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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» προγραμματίζει την κοπή της
Αγιοβασιλόπιτας για την
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
και την ετήσια συνεστίασή της για το μεσημέρι
της 27ης Φεβρουαρίου 2022
στο κρητικό κέντρο «Ομαλός»
με το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού.
Όμως ο περιορισμός των συναθροίσεων, λόγω της
πανδημίας, δεν γνωρίζουμε αν θα μας επιτρέψει να
πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις αυτές.
Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τα περαιτέρω.

Επέτειος 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821
Το 2021 ήταν μια συμβολική χρονιά σταθμός για την πατρίδα μας.
Γιορτάσαμε την μεγάλη επέτειο της Εθνικής μας ανεξαρτησίας, και τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού
μας κράτους, της ΕΛΛΑΔΑΣ μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αναβίωσαν μνήμες της επανάστασης και αναδείχτηκαν διαχρονικές εθνικές αξίες
μέσα από τις επετειακές δράσεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», της Ελληνικής
Πολιτείας αλλά και σημαντικών φορέων
της χώρας, αποδίδοντας παράλληλα φόρο τιμής στους αγωνιστές προγόνους
μας, που με τη γενναιότητα, τη δύναμη
ψυχής και την αυτοθυσία που επέδειξαν,
αγωνιζόμενοι «υπέρ βωμών και εστιών»,
μας χάρισαν την πολυπόθητη ελευθερία.
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας
ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης,

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκφώνησε
μια ιστορική ομιλία στην Πνύκα με την
περίφημη φράση του:
«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν
Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε
πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε
ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν
τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας
φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ
πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα»,
ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας
ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας».
Λόγια με ιδιαίτερη σημασία στους καιρούς που ζούμε.
Η επέτειος των 200 χρόνων από την
κήρυξη της Επανάσταση του 1821 και
του αγώνα της Εθνικής ανεξαρτησίας είναι ένα καθοριστικό ιστορικό γεγονός,
γιατί παράλληλα με την αναγνώριση των
αγώνων και των θυσιών του λαού μας,

μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε ξανά
το παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον της Ελλάδας μας.
Διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη για να αποφύγουμε τα ίδια λάθη, γιατί
η ενότητα οδηγεί σε εθνικές επιτυχίες σε
αντίθεση με το διχασμό και τη διχόνοια,
που έχουν ολέθρια αποτελέσματα.
Η Ελλάδα μας τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από την κρίση και πρόσφατα από την πανδημία. Πολλοί συνάνθρωποί
μας βρίσκονται σε δεινή θέση. Νέοι άνθρωποι με λαμπρές σπουδές και όρεξη
για δουλειά αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Αυτό είναι ίσως το πιο επώδυνο
απ’ όλα. Γίνεται ένας νέος μεγάλος αγώνας, για επιβίωση.
.Στο τέλος όμως θα βγουμε νικητές. Το
έχουμε αποδείξει οτι ενωμένοι μπορούμε
να πετύχουμε.
Θ. Τσόντος

Τα μαθήματα χορού και μουσικής πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Κυριακή & ώρα:
18:00 για τους μικρούς μαθητές, 19:00 για τους καινούργιους ενήλικες μαθητές
& 20:00 για τους προχωρημένους.
Τα μαθήματα κρητικών οργάνων γίνονται κάθε Κυριακή & ώρα: 18:00.
Τηρούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 41 71 498

Κρήτες του Πειραιά
Η εφημερίδα μας εκδίδεται
με ευθύνη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας
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Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους

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
Γράφει: η Τσόντου Κωνσταντίνα
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

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημοσίως όλους όσοι βοήθησαν στην επισκευή
και ανακαίνιση του μεγάρου μας.
Πριν καιρό είχαν πέσει σοβάδες από τον τρίτο
όροφο του κτηρίου, προξενώντας, ευτυχώς, μόνο υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα,
τους κατόχους των οποίων και αποζημιώσαμε.
Ήμασταν τυχεροί που δεν υπήρξε κάποιος
τραυματισμός διερχομένων, καθώς μπροστά
στο σύλλογο υπάρχει στάση λεωφορείων.
Έπρεπε λοιπόν, προς αποφυγή κάποιου σοβαρού ατυχήματος και για την εξασφάλιση των
περιοίκων και των διερχομένων να επισκευαστεί άμεσα η πρόσοψη του κτηρίου.

Απευθυνθήκαμε στο μέλος μας και πρόεδρο
του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για
βοήθεια, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως και
έδωσε εντολή να επισκευαστεί, με δικά του
έξοδα, η πρόσοψη και να καλυφθεί με θερμομονωτικά υλικά καθώς και να στρωθεί η ταράτσα με διπλή μόνωση.
Επίσης το μέλος μας Κώστας Μαυρουκάκης που έχει δικό του συνεργείο καθαρισμού
προσφέρθηκε να καθαρίσει και να απολυμάνει το μέγαρό μας αφιλοκερδώς και να το ξανακάνει, όποτε χρειαστεί.
Τέλος με παρέμβαση του μέλους μας Ελίνας
Βερυκάκη ασφαλίστηκε δωρεάν για ένα έτος,
προς το παρόν, το κτήριό μας από την Ατλαντική Ένωση και έπεται συνέχεια.
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Άγιοι Δέκα της Κρήτης

Κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή πριν
τα Χριστούγεννα, η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά την μνήμη
των Αγίων Δέκα μαρτύρων, οι οποίοι είναι σύμφωνα και με την καταστατική συνέλευση και προστάτες του Σωματείου
μας, στον Μητροπολιτικό Ι. Ν . Κωνσταντίνου και Ελένης του Πειραιά, όπου η

Αδελφότητα έχει φτιάξει εικονοστάσι με
την εικόνα των Αγίων απο το 1895.
Οι άγιοι Δέκα μάρτυρες μαρτύρησαν
τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας
ήταν ο Δέκιος. Από αυτούς, οι μεν Θεόδουλος, Σατορνίνος, Εύπορος, Γελάσιος
και Ευνικιανός, ήταν από τη Γόρτυνα της
Κρήτης. Ο Ζωτικός, από την Κνωσό. Ο
Αγαθόπους από το Πάνορμο. Ο Βασιλειάδης (ή Βασιλείδης) από την Κυδωνιά. Ο
Ευάρεστος και ο Μόβιος (ή Πόμπιος, ή
Πόντιος) από το Ηράκλειο.
Έτσι και φέτος ο πρόεδρος και μέλη
του Δ.Σ. της Ομόνοιας, μαζί με νέους και
νέες ντυμένους με τις παραδοσιακές
κρητικές ενδυμασίες, έδωσαν το παρόν
στην επιμνημόσυνη δέηση προς τιμή
των Αγίων Δέκα, όπου χοροστατούσε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ.

Διπλή Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην ´ΟΜΟΝΟΙΑª

Διπλή Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα
παιδιά και τους νέους, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19/12/2021 στο μέγαρο
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Η γιορτή ξεκίνησε με παιδικές χειροτεχνίες από τα μικρά παιδιά, συνεχίστηκε
με το παιχνίδι «Ο μυστικός Αη Βασίλης»,

που βασίζεται στην ανταλλαγή δώρων
και ακολούθησε χορός και το παραδοσιακό κέρασμα με εκλεκτά εδέσματα που είχαν φέρει μικροί και μεγάλοι.
Τα νεότερα μέλη του Δ.Σ., που συντόνισαν, επιμελήθηκαν και καθοδήγησαν με
επιτυχία τη διεξαγωγή των παιχνιδιών

και τη δημιουργία χειροτεχνιών από τα
μικρά παιδιά, συνέβαλαν στη δημιουργία
μιας όμορφης Χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας και χαροποίησε μικρούς και μεγάλους, που είχαν μεγάλη ανάγκη να ξεφύγουν, έστω και για λίγο, από το ζοφερό
κλίμα των ημερών, λόγω της πανδημίας.

Κρήτες του Πειραιά
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Η σ υ μ β ο λ ή τ η ς Κ ρ ή τ η ς σ τ η ν ε πα ν ά σ τα σ η το υ 1 8 2 1
Συμμετέχοντας στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», παρά τις δυσκολίες λόγω πανδημίας, διοργάνωσε
και πραγματοποίησε ένα διήμερο εκδηλώσεων, με σκοπό να συμβάλει τόσο
στον αναστοχασμό της ιστορίας μας, όσο
και στην αξιοποίηση των διδαγμάτων
που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, ιερή
παρακαταθήκη για όλες τις πιθανές προκλήσεις του μέλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα προγραμμάτισε για
τις 25 Οκτωβρίου 2021, στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά εκδήλωση με θέμα:

«Η Συμβολή της Κρήτης στην
επανάσταση του 1821»

Δυστυχώς ανήμερα της γιορτής, τις πυρετώδεις προετοιμασίες για τη βραδιά,
διέκοψε η είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, η οποία έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Λαμβάνοντας όμως
σοβαρά υπόψη, ότι μια μαχήτρια της ζωής όπως ήταν η Προέδρος του ΚΙΝΑΛ,
δεν θα μπορούσε παρά να επιθυμεί διακαώς-αν ήταν εν ζωή-να τιμηθούν οι
αγωνιστές που έχυσαν το αίμα τους για
την ελευθερία του έθνους μας, το απόγευμα της ίδιας μέρες, οι Κρητικοί του
Πειραιά, υποδέχτηκαν στο «στολίδι» της
πόλης τους, τους προσκεκλημένους
όπως ακριβώς είχαν προγραμματίσει.
Την εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσαν η «ΟΜΟΝΟΙΑ» και η Περιφέρεια
Αττικής, με αφορμή τη συμπλήρωση
200 χρόνων από την αποτίναξη του
τουρκικού ζυγού, στήριξαν ο Δήμος Πειραιά, ο Ο.Π.Α.Ν. και η Ένωση των
Απανταχού Σφακιανών.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Θ.
Τσόντος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στη διοργάνωση της βραδιάς.
Υπενθύμισε δε στον κόσμο, ότι οι πολλές
επαναστάσεις των Κρητικών εναντίον
των Τούρκων, με αποκορύφωμα αυτή
του 1866-69, ήταν εκείνες που έκαναν
επιτακτική την ανάγκη των Κρητικών που
ζούσαν στο μεγάλο λιμάνι, να συσπειρωθούν και να ιδρύσουν το δικό τους σωματείο, το οποίο έδρασε δυναμικά μέσα και
έξω από τον Πειραιά, συμπληρώνοντας
το ρόλο της επίσημης πολιτείας.

αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, παρουσιάστηκαν με γλαφυρό τρόπο συνοδευόμενα από χορούς, ποιήματα και ριζίτικα
τραγούδια.
Τα χορευτικά
της Αδελφότητας
συνόδεψε το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού.
Δυστυχώς όμως,
η προγραμματισμένη συναυλία
που θα ακολουθούσε, δεν ολοκληρώθηκε λόγω
αδιαθεσίας του
καλλιτέχνη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο Υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας Κ. Κατσαφάδος, οι
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από την Αν- Βουλευτές Ν. Μανωλάκος και Χρ. Μπουπεριφερειάρχη Πειραιά κα. Στ. Αντωνά- τσικάκης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στ.
κου, τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝ κ. Ι. Βου- Βοϊδονικόλας και Ε. Μπαρμπαγιάννη, ο
ράκη και τον Πρόεδρο της Ένωσης των εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πειραιώς
Απανταχού Σφακιανών κ. Α. Κούνδου- και Φαλήρου κ. κ. Σεραφείμ, Πανοσιολορο, οι οποίοι εξήραν τη συμβολή της γιότατος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός, ο
Κρήτης στους απελευθερωτικούς αγώ- Αντιναύαρχος Λ.Σ. Α΄Υπαρχηγός Ν. Ισανες της πατρίδας μας.
άκογλου, ο Γ. Γ. του Δήμου Πειραιά Β. ΤαΣτη συνέχεια ένα βίντεο που περιέγρα- ταρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι, Δ. Καρύψε την έννοια της ελευθερίας για τον δης, Α. Αλιγιζάκη και Α. Πάσχου (ΚαλλιΚρητικό και το ανυπότακτο πνεύμα του, θέα), οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Ληξιαρπαρουσιάστηκε σε μεγάλη οθόνη, προ- χείου-Δημοτικής Κατάστασης και των Κέκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευ- ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Α. Καμαρισκόμενους.
ράτος και Δηµοτικής Συγκοινωνίας Α.
Αμέσως μετά το λόγο έλαβε η Αντιπρό- Τουμαζάτου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Β.
εδρος της Αδελφότητας Α.-Μ. Ντουντου- Μελά και Λ. Αποστόλου-Δρίτσα, οι Πρόενάκη, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά σε δροι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σπ. Σπυρίδων και
όλα τα ιστορικά γεγονότα, από την πρώ- του Β’ Διαμερίσματος Πειραιά Αλ. Νανόπουλος, οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Μακρής και Σπ. Αγγελιδάκης. Επίσης οι
Πρόεδροι των «Αθηναϊδων», Ρ. Βασιλάκη, του Τ.Π.Δ.Σ. Χορού Κ. Βαρουδάκη,
Κρητών Β.Β.Β.Βουλιαγμενης. Ν. Αγγελάκης, του Ομίλου «Ετεοκρήτες» Μ. Παπαδάκης, Κρητών Ωρωπού Μ. Μπαχάκης,
Ηπειρωτών Πειραιά Κ. Μάτσιας, Συνδέσμου Ν. Φαλήρου Α. Λαγκαδιανού, Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιά Α. Χρονότη στιγμή που πάτησαν οι Τούρκοι το πό- πουλος και του Σκοπευτικού Συλλόγου
δι τους στη Μεγαλόνησο και την κατέλα- Πειραιά Γ. Βαγιάκης. Επίσης οι πρώην
βαν, μέχρι την απελευθέρωσή της και Πρόεδροι Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλατην Ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. δονήσων Π. Συρίγος και Χορωδίας ΠειΜάχες, πολυετείς αγώνες, σκλαβιά, βα- ραιά 1960 Δ. Πασβάνη, εκπρόσωποι φοσανιστήρια, διωγμοί και ποταμοί κρητικοί ρέων και σωματείων, μέλη και φίλοι της
αίματος που χύθηκε όχι μόνο στο νησί, «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Οκτώβριος ‐ Νοέμβριος ‐ Δεκέμβριος 2021

Κρήτες του Πειραιά

Τέλος χαιρετιστήρια τηλεγραφήματα
απέστειλαν ο Υπουργός Αθλητισμού &
Πολιτισμού Λ. Αυγενάκης,ο πρώην
Υπουργός Θ. Δρίτσας, η Βουλευτής Ν.
Κασσιμάτη, η πρώην Βουλευτής Ε. Στα-

ματάκη, η Αντιπεριφερειάχης Πολιτισμού
Μ. Βιδάλη και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πειραιά, Ε. Νταιφά.
Ήταν μια όμορφη βραδιά που ανέ-

σελίδα 5

συρε από το χρονοντούλαπο της
ιστορίας τους ηρωϊκούς αγώνες των
προγόνων μας και μας γέμισε για άλλη μια φορά συναισθήματα ευγνωμοσύνης.

Στη μνήμη των ηρώων του 21

To αφιέρωμα στα 200 χρόνια από
την ελευθερία μας ολοκληρώθηκε ανήμερα της εθνικής μας εορτής της 28ης
Οκτωβρίου, στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
στην Καστέλα, όπου κοπελιές και αγόρια
με παραδοσιακές ενδυμασίες και το λά-

βαρο του σωματείου, συνοδευόμενα από
τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. παρακολούθησαν με ευλάβεια, λειτουργία
μετ’αρτοκλασίας υπέρ υγείας των μελών
της Αδελφότητας, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του συμπατριώτη μας Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Μακριδάκη. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των ηρώων μέσα
σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας
και μοιράστηκαν για πρώτη φορά κόλλυβα, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των
κεκοιμημένων, ευγενική προσφορά του
Αντιπροέδρου Αιδεσιμολογιώτατου Πρω-

τοπρεσβύτερου π. Χρ. Τζανουδάκη.
Τα 200 χρόνια από την αποτίναξη του
τουρκικού ζυγού που συμπληρώθηκαν
φέτος, ήταν μια συγκυρία που προσέδωσε σε όλους μας, όχι μόνο έντονη εθνική
υπερηφάνεια για τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να αποκτηθεί η ελευθερία του έθνους, αλλά και την καλύτερη
δυνατή ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
τις όποιες εκδηλώσεις, ύστερα την «υποχρεωτική» αναστολή τους λόγω των περιορισμών που επέβαλλε η πανδημία.
Α.-Μ. Ντουντουνάκη
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Ενορία εν δράσει – 200 χρόνια από το 1821
Το Πνευματικό κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιά τα τελευταία δέκα χρόνια πραγματοποιεί πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την ενημέρωση,
επιμόρφωση και διασκέδαση των ενοριτών του με τον τίτλο «Ενορία εν δράσει».
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» συμμετέχει ανελλιπώς όλα
αυτά τα χρόνια στις εκδηλώσεις αυτές.
Έτσι και φέτος, το Σάββατο 20/11/21
ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του
Πνευματικού κέντρου, συμμετείχαμε με
την ευκαιρία της μεγάλης επετείου για τα
200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας, στο σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τον
Πρωτοπρεσβύτερο Γιώργο Γεωργακόπουλο, που είναι η ψυχή της «Ενορίας
εν δράσει», για την πρόσκληση και αναφέρθηκε στους αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη.
Η«ΟΜΟΝΟΙΑ» παρουσίασε ένα αφιέρωμα με τίτλο «Η συμβολή της Κρήτης
στην επανάσταση του 1821», το οποίο
είχε επιμεληθεί και παρουσίασε η αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Αντωνία
Ντουντουνάκη.

κατέφευγαν στη μητέρα Ελλάδα ως την
Ένωση της Κρήτης.

Απαρτιζόταν από χρονικές ενότητες
από την έναρξη της Τουρκοκρατίας στην
Κρήτη ως την απελευθέρωσή της και την
Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα το 1913.
Παρουσιάστηκε η ιστορία της Κρήτης
από την έναρξη της Τουρκοκρατίας ως
την απελευθέρωσή της και την Ένωση
το 1913, διανθισμένη με σχετικά βίντεο,
ιστορικά κείμενα, τραγούδια και χορό
από μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» στους απελευθερωτικούς
αγώνες από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου το 1866, οπότε και ιδρύθηκε άτυπα με
σκοπό τη στήριξη τόσο των αγωνιζόμενων Κρητών όσο και την περίθαλψη των
κατατρεγμένων συμπατριωτών μας που

Ήταν μια αξιόλογη και πολύ διαφωτιστική παρουσίαση, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ο λυράρης Θοδωρής Ποθουλάκης, δάσκαλος της λύρας στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»
καιο οι Μάνθος Σταματάκης και Μανούσος Πλυμάκης στα λαγούτα, επένδυσαν
μουσικά την όλη εκδήλωση.
Οι αντιπρόεδροί μας πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Τζανουδάκης και Αντωνία
Ντουντουνάκη τραγούδησαν ριζίτικα και
άλλα κρητικά τραγούδια.
Κ.Τσόντου

Κρήτες του Πειραιά
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Η « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α » τ ι μ ά το « Ο Χ Ι »

Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, βρίσκει την Αθήνα
να ξυπνά με τις σειρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας και
όλους τους Έλληνες να ζητωκραυγάζουν το ηχηρό «ΟΧΙ» του Ι.

Μεταξά στη φασιστική Ιταλία. Tην άρνηση αυτή γιόρτασε και
φέτος η «ΟΜΟΝΟΙΑ», παρελαύνοντας με ολιγομελές τμήμα
χορευτών-σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο-περήφανα
στους δρόμους του Πειραιά, με σημαιοφόρους τον Χ. Πολάκη
και τον Μ. Γκομπριάλ και διμοιρίτισσα την Αντιπρόεδρο του
σωματείου Α-Μ. Ντουντουνάκη. Προηγουμένως η αντιπροσωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο, παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό
Αγίας Τριάδας, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.
Κατά την κατάθεση στεφάνων που ακολούθησε, το στεφάνι για
την «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατέθεσε στη μνήμη των ηρώων, ο Πρόεδρος με την παραδοσιακή του ενδυμασία.
Ηταν μια ηλιόλουστη μέρα, κατά την οποία η κεντρική λεωφόρος του Πειραιά, γέμισε Ελλάδα και γαλανόλευκες σημαίες, σε
ένδειξη σεβασμού και μνήμης στα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος.
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Τίμησαν την μνήμη του Γ. Καραϊσκάκη
από τους φορείς και τους συλλόγους.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία
πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών, των δύο απογόνων τετρασέγγονών του, πολλών συμπατριωτών
του, αλλά και άλλων επισκεπτών, τιμήθηκε η μνήμη του Στρατάρχη της Ρούμελης
και Αρχιστράτηγου της Ελλάδας κατά τον
απελευθερωτικό αγώνα του 1821, Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Η εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν ο
Σύλλογος των Απανταχού εκ του Νομού
Καρδίτσας καταγομένων και ο Σύλλογος
των Απανταχού Μαυρομματιανών «Ο
Καραϊσκάκης» πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, στο μνημείο
όπου φυλάσσονται τα οστά του Καρδιτσιώτη ήρωα, το οποίο βρίσκεται στην
ομώνυμη πλατεία στο Νέο Φάληρο, δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς, που φέρει το όνομά
του και στο σημείο όπου σκοτώθηκε.
Γύρω από το μνημείο είχαν παραταχθεί, τιμητικό απόσπασμα στρατιωτών
με τους αξιωματικούς τους, επικεφαλής
των οποίων ήταν ο Φρούραρχος του Πειραιά, Συνταγματάρχης Π. Περιμένης,

τσολιάδες με την Ελληνική σημαία και
γυναίκες με τις τοπικές ενδυμασίες της
Καρδίτσας.
Στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε, χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος
της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς και Φαλήρου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νήφων, πλαισιωμένος από ιερείς,
εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, κ.κ. Σεραφείμ.
Εν συνεχεία, χαιρετισμούς απηύθυναν
οι Πρόεδροι των Δ.Σ. των διοργανωτών
κ.κ. Κ. Κουσαής και Θ. Ζούμπος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης και ο
Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ι. Μώραλης.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε,
ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Καρδίτσας, κ. Κ. Τσιάρας, ο οποίος με
την μεστή και ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία του, αναφέρθηκε στη γέννηση του Γ.
Καραϊσκάκη στη σπηλιά δίπλα στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας, στη ζωή και το έργο,
στους αγώνες και στη θυσία του, αλλά
και στις υποθήκες που άφησε για τη συνέχιση του αγώνα κατά των Οθωμανών.
Μετά την ομιλία έγινε κατάθεση στεφάνων

Η Ατλαντική Ένωση διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο
μετόχων και αντασφαλιστών. Μεταξύ των
μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler (από το
1973), μέλος του Ομίλου της κορυφαίας
ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας
Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος το 1907, με παρουσία μεγαλύτερη
των 120 ετών στον ελληνικό χώρο.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ατλαντική Ένωση έχει πετύχει:
� Να είναι ΠΡΩΤΗ σταθερά για 5η
συνεχή χρονιά σε φερεγγυότητα

� Να διαθέτει σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και πρωτοποριακές
ασφαλιστικές παροχές, όπως ασφάλισης
Ζωής & Υγείας, ποδηλάτων, ηλεκτρικών
οχημάτων, περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης (Ν.4685/2020), ενώ επίσης είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που ασφαλίζει drones
� Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές
(αξιοπιστία) ασφαλιστική εταιρία Γενι- διαδικασίες αποζημιώσεων
κών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα,
� Να διπλασιάσει την έκταση των κεβάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. ντρικών της γραφείων από τα 2.500
Διαθέτει, με αποτελέσματα της 31ης Δε- τ.μ. στα 5.000 τ.μ.
κεμβρίου 2020, Δείκτη Φερεγγυότητας
� Να εξυπηρετεί πάνω από 400.000
275,42%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές πε- πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις)
ρισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχι� Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία
στο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλι- εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα
στική εταιρία, ποσοστό 100%)
και το σημαντικότερο:
� Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτε� Να διαθέτει φιλική, προσωπική
ρα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες
όλων των κλάδων της Οικονομίας (Fortune) και συνεργάτες
� Να διατηρεί παράδοση συνεχούς
� Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και
κερδοφορίας 32 ετών, με παράλληλη με μεγάλη ιστορία!
αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων

Το στεφάνι για την «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατέθεσε ο Πρόεδρος του σωματείου.
Στη συνέχεια, σε κλίμα συγκίνησης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκε
η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από
την εντυπωσιακή 30μελή Φιλαρμονική
του Δήμου Πειραιά.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών της
Καρδίτσας, από το χορευτικό τμήμα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθυλακκιωτών
Καρδίτσας «Η Αγία Μαρίνα».
Μετά το πέρας της τιμητικής γιορτής, οι
διοργανωτές Σύλλογοι δεξιώθηκαν τους
προσκεκλημένους στον εξωτερικό χώρο
παρακείμενου στο μνημείο θεάτρου.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Κρητικοί
του Πειραιά έχουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με την περιοχή του
Νέο Φαλήρου, αφού εκεί έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, πάρα πολλοί συμπατριώτες τους στη μάχη του Αναλάτου.
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Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ή σ υ ν ε σ τ ί α σ η σ το ν « Ο μ α λ ό »
Την Κυριακή 14/11/21 το μεσημέρι η
«ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» το πρώτο της
γλέντι, μετά την πανδημία που ενέσκηψε, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διασφάλιση της υγείας των
μελών και των φίλων που μας τίμησαν με
την παρουσία τους.

Ο πρόεδρος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη της
Αδελφότητας με παρουσία τους, παρά
τις δυσμενείς συνθήκες και τους ευχήθηκε καλή διασκέδαση.

κρόχρονη απομόνωση και αποξένωση,
λόγω του κορωνοϊού.

του και ανέφερε πως αν δεν τον είχε
γνωρίσει και δεν είχε ακολουθήσει τον

Η αντιπρόεδρος του συλλόγου μας
Αντωνία Ντουντουνάκη τραγούδησε
γνωστά κρητικά τραγούδια, συνοδευόμενη από τους μουσικούς μας.
Ο λαγουτιέρης Γιάννης Μολυμπάκης,
μαθητής πριν πολλά χρόνια του Θ. Τσόντου, ευχαρίστησε δημοσίως το δάσκαλό

ίδιο δρόμο, στο χορό και τη μουσική, δεν
ξέρει αν θα είχε κατορθώσει να δημιουργήσει τα «Κρητικά Δρώμενα», συμβάλλοντας κι ο ίδιος στην Κρητική Παράδοση.
Στη συνέχεια κατέβηκε στην πίστα και
χόρεψε με τον δάσκαλό του, σαν τον παλιό καλό καιρό.
Το γλέντι κράτησε μέχρι το βράδυ και
όλοι , φεύγοντας, είχαν να πουν ένα καλό
λόγο για την άψογη διοργάνωση της συνεστίασης, τους δεξιοτέχνες μουσικούς
αλλά και την καταπληκτική κουζίνα του
«ΟΜΑΛΟΥ».
Ευχόμαστε η επόμενη συνεστίαση να
μας βρει όλους ανεξαιρέτως μαζί υγιείς
και ελεύθερους από την πανδημία.
Κ.Τ.

Το μουσικό συγκρότημα του Κώστα
Σταυρουλιδάκη και ο Γιάννης Μολυμπάκης επένδυσαν μουσικά την εκδήλωση
και με τις κρητικές μελωδίες και μαντινάδες μας έδωσαν άρωμα Κρήτης και χάρισαν στιγμές μοναδικές στους παρευρισκόμενους, που είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη να διασκεδάσουν μετά από τη μα-

Τα γενέθλια της Ιωάννας και της Ρίτσας
Την ώρα του μαθήματος χορού έπεσε
ξαφνικά σκοτάδι και εμφανίστηκε μια
τούρτα με κεράκια, που είχαν πάρει τα
παιδιά του χορευτικού. Οι εορτάζουσες,
ξαφνιασμένες από την ωραία έκπληξη,
με τη συνοδεία του καθιερωμένου τραγουδιού των γενεθλίων από τους παρευρισκόμενους, έσβησαν τα κεράκια της
τούρτας και ευχαρίστησαν όλους για τις
Δεν είναι η πρώτη φορά που στο μέγαρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» γίνονται γιορτές
για γενέθλια και ονομαστικές γιορτές των
παιδιών του χορευτικού και της μουσικής.
Η Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου, όμως ήταν
μια ξεχωριστή μέρα, γιατί γιορτάσαμε διπλά γενέθλια στην Αδελφότητα.
Τα μέλη του Δ.Σ. και του χορευτικού Ιωάννα Μπούντρη και Ελευθερία (Ρίτσα) Στελιουδάκη γιόρτασαν τα γενέθλιά τους μαζί μας.

ευχές και τα καλά τους λόγια.
Ήταν ένα χαρούμενο διάλειμμα από
την καθημερινότητα και δημιουργήθηκε
μια ευχάριστη και αισιόδοξη ατμόσφαιρα
σε όλους.
Χρόνια πολλά και καλά κορίτσια, χωρίς
την πανδημία και τις αποστάσεις πια.
Του χρόνου να είμαστε όλοι μια μεγάλη
αγκαλιά και να σας γιορτάσουμε ξανά!

Κρήτες του Πειραιά
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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Χανιά
Με ιδιαίτερα θερμά λόγια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στα
Χανιά σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.
Ξεκινώντας από τα εγκαίνια της έκθεσης της συλλογής Κρασάκη, η κα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε
και στην αναγόρευσή της
ως επίτιμη Πρόεδρος του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και
στην επίσκεψη στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων.
Επίσης δημοσίευσε και αρκετές φωτογραφίες μεταξύ των
οποίων και μια από την χαλαρή βόλτα που έκανε στο ενετικό
λιμάνι μαζί με τον σύντροφό της, τον νομικό Παύλο Κοτσώνη.
Συγκεκριμένα έγραψε μεταξύ άλλων:

«Επισκέφθηκα τα Χανιά στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα 200 χρόνια από την έναρξη του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα και με ιδιαίτερη χαρά εγκαινίασα την έκθεση «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση: Καλλιτεχνικοί Θησαυροί από τη Συλλογή Τίνας και Μιχάλη Κρασάκη». Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συλλέκτες, που με
την προσφορά τους, μέσα από αναζήτηση δεκαετιών, μας
προσφέρουν, για πρώτη φορά, αυτή τη τόσο σημαντική και
πλούσια συλλογή από ζωγραφικά έργα, σχέδια, βιβλία, παραδοσιακές φορεσιές, καθημερινά και άλλα αντικείμενα, που
αποτυπώνουν τη μετάβαση από την περίκλειστη Ελλάδα της
Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας και συντηρούν
την εθνική μας μνήμη και αυτογνωσία.

Την ιστορική οικία του Ελευθέριου Βενιζέλου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», που
εστιάζει στην έρευνα και μελέτη της νεότερης και σύγχρονης
ιστορίας της Κρήτης και της Ελλάδας με έμφαση στην περίοδο
που έδρασε ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός, που μου έκανε
την τιμή να με αναγορεύσει Επίτιμη Πρόεδρο και Εταίρο του.
Επισκέφθηκα τέλος το Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και
Νέων Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, ενημερώθηκα για το πολύ σημαντικό του έργο και συνομίλησα με τα
παιδιά που φιλοξενούνται εκεί».
Α.-Μ. Ν.
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«Έφυγαν» από κοντά μας…
Έφυγε από τη ζωή, μετά
από σύντομη ασθένεια ο Γρηγόρης Ψαρομμάτης, ναυπηγός – μηχανικός και ιδιοκτήτης
της Ναυπηγικής Hellas, καθώς και επίτιμος πρόεδρος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», στην
οποία ήταν μέλος του Δ.Σ.
επί σειρά ετών και πρόεδρος
για δύο θητείες.
Ήταν ένας καλός συμπατριώτης με ενωτικό πνεύμα,
παρών στις δραστηριότητες
της Αδελφότητας, αρωγός
και υποστηρικτής.
Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην Κρητική
παροικία του Πειραιά και τα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του….
Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη….
****************
Ο φίλος, συμπατριώτης και
Κοσμήτορας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Δημήτρης
Μαυριδάκης,
έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε
ηλικία 69 ετών, σκορπίζοντας
θλίψη στην οικογένειά του, φίλους και γνωστούς.
Ήταν ένας καλός άνθρωπος, μειλίχιος, καταδεχτικός,
ευγενικός και πάντα κοντά
στην Αδελφότητα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. εκφράζουν τα πιο θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά του….
Καλό ταξίδι στη γειτονιά των
αγγέλων, κοντά στην αγαπημένη σου σύζυγο …
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη…
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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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Ύστατο χαίρε σε μια «Κυρία» της πολιτικής

Ν. Ανδρουλάκης - ο νέος πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ

Η Φωτεινή Γεννηματά
γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1964, στους Αμπελόκηπους Αττικής. Κόρη της Κάκιας και του Γιώργου Γεννηματά, κουβαλούσε βαρύ το
φορτίο του οικογενειακού
ονόματος, το οποίο αντί να
χρησιμοποιήσει σαν όχημα
ανέλιξης στην πολιτική, κατάφερε να του προσδώσει το
δικό της στίγμα, διαμορφωμένο από την πολιτική παρακαταθήκη του πατέρα της, αλλά και από τη δική της εμπειρία
και επαφή με τον απλό κόσμο, την οποία πάντα επεδίωκε.
Πίσω από την ευγενική της παρουσία και το φωτεινό της χαμόγελο, κρυβόταν ένας ισχυρός χαρακτήρας, ένας αποφασιστικός άνθρωπος, μια γυναίκα με τσαγανό, που ανάσαινε για
να αγωνίζεται.
Η Φώφη Γεννηματά σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διορίστηκε υπάλληλος στην Εθνική
Τράπεζα, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής (2018-2021) και
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2015-2021). Επιπλέον, είχε διατελέσει
Υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς (2003-2007), Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009-2010) στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών (2011-2012) στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, καθώς και αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άμυνας (20132015), στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.
Το 2008, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και ξεκινά τη
μάχη της πέρα από το στίβο της πολιτικής και στο στίβο της
επιβίωσης. Τον Οκτωβρη του 2021, εισάγεται στο νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός», παρουσιάζοντας υποτροπή της βασικής της
νόσου και αποσύρεται άμεσα από τη διεκδίκηση της ηγεσίας
του Κινήματος Αλλαγής. Δυστυχώς γρήγορα η κατάσταση της
υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά το μεσημέρι, της 25ης
Οκτωβρίου 2021 κατέληξε.
Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, η οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και εκατοντάδες πολίτες, τη συνόδευσαν
στην τελευταία της κατοικία, σε κλίμα οδύνης. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, χοροστατούντος
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ενώ ρίγη συγκίνησης προκάλεσαν οι επικήδειοι που εκφώνησαν τα τρία παιδιά της.
Στη συνέχεια μια μεγάλη πομπή συνόδευσε τη σορό στο Α'
Νεκροταφείο, με τιμές εν ενεργεία Υπουργού, περνώντας
πρώτα έξω από τη Βουλή, όπου η Πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ, έδωσε τις πολιτικές της μάχες, πάντα με σεβασμό απέναντι στους
πολιτικούς της αντιπάλους.
Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη, υπό τους ήχους του
Εθνικού Ύμνου, ενώ συντετριμμένοι οι δικοί της άνθρωποι, τα
παιδιά της, ο σύζυγός της, η αδερφή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, την αποχαιρέτησαν αφήνοντας ένα τριαντάφυλλο στον τάφο της.
Α.-Μ. Ν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο έκτος πρόεδρος που
εκλέγει το Κίνημα Αλλαγής
– ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος είναι εν
ενεργεία Ευρωβουλευτής
της παράταξης και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το βιογραφικό του, γραμμένο από τον ίδιο:
Γεννήθηκα το 1979 και κατάγομαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Είμαι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του προγράμματος «Νέα Υλικά και Περιβάλλον».
Έχω εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός, έχω διδάξει στην
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
ενώ έχω εργαστεί και στον κλάδο του τουρισμού.
Τον Μάρτιο του 2013 εκλέχθηκα Γραμματέας της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
Το Μάιο του 2014 εκλέχθηκα για πρώτη φορά ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της “Ελιάς – Δημοκρατικής Παράταξης”.
Έκτοτε συμμετέχω στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
Σοσιαλιστών & Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κατά την πρώτη μου θητεία, συμμετείχα στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Παράλληλα διετέλεσα αναπληρωτής στις επιτροπές Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ασφάλειας και Άμυνας και στην Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ – Λατινικής
Αμερικής
Τον Ιανουάριο του 2016, μετά από πρόταση της Σοσιαλιστικής Ομάδας, επιλέχθηκα να συμμετάσχω στην Εξεταστική
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία ως πλήρες μέλος
(Σκάνδαλο Volkswagen).
Στη νέα μου θητεία (Μάιος 2019) ανέλαβα αντιπρόεδρος των
επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας, καθώς και της Αντιπροσωπείας
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ – Λατινικής Αμερικής.
Παράλληλα συμμετέχω ως βασικό μέλος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου & στην Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, ενώ ως αναπληρωτής συμμετέχω στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,
Επιτροπή Αλιείας και στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με
την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur).
Στο τελευταίο άρθρο που συνέταξε πριν από την εκλογή του,
ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων:
Από τις 13 Δεκεμβρίου, έχουμε χρέος να κάνουμε ξανά το
ΠΑΣΟΚ μια σύγχρονη δύναμη της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, μια δύναμη ευθύνης και προοπτικής.
Είναι σαφές, ότι οι προοδευτικοί πολίτες, με τη μαζική τους
συμμετοχή στην εκλογική μας διαδικασία, εναποθέτουν σ’ εμάς
τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους για ένα σύγχρονο ανοικτό
κόμμα που θα λειτουργεί ως μια αξιόπιστη και θετική εναλλακτική επιλογή απέναντι στον διχαστικό και άγονο σημερινό δικομματισμό.
Η δική τους ελπίδα θα είναι και η δική μας πυξίδα. Είναι στο
χέρι μας να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.
Σύνταξη: Συντακτική ομάδα ert.gr
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Ένωση των Απανταχού Σφακιανών

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης μετά τις αρχαιρεσίες της 7ης-11-2021.
Πρόεδρος: Ανδρέας Κούνδουρος, Αντιπρόεδροι: Γιάννης
Αθητάκης, Μανούσος Μανούσακας, Γενική Γραμματέας: Άννα Σεϊμένη, Ειδική Γραμματέας: Αργυρώ Λουκάκη, Ταμίας:
Ανδρέας Χατζημαρινάκης, Κοσμήτορας: Ειρήνη Κορνιζάκη,
Σύμβουλοι: Νίκος Αγγελάκης (υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων), Ιωάννα Βρετουδάκη, Γιώργος Γιανναράκης (βοηθός
Ταμία), Γιάννης Πολυράκης, Γιάννης Τζωρτζάκης (υπεύθυνος Χορευτικού).

Νέα μετάλλια
«Απλή»
αποδεικνύεται για την Άννα
Ντουντουνάκη,
η
διαδικασία κατάκτησης μεταλλίων, σε
συνδυασμό με την
κατάρριψη δικών της
πανελληνίων ρεκόρ.
Ετσι μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 100
μέτρα πεταλούδας, η
Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κατάφερε να
ανέβει στο βάθρο και
μία ημέρα μετά, κατακτώντας το χάλκινο
στα 50μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας
πισίνας στο Καζάν.
Μάλιστα «έσπασε» το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ από τον
ημιτελικό (25.22), κάνοντας επίδοση 25.09.
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Η γ ι ο ρ τ ή τ ο υ Μ ι χά λ η
Κάθε χρόνο ο φίλος και
συμπατριώτης μας Μιχάλης Πνευματικάκης γιορτάζει την ονομαστική του
εορτή στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ».
Έτσι και φέτος στις 8 Νοέμβρη καλεσμένοι, φίλοι και
συγγενείς πήγαμε να ευχηθούμε στο φίλο μας.
Πολλές οι ευχές, πολύ και
νόστιμο το φαγητό των
Μπαντούρηδων, καλή μουσική από το συγκρότημα
του Μανώλη Κονταρού και
μεγάλο το κέφι της παρέας,
που τηρώντας όλα τα μέτρα
υγειονομικής προστασίας
απόλαυσε με ασφάλεια το
εορταστικό κλίμα της βραδιάς.
Ευχόμαστε φίλε Μιχάλη
του χρόνου να είμαστε
ελεύθεροι από κορωνοϊό
και όλοι σώοι και αβλαβείς
για να ξανασμίξουμε και να
σε γιορτάσουμε.
Καλόχρονος με υγεία!
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1821:Οι αδάμαστες γυναίκες της Κρήτης
Γράφει η Ρούλα Λαγκαδιανού
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλο
του Σεπτεμβρίου
Το 1847 δημοσίευσε στην Αθήνα την τραγωδία “Γεώργιος Παπαδάκης”, που αναφέρεται στα γεγονότα της Γραμπούσας.
Το 1856 πέθανε και ο δεύτερος σύζυγός της. «Εκτοτε δε από δυστύχημα εις
δυστύχημα περιπεσούσα κατέφυγον τυχαίως εις Μεσολόγγιον, όπου εν τη χηρεία μου,
διάγουσα μοναστικόν όπως ειπείν βίον
επί πολλά έτη…», όπως δήλωσε ή ίδια.
Στο Μεσολόγγι η Αντωνούσα συνέγραψε την τραγωδία “Η Λάμπρω”, «Η Αντωνούσα Καμπουροπούλα στο πρόσωπο
της “Λάμπρως” φέρνει στη μνήμη μας
την Αντωνούσα Καστανάκη, τις Λακκιώτισσες, τη Ροδάνθη από την Κριτσά καθώς και κάθε γυναίκα της Κρήτης που
πολέμησε όπως πολεμούν οι ήρωες.»
Η Καμπουροπούλα έγραψε επίσης επιστολές σε προσωπικότητες της εποχής
της, πράγμα αδιανόητο τότε για γυναίκα.
Μετά το 1862 πηγαίνει στην Αθήνα που
τύπωσε, το 1863 το έργο “Η Μνήμη” και
τέλος στα 85 της χρόνια τύπωσε το δράμα “Η Έξοδος του Μεσολογγίου”.
Πέρα από τα παραπάνω η Αντωνούσα
Καμπουράκη εργάστηκε για τη διάσωση
και προβολή της Λαϊκής τέχνης, ιδρύοντας στην Ερμούπολη, το Μεσολόγγι &
την Αθήνα εργαστήρια που λειτούργησαν
ως σχολές εκμάθησης Κρητικών χειροτεχνημάτων. Το 1840 που ο βασιλιάς Όθωνας επισκέφθηκε τις Κυκλάδες, πέρασε
από τη σχολή της και της απένειμε, για τη
δράση της, το παράσημο του Αγώνα. Θεωρείται η πρώτη ελληνίδα ιστορικός και η
πρώτη γυναίκα που εξέφρασε πολιτικό
λόγο. «Ξεπέρασε τα ασφυκτικά όρια του

σπιτιού, οργάνωσε δική της επιχείρηση,
συνομίλησε με άνεση με πολιτικούς άνδρες, κοινοποίησε τις ιδέες της μέσα από
τα βιβλία της, ενθάρρυνε με το παράδειγμά της και άλλες γυναίκες, σχολίασε τα
πολιτικά πράγματα ως ενεργή πολίτις»,
σε μια εποχή που ήταν πέρα από κάθε
φαντασία, η συζήτηση για τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο.
Πέθανε τα Χριστούγεννα του 1875
στην Αθήνα, χωρίς να δει το όνειρό της,
την απελευθέρωση της Κρήτης, να
πραγματοποιείται. Το είχε προαισθανθεί.
Γράφει:
«Πατρίς μου η αγάπη σου
μου φέρνει αγρυπνίας,
και διά σε κατήντησα
να γράφω τραγωδίας.
Κι επιθυμώ το χώμα σου
να έλθω να πατήσω
Και ελευθέρα να σε δω
και πλέον να μη ζήσω
Ναι, δε θα ζήσω!
Συγγενών σκιαί με προσκαλούσι
Κι οι οφθαλμοί μου αδύνατον
αυτό να το ιδούσι
Οι πατριώται κι οι λοιποί
να ζήσουν να σε δούνε,
Και ας έλθουν εις
τον τάφον μου αυτό να με ειπούνε:
Καμπουροπούλα, ξύπνησε,
ήλθεν εκείν’ η μέρα
Και η αγαπημένη σου
Κρήτη είν΄ελευθέρα.
Εκείνο που ποθούσανε
να δουν τα όμματά σου
Ας αισθανθούν τα εις τη γην
θαμμένα κόκκαλά σου,
Ω! τότ’ από τον τάφον μου
θα εύγη η σκιά μου

Μεγαλοφώνως κράζουσα
την άμετρον χαράν μου.
Τους τελευταίους λόγους μου
πατρίδα θα σ’ αφήσω,
Εν όσω ζω τα πάθη μου
και σένα θα υμνήσω…»
Οι γυναίκες της Κρήτης συνέχισαν τους
αγώνες τους δημιουργώντας μάλιστα μια
όμάδα τις γνωστες Αμαζόνες της Κρήτης
γύρω στα 1865 με σημαιοφόρο τη Ειρήνη Δρακουλέ. έδειξαν απαράμιλλο θάρρος, γενναιότητα και ψυχή, αγωνίστηκαν
σκληρά, όπως και οι άνδρες, για την επανάσταση. Είχαν ευστοχία στο σημάδι και
πολέμησαν ψυχή τε και σώματι.
ΟιΓυναίκεςτης Κρήτης με πάθος για
ελευθερία και ισότητα, απαράμιλλο θάρρος , με αξεπέραστη γενναιότητα, γυναίκες που κοίταξαν κατάματα τον θάνατο
και δεν φοβήθηκαν, που πέρασαν σε άλλο επίπεδο εκτίμησης και θαυμασμού και
έγιναν αξεπέραστα σύμβολα δυναμισμού
και πατριωτισμού . Έδωσαν τον εαυτό
τους για την απελευθέρωση, είτε ήταν
γνωστές και ευκατάστατες, είτε ανώνυμες και φτωχές, ακολούθησαν τη συνείδησή τους και έβαλαν την αξιοπρέπεια
και την τιμή τους πάνω από τη ζωή τους
Η προσφορά τουςαποτελεί πολύτιμη
παρακαταθήκη και ενισχύει τηνεθνική μας
υπερηφάνεια και το εθνικό μας φρόνημα.
Αποτελούν φωτεινό φαρο που καθοδηγεί τους νεότερους στο δρόμο του καθήκοντος και της θυσίας
Πραγματικές ηρωίδες
που τους αξίζει τιμή και δόξα
Πάνω στων ηρωίδων
της Κρήτης τα μνήματα
σκορπίζει με περηφάνεια,
η Ελλάδα, η μάννα μας,
νικηφόρα στεφάνια!!!!!!!!!!

Πεζόδρομος
Παλαιολόγου 5
Πλατεία Τερψιθέας
Τηλ.: 21042 22 005
www.ousia.com.gr
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Ε υ χα ρ ι σ το ύ μ ε το υ ς δ ω ρ ο θ έ τ ε ς
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχαριστούν θερμά όλους
τους δωροθέτες, για την προσφορά
τους στη λαχειοφόρο αγορά της μεσημεριανής συνεστίασης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Νοέμβριου 2021, στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ».
Συγκεκριμένα:
• ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
• ΑΝΕΚ LINES
• Κεμπαμπτζίδικο «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ» Χριστόφορος Μπουτσικάκης
Ακτή Κουμουνδούρου 14, Μικρολίμανο
• Εστιατόριο «Ζορμπάς» Χριστόφορος
Μπουτσικάκης
Ακτή Κουμουνδούρου 14, Μικρολίμανο
• Ρένα Βασιλάκη Πρόεδρος Αθηναΐδων
• + ΟΥΣΙΑ- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Παλαιολόγου
5, Πλατεία Τερψιθέας 2104222005
• ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
(Κυριακάκης) Ακτή Θεμιστοκλέους 68,
Τηλ.2104525557
• ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ
• Κρητικά Παραδοσιακά Προϊόντα
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Κλεισόβης 81, Καλλίπολη, Πειραιάς. Τηλ. 210
4514013
• Ζαχαροπλαστείο ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 68, Πειραιάς Τηλ.
210 4523378
• PERI- PTERI TO24ωρο περίπτερο
Πλ. Πηγάδας ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
• SteviaParana Natural Stevia leaves

Γιάννης Λαμπίρης Πραξιτέλους 272, Πειραιάς Τηλ. 2104518167
• EMMANOUEL GOLD Εργαστήριο κοσμημάτων Πλάτωνος 8 Πειραιάς τηλ.
2104123936
• ΤΡΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γεωργίου Α4
Τηλ. 210 4111949
•“SUENO” Αθηνάς 38, Κορυδαλλός
Τηλ.2104943222
• Κόσμημα : ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥΘηβών
321,Αιγάλεω, Τηλ. 210 5623411
• Χαντρό cosmos Βας. Γεωργίου Α 26,
Πειραιάς Τηλ. 2104101068
• ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Αντρικό Ντύσιμο
Τσαμαδού 29, Πειραιάς. Τηλ. 210
4178014
•ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΑΓΙΑΝ NODUS STYLE
BAR Γρηγορίου Λαμπράκη 144 Πειραιάς
Τηλ. 2104112534
•ADRIANOPOULOS
FASHION
STORES Ηρώων Πολυτεχνείου 41, Πειραιάς Τηλ. 2104178350
• MADAM COCO Μπουμπουλίνας 14,
& Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς Τηλ.
2104173552
• Κατάστημα Xchic Μπουμπουλίνας 35
& Αλκιβιάδου 148, Πειραιάς Τηλ.
2104296986
• OLGA ZISSIMATOY Πλάτωνος 12,
Πειραιάς τηλ. 2104128946
• DEPY Γυναικεία-Παιδικά Εσώρουχα
Ταξιαρχών και ρόδου 53, κορυδαλλός
Τηλ. 2104953817
• PASARELLA Βασ. Γεωργίου Α17,
Πειραιάς 2104133247
• ΚΟΝΙΑΡΗΣ Αθηνάς 38, Κορυδαλλός
τηλ 2104945765

• ΛΕΩΝΙΔΟΥ Σωτήρως Διός & Πλάτωνος 2, Πειραιάς Τηλ. 2104133679
• ΠΑΝΔΩΡΑ art shop Σωτήρως Διός
19, Πειραιάς 2104181649
• PARFUME DE PARADIS Αθηνάς 38,
Κορυδαλλός
• MAISON DE LA PERFUMERIE Κουντουριώτου
175,
Πειραιά
Τηλ.2104115110 Άρωμα
• Ηλεκτρονικά ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς 2104173795
• ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μεσολογγίου 59, Νίκαια τηλ. 2104932442
• ΜΠΛΙΑΜΠΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος Αγ. Στρατοπέδου
76, Χαϊδάρι Τηλ. 2105326276
• ΠΙΤΤΑΚΗΣ Βας. Γεωργίου Α15, Πειραιάς Τηλ.2104176105
• ΠΟΘΗΤΟΣ Γούναρη 19, ΠειραιάΤηλ.2104190395
• Χασιακής Φροντιστήρια –ΠληροφορικήΗρώων Πολυτεχνείου 21, Πειραιάς
Τηλ. 2104226909 Πέτρου Ράλλη 190, Νίκαια Τηλ. 2104960387
Τα μέλη και τους φίλους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
• Αιδεσιμολογιώτατο π. ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ, Αντιπρόεδρο
• Ιουλία Βαρδονικολάκη, Κοσμήτορα.
• Μποτονάκη Θεοφάνη, Μέλος Δ.Σ.
• Πολάκης Χρήστος Τηλ. 6949733068
• Σφακιανού Μαρία 2104007985
•Μητροπούλου Χριστίνα. Τηλ. 6934359050
Τέλος ευχαριστούμε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη για την οικονομική ενίσχυση
του χορού μας

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν o
Bουλευτής κ. Μπουτσικάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης , Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, ο Διοικητής της
ΑΕΝ κ. Μανδαλάκης και κλιμάκιο σπουδαστών, η διοίκηση Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, η διοίκηση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο ναυτιλιακός
όμιλος Αγγελικούση, όμιλος Εletson, το
Εθνικό συμβούλιο νεολαίας ,o πρόεδρος
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Τσόντος, ο σύλλογος
Ελλήνων Ολυμπιονικών, ο σύλλογος
εφοδιαστών πλοίων, η ΕΛΔΕ , η τμηματάρχης αθλητισμού της αστυνομίας κ.

Καρπαθακη, και άλλοι σημαντικοί φορείς.
Αισιόδοξα τα μηνύματα για τη σύγχρονη ναυτιλιακή οικογένεια και σημαντικές
οι προτάσεις των επιστημόνων.
Την εκδήλωση από την αρχή ως το τέλος κάλυψαν τηλεοπτικά συνεργεία της
ΕΡΤ, ενώ η αστυνομία φρόντισε για την
ασφάλεια των συνέδρων το Σάββατο
2/10 και την Κυριακή πρωί 3/10 στις
αθλητικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μικρολίμανο , με επικεφαλής Έλληνες Ολυμπιονίκες από ξηράς και θαλάσσης,όπου και συμμετείχε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

Καλές θάλασσες με υγεία
Με ακαδημαϊκό κύρος, στρατιωτική μεγαλοπρέπεια και τηρώντας αυστηρό
υγειονομικό πρωτόκολλο, πραγματοποιήθηκε 2 και 3/10, η πρωτοποριακή εκδήλωση “Καλές θάλασσες με υγεία”, από
την Επιστημονική επιτροπή της Κρητικής
διατροφής και τη Daskalakis congresstrv. ,στο χώρο του ΠΟΙΑΘ.
Οι Καθηγητές ιατρικής κ.Χανιώτης και
κ.Helstrand, o .manager ομίλων Αγγελικούση κ.Μιχελόγκονας, της Eletson
κ.Τζήμας,ο Αντιπρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ.Αλεξανδράτος, ο
Πρόεδρος Eνωσης διαιτολόγων Ελλάδος
κ.Τσιρώνης,ο εκπρόσωπος του ΕΒΕΠ
κ.Μαυρίκος, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης κ.
Ταμπακος, o Εθνικός Στρατιωτικός μας
Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ Αντιναύαρχος
κ. Παυλόπουλος, η ψυχολόγος κ. Hellstrand, μίλησαν για την ψυχική υγεία των
ναυτιλλομένων, τους κινδύνους εν πλω,
τη διατροφή τους, τις συνθήκες διαβίωσης σε σύγχρονα πλοία, το σεβασμό στη
θάλασσα, τα πληρώματα σήμερα.
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Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Μητρόπολης
και του Δήμου Πειραιά στην Αγία Τριάδα

Φέτος η «ΟΜΟΝΟΙΑ» δεν έψαλε τα κάλαντα στους φορείς του Πειραιά, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.
Για πρώτη φορά ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δήμου στον Ι.Ν. της Αγίας
Τριάδας, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς
κ. Σεραφείμ που έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς, μετά τη δοξολογία για το νέο έτος,
στην οποία χοροστατούσε, με την παρουσία περιορισμένου
αριθμού παρευρισκομένων, λόγω της πανδημίας.

Την τελετή πλαισίωναν μουσικά, στον αύλειο χώρο του Ιερού
Ναού, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά και η
Μπάντα του Λιμενικού Σώματος. Επίσης, μέλη του Δ.Σ., ο δάσκαλος της λύρας Θ. Ποθουλάκης και μικρά παιδιά της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» έψαλαν τα κρητικά κάλαντα. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε την Αδελφότητα, τονίζοντας πως τα μικρά παιδιά είναι το μέλλον της πατρίδας μας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, σε
σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε Καλή Χρονιά και Χρόνια
Πολλά σε όλους, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ξεπεράσουμε
ενωμένοι την πανδημία του κορωνοϊού. Συνεχάρη τον Δήμαρχο

Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη για τις προσπάθειες που καταβάλλει
για την ανάπτυξη της πόλης και αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία τους.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του,
τόνισε:
«Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, ευημερία για όλο τον κόσμο,
για όλους τους Πειραιώτες, για όλους τους Έλληνες. Όπως κάθε χρόνο, την πρώτη ημέρα του νέου έτους, κόβουμε τη Βασιλόπιτα του Δήμου Πειραιά. Φέτος εξαιτίας της πανδημίας η κοπή της πίτας έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας μετά το πέρας της επίσημης Δοξολογίας για το νέο έτος, παρουσία περιορισμένου αριθμού παρευρισκομένων.
Εύχομαι το νέο έτος με ψυχραιμία, ηρεμία, πίστη και κυρίως
εμπιστοσύνη στην επιστήμη να ξεπεράσουμε την πανδημία και
το 2022 να είναι μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη.
Εκτός από την υγειονομική κρίση, είναι βέβαιο πως το νέο έτος
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων,
όπως είναι η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα φαινόμενα που
μας δυσκολεύουν.
Παρόλα αυτά πιστεύω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε αν
είμαστε μονιασμένοι, ενωμένοι και δυνατοί. Εύχομαι υγεία προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους και του χρόνου να
μπορέσουμε να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί, αυτή την ημέρα,
χωρίς περιορισμούς».
Κ.Τ.

