηρετούν την ακαδημαϊκή
κοινότητα. Επίσης, θα προσφέρει στους
φοιτητές υποδομές, για πολλαπλές δραστηριότητες και χρήσεις.
Για τη διαμόρφωση του κτιρίου έχουν
ληφθεί υπόψη οι τοπικές συνθήκες της
περιοχής, η μελλοντική χρήση του κτιρίου, η ασφάλεια και υγεία των χρηστών,
οι περιβαλλοντικές συνθήκες, και οι νέες
ισχύουσες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα,
έχουν δημοπρατηθεί 20 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια και αντίστοιχοι
χώροι γραφείων, συνολικού προϋπολογισμού 2.750.000 € και σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα τον Σεπτέμβριο του
2021, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά θα είναι στην πόλη της Νίκαιας ενώ
επονται επενδύσεις για την αξιοποίηση
του υπόλοιπου κτιρίου και την ανάδειξη
του περιβάλλοντος χώρου.
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Διαφορετικά ……αλλά πάντα μαγευτικά Χριστούγεννα!
Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, χριστουγεννιάτικες αγορές νέου
τύπου, ακόμα και Αη Βασίληδες μέσω διαδικτύου, είναι μόνο λίγες από τις πολλές νέες ιδέες και πρακτικές, που εισέβαλλαν
απρόσκλητες στη ζωή μας τα φετινά Χριστούγεννα λόγω πανδημίας, με το lοckdown να αποτελεί για τους Έλληνες τη χειρότερη απειλή.
Οι δρόμοι φωταγωγημένοι αλλά άδειοι, τα καταστήματα κλειστά και το σύστημα υγείας στην πιο επικίνδυνη καμπή του. Το
χαμόγελο βεβιασμένο πίσω από μάσκες με χριστουγεννιάτικα
σχέδια και το δέντρο στημένο πολύ πριν την ώρα του στο σαλόνι, σε μια φιλότιμη προσπάθεια να βελτιώσουμε τη μελαγχολική ψυχολογίας μας.

Όμως ούτε η πανδημία δεν μπόρεσε να διαλύσει τη μαγεία
της Γέννησης του Θεανθρώπου.
Μπάλες με λαμπερά χρώματα, κεράκια, μπότες, καμπανάκια,
έλκηθρα, χιονονιφάδες, βγήκαν από τα κουτιά τους σε πείσμα
των καιρών και έκαναν την ατμόσφαιρα γιορτινή σε κάθε σπίτι,
ενώ τα χειροποίητα γλυκά που τα τελευταία χρόνια είχαν αντικατασταθεί από τα έτοιμα του ζαχαροπλαστείου, πλημμύρισαν

τις γειτονιές με τις μυρωδιές, του ροδόνερου, του γαρίφαλου
και της κανέλας.
Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες, αν και χιλιοπροβεβλημένες, συγκέντρωσαν φέτος όλα τα μέλη της οικογένειας στο καθιστικό,
που βολεύτηκαν αναπαυτικά στον καναπέ γέλασαν, έκλαψαν
και ταξίδεψαν με τα φωτάκια του δέντρου που αναβόσβηναν,
να συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό.
Και μπορεί η πολυκοσμία, οι βόλτες στα καταστήματα, τα ταξίδια, οι εκδρομές, τα γλέντια και η διασκέδαση να αποκλείστηκαν και να μας έλειψε η εικόνα των παιδιών με τα τρίγωνα και
τα ροδοκόκκινα από το κρύο μάγουλα, που προσπαθούσαν να
μοιράσουν ακριβοδίκαια τα χρήματα που κέρδισαν από τα κάλαντα, όμως στο προσκήνιο βγήκαν και πάλι έννοιες που η δύσκολη καθημερινότητα είχε θάψει βαθιά μέσα μας όπως: Εγγύτητα, Αλληλεγγύη, Αλληλοβοήθεια, Αγάπη.
Κάναμε μια επαναδιαπραγμάτευση με το ´είναιª μας, σχετικά
με το ποιοί είμαστε και τι θέλουμε. Ήρθαμε πιο κοντά και έμαθε
η ψυχή μας να ακουμπάει πιο εύκολα στις άλλες. Η καρδιά έψαξε να βρει τι της λείπει, τι της περισσεύει, τι έχει να επουλώσει
και πώς θέλει να προχωρήσει.
Παραδομένοι στη νοσταλγία περασμένων καιρών, πασπαλίσαμε με όση ´μαγικήª χρυσόσκονη είχαμε σε απόθεμα, τη δυσθυμία που έπεφτε λίγο βαριά στο στήθος και ευχηθήκαμε
´ΥΓΕΙΑª.
Τώρα που δοκιμαστήκαμε, αισθανόμαστε το πραγματικό
νόημα αυτής της ευχής.
Κι ας πάρουν αυτές οι γιορτές φεύγοντας μαζί τους τον πόνο,
τις ασθένειες και τη δυστυχία επιφυλάσσοντας σε όλους μας
μια ευχάριστη ανατροπή.
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

Διάσημοι επισκέπτες στ’Ανώγεια
Εκπρόσωποι ενός από τους πιο διάσημους και ιστορικούς οίκους μόδας, έφθασαν μέχρι τις πλαγιές του Ψηλορείτη, προκειμένου να αντλήσουν έμπνευση από τη σπουδαία παράδοση της
υφαντικής τέχνης, των γυναικών των Ανωγείων. Μια τέχνη
απαιτητική αλλά και εντυπωσιακή, που συνεχίζουν να εξασκούν
ακόμη κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού, φτιάχνοντας
περίτεχνες παραδοσιακές στολές, εργόχειρα και είδη λαϊκής τέχνης με τους αργαλειούς τους.
Αυτές τις αυτοδίδακτες τεχνίτισσες, ήθελε να δει από κοντά η
διάσημη καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, η οποία σκοπεύει να δημιουργήσει μια ολόκληρη κολεξιόν, εμπνευσμένη
από τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Κι ήταν
πράγματι σαν σκηνή από ταινία, να βλέπεις τη λιτή, αλλά πάντα
κομψή Μαρία Γκρατσία Κιουρί, που έχει κατακτήσει με τις υψηλής ραπτικής δημιουργίες της, τους διασημότερους ανθρώπους
του κόσμου και έχει ντύσει κάποιους από τους μεγαλύτερους
σταρ του πλανήτη σε επίσημες τελετές, να μπαίνει στο μικρό,
ταπεινό αλλά φιλόξενο σπίτι ενός ελληνικού χωριού, για να
θαυμάσει την τέχνη της υφαντικής, τα παραδοσιακά κρητικά
μοτίβα, τις ιδιαίτερες τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούνται στη
δημιουργία των παραδοσιακών στολών, αλλά και τα υλικά που
επιλέγονται.
Οι υψηλοί προσκεκλημένοι είχαν ειδοποιήσει τους τοπικούς
άρχοντες της περιοχής για την επίσκεψής τους κι εκείνοι έκαναν
ότι καλύτερο μπορούσαν για να τους ικανοποιήσουν, παρά το
γεγονός ότι τα έκτακτα μέτρα που έχει επιβάλει η πανδημία, δεν
τους επέτρεπαν να χαρίσουν στους επισκέπτες μια πλήρη
εμπειρία της πασίγνωστης κρητικής φιλοξενίας, με τα πεντανόστιμα παραδοσιακά φαγητά, τις ρακές, τις μαντινάδες και τους

παραδοσιακούς χορούς, κάτω από τα πλατάνια της πλατείας.
Ο Δήμαρχος των Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης,
τόνισε μεταξύ άλλων πως ´η παρουσία τόσο σημαντικών ανθρώπων της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας στο χωριό,
αποτελεί ένα γεγονός πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι υπάρχει
ενδιαφέρον να αναβιώσει η υφαντική τέχνη και να δημιουργηθεί στα Ανώγεια ένα Κέντρο Υφαντικής, το οποίο δεν θα έχει
μόνο εκθεσιακό, αλλά και παραγωγικό χαρακτήραª. Θύμισε δε
ότι η τέχνη αυτή, υπήρξε στο παρελθόν ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά στηρίγματα της περιοχής, αλλά και η μοναδική
μορφή γυναικείας απασχόλησης. Οι γυναίκες των Ανωγείων ñ
σύζυγοι, μανάδες, αδελφές- υποστήριζαν την οικιακή και τοπική
οικονομία, επεξεργαζόμενες το μαλλί από τη μία και δημιουργώντας από την άλλη διακοσμητικά και χρηστικά υφαντά, για
ένδυση και εμπόριο.
Δυστυχώς σήμερα από τα 450 εργαστήρια αργαλειού που
υπήρχαν το 1980, υπάρχουν μετά βίας 10 ενεργά, τα οποία συντηρούνται από γυναίκες 65 ετών και άνω.
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Η Κρήτη στο επίκεντρο
Μια εκτίμηση για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων: η Κρήτη στο επίκεντρο της Ασπασίας (Σίσσυς) Αλιγιζάκη, Διδάκτορος
Διεθνών & Ευρ.
Σπουδών – Δικηγόρου, Καθηγήτριας της Νομικής Sorbonne
ParisNor-d/IdEF,
Αντιδημάρχου
Πειραιά
Και ενώ από την μια το 2021 έφτασε για
τη χώρα μας αρκετά ελπιδοφόρο με τη χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού,
από την άλλη ο Ερντογάν συνεχίζει να
«εμβολίζει» προκλητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, με την αλλαγή
του χρόνου, επέλεξε συμβολικά να διατρανώσει για άλλη μια φορά τη νέο-οθωμανική
πολιτική του κάνοντας την πρώτη μουσουλμανική προσευχή του στην Αγιά Σοφιά.
Πως διαγράφεται όμως, το μέλλον των
ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά την έναρξη
του 2021;
Είναι σαφές ότι το 2020 με τις αλλεπάλληλες τουρκικές προκλήσεις υπήρξε ένα ίσως
από τα χειρότερα έτη στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1974. Κατ’
επέκταση, δύσκολα θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το 2021 φαίνεται ευοίωνο για τα ελληνοτουρκικά.
Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι το
προηγούμενο έτος κλείνει και με δύο αισιόδοξες σχετικές εξελίξεις.
Αφενός με την ανάρτηση στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΟΗΕ της συμφωνίας Ελλάδας Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, η
οποία είναι αναμφίβολα ένα θετικό γεγονός
αφενός γιατί στην ουσία «ακυρώνει» το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο, αφετέρου
γιατί δημιουργεί ένα κεκτημένο. Ένα κεκτημένο προς αξιοποίηση στην περίπτωση που
η ελληνοτουρκική διαφορά φτάσει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γεγονός βέβαια
που προϋποθέτει ότι η Τουρκία θα υπογράψει το σχετικό συνυποσχετικό για την οριστι-

κή επίλυση της.
Μέχρι τότε όμως αν η χώρα μας προβεί σε ενέργειες στις αμφισβητούμενες
από την Τουρκία περιοχές, δεν αποκλείεται ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου
ή και μιας ευρύτερης σύγκρουσης.
Μια δικαστική, κατ’ επέκταση, διευθέτηση
της διαφοράς ενδεχομένως θα εξασφάλισε
στη χώρα μας τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται πλήρως τα θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα που το δικαστήριο θα της αναγνώριζε. Αυτά βέβαια τα έχει και τώρα βάσει
της Σύμβασης για το Δίκαιο της θάλασσας
(UNCLOS), αλλά διστάζει να τα ασκήσει λόγω του casus belli της Τουρκίας.
Το πιθανότερο είναι, λοιπόν, η Τουρκία να
επιθυμεί, κατά κύριο λόγο, να «καθίσει»
σχεδόν βεβιασμένα, υπό συνθήκες casus
belli, τη χώρα μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με γνώμονα όχι όμως το
διεθνές δίκαιο αλλά το δίκαιο της ισχύος.
Επιθυμεί δε να θέσει επί τάπητος ζητήματα
όπως η αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης και οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες».
Αναλυτικότερα, η Τουρκία, μεταξύ άλλων διεκδικήσεων της, αμφισβητεί (ήδη
από το 1996) την ελληνική κυριότητα σε
ένα μεγάλο αριθμό νησιών, νησίδων και
βραχονησίδων, όπως η Γαύδος, η Χρυσή, το Κουφονήσι, κ.λπ με το ψευδοεπιχείρημα ότι όταν η Κρήτη παραχωρήθηκε
στην Ελλάδα με τη Συνθήκη του Λονδίνου
το 1913, τα νησιά και οι νήσοι και βραχονησίδες που βρίσκονται γύρω από το νησί,
δεν αναφέρονται ονομαστικά και άρα, κατά
την Τουρκία, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς εκκρεμεί.
Η Γαύδος και, γενικότερα η Κρήτη, είναι εξάλλου στο επίκεντρο του τουρκικού ενδιαφέροντος, καθώς στα οικόπεδα γύρω από το νησί και ειδικότερα στο
νότιο μέρος του υπάρχουν ενδείξεις για
πολύτιμα ενεργειακά αποθέματα.
Η δεύτερη θετική εξέλιξη στο τέλος του
2020 συνίσταται στην διαφαινόμενη αλλαγή της Αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία η οποία κατέστη εμφανής με την επιβολή κυρώσεων στην

Άγκυρα για τους S400.
Εξάλλου, οι ΗΠΑ φαίνεται να εξετάζουν
σοβαρά την αποχώρηση από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία,
λόγω της «ανησυχητικής» εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν.
Στα δε εναλλακτικά σχέδια που εξετάζει η Ουάσιγκτον περιλαμβάνεται και η
βάση στη Σούδα της Κρήτης, γεγονός
που θα λειτουργήσει ενισχυτικά για τη
θέση της Ελλάδας.
Εν γένει, πρέπει να σημειωθεί ότι η
προσπάθεια αύξησης των συντελεστών
ισχύος ενός κράτους έχει συνήθως το
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα να αυξάνει την
ανασφάλεια του όποιου αντιπάλου που
θεωρεί την πράξη αυτή απειλητική, με
αποτέλεσμα να αντιδρά επιθετικά.
Αυτό επιβεβαιώνεται ιστορικά από την
εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου (που
συνέγραψε ο Θουκυδίδης), με την ενίσχυση
της Αθήνας που προκάλεσε το φόβο και τη
συνακόλουθη επίθεση της Σπάρτης. Ο Ερντογάν ίσως θα έπρεπε, λοιπόν, όπως άλλωστε όλοι όσοι μελετούν και χαράσσουν
στρατηγική, να διαβάσει Θουκυδίδη. Διαφορετικά κινδυνεύει να πέσει στην ονομαζόμενη «παγίδα» του.
Πιο συγκεκριμένα ο μαξιμαλισμός του
και η επιθετική αναθεώρηση του status
quo της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι πιθανό να προκαλέσει ανασφάλεια
σε άλλες δυνάμεις που θα θέλουν να
διατηρήσουν τη σχετική θέση τους σε
αυτό. Συνεπώς, ελλοχεύει ο κίνδυνος να
του επιτεθούν για να τον αναχαιτίσουν,
πιθανότατα μάλιστα συμμαχώντας η μία
με την άλλη, υπό το γνωστό επίσης δόγμα: «ο εχθρός του εχθρού φίλος».
Κλείνοντας όμως πρέπει να έχουμε κατά
νου και μια άλλη θουκυδίδεια ρήση: “Φρόνιμοι είναι εκείνοι που ξέρουν ότι ο πόλεμος (και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, γενικότερα, η διακρατική σύγκρουση) δεν περιορίζεται στα όρια
που εκείνοι θέλουν να του επιβάλλουν.
Η τύχη, εν τέλει, οδηγεί τη πορεία του”.
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Αντιπλημμυρική προστασία

Ένα μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της Παλιάς Κοκκινιάς στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, δημοπρατείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Το έργο, χρηματοδοτείται από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής, με προϋπολογισμό ύψους
9.300.000 ευρώ και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στον ευρύτερο Πειραιά.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης δήλωσε, πως η
δημοπράτηση του έργου αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, λέγοντας πως θα συμβάλλει καταλυτικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
Συνεχάρη δε και ευχαρίστησε την Περιφέρεια και την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου, για την προσπάθεια και τις ενέργειές της να προχωρήσει άμεσα αυτό το
μεγάλο έργο υποδομής. Η συνεργασία τους όπως τόνισε θα
συνεχίσει να είναι διαρκής και εποικοδομητική για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος της πόλης.

Η ΑΝΕΚ κοντά στους
κρητικούς μαθητές

Η ΑΝΕΚ LINES, είναι μία εταιρεία η
οποία στέκεται δυναμικά και διαχρονικά
αλληλέγγυα, στο πλευρό της κρητικής
κοινωνίας. Έτσι με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κρητικό μαθητόκοσμο, που βρίσκεται και αυτός αντιμέτωπος με τη μεγάλη πρόκληση της πανδημίας και με φροντίδα
για τις νέες γενιές που σηματοδοτούν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, ανταποκρίθηκε για ακόμη μία φορά στις επιταγές
των ημερών, στηρίζοντας έμπρακτα τις ανάγκες δεκάδων οικογενειών με την προσφορά tablets, τα οποία θα διευκολύνουν
την πρόσβαση των μαθητών στην τηλεκπαίδευση, κάνοντας με
αυτόν τον τρόπο σαφή τη σημασία που έχει το μεγάλο ταξίδι
της μάθησης και της γνώσης στη ζωή των παιδιών.

σελίδα 7

Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας
σε βάρος των γυναικών
Περισσότερα από 33.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής
βίας, καταγγέλθηκαν στην ΕΛΑΣ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ το τρίμηνο από τον Μάρτιο έως
και τον Μάιο του 2020, έγιναν 1.103 ανάλογες καταγγελίες.
Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι διαχρονικό
και διαπολιτισμικό, ενώ θύματα μπορεί να είναι όλα τα μέλη της
οικογένειας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Ωστόσο,
σύμφωνα με τις ερευνητικές καταγραφές σε παγκόσμιο επίπεδο τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κατά τη διάρκεια
της «καραντίνας» και του υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι,
λόγω του πρώτου κύματος της πανδημίας, παρατηρήθηκε αύξηση στις τηλεφωνικές κλήσεις στη γραμμή SOS 15900.
Βέβαια ο δισταγμός των θυμάτων να απευθυνθούν στις Αρχές παραμένει ισχυρός.
Είναι πολύ σημαντικό, τα θύματα να πάρουν την απόφαση
και να αναφέρουν αυτό που τους συμβαίνει. Υπάρχει ο απαιτούμενος μηχανισμός για να τα υποστηρίξει. Η ενδοοικογενειακή βία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική υπόθεση, αλλά ως ένα κοινωνικό ζήτημα με αρνητικές συνέπειες τόσο για
το ίδιο το θύμα, όσο και για την κοινωνία.
Η 25η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη
της βίας σε βάρος των γυναικών, μία ημέρα που έρχεται να
μας υπενθυμίσει ότι οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα, αλλά ανθρώπινες οντότητες με δικαιώματα, άποψη, θέλω, πιστεύω και
έχουν φωνή!
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Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Την ολοκλήρωση της εμβληματικής έκδοσης-επανατύπωσης του βιβλίου «Κρητικό
λεξιλόγιο» του Κρητικού συγγραφέα και
πρώτου Προέδρου της Ένωσης Συντακτών
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, Ιωάννη
Κονδυλάκη, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκης, σε συνάντηση συντελεστών της έκδοσης, με παράλληλη τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα.
Το Κρητικό λεξιλόγιο επανατυπώθηκε
από την Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕ Ηρακλείου
και τη συνεργασία του Βλαχάκειου Πνευματικού Κέντρου Άνω
Βιάννου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από το
θάνατο του καταγόμενου από την Βιάννο, κορυφαίου συγγραφέα και δημοσιογράφου.
Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η νέα έκδοση η οποία αριθμεί 300 περίπου σελίδες, είναι πηγή αλλά και κιβωτός χιλιάδων
κρητικών λέξεων και θα δοθεί αρχικά σε σχολεία και βιβλιοθήκες, ενώ μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες από την
πανδημία, Περιφέρεια, ΕΣΗΕΑ, Δήμος Βιάννου και Βλαχάκειο
Πνευματικό Κέντρο Βιάννου, θα πραγματοποιήσουν από κοινού
συνέδρια και εκδηλώσεις στην Κρήτη και στην Αθήνα, τιμώντας
τη μνήμη και το σημαντικό έργο του Ιωάννη Κονδυλάκη.

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία
στο Καστελλόριζο
Σε μια συμβολική κίνηση εν
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, προχώρησε ανήμερα της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου, δύτης από
το Ηράκλειο της Κρήτης.
Συγκεκριμένα ο Μανώλης
Βουτσαλάς, ταξίδεψε μέχρι το ακριτικό Καστελλόριζο, προκειμένου να υψώσει τη μεγαλύτερη ελληνική σημαία.
Η γαλανόλευκη εμβαδού 745,5 τετραγωνικών μέτρων η
οποία ζύγιζε 200 κιλά, κατασκευάστηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ
ως ιστός χρησιμοποιήθηκε γερανός, ο οποίος μεταφέρθηκε
από τη Ρόδο στο Καστελλόριζο, με έξοδα του ίδιου.
Σχετικά με την πρωτοβουλία του ο κ. Βουτσαλάς είπε «Αυτή η
σημαία δεν είναι δική μου, αλλά όλων μας».

σελίδα 8

Επέστεψαν στην Κρήτη οι «ηρωίδες»

Ολοκληρώνοντας την εθελοντική αποστολή τους, επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο οι νοσηλεύτριες που έδειξαν το δρόμο
και έκαναν όλη την Ελλάδα να μιλήσει για το μεγαλείο της ψυχής τους, αλλά και τη δύναμή τους να απομακρυνθούν από τα
σπίτια και τις οικογένειές τους, εν μέσω πανδημίας.
Οι δέκα εθελόντριες είχαν ξεκινήσει από το Ηράκλειο, για να
αναλάβουν εργασία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, προκειμένου να ενισχύσουν τους Θεσσαλονικείς συναδέλφους τους,
στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Την αναχώρησή τους ανακοίνωσε, με την εξής ανάρτηση στο
λογαριασμό του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ κ. Δημήτρης Τσαλικάκης:
«Ο εθελοντισμός δεν έχει όρους, ούτε διαπραγματεύσεις.
Από την πρώτη μέρα, στην πρώτη γραμμή. Θα κρατήσουν για
πάντα την αγάπη των συναδέλφων τους και την προσπάθεια
όλων σαν ομάδα. Η Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ εκφράζει ένα μεγάλο
ευχαριστώ στις νοσηλεύτριες και στη Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ,
κα Λένα Μπορμπουδάκη».
Είναι γνωστό σε όλους, πως οι δεσμοί που συνδέουν την
Κρήτη με την Μακεδονία είναι πολύ δυνατοί, γιατί σφυρηλατήθηκαν κάτω από ζοφερές συνθήκες, όταν τρεις χιλιάδες Κρήτες
εθελοντές έτρεξαν στο προσκλητήριο του Μακεδονικού αγώνα
και εφτακόσιοι από αυτούς έμειναν για πάντα στη Μακεδονική
γη, που τόσο φιλόξενα τους σκεπάζει.
Δεν είναι τυχαίο έξαλλου, ότι σήμερα στην Μακεδονία ζουν
μισό εκατομμύριο Κρήτες και υπάρχουν πάνω από 14 Κρητικά
Σωματεία, με πλούσια πολιτιστική δράση.

Παναγία η Θυμιανή – 1821
Το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» είχε αποφασίσει να πραγματοποιήσει εντός του 2021 αφιέρωμα για τα 30 χρόνια από το θάνατο
του Κώστα Μουντάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την 25η Ιανουαρίου και χοροεσπερίδα στο κρητικό κέντρο «Ομαλός» την
7η Μαρτίου.
Δυστυχώς όμως, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, οι εκδηλώσεις αυτές ματαιώνονται.
Μια άλλη εκδήλωση που προγραμματίζουμε και ευελπιστούμε να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της πανδημίας, είναι ένα
αφιέρωμα στην Παναγία τη Θυμιανή των Σφακίων για τη
συμβολή της στην επανάσταση κατά της Τουρκοκρατίας, με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την επανάσταση του
1821.

