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Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” Θ. Τσόντος και τα
μέλη του Δ.Σ. εύχονται η Ανάσταση του
Κυρίου να φέρει υγεία και αγάπη σε σας
και τις οικογενειές σας.

Χρόνος: 11ος Αρ. φυλλου 41

Διανέμεται δωρεάν

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
προγραμματίζει μονοήμερη εκδρομή την

Πρωτομαγιά
στο Ναύπλιο και στο Τολό.

Κόστος 12 € ανά άτομο.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην
εκδρομή, στα γραφεία του σωματείου
ή στα τηλέφωνα: 210 4171498, κιν.: 6945 876 270

Λειτουργία Τράπεζας αίματος

Στιγμιότυπα από τη μεγάλη εκδήλωση της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” που
πραγματοποιήθηκε για την κοπή της βασιλόπιτας στο στάδιο
“ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ”, μπορείτε να δείτε στις σελίδες 4-5 και στην ιστοσελίδα του σωματείου στη διεύθυνση: www.akpo.gr.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες
ανάγκες της κοινωνίας μας, επεκτείνει την προσφορά της και στον
τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Τα μέλη και οι φίλοι του σωματείου θα μπορούν να δίνουν αίμα,
στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, από τις 08.30-16.30 τις καθημερινές και από τις 09.30-13.30 τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
Προς διευκόλυνση των μελών μας, οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν ακόμα να δίνουν αίμα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο,
δηλώνοντας απλά πως προορίζεται για την τράπεζα αίματος της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά, πως η αιμοδοσία
είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής
ευαισθησίας.
Έτσι σώζονται ζωές.
Το αίμα ούτε παράγεται , ούτε αντικαθίσταται.
Μόνο χαρίζεται.
Πληροφορίες: 6937 045 770 κ. Α. Φουντουλάκη

Mας ενώνει η Κρήτη

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

Σε κλίμα ομοψυχίας και στο Δημοκρατικό
πνεύμα που πρέπει να χαρακτηρίζει πάντα τις
διαδικασίες ενός πολιτιστικού σωματείου, πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Αδελφότητας, η
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή
15 Φεβρουαρίου 2015. Οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα
πεπραγμένα, να συζητήσουν, ν’ανταλλάξουν
απόψεις σε φιλικό επίπεδο και τέλος να
ψηφίσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πικρή διαπίστωση ή όλο και μικρότερη ανταπόκριση κάποιων μελών στο κάλεσμά μας. Πού
είναι η χρυσή εποχή της Εκλογοαπολογιστικής
Συνέλευσης, με την αίθουσα εκδηλώσεων αλλά
και τον ημιώροφο του σωματείου να σφύζει από
ανθρώπους, που έμοιαζαν να ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον και τη σωτηρία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»; Που πλήρωναν τις πολυετείς
οφειλές τους με τη βοήθεια φίλων, έτσι ώστε να
μπορέσουν να παραστούν στη συνεδρίαση του
ανώτατου οργάνου λήψης των αποφάσεων;

Ελπιδοφόρα εικόνα που αποτυπώθηκε στο χαρτί
μιας φωτογραφίας, αλλά δυστυχώς αιχμαλωτίστηκε εκεί, για να ξαναζωντανέψει ίσως στις
επόμενες εκλογές. Kαι αυτό δεν συμβαίνει μόνο
στις συνελεύσεις. Κορυφαίες εκδηλώσεις για τον
εορτασμό μεγάλων επετείων, όπως η Ένωση της
Κρήτης με τη μητέρα πατρίδα, η συμπλήρωση
150 χρόνων από τη γέννηση του Ε. Βενιζέλου και
πολλές άλλες αφήνουν παγερά αδιάφορους κάποιους συμπατριώτες μας. Εκδηλώσεις που η
είσοδος είναι ελεύθερη και ακόμα και μη Κρητικοί
προσέρχονται στο σωματείο για να τις παρακολουθήσουν, γιατί αφορούν γεγονότα- σταθμούς,
όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας
ιστορίας. Ούτε το μνημόσυνο του Εθνάρχη μας
δεν στάθηκε ικανό να απαλύνει τα πάθη και να
συσπειρώσει;
Τα παλιά χρόνια στα χωριά μας αν και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδιαίτερη μόρφωση, ούτε κάτεχαν
υψηλές θέσεις, στις κηδείες και τα μνημόσυνα
έτρεχαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο νεκρό,
όποιος κι αν ήταν. Εξ άλλου η καμπάνα χτυπούσε
πένθιμα για να καλέσει όλο τον κόσμο. Εχθρούς
και φίλους. Η δε περιρρέουσα ατμόσφαιρα

διαμόρφωνε ένα κλίμα συμφιλιωτικό. Σαν να
έσβηναν αυτά που δημιούργησαν τις αποστάσεις, σαν να αναβίωναν αυτά που κάποτε είχαν
ενώσει τους διαφωνούντες, σαν να αξιολογούσαν– μπροστά σ’ ένα τέτοιο γεγονός – τις
ακατάλυτες αξίες της ζωής. Σήμερα το συμφιλιωτικό νήμα μένει τυλιγμένο στο κουβάρι του και η
καρέκλα της εξουσίας, κανιβαλίζει χαρακτήρες
και αλλοιώνει ιδανικά.
Όπως και να’χει εγώ παραμένοντας ρομαντικός, θα συνεχίσω ν’αγωνίζομαι, μήπως κάποτε
καταφέρω να αναϋφάνω τον καμβά της συλλογικότητας και θα προσκαλώ πάντα όλα τα μέλη
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» να λαμβάνουν ενεργό μέρος,
σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου. Γιατί
σκέφτομαι: Δεν μπορεί αφού θέλουμε να λέμε
πως ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, σημαίνει
πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αναγνωρίζουμε, τιμούμε και σεβόμαστε τις ίδιες αρχές. Με
αποκλίσεις και αποχρώσεις, αλλά κάπου ο ένας
μας ακουμπά τον άλλο. Δεν είμαστε παράταιροι.
΄Η μήπως κάνω λάθος;
Θεόδωρος Τσόντος
Πρόεδρος της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”
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Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος
Αντιπρόεδροι:
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Παπαδάκης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας:
Κυπριωτάκης Γεώργιος
Ειδ. Γραμματέας:
Φουντουλάκη Άννα
Ταμίας:
Βαρούχας Λεωνίδας
Έφοροι:
Παχάκης Γεώργιος
Σαβιολάκης Πολυχρόνης
Κοσμήτορες:
Κυριακάκης Πέτρος
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ
Μέλη:
Αθανασάκης Περίανδρος
Βασσάλος Αντώνιος
Θεοδωράκης Ανδρέας
Κανατάκης Μάρκος
Κρητικός Δημήτριος
Κυριακάκης Αριστείδης
Μαυριδάκης Δημήτριος
Μπενέτος Γεώργιος
Τζανουδάκης Χρήστος,
Τσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
Φυλλαδιτάκης Γεώργιος

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Για να λαμβάνετε την εφημερίδα
μας στέλνετε τη διεύθυνσή σας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,
185 34 Πειραιάς
Fax.: 210-4171498
mail: omonoia1880@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:
Αδελφότης Κρητών Πειραιά
“«H OMONOIA»
Έδρα: Ελευθ. Βενιζέλου 82
185 34 Πειραιάς
Τηλ. - Fax.: 210 - 4171498
omonoia1880@gmail.com
www.akpo.gr
Εκδότης
Θεόδωρος Τσόντος
6944686163
th.tsontos@gmail.com

Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

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 ''

Κρήτες του Πειραιά

Θεοφάνεια στον παγωμένο Πειραιά

Με μεγάλη λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανείων, στο πρώτο λιμάνι της χώρας.
Το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 2015, τελέστηκε Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος, όπου προεξήρχε
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορωνείας
κ.κ. Παντελεήμονος.
Ακολούθησε η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων,
στην αποβάθρα που βρίσκεται μπροστά από τον Ιερό
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και στη συνέχεια έγινε η κα-

τάδυση του Τιμίου Σταυρού, ανάμεσα στα ναρκοθηρευτικά του Πολεμικού Ναυτικού: ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΕΥΡΩΠΗ και
ΚΑΛΥΨΩ.
Το σταυρό ανέσυραν από τη θάλασσα άνδρες των ειδικών δυνάμεων, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά κ.
Γ. Μώραλη, του υπουργού Παιδείας κ. Α. Λοβέρδου, ο
οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, της αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Φ. Γεννηματά, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Α.Τσίπρα, βουλευτών της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά, επισήμων και πολλών πιστών.
Την τελετή παρακολούθησαν όπως πάντα με ευλάβεια, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», με αφορμή την
ψήφιση του Ν. 4223/14, περί
φόρου ακίνητης περιουσίας
(ΕΝ.Φ.Ι.Α), έλαβε την πρωτοβουλία να αιτηθεί του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του υπ’ αριθμ.
78/18-11-2014 υπομνήματός της,
την απαλλαγή από τη φορολόγηση όλων των φορέων, οι
οποίοι ασκούν πολιτισμό μέσα
στον ιδιόκτητο χώρο τους.
Με τη δημοσιοποίηση αυτής
της πρωτοβουλίας, η οποία
ενώθηκε με τις προσπάθειες
πολλών φορέων, εργατικών σωματείων και απλών πολιτών, όχι
μόνο από την Αττική αλλά και Πανελλαδικά, το Υπουργείο Οικονομικών, προέβη σε διευκρινίσεις.
Έτσι σύμφωνα με την υπ’αριθ.
Δ13 ΦΜΑΠ 1170216 ΕΞ /30-122014 επιστολή του, την οποία και
δημοσιεύουμε ενημερώνουν τους
ενδιαφερόμενους, ότι τα ακίνητα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που ιδιοχρησιμοποιούνται μεταξύ
άλλων, για την εκπλήρωση του
πολιτιστικού τους σκοπού, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, πολλοί
ήταν οι σύλλογοι που ζήτησαν να
πληροφορηθούν
από
την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» για τη διαδικασία
που πρέπει να ακολουθήσουν,
έτσι ώστε να απαλλαγούν από
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας, ο
οποίος θα επιβάρυνε δυσβάστακτα την ήδη δεινή - λόγω των
καιρών - οικονομική τους κατάσταση.

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr
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Με σεβασμό και αγάπη στην Τρίτη ηλικία

Ένα υπέροχο αποκριάτικο απόγευμα, χάρισε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στους τροφίμους
του Γηροκομείου Πειραιά.
Το αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων του
σωματείου, το οποίο συνοδευόταν από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. υποδέχτηκε εγκάρδια ο Δ/ντής του γραφείου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, κ. Δ. Αλφιέρης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε, ότι στο
χώρο αυτό φιλοξενούνται περίπου διακόσιοι γέροντες και όλο το προσωπικό, κάνει ότι μπορεί για την καλύτερη διαβίωσή τους. Ευχαρίστησε δε την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» που βρίσκεται πάντοτε κοντά στην Εκκλησία και σε κάθε φιλάνθρωπο έργο της.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του ιδρύματος που είχε γεμίσει από κρητικούς

Κά ν α μ ε

τ η

και κρητικοπούλες με παραδοσιακές ενδυμασίες, πλημμύρισε κρητικά τραγούδια υπό τους ήχους της κιθάρας του Α. Κυριακάκη και παραδοσιακούς
χορούς της λεβεντογένας.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης τα παιδιά μοίρασαν γλυκίσματα και αναμνηστικά δώρα στους ηλικιωμένους και συνομίλησαν μαζί τους, ενώ το προσωπικό του ιδρύματος τα φίλεψε αναψυκτικά και σπιτική καρυδόπιτα.
Αποχαιρετώντας την κρητική συντροφιά ο Επιμελητής Διοίκησης κ. Κ. Σταυρόπουλος δήλωσε ότι μέσα από τα λεβέντικα κρητικά τραγούδια η Τρίτη
ηλικία ξανανιώνει και ευχαρίστησε την Αδελφότητα για την παρουσία της.
Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι στον κόσμο της σοφίας και της εμπειρίας. Οι
χορευτές εμφανώς συγκινημένοι τόνισαν, ότι είναι πάντα διαθέσιμοι να
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

σ κ έ ψ η

μ α ς

π ρ ά ξ η

Ολοκληρώθηκε ο «Έρανος της αγάπης» τον οποίο είχε ξεκινήσει η «ΟΜΟΝΟΙΑ»,
από την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015. Μέλη και φίλοι του σωματείου, κινητοποιήθηκαν και προσέφεραν από το υστέρημά τους, ρούχα, παπούτσια και φάρμακα,
ενισχύοντας το έργο κοινωνικής στήριξης της Εκκλησίας και της τοπικής κοινωνίας.
Τα είδη ένδυσης και υπόδησης, παρέδωσε εκ μέρους του Δ.Σ. της Αδελφότητας,
ο Έφορος Π. Σαβιολάκης, στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία, ενώ τα φάρμακα δόθηκαν στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Πειραιά. Και στις δύο περιπτώσεις ο Έφορος παρέλαβε τα σχετικά παραστατικά.
Τελικά η γνωστή ρήση των στωικών φιλοσόφων «ουδέν κακό αμιγές καλού» στις
μέρες μας αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινή, αφού η μεγάλη οικονομική κρίση
έφερε στο προσκήνιο την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη και μας έδωσε τη διπλή ευκαιρία, να ανακουφίσουμε τους συνανθρώπους μας που περνάνε μια δύσκολη περίοδο και ταυτόχρονα να αισθανθούμε την ευλογημένη ευχαρίστηση της προσφοράς.

Χέρι - χέρι στη γειτονιά των Αγγέλων

«Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».
Κάπως έτσι καταλήγουν οι όρκοι που δίνουν τα
ζευγάρια όταν παντρεύονται. Λόγια γεμάτα
υποσχέσεις, με τα χέρια πλεγμένα και τα μάτια
πλημμυρισμένα από αγάπη. Γάμοι από έρωτα,
που ενώ αντικατέστησαν τα στημένα προξενιά
και τους γάμους-συμβόλαια, δυστυχώς πολλές
φορές δεν κρατούν πολύ. Γιατί είναι δύσκολο να
συνεχίσεις ν’αγαπάς, να φροντίζεις και να περιποιείσαι κάποιον, που σου θυμίζει ελάχιστα την

Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη
Αντιπρόεδρος
πρώτη του εικόνα.
Να περνάς σαράντα, πενήντα, εξήντα χρόνια
και να συνεχίζεις να μοιράζεσαι τα ίδια πράγματα, τις ίδιες αναμνήσεις, τις ίδιες ανησυχίες, αλλά
και διάφορα πολύχρωμα χαπάκια για το σάκχαρο, την πίεση και τα τριγλυκερίδια.
Να μη σ’ενοχλούν οι βαθιές ρυτίδες στο πρό-
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σωπο, η χαλάρωση στο σώμα, τ’ άσπρα μαλλιά
και η έλλειψη αντοχής. Ούτε οι παραξενιές που
φέρνουν τα χρόνια, γιατί και συ έχεις τις δικές
σου. Δυστυχώς σήμερα ο ιερός θεσμός του γάμου κλυδωνίζεται σοβαρά και για την επίτευξη
του σκοπού του, χρειάζεται συνεχής, επιμελημένος και επίπονος αγώνας μεταξύ των συζύγων.
Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που περπατάει στο
δρόμο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, είναι
στις μέρες μας μια σπάνια εικόνα.
Μακάρι όλοι να είχαν την τύχη να γεράσουν
μαζί με τον άνθρωπό τους. Έτσι θα’πρεπε να
κλείνει ο κύκλος της ζωής και μόνο ο θάνατος να
χωρίζει τους ανθρώπους.
Αφορμή γι αυτές τις σκέψεις μου έδωσε η ιστορία δύο υπερήλικων ζευγαριών από την Κρήτη,
που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και
συγκίνησε το πανελλήνιο.
Πρόκειται για το αντρόγυνο από την Βιάννο,
ηλικίας 95 χρόνων ο άνδρας και 92 η γυναίκα, το

οποίο φιλοξενούνταν εδώ και χρόνια στο Νηστικάκειο Γηροκομείο που συντηρεί στο Καστέλλι, η
Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου. Κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος, ένιωσε
μια αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο,
όπου και κατέληξε. Η σύζυγός του μόλις το
έμαθε, άντεξε μόνο μια ώρα μακριά του. Μετά
άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο γηροκομείο, ακολουθώντας τον άντρα της στο τελευταίο
ταξίδι.
Αλλά και στο Πάνορμο του Ρεθύμνου, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι οδηγήθηκε μαζί στην τελευταία
του κατοικία, αφού όταν η σύζυγος αντίκρισε τη
νεκροφόρα με τον 82άχρονο σύζυγό της, η καρδιά της σταμάτησε και λίγες ώρες αργότερα θάφτηκε μαζί με τον άντρα της.
Ας μην είμαστε απαισιόδοξοι λοιπόν, γιατί
υπάρχει αγάπη και μάλιστα πολλές φορές αυτή
μεγαλώνει, όσο οι ρυτίδες βαθαίνουν.
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Η κοπή της βασιλόπιτας του σωματείου,

Λαμβάνοντας υπόψη το αδιαχώρητο που γίνεται στις εκδηλώσεις της, η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», έκοψε τη
βασιλόπιτά της, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων «VAMMOS» του
σταδίου «Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ».
Φορείς του τόπου μας, Πρόεδροι
και εκπρόσωποι σωματείων και
πλήθος κόσμου, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, από τα
πολυάριθμα μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα της Αδελφότητας
και ένα γευστικό κέρασμα, ευγενική προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Αμέσως μετά τους χορούς από
τους μικρούς και τους μεγάλους
μαθητές, τα τραγούδια από τη
γυναικεία χορωδία και τα ριζίτικα
από τη ριζίτικη ομάδα του σωματείου, ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, δηλώνοντας πως
σ’αυτές τις αντίξοες συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας, ο πολιτισμός
μπορεί και πρέπει να μείνει
αλώβητος και προσκάλεσε όλους
να βοηθήσουν ενεργά, ώστε η
ιστορία, η λαογραφία και η παράδοση να περάσουν στις νεότερες
γενιές. Ακολούθησαν τα κρητικά
κάλαντα και στη συνέχεια οι ιερείς
Χ. Τζανουδάκης, μέλος του Δ.Σ.
και Β. Πόπης, ευλόγησαν τη βασιλόπιτα.
Ο κ. Τσόντος κάλεσε το Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γ. Μώραλη, να παραλάβει το κομμάτι για την ΠΑΕ
Ολυμπιακός, υπό την ιδιότητα του
Αντιπροέδρου της, ενώ του ζήτησε
να μεταβιβάσει και στον Πρόεδρο
κ. Β. Μαρινάκη, τις ευχαριστίες
του σωματείου για την παραχώρηση του χώρου. Ο Δήμαρχος είπε μεταξύ άλλων, ότι είναι
πρώτη φορά που παρευρίσκεται
σε μια τόσο μεγάλη μάζωξη των
Κρητικών του Πειραιά, ως Δήμαρχος και αυτό του δίνει μεγάλη χαρά, διότι ο ίδιος έχει αναπτύξει
στενούς δεσμούς με το νησί, αφού
παρόλο που δεν κατάγεται από
εκεί, παντρεύτηκε και βάφτισε το
γιο του Πέτρο στην Κρήτη, εκτιμώντας τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους του, για τη φιλοξενία, τα ήθη
και τα έθιμά τους.
Λαμβάνοντας το κομμάτι του ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θ. Δρίτσας δήλωσε, ότι ο
ίδιος είναι γέννημα θρέμμα του
Πειραιά και παρακολουθεί από
κοντά τα βήματα της Αδελφότητας,
καθώς και τη μεγάλη εξέλιξή της.
«Είναι διαφορετικό» όπως είπε χαρακτηριστικά «να έχεις ιστορία και
να γράφεις καινούργια, απ’ότι απλά
να αρκείσαι να μιλάς γι αυτήν. Και
εσείς και έχετε και γράφετε ιστορία. Σας εύχομαι να συνεχίσετε.
Έχετε κάθε λόγο να είστε υπερήφανοι για τον τόπο σας».

Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Ν. Ορφανός, Γ. Μώραλης, Π. Χατζηπέρος,
Κ. Αρβανιτόπουλος, Π. Μελάς, Α. Νεράντζης, Γ. Γαβριλης, Θ. Δρίτσας & Θ. Τσόντος

Κρήτες του Πειραιά
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στο στάδιο «Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ»

Ο Α' Αντιπροέδρος της Βουλής Ι.
Τραγάκης, χαρακτήρισε την «ΟΜΟΝΟΙΑ» «όνομα και πράγμα» αφού
κατορθώνει να ενώνει τους πάντες
και ενημέρωσε τους προσκεκλημένους, ότι στη Βουλή που προέκυψε
από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, θα ορκιστούν ανά την
Ελλάδα, 32 Βουλευτές κρητικής καταγωγής.
Το μοίρασμα της βασιλόπιτας
συνεχίστηκε, με τους επισήμους να
εύχονται από μικροφώνου στο σωματείο, τα καλύτερα.
Στο γλέντι που ακολούθησε, ο κόσμος ενώθηκε με τους χορευτές και
διασκέδασε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από τον Δ. Πρωτογεράκη (λύρα) και τους Γ.
Πλυμάκη και Χ. Ζαχαριουδάκη (λαγούτα), Σ. Κουφάκη (νταούλι) και Α.
Κυριακάκη (κιθάρα-μπάσο). Συμμετείχε και ο μαθητής της λύρας Ν.
Φρυσούλης.
Φεύγοντας όλοι οι προσκεκλημένοι, είχαν την ευκαιρία να πάρουν
ένα ημερολόγιο με τοπία από την
πανέμορφη Κρήτη, το οποίο προσέφερε στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» η εταιρεία
« Μ. Τουμπής Α.Ε.».
Το αεικίνητο Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» σε συνδυασμό με το ακούραστο προσωπικό του σταδίου,
χάρισαν σε όλους τους επισκέπτες
μια αξέχαστη βραδιά.
Την εκδήλωση την οποία παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Α.-Μ. Ντουντουνάκη, τίμησαν
μεταξύ άλλων: οι Βουλευτές Κ. Κατσαφάδος, Ε. Καρακώστα Σ. Αντωνάκου και Ν. Ορφανός, οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά και Νήσων, Γ.
Γαβρίλης και Π. Χατζηπέρος, οι π.
Υπουργοί Κ. Αρβανιτόπουλος και Α.
Νεράντζης, ο π. Βουλευτής Π. Μελάς, οι Πρόεδροι του Ε.Ο.Τ. Χ.
Πάλλης, του Δημ. Σ. Πειραιά Γ. Δαβάκης, του Ιατρικού Συλλόγου Ν.
Πλατανισιώτης, της ΔΗΡΑΠ Π. Αβραμίδης, της ΚΟΔΕΠ Κ. Λαουλάκου,ο
Υποδιοικητής Τροχ. Πειραιά Φ. Νικολάκης, οι επ. Πρόεδροι της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γ. Ψαρομμάτης, της
Παγκρητίου Κ. Ξυλούρης και Γ. Πρασιανάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί
και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι πολιτιστικών
σωματείων και φορέων, γονείς,
μαθητές, μέλη και φίλοι της Αδελφότητας.

σελίδα 5

σελίδα 6

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2015

Κρήτες του Πειραιά

Έκοψαν την αγιοβασιλόπιτά τους.

Δήμος

Πειραιά

Πρωτοχρονιά και Υπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι στρατιωτικών
αρχών και φορέων της πόλης, επικεφαλής παρατάξεων και συνδυασμών
και πλήθος κόσμου, έκαναν ποδαρικό στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά, για να παρευρεθούν στην εκδήλωση για την κοπή
της βασιλόπιτας του Δήμου Πειραιά. Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με μέλη του Δ.Σ. του σωματείου.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τόνισε,
πως η ημέρα δεν ενδείκνυται για απολογιστικές ή προγραμματικές ομιλίες,
αλλά μόνο για ευχές για μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη και
υποσχέθηκε να καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αυτή η πόλη να προοδεύσει και να πάει προς το καλύτερο,
επ΄ ωφελεία των δημοτών της. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς
και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ αφού ευλόγησε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα,
ευχήθηκε σε όλον τον κόσμο υγεία, ευτυχία και ευημερία για το 2015.

Ι α τ ρ ι κό ς , Ο δ ο ν τ ι α τ ρ ι κό ς κα ι Φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κό ς ,
Σ ύ λ λο γ ο ι το υ Π ε ι ρ α ι ά

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 το πρωί, όλοι οι Σύλλογοι του Πειραιά
που ασχολούνται με την Υγεία, ενώθηκαν για να κόψουν τη βασιλόπιτά τους
σε μια κοινή γιορτή, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.
Μέλη του Ιατρικού, του Οδοντιατρικού, του Φαρμακευτικού Συλλόγου και
πλήθος κόσμου τίμησαν την εκδήλωση, ενώ την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ. Επίσημα προσκεκλημένη και η γυναικεία
χορωδία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία έψαλε τα κρητικά κάλαντα και χόρεψε
χορούς της λεβεντογέννας.

Εθνικός ΟΦΠΦ

Γέμισε το μέγαρο της Αδελφότητας από αθλητές του ανδρικού τμήματος
και των ακαδημιών, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και τους φιλάθλους
της ομάδας Μπάσκετ του Εθνικού ΟΦΠΦ, οι οποίοι μετά από ευγενική παραχώρηση της Διοίκησης της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», προσήλθαν στο μέγαρό της,
την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015, για να κόψουν τη βασιλόπιτά τους.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι καλαθοσφαιριστές προσέφεραν μια
μπάλα με τις υπογραφές τους στην Αδελφότητα.
Λαμβάνοντας το λόγο η Αντιπρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους στο «σπίτι» των Κρητικών του Πειραιά και έκανε
μια μικρή αναφορά στη μεγάλη ιστορία του σωματείου και στις δραστηριότητές του, ενώ μίλησε για τη μακρόχρονη φιλία που ενώνει την Αδελφότητα
με τον κ. Σ. Αγγελόπουλο, πατέρα του ιδιοκτήτη του Μεξικάνικου Εστιατορίου «Amigos» και μεγάλου χορηγού της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών
Νομού Πειραιώς

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Πειραιώς και πλήθος Πειραιωτών προσήλθε στην αίθουσα του Πειραϊκού Συνδέσμου, για να τιμήσει την εκδήλωση. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
πλαισίωσαν η μπάντα του Δήμου Πειραιά, το χορευτικό της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και του ΑΠΕΛ και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα
των παρευρισκομένων.

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2015

Γ ε ρ μ α ν ι κ έ ς α πο ζη μ ι ώ σ ε ι ς

σελίδα 7

Ψηφιακή Αλληλεγγύη

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» που θα χορηγήσει
σε 289.300 δικαιούχους, δωρεάν φορητό υπολογιστή ή συσκευή tablet αλλά και σύνδεση στο Διαδίκτυο για ένα χρόνο. Στόχος του προγράμματος
είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στους πολίτες.
Δημοσιεύουμε παρακάτω τα κριτήρια συμμετοχής που ορίζει ο νόμος,
βάσει των οποίων οι ηλικιωμένοι πολίτες στην Κρήτη, θα μπορούν να
γίνουν δικαιούχοι των παροχών.
Το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, διότι δίνει την ευκαιρία στην
τρίτη ηλικία, να μπει στον κόσμο του Διαδικτύου και στα οφέλη που προσφέρει αυτό σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας (τραπεζικές συναλλαγές, πληροφόρηση, επικοινωνία, ψυχαγωγία κ.λ.π.)

Δικαιούχοι της Επιταγής

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι δικαιούχοι της Επιταγής Ψηφιακής
Αλληλεγγύης όπου έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα θα μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα e-inclusion.gr και να εκτυπώνουν τον κωδικό που θα
τους δίνει το δωρεάν λαπτοπ ή tablet αλλά και internet για 12 μήνες
Όπως αναφέρει η προκήρυξη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας [ΤΕΕ],
ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267/Α) της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 496034 αναλαμβάνει σε συνεργασία
με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ] την υλοποίηση
της δράσης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες
Αμιγούς Σύγκλισης», της οποίας φορέας πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [ΓΓΤΤ] του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΥΜΕΔΙ].

Κριτήρια Συμμετοχής

Στον απόηχο των Βουλευτικών εκλογών

Μετά από μια εξαιρετικά σύντομη προεκλογική περίοδο, με τα κόμματα
να ανακοινώνουν τα κυβερνητικά πλάνα τους εν μέσω σκληρών πολιτικών
αντιπαραθέσεων και με μεγάλη ρητορεία, να προσπαθούν να πείσουν τον
κόσμο να τα υπερψηφίσει στις κάλπες, φτάσαμε επιτέλους στο τέλος του
μαραθώνιου. Οι δημοσκοπήσεις, η καταιγίδα των προεκλογικών σποτ και οι
άγριες τηλεοπτικές κόντρες, έδωσαν τη θέση τους στο σχολιασμό του εκλογικού αποτελέσματος και το εκκωφαντικό μήνυμα του λαού για αλλαγή
σελίδας, έκανε το γύρο του κόσμου. Παράλληλα νέα ήθη, νέες δηλώσεις,
νέες ελπίδες έκαναν την εμφάνισή τους στην ελληνική κοινωνία, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει με 24 λέξεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι
στην τιμή και στη συνείδησή του, θα τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους και
θα υπηρετεί το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού.
Η επόμενη μέρα βρίσκει τους πολίτες να περιμένουν με αγωνία τα
πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησης, να κρέμονται κυριολεκτικά από τα
χείλη των υπουργών και να ελπίζουν πως όλα εκείνα τα συνθήματα δεν θα
οδηγηθούν στην πορεία, στις καλένδες της λήθης, αισιόδοξοι για το μέλλον
αφού πιστεύουν πως όλα όσα τους συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, γρήγορα θα είναι παρελθόν. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η λαϊκή ετυμηγορία των
Ελλήνων, θα αποτελέσει την αφετηρία για προοδευτικές και δημοκρατικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη.
Πως ο σοφός Ελληνικός λαός αξιολόγησε όλους τους παράγοντες, αναζήτησε και βρήκε ένα δίκαιο κριτήριο και αποφάσισε ορθά. Πως το εκλογικό
αποτέλεσμα θα σταματήσει τις αυτοκτονίες και οι νέοι δεν θα θέλουν πια να
φεύγουν από την πατρίδα τους, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό και πως θα ξαναβρούν τα χαμένα τους όνειρα. Πως οι άνθρωποι που
κοιμούνται στο δρόμο νηστικοί, θα λιγοστέψουν και οι οικογένειες θα μπορούν ν’ ανάψουν τη θέρμανση στα σπίτια τους, όχι για να τριγυρνούν με το
“φανελάκι”, αλλά για να ζεσταθούν. Και κυρίως ας ελπίσουμε πως θα διαβούμε το κατώφλι της δύσκολης και απαιτητικής διαπραγμάτευσης με τους
εταίρους και τους δανειστές μας με το κεφάλι ψηλά. Όπως αξίζει σε μια
χώρα περήφανη, με ιστορία και πολιτισμό που οι ρίζες του, φτάνουν στα
βάθη των αιώνων. Τέλος για το καλό της ταλαιπωρημένης πατρίδας μας και
για να γίνουν οι ελπίδες μας πραγματικότητα, ας ευχηθούμε όλοι, οπαδοί
και αντιφρονούντες, η νέα συγκυβέρνηση να πετύχει στο πρόγραμμά της
και το τρενάκι του Αλέξη, να βρει το δρόμο του στις ράγες της οικονομίας, ο
δε …σύμβουλος του, να αποδειχθεί το «αναγκαίο καλό».
Καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση. Καλή τύχη στην Ελλάδα μας. Α.-Μ. Ν.

Δικαιούχοι του κουπονιού είναι όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες, που αιτήθηκαν και έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα και οι οποίοι, σύμφωνα με το
Μητρώο του «TAXIS», κατά την έναρξη της Δράσης (δημοσίευση της πρόσκλησης) κατοικούσαν σε μία από τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Οι ένστολοι που έλαβαν την προβλεπόμενη από το ν.4254 εφάπαξ χρηματική ενίσχυση δε συγκαταλέγονται
στους δικαιούχους. Διαδικασία Εξαργύρωσης Κουπονιού Σε κάθε ωφελούμενο (πολίτη που έλαβε το Κοινωνικό Μέρισμα και κάτοικο μίας εκ των
οκτώ (8) Περιφερειών Αμιγούς Σύγκλισης) χορηγείται ένα κουπόνι (Επιταγή
Ψηφιακής Αλληλεγγύης) με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με τα
προϊόντα των Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης.
Κάθε ωφελούμενος δικαιούται μόνο μία Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης
και κάθε Επιταγή έχει συνολική οικονομική αξία που καλύπτει τις ακόλουθες
παροχές: Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ADSL/VDSL ή κινητή (mobile) 3G
(ή ανώτερη) ή δορυφορική) –μέχρι 12 € το μήνα βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet ή netbook ή laptop/notebook) –μέχρι 230 €
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης στη χρήση ΤΠΕ κατ’
οίκον (προαιρετικά) –μέχρι 60 €.
www.dikaiologitika.gr
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Κρήτες του Πειραιά

Αποκριάτικο ξεφάντωμα της νεολαίας

To καθιερωμένο πλέον ραντεβού της, με τους
μικρούς και μεγάλους φίλους της Αποκριάς, είχε η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, στο μέγαρό
της, στον Πειραιά. Όμως η αίθουσα εκδηλώσεων
του σωματείου, αποδείχτηκε πολύ μικρή για να
χωρέσει το κέφι των μασκαράδων.
Από νωρίς οι κοπελιές της μουσικοχορευτικής
ομάδας στόλισαν το χώρο και μόλις οι αποκριάτικες μάσκες, οι σερπαντίνες, οι πολύχρωμες
γιρλάντες και τα μπαλόνια, ολοκλήρωσαν τη γιορτινή διακόσμηση και το αποκριάτικο τραπέζι γέμισε χειροποίητους μεζέδες, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» άρχισε να υποδέχεται τους πρώτους μικρούς καρναβαλιστές. Δεκάδες μεταμφιεσμένες φατσούλες με
ευρηματικές στολές, άφησαν στην άκρη την καθημερινότητα και το στρες του σχολείου και ήρθαν
να ξεφαντώσουν με την αγαπημένη τους παρέα.
Τη διασκέδασή τους ανέλαβε η Αντιπρόεδρος
του σωματείου, Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία την ευκαιρία να απασχοληθούν εποικοδομητικά
και παράλληλα να κερδίσουν αποκριάτικα δωράκια.
Τα παιδιά χόρεψαν, γλέντησαν και τέλος
συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη του
Βασιλιά και της Βασίλισσας της Αποκριάς. Η κριτική επιτροπή που απαρτιζόταν από τις: Μ. Βερυβάκη, Φ. Βεστάκη, Ι. Μπούντρη, Β. Μώραλη
και Γ. Στρατάκη, αποφάσισε -με μεγάλη δυσκολία
λόγω των εξαιρετικών μεταμφιέσεων- να βραβεύσει τους Δ. Φυλλαδιτάκη και Κ. Αρχοντάκη,
ενώ σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια για τη συμμετοχή τους.

Οι μεγαλύτεροι
μαθητές που άρχισαν
να καταφθάνουν, ενώθηκαν γρήγορα με τους
μικρούς, για να συνεχίσουν το γλέντι σε αποκριάτικους, αλλά και
παραδοσιακούς ρυθμούς. Latin, macarena, lambada, χασάπικα νησιώτικοι, κρητικοί
και πολλοί άλλοι χοροί
διατήρησαν αμείωτο
το κέφι, καθ΄ όλη τη
διάρκεια της βραδιάς
και γέμισαν χρώμα και
ζωντάνια το σωματείο.
Τη γιορτή τίμησε με
την παρουσία της η
σύζυγος του Δημάρχου Πειραιά, κ. Β.
Μώραλη με το γιό της
Πέτρο. Ο μικρός επισκέπτης διασκέδασε
με τα κρητικόπουλα
του Πειραιά, ενώ η κ. Μώραλη κέρδισε τις εντυπώσεις με τη ζεστασιά και την απλότητά της.
Παλιότερα για τους κατοίκους των χωριών, οι
Απόκριες ήταν μια χαρούμενη ανάπαυλα στη
σκληρή αγροτική ζωή. Σήμαινε γλέντι, πολυφαγία, μασκάρεμα και γενικά κέφι και σάτιρα.
Σήμερα Αποκριά σημαίνει φαντασμαγορικό
θέαμα, με παρέλαση αρμάτων, φανταχτερές στο-

λές και ακριβά παιδικά πάρτυ με κλόουν και
Catering.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στην προσπάθειά της να δέσει αρμονικά το παλιό με το καινούργιο, υποδέχεται κάθε χρόνο τον Καρνάβαλο, με εκδηλώσεις
που εκτός από τη διασκέδαση, έχουν σκοπό να
ενισχύσουν τη συνοχή των ανθρώπινων δεσμών.

Κούλουμα με «άρωμα» Κρήτης στον Πειραιά

Παρά την κακοκαιρία, οι πολίτες του Πειραιά δεν έχασαν την καλή τους
διάθεση και γιόρτασαν με κέφι τα Κούλουμα, σε όλους τους κλειστούς χώρους που μεταφέρθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου, λόγω βροχής. Κοντά
στην τοπική αυτοδιοίκηση και η «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» η οποία ήταν χορηγός των αποκριάτικων εκδηλώσεων.
Στο 1ο Λύκειο Καλλίπολης ο Γ. Αλυσσανδράκης και το συγκρότημά του
διασκέδασαν τους Πειραιώτες, ενώ η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» χόρεψε κρητικούς χορούς, παρασύροντας στο γλέντι όλους
τους παρευρισκόμενους. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Φιλαρμονική του
Δήμου Πειραιά, η οποία με τις χαρούμενες μελωδίες της, έδωσε έναν εορταστικό τόνο στην Καθαρά Δευτέρα. Παράλληλα πολλά παιδιά ανέδειξαν τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία τους φτιάχνοντας το δικό τους χαρταετό,

στο Εργαστήριο Χαρταετού, που στήθηκε για πρώτη φορά στον Πειραιά και
ενθουσίασε τους μικρούς Δημότες και τους φίλους τους. Επιπλέον ο κόσμος
είχε την ευκαιρία να απολαύσει πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα και καλό
κρασί. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δόθηκαν σε άπορους συνανθρώπους μας, οι οποίοι τα έχουν ανάγκη.
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Ο αποκριάτικος χορός του σωματείου μας

Στους ρυθμούς του καρναβαλιού
ξεφάντωσαν όσα από τα μέλη και
τους φίλους της Αδελφότητας, προσήλθαν στον αποκριάτικο χορό του
σωματείου, που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
2015, στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», στο Μοσχάτο.
Καλωσορίζοντας τον κόσμο ο
Πρόεδρος, τόνισε μεταξύ άλλων,
πως το γλέντι αυτό διοργανώθηκε
προκειμένου να ικανοποιηθούν όλοι
όσοι δεν κατόρθωσαν να παρευρεθούν, στο χριστουγεννιάτικο χορό
του Συλλόγου, λόγω εξαντλήσεως
των προσκλήσεων.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Α. Μαρτσάκης, που μαζί με το συγκρότημά
του, είχε αναλάβει τη διασκέδαση
των παρευρισκομένων, επεσήμανε
πως αυτή η χοροεσπερίδα, του
ξυπνά τρυφερές θύμησες, αφού και
ο ίδιος υπήρξε χορευτής της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Στη συνέχεια το Δ.Σ. του σωματείου άνοιξε το χορό παρασύροντας
όλους τους θαμώνες στην πίστα.
Ξεχωριστό χρώμα και ρυθμό στη
βραδιά, έδωσαν οι μαθητές των
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας, οι οποίοι παρουσίασαν αποκριάτικους χορούς,
ιδιαίτερα δημοφιλείς τα παλιά χρόνια, αλλά ξεχασμένους στην εποχή
μας. Οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον
τους χορευτές, να κατευθύνονται
μια προς τα αριστερά και μια προς
τα δεξιά, ανάλογα με τη μελωδία
του «Ζερβόδεξου» και στη συνέχεια
τα ζευγάρια ν’ αλλάζουν ντάμες, με
κάποιον να καταλήγει αγκαλιά με τη
σκούπα, επειδή δεν πρόλαβε ν’
αρπάξει την ντάμα του διπλανού
του, στο λεγόμενο «χορό της
σκούπας». Τα δρώμενα σκόρπισαν
κέφι και ευθυμία στον κόσμο, που
ξεσπούσε σε γέλια κάθε φορά που
ο βιολάτορας, ανάγκαζε τους χορευτές να αλλάζουν ρότα ή να λικνίζονται με την παρασύρα στην
αγκαλιά τους.
Ζωηρή φαντασία, αστείρευτη όρεξη για δουλειά και πνεύμα συνεργασίας, το τρίπτυχο επιτυχίας και
αυτής της χοροεσπερίδας, η οποία
τελείωσε τα ξημερώματα, αφήνοντας μια γλυκιά κούραση στους διοργανωτές και τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους.
Μετά τον «ΟΜΑΛΟ» και το οικογενειακό αποκριάτικο πάρτυ στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ», ο Πρόεδρος και μέλη
του Δ.Σ. της Αδελφότητας με τις οικογένειές τους, συναντήθηκαν την
Τσικνοπέμπτη στο μικρολίμανο και
τσίκνισαν στο γνωστό εστιατόριο
του συμπατριώτη τους Γ. Μπουτσικάκη. Η βραδιά κύλησε ευχάριστα
με μεζέδες, κρασάκι και ευχές για
ενότητα και αγαστή συνεργασία.
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Ο Κορυδαλλός τίμησε τον Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Η Ένωση Κρητών Κορυδαλλού - Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» κατά τη διάρκεια συνεστίασης που πραγματοποίησε στο οικογενειακό κέντρο «Ο ΜΠΑΜΠΗΣ», τίμησε τον Πρόεδρο της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και επί σειρά ετών χοροδιδάσκαλο στην
Ένωση. Ο Πρόεδρος κ. Γ. Καμινογιαννάκης απένειμε στον κ. Θ. Τσόντο τιμητική πλακέτα, για την πολυετή και ουσιαστική προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα. Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για τα καλά τους λόγια και έσυρε το χορό
με τους μαθητές του.

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ : 35 Χρόνια Μνήμης

Κρήτες του Πειραιά

Όταν ο Πόντος σμίγει με την Κρήτη

Πόντιοι και Κρήτες! Λαοί περήφανοι, που αγαπούν με πάθος την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά τους και φροντίζουν όχι μόνο να τα διατηρούν
αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων, αλλά και να τα μεταλαμπαδεύουν
στις νεότερες γενιές. Οι ομοιότητές τους στη φιλοξενία, στα μουσικά
ακούσματα και στο χορό είναι πολλές, γι αυτό και όταν σμίγουν σε κοινά
γλέντια, ξεσηκώνουν τον κόσμο με τη λεβεντιά τους.
Σ’ένα τέτοιο γλέντι που πραγματοποιήθηκε στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ», βρέθηκαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, οι χορευτές της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του σωματείου, επίσημα
προσκεκλημένοι της Ένωσης Ποντίων Πειραιά-Κερατσινίου-Δραπετσώνας
και του Συλλόγου Καντανιωτών Αττικής.
Καλωσορίζοντας τον κόσμο οι οικοδεσπότες Χ. Δημόπουλος και Ε. Καστρινάκης, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην ιστορία και στους αγώνες των
δύο περιοχών. Στη συνέχεια Πόντιοι και Κρητικοί χορευτές, αφού παρουσίασαν χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους, έκλεισαν την εμφάνισή τους
ενώνοντας τα βήματά τους στο σκοπό του «Άστρα μη με μαλώνετε», υπό
τους ήχους των οργάνων των κρητικών και ποντίων καλλιτεχνών.

O Πειραιάς τίμησε τον Παναγιώτη Βλαχάκο

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ) & ο Σύλλογος
Φίλων του ΙΛΟΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από το θάνατο
του Νίκου Ξυλούρη, διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν εκδήλωση-αφιέρωμα στη μνήμη του, την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, στην αίθουσα του
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, του Δήμου Αιγάλεω, «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ».
Παρούσα και η σύζυγος του «Αρχάγγελου της Κρήτης» Ουρανία, η οποία
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΙΛΟΑ, κ. Γ. Περράκη και δήλωσε ότι μπορεί ο
άνθρωπος Νίκος να πέθανε και να λείπει από τους οικείους του, αλλά ο
καλλιτέχνης Ξυλούρης, θα μείνει για πάντα ζωντανός στην καρδιά και στο
νου του κόσμου, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του. Μετά το πέρας
της εκδήλωσης, έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του ΙΛΟΑ, στην κατάμεστη
αίθουσα του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ, ενώ ακολούθησε κρητικό κέρασμα. Ο Πρόεδρος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση, μαζί με μέλη
του Δ.Σ. συνεχάρη τον κ. Περράκη για το έργο του και ευχήθηκε στην
κ. Ουρανία Ξυλούρη «να είναι καλά και να θυμάται πάντα τον Νίκο της».
Απεβίωσε στις 20 Φεβρουαρίου
2015, πλήρης ημερών ο πατέρας του
Αντιπροέδρου Γιάννη Παπαδάκη,
Σπύρος, ο οποίος τον τελευταίο καιρό
διέμενε στο χωριό του στις Μάλλες Ιεράπετρας και αντιμετώπιζε προβλήματα
υγείας.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Άγιο
Χαράλαμπο και στη συνέχεια οι τρεις γιοί
του και οι συγχωριανοί συνόδεψαν το νεκρό στην τελευταία του κατοικία. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στα παιδιά του
και στους οικείους του.

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, τη μνήμη του
Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, που «έπεσε» στο καθήκον, τον Ιανουάριο του 1996, μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό.
Την επιμνημόσυνη δέηση η οποία πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, στην πλατεία Τερψιθέας, μπροστά από τον ανδριάντα του ήρωα, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ι. Τραγάκης, ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας κ. Π. Καμμένος, ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θ.
Δρίτσας, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ι. Μώραλης, πολλοί επίσημοι, συγγενείς
του εκλιπόντος και πλήθος κόσμου.
Από την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στεφάνι κατέθεσε
ο Πρόεδρος, ο οποίος παρευρέθηκε στη λιτή εκδήλωση μνήμης με μέλη του
Δ.Σ. του σωματείου.
Ο αδερφός του ήρωα κ. Ν. Βλαχάκος στην ομιλία του, ευχαρίστησε το Δήμο Πειραιά που μαζί με τους Δημότες του, τιμούν πάντα τον αδελφό του και
δήλωσε πως: «Όταν έπρεπε να φυσήξει ο αέρας για να υποσταλεί η ελληνική σημαία από τη βραχονησίδα του Αιγαίου μας, ο Παναγιώτης, ο Χριστόδουλος και ο Έκτορας, έκαναν κοντάρι το κορμί τους να την κρατήσουν
ψηλά, δείχνοντας το στίγμα της Εθνικής μας συνείδησης».
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Χειμωνιάτικοι γάμοι

Ανήμερα του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, διάλεξε η μοναχοκόρη του Ταμία της Αδελφότητας, Καλλιόπη Βαρούχα, για να επιβιβαστεί με τον «καλό» της, Γιώργο Δρύλλη, στο πλοίο της αγάπης. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, στην Αγία Φωτεινή Ιλισσού και πλήθος κόσμου προσήλθε για του δώσει τις ευχές του, για μια ζωή ανέφελη και
ευτυχισμένη. Μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Μ. Κάππα, το μυστήριο τέλεσαν-τιμής
ένεκεν- ο π. Χ. Λογαράς από την Νάξο και ο π. Χ. Τζανουδάκης, μέλος του
Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ενώ τα στέφανα άλλαξαν οι νεαροί φίλοι του γαμπρού και της νύφης, Ι. Γουσέτη & Χ. Φραγκιαδάκης.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας παρευρέθηκε σύσσωμο στη χαρά του εκλεκτού
του φίλου, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος οδήγησε την κορούλα του στην
εκκλησία, για να την παραδώσει στον αγαπημένο της.
Ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Athens Ledra», όπου όλοι οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο δείπνο και να
γλεντήσουν με την ψυχή τους. Από τη βραδιά δεν έλειψε και το κρητικό
χρώμα, αφού μέλη του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος του σωματείου
μας, χόρεψαν κρητικούς χορούς με τη συνοδεία της λύρας του Δ. Πρωτογεράκη, του λαγούτου του Χ. Ζαχαριουδάκη και της κιθάρας του Α. Κυριακάκη. Η χαρά συμπληρώθηκε όταν η νύφη, μόλις το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα, έκοψε απαστράπτουσα και χαμογελαστή την τούρτα των γενεθλίων
της, στο πλευρό του συζύγου της.
Ένας γάμος όπως ακριβώς τον περιμέναμε. Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, εορταστική και ζεστή ατμόσφαιρα, ιδιαίτερη περιποίηση, ευτυχισμένα
χαμόγελα και κρητική φιλοξενία.
Να ζήσει το αντρόγυνο και να’ναι ευλογημένο.
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Τη μονάκριβη κορούλα
του βάφτισε το μέλος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και ανιψιός του
Προέδρου, Δημήτρης Ι.
Τσόντος στον τόπο κατοικίας του. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ι. Ν. Παναγίτσας Π. Φαλήρου και
πολλοί ήταν εκείνοι που
έσπευσαν να ευχηθούν στη
νεοφώτιστη Μαριλίζα, να
είναι καλότυχη και ευτυχισμένη.
Μετά τη βάφτιση ακολούθησε τραπέζι σε γνωστό
εστιατόριο της περιοχής.

Το πανέμορφο εγγονάκι του από
το γιό του Γιάννη, βάφτισε το μέλος
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
Δημήτρης Μαυριδάκης, στον
Ι. Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον Υμηττό. Και το όνομα αυτού Γρηγόρης! Το μυστήριο τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος
Σιδέρης, ενώ νονός του μωρού
ήταν ο Σταύρος Θεοδώρου. Συγκινημένος ο ευτυχής παππούς, κρατώντας στην αγκαλιά του το μικρό Γρηγόρη, του αφιέρωσε μια
μαντινάδα:
«Η γιαγιά σου από ψιλά στον ουρανό που μένει, όλα τ’αστέρια μάζεψε και δώρο σου τα στέλνει».

«Της καλομάνας το παιδί, το πρώτο να 'ναι κόρη»

«Της καλομάνας το παιδί, το πρώτο να 'ναι κόρη» έλεγε ο θυμόσοφος
λαός μας και οι μοίρες το έκαναν πράξη, αφού έσπευσαν στα Χανιά τρία
λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, για να καλωσορίσουν το πρώτο παιδί που ήρθε
στον κόσμο το 2015. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι βάρους 3 κιλών και 320
γραμμαρίων που έκανε τους γονείς του, Μανώλη Μπραουδάκη και Ελένη
Τζαμπατζάκη από την Μάζα Αποκορώνου, να λάμπουν από ευτυχία .
Να ζήσει η κρητικοπούλα μας με υγεία και να φέρει τύχη στην πατρίδα μας.

Την κόρη του Μαρία, πάντρεψε ο Κοσμήτορας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Πέτρος Κυριακάκης, στις 19 Δεκεμβρίου 2014, στο Δημαρχείο Περι-

στερίου. Ευτυχής γαμπρός ο Ιωάννης Κιντής.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στο ζευγάρι και τους γονείς
του, κάθε ευτυχία και πολλούς απογόνους.

«ESPERIA»
Αρτογλυκίσματα

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΗΛ. 2104950774
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Έχουμε υποχρέωση ως Κρητικοί

Παράδειγμα προς μίμηση

Βαρύ το τίμημα που πλήρωσαν οι κάτοικοι της Βιάννου, στα Γερμανικά
Στρατεύματα Κατοχής κατά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλο όμως που το
Ολοκαύτωμα της Βιάννου, είναι το δεύτερο πανελλαδικά σε αριθμό θυμάτων, λιγοστοί είναι οι Γερμανοί εκείνοι που γνωρίζου λεπτομέρειες και αυτοί περιορίζονται στους λίγους τουρίστες που τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται το Ηρώο, καταγράφοντας τα συναισθήματα τους στο εκεί τηρούμενο βιβλίο.
Γι αυτό η έντιμη πράξη του ζεύγους Ludwig Zacaro και Nina Lahge, που
κατέβαλαν από 875 ευρώ έκαστος, υπέρ της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου,
ποσό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, αναλογεί να καταβληθεί
από κάθε Γερμανό πολίτη στα θύματα του ναζισμού στη χώρα μας, δείχνει
πολίτες με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ως εκ τούτου η Δημοτική Αρχή Βιάννου
πρότεινε την ανακήρυξη των δύο Γερμανών σε επίτιμους Δημότες της.
Η γενναία αυτή χειρονομία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πρέπει
να βάλει την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας μπροστά στις ευθύνες και στο
χρέος της απέναντι στη χώρα μας.

Εικόνες ντροπής

Το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου,
στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο βεβήλωσαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, κρύβοντας το πρόσωπό τους με κουκούλες. Συγκεκριμένα 15 περίπου νεαροί,
κύκλωσαν το άγαλμα του Εθνάρχη, το τύλιξαν μ’ένα πορτοκαλί ύφασμα και τράπηκαν
σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως
αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν το
πανί.
Κρούσματα βίας όμως προκάλεσαν τον
αποτροπιασμό του κόσμου και στην πρωτεύουσα, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στα αγάλματα ανθρώπων της τέχνης
που στολίζουν τον πεζόδρομο της οδού
Μασσαλίας, έξω από το πανεπιστήμιο.

Κρήτες του Πειραιά

Σχολικός εκφοβισμός. Αιτίες και συνέπειες

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά το
1978 στην Νορβηγία. Εννέα χρόνια αργότερα, εμφανίζεται με την ονομασία
«school bullying» και περιγράφεται σαν μια κατάσταση που διαφοροποιείται από την απλή «πλάκα», τα πειράγματα και τον τσακωμό μεταξύ
συμμαθητών, από τη διάρκειά της αλλά και την ανισορροπία δύναμης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Στην Ελλάδα, η βία στα σχολεία είναι ένα ζήτημα-ταμπού, καλά κρυμμένο
πίσω από τα κάγκελα των προαυλίων, το οποίο συνήθως βλέπει το φως
της δημοσιότητας, μόνο όταν η προχωρημένη σήψη ενός πτώματος,
ενοχλήσει τα ρουθούνια των αρχών και των φορέων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η εξαφάνιση του εντεκάχρονου ΄Αλεξ Μεσχισβίλι το 2006 και
πρόσφατα ο θάνατος του νεαρού συμπατριώτη μας, Βαγγέλη Γιακουμάκη.
Αθώα παιδιά που χάθηκαν πριν μεγαλώσουν. Που έφυγαν λυπημένα γιατί
η σεμνότητα και η συστολή, τους εμπόδισε ν’ανταπεξέλθουν στους νόμους
της ζούγκλας που διέπουν τη σημερινή κοινωνία.
Δυστυχώς ο σχολικός εκφοβισμός, ο οποίος εικάζεται πως ήταν η αιτία
που οδήγησε ένα εικοσάχρονο παιδί στην αυτοχειρία, αντί να μας προβληματίσει, έκανε την «παραφιλολογία» να οργιάσει.
Γνωστοί και άγνωστοι διψώντας για μια στιγμή δημοσιότητας, έγιναν επαΐοντες και συνάμα λαϊκοί δικαστές δυναμιτίζοντας το κλίμα, με κίνδυνο οι
θύτες να γίνουν θύματα, που ίσως κάποτε θρηνήσουμε στο νέο κύκλο βίας
που άθελά τους θ’ανοίξουν. Και παράλληλα ένα ολόκληρο νησί διασύρεται,
αφού τα ΜΜΕ παρουσιάζουν ότι η κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί στη
συνείδηση της κρητικής κοινωνίας ως προς το είναι «παλικαριά», αναδεικνύεται με μαυροπουκαμισάδες κουμποροφόρους, που πίνουν τη ρακή
στα νεροπότηρα, παίζουν μπαλωθιές για λόγους... κεφιού, καλλιεργούν
χασίς και ανεμίζουν το λάβαρο της ζωοκλοπής στα βουνά της Κρήτης. Και
όμως η γενέτειρα του Δασκαλογιάννη, του Κορνάρου, του Καζαντζάκη, του
Βενιζέλου και των αναρίθμητων καθημερινών «ηρώων», δεν σπιλώνεται
τόσο εύκολα, από μεμονωμένες συμπεριφορές που υπάρχουν σε όλα τα
μέρη του κόσμου και είναι ντροπιαστικές και κατακριτέες. Η πραγματική
«κρητική λεβεντιά» βασίζεται σε αρχές που αξίζει να μπούμε στη διαδικασία
να εντρυφήσουμε.
Ένα νέο παιδί έφυγε. Η Αγγελική Νικολούλη έκλεισε το φάκελο, οι δύτες
μάζεψαν το φουσκωτό από τη λίμνη, η σχολή θα επιστρέψει στους γαλακτοκομικούς της ρυθμούς και στις αυλές όλων των σχολειών της χώρας, οι
φωνές και τα γέλια θα ξαναρχίσουν. Και μόνο η μάνα-τραγική φιγούρα- θα
«γλείφει» τις πληγές της περιμένοντας να αποδοθεί δικαιοσύνη, μήπως
και μπορέσει ν’αναπαυθεί «εν ειρήνη», έστω και στην άλλη ζωή, το βλαστάρι της.
Δυστυχώς όμως - αν και το απεύχομαι - αν δεν σκύψουμε πάνω από το
πρόβλημα, στο μέλλον κάτι εξίσου συγκλονιστικό θα ξαναγίνει το βότσαλο,
που θα ταράξει τα ήρεμα νερά της καθημερινότητάς μας. Όχι απαραίτητα σε
κάποιο σχολείο, αφού οι συμπεριφορές αυτές θα εξελιχθούν, θα παγιωθούν
και θα επαναληφθούν στην οικογένεια, στο στρατό, στον εργασιακό χώρο,
με καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες. Αν δεν αναζητήσουμε τα
βαθύτερα αίτια, που η ελληνική πολιτεία σε συνδυασμό με την οικογένεια,
αδυνατούν να εμφυσήσουν στους νέους αξίες και οράματα και παράλληλα
να τους θωρακίσουν απέναντι στις δυσκολίες που
θ’αντιμετωπίσουν. Αν δεν αντιδράσουμε στις περιπτώσεις εκείνες που πολλές φορές η οικονομική
επιφάνεια των συγγενών, βοηθά ώστε κάποια
ακραία συμβάντα να μη φτάσουν ποτέ στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σαν πολεμικό σωματείο που έβγαλε πραγματικά «παλικάρια», τα οποία δεν
δίστασαν να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα, για να υπερασπιστούν την τιμή και τα ιδανικά τους, κατακρίνει κάθε μορφή βίας.
Καλό Παράδεισο λοιπόν μικρέ μας Βαγγέλη. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα
της λεβεντογέννας που σκέπασε το άψυχο κορμί σου. Εμείς ευχόμαστε το μαχαίρι της Δικαιοσύνης να φτάσει μέχρι το κόκκαλο και οι γονείς σου να βρουν
το κουράγιο να ζήσουν για να σε θυμούνται πάντα με αγάπη. Α.-Μ. Ν.

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr
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Ελευθ. Νουφράκης: Ένας ηρωικός ιερέας

-29 Μαΐου του 1453. Στην Αγιά
Σοφιά οι κληρικοί ντυμένοι με τα
επίσημα άμφια τους τελούν την τελευταία Θεία Λειτουργία. Ο λαός μεταλαμβάνει την ύστατη Θεία Κοινωνία και τρέχει ξανά στις επάλξεις.
Μαζί του και ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος. Σε λίγο μια τρομακτική κραυγή
θ’ αντηχήσει απ’ άκρη σ’ άκρη: «Η
Πόλις Εάλω».
Παρασκευή 1 Ιουνίου 1453 γίνεται και επίσημα η πρώτη μουσουλμανική προσευχή, στον άλλοτε
ναό της ορθοδοξίας και ο Βυζαντινός Ναός της Ύπατης Σοφίας του
Ένσαρκου Λόγου του Θεού, γίνεται
οριστικά παρελθόν
για τους
Έλληνες.
Και όμως, 446 χρόνια μετά ένας
κρητικός ιερέας, έκανε το ακατόρθωτο! Λειτούργησε ξανά μέσα στην
Αγιά Σοφιά, ζωντανεύοντας για λίγη
ώρα τα πιο ιερά όνειρα του Έθνους
μας.
Τον Ιανουάριο του 1919, οι δύο
μεραρχίες που συμμετέχουν στο
«συμμαχικό» εκστρατευτικό σώμα,
στο δρόμο προς την Ουκρανία, σταθμεύουν για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, που την εποχή εκείνη βρισκόταν υπό «συμμαχική επικυριαρχία».
Ο παπά-Λευτέρης Νουφράκης, από τις Αλώνες Ρεθύμνου, ο
οποίος υπηρετούσε τότε ως στρατιωτικός ιερέας στη Β΄Μεραρχία, εκμυστηρεύεται στους συντρόφους του τον διακαή του πόθο, ν’ακουστεί και
πάλι ο λόγος του Θεού στην Αγιά Σοφιά. Οι τέσσερις βαθμοφόροι σύντροφοί του, Φραντζής, Λιαρομάτης, Σταματίου και Νικολάου στην αρχή ξαφνιάζονται από την παράτολμη ιδέα του κρητικού, αλλά μπροστά στην επιμονή
του γρήγορα συμφωνούν.
Παίρνουν τα ιερατικά σύνεργα και με τη βοήθεια ενός Ρώσου βαρκάρη,
αποβιβάζονται από το πλοίο και περπατώντας με αξιοπρέπεια φτάνουν
στην εκκλησία, η οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτη από μουσουλμάνους,
που είχαν έρθει για τη δική τους προσευχή. Στο χώρο που ήταν η Αγία Τράπεζα ο παπα-Λευτέρης, ήρεμος, τοποθετεί ένα μικρό τραπεζάκι και αφού
βάζει το πετραχήλι του αρχίζει τη λειτουργία, με ψάλτη τον ταγματάρχη Λιαρομάτη και νεωκόρο τον υποπλοίαρχο Νικολάου. Στη συνέχεια οι τέσσερις
αξιωματικοί κοινωνούν και γίνεται η απόλυση. Στο ξεκίνημα της αποχώρησης οι Τούρκοι, που μέχρι τώρα ήταν αιφνιδιασμένοι, αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι ακριβώς είχε συμβεί και κινούνται εναντίον των «Ρωμιών» με
άγριες διαθέσεις. Όμως ένας ομόθρησκός τους αξιωματικός, καταφέρνει να
τους πείσει πως είναι αμαρτία να χυθεί αίμα σε ιερό χώρο. Οι Έλληνες τελικά καταφέρνουν να διαφύγουν σώοι.
Όπως ήταν φυσικό ακολούθησε διπλωματικό επεισόδιο και οι σύμμαχοι
διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο
οποίος αναγκάστηκε να επιπλήξει τον παπα-Λευτέρη Νουφράκη. Όμως λέγεται, πως κρυφά, επικοινώνησε μαζί του και τον συνεχάρη για την αγάπη
του προς την πατρίδα.
Δυστυχώς πολλοί από τους νεοέλληνες αγνοούν την παράτολμη και
ηρωική πράξη του Κρητικού ιερέα, ο οποίος αψήφησε τον κίνδυνο και με
την πράξη του έγινε σύμβολο πατριωτισμού κα αυτοθυσίας.
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Ο Πειραιάς γιορτάζει τον Πολιούχο του

Με την αρμόζουσα τιμή πραγματοποιήθηκαν και φέτος, οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά. Προσκεκλημένοι του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, ο Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος και Διδυμοτείχου κ.κ.
Δαμασκηνός και ο βοηθός Επίσκοπος και Ηγούμενος της Ι.Μ. Ασωμάτων
Πετράκη κ.κ. Ιάκωβος.
Στον εορτασμό υπήρξε πάνδημη συμμετοχή του κόσμου και των αρχών
της πόλης. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας με μέλη του Δ.Σ. και αντιπροσωπευτικό τμήμα των χορευτικών συγκροτημάτων της, με τις παραδοσιακές
τους ενδυμασίες,που περιέβαλε την εικόνα, παρακολούθησαν ευλαβικά τη
λειτουργία. Δυστυχώς η λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά,
δεν κατέστη δυνατή εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου,
επίτιμο μέλος της Αδελφότητας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ, κατά κόσμον
Εμμανουήλ Α. Χαρκιολάκης, γεννήθηκε το 1955 στην Σητεία της

Κρήτης, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.
Στη συνέχεια έλαβε το Πτυχίο Θεολογίας, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Sydney College of Divinity και στο
Flinders University της Ν.Αυστραλίας. Διατέλεσε τραπεζικός υπάλληλος,
Κατηχητής στην Μεταμόρφωση Αττικής, Διευθυντής του Ιδρύματος «Ο Παντοκράτωρ» στο Π.Φάληρο, Ιεροκήρυκας στην Λευκάδα και την Κρήτη και
Πρωτοσύγκελος στην Ιεράπετρα. Το 1987 πηγαίνει στο Sydney, όπου θα
διδάξει για τρία χρόνια στη Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου. Το
2003 εκλέγεται Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας και το 2008 Μητροπολίτης
Προικοννήσου.
Πολυγράφος συγγραφεύς, γλωσσομαθής, έλαβε μέρος σε Θεολογικά
συνέδρια και ημερίδες σε Ελλάδα, Ελβετία, Γαλλία, Αυστραλία, Σερβία και
Κύπρο και εξέδωσε εκκλησιαστικά περιοδικά στην Κρήτη και την Αυστραλία.
Η αγάπη του για τη γενέτειρά του είναι γνωστή σε όλους και δεν χάνει την
ευκαιρία να τιμά τους συμπατριώτες του με την παρουσία του, όπου και
όποτε του το ζητήσουν. Στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» έχει παρευρεθεί σε πολλές εκδηλώσεις. Μάλιστα δεν ήταν λίγες εκείνες στις οποίες δηλώνοντας με περηφάνια την καταγωγή του, σιγομουρμούρισε ριζίτικα τραγούδια και χειροκρότησε τη λεβεντιά των κοπελιών στου κρητικούς χορούς.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015,
στο μέγαρό της, μετά από πρόταση του Προέδρου, ανέδειξε ομόφωνα το
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προικοννήσου κ.κ. Ιωσήφ, σε επίτιμο μέλος
της.
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Κινέζοι τουρίστες

Τους πρώτους Κινέζους τουρίστες κρουαζιέρας στην Κρήτη
ανάμεσα τους δημοσιογράφοι κορυφαίων μέσων ενημέρωσης αλλά και δημοφιλείς ηθοποιοί, υποδέχτηκαν σήμερα στο λιμάνι του
Ηρακλείου σε παραδοσιακό κλίμα
φιλοξενίας οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Βαμιεδάκης εντεταλμένος σύμβουλος
τουρισμού, Κώστας Φασουλάκης
εντεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού και ο Πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Γιάννης Μπράς. Πρόκειται για 800
Κινέζους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που έχουν ναυλώσει το πλοίο
Costa Atlantica χωρητικότητας 3.500 επιβατών και κάνουν το γύρο του κόσμου πραγματοποιώντας στάσεις σε μεγάλα λιμάνια τουριστικών προορισμών. Οι πρώτοι Κινέζοι τουρίστες, στην εκδήλωση υποδοχής που οργάνωσε η Περιφέρεια, έγιναν δεκτοί με ζωντανή Κρητική μουσική και χορούς
του συγκροτήματος του Θανάση Μαυρόκωστα ενώ ταυτόχρονα έγινε παραδοσιακό κέρασμα με ξεροτήγανα και ρακί.

Κρήτες του Πειραιά

ΑΚΤΗ Κουμουνδουρου 14 ΠειρΑιΑΣ μιΚρολιμΑνο
2104120220

Και τραγούδι…. ο Σήφης μας!

Είναι γνωστή σε όλους η αγάπη των Κρητικών για τη μουσική και το τραγούδι. Έτσι δεν έχασαν την ευκαιρία διακωμωδώντας ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους, να κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο ένα τραγούδι
εμπνευσμένο και αφιερωμένο στον... Σήφη, που εξακολουθεί να λιάζεται ατάραχος, στο Φράγμα Ποταμών.
Ο αγαπητός πλέον σε όλους κροκόδειλος, αφού έγινε μπλουζάκι, αναπτήρας, σημαιάκι μέχρι και πίτσα, τώρα έγινε ρεμπέτικο τραγούδι σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Σαμαράκη.
Τελικά μπορεί το Σηφαλιό να έχει κάνει τη ζωή δύσκολη σε όσους προσπάθησαν να το πιάσουν, αλλά για κάποιους αποτελεί πηγή έμπνευσης και
δημιουργίας.

Η μπανανοκαλλιέργεια στην Κρήτη

Η καλλιέργεια της μπανάνες άρχισε στην Κρήτη, στις αρχές της δεκαετίας
του '20, όταν ένας καλόγερος της Μονής Αγίου Αντωνίου Άρβης, έφερε από
ένα ταξίδι του λίγα φυτά μπανάνας και τα φύτεψε στη Μονή. Τα φυτά έκαναν
καρπούς αλλά παρά το ωραίο τους άρωμα, για πολλά χρόνια κανείς δεν τα
δοκίμαζε. Σύντομα οι κάτοικοι του νησιού θα ανακαλύψουν την εξωτική
γεύση του φρούτου, θ’ αρχίσουν οι πρώτες καλλιέργειες της μπανάνας και
το προϊόν θα διατεθεί στις αγορές του νησιού. Η ζήτηση γίνεται μεγάλη και
δεν καλύπτεται από την παραγωγή. Έτσι ξεκινά η εισαγωγή μπανάνας από
τις Αφρικανικές χώρες και τη Νότια Αμερική.
Σήμερα οι εγχώριες μπανάνες, μπορεί να υπολείπονται σε μέγεθος ή να
είναι πιο πράσινες από τις εισαγόμενες, αλλά δεν υστερούν ούτε σε γεύση,
ούτε σε ποιότητα, ούτε σε θρεπτικά στοιχεία. Αντίθετα αποτελούν μια νόστιμη, μυρωδάτη, υγιεινή τροφή, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Μ&Τ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

σιδήρου - αλουμινίου
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ

Έδρα :Φαβιέρου 13 , Πειραιάς Υπ/μα : Φωκίωνος 29, Πειραιάς
Τηλ :210 4291098, 210 4290975 Fax : 210 4290975
email : vbernidakis@gmail.com

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr
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ολοΚλΗρΩμενΑ ΣυΣΤΗμΑΤΑ Αλουμινιου

alumil
Π Αυλ ι δ Α Κ Η Σ
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ΣΑλΑμινοΣ 96-98
ΑΓ. διονυΣιοΣ ΠειρΑιΑΣ
ΤΗλ. 2104616814
Κιν. 6947000049 - 694744475
www.pavlidakis-alouminia.gr
PAVLIDAKHS@GMAIL.COM

μιΧΑΗλ ΦΑρΣΑρΗΣ
δικηγόρος

Αθηνάς 69 Κορυδαλλός Τ. Κ. 18120
ΤΗλ.: 2104976255, 4969557
Fax: 2104949059
Κιν.: 6932393150
e- farsarism@gmail.com

Για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις
εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σωματείου,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας : www.akpo.gr
και το facebook στη διεύθυνση: Φίλοι της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

με το μιχάλη μακρογαμβράκη στο 91,4
“Κρητοπερπατήματα” καθε Σάββατο 6-8
με τραγούδια και νεα της “ομονοιΑΣ”

Mε σεβασμό και ευλάβεια παρέστησαν
τα μέλη του Προεδρείου της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
στο Μεγάλο Εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιά, την παραμονή της
γιορτής. Στη συνέχεια ακολούθησαν τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Ευαγγελισμού και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου
Ιωάννου του Ελεήμονος, που φιλοξενείται
στο Ναό μέχρι τις 29 Μαρτίου 2015.
Αλλά και ανήμερα της διπλογιορτής,η
Αδελφότητα
Κρητών
Πειραιά
«Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», έλαβε μέρος όπως κάθε χρόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου,
με αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων. Τα κρητικόπουλα του Πειραιά παρακολούθησαν
με θρησκευτική κατάνυξη την πανηγυρική
δοξολογία, που εψάλη στο Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ.κ. Σεραφείμ και παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης.
Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε δέηση
υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων του ’21,
μπροστά στο άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη και κατάθεση στεφάνων. Εκ μέρους
της Αδελφότητας το στεφάνι κατέθεσε ο
Πρόεδρος του σωματείου.
Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη ετήσια παρέλαση, που έγινε
στους δρόμους του Πειραιά. Παρόλο που
ακυρώθηκαν αρκετές συμμετοχές Δημοτικών σχολείων λόγω καιρικών συνθηκών,
πολλοί ήταν εκείνοι που αψηφώντας τη
βροχή, παρέλασαν με υψηλό πατριωτικό
φρόνημα. Ανάμεσά τους και οι Κρητικοί του
Πειραιά με τα παιδιά τους, τα οποία με τις
παραδοσιακές τους ενδυμασίες και το παράστημά τους, απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.
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Στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής
για τη ναυτιλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ομόφωνη απόφασή τους
καθιέρωσαν από το 2008, την 20η Μαΐου, ως
Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα.

Φέτος ο Πειραιάς θα είναι η Ναυτική πρωτεύουσα της Ευρώπης και αυτό αποτελεί για την
Ελλάδα, ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας.
Ήδη το πρώτο λιμάνι της χώρας ετοιμάζεται
πυρετωδώς. Στη συνάντηση εργασίας στην
οποία συμμετείχαν η Επίτροπος Θαλασσίων
Υποθέσεων και Αλιείας κ. Μ. Δαμανάκη, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης, ο εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει τη διοργάνωση
της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας 2015 κ. Π.
Κόκκαλης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες
της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων
της Κομισιόν, υπήρξε στενή συνεργασία και
ανταλλαγή απόψεων, για την καλύτερη δυνατή
προβολή του Πειραιά.
Ενημερωτικές εκδηλώσεις με το ίδιο θέμα, πραγ-

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2015

Η μ έ ρ α

Θ ά λ α σ σ α ς

ματοποιήθηκαν στον Πειραϊκό Σύνδεσμο και στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά,
προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά όσο το
δυνατόν περισσότεροι φορείς της πόλης, αθλητικά σωματεία, εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της κρουαζιέρας, του τουρισμού, των ναυταθλητικών σωματείων κ.α.
Σε δηλώσεις του ο κ. Μώραλης τόνισε, ότι
στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη
της πόλης εντός και εκτός συνόρων. «Θα φιλοξενήσουμε» είπε χαρακτηριστικά «σημαντικές προσωπικότητες, θ’αναδείξουμε την έννοια της
συνέργειας, της συμμετοχής και του εθελοντισμού. Είμαστε μια παραθαλάσσια πόλη. Το
σύνθημά μας προεκλογικά ήταν, ότι ο Πειραιάς
πρέπει να κοιτάξει προς τη θάλασσα. Δίνουμε
έμφαση στη Ναυτιλία και στον τουρισμό, καθώς
είναι δύο τομείς στους οποίους οφείλουμε να
εστιάσουμε για να αναπτυχθεί η πόλη. Θέλουμε
να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς και να
δείξουμε το καλό πρόσωπο του Πειραιά».

Μνημόσυνο στην Αθήνα για τον Εθνάρχη

Το παράρτημα Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος K. Βενιζέλος», διοργάνωσε και πραγματοποίησε με συλλόγους της Αττικής, μνημόσυνο για τα 79 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη
Ελευθερίου Βενιζέλου, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, το μεσημέρι, μπροστά στον ανδριάντα του, στο Πάρκο Ελευθερίας.
Για την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στεφάνι κατέθεσε το
μέλος του Δ.Σ. Α. Θεοδωράκης.

www.akpo.gr
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Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Π. Κόκκαλης
εξήγησε, ότι η διοργάνωση στηρίζεται σε
δυο πυλώνες:
Στον πρώτο ο
οποίος θα γίνει στο
Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, στις 28 και 29
Μαΐου 2015, θα πραγματοποιηθεί πολιτική συζήτηση, μια πολύ μεγάλη έκθεση και μια σειρά
από workshops σχετικά με την Ημέρα Θάλασσας. Ο δεύτερος είναι αυτός της δημόσιας ημέρας (public day) που θα γίνει στις 30 και 31 Μαΐου
2015. Κλείνοντας ο κ. Κόκκαλης ζήτησε τη
συμβολή και τη συνεργασία των παραγωγικών
τάξεων της πόλης, έτσι ώστε η διοργάνωση να
στεφθεί από επιτυχία. Και στις δύο ενημερωτικές
συναντήσεις ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
έδωσε δυναμικά το παρόν και λαμβάνοντας το
λόγο εξέθεσε τις απόψεις του και έκανε εμπεριστατωμένες προτάσεις.
Η Ελλάδα είναι μία παραδοσιακά ναυτιλιακή
χώρα με ιστορικές ναυτικές ρίζες και παραδόσεις.
Η εμπορική της ναυτιλία έχει διαδραματίσει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και το ταλέντο των
Ελλήνων στις θαλάσσιες ασχολίες, είναι έμφυτο
και παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα των
αιώνων. Ως εκ τούτου θεωρείται σχεδόν βέβαιο,
πως η διοργάνωση αυτή θ’αφήσει τις καλύτερες
εντυπώσεις στους επισκέπτες της χώρας μας.
Καλή επιτυχία στον Πειραιά μας!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6:00 Μ.Μ.
Την Κυριακή στον πύργο του Πειραιά,
Ακτή Ποσειδώνος 2-4, στο 2ο όροφο
και την Τετάρτη στο Σύλλογό μας

