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Ο Πρόεδρος της
«Ομόνοιας»
Θ. Τσόντος & το
Διοικητικό Συμβούλιο
σας εύχονται
Καλό Καλοκαίρι &
Καλές Διακοπές.
Η γραμματεία της Ομόνοιας θα είναι ανοικτή
κάθε Τετάρτη 19.00 έως 21.00.

ÄéáíÝìåôáé äùñåÜí
Διαβάστε:
• 70 χρόνια από τη Μάχη
της Κρήτης (σελ.16)
• Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (σελ. 9)
•
75 χρόνια από το
θάνατο του Ελ. Βενιζέλου
(σελ.8)
•

Συνεστίαση στο
Ζορμπά (σελ.7)

•

Ένωση της Κρήτης
(σελ.10)

• Βασιλόπιτα «Ομόνοια»
(σελ.11)

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η «οικογένεια» της ΟΜΟΝΟΙΑΣ γιορτάζει.
Πάσχα! Και μόνο η λέξη αυτή είναι μια
καλή αφορμή να θυμηθούμε τις μυρωδιές στο πατρικό σπίτι, την αγορά της
λαμπάδας, το βάψιμο των αυγών, τα
πασχαλινά κουλούρια, τα νηστίσιμα, την
προετοιμασία της μαγειρίτσας, το σουβλιστό αρνί και…πάντα ένα οικογενειακό τραπέζι στολισμένο, απ’ το οποίο
δεν λείπει κανείς!
Μνήμες με εικόνες, χρώματα, μυρωδιές και ήχους, βγαλμένους από μια ολόκληρη ζωή, παρέα με όσους αγαπάμε. Και
από αυτούς που αγαπάμε δεν εξαιρούμε φυσικά και τους
φίλους μας.
Ετσι αφού αποφάγαμε στο οικογενειακό Πασχαλινό τραπέζι
μια άλλη αγάπη μας περίμενε με ανοιχτή την πόρτα και την
αγκαλιά της. Η ΟΜΟΝΟΙΑ. Μέλη κα φίλοι της Κρήτης μαζευτήκαμε στο Μέγαρό της για να τσουγκρίσουμε τα κόκκινα

αυγά που οι νοικοκυρές έφεραν από τα σπίτια τους, να φάμε
τα χειροποίητα τσουρέκια, να πιούμε μια ρακή, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να ανταλλάξουμε ευχές και μαντινάδες και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πρωτομαγιά. Λίγα λουλούδια που μάζεψε ο καθένας μας στην
κυριακάτικη οικογενειακή του έξοδο και όλοι εκεί το απόγευμα για να φτιάξουμε το μαγιάτικο στεφάνι του σωματείου και
να ευχηθούμε «καλό μήνα» με χορό και τραγούδι.
Έθιμα μαθημένα από χρόνια, που αλλάζουν και χρωματίζονται από γενιά σε γενιά, αλλά παραμένουν ίδια στην ψυχή
μας, που κάτι τέτοιες μέρες αναζητά τη θαλπωρή της οικογενειακής της…ιστορίας! Κι ένα μέρος αυτής της ιστορίας είναι
το νησί μας και ότι έχει σχέση μ’αυτό. Ετσι τα βήματά μας σε
κάθε γιορτή και σκόλη μας οδηγούν νοσταλγικά στο σημείο
εκείνο του Πειραιά που χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Στην
ΟΜΟΝΟΙΑ. Εκεί που συναντώντας τους συμπατριώτες μας
και γιορτάζοντας μαζί τους, αισθανόμαστε πως έστω και για
λίγο βρισκόμαστε στο νησί μας. Στο τόπο που γεννηθήκαμε.
Στον τόπο καταγωγής μας.
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ANEK LINES : Μειωμένες τιμές από 1η Ιουνίου !
H ANEK LINES μειώνει τις τιμές των εισιτηρίων της από 1η
Ιουνίου 2011 κατόπιν ψήφισης στη Βουλή τροπολογίας του
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με
την οποία καταργείται πλήρως μια σειρά ορισμένων τελών
υπέρ τρίτων.
Η ANEK LINES ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες του
επιβατικού κοινού καλωσορίζει αυτήν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής ακτοπλοΐας και αποδεσμεύει τους
επιβάτες της, από τις επιπλέον χρεώσεις που επέβαλαν οι φόροι υπέρ τρίτων, εκτιμώντας ότι αυτή η πράξη θα δώσει νέα
πνοή στην ελληνική ακτοπλοΐα ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο
και θα αποτελέσει το όχημα για την οικονομική και τουριστική
ανάπτυξη της χώρας.
Η ANEK LINES με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επιβάτες της και τους περίπου 40 προορισμούς
που εξυπηρετεί, δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει συνεχώς βελτιωμένες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς, πάντα με άψογη εξυπηρέτηση εν πλω, με υπευθυνότητα, συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες τους.

ΑΝΕΚ LINES: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ TRANSPORT LOGISTICS
Η ΑΝΕΚ LINES, πραγματοποιώντας μία δυνατή παρουσία σε 20 περίπου διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, από
την αρχή του έτους, ταξίδεψε πριν λίγες ημέρες στη
Γερμανία για μία διαφορετική έκθεση . Συγκεκριμένα, η
ΑΝΕΚ συμμετείχε, με επιτυχία, στην 13η Διεθνή Έκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών “TRANSPORT
LOGISTICS” που διοργανώθηκε από 10 έως 13 Μαΐου,
στο νέο εκθεσιακό χώρο του Μονάχου.
Η Transport Logistic “δείχνει” τον κόσμο των μεταφορών σε μια ματιά: Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας και
τηλεπληροφορικής, ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
και ροή υλικών, συστήματα μεταφοράς αγαθών κλπ.
Στην έκθεση έλαβαν μέρος πολυάριθμες εταιρίες μεταφορικών υπηρεσιών, όπως ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρίες, διαμεταφορείς, μεταφορείς κλπ.
Η Transport Logistics συνοδεύτηκε και αυτή τη φορά από ένα πλούσιο πρόγραμμα συνεδρίων, τα
οποία γνώρισαν μεγάλη επισκεψιμότητα.
Φέτος, στην Transport Logistics, περισσότεροι από 51.000 εμπορικοί επισκέπτες, από 134 χώρες,
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με φίλους, πελάτες, καθώς και με ανταγωνιστές τους.
Η ΑΝΕΚ LINES με τα εντυπωσιακά της περίπτερα, την άρτια οργανωμένη συμμετοχή της στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τουριστικές διοργανώσεις, αλλά και στις κλαδικές εκθέσεις όπως η Transport
Logistics, βρίσκεται πάντα δυναμικά παρούσα στο κέντρο των εξελίξεων, ταξιδεύοντας παράλληλα
στο εξωτερικό την Ελλάδα, την Κρήτη, τον πολιτισμό, τον τουρισμό.

Κρητικό χρώμα στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στον Πειραιά

Δημιουργικό - Εκτύπωση
SKARLINE
Επιδαύρου 17, 12134 Περιστέρι
Τηλ: 210 5718719 Fax: 210 5718390
info@skarline.gr

Η 25η Μαρτίου δικαίως θεωρείται μια από τις δύο Εθνικές Εορτές μας. Όλοι μας, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας, την ημέρα αυτή τιμούμε τους ήρωες της επανάστασης του 1821. Τους ήρωες εκείνους
που έδωσαν τη ζωή τους ώστε η πατρίδα μας να είναι μια χώρα ελεύθερη. Ο εορτασμός της 25ης
Μαρτίου ως Εθνικής Εορτής καθιερώθηκε με το διάταγμα αρ. 980, στις 15 Μαρτίου του 1838. Το
ίδιο έτος, έγινε και ο πρώτος επίσημος εορτασμός της.
Εφέτος, όπως και κάθε χρόνο, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιώς, η «Ομόνοια», θεώρησε χρέος ηθικό
και δείγμα σεβασμού και πατριωτισμού να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές και στους νεκρούς
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821.
Έτσι, ξεκινώντας από το μέγαρο της «Ομόνοιας», αντιπροσωπευτικά μέλη του χορευτικού συγκροτήματος, αλλά και του διοικητικού συμβουλίου, παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά,
φορώντας περήφανα τις παραδοσιακές κρητικές στολές και αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η λεβεντιά κι η χάρη, η αξιοσύνη κι η ευπρέπεια ήταν τα χαρακτηριστικά των μελών
μας… Μπροστάρισσα και σημαιοφόρος ήταν η γενική γραμματέας του συλλόγου μας, κα Α. Μ.
Ντουντουνάκη, ενώ στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κος Θ. Τσόντος.
Σ.Κ.
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»……............…..ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
Στο κλασικό μέγαρο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τοποθετήθηκε νέα πινακίδα 6 μέτρων με
το όνομα του σωματείου. Στη τζαμαρία δε της αίθουσας
εκδηλώσεων, φιλοτεχνήθηκε το λογότυπο της Αδελφότητας με τον Κρητικό που κρατάει την ελληνική σημαία
και στέκει πάνω στην όμορφη Κρήτη, περήφανος για την
Ενωση της ιδιαίτερης πατρίδας του με τη μητέρα Ελλάδα.
Την επί σειρά ετών επιθυμία του Προέδρου να τοποθετηθεί ευκρινής
πινακίδα στην είσοδο του σωματείου με σκοπό αυτό να εντοπίζεται εύκολα από τους ενδιαφερόμενους αλλά και να διεγείρει την περιέργεια
των περαστικών, πραγματοποίησε το νέο μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Γ. Σκαραντωνάκης, ο οποίος κατά καιρούς αναλαμβάνει αφιλοκερδώς εργασίες που σχετίζονται με το επάγγελμά του (ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
SKARLINE), όπως να τυπώσει τιμητικά διπλώματα, προσκλήσεις κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. ευχαριστούν θερμά το κ. Γ. Σκαραντωνάκη για
την προσφορά του και εύχονται η πράξη του γρήγορα να βρει μιμητές.
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα
επιβιώσουν μόνο αν έχουν συμπαραστάτες τα μέλη τους τα οποία με το
φιλότιμο και την ευαισθησία τους βοηθούν τις Διοικήσεις των σωματείων
να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΑ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με τη Β΄Κοινότητα Πειραιά, διοργάνωσε και πραγματοποίησε την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, μια σειρά
οικολογικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων στην παραλία του Πειραιά «Βοτσαλάκια», με κεντρικό σύνθημα «Καθαρίζουμε, Ανακυκλώνουμε, Φυτεύουμε, Αθλούμαστε, Ζούμε στον Πειραιά».
Επίσημα προσκεκλημένη και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία με αντιπροσωπευτικό τμήμα της γυναικείας χορωδίας και των χορευτικών συγκροτημάτων της, με τον κοσμήτορα του σωματείου Γ. Κυπριωτάκη στη λύρα και το μέλος του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη στην κιθάρα, παρουσίασε ένα ωριαίο πρόγραμμα με τραγούδια και χορούς της Κρήτης, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα
των παρευρισκομένων.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Βασίλης Μιχαλολιάκος είπε ότι η κίνηση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
Δήμου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μικρών και μεγάλων, στόχοι που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής. Τέλος αφού απέδωσε τιμητικά διπλώματα στους εθελοντές, ευχαρίστησε
όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα την Ομόνοια τονίζοντας ότι αν και ο ίδιος είναι Μανιάτης, οι δεσμοί που τον συνδέουν με την
Κρήτη είναι στενοί και βασίζονται στην ειλικρινή φιλία και την αλληλοεκτίμηση. Η Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Ελένη Ανδριανοπούλου σε μία κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Αδελφότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον ευχαρίστησε
και εξέφρασε την επιθυμία της για στενότερη συνεργασία μαζί του σε πολιτιστικό επίπεδο και όχι μόνο. Με τη σειρά της η Ομόνοια, δια
στόματος της Γ. Γραμματέως της, ανταπέδωσε τις ευχαριστίες της από μικροφώνου, τόσο για την πρόσκληση όσο και για τη ζεστή
υποδοχή την οποία για άλλη μια φορά η τοπική Δημοτική Αρχή επεφύλαξε στα παιδιά του σωματείου.
Α-M.N.

Αρ: Ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος και ο Δημ. Σύμβ. Μ. Καλαιτζάκης ανάμεσα σε μέλη του Προεδρείου και της χορωδίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δεξιά: το χορευτικό συγκρότημα.

Τ ρ ι ά ν τ α

χ ρ ό ν ι α

σ υ ν ε χ ο ύ ς

π ρ ο σ φ ο ρ ά ς

Λαμπρή εκδήλωση με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων και πολλών επισήμων, πραγματοποιήθηκε στα
εκπαιδευτήρια «Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» των κ.κ. Σκυβαλάκη-Παυλάκη, στην περιοχή της Υπαπαντής επ’ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών στη μνήμη των οποίων είναι αφιερωμένο το ομώνυμο εκκλησάκι του σχολείου. Μετά την ακολουθία του Εσπερινού και τη λιτάνευση
της εικόνας των Αγίων έγινε η κοπή της αγιοβασιλόπιτας στο πολιτιστικό κέντρο. Στη συνέχεια με αφορμή την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Χ. Τζανουδάκη πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση προς τιμήν
του για τα τριάντα χρόνια εργασίας του στα εκπαιδευτήρια και την πολύτιμη προσφορά του ως καθηγητής, ιερέας και πνευματικός. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η συμμετοχή της βυζαντινής χορωδίας Αθήνας, της Φιλαρμονικής του Δήμου Κερατσινίου
και η χορωδία των παιδιών του σχολείου. Η καθηγήτρια του σχολείου Ε. Γουρμεζάκη
εκ μέρους των σχολείων, των εκπαιδευτών, καθηγητών και διδασκάλων παρουσίασε
το έργο του πατέρα Χρήστου και εκείνος αφού έλαβε το λόγο ευχαρίστησε τους
ιδιοκτήτες, και όλους τους καθηγητές για την άψογη συνεργασία, αγάπη, σεβασμό
και εκτίμηση που έτυχε καθ’όλη την περίοδο τριαντακονταετούς παραμονής του στο
σχολέιο. Ακολούθησε η βράβευσή του με αναμνηστική πλακέτα και προβολή DVD με
αποσπάσματα από τις δραστηριότητες και την όλη παρουσία του στο σχολείο. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», της οποίας ο ιερέας τυγχάνει να είναι Β΄Αντιπρόεδρος.
									
Απο τη Διοίκηση
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 106 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ
Με κάθε λαμπρότητα, γιορτάστηκε το Σάββατο
05.03.11 στα Χανιά η επέτειος για τα 106 χρόνια από την Επανάσταση του Θερίσου, η οποία
σηματοδότησε την ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο δικηγόρος τ. Βουλευτής
και Πρόεδρος του παραρτήματος Αττικής του ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος» Γεώργος Πρασιανάκης.
Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων, όπως ο Δήμαρχος Χανίων Μ. Σκουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Βουλγαράκης, ο Βουλευτής Χανίων Ε. Δαμιανάκης αλλά και πλήθος κόσμου
ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας, Β. Κεγκέρογλου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
στο ηρώο της περιοχής, ξενάγηση
στο μουσείο και βράβευση μαθητών σχολείων που διακρίθηκαν σε
έκθεση για την επανάσταση του
Θερίσου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομόνοια
το αρχαιότερο και ιστορικότερο
κρητικό σωματείο όπως αποδεικνύεται από το αρχείο της που διασώζεται μέχρι σήμερα, είχε ουσιαστική συμμετοχή στην επανάσταση
του Θερίσου τόσο ενισχύοντας
οικονομικά τον αγώνα όσο και διαθέτοντας έμψυχο δυναμικό από τα
μέλη της.

Μ ι κ ρ ο ί

Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α

ε π ι σ κ έ π τ ε ς

σ τ η ν

ΑΠΕΒΙΩΣΑN
Πρόσφατα έφυγαν από κοντά μας οι συμπατριώτες και
μέλη της Αδελφότητας:
Σοφοκλής Παντερής, Κώστας Κοπασάκης, Στέλιος Κολομβάκης, Στέλιος
Βερυβάκης & η Ανδριανή
Καβρουδάκη θυγατέρα του
αείμνηστου Προέδρου του
σωματείου Μανώλη Καβρουδάκη. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνοιας εκφράζουν τα θερμά
τους συλλυπητήρια στους
συγγενείς των εκλιπόντων.

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011, αντιπροσωπευτικό τμήμα του 1oυ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά,
συνοδευόμενο από την Κρητικής καταγωγής Διευθύντρια του σχολείου Ιωάννα Τσαγκαράκη και τους
δασκάλους του, επισκέφθηκε την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και ξεναγήθηκε στο
Μέγαρό της. Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν το τριώροφο κτίριο, να μάθουν από τον
Πρόεδρο την ιστορία του, να παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από εκδηλώσεις
και μουσικοχορευτικές παραστάσεις του Συλλόγου, να φορέσουν την κρητική παραδοσιακή ενδυμασία και να φωτογραφηθούν μπροστά από το άγαλμα του ευεργέτη της Ομόνοιας Ε. Βενιζέλου. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος συνομίλησε με όλα τα παιδιά και ρώτησε να μάθει για τις αθλητικές τους προτιμήσεις και γενικότερα για τα ενδιαφέροντά τους. Οι μικροί μας φίλοι αφού απόλαυσαν το χυμό τους και πήραν ένα συμβολικό δωράκι
για να μας θυμούνται, εμφανώς ευχαριστημένοι μας αποχαιρέτησαν.
Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό των ωρών που αφιερώσαμε στα παιδιά, διαπίστωσα ότι οι καινούργιοι μας φίλοι με την επίσκεψή τους,
μας έδωσαν ένα δυνατό μάθημα καλής συμπεριφοράς, τόσο με το σεβασμό που έδειξαν στο χώρο που τους φιλοξένησε όσο και με την
ευγένεια και το αθώο τους χαμόγελο. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσους η φύση τους χάρισε απλόχερα τα πάντα και θερμά
συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς τους που από ευσυνειδησία και μόνο, απέναντι στο καθήκον που απορρέει από το λειτούργημα
του δασκάλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χαρακτήρα και των δεξιοτήτων των μικρών μαθητών έτσι ώστε να τους διευκολύνουν
να αυτονομηθούν και να επιβιώσουν σε ένα περισσότερο ή λιγότερο ελεγχόμενο περιβάλλον.
Α-Μ.Ν.
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Πολύ κέφι, δημιουργική έκφραση, δυνατό χρώμα και περίσσευμα φαντασίας ήταν η κινητήριος δύναμη για τη διοργάνωση του αποκριάτικου πάρτυ που πραγματοποίησε και φέτος η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011, αντιστεκόμενη σθεναρά στη δύσκολη καθημερινότητα.
Μικροί και μεγάλοι μαθητές πιστοί στο ραντεβού τους με τον Καρνάβαλο κατέφτασαν από νωρίς μεταμφιεσμένοι, στο Μέγαρο της Αδελφότητας. Πειρατές, γιατροί, τερματοφύλακες, ινδιάνες, πρίγκιπες,
μάγισσες, αστυνομικίνες και ένα σωρό άλλες φιγούρες έκαναν την
εμφάνισή τους εντυπωσιάζοντας τον Πρόεδρο και τα παρευρισκόμενα
μέλη του Δ.Σ. μερικά από τα οποία δεν δίστασαν να μασκαρευτούν.
Η Γ. Γραμματέας Α.-Μ. Ντουντουνάκη ανέλαβε όπως κάθε χρόνο τη
διασκέδαση των παιδιών οργανώνοντας με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα με σκοπό να χαρίσει στους μικρούς μαθητές μια αξέχαστη
βραδιά. Χαμογελαστή και μεταμφιεσμένη υποδέχτηκε τους λιλιπούτειους φίλους της Αδελφότητας και αφού τους καλωσόρισε και τους
ευχήθηκε καλή διασκέδαση προσκάλεσε γονείς και παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στο γλέντι που θα ακολουθούσε. Ένα πολύβουο μελίσσι μαζεύτηκε γύρω της περιμένοντας με ανυπομονησία οδηγίες. Οι
μουσικές καρέκλες, το χαλασμένο τηλέφωνο, το κυνήγι του χαμένου
θησαυρού, ήταν μόνο η αρχή των χαρούμενων ομαδικών παιχνιδιών
δράσης και παρατηρητικότητας που ακολούθησαν κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών τα οποία απολάμβαναν ευτυχισμένα την όμορφη
βραδιά. Ένα μικρό δώρο στο νικητή και αμέσως νέα προσπάθεια
για τη νίκη της ομάδας στο καινούργιο παιχνίδι. Χορός, μαντινάδες,
παντομίμες και η γλυκιά προσμονή της βράβευσης για την καλύτερη
στολή. Η καθιερωμένη κριτική επιτροπή συστάθηκε αποτελούμενη
από τις : Γ. Αντωνάκη, Θ. Καπετανάκη, Α. Πετρογιάννη και Κ. Τσόντου
για να ανακυρήξει το βασιλιά και τη βασίλισσα της Αποκριάς. Τα παιδιά
χρειάστηκε να παρελάσουν ξανά και ξανά μπροστά από τους αναποφάσιστους κριτές των οποίων την καρδιά κατάφεραν τελικά να κλέψουν οι πειρατές. Μετά από πολύ σκέψη και προβληματισμό η κριτική
επιτροπή αποφάσισε να βάλει τη βασιλική κορώνα στο κεφαλάκι της
Ε. Τσιανάκα (πειρατίνα των επτά θαλασσών) και του Μ. Λαγουδιανάκη
(πειρατή). Οι νικητές αφού πήραν τα δώρα τους αποφάσισαν μαζί με
τα υπόλοιπα παιδιά να περάσουν στην αντεπίθεση. Σύστησαν δική
τους κριτική επιτροπή και έβαλαν τους μεγάλους μεταμφιεσμένους να
παρελάσουν. Μετά τη βράβευση των μεγάλων οι μαμάδες άρχισαν να
υπενθυμίζουν στους μικρούς μασκαράδες ότι την επομένη έχουν σχολείο και έτσι οι μικροί μας φίλοι αναγκάστηκαν να μας αποχαιρετήσουν
δίνοντας τη σκυτάλη στους μεγαλύτερους μαθητές. Ελληνική και ξένη
μουσική, χορός και τραγούδι, φιγούρες και ταλίμια, γέλια, πειράγματα
και πολλές πολλές φωτογραφίες για να κρατήσουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη τους τις όμορφες τούτες στιγμές όταν αυτές θα είναι
παρελθόν.
Αργά τα μεσάνυχτα το γλέντι τελείωσε. Μια γιορτή για όλες τις ηλικίες
και προτιμήσεις, που συνδυάζοντας αρμονικά τις παραδόσεις με τις
σύγχρονες ιδέες, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα εορταστική και ελκυστική για όλα τα παιδιά των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της
Αδελφότητας.
Από την έκθεση του μαθητή της Δ΄ Δημοτικού και μέλους του παιδικού
χορευτικού συγκροτήματος της Αδελφότητας, Αλέξανδρου Ζουριδάκη.
«Εχω πάει σε τρία διαφορετικά πάρτυ- περιγράφει ο μικρός Αλέξανδρος-. Ένα στο σχολείο, ένα στο φροντιστήριο και άλλο ένα στην Ενωση Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». Και συνεχίζει….. «Αυτό ήταν το πιο
ωραίο».
Αυτή είναι η ηθική ικανοποίηση για τους οργανωτές της βραδιάς. Η
αίσθηση ότι συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη δημιουργία καλών
εντυπώσεων που θα γίνουν όμορφες αναμνήσεις και θα ακολουθούν
το παιδί όταν θα γίνει έφηβος και αργότερα ενήλικος.
Σ’ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Εσύ και οι υπόλοιποι μαθητές μας δίνετε κουράγιο και δύναμη να συνεχίζουμε και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

1

2

3

1) Η κριτική επιτροπή με τους νικητές
2) Η νεολαία της Αδελφότητας μεταμφιεσμένη
3) Ο Πρόεδρος πλαισιωμένος από τα μέλη του Δ.Σ.
Ε. Κατάκη, Α.-Μ. Ντουντουνάκη, Γ. Αντωνάκη
και Δ. Σένη, μεταμφιεσμένα.
4) Ο μικρός Αλέξανδρος Ζουριδάκης
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«Με την καρδιά στο παρελθόν και… τη σκέψη στο μέλλον»
Όμορφο είναι να τιμάς, τον τόπο που σε γέννα
και κείνους που πολέμησαν και πόθαναν για σένα.

Με τη μαντινάδα αυτή προσκάλεσε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» τα μέλη και τους φίλους του σωματείου να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μουσικοχορευτική
θεατρική παράσταση «Με την
καρδιά στο παρελθόν και….
τη σκέψη στο μέλλον», που
διοργάνωσε η Γ. Γραμματέας
του συλλόγου με αφορμή τη
συμπλήρωση 70 χρόνων από
τη Μάχη της Κρήτης. Οι Κρητικοί του Πειραιά και όχι μόνο
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, κατέκλυσαν
το Μέγαρο της Αδελφότητας την Κυριακή
29 Μαΐου 2011, αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά ότι στην καρδιά του Πειραιά, ακμάζει
ένα ζωντανό κύτταρο πολιτιστικής δημιουργίας. Αφού τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση
από τον Αιδεσιμολογιώτατο πατέρα Χρήστο
Τζανουδάκη εφημέριο του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα και Αντιπρόεδρο του σωματείου και τον
πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Πατσουράκη και
τηρήθηκε ενός λεπτούς σιγή στη μνήμη των
ηρωικών εκείνων νεκρών, το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας, ο οποίος έκανε μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της
εποχής εκείνης και τόνισε ότι η Ομόνοια το αρχαιότερο και ιστορικότερο κρητικό σωματείο
το οποίο την εποχή της γερμανικής κατοχής
άνοιξε τις πόρτες του και έστησε καζάνια για
να σώσει παιδιά από την πείνα, θεωρεί χρέος
του 70 χρόνια μετά, να θυμίζει στη σημερινή
νεολαία, τις θυσίες εκείνων που απαρνούμενοι
τα πάντα, πρόσφεραν τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας τους.

Στη συνέχεια το χορευτικό συγκρότημα του
σωματείου υπό τους ήχους της λύρας του
κοσμήτορα Γ. Κυπριωτάκη και του λαγούτου
του μέλους του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη, κράτησε
συντροφιά στους προσκεκλημένους με λεβέντικους χορούς της Κρήτης και απέσπασε
θερμά χειροκροτήματα. Προλογίζοντας την παράσταση
που ακολούθησε η Γ. Γραμματέας είπε ότι ο λόγος που
επελέγη ο τρόπος αυτός για
τον εορτασμό της Μάχης της
Κρήτης είναι ότι τα παιδιά
μπορούν να συνειδητοποιήσουν το δράμα της εποχής
μόνο αναβιώνοντας τα ίδια
τις θυσίες των προγόνων τους.
Ζήτησε δε από τους παρευρισκόμενους να τα
επιβραβεύσουν με το χειροκρότημά τους γιατί
μεγαλώνουν με τις παρακαταθήκες των προγόνων τους και δείχνουν έτοιμα να ακολουθήσουν το παράδειγμα εκείνων, των «γενναίων
της Κρήτης», αν αυτό ποτέ χρειαστεί.
Τα φώτα χαμήλωσαν, η ιστορία ντύθηκε τη μαγεία του θρύλου και το κουβάρι του ηρωικού
κρητικού παραμυθιού άρχισε να ξετυλίγεται
σιγά σιγά μπροστά στο εντυπωσιασμένο κοινό. Μικροί και μεγάλοι παρουσίασαν επί
σκηνής καρέ καρέ
το χρονικό ενός άνισου αγώνα από τον
βομβαρδισμό
της
Κρήτης μέχρι την
απελευθέρωσή της
με αναπαραστάσεις,
ποιήματα, μαντινάδες και χορούς ενώ
τη ν παράσταση

Endless
ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
Έδρα Ασπρόπυργο
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Ανοιξιάτικη συνεστίαση της Αδελφότητας στο κέντρο «Ζορμπάς»

Το παιδικό χορευτικό

Χορεύουν: Γ. Αντωνάκη, Δ.Σενής, Ε. Σφακιωτάκης,
Χ. Σταυρουλάκης, Γ. Παχάκης, Ε. Κατάκης, Κ. Κυριακή,
Χ. Σαβιολάκης & Γ. Παπαδάκης

Το γλέντι συνεχίζεται στην ΟΜΟΝΟΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε η μάζωξη φίλων και
μελών της Αδελφότητας Κρητών Πειραιώς « Η Ομόνοια», το μεσημέρι της Κυριακής 3 Απριλίου στο κρητικό κέντρο ΖΟΡΜΠΑΣ.
Η πρώτη επίσημή μας συνάντηση μετά την έλευση του νέου έτους, τα είχε όλα:
κέφι, χορό, συγκίνηση, ευχές, δώρα, χαμόγελα…
Η εκδήλωση ξεκίνησε με όμορφες πασχαλινές μαντινάδες που απήγγειλαν τα μικρά παιδιά, χαρίζοντας μια ξεχωριστή νότα στο όλο κλίμα. Είναι σωστό να σημειωθεί ότι η γενική γραμματέας του συλλόγου, κα Α. Μ. Ντουντουνάκη, ήταν πίσω από
αυτήν την τόσο όμορφη στιγμή των μικρών μας φίλων-χορευτών.
Έπειτα, με πολύ καμάρι και χάρη ξεχωριστή, τα παιδάκια χόρεψαν παραδοσιακούς
χορούς, με τη συνοδεία των μελών μας Γ. Κυπριωτάκη Α. Κυριακάκη και Μ. Πλυμάκη, στη λύρα και στα λαγούτα αντίστοιχα.
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κος Θ. Τσόντος, ο οποίος, στο σύντομο
αλλά περιεκτικό χαιρετισμό του εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που, είτε επρόκειτο για μέλη είτε για
φίλους της Αδελφότητας, ήρθαν στη γιορτή μας και μας τίμησαν με την παρουσία
τους.
Αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να ανοίξουν το χορό, υπό τους
ήχους της λύρας του δεξιοτέχνη λυράρη και τραγουδιστή Μιχάλη Αλεφαντινού.
Έτσι, ο ένας χορός έφερε τον άλλο, και η πίστα είχε όμορφες εναλλαγές, μερακλίδικα πατήματα, ζάλα και ταλίμια αξιομνημόνευτα.
Το κατάμεστο κέντρο «Ζορμπάς» πρόσφερε όπως πάντα άρτια κρητική φιλοξενία.
Τα γευστικά ντόπια εδέσματα και τα κρασιά είχαν την τιμητική τους, και η μουσική
έδινε παλμό και χρώμα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί το αντίθετο, από τη
στιγμή που οι καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κι οι χορευτές χάιδευαν τη γη με τις υπέροχες φιγούρες τους;
Άξια αναφοράς ήταν κι μέγιστη επιτυχία της Λαχειοφόρου Αγοράς που διοργανώθηκε με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών πόρων της «Ομόνοιας». Οφείλουμε,
λοιπόν, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους χορηγούς μας, για την ευγενή τους κίνηση.
Αργά το απόγευμα, με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά μας, αποχαιρετήσαμε τον Μιχάλη Αλεφαντινό και το συγκρότημά του, ευχαριστήσαμε τους υπευθύνους του κρητικού κέντρου «Ζορμπάς» κι είπαμε να συνεχίσουμε στο φιλόξενο
χώρο της Αδελφότητας, στο μέγαρο της «Ομόνοιας». Μέχρι το βράδυ, χοροί, μα
και υπέροχα τραγούδια από τα μέλη μας και το μαντολίνο του Α. Κυριακάκη, μας
ταξίδεψαν νοερά μέχρι την Κρήτη μας, που τόσο λαχταρούμε…
Εν κατακλείδι, η εκδήλωση στέφθηκε από επιτυχία, ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα, οι χορευτές κι οι μουσικοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κι εμείς δίνουμε μια ευχή μονάχα:
… πάντα σε γλέντια και χαρές , να σμίγουνε οι φίλοι,
ν’ αναστορούνται εις το Ζορμπά την 3η του Απρίλη…
Στέλλα Καρτάκη

Η «Παναγία η εξακουστή» τιμά το λυράρη Γιώργο Δαγαλάκη
Με αναμνηστική πλακέτα τίμησαν οι συμπατριώτες του από τις Μάλλες Ιεράπετρας, τον εξαίρετο καλλιτέχνη Γιώργο Δαγαλάκη για το
πολιτιστικό του έργο. Ο Γιώργης μέλος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΟΑ» και επί σειρά ετών δάσκαλος της λύρας
του σωματείου, συνεχίζει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της και να παρέχει τις γνώσεις του και το ταλέντο του στα μέλη της όποτε
χρειαστεί. Στο κατάμεστο κρητικό κέντρο Ζορμπάς, ο Πρόεδρος του συλλόγου της γενέτειρας του καλλιτέχνη «Η Παναγία η εξακουστή» Μανώλης Μεραμβελιωτάκης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο του λυράρη, κάλεσε τον Πρόεδρο
της Αδελφότητας Θ. Τσόντο να παραδώσει την πλακέτα. Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Ομόνοιας αναφέρθηκε στο έργο του
τιμώμενου προσώπου αλλά και στην πολύ καλή συνεργασία και φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Φανερά συγκινημένος ο
Γ. Δαγαλάκης παρέλαβε την πλακέτα και αφού ευχαρίστησε τους
συμπατριώτες του για την τιμή που του έκαναν, τόνισε ότι η τιμή
ανήκει δικαιωματικά και στη σύζυγό του Δέσποινα η οποία υπήρξε συμπαραστάτης του και ακοίμητος φρουρός της υπόλοιπης οικογένειας όταν ο ίδιος αναγκάζονταν να απουσιάζει από το σπίτι
πολλές ώρες, για να είναι συνεπής στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Στη συνέχεια πρώτα οι μαθητές και μετά ο ίδιος πήραν
τη λύρα τους και με τις δοξαριές τους ταξίδεψαν το κοινό μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους βουλευτές, ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως και πολλοί
Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων.
Α-Μ.Ν.

Κρήτες του Πειραιά

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2011

σελίδα 8

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τον ευεργέτη της Ελευθέριο Βενιζέλο.
Με το «Βενιζέλειο αγώνα δρόμου» που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, το πρωί
της Κυριακής 20 Μαρτίου 2011, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
έκλεισε το διήμερο αφιέρωμά της στο μεγάλο πολιτικό και ευεργέτη του σωματείου
Ελευθέριο Βενιζέλο, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από το θάνατό του.
Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, η νεολαία της Αδελφότητας συνοδευόμενη από τον
Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε το Μουσείο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» το οποίο οργανώθηκε με βάση τη συλλογή των Κρητικών Ζ.
Μακατούνη και του γιού του Αντωνίου, στεγάζεται σε ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο
και αποτελεί μέρος ενός πολιτιστικού συνόλου, που λειτουργεί στο Πάρκο Ελευθερίας, του Δήμου Αθηναίων. Στο χώρο αυτό, την εποχή του Βενιζέλου ήταν η έδρα του
34ου Συντάγματος και από το πλατύσκαλο του κτιρίου ο Κρητικός πολιτικός αποχαιρετούσε τους αξιωματικούς και τους οπλίτες, που έφευγαν για το μέτωπο των Βαλκανικών αγώνων. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν το εκθεσιακό υλικό το οποίο
παρουσιάζεται σε δύο ορόφους του κτιρίου και περιλαμβάνει προσωπικά κειμήλια
και τεκμήρια γεγονότων που συνέβησαν την εποχή εκείνη. Η ιστορικός αρχαιολόγος
Μ. Μαντά ξεκίνησε την ξενάγησή της με αναφορά στην εποχή που γεννήθηκε ο Βενιζέλος και συνέχισε προσεγγίζοντας την προσωπικότητά του με απόψεις από την
προσωπική του ζωή και παρουσίαση του έργου του στην εξωτερική και εσωτερική
πολιτική. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν θερμά τους υπευθύνους
για τη φιλοξενία και αφού έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες στον προαύλιο χώρο
του Μουσείου απεχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Την επομένη το πρωί πάνω από 70 δρομείς έξω από το Μέγαρο της Αδελφότητας,
πήραν το σήμα εκκίνησης από τον Πρόεδρο και ξεκίνησαν τον αγώνα δρόμου με
προορισμό το άγαλμα του Ε. Βενιζέλου στην πλατεία Δημοτικού θεάτρου (Πάρκο Ε.
Βενιζέλου). Το νήμα που κρατούσαν κοπελιές με παραδοσιακές ενδυμασίες έκοψε
ο Μ. Κομινάκης ο οποίος τερμάτισε πρώτος ενώ πρώτη από τις κοπελιές τερμάτισε η Ι. Τζίντζου και από τους παλαίμαχους ο Γ. Γεμιστός. Μόλις ολοκληρώθηκε η
προσέλευση των δρομέων, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος αφού ευχαρίστησε
τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε την επιδοκιμασία του για το μεγάλο αριθμό
των συμμετεχόντων, παρομοίασε τη ζωή με ένα συνεχή αγώνα δρόμου του οποίου
τα εμπόδια καλούμαστε όλοι καθημερινά να ξεπεράσουμε χωρίς να προδώσουμε
τις αξίες και τα ιδανικά μας. Στη συνέχεια ο Αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Χ. Τζανουδάκης εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα και Αντιπρόεδρος του σωματείου τέλεσε
επιμνημόσυνη δέηση μετά το πέρας της οποίας έγινε κατάθεση στεφάνων από τον
Αντιπρόεδρο Πολιτισμού Αθλησης και Νεολαίας Α. Θεοδώρου για το Δήμο Πειραιά και από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Θ. Τσόντο για το σωματείο, ενώ για
την Περιφέρεια Πειραιά το στεφάνι κατέθεσε ο επίτιμος Πρόεδρος της Ομόνοιας Γ.
Ψαρομμάτης. Μετά τη βράβευση των νικητών απονεμήθηκαν μετάλλια και τιμητικά
διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Τη λιτή αυτή συγκέντρωση έκλεισε η Γ.
Γραμματέας η οποία απήγγειλε ένα μοιρολόι της μάνας Ελλάδας και της κόρης της
Κρήτης για το χαμό του άξιου τέκνου τους Ε. Βενιζέλου, ενώ η γυναικεία χορωδία
υπό τους ήχους της λύρας του κοσμήτορα Γ. Κυπριωτάκη και του λαγούτου του
μέλους του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη, τραγούδησε τον «Υμνο του Βενιζέλου». Κουρασμένοι
αλλά εμφανώς ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου, οι διοργανωτές κέρασαν τους προσκεκλημένους τσικουδιά και χειροποίητα ξεροτήγανα.
Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής Γ. Νιώτης, οι Βουλευτές Μ. Μπεντενιώτης και Δ. Καρύδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δ. Κατσικάρης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου Β. Κορκίδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γ. Μπενέτος, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ομόνοιας Γ. Ψαρομμάτης, ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως Γ. Μαριδάκης, ο Πρόεδρος της Κρητικής Εστίας Χ. Σαλβαράκης,
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, μέλη
και φίλοι της Αδελφότητας, ενώ εστάλησαν πολλά τηλεγραφήματα για την καλή
επιτυχία της εκδήλωσης.
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Οι Κρητικοί του Πειραιά με υπερηφάνεια και ιστορική ευθύνη, τίμησαν τη σεμνή
αυτή εκδήλωση, δηλώνοντας με την παρουσία τους για άλλη μια φορά ότι:
Ο Βενιζέλος και νεκρός, λεμοναθός λογάται
κι αιώνες θα μυρίζει η γης κι ο τόπος που κοιμάται.
4) Ο Γ. Νιώτης βραβεύει το νικητή Μ. Κομινάκη
5) Α.-Μ. Ντουντουνάκη, Δ. Καρύδης, Π. Χ. Τζανουδάκης, Γ. Ψαρομμάτης,
Β. Παπαδάκης, Θ. Τσόντος και Α. Παπαδομιχελάκης

Α-Μ.Ν.
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Να ζήσει η Ομόνοια και όλα τα παιδιά τση
και πιο μεγάλη να γενεί όλη φαμελιά τση.
M’αυτούς τους στίχους που εμπνευσμένη από τις όμορφες στιγμές ενός αξέχαστου
ταξιδιού, έγραψε η Γ. Γραμματέας Α.-Μ. Ντουντουνάκη και τραγούδησε η νεολαία
της Αδελφότητας, με τη συνοδεία του μαντολίνου του ακούραστου μέλους του Δ.Σ.
Α. Κυριακάκη, οι εκδρομείς φορτωμένοι αναμνήσεις πήραν το δρόμο της επιστροφής κλείνοντας έτσι τη διήμερη επίσκεψή τους στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 7 Μαίου 2011, όταν μια μεγάλη παρέα αποτελούμενη
από μέλη και φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ξεκίνησε την εκδρομή της για τη Νύμφη του
Θερμαικού, με τις ευλογίες του πρωτοπρεσβύτερου του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα και
Αντιπροέδρου της Αδελφότητας, Χρήστου Τζανουδάκη. Γέλια, πειράγματα, κουβεντούλα και άφθονα χειροποίητα κρητικά εδέσματα έκαναν την πρώτη στάση να έρθει
γρηγορότερα. Οι εκδρομείς αποβιβάστηκαν στα Τέμπη και αφού άναψαν το κεράκι
τους στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και έβγαλαν τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες επιβιβάστηκαν στο πούλμαν με προορισμό τον Πλαταμώνα, όπου
απόλαυσαν το γεύμα τους. Νωρίς το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας Πέτρος Πετρακάκης, υποδέχτηκε τους συμπατριώτες του από
τον Πειραιά και αφού τους ξενάγησε στην πόλη, τους προσκάλεσε να γνωρίσουν το
χώρο στον οποίο στεγάζεται το σωματείο. Θεσσαλονικείς και Πειραιώτες, μια όμορφη συντροφιά έφαγαν, ήπιαν και πιάστηκαν χέρι χέρι για να χορέψουν τους χορούς
της γενέτειράς τους σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα.
Το επόμενο πρωί τα δύο σωματεία με μια λιτή και σεμνή τελετή μπροστά στο άγαλμα του Κρητικού Μακεδονομάχου Αγωνιστή, τίμησαν τη μνήμη των συμπατριωτών
τους που είναι θαμμένοι στα άγια χώματα της Μακεδονίας. Την επιμνημόσυνη δέηση
ακολούθησε απαγγελία δημοτικού ριζίτικου τραγουδιού, από την Γ.Γ. της Αδελφότητας και στη συνέχεια μέλη της γυναικείας χορωδίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ντυμένα με
παραδοσιακές ενδυμασίες και η ριζίτικη ομάδα του τοπικού σωματείου απέδωσαν
τον Ύμνο της Κρήτης και ριζίτικα τραγούδια αντίστοιχα. Λαμβάνοντας το λόγο ο
Πρόεδρος της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας καλωσόρισε τους κρητικούς
του Πειραιά και τόνισε ότι η συμμετοχή των αμούστακων παλικαριών που βρέθηκαν από τα Κρητικά βουνά σε ένα άγνωστο μέρος, πρόθυμα να θυσιάσουν τη ζωή
τους για εθνικό σκοπό, υπήρξε αξιοθαύμαστη και καθοριστική. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο οποίος αναφέρθηκε στην παράλληλη πορεία των δύο ιστορικών σωματείων τονίζοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που
τα ενώνει αφού κάποια από τα ιδρυτικά στελέχη της Π.Α.Μ. υπήρξαν και μέλη της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Oι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν δώρα σε ένδειξη αμοιβαίας εκτίμησης
και σεβασμού ενώ τα μέλη της Αδελφότητας ευχαρίστησαν τον κ. Πετρακάκη για τη
θερμή υποδοχή που τους επεφύλαξε και τον αποχαιρέτησαν αφήνοντας ανοιχτή την
πρόσκληση για επίσκεψη των αδελφών κρητικών από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά.
Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ένα τοπικό γλυκό, ένα καφεδάκι με θέα
το Λευκό Πύργο και οι εκδρομείς πήραν το δρόμο για τη Βεργίνα. Μορφολογικά
ιδιαίτερα λιτή και αυστηρή, ωστόσο έντονα ατμοσφαιρική η έκθεση των θησαυρών
των Βασιλικών Τάφων υπέβαλλε τους επισκέπτες σε μια αναγκαστική πορεία μέσα
στο χρόνο. Το δέος μπροστά στο θάνατο, η αίγλη της βασιλικής λάμψης, η συγκίνηση που τη μοιράζεσαι με δικούς σου ανθρώπους, ήταν τα συναισθήματα που έκαναν
τις κρητικοπούλες της χορωδίας να μην αποχωριστούν τις τοπικές ενδυμασίες και
να φωτογραφηθούν με αυτές μπροστά στη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη
του 20ου αιώνα.
Όπως όλα τα ωραία πράγματα έτσι και το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη έφτανε στο τέλος του. Με αμείωτο κέφι οι εκδρομείς πήραν το δρόμο της επιστροφής. Τραγούδι,
κεράσματα, ανέκδοτα ακόμα και έμμετρα πειράγματα για τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Διοικητικού συμβουλίου έκαναν ευχάριστο το πολύωρο ταξίδι.
Εκτός από τις όμορφες εντυπώσεις που αποκόμισε η αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τη συνάντησή της με τους Κρήτες της Μακεδονίας των οποίων η παρουσία
είναι συνυφασμένη με προσφορά στον εθνικό, στον επιστημονικό, στον οικονομικό
και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, η αγάπη για την Κρήτη έκανε τα μέλη των δύο
σωματείων σε σύντομο χρονικό διάστημα να νιώθουν σαν να γνωρίζονταν χρόνια
γιατί όπως λέει και η μαντινάδα:
Όπου βρεθούν οι Κρητικοί, πίνουνε και γλεντίζουν
κι όπου κι αν κατοικήσουνε, καινούργια Κρήτη χτίζουν.
1) Στάση στα Τέμπη, 2) Γλέντι στην Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας, 3) επιμνημόσυνη δέηση 4) οι
Πρόεδροι των ιστορικών σωματείων Θ. Τσόντος και Π. Πετρακάκης ανάμεσα στη χορωδία, 5) τα μέλη του
Δ.Σ. Μ. Κανατάκης, Α.-Μ. Ντουντουνάκη, Δ. Μαυριδάκης, Θ. Τσόντος, Γ. Παχάκης, π.Χ. Τζανουδάκης, Λ.
Βαρούχας και Α. Κυριακάκης, μπροστά στο άγαλμα του Κρητικού Μακεδονομάχου Αγωνιστή.
Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη
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ΚΡΗΤΗ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Η ομιλία του Γεώργιου Καρτσώνη στην εκδήλωση μας στις 12-12-2010 για την Ένωση της Κρήτης
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Συγκεντρωθήκαμε απόψε
εδώ για να γιορτάσουμε την Ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα και να
τιμήσουμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να παραμείνει το νησί
ελληνικό.
Όμως εμείς, τα Μέλη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», νοιώθουμε και μια ξεχωριστή
υπερηφάνεια και συγκίνηση γιατί το
Σωματείο μας υπήρξε ο συνδετικός
κρίκος μεταξύ του νησιού και του
ελεύθερου, μικρού τότε, ελληνικού
κράτους.
Με αφορμή αυτά τα γεγονότα οι
Κρητικοί επαναφέρουν για μια ακόμη
φορά το αίτημά τους για Ένωση με
την Ελλάδα. Στις 22 Σεπτεμβρίου οι
Ελευθέριος Βενιζέλος Εμμανουήλ
Ξηράς, Χρήστος Πλουμιδάκης και
Εμμανουήλ Παπαγιαννάκης καλούν
τον κρητικό λαό σε συγκέντρωση
που πραγματοποιήθηκε την επομένη
23 Σεπτεμβρίου στα Χανιά στο Πεδίο
του Άρεως. Στη συγκέντρωση αυτή
εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα για την
Ένωση.
Ανάλογο ψήφισμα εξέδωσε και η Κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας που
δημοσιεύτηκε στις 24 Σεπτεμβρίου
στο «Παράρτημα της Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος εν Κρήτη» όπως ονομάστηκε από την ημέρα εκείνη η εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας. Κατόπιν
η Κρητική Βουλή επικύρωσε το ψήφισμα και προχώρησε στην κατάργηση
της Αρμοστείας του Ζαΐμη.
Στις 25 Σεπτεμβρίου ορκίζονται από
τον Επίσκοπο Κυδωνίας και Αποκορώνου τα Μέλη της Κυβερνήσεως
που θα διοικούν το νησί στο όνομα
του Βασιλιά των Ελλήνων. Καταργήθηκε το Σύνταγμα της Πολιτείας και
εισήχθη το Ελληνικό.
Εν τω μεταξύ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1908 δέκα αξιωματικοί συγκροτούν τον πρώτο πυρήνα του
Στρατιωτικού Συνδέσμου. Το Ιδρυτικό Πρωτόκολλο το οποίο υπέγραψαν τελικά 120 αξιωματικοί αναφέρει
αυτολεξεί : «Ο Σύνδεσμος άμα τη
επικρατήσει του θα μετακαλέσει εκ
Κρήτης όπως του αναθέσει την Κυβέρνησιν, τον χαλύβδινον Κρήτα πολιτευτήν Ελευθέριον Βενιζέλον».
Σε αυτό το διάστημα από την Κρήτη αποχωρούν τα συμμαχικά στρατεύματα εκτός από την περιοχή της
Σούδας, στην οποία θα παραμείνουν
μέχρι το τέλος.
Οι Κρήτες υποστέλλουν από το
Φρούριο Φιρκά, στα Χανιά, τη μισητή
σημαία της Κρητικής Πολιτείας και
στη θέση της υψώνουν την ελληνική,
την γαλανόλευκη.
Οι Τουρκία δεν μένει απαθής. Ζητά
από την Κυβέρνηση Θεοτόκη να
αποδοκιμάσει τα γεγονότα της Κρήτης. Η τουρκική θρασύτητα έφθασε στο σημείο να αξιώσει όπως η

Ελλάδα παραιτηθεί επισήμως από
τα δικαιώματά της στην Κρήτη. Διαφορετικά, απειλούσε ότι ο Τούρκος
Αρχιστράτηγος της Μακεδονίας
Σεφέκτ-Πασάς θα βαδίσει κατά των
Αθηνών και θα πιει τον καφέ του στην
Ακρόπολη !!!

Γεώργιος Καρτσώνης καθηγητής (μέλος της
εξελεγκτικής επιτροπής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ)

Η δήλωση αυτή ήταν το καλύτερο
δώρο προς τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο που από τότε είδε τα μέλη του
να αυξάνουν με καταπληκτικούς ρυθμούς. Η δήλωση του Σεφέκτ-Πασά
κέντρισε το ελληνικό φιλότιμο. Και
βέβαια η επιθυμία του εκπληρώθηκε.
Θα ρωτήσετε πώς ; Ο διάδοχός του
ο Ταζίν-Πασάς ήπιε καφέ στην Αθήνα
το 1912 ως αιχμάλωτος.
Τότε οι Μεγάλες Δυνάμεις επιδίδουν
στην Κυβέρνηση Θεοτόκη διακοίνωση για το Κρητικό Ζήτημα στις 13
Ιουνίου 1909. Ο Θεοτόκης παραιτείται και αναλαμβάνει Πρωθυπουργός
ο Δημήτριος Ράλλης.
Εν τω μεταξύ στο Φιρκά εξακολουθεί
να κυματίζει η γαλανόλευκη παρά την
απόφαση της Κρητικής Κυβέρνησης
να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των
Αθηνών. Ο λόγος είναι απλός. Δεν
βρίσκεται κανείς Κρητικός να την κατεβάσει. Οι Χανιώτες ακροβολισμένοι
στα γύρω σπίτια φρουρούν ένοπλοι
την σημαία τους νύχτα-μέρα.
Η Τουρκία απειλεί με αποστολή του
στόλου της στα Χανιά και βέβαια οι
τάξεις του Στρατιωτικού Συνδέσμου
πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης δηλώνει δουλοπρεπέστατα στον Τούρκο πρεσβευτή Ναμπή-μπέη ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει
προσάρτηση της Κρήτης. Και φυσικά
η Τουρκία γίνεται θρασύτερη.
Στις 5 Αυγούστου 1909 καταπλέει στα
Χανιά μοίρα του συμμαχικού στόλου.
Στις τρεις τα ξημερώματα της επομένης άγημα ναυτών αποβιβάζεται
και κόβει το κοντάρι της σημαίας. Το
γεγονός αυτό είναι μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά.
Το κοντάρι της σημαίας τεμαχίστηκε
στα τέσσερα και Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Ρώσοι πήραν από ένα τμήμα.
Η σημαία παρέμεινε στο έδαφος μέχρι το πρωί, οπότε τη μάζεψε ο τότε
Λιμενάρχης Χανίων Γεώργιος Κουρκούτης.
Η ενέργεια αυτή της αποκοπής του
ιστού είναι και η σταγόνα που ξεχειλί-

ζει το ποτήρι στην Αθήνα. Στις 15 Αυγούστου ξεσπά, η Επανάσταση στο
Γουδί την οποία αποδέχεται ο ελληνικός λαός. Το παλαιό καθεστώς δεν
ανατρέπεται, καταρρέει. Το Κρητικό
Ζήτημα έχει συμβάλει ιδιαίτερα στη
μεταβολή αυτή.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τη στάση του Στρατηγού Μανουσογιαννάκη, ο οποίος ήταν Υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Ράλλη.
Όταν ο Πρωθυπουργός του ζήτησε
να χτυπήσει τους επαναστάτες απάντησε : «Πώς είπατε κύριε Πρόεδρε
; Δεν άκουσα» και παραιτήθηκε τη
στιγμή εκείνη. Αργότερα, είπε ότι
είχε πεισθεί ότι οι επαναστάτες δεν
ήταν «σπαθοφόρα παιδαρέλια».
Με δεδομένο ότι ολόκληρος ο στρατός σεβόταν τον Μανουσογιαννάκη
θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι
θα ήταν δυνατόν να κατασταλεί η
επανάσταση «εν τη γεννέση της» αν
ο Κρητίκαρος δεν είχε το θάρρος να
δει την πραγματικότητα. Το καθεστώς δεν πήγαινε άλλο.
Ο Βενιζέλος καλείται στην Αθήνα
στην αρχή ως διαιτητής και κατόπιν
ως πρωθυπουργός και αρχηγός του
νεοσύστατου Κόμματος των Φιλελευθέρων, το οποίο μεταφυτεύτηκε
στην Ελλάδα από την Κρήτη. Έτσι η
Ελλάδα έχει πλέον Κρητικό Πρωθυπουργό. Η ανάληψη της κυβέρνησης
από τον Βενιζέλο δημιουργεί στους
Κρητικούς την πεποίθηση ότι η επίσημη Ένωση είναι γεγονός.
Όμως, οι προστάτιδες δυνάμεις δηλώνουν ότι δεν επιτρέπουν καμία
μεταβολή στο καθεστώς της αυτονομίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
γνωρίζοντας ότι ο ελληνο-τουρκικός
πόλεμος επίκειται συνιστά στους
Κρητικούς υπομονή και αρνείται να
δεχθεί Κρητικούς πληρεξουσίους
στην Ελληνική Βουλή. Δυστυχώς, οι
παλαιοκομματικοί του αντίπαλοι τόσο
στην Αθήνα όσο και στην Κρήτη βρίσκουν την ευκαιρία να καπηλευτούν
το γεγονός.
Έτσι, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων σαρώνει στις εκλογές που έγιναν τον Μάρτιο του 1912 στην Ελλάδα, ηττάται στην Κρήτη στις εκλογές
που έγιναν την ίδια ημερομηνία. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη εξελέγησαν
46 αντί-βενιζελικοί και 23 βενιζελικοί
βουλευτές. Εκπληκτικό και μοναδικό
γεγονός που δείχνει το πάθος του
κρητικού λαού για την Ένωση. Δεν
δίστασε να «μαυρίσει» ακόμα και τον
μεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο.
Το εμπάργκο των Κρητών βουλευτών
από την Βουλή θα τερματιστεί με την
έναρξη του ελληνο-τουρκικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1912. Τότε ο
Βενιζέλος τους καλεί να λάβουν μέρος στην συνεδρίαση της Ελληνικής
Βουλής στην οποία έγιναν δεκτοί με
φρενίτιδα ενθουσιασμού, όπως σημειώνουν οι εφημερίδες της εποχής.

Το ψήφισμα της Βουλής έλεγε : «Η
Ελλάς αποδέχεται όπως του λοιπού
υπάρχει εν Κοινοβούλιον διά το Ελληνικόν Βασίλειον και διά την νήσον
Κρήτη».
Εδώ βλέπουμε την διπλωματική ιδιοφυία του Βενιζέλου, ο οποίος δεν
ήθελε σε καιρό πολέμου να έρθει σε
ρήξη με τις Μεγάλες Δυνάμεις. Στις
12 Οκτωβρίου του 1912 ορίζεται Γενικός Διοικητής Κρήτης ο Στέφανος
Δραμούμης πολιτικός αντίπαλος του
Βενιζέλου. Άλλη μια λαμπρή χειρονομία του μεγάλου Κρητικού.
Εν τω μεταξύ οι Κρήτες κατατάσσονται αθρόα ως εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Υπολογίζεται ότι 10.000
περίπου Κρήτες αγωνίστηκαν στους
δύο Βαλκανικούς Πολέμους.
Να μνημονεύσουμε το Στρατηγό
Σαπουτζάκη Διοικητή της Στρατιάς
Ηπείρου και τον ηρωικό Στρατηγό
Μανουσογιαννάκη.
Τον ήρωα Βουλευτή των Φιλελευθέρων, Κωνσταντίνο Μάνο, συναρχηγό
του Βενιζέλου στο Θέρισο. Ο Μάνος
πολεμά επικεφαλής Σώματος Κρητών εθελοντών στην Ήπειρο όπου
και απελευθερώνει, τη Νικόπολη
και τη Μανωλιάδα. Όμως, σκοτώνεται κατά την διάρκεια του ελληνοβουλγαρικού πολέμου, εκτελώντας
αναγνωριστική πτήση με ένα παλαιό
αεροπλάνο.
Ακόμη την Κρητική Χωροφυλακή που
εξουδετέρωσε τους Βουλγάρους
της Θεσσαλονίκης, στην αρχή του
ελληνο-βουλγαρικού πολέμου.
Τους Κρήτες Μπιζανομάχους και
τέλος το ηρωικό ανεξάρτητο Τάγμα
Κρητών, το οποίο είχε Διοικητή τον
Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό του
θρυλικού Γέρου του Μωριά. Το Τάγμα αυτό αποδεκατίστηκε σε μία από
τις φονικότερες μάχες του ελληνοβουλγαρικού πολέμου, τη μάχη του
Υψώματος 1378. Εκεί έπεσε ο διοικητής του και οι περισσότεροι αξιωματικοί του. Μετά την Μάχη το Τάγμα
έγινε Λόχος με δύο μόνο αξιωματικούς και 150 άνδρες. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν νεκροί ή τραυματίες.
Συγκινητική είναι η αφήγηση του
Θ.Πάγκαλου, ο οποίος σημειώνει
στα απομνημονεύματά του : «Τα
ηρωικά παιδιά της Κρήτης έπεσαν κι
ετάφησαν ομού με τον απόγονον του
Κολοκοτρώνη παρά τα ορόσημα των
παλαιών βουλγαρικών συνόρων και ο
τάφος τους θα υπενθυμίζει εις τους
Βουλγάρους ότι ουδέποτε θα δυνηθούν να αρπάσουν την ελληνικήν Μακεδονίαν, εφ’ όσον υπάρχει η Ελλάς
και η ηρωική κόρη της, η Κρήτη».
Τον Φεβρουάριο του 1913 αποχωρεί
από την Σούδα το τελευταίο εναπομείναν αγγλικό τμήμα, το οποίο υποστέλλει και τις συμμαχικές σημαίες
και την από λευκοσίδηρο τουρκική
σημαία.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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1) Τα παιδιά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ψάλλουν τα κάλαντα κρατώντας μια μικρογραφία πλοίου της ΑΝΕΚ, 2) Ο
Μητροπολίτης Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ ευλογεί τη βασιλόπιτα, 3) Γ. Νιώτης &ι Γ. Διαμαντίδης 4) Β. Μιχαλολιάκος,
5) Σ. Χρήστου, 6) Γ. Ψαρομμάτης, 7) Λ. Αθανασιάδης, 8) Δ. Κατσικάρης

Τ Η Σ

Σε θερμό κλίμα και με αθρόα προσέλευση κόσμου η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» το αρχαιότερο και ιστορικότερο κρητικό σωματείο, έκοψε τη βασιλόπιτά του την Κυριακή 23 Ιανουαρίου
2011 στο πλοίο της ΑΝΕΚ LINES, ΚΡΗΤΗ
ΙΙ. Για 7η συνεχή χρονιά τα σαλόνια ενός
από τα πολυτελή πλοία της μεγάλης μας
χορηγού φιλοξένησαν τους κρητικούς της
παροικίας του Πειραιά, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν
ευχές για την καινούργια χρονιά και να
απολαύσουν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τους παρευρισκόμενους
καλωσόρισε η Γ. Γραμματέας Α.-Μ. Ντουντουνάκη με την εξής μαντινάδα: Χίλια
καλωσορίσατε ξένοι και οι δικοί μας, κι αν
δεν χωρεί το πλοίο μας πάνω στην κεφαλή
μας. Στη συνέχεια ο κόσμος υποδέχτηκε
με ένα ζεστό χειροκρότημα τη γυναικεία
χορωδία της Αδελφότητας η οποία ντυμένη με παραδοσιακές ενδυμασίες απέδωσε
τραγούδια της θάλασσας. Τη σκυτάλη στη
διασκέδαση πήρε το εφηβικό χορευτικό
συγκρότημα το οποίο απογείωσε το κέφι
των προσκεκλημένων. Οι μαθητές της λύρας με το δάσκαλό τους Γ. Κυπριωτάκη
συνόδεψαν στα κρητικά παραδοσιακά κάλαντα τους μεγάλους χορευτές και τους
μικρούς μαθητές οι οποίοι κρατούσαν στα
χέρια τους αναμμένα φαναράκια και όλοι
μαζί πλαισίωναν μία μικρογραφία ενός από
τα πλοία της ΑΝΕΚ. Λαμβάνοντας το λόγο
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ευχαρίστησε την εταιρεία ΑΝΕΚ και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γ. Ι. Βαρδινογιάννη
για την αμέριστη συμπαράσταση και συνεχή βοήθεια στο σωματείο ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όλους τους
παρευρισκόμενους και να ευχηθεί προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Τέλος κάλεσε μικρούς και μεγάλους να συνεχίσουν
το έργο της διάδοσης της παράδοσης. Τη
βασιλόπιτα της Ομόνοιας ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ ο οποίος μεταξύ
άλλων εξήρε τα χαρακτηριστικά του κρητικού λαού και ευχήθηκε στον Πρόεδρο και
το Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη στο
δύσκολο έργο τους. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Νιώτης, οι υφυπουργοί Μ. Αποστολάκη και Ι. Διαμαντίδης,
πολλοί βουλευτές, οι αντιπεριφερειάρχες
Σ. Χρήστου, Δ. Κατσικάρης και Λ. Αθανασιάδης, ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος, Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου ενώ για την
καλή επιτυχία της εκδήλωσης εστάλησαν
πολλά τηλεγραφήματα..
Α.-Μ.Ν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ

Μαζί με το Μπάμπη στο νέο Δ.Σ της
ΕΣΤΙΑΣ συμμετέχουν οι: Ανδρέας
Παπαδάκης Αντιπρόεδρος, Γιάννης Βανταράκης Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου
Ταμίας, Στέλλα Καπετανάκη Έφορος και μέλη οι Βάμβουκας Χαράλαμπος, Καζέρος Νικόλαος, Καπετανάκης Γρηγόρης, Κατσαράκης
Γιάννης, Μπουλινάκης Κυριάκος,
Πρωτόππαπας Αλέξανδρος και
Φαραντάκη Κατερίνα.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στην πρώτη επίσημη εκδήλωση της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά (Β΄ Διαμέρισμα)
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Β’ Δημοτική
Κοινότητα Πειραιά, για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, στον πανέμορφο χώρο
της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου 2011, πλημμύρισε από δημότες και επισήμους. Ανάμεσά τους εκπρόσωποι του
κλήρου, ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος, Βουλευτές, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη των άλλων Δημοτικών Κοινοτήτων και
πλήθος εργαζομένων.
Επίσημα προσκεκλημένη και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία
με ολιγομελές αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων
συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο, απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Μετά τη Φιλαρμονική του Δήμου υπό τους ήχους της οποίας ο κόσμος σιγοτραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά την εμφάνισή τους έκαναν οι «Κρήτες του Πειραιά».
Το συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα από την ερωτική ιστορία του Ερωτόκριτου, μέρος του οποίου ερμήνευσε η Γ. Γραμματέας
της Αδελφότητας Α.-Μ. Ντουντουνάκη, γρήγορα μετετράπη σε ενθουσιώδες με τους εφήβους της Αδελφότητας να ξεσηκώνουν
τους προσκεκλημένους με τις χορευτικές τους ικανότητες. Το τραγούδι και τους χορούς έντυσαν μουσικά ο Κοσμήτορας της
Ομόνοιας Γ. Κυπριωτάκης με τη λύρα του και το μέλος του Δ.Σ. Α. Κυριακάκης με το λαγούτο του.
Η Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, κα Ελένη Ανδριανοπούλου, σαν καλή οικοδέσποινα ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και την αντιπροσωπία της Αδελφότητας για τη συμμετοχή τους στην κοπή της βασιλόπιτας και ο Πρόεδρος με τη σειρά του
ανταπέδωσε τις ευχαριστίες για την πρόσκληση και τη ζεστή υποδοχή την οποία η Β’ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά επεφύλαξε
στα παιδιά του σωματείου.
Με τη συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η εποικοδομητική συνεργασία του Δ.Σ. της Αδελφότητας με την τοπική
δημοτική αρχή.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΕΟ Δ. Σ.
Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν
στα γραφεία του Συλλόγου, προέκυψε καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Κρητών
Κορυδαλλού-Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις
02/02/2011 με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:
Δασκαλάκης Ανδρέας (ο οποίος επανεξελέγη
για 7η τριετία) Α΄ Αντιπρόεδρος: Μπασιάς Ελευθέριος Β΄ Αντιπρόεδρος: Φαϊτάκης Εμμανουήλ, Γεν. Γραμματέας: Πρασάκη
Μαρία Ειδ. Γραμματέας : Αεράκη Κυριακή Ταμίας: ΞενικάκηΜαρκότση Άννα Β΄ Ταμίας : Μαμαγκάκης Πέτρος Κοσμήτορας:
Λιουδάκη Μαρία Β΄ Κοσμήτορας-Υπεύθυνη Στολών: Βλαχοπούλου Ειρήνη.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ Γ. ΠΛΥΜΑΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ο Γιάννης Πλυμάκης, μέλος της
«Ομόνοιας» και δεξιοτέχνης στη
λύρα, παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του Πηνελόπη Καλλιγέρου στα Κύθηρα, τόπο καταγωγής της νύφης.
Προηγήθηκε ο πρόγαμος στην κατάμεστη από συγγενείς και
φίλους αίθουσα του Συλλόγου Κρητών Αγίας Βαρβάρας, που
συμμετείχαν στη χαρά των νεονύμφων ευχόμενοι κάθε ευτυχία στην έγγαμη ζωή τους.
Ακολούθησε ο γάμος στα Κύθηρα και το γαμήλιο γλέντι με τη
συμμετοχή και πολλών μουσικών, φίλων του γαμπρού, που
με τις κοντυλιές και τις μαντινάδες τους διασκέδασαν τους
καλεσμένους μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της «Ομόνοιας» εύχονται στο Γιάννη
και την Πηνελόπη βίον ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους.

Το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού-ΝίκαιαςΑγ. Ιωάννη Ρέντη μαζί με τον χοροδιδάσκαλό τους Θεόδωρο Τσόντο
από την εκδήλωση για την επέτειο της μάχης της Κρήτης, την Δευτέρα
23 Μαΐου 2011.

Παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος της Ενώσεως Κρητών Κερατσινίου-Δραπετσώνας από την εκδήλωση τους για την μάχη της Κρήτης
στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κερατσινίου.

Από την πρώτη χοροεσπερίδα του παραρτήματος στην Αττική, του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Χανίων «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο κρητικό κέντρο «Ζορμπάς» του οποίου
Πρόεδρος είναι ο Γ. Πρασιανάκης και στη Διοίκηση συμμετέχουν τιμητικά οι Πρόεδροι: της Ομόνοιας, της Παγκρητίου
Ενώσεως και της Π.Ο.Κ.Ε. Στη φωτογραφία διακρίνουμε τους
κ.κ. Γ. Πρασιανάκη, Γ. Παχάκη, Δ. Μαυριδάκη, Θ. Τσόντο και
Α. Μουλιανάκη.
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Ο αείμνηστος συμπατριώτης μας Μανώλης Ρασούλης που πρόσφατα έφυγε
από τη ζωή, σε αναμνηστική φωτογραφία με τον Πρόεδρο της Αδελφότητας
Θ. Τσόντο στον Ομαλό Χανίων. Διακρίνονται ακόμα από δεξιά ο Πρόεδρος της
Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής Μ. Βελιβασάκης και από αριστερά ο γνωστός
ζωγράφος Ρ. Παναγιωτάκης.

Η «Ομόνοια» τραγουδά και χορεύει στις βραβεύσεις της Ενωσης
Συνδέσμων Βετεράνων Ποδοσφαριστών Πειραιά, που πραγματοποιήθηκαν
στο πολιτιστικό κέντρο του Ρέντη.

σελίδα 14

Άλλη μια επιτυχημένη μουσικοχορευτική εμφάνιση της Ομόνοιας στην ωριαία εκπομπή του Blue sky «Παγκρήτιες ώρες» με την Ε.Χορεύα και τον Ε.
Μουζουράκη να παρουσιάζουν την ιστορία της Αδελφότητας, παρέα με
τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.

Από τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικού τμήματος των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Ομόνοιας, μετά από πρόσκληση της
Προέδρου Π. Βαρουδάκη, στο διήμερο αφιέρωμα που διοργάνωσε
το τμήμα Πειραιά του Διεθνούς
Συμβουλίου χορού, με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα χορού στις
29 & 30 Απριλίου 2011. Ανάμεσα
στους χορευτές διακρίνουμε στη
φωτογραφία τους μουσικούς Α.
και Μ. Κυριακάκη ενώ στις εκδηλώσεις τραγούδησε ριζίτικα τραγούδια
το μέλος της
Αδελφότητας
Μ. Μαρουλάκης.

Έτος 1994. Ιστορική φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα του
Ελευθ. Βενιζέλου στον Πειραιά.
Τρεις Κρητικοί στο τιμόνι της
ηγεσίας της Αστυνομίας Πειραιά. Από αριστερά ο Υποστράτηγος Γεώργιος Σταυρακάκης
Διευθυντής Αστυνομίας (απεβίωσε), στο μέσον ο Αστυνομικός
Διευθυντής Σταύρος Φωτάκης
Διευθυντής Ασφαλείας και δεξιά
ο Αστυνόμος Ά Βασίλης Αποστολάκης Διοικητής Τροχαίας.

Κρήτες του Πειραιά
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με την καρδιά στο παρελθόν.............
συνέχεια απο τη σελίδα 6

έντυσε μουσικά η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας την οποία συνόδευε
ο Α. Κυριακάκης με την κιθάρα και το λαγούτο του σε αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια. Ηχητικά εφέ και κατάλληλος φωτισμός έφεραν το κοινό
ακόμα πιο κοντά στα δραματικά γεγονότα της εποχής εκείνης, ξυπνώντας
μνήμες και προκαλώντας ρίγη συγκίνησης. Η συναισθηματική φόρτιση κλιμακώθηκε όταν οι μικροί απόγονοι των ηρώων ακολουθώντας τις φωνές των
κοριτσιών της χορωδίας στο τραγούδι του Γ. Ρίτσου και Μ. Θεοδωράκη «Τη
ρωμιοσύνη μη την κλαις», άνοιξαν τα χεράκια τους και ελευθέρωσαν τη δαφνοστεφανωμένη «Ρωμιοσύνη» η οποία με τη σειρά της, ξετύλιξε την ελληνική
σημαία και την ώθησε ψηλά στη θέση που της αξίζει. Ο χορός της Ειρήνης
σε χορογραφία του Θ.Τσόντου και η μικρή κρητικοπούλα που με ένα κλαδί
ελιάς στο χέρι της μετέφερε στον κόσμο το πανανθρώπινο αίτημα για παγίωση της ειρήνης, κέρδισε το κοινό το οποίο χειροκρότησε ένθερμα την προσπάθεια όλων των συντελεστών της παράστασης και κυρίως τη δυνατή επί
σκηνής παρουσία των παιδιών και την πολύ καλά δουλεμένη ερμηνεία των
ρόλων. Μια ανθοδέσμη στη Γ. Γραμματέα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,από τον Αντιπρόεδρο του σωματείου Α. Μουλιανάκη και μια αγκαλιά
λουλούδια μετά το τέλος της παράστασης με την αγάπη και τις ευχαριστίες
των μαθητών, απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η επιτυχία της εκδήλωσης αυτής δεν ήταν αυτονόητη αλλά δείγμα των αρμονικών σχέσεων που διέπουν
ανθρώπους που γνωρίζουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά. Η Γ.Γραμματέας Α.Μ. Ντουντουνάκη εμφανώς ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της
σκληρής προετοιμασίας ευχαρίστησε τους πάντες για την εμπιστοσύνη που
της έδειξαν και τόνισε τη σημασία της συλλογικής δουλειάς.
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Οι μικροί ηθοποιοί μαζί με τους γονείς τους αφού δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του κόσμου και έβγαλαν με τη δασκάλα τους πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες, απόλαυσαν με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους το πλούσιο
κρητικό κέρασμα που προσέφεραν τα καταστήματα: Κρητικά παραδοσιακά
προϊόντα Μ. Πνευματικάκη, Αρτοποιείο Μ. & Ξ. Λουπασάκη και Προϊόντα
ζύμης Λεδάκης Αττική.
Ηταν μια ξεχωριστή βραδιά αφού η εκδήλωση δεν ήταν απλά μια ιστορική
προσέγγιση, μια μνήμη, μια τιμή σ’εκείνους που αγωνίστηκαν αλλά η πραγματοποίηση του στόχου της Διοίκησης ο οποίος είναι να διασώζει και να
μεταλαμπαδεύει στις καινούριες γενιές τη γνώση, τον πολιτισμό και την παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Tην ιστορική επέτειο τίμησαν με την
παρουσία τους οι βουλευτές Δ. Καρύδης και Α. Νεράντζης. Οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά Σ. Χρήστου και Νήσων Δ. Κατσικάρης, ο συμπατριώτης μας
Μ. Καλαϊτζάκης, ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμο Πειραιά, περιφερειακοί,
δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, ο επίτιμος Πρόεδρος της Αδελφότητας Γ. Ψαρομμάτης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι πολιτιστικών σωματείων
και πολλά π. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας.

3

1) Γ. Παπαδάκης, Μ. Κανατάκης, Σ. Μπικουβάρης, Λ. Βαρούχας, Α.-Μ. Ντουντουνάκη, π. Χ. Τζανουδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Χρήστου, Θ. Τσόντος,
Μ. Μακρογαμβράκης, Σ. Ζαχαράκης, π. Ν. Πατσουράκης, Δ. Μαυριδάκης 2-3)
Μικροί–μεγάλοι στη σκηνή 4) Ελευθερία (Μ. Σκυριανού) Κρήτη (Ν. Μάρκου) 5) Μ.
Δαράκης, (Χίτλερ) Γ. Καζαζάκης, Π. Ξενάκης 6) Η Ρωμιοσύνη (Π. Γογώνη) με τη
σημαία 7) Η Α.-Μ. Ντουντουνάκη που επιμελήθηκε την παράσταση με τους : Α.
Μουλιανάκη, Θ. Τσόντο & Γ. Παπαδάκη
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«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ» ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Βιβλίο του Παντελή Μαριακάκη

Ο συγγραφέας Γιώργος Πρατσίνης γεννήθηκε
στη Φουρνή Λασιθίου και ζει στη Θεσσαλονίκη. Τέλειωσε το γυμνάσιο Νεαπόλεως και την Ανωτάτη
Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διορίστηκε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εγγείων
Βελτιώσεων Λασιθίου. Από χρόνια συνεργάζεται
με εφημερίδες και περιοδικά και έχει γράψει πολλά βιβλία και μελέτες.
Αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού
υπήρξε ένα τηλεφώνημα του Ελουδιανού Μανώλη Φουντουλάκη, που έστειλε στο συγγραφέα ένα μεγάλο φάκελο
με χειρόγραφα το περιεχόμενο των οποίων αφορούσε τη Σπιναλόγκα,
συνιστώντας του να τα αξιοποιήσει για να μη χαθούν τα πολύτιμα στοιχεία, τα γραπτά και οι εξομολογήσεις του γράψαντος. Επρόκειτο για το
προσωπικό ημερολόγιο του δικηγόρου Επαμεινώνδα Ρεμουντάκη, που
έζησε μέσα σε κείνο το κολαστήριο των από τη μοίρα καταδικασμένων
ζωντανών - νεκρών.
Μέσα από την προσωπική ιστορία του γιατρού Γιώργου Παπαδάκη, τη σχέση του με τη Σπιναλόγκα και τις παράλληλες ζωές των άλλων πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος, ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να μπει
στο πνεύμα της φρικτής εκείνης εποχής, να μάθει γεγονότα που αγνοούσε
αλλά και να θαυμάσει το θάρρος, τον αγώνα και τα ευγενικά αισθήματα των
ανθρώπων, που δοκιμάστηκαν τόσο σκληρά από την μοίρα.
Κ.Τ.
Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
KAI ΠΑΛΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με το εντυπωσιακό ποσοστό του 59,40% των
ψήφων επανεξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά ο κρητικής καταγωγής (Περιβόλια Ρεθύμνης) Στέλιος Μανουσάκης για την τριετία 2011-2014. Κατά τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ.Π.
που διεξήχθησαν στις 27/2/2011, ο συνδυασμός
του Στέλιου Μανουσάκη αναδείχθηκε πρώτος με 821 ψήφους χωρίς να
χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των
εκλογών έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 1963 Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 1449
Έλαβαν: 1. Στυλιανός Ι. Μανουσάκης: 821 ψήφους (Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ») 2. Ευάγγελος Γ. Τσουρούλης: 296
ψήφους (Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ») 3. Δημήτριος
Ηλ. Πολλάλης: 129 ψήφους (Συνδυασμός
«ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ») 4. Κων/να Ε.
Γουργαρέα: 70 ψήφους (Συνδυασμός
«ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»)
5. Παναγιώτης Εμ. Δέγλερης: 70 ψήφους
(Συνδυασμός «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»)
6. Νικόλαος Αντ. Λιαπάκης: 63 ψήφους
(Συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»)
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
συγχαίρουν θερμά το Στέλιο Μανουσάκη
για την επανεκλογή του στο αξίωμα του
προέδρου του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου του Πειραιά και εκφράζουν
την πεποίθησή τους ότι στην κρίσιμη συγκυρία της εποχής θα υπηρετήσει το δύσκολο έργο του με ευθύνη, συνέπεια και
ενότητα.
Α.Π.

Σπονδυλωτή ανάγνωση με πλούσιο
περιεχόμενο θα συναντήσει ο αναγνώστης στο βιβλίο του Παντελή Μαριακάκη.
Ένας πραγματικός θησαυρός γνώσης
και εμπειριών ζωής και έργου, με αναφορές σε θρησκευτικές μορφές, με
κείμενα παρμένα από τον βίο των Αποστόλων αλλά και με ένα παραλληλισμό
ψυχής και αγάπης, γενναιοδωρίας και
ταπεινότητας με την μεγάλη μορφή
της Χριστιανοσύνης του Μητροπολίτη
πρώην Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου
Γαλανάκη. Όλη η πορεία του Μητροπολίτη από την στιγμή που
πήρε την απόφαση να εισαχθεί στην Μονή της Αγ. Τριάδας μέχρι
και την ώρα που θέλησε να αποσυρθεί.
Όλοι οι σταθμοί της ζωής του μέσα από το θεάρεστο έργο του,
την προσπάθειά του για δικαιοσύνη, αγάπη και δημιουργία για
όλο τον κόσμο. Οι αναφορές του στην πολιτική ευθύνη του Χριστιανού μέσα από τις ομιλίες του σε συνέδρια και η τοποθέτησή
του για την σχέση πολιτείας και εκκλησίας και που μπορεί η μια
να στηρίξει την άλλη χωρίς να την αλλοτριώσει. Ένα πραγματικά
ενδιαφέρον βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε.

