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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ EΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», καλούν τα μέλη
του σωματείου, στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, που θα
γίνει την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. στο
μέγαρο της Αδελφότητας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον
Πειραιά, με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για την τριετία
2010-2013
2. Προϋπολογισμός νέας τριετίας
3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2010-2013
4.Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 34
§1 του καταστατικού του σωματείου
5.Ανακήρυξη εκλογών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη
του Συλλόγου. Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών εξοφλούνται και την ίδια ημέρα της Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013, την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Τσόντος Θεόδωρος
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την
Ένωση της Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, την Αδελφότητα
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Παγκρήτια
Ένωση και την Κρητική Εστία, διοργανώνει μεγάλη
Παναθηναϊκή εκδήλωση στο στάδιο Ειρήνης &
Φιλίας, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2013.
* Η ακριβής ημερομηνία της εκδήλωσης δεν έχει οριστεί ακόμα.
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Διανέμεται δωρεάν

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», κατά την 40η Συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον
Πειραιά, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 στις 8.00 μ.μ., αποφάσισαν
ομόφωνα όπως προτείνουν στην Συνελευση:

την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013,

σαν ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του σωματείου.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη της Αδελφότητας, να συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέα
Τσόντος Θεόδωρος
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

Πρόσκληση
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
εορτάζει πανηγυρικά την επέτειο ιδρύσεώς της
(14 Σεπτεμβρίου 1880)
και σας προσκαλεί
σε ένα τριήμερο αφιέρωμα που περιλαμβάνει :
• Αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της
την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 08.00 μ.μ.
στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Καστέλα.
• Τρισάγιο στον ίδιο χώρο, ανήμερα της εορτής και ώρα
09.00 π.μ που θα τελεστεί υπέρ αναπαύσεως πάντων των κεκοιμημένων απολεσθέντων μελών του σωματείου, στους
αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας, για την Ένωση της Κρήτης,
στον Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στην
Μικρά Ασία και στους πεσόντες κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.
• την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 0.8.00 μ.μ.
στην πλαζ «ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» της Καστέλας, μεγάλη συναυλία,
με τον Μανώλη Κονταρό
και τα χορευτικά συγκροτήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ.
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«Ενότητα και έργο»
Σ υ μ πα τ ρ ι ώτ ε ς κα ι
συμπατριώτισσες,
To Kαλοκαίρι ετοιμάζεται για
άλλη μια φορά να μας αποχαιρετίσει και εμείς επιστρέφουμε
στη βάση μας με αισιοδοξία και
δημιουργική διάθεση.
Θ. Τσόντος
Στην τελική ευθεία της προΠρόεδρος
εκλογικής τροχιάς, μπαίνει και
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επίσημα η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», αφού σύμφωνα με το άρθρο
13 § (1) του καταστατικού του σωματείου, τα μέλη της
προσέρχονται στις κάλπες ανά τριετία, για να εκλέξουν
τη νέα διοίκηση. Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου
2013 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013, θα δώσει την ευκαιρία στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνει μια πλήρη ενημέρωση στα
μέλη του σωματείου για τα πεπραγμένα της τριετίας και
αυτά με τη σειρά τους, θα μπορέσουν να εκφράσουν τις
απόψεις τους και να τοποθετηθούν.
Σε κλίμα ήρεμο και πολιτισμένο, με χαμηλούς τόνους
και αυξημένη αίσθηση ευθύνης, με διάθεση για συνεργασία μα πάνω από όλα με αγάπη για το νησί μας και
όραμα για το μέλλον του, διανύσαμε την τριετία που
πέρασε και ξεπερνώντας τις προεκλογικές αψιμαχίες
και αυτούς που τις δυναμιτίζουν, βαδίσαμε ακάθεκτοι
στην ολοκλήρωση του έργου που αναλάβαμε, προσπαθώντας να κρατήσουμε με τη μετριοπαθή συμπεριφορά μας, ενωμένο το κρητικό στοιχείο.
Παράλληλα, με μεγάλη χαρά, είδαμε πρόσφατα το
σωματείο μας να «αυξάνεται και να πληθύνεται» αφού
οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία και η «ΟΜΟΝΟΙΑ», το αρχαιότερο και ιστορικότερο κρητικό σωματείο, με την προτροπή κάποιων
εγγεγραμμένων μελών της, απέκτησε φίλους που μέχρι
σήμερα αγνοούσαν την έδρα της, την ιστορία της και το
πλούσιο πολιτιστικό της έργο. Τέλος μετά από αρκετά
χρόνια, παρατηρήσαμε το ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στις φετινές εκλογές να πολλαπλασιάζεται, γεγονός παρήγορο στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
Εξ άλλου η Δημοκρατία είναι εξ ορισμού πολυφωνική
και ως εκ τούτου είθισται να διέπει τους κανόνες λει-

τουργίας ενός σωματείου, που με τη συμμετοχή του σε
όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας
μας, υπερασπίστηκε τα ιδανικά του τόπου του.
Το σύνθημά μας ήταν, είναι και θα είναι «Ενότητα και
έργο». Μόνο με ενότητα, συμμετοχή και ενεργή
ενασχόληση, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και
να δώσουμε το καλό παράδειγμα στους νεώτερους. Μέσα από αυτά τα λίγα, γεννιέται ο πολιτισμός.
Κάποιοι λένε πως η επιτυχία δεν ταυτίζεται με τα
συναισθήματα. Λάθος. Με αγάπη παράγεις και
αποδίδεις χωρίς να φθείρεσαι, γιατί δεν τρέχεις ξεχωριστά από το σύνολο να πας εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις. Το μεράκι είναι αυτό που κάνει το «πήγαιν᾿ έλα»
στην ιστορία μας γόνιμο και διδακτικό και μας υποχρεώνει να κατανοήσουμε, πως η παραμέλησή του θα
αφήσει λειψή την προσπάθεια. Στόχος μας είναι ένα
σωματείο ανοιχτό στον κόσμο και τον πολιτισμό. Ένα
σωματείο φιλόξενο, πνευματικό καταφύγιο, ένα κέντρο
κρητικής παράδοσης, σημείο αποφόρτισης, ψυχικής
ανάτασης και δημιουργικού προβληματισμού, ανοιχτό
στους νέους, ανοιχτό σε όλους, με ένα πρόγραμμα
ευρύ, πολυθεματικό και ενδιαφέροντα που θα έχουν κοινή συνισταμένη την υψηλή ποιότητα. Το ίδιο σύνθημα
θα μας ακολουθεί και την επομένη των εκλογών, όποιο
και να είναι το αποτέλεσμα. «Ενότητα και έργο».
Άλλωστε προσωπικά δεν «είδα φως και μπήκα» στο
σωματείο. Βρίσκομαι εδώ από το 1980. Σαν χορευτής
(εδώ γνώρισα και τη γυναίκα μου), πρωτοχορευτής, χοροδιδάσκαλος, μέλος του Δ.Σ. και τελευταία σαν Πρόεδρος. Πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, όχι πάντα σε
δρόμους στρωμένους με ροδοπέταλα, όχι πάντα με τις
καλύτερες των προϋποθέσεων.
Τελειώνοντας ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συνεργάτες μου, αλλά και όσους βοήθησαν με την ειλικρινή προσφορά τους στην καλή λειτουργία του σωματείου και ας μην βρίσκονταν σε διοικητικές θέσεις.
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Η τύχη του σωματείου είναι στα χέρια όλων.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ανήκει στα μέλη της και αυτά αποφασίζουν και κρίνουν τους εκάστοτε υποψηφίους,
σύμφωνα με την προσφορά και το έργο τους.
Καλή ψήφο, με την Κρήτη στην καρδιά μας.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» όπως κάθε χρόνο στη γιορτή του Προφήτη Ηλία
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» όπως κάθε χρόνο
στη γιορτή του Προφήτη Ηλία
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», δεν θα μπορούσε
να μην τιμήσει και φέτος, μια από τις
μεγαλύτερες και πλέον εξέχουσες
φυσιογνωμίες, στην ιστορική διαδρομή της σωτηρίας του κόσμου. Τον
Άγιο και ένδοξο Προφήτη Ηλία, τον
Θεσβίτη. Έτσι την Παρασκευή 19
Ιουλίου 2013, παραμονή της γιορτής του, τα κρητικόπουλα του Πειραιά ντυμένα με τις παραδοσιακές
τους ενδυμασίες και συνοδευόμενα
από τον Πρόεδρο του σωματείου
και μέλη του Δ.Σ., ανέβηκαν στο
λόφο της Καστέλας, για να παρευρεθούν στις λατρευτικές εκδηλώσεις
της ενορίας τους.
Την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
η οποία τελέσθηκε προεξάρχοντος
τού Σεβασμιoτάτου Μητροπολίτη
Πειραιά κ. Σεραφείμ, ακολούθησε
λιτάνευση της ιεράς εικόνας του
Αγίου Ενδόξου Προφήτη, στα χέρια
των βρακοφόρων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ,
ενώ οι κοπελιές του σωματείου,
συνόδευαν τη λιτανευτική πομπή
υπό τις ψαλμωδίες των ιερέων και

τους ήχους της Φιλαρμονικής του
Δήμου Πειραιά. Κατά την περιφορά,
οι πιστοί θυμίαζαν και ράντιζαν με
αγίασμα την εικόνα, ενώ παράλληλα εύχονταν στα παιδιά της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ «και του χρόνου».
Μετά το πέρας της λιτανείας ο
Ποιμενάρχης ευχαρίστησε μεταξύ
άλλων, την αντιπροσωπία της Αδελφότητας για την ανελλιπή αφοσίωσή
της στην Εκκλησία και επεσήμανε
το έργο που επιτελείται στο σωματείο, σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση

των νέων. Στο κέρασμα που ακολούθησε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, η συντροφιά της
Ομόνοιας είχε την ευκαιρία να ξαποστάσει και να απολαύσει παγωμένα
φρούτα και γλυκά, ενώ η βραδιά
συνεχίστηκε με κουβεντούλα και
πειράγματα, σε γνωστό μεζεδοπωλείο της περιοχής.
Είθε η Αγία Χάρις του Προφήτη
Ηλία να βοηθά όλους τους πιστούς
και να οδηγεί τα βήματά τους στο
δρόμο του Θεού.
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133 χρόνια από την ίδρυση της ´ΟΜΟΝΟΙΑΣ ª
Το 1866 με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, οι δοκιμασίες που περνά το
πολύπαθο νησί μας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σύστασης μιας Επιτροπής Περίθαλψης Κρητών Προσφύγων
στον Πειραιά, η οποία έχει σαν κύριο
μέλημά της, τη φροντίδα των τραυματιών
και την ηθική και οικονομική στήριξη
όλων των Κρητικών, που φτάνουν κατατρεγμένοι από την Κρήτη στο λιμάνι, κατά την περίοδο των Κρητικών Επαναστάσεων.
Η συσπείρωση όμως των ξενιτεμένων
Κρητικών και ο διακαής πόθος τους να
ενσωματωθούν με τη μητέρα Ελλάδα,
τους οδηγούν σε πιο δραστικά μέσα.
Έτσι το 1880, συστήνουν ένα νομικό πρόσωπο με τη μορφή σωματείου, με την
επωνυμία Αδελφότης των εν Πειραιεί
Κρητών «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και Πρόεδρο
τον Μάρκο Ρενιέρη, το οποίο θα δράσει
δυναμικά μέσα και έξω από τον Πειραιά,
συμπληρώνοντας το ρόλο της επίσημης
πολιτείας.
Παράλληλα το σωματείο συνεχίζει το
έργο που ξεκίνησε η επιτροπή και προσφέροντας αξιέπαινο φιλανθρωπικό έργο στους αναξιοπαθούντες, επιδεικνύει
το κοινωνικό του πρόσωπο.
Από τα πρώτα ακόμα χρόνια της
ιδρύσεώς της, οι δεσμοί της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με την Εκκλησία διαφαίνονται ισχυροί. Δεν είναι τυχαίο που
οι συμπατριώτες μας επέλεξαν έναν
σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού έτους, για να ιδρύσουν το
σωματείο τους. Έτσι, την 14η ΣεπτεμΆριθ. 154
Άριθ.Πρωτ.154
Ένταλμα Δραχ. 141.55%
Προς τον
κ. Θεοδ. Σ. Φιντικάκην Ταμίαν του
εν Πειραιεί Συλλόγου των Κρητών η
´Ομόνοιαª
Εντέλεται η πληρωμή των εξόδων εκ δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα μία και 55% δια
την εορτήν του Τιμίου Σταυρού &
μνημοσύνου υπέρ των σφαγέντων & καέντων την 25 Αυγούστου 1898 εν Ηρακλείω
της Κρήτης.
Εν Πειραιεί τη 20 Σεπτεμβρίου 1898
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μ. Δ. Βολανάκης
Ε. Μ. Βρυσανάκης
Aριθμός 161
Αριθ.Πρωτ.161
Ένταλμα δια Δραχ. 224.30%
Προς τον
κ. Θεοδ. Σ. Φιντικάκην Ταμίαν
του εν Πειραιεί Συλλόγου των Κρητών
´Ομόνοιαª
Εντέλεται η πληρωμή των δραχμών Διακοσίων είκοσι τέσσαρων και 30% αριθ.
224.30% εις την εκλεγήσαν επιτροπήν κ. Γρ.
Μαράκην, Γ Σικάκην Στ. Κoυλαυτάκην δια
γινόμενα έξοδα δια την εορτήν του
Συλλόγου της 14 Σεπτεμβρίου 1899 όσα
λεπτομερώς αναφέρει η σημείωσις.
Εν Πειραιεί τη 28 Σεπτεμβρίου 1899
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Μ. Δ. Βολανάκης
Ε. Μ. Βρυσανάκης
Έξοδα Εορτής του Συλλόγου των Κρητών
η ´Ομόνοιαª
1899 14 Σεπτεμβρίου
Δια Σμυρτιαίς Δρ. 9 κεριά Δεσπότου 4.50
κεριά Εκκλησίας 9 Νάμα 1.20
Έλαιον 2 Ω οκάδες 1.60 4
εις 6 ιερείς X 5 = 30 -

βρίου που σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά
τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι Κρητικοί του Πειραιά έχουν διπλογιορτή. Τιμούν τη δεσποτική εορτή
της Χριστιανοσύνης και τη μακραίωνη διαδρο-μή του συλλόγου στην αγκαλιά της
δεύτερης πατρίδας τους.
Από το ιστορικό αρχείο της Αδελφότητας ανασύραμε δημοσιεύματα, με τα
οποία η «ΟΜΟΝΟΙΑ» σε συνεργασία με
την Εκκλησία, προσκαλεί την πειραϊκή
κοινωνία να τιμήσει με την παρουσία της
την καθιερωμένη ετήσια πανήγυρη του
σωματείου, που θα πραγματοποιηθεί
την 14η Σεπτεμβρίου στον Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία, καθώς και εντάλματα πληρωμής
για την κάλυψη των εξόδων της γιορτής.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 133 χρόνων από την ίδρυσή της, η Αδελφότητα
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
βαδίζοντας στ’αχνάρια των ιδρυτών της,
διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο
Πειραιά, μεγάλη εκδήλωση επετειακού
και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, στην πλαζ
«ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» της Καστέλας.
Θα μας διασκεδάσει ο Μανώλης Κονταρός με το συγκρότημά του.
Είσοδος ελεύθερη.
Σας περιμένουμε
Θα ήταν επιθυμία όλων, η γιορτή
αυτή η οποία φέτος θα σημάνει την
έναρξη των μουσικοχορευτικών μαθημάτων της νέας σεζόν, να καθιερωθεί στο μέλλον, σαν επίσημη ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτικής
περιόδου, για το σωματείο μας.
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Η ´ΟΜΟΝΟΙΑª τιμά την 72η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης
Ναι ξεχωριστή λαμπρότητα και πλήθος κόσμου, τίμησε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την 72η επέτειο από τη
Μάχη της Κρήτης, την Κυριακή 16 Ιουνίου
2013.
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι, ξεκίνησε
με επιμνημόσυνη δέηση, για τους γενναίους
εκείνους νεκρούς, που ακολουθώντας το δρόμο της εθνικής τους συνείδησης, έδωσαν το
αίμα τους στον άνισο αυτό αγώνα.
Τους ήρωες μνημόνευσαν ευλαβικά, ο
Αντιπρόεδρος του σωματείου π. Χ. Τζανουδάκης, με τον προϊστάμενο του Ι.Ν. του Αγίου
Σπυρίδωνα π. Β.Πόππη. Στη συνέχεια τα μικρά παιδιά του Συλλόγου, αφού απήγγειλαν
μαντινάδες για τη Μάχη της Κρήτης, χόρεψαν
λεβέντικα χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας
τους, με τον Γ. Λαγουδάκη στη λύρα και το τραγούδι, τους Μ. Σταματάκη και Δ. Αλεξάκη στα
λαούτα και τον X. Φυτράκη στην κιθάρα.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας τόνισε μεταξύ άλλων, πως
ακόμα υπάρχουν επιζώντες που θυμούνται
τη βοήθεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους υποσιτισμένους την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, ενώ
στο ιστορικό της αρχείο
διασώζονται και φυλάσσονται έγγραφα, που
αποδεικνύουν την αλληλεγγύη της, σ’αυτούς
που γύριζαν από το αλβανικό μέτωπο και τη
συμβολή της στη μυστική και ασφαλή επάνοδό τους στην Κρήτη.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Χρήστου και ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος. Κεντρικός
ομιλητής της βραδιάς, ήταν ο Ταξίαρχος ε.α.
Μ. Μπουρλάκης, ο οποίος εντυπωσίασε το
κοινό, με τη θέρμη του λόγου του και τα κοινωνικά μηνύματα που πέρασε μέσα από αυτόν. Την σκυτάλη στην εξέδρα πήρε η γυναικεία χορωδία του σωματείου, που με τη
συνοδεία των Δ. Πρωτογεράκη στη λύρα, Π.
Κουτούζου στο λαούτο, Α. Κυριακάκη στην
κιθάρα, Β. Τσαγκαράκη στο νταούλι και Χ.
Φυτράκη στο μπάσο, τραγούδησε ριζίτικα
τραγούδια.
Ακολούθησε ένα μεγάλο μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα από μικρούς και μεγάλους μαθητές, οι οποίοι χόρεψαν πάνω και κάτω από τη
σκηνή, σημερινούς και ξεχασμένους κρητικούς χορούς, ξεδιπλώνοντας όλο τους το ταλέντο μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό, που
δεν σταματούσε να τους χειροκροτεί και να
τους καμαρώνει.
Στο τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι ακολουθώντας το κάλεσμα των μουσικών, χόρεψαν δυο σκοπούς μαζί με το συγκρότημα,
δείχνοντας έτσι την ικανοποίησή τους για την
εκδήλωση που παρακολούθησαν.
Η όμορφη βραδιά έκλεισε με κρητικό παραδοσιακό κέρασμα, ευγενική προσφορά της
εταιρείας «Πνευματικάκη Α.Ε.» και του παραδοσιακού φούρνου των Μ. & Ξ. Λουπασάκη.
Την εκδήλωση, την οποία παρουσίασαν οι
Γραμματείς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Α.-Μ. Ντουντουνάκη και Ι. Παπαδάκης, τίμησαν με την
παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής
Τ. Νεράντζης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Γ. Ξυπολιάς, η Περιφερειακή
Σύμβουλος Ρ. Βασιλάκη, η Πρόεδρος της Β΄
Δημοτικής Κοινότητας Ε. Ανδριανοπούλου, ο
επίτιμος. Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Γ. Ψαρομμάτης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου.
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Η ´ΟΜΟΝΟΙΑª στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ´καπετάν Βάρδαª
Στη μακρινή Κοζάνη ταξίδεψε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», μετά από επίσημη πρόσκληση της Παγκρήτιας
Αδελφότητας Μακεδονίας, για να παρευρεθεί σε εκδήλωση που
διοργάνωσε η Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς & ο Δήμος Βοΐου,
για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γεωργίου Τσόντου, γνωστού σε όλους σαν Καπετάν Βάρδα, ο οποίος υπήρξε Γενικός
Αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα στη Δυτική Μακεδονία, μετά τον
θάνατο του Παύλου Μελά.
Οι εκδρομείς, ξεκίνησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25 Μαΐου
2013, από την Ευαγγελίστρια Πειραιά, με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Το κέφι, το τραγούδι και οι συνηθισμένες στάσεις για καφεδάκι και ξεμούδιασμα, έκαναν τα χιλιόμετρα για την Νάουσα να φανούν λίγα. Το δε πανέμορφο άλσος του Αγίου Νικολάου με την
τεχνητή λίμνη, όπου κάθισαν για να απολαύσουν το γεύμα τους,
τους έκανε να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση.
Μετά την άφιξή τους στην Θεσσαλονίκη και την τακτοποίησή
τους στο ξενοδοχείο, οι ταξιδιώτες αποφάσισαν να επισκεφθούν
τις νυχτερινές ομορφιές της πόλης και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός χωρίστηκαν σε παρέες, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη μέρα.
Νωρίς το πρωί η αντιπροσωπία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με τα λάβαρα
του σωματείου, συναντήθηκε με την Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας και όλοι μαζί ξεκίνησαν για την Δαμασκηνιά Κοζάνης Εκεί,
παρέστησαν στο ετήσιο μνημόσυνο για τους ηρωικούς νεκρούς
του Μακεδονικού αγώνα, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από
τον ανδριάντα του ανώνυμου Μακεδονομάχου.
Ακολούθησε ομιλία για τους πεσόντες Μακεδονομάχους στη
μάχη της Οσνίτσανης και την καθοριστική δράση του Γεωργίου
Τσόντου στα Καστανοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας, από τον κ.
Αλ. Μπακαΐμη, καθηγητή επ/τιμη Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια η Δήμαρχος Βοΐου, Παναγιώτα Ορφανίδου και οι Πρόεδροι της ΠΑΜ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έκαναν τα
αποκαλυπτήρια της προτομής του Καπετάν Βάρδα, η οποία
στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της ΠΑΜ, Π. Πετρακάκης,
είπε μεταξύ άλλων, πως στόχος της Αδελφότητας είναι η εγκατάσταση προτομών όλων των Κρητικών Αρχηγών που συμμετείχαν
στο Μακεδονικό Αγώνα, στα μέρη όπου ο καθένας έδωσε τη δική
του μεγάλη μάχη.
Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», σαν εκπρόσωπος της οικογένειας των «Τσόντων» από τα Σφακιά, εκφράζοντας τη βαθιά του
συγκίνηση για την τιμή που του έκαναν να τον προσκαλέσουν σε
μια τέτοια εκδήλωση και τονίζοντας πως η ΟΜΟΝΟΙΑ την εποχή
εκείνη, είχε γίνει στρατόπεδο προετοιμασίας μαχητών και σχεδόν
οι περισσότεροι από τους εθελοντές Κρήτες Μακεδονομάχους,
πέρασαν την πόρτα της πριν τραβήξουν το δρόμο για τη Μακεδονική γη.
Ανέφερε δε, πως στο ιστορικό αρχείο της Αδελφότητας,
διασώζεται και φυλάσσεται μέχρι σήμερα, ιδιόχειρη επιστολή του
καπετάν Βάρδα, με την οποία ευχαριστεί την ΟΜΟΝΟΙΑ για την
ηθική και υλική προσφορά της στο Μακεδονικό αγώνα.
Στη συνέχεια η Δήμαρχος Βοΐου, ανακοίνωσε την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με το Δήμο Σφακίων
«ως ένα ακόμα βήμα», όπως χαρακτηριστικά είπε «στη διατήρηση
μιας σχέσης που ξεπερνά τα στενά όρια της φιλίας και αποτελεί
μια σχέση ζωής, μια σχέση κοινών αγώνων».
Οι τιμητικές εκδηλώσεις έκλεισαν με τραγούδια από τη χορωδία
«Μακεδόνες» και παραδοσιακούς χορούς, από το Εργαστήρι Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού «Το Ξαθέρι» και τμήματα των
Συλλόγων της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Οι χορευτές της Αδελφότητας με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, εκπροσώπησαν επάξια το σωματείο και καταχειροκροτήθηκαν.
Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Γιάννης Σόκουτης.
Κατάκοποι, αλλά βαθιά συγκινημένοι από την παρουσία τους στη
σεμνή αυτή εκδήλωση, οι εκδρομείς πήραν το δρόμο της επιστροφής.
Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες συγχαρητηρίων, διότι δεν
αποσκοπούν μόνο στο να μη σβήσουν ποτέ από την μνήμη μας τα
μεγάλα ονόματα της ιστορίας μας, αλλά και για να μαθαίνουν οι
νεότερες γενιές τα ηρωικά έργα των προγόνων τους.

ο Πρόεδρος της ΠΑΜ Π. Πετρακάκης

Ο Πρόεδρος της ìΟΜΟΝΟΙΑΣ”

Η Δήμαρχος Βοΐου, Π. Ορφανίδου

Ο καθηγητής Αλ. Μπακαΐμης
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Πειραϊκή Αμφικτυονία : Θεσμός για τον Πειραιά.
Σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, η Πειραϊκή
Αμφικτυονία, με πρωτοβουλία του Δημάρχου
Πειραιά κ. Β. Μιχαλολιάκου και συνεργασία
των τοπικών Συλλόγων. Το πολιτιστικό αυτό
«αντάμωμα» που έγινε στην πλατεία Κανάρη
στο Πασαλιμάνι, κράτησε από τις 7 έως τις 10
Ιουνίου 2013 και μοναδικό σκοπό είχε, την
ανάδειξη της κουλτούρας των ανθρώπων
εκείνων, που έφτασαν στο λιμάνι από όλα τα
μέρη της Ελλάδας, για να βρουν μια καλύτερη
ζωή και στήνοντας εκεί τα νοικοκυριά τους,
συνέβαλαν στη ναυτιλιακή, εμπορική και οικονομική ανάπτυξή του.
Η 3η Πειραϊκή Αμφικτυονία άνοιξε τις πόρτες της στον κόσμο, την Παρασκευή 7 Ιουνίου
2013, με μελωδίες που έπαιξε η Φιλαρμονική
του Δήμου Πειραιά. Μετά τον καθιερωμένο
αγιασμό, που τελέστηκε από τον πανοσιολογιότατο Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Πειραιά π. Νήφωνα και άλλους ιερείς, στο βήμα
ανέβηκε ο Δήμαρχος Πειραιά. Ο κ. Β. Μιχαλολιάκος χαιρέτισε την Αμφικτυονία, εκφράζοντας τη συγκίνησή του και τη βαθύτατη χαρά
του, γιατί το όνειρό του να ενώσει όλη αυτή
την «πλημμυρίδα» των Συλλόγων- όπως χαρακτηριστικά είπε- έγινε πράξη.
Ακολούθησε ομιλία του Ι. Καραϊτιανού,
Επικ. Καθηγητή της Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου του Συλλόγου
των Απανταχού Καρπαθίων και Αντιπροέδρου
της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωμα-

τείων, με θέμα: «Ο ρόλος του γιατρού στην ελληνική κοινωνία, από την αρχαιότητα έως σήμερα». Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, ο γνωστός σκηνοθέτης Μ. Μανουσάκης, με την ιδιότητα του παραγωγού ελαιολάδου και του
Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, της
Έκθεσης Αγροτοκτηνοτροφικών Προϊόντων
της Λακωνικής γης. Η τελετή των εγκαινίων
έκλεισε, με χορούς από το παράρτημα Πειραιά του Λυκείου Ελληνίδων, ενώ το πρόγραμμα την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου
είχε η Ξ.Μαντά, παρουσίασε η γνωστή Πειραιώτισσα Ν. Δούνια.
Στο τριήμερο που ακολούθησε, πάνω από
είκοσι πέντε Σύλλογοι που συμμετείχαν με δικά τους περίπτερα, παρουσίασαν τις ομορφιές των ιδιαίτερων πατρίδων τους, τα προϊόντα και τις γεύσεις, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς
και τη μουσική τους κουλτούρα. Ανάμεσά τους
και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία το Σάββατο το βράδυ,
παρουσίασε χορούς και τραγούδια της Λεβεντογέννας και καταχειροκροτήθηκε.
Η αυλαία έπεσε για την 3η Πειραϊκή Αμφικτυονία, την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, όπου
μετά την απονομή των τιμητικών πλακετών
από το Δήμαρχο Β. Μιχαλολιάκο, σε όλους τους
συμμετέχοντες, αντιπροσωπευτικά τμήματα
των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων
όλων των συλλόγων, ενώθηκαν επί σκηνής σε
μια μεγάλη παρέα και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς απ’όλη την Ελλάδα.

« Χ ρ ό ν ι α πο λ λ ά » Μ α ρ ί α
Έχει καθιερωθεί πια, τα μέλη των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
να γιορτάζουν σημαντικές στιγμές της
ζωής τους με τους συμμαθητές τους.
Έτσι μετά το πέσιμο της αυλαίας της 3ης
Πειραϊκής Αμφικτυονίας, το μέλος της χορωδίας της Αδελφότητας Μαρία Βερυβάκη,
έσβησε τα κεριά των γενεθλίων της μέσα
στο περίπτερο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», παρουσία του Προέδρου του σωματείου, των
μελών του Δ.Σ. και πολλών φίλων. Οι κοπελιές της χορωδίας, με τον Α. Κυριακάκη
στην κιθάρα της αφιέρωσαν μαντινάδες,
ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να
της ευχηθούν «τα καλύτερα».
Η Μαρία εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές, δηλώνοντας για άλλη μια φορά πόσο ξεχωριστή
θέση έχει η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στην καρδιά της.
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Η ´ΟΜΟΝΟΙΑª στην 3η Πειραϊκή Αμφικτυονία
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συμμετείχε για
τρίτη συνεχή χρονιά στην Πειραϊκή Αμφικτυονία, με δικό της περίπτερο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Γνωστοί και άγνωστοι επισκέπτες που πέρασαν από εκεί, έτυχαν θερμής φιλοξενίας, κεράστηκαν ρακή και παραδοσιακά φιλέματα, ευγενική προσφορά της
εταιρείας «Πνευματικάκη Α.Ε.» και απόλαυσαν μικρά γλεντάκια με
χορό και τραγούδι που διοργάνωναν καθημερινά έξω από το περίπτερο του σωματείου, τα μέλη των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας, με αποκορύφωμα το τρικούβερτο
γλέντι που στήθηκε το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013, με αφορμή τη μεγάλη καθυστέρηση λόγω βροχής, της προγραμματισμένης για τις
10.30 μ.μ., επίσημης εμφάνισης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Οι χορευτές
–μαθημένοι στα δύσκολα-χωρίς να χάσουν καθόλου το κέφι τους,
χόρεψαν και τραγούδησαν με τη συνοδεία της λύρας του Μ. Παυλιδάκη και του λαγούτου του Π. Κουτούζου, καθηλώνοντας τους
περαστικούς.
Όταν δε κλήθηκαν στην σκηνή, συνέχισαν ακούραστοι, παρουσιάζοντας με τον ίδιο ενθουσιασμό ένα ωριαίο πρόγραμμα. Αξίζει
να σημειωθεί, πως παρά την προχωρημένη ώρα, το κοινό παρακολούθησε μέχρι τέλους τα πολυμελή μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τα καταχειροκρότησε.
Την Δευτέρα το βράδυ, λίγο πριν η 3η Πειραϊκή Αμφικτυονία
κλείσει τις πύλες της, οι Κρητικοί του Πειραιά, θέλησαν να ευχαριστήσουν όλους τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία, με ένα
δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Έτσι ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ.,
συνόδευσαν τις κοπελιές της Χορωδίας, οι οποίες ντυμένες με τις
παραδοσιακές τους ενδυμασίες, πέρασαν από όλα τα περίπτερα
και προσφέροντας παραδοσιακούς μεζέδες και ρακή τραγούδησαν μαντινάδες, υπό τους ήχους της κιθάρας του μέλους
του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη, που μαζί με τη Γ.Γραμματέα του Συλλόγου
Α.-Μ. Ντουντουνάκη, αυτοσχεδίαζαν ανάλογα με την περιοχή που
αντιπροσώπευε το κάθε περίπτερο. Τα μέλη των Συλλόγων ενθουσιασμένα, ανταπέδιδαν το κέρασμα και εύχονταν στην αντιπροσωπία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ «και του χρόνου».
Το όμορφο πολιτιστικό πανηγύρι τελείωσε αργά το βράδυ για
όλους τους συμμετέχοντες. Όχι όμως και για τους αεικίνητους
Κρητικούς, οι οποίοι συνέχισαν το γλέντι τους στην ΟΜΟΝΟΙΑ.
Ένα ολόκληρο τραπέζι γεμάτο χειροποίητες λιχουδιές, στήθηκε
στο μέγαρο της Αδελφότητας, όπου ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. με τις οικογένειές τους, χαλάρωσαν, δείπνησαν, ήπιαν το κρασάκι τους, αντάλλαξαν εντυπώσεις για τη διοργάνωση της 3ης
Πειραϊκής Αμφικτυονίας και ευχήθηκαν να σμίγουν πάντα σε χαρές.
**Στιγμιότυπα από όλες τις εκδηλώσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ,
μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του σωματείου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : www.akpo.gr
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2010-2013 Τρία χρόνια σκληρής δουλειάς με την Κρήτη μέσα στην καρδιά μας
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που χρειάζεται να ρίξουμε το βλέμμα μας
πίσω. Και τότε το μυαλό μας πλημμυρίζει από σκέψεις, αναμνήσεις, αποφάσεις, εικόνες, που το πέρασμα του χρόνου μπορεί να τις ξεθώριασε, αλλά
δεν τις έσβησε ποτέ ούτε από τη μνήμη μας, ούτε από την καρδιά μας.
Ήρθε η ώρα λοιπόν, να κάνουμε τον απολογισμό της τριετίας που πέρασε και ταξιδεύοντας στο παρελθόν, να θυμηθούμε παρέα μέσα από φωτογραφίες, στιγμές που σμίξαμε και ξανασμίξαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε,
γελάσαμε, γλεντήσαμε αλλά και κοπιάσαμε, αγανακτήσαμε, απογοητευτήκαμε, «πέσαμε» και «ξανασηκωθήκαμε» πάντα με τη δική σας στήριξη, που
ανταποκρινόμενοι σε κάθε μας πρόσκληση, γεμίζατε με την παρουσία σας
αίθουσες, πλατείες, θέατρα και κρητικά κέντρα, επιδοκιμάζοντας με αυτόν

τον τρόπο την κάθε μας προσπάθεια, για τη διάσωση και τη διάδοση της
κρητικής παράδοσης.
Παρ’όλες τις ανατροπές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έκαναν τη χώρα μας δέσμια των μνημονίων, κατορθώσαμε με πολλές θυσίες
και ακόμα περισσότερη προσωπική εργασία, να μη στερήσουμε ούτε στο
ελάχιστο τα μέλη και τους φίλους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», από τις καθιερωμένες
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ορίζει το καταστατικό μας. Και τώρα,
καθώς η ώρα για μια δυναμική επανεκκίνηση στην κούρσα της ανάπτυξης
πλησιάζει, ας αφεθούμε στο γλυκό συναίσθημα που προσδίδουν στον
άνθρωπο οι αναμνήσεις και ας κάνουμε μαζί μια αναδρομή σ’αυτά που ζήσαμε με τη βεβαιότητα πωςVVVVV.. τα καλύτερα έρχονται !!!

κή παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ι.
Καμπανέλλη, από τη θεατρική ομάδα του Δήμου
Κορυδαλλού, για να φτάσει το 2012 να πραγματοποιήσει μια λαμπρή εκδήλωση, με πλήθος
συμμετεχόντων και αθρόα προσέλευση κόσμου.

• Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα οι σχολές
λύρας, λαγούτου, χορού και τραγουδιού ξεκινούν
με παλιούς και νέους μαθητές και με τις ευλογίες
του κλήρου, που τελεί τον καθιερωμένο Αγιασμό
στο σωματείο. Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι
δάσκαλοι μεταφέρουν τις γνώσεις τους και την
εμπειρία τους στους μαθητές, αφιλοκερδώς.

• Καθώς το Φθινόπωρο προχωρά, η Αδελφότητα τιμά ανελλιπώς στις 27 και 28 Οκτωβρίου,
τη μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, που
κοσμούν το δεξί κλίτος του Ι.Ν. του Προφήτη
Ηλία, ενώ τιμά την ενορία της περιφέροντας κάθε
χρόνο στη γιορτή του, την εικόνα του Προφήτη
από την Θέσβη.

• Κάθε χρόνο τιμά τους Αγίους Δέκα-προστάτες
του σωματείου- στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου &
Ελένης, την εικόνα των οποίων, έχει την ξεχωριστή τιμή να περιφέρει φέτος για πρώτη φορά,
συμμετέχοντας στις λατρευτικές εκδηλώσεις του
Ι. Ναού με τίτλο «Κωνσταντίνεια 2013».

μέλη του μέσα στο σωματείο, ενώ συναντιούνται
μαζί με τις οικογένειές τους, σε γάμους και βαφτίσια των παιδιών τους, συσφίγγοντας όλο και
περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις. Παράλληλα, τα παιδιά γιορτάζουν μέσα στο Μέγαρο,
σημαντικές επετείους της ζωής τους, όπως τα γενέθλιά τους, την ονομαστική τους γιορτή, την
αποφοίτησή τους κ.λ.π.

• Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» κόβει την αγιοβασιλόπιτά της,
στην αρχή της τριετίας σε πολυτελές καράβι της
ΑΝΕΚ και συνεχίζει τις επόμενες δύο χρονιές στο
χώρο των εκδηλώσεών της, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ κα
πλήθος κόσμου.

• Καθώς οι Άγιες μέρες πλησιάζουν, τα κρητικόπουλα του Πειραιά περιμένουν με ανυπομονησία τον
Άγιο Βασίλη, ο οποίος έχει καθιερώσει να τα επισκέπτεται στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» και να τα γεμίζει δώρα.
• Το σωματείο διοργανώνει δύο χοροεσπερίδες
το χρόνο σε κρητικά κέντρα, όπου δημιουργείται
το αδιαχώρητο και το κέφι απογειώνεται.

• Λαμβάνει μέρος πάντα στη δοξολογία που
προηγείται των παρελάσεων και στη συνέχεια τιμά τις εθνικές επετείους, παρελαύνοντας με μεγάλο αριθμό χορευτών.

• Γιορτάζει την Ένωση της Κρήτης με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Συγκεκριμένα με σύντομη
αναφορά στο χρονικό των ημερών, με τη θεατρι-

• Αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.,
ψάλλει τα κάλαντα στη θρησκευτική και πολιτική
τοπική αρχή και στη συνέχεια συμμετέχει με χορούς και τραγούδια στις εορταστικές εκδηλώσεις
του Δήμου.

• Παιδιά και γονείς μασκαρεύονται κάθε χρόνο, σε
ένα ξέφρενο αποκριάτικο πάρτι, γλεντούν και απολαμβάνουν χειροποίητους παραδοσιακούς μεζέδες.

• Το Δ.Σ. αποχαιρετά το χρόνο που φεύγει, σε
μια οικογενειακή μάζωξη που διοργανώνουν τα

• Με μια σειρά συντονισμένων κινητοποιήσεων
και τη βοήθεια της Δημοτικής αρχής,

ÒﬁÙÂÚ ÙÔı —ÂÈÒ·È‹
η «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατορθώνει να μετακινήσει τον
ανδριάντα του Ε. Βενιζέλου στην πλατεία Κοραή,
μέχρι την ολοκλήρωση των έργων της «ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.». Στη συνέχεια, με αφορμή τη
συμπλήρωση 77 χρόνων από το θάνατό του,
πραγματοποιεί σεμνή τελετή μπροστά από τον
ανδριάντα του Εθνάρχη, ενώ για 2η συνεχή χρονιά συνδιοργανώνει εκδήλωση μνήμης, με την
Παγκρήτιο Ένωση, την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Κρητικών Σωματείων, την Κρητική Εστία και το
παράρτημα Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο
πάρκο Ελευθερίας.

• Πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία μονοήμερες και διήμερες εκδρομές σε διάφορους προορισμούς όπως Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη,
Μάνη, Κατερίνη, γνωρίζεται με τα τοπικά σωματεία και συμμετέχει με τα μουσικοχορευτικά της
συγκροτήματα σε εκδηλώσεις που αυτά διοργανώνουν.
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• Τα μικρά παιδιά παρουσιάζουν όλο και πιο
συχνά σκετσάκια και θεατρικά έργα, κάνουν
αποχαιρετιστήριες γιορτές, ενώ για πρώτη φορά
γιορτάζουν τη διπλογιορτή της 25ης Μαρτίου μέσα
στο Μέγαρο του σωματείου, με την μουσικοχορευτική παράσταση «Ευαγγελισμός-Ελληνισμός».

ÛÂÎﬂ‰· 9

• Κόντρα στην οικονομική κρίση και για να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια σε όλες τις υποχρεώσεις
που δημιουργούνται από τη λειτουργία της, η Αδελφότητα εκδίδει το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ», με τοπία της Κρήτης, την ιστορία
του σωματείου, αποσπάσματα από το ιστορικό
του αρχείο και φωτογραφίες των μουσικοχορευτικών του συγκροτημάτων, ενώ κάνει τιμητική
αναφορά στη δεύτερη Πατρίδα των Κρητικών, τον
όμορφο Πειραιά. Το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο
στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

• Με σεβασμό στην ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και
τις παραδόσεις, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» πρωτοπορεί,
ανοίγοντας την πόρτα της στη μάθηση, με την
ίδρυση του «ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ», όπου καταξιωμένοι επιστήμονες, μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στη
νεολαία και όχι μόνο.
• Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο
στην «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και κερδίζει τις
εντυπώσεις με το φιλόξενο περίπτερό της, το
κέφι της και τα πολυμελή μουσικοχορευτικά της
συγκροτήματα.

• Τα παιδιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, λαμβάνουν μέρος σε
όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου, καθώς και σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, την τελετή για την Παγκόσμια Ημέρα της
Αιμοδοσίας του Πειραιά και όμορων Δήμων, την
κοπή πίτας του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και
Νεφροπαθών Αθλητών «Οι Λέοντες του Πειραιά»,
την αναβίωση του Κλήδονα των ΚΑΠΗ Νικαίας,
το Φιλανθρωπικό Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ
Νέων» στο Βεάκειο, το Παγκόσμιο Συνέδριο Εκτελωνιστών, την έκθεση «Παράδοσης Εκφάνσεις»στην ενότητα για την κρητική διατροφή, χορεύουν
συχνά στο κηποθέατρο «Δόρα Στράτου», ενώ δεν
παραλείπουν να συμμετέχουν, στις εορταστικές
εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

• Η Αδελφότητα πραγματοποιεί φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες με άλλα σωματεία, ενισχύοντας έτσι το αθλητικό πνεύμα και την μεταξύ τους
ευγενική άμιλλα.

• Το σωματείο κάθε χρόνο τιμά τη Μάχη της
Κρήτης, με εκδηλώσεις που ανταγωνίζονται η μία
την άλλη σε πρωτοτυπία και προσέλευση κόσμου, όπως η παιδική μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Με την καρδιά στο παρελθόν και
τη σκέψη στο μέλλον», με βασικούς πρωταγωνιστές τα μικρά παιδιά και αποκορύφωμα τη φετινή
εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας δεκάδες
χορευτές κατακλύζουν το χώρο πάνω και κάτω
από τη σκηνή στην πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι και χορεύουν υπό τους ήχους των οργάνων,
εναλλασσόμενων καταξιωμένων καλλιτεχνών.

• Μικροί και μεγάλοι χορευτές ξεδιπλώνουν
συχνά το ταλέντο τους μπροστά στο φακό του
τηλεοπτικού καναλιού Blue Sky, συνοδευόμενοι
από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.

• Το ιστορικό αυτό σωματείο, έχει την τιμή να
κοινοποιήσει τη συμβολή του στο Μακεδονικό
αγώνα δια στόματος του Προέδρου του, ο οποίος
ήταν επίσημα προσκεκλημένος των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, για να απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του 11ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε
στην Φλώρινα.

• Τηρώντας κατά γράμμα το καταστατικό του
σωματείου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
πραγματοποιούν κάθε χρόνο τη Γενική Συνέλευση, όπου τα μέλη έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον Οικονομικό και Διοικητικό απολογισμό του οικονομικού έτους που πέρασε.
συνέχεια στην σελίδα 10
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• Η ιστοσελίδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» www.akpo.gr στο Διαδίκτυο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό, το οποίο γίνεται αφορμή για όλο και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

• Η Εφημερίδα του σωματείου «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», παρά τις οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν από την ψήφιση του Νόμου, σύμφωνα
με τον οποίο οι Σύλλογοι δεν υπάγονται πλέον στο καθεστώς επιδότησης
για τη διακίνηση των εντύπων τους, επί το πλείστον ταχυδρομείται,
συμπληρώνοντας έτσι το 9ο έτος κυκλοφορίας της. Όταν όμως το κόστος
καθιστά απαγορευτική την αποστολή της, η εφημερίδα φτάνει στους παραλήπτες ηλεκτρονικά.

Και τώρα Ö.στο κατώφλι μιας νέας τριετίας, πατώντας στην εμπειρία, ας επενδύσουμε όλοι μαζί στο μέλλον.
Μετά από επιθυμία των μελών μας σχεδιάζουμε:
• Nα πραγματοποιήσουμε σεμινάρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα έχουν
την ευκαιρία να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της Αδελφότητας
από την ιστοσελίδα μας και να διαβάζουν την εφημερίδα του σωματείου,
όταν αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
• Να αξιοποιήσουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
Το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος πραγματικά μας ξαφνιάζει πολλές φορές. Έτσι, χωρίς να
το καταλάβουμε καλά καλά, πέρασαν τρία χρόνια
από τις προηγούμενες εκλογές. Τώρα θα μου
πείτε, πώς να το καταλάβεις με τις εκδηλώσεις
και τις δραστηριότητες να διαδέχονται η μια την
άλλη και την ατμόσφαιρα μέσα κι έξω από την
Αδελφότητα τόσο ευχάριστη, που να μη σου κάνει καρδιά να απουσιάσεις έστω και μια μέρα.
Με το μυαλό λοιπόν σε όλα αυτά που μας έκαναν χαρούμενους και περήφανους για το έργο
που εκτελούσαμε με οδηγό το χαμόγελο, τη διάθεση των παιδιών και την πολυπληθή παρουσία,
το χειροκρότημα κάθε φορά και τα θετικά σχόλια
σε κάθε δρώμενο της Αδελφότητας , αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας κόντρα σε κάποιους, που ενώ ωφε-

προτίθεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, σε ανασφάλιστους
συμπατριώτες μας.
• Να προβάλλουμε την «ΟΜΟΝΟΙΑ» και έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστούμε για τη θερμή υποστήριξη και την ακούραστη προσφορά σας. Γίνετε και πάλι αρωγοί στις προσπάθειές μας.

Σ Τ Η Ν

ΑΝΤΩΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ

« Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »

λήθηκαν τα μέγιστα από το σύλλογο και χωρίς να
έχουν να αντιπαραθέσουν το οτιδήποτε καλό
(τουναντίον πολλές φορές με τις κινήσεις τους
βλάπτουν το σύλλογο) , να διαδίδουν ότι ο πρόεδρος είναι πολλά χρόνια και πρέπει να αποχωρήσει κι η ειρωνεία είναι ότι πολλοί από αυτούς που
τους περιβάλλουν κατέχουν θέσεις προέδρου για
πολύ περισσότερα χρόνια σε διάφορους συλλόγους.
Και ρωτάω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό κύριοι, εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πάει μια
χώρα μπροστά κι ο λαός να ευημερεί, ποιος είναι
αυτός που θα πει να φύγει , αλλά ξέχασα, σ΄ αυτόν τον τόπο όποιον προσπαθούσε να κάνει
καλό ή τον δολοφονούσαμε ή τον στέλναμε εξορία ή τον φυλακίζαμε για να μην είναι εμπόδιο στα
όποια μεγαλεπήβολα σχέδια των εκάστοτε

“δυνατών προδοτών” . Όμως εμείς οι κρητικοί
υπερηφανευόμαστε για τη λεβεντιά μας και τη
δημοκρατία μας , δεν εμπόδισε ποτέ κανείς κανέναν να διεκδικήσει την πρόοδο του συλλόγου με
παλληκαριά, σωστές απόψεις κι όνειρα για το
αύριο κι όποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό πιστεύω όλοι θα είμαστε δίπλα του.
Γι΄ αυτό όλοι μας πρέπει να προσέλθουμε με τη
σκέψη στην Κρήτη μας και πώς θα καταφέρουμε
όσα καλά έχουμε δημιουργήσει , και πιστεύω
είναι πολλά, να τα κάνουμε κτήμα της Αδελφότητας Πειραιά και να κάνουμε πραγματικότητα τον
τίτλο «ΟΜΟΝΟΙΑ» που φέρει ο σύλλογός μας για
να μπορούν τα παιδιά μας αύριο να νιώθουν περήφανα και να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες

γενιές όλα αυτά που έκαναν ξακουστό σε όλο τον κόσμο τον τόπο τούτο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμμακεδονικών Ενώσεων
Στη μακρινή Φλώρινα ταξίδεψε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η Ομόνοια», Θ. Τσόντος, μετά από επίσημη πρόσκληση των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, για να απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη
των εργασιών του 11ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, που πραγματοποίησαν το
Σάββατο 13 Ιουλίου 2013.
Το τριήμερο συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται κάθε τέσσερα έτη
εντάχθηκε στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση
της Μακεδονίας, που διεξήχθηκαν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας.
Ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων, τη συμβολή της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Μακεδονικό ζήτημα, η οποία την εποχή εκείνη είχε μετατραπεί σε στρατόπεδο προετοιμασίας μαχητών, έτοιμων να πολεμήσουν
και να παίξουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα, σε ένα εθνικό σκοπό:
Την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αναφέρθηκε δε στην ιδιόχειρη επιστολή του καπετάν Βάρδα, που διασώζεται και φυλάσσεται μέχρι σήμερα
στο ιστορικό αρχείο του σωματείου, με την οποία ευχαριστεί την Αδελφότητα, για την ηθική και υλική προσφορά της στο Μακεδονικό αγώνα.
Τέλος σαν εκπρόσωπος της οικογένειας των «Τσόντων» ο Πρόεδρος,
εξέφρασε την περηφάνια του και δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση
όλων των Κρητικών του Πειραιά, στην χωρίς εκπτώσεις διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Μακεδονικού Ελληνισμού.
Ο Πρόεδρος συνοδευόμενος από τον Κοσμήτορα του σωματείου Γ.
Κυπριωτάκη, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους πολιτιστικών Μακεδονικών Συλλόγων της Ελλάδος και του εξωτερικού και να
ανταλλάξει απόψεις για τους καλύτερους δυνατούς τρόπους διαφύλαξης
της ενότητας και της εθνικής ταυτότητας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά

´ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ª, που στόχο έχουν τη σύσφιξη των σχέσεων του κρητικού
στοιχείου του λεκανοπεδίου μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών αναμετρήσεων, η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου μας έδωσε το
παρόν σε δυο αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι έγινε μεταξύ της
´ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ª με αντίπαλο την Ένωση Κρητών Αιγάλεω και το δεύτερο
με αντίπαλο την ομάδα του κρητικού κέντρου ´ ΟΜΑΛΟΣ ª.
Σκοπός μας δεν ήταν η νίκη , εξάλλου όλοι προσπαθούμε να μεταδώσουμε πολιτισμό κι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, αλλά μέσα από το
παιχνίδι να χαλαρώσουμε και να διώξουμε την ένταση από την προσπάθεια που κάνουμε όλοι να κρατάμε ψηλά αυτό για το οποίο παλεύουμε και
είναι η παράδοση κι η αγάπη για την Κρήτη, τα ήθη και τα έθιμά μας, να
γελάσουμε και να πειράξουμε ο ένας τον άλλο και στο τέλος να φεύγουμε
με ένα χαμόγελο ικανοποίησης και την ερώτηση πότε θα ξαναπαίξουμε;
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι :

ΟΜΟΝΟΙΑ ñ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 7- 5

Ένα φανταστικό παιχνίδι με δύο πολύ καλές ομάδες, τις φάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, τα δοκάρια να έχουν την τιμητική τους αφού
τουλάχιστον έξι φορές σταμάτησαν τις προσπάθειες των παικτών κι από
τις δυο ομάδες. Όλοι οι παίκτες είχαν πολύ καλή απόδοση και ξεσήκωσαν
το κοινό με τις περίτεχνες ενέργειες, την εναλλαγή του σκορ και τα ωραία
γκολ που πέτυχαν. Δεν υπάρχουν υστερήσαντες.
Από τον Άρη τον Κυριακάκη που έσωσε πολλές φορές την ομάδα μας
με τις αποκρούσεις του, το Χάρη τον Μπιτσακάκη άρχοντα στην άμυνα με
βοηθούς τον Σπύρο το Σκυλουράκη και τον Παναγιώτη Μαυριανό δεξιά κι
αριστερά αντίστοιχα. Τον Τσατσαρωνάκη το Μανόλη να δεσπόζει στο
κέντρο μαζί με τον Κυριακάκη το Γιώργο και τον Κουλουκσή τον Αστέριο
μαζί με τον Ανδρέα τον Κλάδο να κάνουν άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα.
Εξίσου υπέροχοι ο Θαλασσινός ο Μιχάλης κι ο Κρεατσούλης Αργύρης. Το
σκορ άνοιξε με υπέροχη κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή ο Κουλουκσής. Στη συνέχεια με ωραία σουτ ο Κυριακάκης ο Γιώργος έκανε τρία τα
γκολ, το τέταρτο πέτυχε με ωραία προβολή ο Κλάδος ο Ανδρέας, το
πέμπτο και το έκτο ο Τσατσαρωνάκης ο Μανώλης για να κλείσει το σκορ
και πάλι ο Κουλουκσής.

ΟΜΟΝΟΙΑ ñ ΟΜΑΛΟΣ 3- 4

Έχοντας αφήσει ανοιχτούς αθλητικούς λογαριασμούς από την προηγούμενη σεζόν που η ομάδα μας είχε χάσει με πολύ βαρύ σκορ και ξέροντας ότι αυτή τη φορά είμαστε πολύ καλύτεροι, μπήκαμε στο γήπεδο με
αυτοπεποίθηση για τη νίκη. Οι απουσίες όμως της τελευταίας στιγμής βασικών παικτών (Τσατσαρωνάκης - Κλάδος - Σκυλουράκης- Μαυριανός) κι
η καταπληκτική απόδοση του τερματοφύλακα του ΟΜΑΛΟΥ Γιάννη
Μπαντουράκη που έσωσε την ομάδα του σε πολλές φάσεις από βέβαιη
παραβίαση, στέρησαν τη νίκη από την ομάδα μας, χωρίς να θέλουμε να
μειώσουμε τον αντίπαλο ο οποίος είχε καταπληκτική ομάδα με πρώτο και
καλύτερο το Γιάννη το Μπαντούρη που έπιανε τα άπιαστα και στην επίθεση τον Σταυρουλιδάκη τον Κώστα ο οποίος εκτός από καλός λυράρης
είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής , παρότι έπρεπε να αποβληθεί λόγω
έντονων κι επαναλαμβανόμενων διαμαρτυριών.
Από την ομάδα μας ξεχώρισαν με την απόδοσή τους ο Κυριακάκης ο
Γιώργος, ο Θαλασσινός ο Μιχάλης κι ο Κουλουκσής ο Αστέριος που σε κάποιες φάσεις έκρυβαν τη μπάλα κι έκαναν τον Αντώνη Μπαντούρη να καρδιοχτυπά και να λέει κάποια στιγμή ´ ρε συ αυτοί είναι πολύ καλοί!ª. Βοήθησαν επίσης πολύ ο Πολιτάκης ο Μανόλης κι ο Βασσάλος ο Μανόλης αν
και πρώτη φορά στην ομάδα και απροπόνητος. Ο Χάρης καλός στο πρώτο
ημίχρονο, στο δεύτερο αντικαταστάθηκε. Ο Άρης ήταν ξανά καλός,
απέκρουσε και πέναλτι, αλλά είχε την ατυχία να χτυπήσει η μπάλα στο δοκάρι και στην πλάτη του στο δεύτερο γκολ του ΟΜΑΛΟΥ. Δεν πειράζει,
μπράβο σε όλα τα παιδιά.
Η σύνθεση της ομάδας μας Άρης Κυριακάκης ñ Χάρης Μπιτσακάκης
ñΠολιτάκης Μανόλης ñ Δασκαλάκης Κώστας- Κυριακάκης Γιώργος- Πατρικάκος Γιάννης ñ Θαλασσινός Μιχάλης ñ Βασσάλος Μανόλης ñ Κουλουκσής
Αστέριος.
Η διαιτησία του ειδικού γραμματέα υπεύθυνου της ομάδας της Αδελφότητας υπήρξε αντικειμενικότατη.
Τα γκολ της ομάδας μας πέτυχαν οι Κουλουκσής Αστέριος , Κυριακάκης Γιώργος, Θαλασσινός Μιχάλης.
Tους αγώνες τίμησαν τα Δ.Σ των συλλόγων με τους προέδρους τους κ.
Τσόντο Θεόδωρο και Κλειταρχάκη Ανδρέα καθώς κι ο ιδιοκτήτης του κρητικού κέντρου ΟΜΑΛΟΣ, Αντώνης Μπαντουράκης , του οποίου το πείραγμα αν έχω πιει ξύδι εύχομαι ν΄ ανταποδώσω στην επόμενη αναμέτρηση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, αγωνιζόμενους και μη για το όμορφο
αθλητικό κλίμα που υπήρξε και συνέβαλε στην άψογη διεξαγωγή των
αγώνων. Μπράβο σε όλους!
Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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Θε μου σε παρακαλώ, τον ουρανό ν’αλλάξεις
και βάλε τ’άστρα στη σειρά, μια Κρήτη να του φτιάξεις
Για να την έχει συντροφιά, νάναι η παρηγοριά του
να της μιλά και να ξεχνά, πως είμαστε μακριά του

Kαλή αντάμωση ΑντρέαH
Στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής την Καλιφόρνια, αποφάσισε να μεταβεί το μέλος του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αντρέας Κλάδος, για να
ενισχύσει την επιστημονική του κατάρτιση με ένα μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, που θα τον βοηθήσει να ανταποκριθεί ακόμα περισσότερο στις
τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες της εργασίας του. Πριν
όμως εγκαταλείψει προσωρινά τον Πειραιά, θέλησε να περάσει λίγες ώρες
με τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Έτσι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, ο Αντρέας προσκάλεσε τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, χορευτές, συναδέλφους και συγγενείς
στο κρητικό μεζεδοπωλείο «ΠΑΣΙΦΑΗ», για να τους αποχαιρετήσει.
Η συντροφιά δοκίμασε παραδοσιακές σπεσιαλιτέ συνδυασμένες με καλό
κρασί, χόρεψε, τραγούδησε, έβγαλε φωτογραφίες και θυμήθηκε όμορφες
στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος. Η παρέα της Αδελφότητας χάρισε
στον Αντρέα αναμνηστικά δώρα και κάρτες με όμορφες αυτοσχέδιες μαντινάδες. Το «κρητικάκι» που δεν έκρυψε την συγκίνησή του για τα αισθήματα
των φίλων του, δήλωσε πως αισθάνεται τους ανθρώπους που γνώρισε
στην ΟΜΟΝΟΙΑ, μέλη της οικογένειάς του και εξέφρασε την επιθυμία επιστρέφοντας να τους βρει υγιείς, αγαπημένους και ενωμένους όπως ακριβώς τους άφησε.
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Ρέθυμνο 2013 2ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής
Μετά την επιτυχία
του περυσινού Φεστιβάλ, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Αλφάς Μυλοποτάμου «ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ», στα
πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε και φέτος το 2ο κατά σειρά Φεστιβάλ
Κρητικής Παραδοσιακης
Μ ο υ σ ι κ ή ς « Κ Ω Σ ΤΑ Σ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ».
Το Φεστιβάλ, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 & 21 Αυγούστου 2013 στην Αλφά Μυλοποτάμου, ήταν αφιερωμένο στους ανωγειανούς μουσικούς και ιδιαίτερα στο
μεγάλο Νίκο Ξυλούρη για τη σημαντική προσφορά του στην αυθεντική παραδοσιακή μουσική.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συζύγων των δύο μεγάλων
δασκάλων της κρητικής μουσικής Ουρανίας Ξυλούρη και Αγγελικής Μουντάκη, καθώς και του γιού του Κώστα Μουντάκη, Μάνου ο οποίος έπαιξε
και τραγούδησε δύο υπέροχα κομμάτια. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν
πολλοί επίσημοι ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ.
καθώς και πλήθος κόσμου.
Στο διήμερο αφιέρωμα στην κρητική μουσική έπαιξαν και τραγούδησαν
οι: Ψαρογιάννης, Ψαρογιώργης, Γ. Μανωλιούδης, Β. Καρεφυλλάκης, Αλφιανή Παρέα, Γ. Καλομοίρης, Μ. Μανουράς, Β. Σκουλάς και Ψαραντώνης, ενώ
κατά την είσοδο των προσκεκλημένων στο χώρο της εκδήλωσης όμορφες
κρητικοπούλες τους πρόσφεραν πλούσιο κέρασμα. ΛΕΩΝ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ
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Δέσποινα Μπενέτου
Από την κρίση στη διάκριση
Δεν είναι λίγες οι φορές που συμπατριώτες μας περνούν τα σύνορα της
Ελλάδας και διακρίνονται στο εξωτερικό, διαψεύδοντας περίτρανα αυτούς
που θέλουν τους Έλληνες «τεμπέληδες» και «φυγόπονους». Ακόμα μεγαλύτερη περηφάνια αισθανόμαστε όταν οι πρωτιές προέρχονται από νέα
παιδιά που κρατώντας το μέλλον στα χέρια τους, το καθιστούν με τις πράξεις τους ελπιδοφόρο.
Τέσσερις Έλληνες μαθητές, ξεχώρισαν μεταξύ 250 μαθητών από 62 χώρες, στην 24η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας που έγινε στην Βέρνη της
Ελβετίας. Ανάμεσά τους και η Κρητικοπούλα Δέσποινα Μπενέτου, απόφοιτος του 9ου Λυκείου Πειραιώς και κόρη του μέλους μας Χρόνη Μπενέτου, ο
οποίος βρίσκεται πάντα κοντά στην «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα πιο θερμά τους συγχαρητήρια στην αυριανή επιστήμονα και της εύχονται πάντα επιτυχίες.
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Παππούς και ο Α΄Έφορος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Οι χαρές διαδέχονται η μια την άλλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», αφού ο πελαργός επισκέπτεται
όλο και πιο συχνά τις οικογένειες των μελών του.
Έτσι στην άριστη συνεργασία
που διέπει την σχέση των δύο
Εφόρων του σωματείου, προστέθηκε ένα ακόμα κοινό προνόμιο: αυτό
που έχει ο ρόλος του παππού,
αφού ο πρωτότοκος γιός του ο
Α΄Εφόρου Σταύρου Μπικουβάρη,
Παύλος, χάρισε και σ’αυτόν το
πρώτο του εγγονάκι.
Το χαριτωμένο αγοράκι που το
ζευγάρι περίμενε με ανυπομονησία,
φώλιασε στην αγκαλιά της μαμάς
του Μαρίας Νικολοπούλου, στις 19
Ιουνίου 2013.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εύχονται στην οικογένεια Μπικουβάρη το νέο της μέλος,
να είναι καλότυχο και ευτυχισμένο και γρήγορα να αποκτήσει αδελφάκι

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΣΤΑΚΗΣ

H Δέσποινα με το πατέρα της το Χρόνη

Ο Μανώλης Βεστάκης μέλος
της «Ομόνοιας», από τις Λουσακιές Χανίων, πάντρεψε το
γιό του Κώστα με την εκλεκτή
της καρδιάς του Χρύσα Κυριακούλη, στις 13/7/2013.
Οι καλεσμένοι ξεπέρασαν
τους χίλιους, ανάμεσά τους και
πολλοί Λουσακιανοί με τις παραδοσιακές τους στολές που
μαζί με το συγκρότημα του
Ηλία Χορευτάκη έδωσαν κρητικό χρώμα στο γαμήλιο γλέντι. Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της
Αδελφότητας εύχονται στους
νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον
Κ.Τ.

Παυλής Ψαρουδάκης : «Ήρθε μια νέα εποχή»
Όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας διακρίνονται για τις επιτυχίες τους, ιδιαίτερα στον καλλιτεχνικό τομέα αφού είναι γνωστό τοις πάσι, πως οι Κρητικοί διαθέτουν καλλιτεχνική φλέβα. Έτσι το μέλος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», Παυλής Ψαρουδάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που για δωδέκατη κατά σειρά χρονιά προκήρυξε η Εταιρεία Τεχνών Επιστήμης & Πολιτισμού Κερατσινίου, διακρίθηκε με τιμητικό
έπαινο για το έργο του «Ήρθε μια νέα εποχή». Ο κ. Ψαρουδάκης με έμμετρο λόγο, σατιρίζει την οικονομική κρίση της εποχής και τις επιπτώσεις που έχει
φέρει στο βιοτικό επίπεδο και στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Το μέλος μας, μας έκανε την τιμή να καταθέσει στα γραφεία του Συλλόγου χειρόγραφο
ολόκληρου του ποιήματός του, μέρος του οποίου δημοσιεύουμε ενδεικτικά λόγω ελλείψεως χώρου.
Ήρθε μια νέα εποχή
και μου’πε η θεία μου η Κική
που όλα τα προβλέπει:
«Θα ειδείς παιδί μου πράματα
που άλλοι τα λένε θαύματα κι άλλοι
τα λένε Κατοχή, τούτη τη νέα εποχή.
Θα ειδείς χρονών βιώματα,
χωράφια και σπιτόματα
εις το σφυρί να βγαίνουν
Κι εκείνους που τα είχανε ,
στους δρόμους να ξωμένουν.
Ο κόσμος θα παραμιλά,
άλλος θα κλαίει ή θα γελά,
κι άλλος καβγά θα στήνει.
Και ο πλούσιος πλουσιότερος
και ο φτωχός φτωχότερος
παιδάκι μου θα γίνει».
Μού’πε και άλλα η Κική
για τούτη’ναι την εποχή:
«Θα ειδείς συντάξεις και μισθοί
να μένουν γιέ μου οι μισοί
κι ακόμα και πιο λίγοι.
Κι όταν θα δεις οργή λαού,
πάντα σ’αποτελέσματα
άσχημα καταλήγει..............

ÛÂÎﬂ‰· 14

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ÒﬁÙÂÚ ÙÔı —ÂÈÒ·È‹

Η ΑΝΕΚ LINES

συγχαίρει τους νέους φοιτητές για
την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στηρίζει τους ίδιους
και τις οικογένειές τους παρέχοντας
εκπτώσεις για τις πρώτες αναγκαίες
μετακινήσεις προς τον τόπο σπουδών τους.
Η έκπτωση αφορά στα δρομολόγια της ANEK LINES στη γραμμή
Χανίων , ανέρχεται σε 50% για τους
επιβάτες και 20% για ΙΧ αυτοκίνητο
και Moto και ισχύει από την ημέρα
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
των Πανελλαδικών Εξετάσεων
έως τέλος Σεπτεμβρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
έκδοση των εισιτηρίων από όλα τα
συνεργαζόμενα με την ANEK
LINES ταξιδιωτικά πρακτορεία
αποτελεί η επίδειξη του ειδικού
“Δελτίου Εξεταζομένων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013” καθώς και
το γεγονός ότι θα πρέπει να ταξιδεύει ο ίδιος ο φοιτητής.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»,οκτώ χρόνια στο διαδίκτυο

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε
στην παραλία της Φρεαττύδας, για
να παρακολουθήσει τη συναυλία με
το Νίκο Ζωϊδάκη, που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σύνθημά
της «Καθαρές παραλίες – καθαρός
Πειραιάς».
Η διασκέδαση κράτησε ως αργά και
έδωσε την ευκαιρία στους Πειραιώτες
να γλεντήσουν κρητικά. Κ.Τ.

Γιώργος Σιγανός
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
ξεκίνησε δυναμικά τη διαδρομή της μέσα στο
διαδίκτυο πριν από οκτώ χρόνια, με πρωτοβουλία του
Προέδρου και επιμέλεια του μέλους του Δ.Σ. Χ. Σταυρουλάκη. Τα έξοδα κατοχύρωσης του ονόματος και της
λειτουργίας της ιστοσελίδας στην ΟΤΕΝΕΤ, καλύπτει η
εταιρεία «E-SYSTEMS», Προηγμένα Συστήματα
Πληροφορικής ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι το μέλος της Αδελφότητας, Ε. Αυγερινού-Σταυρουλάκη.
Από τον πρώτο χρόνο, τα μηνύματα ικανοποίησης
δεκάδων επισκεπτών αποτέλεσαν την ώθηση για
συνέχιση και διαρκή βελτίωση της προσπάθειας, που
ενώ στην αρχή είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα,
στη συνέχεια εξελίχθηκε με ποικίλες, παράλληλες με
την ενημέρωση, δράσεις. Έτσι σήμερα ο ιστότοπος, ο
οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της σύνδεσης
http://www.akpo.gr, φιλοξενεί συνοπτικό ιστορικό της ίδρυσης του σωματείου, πλούσιο φωτογρα-

φικό υλικό από τις δραστηριότητές του, μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα εμφανίσεων των μουσικοχορευτικών μας συγκροτημάτων, συνταγές μαγειρικής
παραδοσιακών κρητικών εδεσμάτων, μαθήματα χορού, χρήσιμα άρθρα και τέλος την εφημερίδα
«ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», μέσω της οποίας οι φίλοι
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ενημερώνονται για τα νέα του σωματείου. Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια και το μεράκι των ιδρυτών της ιστοσελίδας
μας, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση και γρήγορη
πρόσβαση πληροφοριών στους χρήστες, αλλά και τη
μεταξύ τους επικοινωνία.
Περνώντας στον πέμπτο χρόνο του διαδικτυακού ταξιδιού μας αρκετά σοφότεροι και έχοντας κερδίσει την
εμπιστοσύνη των επισκεπτών, σας προσκαλούμε να
γίνετε αρωγοί στις προσπάθειές μας με τις ακόμα
συχνότερες επισκέψεις και τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις μας.

Θέαμα για λίγους τυχερούς.

Πρόκειται για ένα κοπάδι με ενήλικες και νεαρές φάλαινες,
που «σουλατσάρουν» στα ελληνικά νερά νότια της Κρήτης. Το
μέγιστο μήκος που έχει καταγραφεί για τα τεράστια κήτη που
ανήκουν στο είδος του Μεσογειακού Φυσητήρα, είναι γύρω στα
17,3 μ. τα αρσενικά και 10,5 μ. τα θηλυκά. Ο Φυσητήρας καταδύεται σε βάθος 500-1.000 μέτρων προκειμένου να τραφεί με
καλαμάρια, που είναι και η βασική του τροφή.
Πρόκειται για το ζώο με το μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ στο ζωικό βασίλειο, o οποίος ζυγίζει κατά μέσο
όρο οκτώ κιλά. Η εποχή της αναπαραγωγής του είναι από τα μέσα Ιουνίου ως τα τέλη Αυγούστου και έχει μέσο όρο ηλικίας τα 70
χρόνια. Η θαλάσσια περιοχή των Σφακίων, προσφέρει ομορφιές απείρου κάλλους. Φάλαινες, δελφίνια, χελώνες,
αλλά και ένας μοναδικός βυθός εντυπωσιακής μορφολογίας, μοιάζει να προσκαλεί τον κάθε ταξιδιώτη να τον εξερευνήσει, ενώ υπόσχεται να χαρίσει υπέροχες καταδυτικές εμπειρίες.

Ο Λεωνίδας Βαρούχας και ο
Μάρκος Κανατάκης, μανιώδεις
ταβλαδόροι, παίζουν τάβλι κατά τη
διάρκεια της εκδρομής στην Κοζάνη.

Μεγάλος χορηγός του 28ου αναπτυξιακού συνεδρίου Μυλοποταμιτών, που έγινε στις 17/8/2013 στο
Φαράτσι Μυλοποτάμου Ρεθύμνης,
ήταν ο επιχειρηματίας Γιώργος Σιγανός, που κατάγεται από το Φαράτσι και ζεί και εργάζεται στην Αμερική και προσπαθεί να αναγεννήσει
και να αναπλάσει την γενέτειρά του,
που τώρα κατοικείται πλέον από
δύο ηλικιωμένους μόνο. Του
αξίζουν τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια και μακάρι να βρει κι άλλους
μιμητές.
Κ.ΤΣΟΝΤΟΥ

Ο Μανώλης Μιχελάκης,

που βρισκόταν στην Κρήτη την
ημέρα που γιορτάσαμε τη Μάχη της
Κρήτης, μας έστειλε τις παρακάτω
μαντινάδες:
Όλη η Κρήτη σήμερα παλιά αναστοράται Έδωσε το παράδειγμα.
Κανένα δεν φοβάται.
Όποιος τολμήσει άλλη φορά την
Κρήτη να πατήσει πρέπει καλά να το
σκεφτεί προτού να ξεκινήσει. Κ.Τ

ÛÂÎﬂ‰· 16

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ÒﬁÙÂÚ ÙÔı —ÂÈÒ·È‹

