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Διανέμεται δωρεάν

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την παναθηναϊκή εκδήλωση διοργανώνουν: Η Περιφέρεια Κρήτης, το ίδρυμα ερευνών και μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος” από τα Χανιά,
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η Παγκρήτια Ένωση και η Κρητική Εστία.
Η Περιφέρεια Κρήτης επιμελήθηκε τα αναμνηστικά μετάλλια - διπλώματα κ.τ.λ. που θα απονέμονται στις εκδήλωσεις για την Ένωση της Κρήτης

«Απίστευτη φιλοξενία»,
Το γύρο του κόσμου κάνει το σποτ για την προβολή
της Κρήτης, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την καθαρό-τητα του μηνύματος και το καλόγουστο αποτέλεσμα.
Το τρίλεπτο διαφημιστικό με τίτλο «Crete – Incredible Hospitality» («Κρήτη – Απίστευτη φιλοξενία»)
συναντά μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο και ειδικά στο
YouTube ενώ μονόλεπτες εκδόσεις προβάλλονται σε
ξένα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το Travel Channel.

διαφήμιση για την Κρήτη!

Το συγκεκριμένο σποτ αποτελεί μέρος της καμπάνιας τουριστικής προβολής της Κρήτης για το 2013, η
οποία φέρει την ονομασία «Crete – Incredible
memories» («Κρήτη – Απίστευτες αναμνήσεις»)
Την σκηνοθεσία του διαφημιστικού ανέλαβε ο Θόδωρος Παπαδουλάκης και εμφανίζει έναν ξένο επισκέπτη να ταξιδεύει στην Κρήτη και στην απίστευτη φιλοξενία της μέσα από έναν πίνακα ενός αποστειρωμένου
ευρωπαϊκού μουσείου.

Κοπιάστε στην Κρήτη μας
Φίλες και φίλοι,
Μετά από ένα δύσκολο
χειμώνα, που οδήγησε όλους
τους Έλληνες στη βίαιη περιστολή δαπανών του οικογενειακού
προϋπολογισμού, φάνηκαν επιτέλους
τα κοραλλένια χρώματα
του καλοκαιριού.
Θ. Τσόντος
Καιρός λοιπόν να αφήσουΠρόεδρος της
με
πίσω μας την απαισιοΟΜΟΝΟΙΑΣ
δοξία και να αναζητήσουμε
μέρη για αξέχαστες και συνάμα οικονομικές διακοπές.
Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, δεν
είναι τυχαία ένας από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Εκεί θα βρείτε
ότι κι αν ζητήσετε. Ατέλειωτες αμμώδεις παραλίες, άγρια φαράγγια, σπήλαια, απέραντους ελαιώνες και πορτοκαλεώνες, μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, κοσμοπολιτισμό και υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου που δεν έχουν να ζηλέψουν
τίποτα από τα ωραιότερα θέρετρα της Μεσογείου,

αλλά και απλότητα με παραδοσιακό χρώμα, στα
εδώ και χρόνια απαράλλακτα χωριά της, όπου οι
Κρητικοί διατηρούν ευλαβικά τις παραδόσεις και
τις χαρακτηριστικές κρητικές ενδυματολογικές πινελιές τους και είναι πρόθυμοι να σας προσφέρουν απλόχερα τη ζεστή φιλοξενία τους, με λίγες
κοφτές κουβέντες επί της ουσίας, που θα σας
αφοπλίσουν.
Και φυσικά ας μην ξεχνάμε την Κρητική κουζίνα. Λιτή, χωρίς περιττά καρυκεύματα και ενισχυτικά γεύσης, αλλά νόστιμη και μοναδική.
Μέσα από την απλότητα αναδύεται η ευρηματικότητα της οικοδέσποινας που κρατά στα χέρια
της την εμπειρία αιώνων, αλλά δεν έχει ποτέ
ζυγαριά στο μαγειρειό της. Αν τη ρωτήσεις πόσο
αλεύρι χρειάζεται για κάποιο παρασκεύασμα, θα
σου απαντήσει απορημένη «όσο σηκώσει». Και
μπορεί να έχει κάθε μέρα στο τραπέζι της χόρτα ή
όσπρια, αλλά δεν είναι σχεδόν ποτέ το ίδιο μαγειρεμένα, αφού κάθε φορά βρίσκει τον τρόπο να αναδείξει καινούριες αρετές των υλικών και διαφορετικές γεύσεις.
Θα ήταν βέβαια μεγάλη παράλειψη να μην ανα-

φερθώ στο πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων
που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στην
Κρήτη.
Από τα Χανιά ως την Ζάκρο, ντόπιοι και επισκέπτες, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραστάσεις που θα τους ταξιδέψουν και θα τους χαρίσουν όμορφες στιγμές, κάτω από τον καλοκαιρινό έναστρο ουρανό της Κρήτης, ενώ μπορούν
να παρακολουθήσουν τοπικούς παραδοσιακούς
χορούς ή να χορέψουν οι ίδιοι, στα παραδοσιακά
πανηγύρια που στήνονται στις πλατείες ή στα
γλέντια που προκύπτουν μια ανύποπτη καθημερινή και μένουν αξέχαστα στους παρευρισκόμενους.
Για μας τους Κρητικούς υπάρχει ένας ακόμα λόγος να επισκεφθούμε το νησί μας.
Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν για μας
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, να σμίξουμε με τους
δικούς μας ανθρώπους, που οι καθημερινές
υποχρεώσεις μας κρατούν όλο το Χειμώνα μακριά
τους.
Καλό Καλοκαίρι λοιπόν σε όλους και με το
καλό να σμίξουμε στο νησί μας.
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Σε ομαλό κλίμα η καθιερωμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Σε εποικοδομητικό και σχετικά ήρεμο κλίμα, διεξήχθη
η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 12 Μαΐου 2013,
στο μέγαρο της Αδελφότητας, αφού κατά την ημέρα
ταύτη ήταν παρόντα το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του σωματείου, άρα
σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1 του καταστατικού,
υπήρχε νόμιμη απαρτία.
Ο Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Θ. Τσόντος, αφού καλωσόρισε τα μέλη του σωματείου και τους ευχήθηκε Χριστός Ανέστη, κάλεσε το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής Γ. Καρτσώνη, να διαβάσει την έκθεσή της στα παρευρισκόμενα μέλη της Αδελφότητας. Ο Γ.Καρτσώνης
διάβασε την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και ενημέρωσε τα μέλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ότι μετά από έλεγχο
στα βιβλία του σωματείου και την ομόφωνη διαβεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή διαπίστωσε, ότι όλα τα τιμολόγια και οι ληφθείσες αποφάσεις τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Ο Ταμίας Γ. Παχάκης εξέθεσε τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2012 αλλά και του 1ου τετραμήνου του 2013, τους οποίους και έθεσε στη διάθεση των μελών του σωματείου σε φωτοαντίγραφα.
Αυτοί έχουν ως εξής: Από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31
Δεκεμβρίου 2012. Έσοδα = 7.232,00 από μεταφορά
του έτους 2011 = 4.759,00. Σύνολο 11.991,97 €. Έξοδα
2012 = 9.916,43 €. Υπόλοιπο 2012 = 2.075,51 €. Από
1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Απριλίου 2013. Έσοδα
5.828,00. Από μεταφορά του 2012 = 2.075,51 €. Σύνολο 7.903,51 €. Έξοδα από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30

Απριλίου 2013= 2.429,64 €. Υπόλοιπα ταμείου=
5.473,87 €. Από αυτά τα 5.060,00 € είναι στην τράπεζα
στο λογαριασμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Μη υπάρχοντος οιουδήποτε αιτήματος διευκρίνισης,
η έγκριση του οικονομικού απολογισμού οικονομικού
έτους 2012 και του 1ου τετραμήνου του 2013, τέθηκαν
σε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Στη συνέχεια ο
Πρόεδρος εξέθεσε το Διοικητικό απολογισμό του 2012
και του 1ου τετραμήνου του 2013, τονίζοντας πως παρόλη την οικονομική κρίση και με μοναδικά έσοδα από
τις εγγραφές στα μαθήματα χορού, τις εγγραφές, τις
συνδρομές των μελών και την έκδοση ενός ημερολογίου, η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν παρέλειψε καμία από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τις οποίες και πραγματοποίησε
με μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στις εκδηλώσεις αυτές, αλλά και σε εκδηλώσεις άλλων φορέων στις οποίες η Αδελφότητα συμμετείχε με τα
μουσικοχορευτικά της συγκροτήματα. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν.
Κατά σειρά προσέλευσης στο βήμα τοποθετήθηκαν
οι εξής: Γ. Σκλαβάκης, Α.-Μ. Ντουντουνάκη (Γ. Γραμματέας), π. Χ. Τζανουδάκης (Β΄Αντιπρόεδρος), Π. Αθανασάκης, Μ. Καραπατάκη (Μέλος Δ.Σ.), Σ. Ζαχαράκης (π.
Μέλος Δ.Σ), (Παπαδακης Γ. Ειδ. Γραμματέας) οι οποίοι
εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργία
του σωματείου και τις δραστηριότητες του, ενώ ο Πρόεδρος Θ. Τσόντος ανέλαβε να δώσει τις απαραίτητες
διευκρινίσεις.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το Διοικητικό απολογισμό του 2012 και του 1ου τετραμήνου του 2013, σε
ψηφοφορία, οι οποίοι και εγκρίθηκαν με την έγκριση
όλων των παρευρισκομένων μελών.
Επί του Διοικητικού προγραμματισμού ο Πρόεδρος
διαβεβαίωσε τα μέλη ότι οι καθιερωμένες εκδηλώσεις
θα πραγματοποιηθούν και αυτό το χρόνο με τις
υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξέθεσε στα μέλη τις ήδη προγραμματισμένες δραστηριότητες.
Η έγκριση του Οικονομικού και Διοικητικού προϋπολογισμού 2013, τέθηκαν σε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν
ομόφωνα.
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος δήλωσε, πως οι δεσμοί
που τον ενώνουν με την ΟΜΟΝΟΙΑ είναι άρρηκτοι, αφού
είναι μέλος της από πολύ νεαρή ηλικία. Τόνισε δε, πως
ουδέποτε σκέφτηκε να την χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο για την ενασχόλησή του με την τοπική αυτοδιοίκηση ή την πολιτική γενικότερα. Αντίθετα με γνώμονα την αγάπη του για την Κρήτη και το πολιτιστικό
κίνημα, θα βάλει υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του σωματείου.
Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος
τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή για τον Μητροπολίτη Ειρηναίο
ο οποίος κοιμήθηκε την Μ. Τρίτη και η συνέλευση έληξε.
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Η “ Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α ” σ ε Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ

στο

Βεάκειο

«Με μοναδικό όπλο την αλληλεγγύη ας προχωρήσουμε μαζί, για να βρούμε την έξοδο από την κρίση». Με αυτό το σύνθημα, ο Πολιτιστικός-Κοινωνικός Σύλλογος «’Έν Πλώ» και η «Φωνή των Πειραιωτών», σε συνεργασία με Γενικά Λύκεια Πειραιά, Σχολές Χορού, Συλλόγους και άλλους φορείς, προσκάλεσαν τον κόσμο στο διήμερο «Φιλανθρωπικό Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ Νέων» που διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν, το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Μαΐου 2013 στο Βεάκειο Θέατρο, με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων για τις ανάγκες της Μητρόπολης και του Δήμου Πειραιά.
Τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα και συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. προσήλθαν την Κυριακή το απόγευμα στο Βεάκειο, για να παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Η εμφάνιση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ξεκίνησε με τη γυναικεία
χορωδία της Αδελφότητας, η οποία απέδωσε το ριζίτικο «Αγρίμια κι αγριμάκια μου» και ολοκληρώθηκε με λεβέντικους χορούς από χορευτές όλων των
ηλικιών, οι οποίοι σε τρεις κυκλικούς σχηματισμούς πάνω και κάτω από την
σκηνή, προκάλεσαν τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων και μαζί με τους
μουσικούς Μ. Παυλιδάκη (λύρα), Γ. Μαγριπλή (λαγούτο) και Α. Κυριακάκη
(κιθάρα), που τους συνόδευσαν, καταχειροκροτήθηκαν. Μετά το πέρας της
εκδήλωσης οι διοργανωτές απένειμαν σε όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικά μετάλλια και τιμητικά διπλώματα.
Η θερμή ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στο «Φιλανθρωπικό Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ Νέων», απέδειξε για άλλη μια φορά πως η μόνη
αποτελεσματική άμυνα απέναντι στην επελαύνουσα οικονομική κρίση, είναι
η αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον προς τον πλησίον.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» χορεύει για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, γιόρτασε το Σάββατο 27 Απριλίου 2013, το
Τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, στην αίθουσα τελετών του
Πειραϊκού Συνδέσμου, παρουσιάζοντας διάφορα είδη χορών και πολλά
συγκροτήματα.
Από μια τέτοια εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία ως γνωστόν διαθέτει πολυμελή τμήματα εκμάθησης κρητικών χορών, όλων των ηλικιών.
Οι χορευτές της Αδελφότητας χόρεψαν χορούς τις Μεγαλονήσου και απέσπασαν ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από όλους τους προσκεκλημένους,
Στη φωτογραφία η Πρόεδρος του Τμήματος Πειραιά του Διεθνούς
Συμβουλίου Χορού κ. Π. Βαρουδάκη.
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Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η »

Γ. Παπαδάκης, Μ. Φωτάκης, Θ. Τσόντος, ο περιφερειάρχης Σ. Αρναουτάκης και Π. Κυριακάκης
Ν. Χατζηδάκης, Θ. Τσόντος, Π. Κυριακάκης, Γ. Δαγαλάκης, Γ. Παπαδάκης, Μ. Μακρογαμβράκης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο στάδιο TAE KWON DO στο
Δέλτα Π. Φάληρου, από τις 24 έως τις 27 Μαΐου 2013, η έκθεση κρητικών
προϊόντων «KΡHTH: Η Μεγάλη Συνάντηση», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης. Η έκθεση μοναδικό σκοπό είχε να συμβάλει στην ανάδειξη και την προώθηση των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Κρήτης, καθώς και στην προβολή του νησιού.
Η τελετή των εγκαινίων έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Μαΐου
2013 και διανθίστηκε με χορευτικό πρόγραμμα από τον Λαογραφικό-Χορευτικό Όμιλο «ΚΡΗΤΕΣ» του Γ. Πετράκη και κρητική μουσική από το
συγκρότημα των Γ. Δαγαλάκη και Ν. Χατζιδάκη, με τη συνδιοργάνωση της
Παγκρήτιας Ένωσης, ενώ ακολούθησε μεγάλο κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Μ. Κονταρού, με τη συνδιοργάνωση της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. επισκέφθηκαν την έκθεση και παρευρέθηκαν
στα εγκαίνια. Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να περιδιαβούν τα περίπτερα,
να δουν και να γευτούν τα εξαιρετικής ποιότητας κρητικά προϊόντα και τέλος
να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταυρο Αρναουτάκη

Τα σκαλιά της εκκλησίας συνοδευόμενη από τον
πατέρα της, ανέβηκε η κόρη του Μιχάλη Μαράκη

Το Σάββατο 11 Μαΐου ο Μιχάλης Μαράκης, μέλος της «Ομόνοιας», συνόδευσε συγκινημένος την κόρη του Δέσποινα στην εκκλησία και την παρέδωσε όλο καμάρι στον εκλεκτό της καρδιάς της Γρηγόρη Μαλακώζη. Ο γάμος του νεαρού ζευγαριού τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη
Νίκαια, με τις οικογένειές τους να λάμπουν από χαρά και ευτυχία. Μετά την
τέλεση του μυστηρίου προσκεκλημένα μέλη του αντρικού χορευτικού της
«Ομόνοιας» χόρεψαν τη νύφη στο προαύλιο της εκκλησίας. Ακολούθησε
δεξίωση στο κέντρο «Κοκκινιώτισσα», που ήταν κατάμεστο από συγγενείς
και φίλους των νεόνυμφων.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο πρόεδρος της «Ομόνοιας» και
μέλη του Δ.Σ. Το γλέντι ξεκίνησε υπό τους ήχους της λύρας του Γ. Λαγουδάκη με συνοδεία του Μ. Σταματάκη στο λαγούτο. Η παρέα της «Ομόνοιας»
άνοιξε το χορό και ακολούθησαν η νύφη, ο γαμπρός, οι κουμπάροι, η οικογένεια και οι υπόλοιποι καλεσμένοι – φίλοι και συγγενείς. Το γαμήλιο γλέντι, με
τα νόστιμα εδέσματα, τα παραδοσιακά ξεροτήγανα και την τσικουδιά – παραγωγή του Μιχάλη Μαράκη, έδωσαν κρητικό χρώμα και άρωμα στο γάμο.
Στη συνέχεια το λαϊκό πρόγραμμα διατήρησε το κέφι αμείωτο μέχρι αργά,
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους καλεσμένους, που συμμετείχαν
στην χαρά των νεόνυμφων. Να ζήσουν ευτυχισμένοι!!!
Κ. Τσόντου

Ο Αντώνης Μπαντουράκης και ο γιός του Γιάννης στο περίπτερο του “Ομαλού”
με φίλους και μέλη του Δ.Σ. της “Ομόνοιας”.

ΖΩΙΔΑΚΗΣ– ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΟ «ΡΕΘΕΜΝΟΣ» ΤΟΥΜΑΡΚΟΥ

Έπειτα από 10 χρόνια, ο Νίκος Ζωϊδάκης κι ο Στρατής Μαμαλάκης ξαναένωσαν τις φωνές τους , τη λύρα και το λαούτο στις 19 Μαΐου, ημέρα Κυριακή ,
σε ένα μεσημεριανό παρεΐστικο αντάμωμα κάτω από τον ίσκιο του πλατάνου,
της χαρουπιάς και του πεύκου στο όμορφο στέκι του Μάρκου Θεοδωράκη
στον πεζόδρομο, στο πλάι της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, λες και
ήμασταν σε κάποιο χωριό της Κρήτης μας.
Το τι κέφι και χορός επακολούθησε μπορεί να το φανταστεί κανείς εύκολα
με τις υπέροχες μαντινάδες του Νίκου και του Στρατή, τους μεζέδες και τη ρακή του Μάρκου και το γλέντι να κρατά καλά μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες.
Μπράβο στο Μάρκο για την πρωτοβουλία του, πάντα τέτοια! Γ. Παπαδάκης
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Το Ε΄ΚΑΠΗ Νικαίας αναβιώνει τον Κλήδονα
Το Ε΄ΚΑΠΗ Νικαίας με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Λειτουργού Ολγα Ασιθιανάκη, αναβίωσε το πανελλήνιο έθιμο του Κλήδονα, την Πέμπτη 20 Ιουνίου
2013, στην αυλή του 27ου Δημοτικού Σχολείου Νικαίας, με φωτιές, ριζικάρια, δρώμενα και μουσικοχορευτικά συγκροτήματα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
το Ε΄και το Α΄ΚΑΠΗ Νικαίας, η Ένωση Εφεσίων Νικαίας, η Ένωση Ποντίων Νικαίας-Κορυδαλλού και η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Το συγκρότημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εντυπωσίασε
τους προσκεκλημένους με τις χορευτικές του δεξιότητες και καταχειροκροτήθηκε,. Αμέσως μετά, οι βρακοφόροι επιδόθηκαν με τόλμη στο πήδημα της φωτιάς, εκπλήσσοντας ευχάριστα το κοινό που τους καμάρωσε και τους ευχήθηκε «πάντα τέτοια».
Ήταν μια όμορφη βραδιά που έδωσε την ευκαιρία
στους μεγαλύτερους να θυμηθούν παλιές και ξέγνοιαστες εποχές και στους μικρότερους να μάθουν για ένα
έθιμο που έχει τις ρίζες του βαθιά στην αρχαιότητα
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί
για τη μεγάλη Μάχη της Κρήτης τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ιστορικούς. Στο σημείωμα αυτό, θα προσπαθήσω να περιγράψω
με συντομία το ιστορικό και πολιτικό
πλαίσιο της εποχής εκείνης.
Μετά την αποτυχία του «κινήματος» του ’35 (ήταν επανάσταση)
επακολούθησαν δεινές μέρες για το
δημοκρατικό κόσμο, άρα και για τους Κρητικούς. Οι περισσότεροι Κρήτες αξιωματικοί αποτάχθηκαν ή
αποστρατεύθηκαν λόγω της συμμετοχής τους στο «κίνημα». (Ο επίλαρχος Βολάνης εκτελέστηκε).
Ο Γεώργιος που επανήλθε αισθανόταν ανασφαλής. Έτσι διέλυσε
το κοινοβούλιο στις 4 Αυγούστου
του 1936. Η «δικτατορία Μεταξά»
ήταν ουσιαστικά δικό του έργο. Η
Κρήτη λόγω των βενιζελικών φρονημάτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της, ήταν «το
καρφί στο μάτι» του καθεστώτος.
Στα Χανιά άλλωστε, έγινε το καλοκαίρι του 1938 η μόνη ένοπλη εξέγερση κατά της δικτατορίας. Ύστερα
από την καταστολή της εξέγερσης,
ξεκίνησε από το καθεστώς Μεταξά
μια προσπάθεια αφοπλισμού των
Κρητών. Ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραδώσουν τα όπλα
τους για να εξοπλιστεί ο στρατός.
Εδίδοντο μάλιστα και τιμητικά διπλώματα σε όσους τα παρέδιδαν.
Πάρα πολλοί Κρητικοί έδωσαν τότε
τα καινούργια τους όπλα και έμειναν
με τους γκράδες. Βέβαια, τα όπλα
αυτά κατέληξαν στις αποθήκες.
Η ενέργεια όμως αυτή των Κρητικών δείχνει πόσο υψηλό εθνικό
αίσθημα είχαν. Έδωσαν τα όπλα
στον αντίπαλο τους για το καλό της
χώρας. Το καθεστώς έλαβε και ένα
ακόμη μέτρο. Οι Κρητικοί που κατετάσσοντο για τη θητεία τους εστέλοντο σε άλλες μονάδες και όχι στην
5η Μεραρχία Κρήτης. Η 5η Μεραρχία κατέληξε να γίνει μια μονάδα
επιστράτευσης.
Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, η
μεραρχία μεταφέρθηκε (αφού
συμπλήρωσε την επιστράτευση
της) στο μέτωπο, το Νοέμβρη του
1941. Όπως γράφει ο Σόλων Γρηγοριάδης, μεταφέρθηκαν από την
Κρήτη 566 αξιωματικοί, 18.662 οπλίτες, 687 κτήνη και 81 οχήματα.
Η μεραρχία έδωσε σκληρές μάχες
και έγραψε στα βουνά της Β. Ηπείρου τη δική της εποποιία. Φθάνουμε
στις παραμονές της γερμανικής
επίθεσης. Η Ελληνική ηγεσία
γνωρίζει ότι επίκειται. Όμως δεν κάνει απολύτως τίποτε για να
ενισχύσει την άμυνα του νησιού.
Αντίθετα, κάνει κάτι εξωφρενικό.
Απομακρύνει από την Κρήτη τους
τελευταίους εναπομείναντες 2.000
στρατιώτες. Οι «σοφοί» του επιτελείου έκριναν ότι έπρεπε να υποστούν τη βασική τους εκπαίδευση
στο Χαϊδάρι. Έτσι, το βράδυ της 5ης
Απριλίου αναχωρούν 800 άνδρες

από τα Χανιά και 1.200 από το
Ηράκλειο με προορισμό τον Πειραιά. Βγαίνοντας στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της 6ης Απριλίου
πληροφορήθηκαν τη Γερμανική
επίθεση. Για την ιστορία αναφέρω
ότι, οι άνδρες αυτοί μεταφέρθηκαν
στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και
όσοι δεν απέδρασαν συνελήφθησαν από τους Γερμανούς. Ο
«πολύς» Παπαδήμας (υφυπουργός
Στρατιωτικών του καθεστώτος Μεταξά) χορηγούσε σε όλους, πλην
των Κρητών, άδειες. Όταν το μέτωπο άρχισε να καταρρέει, ο Γεώργιος, υπό την πίεση των Βρετανών
αποφάσισε να μεταφέρει την
Κυβέρνηση στην Κρήτη. Έτσι, ανέ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
θεσε την πρωθυπουργία στον Κρητικό και Βενιζελικό, Εμμανουήλ
Τσουδερό. Υπουργός Στρατιωτικών
ανέλαβε ο συνταγματάρχης Εμμανουήλ Τζαναγκάκης (δικασμένος σε
θάνατο για το «κίνημα» του ’35).
Είναι σαφές ότι ο Γεώργιος, επειδή
γνώριζε πως ήταν μισητός από τους
Κρήτες, ήθελε να εμφανιστεί με άλλο «πρόσωπο» στο νησί. Έτσι, από
τη μια κατέβαινε στην Κρήτη έχοντας δίπλα του τον Τσουδερό και τον
Τζαναγκάκη, από την άλλη όμως
δεν έκανε τίποτα για να ενισχύσει
στρατιωτικά το νησί. Είναι φανερό
πως δεν θέλει να κρατήσει την
Κρήτη γιατί είναι σίγουρος ότι θα
εκθρονιστεί.
Έχει άλλωστε φροντίσει - είναι
γνωστό - να εξασφαλίσει διαμονή
στην Αίγυπτο. Για το λόγο αυτό, η
5η μεραρχία εμποδίστηκε να κατέβει στην Κρήτη. Η ιστορική αλήθεια
επιβάλλει να πούμε ότι ο μέραρχος
Παπαστεργίου
επανειλημμένα
ζητούσε τη μεταφορά της μεραρχίας
στην Κρήτη από τις πρώτες ημέρες
της Γερμανικής επίθεσης.
Ο αρχιστράτηγος Παπάγος
εκώφευε. Ακόμα και όταν ολόκληρος
ο στρατός της Αλβανίας άρχισε να
συμπτύσεται, απαγόρευσε στη μεραρχία να απαγκιστρωθεί ταχύτατα.
Τότε οι Κρήτες μαχητές πήραν «εκ
των κάτω» την απόφαση να επιστρέψουν στο νησί για να πολεμήσουν. Τί έκανε τότε ο Παπάγος;
Αντικατέστησε το μέραρχο Παπαστεργίου και διέταξε να συγκροτηθεί
απόσπασμα υπό τον συνταγμα-

τάρχη Βλαχάβα, στον οποίο δόθηκε
ρητή εντολή να χτυπήσει τους «φυγάδες». Ναι, «φυγάδες» χαρακτηρίστηκαν οι πιο αξιόμαχοι
μαχητές του Ελληνικού στρατού
από τους απόλεμους. Είναι προς τιμή του Βλαχάβα ότι αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή.
Ο φανατικός βασιλόφρων στρατηγός Θρασύβουλος Τσακαλώτος
έγραψε ότι τότε η μεραρχία ήταν
απολύτως ετοιμοπόλεμη και με άριστο ηθικό. Εδώ θα πρέπει να κάνω
μια παρέμβαση γράφοντας για το
άγνωστο σε πολλούς, τραγικό τέλος
του μέραρχου Παπαστεργίου.
Ο μέραρχος δεν ήταν συμπαθής
στους στρατιώτες, ήταν ξένος προς
τη νοοτροπία των Κρητών. Όμως
είχε τη γενναιότητα, παρά την αντικατάσταση του, να κατέβει στο νησί.
Όταν αποβιβάστηκε στο Καστέλι της
Κισσάμου πυροβολήθηκε και
σκοτώθηκε από έναν έφεδρο χωροφύλακα, ο οποίος θεώρησε ότι εγκατέλειψε τη μεραρχία του. «Πού άφησες μωρέ τη μεραρχία σου;», φέρεται ότι του είπε πριν τον πυροβολήσει. Ο δράστης βέβαια συνελήφθη
και εκτελέστηκε. Είναι μια τραγική
πτυχή της ελληνικής ιστορίας.
Θύτης και θύμα ήταν εξίσου πατριώτες.
Είναι σίγουρο πως στον «άλλο
κόσμο» θα είναι φίλοι. Ο Παπάγος
βέβαια απέφυγε τις κακοτοπιές.
Απλά δεν κατέβηκε στην Κρήτη.
Ίσως φοβόταν το φάντασμα του
επίλαρχου Βολάνη (ήταν ο κύριος
υπεύθυνος για την εκτέλεση του).
Για να γυρίσουμε στα γεγονότα. Στο
νησί αποβιβάστηκαν περίπου
30.000 Βρετανοί, Νεοζηλανδοί και
Αυστραλοί που υποχώρησαν από
την ηπειρωτική Ελλάδα. Ακόμη,
γύρω στους 10.000 Έλληνες (από
το κέντρο του Ναυπλίου, δυνάμεις
χωροφυλακής, οι πρωτοετείς ευέλπιδες και άλλα σκόρπια τμήματα).
Εισηγητής του γερμανικού σχεδίου
ήταν ο στρατηγός Φον Στούντεντ.
Ήταν μια ευκαιρία για τους Γερμανούς να δοκιμάσουν για πρώτη φορά μια μεγάλης έκτασης μεταφορά
στρατευμάτων από αέρος και ρίψη
αλεξιπτωτιστών.
Οι Βρετανοί θα ήταν βεβαίως ευτυχείς αν δεν κατελαμβανόταν η
Κρήτη, αλλά δεν είχαν σκοπό να δεσμεύσουν δυνάμεις δικές τους στο
νησί. Ήθελαν όπως φάνηκε να
απεμπλέξουν
όσα
τμήματα
υποχώρησαν από την ηπειρωτική
Ελλάδα. Μετά τη μάχη της Κρήτης
διεξήχθη στο αγγλικό κοινοβούλιο
συζήτηση. Πολλοί βουλευτές επεσήμαναν τα κενά της άμυνας και ο
Τσώρτσιλ απάντησε ότι η Κρήτη δεν
εξοπλίστηκε έγκαιρα και αρκετά,
επειδή προείχαν άλλες στρατηγικές
ανάγκες. Άλλωστε, όλες οι κινήσεις
του βρετανικού στρατού στη διάρκεια της δωδεκαήμερης μάχης φανερώνουν ξεκάθαρα ότι οι Βρετανοί
ήθελαν να απεμπλακούν. Λέγεται

ότι όταν οι Γερμανοί δημιούργησαν
προγεφύρωμα στην περιοχή του αεροδρομίου του Μάλεμε, ο μεν
Χίτλερ είχε αποφασίσει να διατάξει
αναστολή της επίθεσης, ο δε Φράνμπεργκ (διοικητής των Βρετανών)
απέρριψε πρόταση του Τζαναγκάκη
να επιτεθεί ο ίδιος για να διαλύσει το
προγεφύρωμα από το οποίο τελικά
οι Γερμανοί πάτησαν την Κρήτη.
Τραγική ειρωνεία: όλοι οι εισβολείς μπήκαν στο νησί από την περιοχή του Μάλεμε. Έτσι λοιπόν, Γερμανοί, Βρετανοί και Ανάκτορα λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, που
ήταν οι μαχητές από την κυρίως
Ελλάδα και κυρίως ο πληθυσμός
του νησιού. Είναι οι παλιοί αγωνιστές του Ακρωτηρίου και του Θερίσσου, οι Μακεδονομάχοι, οι εθελοντές του ’12-’13, οι Ηπειροτομάχοι, οι στρατιώτες της Εθνικής
Αμύνης και του Μικρασιατικού
αγώνα. Όλος ο κρητικός λαός, γέροι, γυναίκες και παιδιά (οι άνδρες
της 5ης μεραρχίας έλειπαν), πήρε
ότι παλιό ή αυτοσχέδιο όπλο βρήκε
για να πολεμήσει, αδιαφορώντας αν
επικεφαλής του Ελληνικού Κράτους
ήταν το πιο μισητό πρόσωπο στο
νησί. Ο Βασιλιάς Γεώργιος.
Έχουμε διερωτηθεί τι θα γινόταν
αν το καθεστώς Μεταξά δεν αφόπλιζε το νησί και δεν απομάκρυνε τους
2.000 Κρήτες την παραμονή της γερμανικής επίθεσης; Οι Γερμανοί δεν
ήταν δυνατόν να πιστέψουν ότι ο
πιο αξιόμαχος μέχρι τότε στρατός
αντιμετωπιζόταν επί 12 ημέρες (από
20 έως και 31 Μαΐου) με γκράδες,
αξίνες και φτυάρια από πολίτες. Τα
τραύματα που έφεραν στρατιώτες
του από τις παλιές μολυβένιες σφαίρες των γκράδων, τα θεώρησαν σφαίρες ντουμ-ντουμ.
Έτσι, μετά την κατάληψη του
νησιού εξαπέλυσαν κύμα αντεκδικήσεων σε όλο το νησί. Τα όσα συνέβησαν είναι πρωτοφανή στην ιστορία και θα έπρεπε να απασχολήσουν το δικαστήριο της Νυρεμβέργης. Πολλά χωριά κάηκαν και οι άνδρες κάτοικοί τους εκτελέστηκαν.
Χαρακτηριστική η περίπτωση της
Κανδάνου, η οποία στις 13 Ιουνίου
ισοπεδώθηκε. Όσοι Κρήτες πολίτες
συνελήφθησαν, εκτελέστηκαν σχεδόν όλοι (δεν θεωρήθηκαν αιχμάλωτοι πολέμου). Οι ίδιοι οι Γερμανοί
τρόμαξαν μπροστά στις αγριότητες
τους και συναίνεσαν προκειμένου
να «λειτουργήσει» η κρατική μηχανή
πολλές μέρες μετά τη μάχη, ώστε να
αναλάβει διοικητής Κρήτης ο Εμμανουήλ Λουλακάκης, πρόσωπο κοινής αποδοχής από όλους. Ο Λουλακάκης παρέμεινε επί ένα περίπου
χρόνο στη θέση αυτή.
Ποιές ήταν οι απώλειες της
μάχης; Οι Βρετανοί είχαν 2.500 νεκρούς και τραυματίες και 11.500
αιχμαλώτους. Οι Ελληνικές απώλειες ήταν 1.250 νεκροί και τραυματίες
στρατιωτικοί και 3.000 μη στρατιωτικοί Κρήτες,
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Εκλογές στο Σύλλογο
Κρητών Αιγάλεω

Στις 16 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω.
Έπειτα από τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας , πραγματοποιήθηκε
το πρώτο Δ.Σ στις 20 Ιουνίου και
αποφασίστηκε ομόφωνα η κάτωθι
σύσταση:
Πρόεδρος: Κλεισαρχάκης Ανδρέας
Αντιπρ.: Μαστροδημήτρη Ειρήνη
Γενικός Γραμματέας:
Μαθιουδάκης Ιωάννης
Ταμίας: Μουτσάτσος Παναγιώτης
Ειδικός Γραμματέας :
Κλεισαρχάκης Γεώργιος
‘Εφορος: Γεωργαλής Άρης
.
Υπεύθυνος μουσικοχορευτικού:
Κουταλάς Στέλιος
Αναπληρωματικά μέλη:
Αικατερίνη Μπαφάκη.
Μαυροειδής Γιαννακόπουλος

συνεχεια απο την 6 σελιδα
πολλοί από τους οποίους εκτελέστηκαν στα αντίποινα. Ακόμη 5.000
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Τα κατεστραμμένα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων των αντιποίνων
υπερβαίνουν τις 17.000. Άγνωστος
παραμένει ο αριθμός των Γερμανών. Στο γερμανικό νεκροταφείο,
έξω από τα Χανιά, υπάρχουν τάφοι
4.417 Γερμανών που έπεσαν στην
περιοχή.
Άγνωστος είναι ο όγκος των Γερμανών που χάθηκαν στη θάλασσα.
Επί 28 ατμόπλοιων, πλήρη στρατιωτών, επέστρεψαν μόνο 4, ενώ
από τα 84 μηχανοκίνητα πλοιάρια
επέστρεψαν τα 8. Τα αεροπλάνα
που καταστράφηκαν υπερβαίνουν
τα 250. Το σώμα των αλεξιπτωτιστών ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε
ξανά και μετατράπηκε σε μονάδα
πεζικού. Ο Στούντεντ γράφει στα
απομνημονεύματα του: «Ομολογώ
ότι επλανήθη εις τους υπολογι-

σμούς μου όταν συνεβούλευσα αυτήν την επίθεσιν.
Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να
χάσομε πολλούς και πολύτιμους
αλεξιπτωτιστές, αλλά και να εκλείψουν πλέον οι γερμανικοί σχηματισμοί αλεξιπτωτιστών». Ο Τσώρτσιλ προβαίνει σε ανάλογες διαπιστώσεις γράφοντας ότι ο Γκαίριγκ
εκέρδισε μιαν πύρρειον νίκην, διότι
με τις δυνάμεις τις οποίες σπατάλησε εκεί, θα μπορούσε εύκολα να
αποκτήσει την Κύπρο, το Ιράκ, τη
Συρία, ίσως ακόμη και την Περσία.
Θα μπορούσε να είχε κρατηθεί η
Κρήτη; Αναμφίβολα ναι.
Ακόμη και με τη δεδομένη πολιτική του Μεταξικού καθεστώτος στο
νησί, αν δεν είχαν γίνει τα δύο εγκληματικά λάθη του επιτελείου –
ίσως και σκόπιμα – δηλαδή η μη μεταφορά της 5ης μεραρχίας και η
απομάκρυνση των 2000 εφέδρων, η
Κρήτη δε θα έπεφτε.
Το Μάλεμε από το οποίο μπήκαν

οι Γερμανοί στην Κρήτη θα μπορούσε είτε να φρουρηθεί επαρκώς
είτε να ανακαταληφθεί αν υπήρχαν
εφεδρείες. Οι Γερμανοί δε θα ήταν
σε θέση να επαναλάβουν επίθεση
εναντίον της Κρήτης γιατί ξεκινούσαν την εκστρατεία κατά της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία καθυστέρησαν με την εισβολή στην
Ελλάδα. Έτσι, η Κρήτη θα έμενε
ελεύθερη. Ποιοί ευθύνονται για την
κατάληψη του νησιού; Οι Βρετανοί;
Όχι βέβαια.
Κάποτε θα πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε τα πάντα από τους ξένους. (Ο Ροΐδης έλεγε σκωπτικά ότι δύο είδη έχουν ανάγκη προστατών, τα ζώα και οι Έλληνες φιλόζωοι-φιλέλληνες). Η αποκλειστική
ευθύνη ανήκει σε μας τους Έλληνες,
στο Γεώργιο και στο επιτελείο. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν είχε κρατηθεί η Κρήτη; Θα
υπήρχε Ελληνική Κυβέρνηση σε
έδαφος ελληνικό, άρα πολύ δύσκο-

λο να αμφισβητηθεί από τον οποιοδήποτε.
Το κύρος μιας τέτοιας κυβέρνησης
απέναντι στους συμμάχους θα ήταν
πολύ μεγαλύτερο από της κυβέρνησης του Καΐρου. Άρα οι εθνικές μας
διεκδικήσεις μετά τον πόλεμο θα
είχαν καλύτερη τύχη. Σκέφτεστε ότι
θα μπορούσε να είχε λυθεί το Κυπριακό; Ο εμφύλιος θα είχε αποφευχθεί.
Η χώρα θα ήταν σε άλλη τροχιά. Σήμερα, 72 χρόνια μετά, κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ στους ηρωικούς νεκρούς μας που προμάχησαν για τη
διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας. Να είναι βέβαιοι ότι η θυσία
τους δεν πήγε χαμένη. Στους εχθρούς μας ας δείξουμε το Γερμανικό
νεκροταφείο έξω από τα Χανιά
όπου ετάφησαν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές λέγοντάς τους: «Το Μάιο
του 1941 ένοπλοι εισβολείς θέλησαν να στερήσουν την ελευθερία
μας. Εδώ είναι θαμμένοι».
Γ. ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
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Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α » σ τ η γ ι ο ρ τ ή τ ω ν Α γ ί ω ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ & Ε λ έ ν η ς
Χίλια επτακόσια χρόνια μετά από την υπογραφή του Διατάγματος της
Ανεξιθρησκίας στα Μεδιόλανα, από τον Αυτοκράτορα και Άγιο Μεγάλο Κωνσταντίνο, πραγματοποιήθηκαν με επισημότητα στον Πειραιά, οι πολιτιστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης με τίτλο «Κωνσταντίνεια 2013». Η μνήμη των Ισαποστόλων
εορτάστηκε την Τρίτη 21 Μαΐου 2013, με λαμπρό συλλείτουργο μεταξύ των
Μητροπολιτών Πειραιώς κ. Σεραφείμ και Καισαριανής, Βύρωνος και
Υμηττού κ. Δανιήλ, ενώ τελέστηκε λαμπρή λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, παρουσία των αρχών της πόλης, του πολεμικού ναυτικού
και πλήθους πιστών.
Οι βρακοφόροι της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», είχαν
την τιμή να σηκώσουν στους ώμους τους την εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας, αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας, από την Ιερά Μονή
Χιλανδαρίου Αγίου Όρους και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Κωνσταντίνου,
από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Θήρας, ενώ δεξιά και αριστερά συνόδευαν σεμνά την περιφορά, οι κοπελιές της Αδελφότητας με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες.
Μετά το πέρας της λιτανείας, ο Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ απευθυνόμενος στο ποίμνιό του, αφού εξαπέλυσε ένα δριμύ «κατηγορώ» εναντίον
αυτών που επιβουλεύονται το συμφέρον της Ελλάδος, τελείωσε το λόγο του
με θερμές ευχές προς τους τοπικούς φορείς και τους πιστούς που τίμησαν
με την παρουσία τους τη γιορτή, ανάμεσά στους οποίους παρευρίσκοντο
και ο Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με μέλη του Δ.Σ.

Ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης
πατήρ Ιωάννης με μέλη του Δ.Σ. της “Ομόνοιας”.

