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Διανέμεται δωρεάν

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» σας εύχονται:
«ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» και «ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ»

Το σωματείο κατά τους θερινούς μήνες, θα ανοίγει κάθε Τετάρτη
19.00-21.00. Οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώνονται την ίδια
μέρα και ώρα για να ασκούνται στο χορό και να προετοιμάζονται για
τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις.
Έναρξη μαθημάτων την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014
και ώρα 19.00 στο Μέγαρο της Αδελφότητας,
επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά.
Πληροφορίες : 210 4171498 & 6944686163

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
διοργανώνει εκδήλωση για τα 150 χρόνια
από τη γέννηση του Εθνάρχη Ελευθερίου
Βενιζέλου,
πολίτη και πολιτευτή του Πειραιά
και σας προσκαλεί
την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.
Παράλληλα το σωματείο εορτάζει
τα 134 χρόνια από την ίδρυσή του.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αποσπάσματα από το ιστορικό αρχείο της Αδελφότητας, απαγγελίες και πλούσιο
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες
Μανώλης Κονταρός & Μάνος Μουντάκης,
αφού πλαισιώσουν με τα ανάλογα
τραγούδια και σκοπούς
την εκδήλωση, θα κλείσουν τη βραδιά
με συναυλία.
Είσοδος ελεύθερη.
Σας περιμένουμε.

Λειτουργία Τράπεζας αίματος

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ανταποκρινόμενη
στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες
της κοινωνίας μας, επεκτείνει την προσφορά της και στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Έτσι από δω και στο εξής, τα μέλη
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 πως η αιμοδοσία γίνεται για την
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Αξίζει να σημειωθεί, πως τα μέλη των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας, ενισχύουν τη διάδοση του Εθελοντικού Κινήματος χορεύοντας κάθε χρόνο στη γιορτή της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θεσμοθετήθηκε από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γιατί δεν πρέπει κανείς να ξεχνά, πως η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.
Tα αποτελέσματά της σώζουν ζωές.
Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.
Πληροφορίες: 6937045770 κ. Αννα Φουντουλάκη
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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 την διεύθυνσή σας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,
185 34 Πειραιάς
ή στο Fax.: 210-4171498
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
Α.-Μ.Ν.
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 μας.

Óåëéäïðïßçóç
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ ''
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Οι εκλογές τελείωσαν…. Καλό Καλοκαίρι.

Συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες,

Οι Ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν
και όλοι όσοι βρέθηκαν στις
πρώτες θέσεις, μετά τους πανηγυρισμούς, ξεκίνησαν την
κούρσα για να κερδίσουν τις μετεκλογικές εντυπώσεις και να
ορίσουν τη στρατηγική τους, για
Θ. Τσόντος
Πρόεδρος
το επόμενο διάστημα.
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Ποιός κέρδισε ποιός έχασε, το
αποφάσισαν οι πολίτες με την ψήφο τους. Εξ άλλου
στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, υπάρχουν πάντα τρόποι να δώσεις μια βολική εξήγηση, αναλόγως από ποιά
πλευρά βλέπεις το αποτέλεσμα.
Η Διοίκηση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» πιστή στις αρχές της, ακολούθησε τον ίδιο
τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε και στις δικές της εκλογές. Σύνεση δηλαδή, ήθος και χαμηλούς τόνους.
Άλλωστε τα πολλά παθήματα του παρελθόντος, μας
δίδαξαν ότι διαχειριζόμαστε μόνοι, με την ευθύνη της
ψήφου μας, τη ζωή μας. Ότι από αυτή την ψήφο ή την
άρνησή της, εξαρτάται η ποιότητα του κοινού μας βίου
και η αξιοπρέπεια του τόπου μας. Προσωπικά έχω
δηλώσει επανειλημμένως την άποψή μου, πως ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα. Μόνο όραμα έχει και αξίες.
Δια του λόγου το ασφαλές, η πόρτα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
έμεινε ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής πε-

ριόδου και υποδέχτηκε ζεστά όλους τους υποψηφίους,
οι οποίοι ζήτησαν να την επισκεφθούν. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας καλά την αρετή
της φιλοξενίας, έκαναν τους επισκέπτες τους να
νιώσουν ευπρόσδεκτοι, ενώ παράλληλα τους έδωσαν
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Επί πλέον,
το σωματείο συνέδραμε κάθε προσπάθεια των υποψηφίων- μελών του, αλλά και όλων όσων με οποιοδήποτε τρόπο, βοήθησαν στην ανοδική του πορεία.
Οι προεκλογικές αντιπαραθέσεις όμως τελείωσαν και
όλοι μαζί ενωμένοι, ανεξάρτητα από κόμματα, αγκυλώσεις του παρελθόντος και προσωπικές διαφωνίες,
πρέπει να χαράξουμε κοινό μονοπάτι, μέσα από το
οποίο θα αναδείξουμε το πανέμορφο λιμάνι μας, όπως
του αξίζει. Πρέπει να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα
της καθημερινότητας της δεύτερης πατρίδας μας και να
βοηθήσουμε από το δικό μας μετερίζι στην επίλυσή
τους.
Με την ευκαιρία της λήξης της χειμερινής περιόδου,
εύχομαι ολόψυχα το καλοκαίρι αυτό, όλοι σας να μπορέσετε να περάσετε περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους στον τόπο σας και να νιώσετε
στιγμές ξεγνοιασιάς, ξεχνώντας για λίγο τις γκρίζες και
δύσκολες στιγμές του χειμώνα των «μνημονίων».
Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, σκεφτείτε αισιόδοξα!

Καλό καλοκαίρι
και
Καλές διακοπές, σε όλους!

Ο Πειραιάς τίμησε τους Αγίους Κωνσταντίνο & Ελένη

Ανήμερα της γιορτής των Θεοσέπτων Βασιλέων και
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Πειραιάς
πραγματοποίησε Ιερά πανήγυρη, στον ομώνυμο Ιερό
Ναό που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Μετά την
ακολουθία που τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, έγινε περιφορά των Ιερών
εικόνων των εορταζόντων Αγίων, της Παναγίας της Τριχερούσας και της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ραφαήλ από
την Μυτιλήνη, η οποία φιλοξενείται για λίγες μέρες στο
Ναό για προσκύνηση.
Στην κεφαλή της Ιεράς πομπής ήταν παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου, που κρατούσαν στα χέρια τους το
σύμβολο του Έθνους μας, την Ελληνική Σημαία, ενώ τις
εικόνες πλαισίωναν κρητικοπούλες, από την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες. Παράλληλα, τα παλικάρια του
σωματείου, περιέφεραν το ιερό κουβούκλιο (Ουρανία)
με τους ιερείς, που κρατούσαν το λείψανο του Αγίου Ραφαήλ, υπό τους ήχους των Φιλαρμονικών του Λιμενικού
Σώματος και του Δήμου Πειραιά. Ακολούθησε δοξολογία στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου,
παρουσία των πολιτικών αρχών του τόπου.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. που παρευρέθηκαν
στην εορτή, ενώθηκαν με το πλήθος των προσκυνητών
και ακολούθησαν την πομπή, η οποία κατευθύνθηκε
στο Ναό. Εκεί ο Ποιμενάρχης ευχαρίστησε όλους τους
συμμετέχοντες, ανάμεσα σε αυτούς και την αντιπρο-

σωπία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ευχήθηκε στους πιστούς «χρόνια πολλά» και όλοι μαζί έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.
Στη συνέχεια τα παιδιά της ενορίας, παρουσίασαν
μπροστά από την Εκκλησία, ένα όμορφο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» επιβεβαιώνει την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία

Με μια έμπρακτη εκδήλωση του ιδιαίτερα φιλόξενου πνεύματος, που χαρακτηρίζει τους Κρήτες, το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» δέχτηκε στα γραφεία της τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο
και πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, το βράδυ της
Τετάρτης 30 Απριλίου.
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Θεόδωρος Τσόντος μαζί με όλα σχεδόν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων χορού, υποδέχθηκαν τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος συνοδευόταν από
τους επίσης υποψηφίους του συνδυασμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» κ.κ.
Μουντάκη και Μπενέτο. Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρός μας είχε την ευκαιρία να διερμηνεύσει τη διαχρονική απόφαση της αδελφότητας να στηρίζει
πάντα όλους τους Κρήτες υποψηφίους σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που μετατράπηκε σε μικρή δεξίωση με
ρακί και κρητικά μεζεδάκια (μέχρι και κουκιά φρέσκα-ο πλέον κλασικός κρητικός ρακομεζές-βρέθηκαν στο τραπέζι), ο κ. Μαρινάκης τόνισε το πόσο τον
ενδιαφέρει ο πολιτισμός και η υποστήριξη των πρωτοβουλιών της Αδελφότητας για την προβολή της Κρήτης και την περαιτέρω συσπείρωση των
Κρητών του Πειραιά.
Να σημειωθεί δε ότι τόσο ο κ. Μαρινάκης όσο και οι άλλοι Κρήτες που τον
συνόδευαν υπέβαλαν αιτήσεις προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη της
Αδελφότητας.
Μέσα στο ευχάριστο κλίμα της συνάντησης ο πρόεδρος ανέφερε ότι,
όπως ο κ. Μαρινάκης, έτσι και οι άλλοι υποψήφιοι που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να επισκεφθούν την «ΟΜΟΝΟΙΑ» είναι ευπρόσδεκτοι και θα
βρίσκουν πάντα ανοικτή την πόρτα της Αδελφότητας.

Ο κ. Μαρινάκης ήταν ο πρώτος αλλά όχι ο μόνος
Οι Κρήτες του Πειραιά, πάντα φιλόξενοι, ανταποκρίθηκαν στην επιθυμία
όλων σχεδόν των Υποψήφιων Δημάρχων που ζήτησαν να επισκεφθούν τα
γραφεία μας και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τον πολιτισμό και την
ενίσχυση της δράσης των Συλλόγων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά
στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Έτσι, την Παρασκευή 2 Μαΐου το Δ.Σ. της Αδελφότητας υποδέχτηκε τον
υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά, κ. Θεόδωρο Δρίτσα, ο οποίος συνοδευόταν
από αριθμό υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων. Ο κ. Δρίτσας και όσοι τον
συνόδευαν τίμησαν την κρητική φιλοξενία και υποσχέθηκαν να είναι κοντά
στους Κρήτες του Πειραιά σε κάθε περίπτωση.

Την Τετάρτη 7 Μαΐου τα γραφεία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» έτριζαν από την
πληθωρική και βροντώδη παρουσία του Δημάρχου, κ. Βασιλείου Μιχαλολιάκου, ο οποίος ανέδειξε την πολύ καλή μέχρι σήμερα συνεργασία του Δήμου με τα σωματεία και δεν παρέλειψε να τονίζει την καλή σχέση Μάνης –
Κρήτης.

Την Πέμπτη 8 Μαΐου μας επισκέφτηκε ο κ. Ιωσήφ Βουράκης, ο οποίος
ήρθε σε γνώριμο τόπο, καθώς είναι μέλος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά. Τόσο ο ίδιος όσο και οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τον
συνόδευαν τίμησαν το τραπέζι που στρώθηκε και τόνισαν ότι τόσο ως
Δημοτικοί σύμβουλοι όσο και ως Κρήτες θα είναι πάντα κοντά στην Αδελφότητα με κάθε τρόπο.
Α. Θεοδωράκης

Κρήτη... «Το νησί μέσα σου»

Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια
Κρήτης μας απέδειξε, πώς μπορεί
ένας τουριστικός προορισμός να
αξιοποιήσει την εικόνα του, μέσω της
διαφήμισης. Έτσι δημιούργησε μια
σειρά videos για την προβολή του
νησιού. Ανάμεσα σ’αυτά η παρουσίαση της τουριστικής του οπτικής ταυτότητας, από τη διαφημιστική McCANN-Erickson Athens και την εταιρεία παραγωγής Indigo View, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη.
Πλάνα από γραφικά τοπία, ιστορικά μνημεία, εθνικά στοιχεία και τέσσερις
πινελιές από χρώματα που σκιαγραφούν την ομορφιά της Κρήτης :
Μια πινελιά μπλε, για τον ουρανό και την κρητική θάλασσα.
Μια πινελιά πράσινο, για τους ελαιώνες και το λάδι, για τα αμπέλια και το
κρασί.
Μια πινελιά πορτοκαλί, για τη μαγεία του ήλιου, την ιστορία του τόπου και
τη ζεστασιά των κατοίκων.
Μια πινελιά γαλάζιο, για τα κρυστάλλινα νερά και τη μινωική γυναίκα.
Ένα ακόμα καθηλωτικό λογότυπο, απλό και χαρακτηριστικό, με έμφαση
στα χρώματα, στις εποχές και στο μοναδικό Κρητικό τοπίο.
Τέσσερις πινελιές στην Μεσόγειο, για το νησί όλων των αισθήσεων.
«Την πρώτη σου σκέψη, το δεύτερο σπίτι σου».

ÛÂÎfl‰· 4

Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος 2014

Η ν έ α Δ η μ οτ ι κ ή α ρ χ ή το υ Π ε ι ρ α ι ά

Ποιοί εκλέγονται στο Δήμο Πειραιά

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 αναλαμβάνει, επισήμως, καθήκοντα η νέα
Δημοτική Αρχή Πειραιά, η θητεία της οποίας θα ολοκληρωθεί στις 31
Αυγούστου 2019, με το Δημοτικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από 7 Παρατάξεις, τους επικεφαλής αυτών και τους αντίστοιχους εκλεγέντες Δημοτικούς
Συμβούλους.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά δεν θελήσουν να συμμετέχουν οι επικεφαλής των Συνδυασμών, τότε
τις έδρες τους, καταλαμβάνουν οι πρώτοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αυτών σε
ψήφους.
Ο Συνδυασμός του κ. Γιάννη Μώραλη «Πειραιάς Νικητής» κερδίζει 29
έδρες. Οι πρώτοι 29 Δημοτικοί Σύμβουλοι σε σταυρούς είναι οι εξής:
1) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 14.010 ψήφοι
2) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 3.585 ψήφοι
3) ΝΤΑΪΦΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 1.943 ψήφοι
4) ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1.726 ψήφοι
5) ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1.566 ψήφοι
6) ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.530 ψήφοι
7) ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΙΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.018 ψήφοι
8) ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 851 ψήφοι
9) ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ 836 ψήφοι
10) ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 823 ψήφοι
11) ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 799 ψήφοι
12) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 787 ψήφοι
13) ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 757 ψήφοι
14) ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 708 ψήφοι
15) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 699 ψήφοι
16) ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) συζ. ΙΩΑΝΝΗ 671 ψήφοι
17) ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ 670 ψήφοι
18) ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 662 ψήφοι
19) ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 661 ψήφοι
20) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 655 ψήφοι
21) ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 627 ψήφοι
22) ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 605 ψήφοι
23) ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΑΓΓΕΛΗ 586 ψήφοι
24) ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 584 ψήφοι
25) ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 565 ψήφοι
26) ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 562 ψήφοι
27) ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 557 ψήφοι
28) ΓΕΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 551 ψήφοι
29) ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 531 ψήφοι.

Ο Συνδυασμός του απερχόμενου Δημάρχου Πειραιά, Βασίλη Μιχαλολιάκου, «Μας Ενώνει ο Πειραιάς» κερδίζει 11 έδρες και στην περίπτωση
που στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχει ο κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος
(υποψήφιος Δήμαρχος - επικεφαλής Συνδυασμού) δεν θα συμμετέχει ο κ.
Ιωάννης Μαστρονικόλας (11η εκλόγιμη θέση).

Νεοεκλεγέντες Δημοτικοί ΣύμβουλοιΜέλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Από τους εκλεγέντες Συμβούλους της νέας Δημοτικής αρχής του Πειραιά, οι
κάτωθι (με αλφαβητική σειρά) είναι εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου μας:
Βουράκης Ιωσήφ («Πειραιάς Νέα Αρχή») Μαρινάκης Ευάγγελος και
Μαυριδάκης Δημήτριος («Πειραιάς Νικητής»)
Ο Πρόεδρος κα το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
εύχονται στους συμπατριώτες τους, καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα νέα
τους καθήκοντα.

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ

Οι πρώτοι 11 σε ψήφους Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού είναι οι
εξής:
1) ΚΑΛΑΓΙΑ-ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ συζ. ΗΛΙΑ 2.142 ψήφοι
2) ΣΑΡΡΗ-ΓΩΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) συζ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.745 ψήφοι
3) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1.488 ψήφοι
4) ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.424 ψήφοι
5) ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1.256 ψήφοι
6) ΦΥΚΙΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΥ 1.188 ψήφοι
7) ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.120 ψήφοι
8) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.111 ψήφοι
9) ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1.076 ψήφοι
10) ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1.047 ψήφοι
11) ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.045 ψήφοι.

Ο Συνδυασμός του κ. Θεόδωρου Δρίτσα, επικεφαλής της Παράταξης
«Λιμάνι της Αγωνίας» κερδίζει 4 έδρες. Στην περίπτωση που στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θελήσει να συμμετέχει ο Βουλευτής Α' Πειραιά του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
& επικεφαλής του Συνδυασμού, Θ. Δρίτσας δεν θα συμμετέχει η κα. Ειρήνη
Γαβαλά, που έρχεται τέταρτη σε αριθμό ψήφων.
1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 728 ψήφοι
2) ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 679 ψήφοι
3) ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 622 ψήφοι
4) ΓΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΣΑΡΑΝΤΟΥ 604 ψήφοι.
Ο Συνδυασμός της κας Ελπίδας Παντελάκη «Λαϊκή Συσπείρωση» κερδίζει 2 έδρες. Στην περίπτωση που θα θελήσει να συμμετέχει στο Δημοτικό
Συμβούλιο, η επικεφαλής του Συνδυασμού, Ελπίδα Παντελάκη δεν θα
συμμετέχει ο δεύτερος εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού
σε σταυρούς, κ. Κοτέας Αλέξανδρος.
1) ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1.235 ψήφοι
2) ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 836 ψήφοι.
Ο Συνδυασμός «Ελληνική Αυγή» του Βουλευτή Α' Πειραιά της Χρυσής
Αυγής, Νίκου Κούζηλου, κερδίζει 1 έδρα. Στην περίπτωση που ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Κούζηλος δεν θελήσει να συμμετέχει στο νέο
Δ.Σ., θα συμμετέχει ο πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού του
σε σταυρούς, κ. Παναγιώτης Αντώναρος.
1) ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 912 ψήφοι.
Ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» του κ. Σ. Βουράκη κερδίζει 1
έδρα. Στην περίπτωση που δε συμμετέχει ο κ. Ιωσηφ Βουράκης θα συμμετέχει ο πρώτος του Δημοτικός Σύμβουλος σε σταυρούς, κ. Αναστάσιος Καλαφάτης.
1) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159 ψήφοι.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» του κ.
Αντώνη Καλογερόγιαννη κερδίζει 1 έδρα. Στην περίπτωση που δεν θελήσει να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Αντώνης Καλογερόγιαννης, θα
συμμετέχει ο πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού του σε σταυρούς, ήτοι η κα. Ευπραξία Καλλέργη.
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 234 ψήφοι.

Πρώτοι πολίτες των Δήμων
που υπάγονται στο καταστατικό μας

Στους παρακάτω Δήμους, των οποίων Δημότες με καταγωγή από την Κρήτη, μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
να εγγράφονται μέλη στο σωματείο μας, επανεκλέγονται οι εξής Δήμαρχοι:
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας: Καπλάνης Γεώργιος, Κορυδαλλού: Κασιμάτης Σταύρος,
Μοσχάτου-Ταύρου: Ευθυμίου Αντρέας, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη: Ιωακειμίδης Γεώργιος,
Π.Φαλήρου: Χατζηδάκης Διονύσιος.
Ενώ εκλέγονται για πρώτη φορά οι εξής: Στο Δήμο Περάματος: Λαγουδάκης
Ιωάννης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Βρετάκος Χρήστος, Αιγάλεω: Μπίρμπας
Δημήτριος, Καλλιθέας: Καρναβός Δημήτριος, Πειραιά: Μώραλης Ιωάννης, Χαιδαρίου:
Σελέκος Μιχάλης

Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Πειραιά και νήσων

Στον Πειραιά Αντιπεριφερειάρχης εκλέχθηκε ο Γεώργιος Γαβρίλης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι οι εξής :
Λαμπρίδου Μαρία, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Μεταξά Ειρήνη, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Μαντάς Ασημάκης.
Στα νησιά Αντιπεριφερειάρχης εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Χατζηπέρος και
Περιφερειακοί Σύμβουλοι οι εξής :
Τουτουντζή Παρασκευή, Γούλας Απόστολος.
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Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Οι 31 έδρες που κατέκτησε ο
συνδυασμός του επανεκλεγέντα
περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη συνέβαλε στο αποτέλεσμα.
Ο συνδυασμός «ΚΡΗΤΗ
ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» του Σταύρου Αρναουτάκη με 63,95%,
από το Ηράκλειο κερδίζει 14
έδρες, 10 από τα Χανιά, 4 από
το Ρέθυμνο και 3 από το Λασίθι.
Συγκεκριμένα εκλέγονται οι τέσσερις αντιπεριφερειάρχες Ευρυπίδης Κουκιαδάκης στο Ηράκλειο, Απόστολος Βουλγαράκης στα Χανιά, Μαρία Λιονή στο Ρέθυμνο, και η Πελαγία Πετράκη στο Λασίθι.
Περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται οι:
Θεανώ Βρέντζου 10.828 σταυρούς
Αντίπας Σηφάκης 10.308 σταυρούς
Έφη Κουτεντάκη 8.604 σταυρούς
Λάμπρος. Βαμβακάς 8.600 σταυρούς
Νίκος Συριγωνάκης 8.055 σταυρούς
ΜΙχάλης Βαμιεδάκης 7.426 σταυρούς
Γιώργος Πιτσούλης 6.491 σταυρούς
Βιργινία Μανασάκη 6.327 σταυρούς
Ιωάννης Λεονταράκης 6.263 σταυρούς
Σταύρος Τζεδάκης 5.630 σταυρούς
Γιώργος Αλεξάκης 5.555 σταυρούς
Νίκος Ξυλούρης 5.475 σταυρούς
Κώστας Φασουλάκης 5.259 σταυρούς
Λάμπρος Καμπουράκης 5.244 σταυρούς
Από τη Περιφερειακή Ενότητα Χανιών εκλέγονται οι:
Τάσος Κουρουπάκης 7.857 σταυρούς
Νίκος Καλογερής 7.417 σταυρούς
Παναγιώτης Σημανδηράκης 5.888 σταυρούς
Κυριάκος Κώτσογλου 4.913 σταυροί
Νίκος Γιαννούλης 4.891 σταυροί
Όλγα Λεβάκη 4.542 σταυροί
Ζαχαρένια Πρωτοπαπαδάκη 4.484 σταυροί
Μαρία Τζανακάκη 4.333 σταυροί
Δημήτρης Μιχελογιαννάκης 3.609 σταυρούς
Νίκος Βεστάκης 3.534 σταυρούς
Από τη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου εκλέγοντα οι :
Εμμανουήλ Χνάρης 4.429 σταυρούς
Νίκος Κακογιαννάκης 3.789 σταυρούς
Δημήτρης Βαονάκης 3.660 σταυροί
Γιάννης Παρασύρης 3.507 σταυροί
Από τη Περιφερειακή Λασιθίου εκλέγοντα οι :
Εμμανουήλ Κλώντζας 3.763 σταυροί
Γιάννης Γουλιδάκης 2.954 σταυρούς
Νίκος Δασκαλάκης 2.130 σταυροί

Από το συνδυασμό «ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» του Σεραφείμ Τσόκα με το
36,05% στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγονται εκτός από τον ίδιο για
την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 4 σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι :
Τάσος Μανιαδάκης 7.766 σταυρούς
Γιώργος Ματαλλιωτάκης 6.393 σταυρούς,
Γιάννης Δεικτάκης 5.599 σταυρούς
Φανούρης Τουπάκης με 4.675 σταυρούς.
Στην Π.Ε. Χανίων εκλέγονται ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Μαν.
Σταματάκης και ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης (5.955 σταυρούς).
Στην Π.Ε. του Ρέθυμνου εκλέγονται επίσης ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κώστας Δανδουλάκης και η Κυριακή Κλάδου (4.080 σταυρούς).
Στην Π.Ε. του Λασιθίου εκλέγονται σύμβουλοι ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ζερβάκης και ο Γεώργιος Δελημπαλταδάκης (3.329 σταυρούς).
Από τον συνδυασμό του κ. Κριτσωτάκη τις έδρες καταλαμβάνουν στο
νέο Περιφερειακό συμβούλιο ο ίδιος και οι 4 υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες
του οι: Απόλλωνας Φιλιππής, Γιώργος Αγοραστάκης, Γιάννης Σταθάκης και
Μανόλης Θραψανιωτάκης
Τέλος, από μία έδρα στο νέο περιφερειακό συμβούλιο της Κρήτης καταλαμβάνουν οι επικεφαλής των άλλων 3 συνδυασμών κύριοι Στέλιος Ορφανός, Αντώνης Ανηψητάκης και Γιώργος Σπυρόπουλος
Πληροφοριες Candia News ΚΡΗΤΗ
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Οι 24 Δήμαρχοι της Κρήτης

Οι 24 Δήμαρχοι της Κρήτης για την επόμενη πενταετία, που προέκυψαν
από τις δημοτικές εκλογές (18 και 25 Μαΐου) είναι οι εξής:
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δήμος Ηρακλείου: Βασίλης Λαμπρινός.
Δήμος Χερσονήσου: Γιάννης Μαστοράκης. Δήμος Μαλεβιζίου: Κώστας Μαμουλάκης. Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ζαχαρίας Καλογεράκης. Δήμος Βιάννου: Παύλος Μπαριτάκης. Δήμος Αρχανών -Αστερουσίων: Μανώλης Κοκοσάλης. Δήμος Γόρτυνας:Νίκος Σχοιναράκης. Δήμος Φαιστού: Γιώργος Αρμουτάκης.
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Δήμος Χανίων: Τάσος Βάμβουκας.
Δήμος Κισσάμου: Θοδωρής Σταθάκης. Δήμος Πλατανιά: Γιάννης Μαλανδράκης. Δήμος Αποκορώνου: Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Δήμος ΚαντάνουΣελίνου: Αντώνης Περάκης. Δήμος Σφακίων: Παύλος Πολάκης. Δήμος
Γαύδου: Ευαγγελία Καλλίνικου.
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Δήμος Ρεθύμνου: Γιώργος Μαρινάκης.
Δήμος Μυλοποτάμου: Δημήτρης Κόκκινος. Δήμος Αγίου Βασιλείου: Γιάννης
Ταταράκης. Δήμος Αμαρίου: Παντελής Μουρτζανός. Δήμος Ανωγείων:
Μανώλης Καλλέργης.
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Δήμος Αγίου Νικολάου: Αντώνης Ζερβός.
Δήμος Ιεράπετρας: Θεοδόσης Καλατζάκης. Δήμος Σητείας: Θεόδωρος Πατεράκης. Δήμος Οροπεδίου: Γιάννης Στεφανάκης

Ποιοί Κρητικοί πάνε Βρυξέλλες

1)Μανώλης Κεφαλογιάννης από ΝΔ,
2)Νίκος Ανδρουλάκης από Ελιά,
3)Γιώργος Γραμματικάκης και 4)Κώστας Παπαδακης Κ.Κ.Ε.,
5)Νότης Μαριάς από τους ΑΝΕΛ.
Αυτά είναι τα ονόματα των Κρητικών που πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο.
Υπενθυμίζεται ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται 6 ευρωβουλευτές, από τη
ΝΔ 5, από τη Χρυσή Αυγή 3, ενώ από 2 ευρωβουλευτές εκλέγουν Ποτάμι,
Ελιά και ΚΚΕ. Ένας ευρωβουλευτής για τους ΑΝ.ΕΛ.

“ E S P E R I A ”

Αρτογλυκίσματα
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
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Η θυσία των Ιεραρχών της Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1821

Οι Κρητικοί ήταν ανέκαθεν οι
καλύτεροι αγωνιστές και μαχητές
για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Φυσικό, λοιπόν, είναι να διακατέχονται από βαθειά και αληθινή
πίστη χωρίς τυπικότητες.
Ο Κρητικός είναι θρησκευόμενος
χωρίς να είναι θρησκόληπτος. Λογικό, λοιπόν, είναι οι ποιμένες ενός
τέτοιου λαού να είναι δύο και τρεις
φορές «άξιοι» για να εξασφαλίσουν
την αποδοχή και το σεβασμό από το
ποίμνιό τους.
Να γιατί η Κρήτη αναδεικνύει πάντοτε άξιους και ικανούς ιεράρχες
που είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν
και τη ζωή τους ακόμη για το
ποίμνιό τους. Τρανότερη απόδειξη
είναι η θυσία των Κρητών επισκόπων στην Επανάσταση του 1821, η
οποία ίσως είναι άγνωστη στους
νεότερους.
Ξεκινώντας θα πρέπει να πούμε
ότι κανένας λογικός άνθρωπος δε θα
περίμενε να κινηθούν οι Κρητικοί το
1821. Η αναλογία χριστιανικού και
μουσουλμανικού πληθυσμού ήταν
περίπου ίση. Στο νησί βρίσκονταν
τρεις παπάδες σε Χανιά, Ρέθυμνο και
Ηράκλειο. Αλλά «Νοικοκυραίοι και
φρόνιμοι δε ζουν στον Ψηλορείτη.
Οι κουζουλοί εκάνανε αθάνατη την
Κρήτη». Πρώτοι κινήθηκαν οι Σφακιανοί που πληροφορήθηκαν αμέσως από τους ναυτικούς την εξέγερση στο Μοριά. Η πρώτη επαναστατική συνέλευση έγινε στα Γλυκά Νερά
στις 7 Μαΐου του 1821. Εκεί αποφασίστηκε η συμμετοχή των Σφακιανών στην Επανάσταση. Μερικές
μέρες αργότερα ακολούθησε νέα
συνέλευση στο Λουτρό.
Εκεί μετείχαν και αντιπρόσωποι
από όλες τις επαρχίες της Κρήτης.
Όπως αναφέρει ο ιστορικός Β. Ψιλλάκης, μετά από «συνετή» ομιλία
του λόγιου ιερέα Δαμασκηνού
ορίστηκε εξαμελής επαναστατική
επιτροπή. Πρώτος στην επιτροπή
αυτή ήταν ο πρωτόπαππας των
Σφακιών Γεώργιος (Μωράκης).
Όταν οι Τούρκοι των Χανίων
πληροφορήθηκαν τα γεγονότα, συνέλαβαν και φυλάκισαν αρκετούς πρόκριτους, μεταξύ των οποίων και τον
επίσκοπο Κισσάμου και Σελίνου
Μελχισεδέκ Δεσποτάκη, καθώς και
τον διάκονό του Καλλίνικο τον Βερριαίο. Και οι δυο ήταν ιδιαίτερα δραστήρια μέλη της Φιλικής Εταιρείας.
Στις 19 Μαΐου του 1821 ο τουρκικός
όχλος άρπαξε από τη φυλακή τον
Μελχισεδέκ και τον Καλλίνικο και
αφού τους κακοποίησαν φρικτά
στους δρόμους των Χανίων, τους
σκότωσαν.
Ο Μελχισεδέκ υπέμεινε ως γνήσιος Χριστιανός και Κρητικός το μαρτύριό του. Τα τελευταία του λόγια
ήταν (κατά τον Β. Ψιλλάκη που επικαλείται τα αρχεία του γαλλικού προξενείου): «Φάγετε θηρία τας σάρκας
μου. Το πνεύμα μου όμως το οποίο
σήμερον παραδίδω εις τον πλάστην
μου δεν έχετε εξουσία να βλάψετε.

Έχω σταθερά την ελπίδα ότι ο δίκαιος Θεός θα τιμωρήσει την κακία
σας γιατί χύνετε αδίκως αίματα χριστιανών». Ο επίσκοπος κρεμάστηκε
στον πλάτανο που βρίσκεται μέχρι
σήμερα στην πλατεία της Σπλάντζιας στα Χανιά. Την επομένη (20
Μαΐου) διαπομπεύτηκε νεκρός προς
παραδειγματισμό. Αφού έδεσαν το
σκήνωμά του, το «βολόσυραν» στους
δρόμους και στο τέλος το πέταξαν
κάτω από το διοικητήριο.
Όμως το φρικτό αυτό κακούργημα, αντί να αποθαρρύνει, γαλβάνισε το φρόνημα των επαναστατών.
Ο κύβος είχε πλέον ριφθεί. Η επανάσταση ξεκίνησε. Η θυσία του Μελχισεδέκ ήταν το σύνθημα για την έναρξή της. Στις 14 Ιουνίου του 1821 οι
Χανιώτες Τούρκοι με αρχηγό τον
Ιμπραήμ Ταμπουρατζή βγήκαν από
την πόλη για να τιμωρήσουν τους
γκιαούρηδες που τόλμησαν να ζητήσουν ελευθερία. Στη μάχη που ακολούθησε στο Λούλο οι Τούρκοι υπέστησαν πανωλεθρία. Ο Ταμπουρατζής σκοτώθηκε. Αρκετά όπλα έμειναν λάφυρα στα χέρια των Ελλήνων. Ήταν η πρώτη μάχη που, αν
και ασήμαντη από στρατιωτικής
πλευράς, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο
ηθικό και των δύο πλευρών.
Την επομένη οι Τούρκοι κατά τη
συνήθειά τους άρχισαν τις σφαγές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

χριστιανών στα Χανιά για αντίποινα.
Τα θύματα μέσα στα τείχη της πόλης ξεπέρασαν τα 300. Σφαγές έγιναν και έξω από τα τείχη της πόλης.
Ο επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου Καλλίνικος Σαρπάκης, ο διάκονός του Αρτέμιος, οι ηγούμενοι
των Μονών Γωνιάς και Γουβερνέτου
και πολλοί άλλοι κληρικοί διαπομπεύθηκαν στους δρόμους αισχρά.
Όσοι επέζησαν ρίχτηκαν στη φυλακή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επτά μοναχών από τη Μονή του
Γουβερνέτου, οι οποίοι εσφάγησαν
έξω από την πόλη.
Στη μνήμη τους αργότερα κάποιοι
χριστιανοί ζωγράφισαν στους κοντινούς βράχους έξι λευκούς σταυρούς
και έναν μεγαλύτερο (για τον
ηγούμενο). Ο επίσκοπος παρέδωσε
το πνεύμα στη φυλακή. Ο διάκονος
επέζησε και αργότερα θα γίνει
επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου. Η λαϊκή μούσα διέσωσε το
μαρτύριό του με τους εξής χαρακτηριστικούς στίχους: «Το μακαρίτη
Αρτέμιο που τονε φυλακίσαν τρείς
χρόνους μέσα σε βουτσί και τονε
βασανίζαν κι΄ ουτεν εζήτανε νερό

ούρος τονε ποτίζαν». Στο Ρέθυμνο ο
πασάς, για να μην υστερήσει από
τους Χανιώτες, φυλάκισε τον
επίσκοπο Ρεθύμνης Γεράσιμο Κοντογιαννάκη ή Περδικάρη σε ένα
δυσώδες «οσπίτιον», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Και στο
Ηράκλειο; Εδώ εδρεύει ο Μητροπολίτης Κρήτης. Είναι ο σεβάσμιος
Γεράσιμος Παρδάλης.
Ο Γεράσιμος έχει μυηθεί από καιρό στη Φιλική Εταιρεία από τον ανηψιό του Αρτέμιο, ο οποίος είναι
επίσκοπος Ιέρας. Λογοθέτης της εκκλησίας της Κρήτης είναι ο γιατρός
Ιωάννης Λευθεραίος, ένας σοφός και
πολυμαθής Έλληνας, ο οποίος,
σύμφωνα με μαρτυρία Γάλλου περιηγητή, γνωρίζει αρχαία ελληνικά,
λατινικά, ιταλικά, τουρκικά, αραβικά
και περσικά.
Ο Γεράσιμος τον έχει λογοθέτη
(σύμβουλο), γιατί μπορεί να διαβάζει
και να ερμηνεύει τα τουρκικά φιρμάνια. Ο Σερίφ-πασάς του Ηρακλείου
είχε από νωρίς πληροφορίες ότι οι
άπιστοι ετοιμάζουν επανάσταση.
Έτσι, είχε διατάξει τον Μητροπολίτη
να καλέσει στο Ηράκλειο όλους τους
επισκόπους. Ο Γεράσιμος γνωρίζει,
όπως και ο πατριάρχης Γρηγόριος, τι
θα συμβεί. Προσπαθεί, λοιπόν, να
σώσει κάποιους επισκόπους. Η εκκλησία δεν πρέπει να μείνει ακέφαλη. Τελικά στο Ηράκλειο μεταβαίνουν πέντε επίσκοποι.
Στο νησί έχει ξεσπάσει επιδημία
πανούκλας. Για το λόγο αυτό στο
Ηράκλειο βρίσκεται και η Τίμια Ζώνη
από τη Μονή του Βατοπεδίου μαζί
με τους Αγιορείτες μοναχούς που τη
συνοδεύουν. Έξω από το Ηράκλειο
περιπολούν ελληνικά πλοία. Η κατάσταση μέσα στην πόλη είναι τεταμένη. Οι Τούρκοι ζητούν σφαγή.
Ο Σερίφ-πασάς δεν έχει φιρμάνι.
Δυστυχώς, όμως, τη νύχτα της 22ας
προς 23η Ιουνίου ένα τουρκικό
πλοίο με καπετάνιο τον Τουρκοκρητικό Μπιλάλ Παύλακα διαφεύγει της
προσοχής των ελληνικών πλοίων και
μπαίνει στο λιμάνι. Το πλοίο προέρχεται από την Αλικαρνασσό και φέρνει ταχυδρόμο (τατάρη) με μήνυμα
στον πασά. Στο πλοίο επιβαίνει και
ένας φανατικός δερβίσης. Ο Σερίφπασάς έχει το φιρμάνι. Μαθαίνει
ακόμα πως ξεκίνησαν σφαγές των
Ελλήνων στη Μικρά Ασία.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν
στο Ηράκλειο το πρωί της 23ης Ιουνίου έμειναν στην ιστορία σαν ο μεγάλος αρμπευτές (σφαγή). Υπολογίζεται ότι οι νεκροί στην πόλη και
στα γύρω χωριά έφτασαν τους 200.
Οι Τούρκοι όρμησαν στην εκκλησία
του Αγ. Μηνά και σκότωσαν περί τα
300 άτομα που ήταν εκείνη την ώρα
συγκεντρωμένα. Ανάμεσά τους ήταν
ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος
και οι επίσκοποι Κνωσού Νεόφυτος,
Χερσονήσου Ιωακείμ, Σητείας Ζαχαρίας και Διοπόλεως Καλλίνικος. Εφονεύθησαν ακόμη δεκαεπτά ιερείς και
πέντε Αγιορείτες μοναχοί. Ανάμεσα

στα θύματα βρίσκεται και ο σοφός
Ιωάννης Λευθεραίος. (Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τη χώρα, η οποία
στο ξεκίνημά της είχε μεγάλη ανάγκη από διανοητές του μεγέθους
του). Την ίδια μέρα εφονεύθη μέσα
στην πόλη και ο επίσκοπος Λάμπης
Ιερόθεος με τον διάκονό του. Την
επομένη στο χωριό Επάνω Φουρνή
τουφεκίστηκε ο επίσκοπος Πέτρας
Ιωακείμ έξω από τον Ιερό Ναό της
Υπεραγίας Θεοτόκου.
Οι μόνοι επίσκοποι που διεσώθησαν ήταν ο Ιέρας Αρτέμιος που
απουσίαζε εκτός Κρήτης (έγινε
αργότερα πατριάρχης Αλεξανδρείας)
και ο Αρκαδίας Νεόφυτος. Σε αυτόν
ανατέθηκε με εντολή του πασά η
προσωρινή επιτροπεία της μητρόπολης (τοποτηρητής). Το πρώτο
θλιβερό καθήκον του ήταν βεβαίως
η ταφή των νεκρών. Τον επόμενο
μήνα ο επίσκοπος προσεβλήθη από
πανώλη και πέθανε (Η επαφή με τα
πτώματα θα πρέπει να συντέλεσε σε
αυτό).
Τον επόμενο χρόνο (1822) σφαγιάστηκε στη φυλακή και ο τελευταίος επίσκοπος, ο εθνομάρτυς Ρεθύμνης Γεράσιμος. Λέγεται ότι οι
Τούρκοι ράντισαν με το αίμα του τις
σημαίες τους. Η εκκλησία της Κρήτης έμεινε ακέφαλη χωρίς επισκόπους. (Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
απέστειλε τον Ευγένειο εξ Αγχιάλου
το 1823 προκειμένου να αναλάβει τη
Μητρόπολη της Κρήτης). Η θυσία
των επισκόπων και των λοιπών
κληρικών δεν πήγε χαμένη. Τόνωσε
το ηθικό του κρητικού λαού, στη
συνείδηση του οποίου οι επίσκοποί
του παρέμειναν και παραμένουν
πάντα ως εθνομάρτυρες.
Ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης
στον «Καπετάν–Μιχάλη» κάνει αναφορά στη θυσία του Μητροπολίτη
Κρήτης.
Πολύ ορθά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ερμηνεύοντας τα αισθήματα του Λαού, προχώρησε το 2001
στην αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων Αρχιερέων, ιερέων, διακόνων
και μοναχών (επώνυμων και ανώνυμων) και καθόρισε να εορτάζεται
η μνήμη τους στις 23 Ιουνίου.
Οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες Άγιοι Νεομάρτυρες Αρχιερείς είναι:
Ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος
Ο Επίσκοπος Κνωσού Νεόφυτος
Ο Επίσκοπος Χερσονήσου
Ιωακείμ
Ο Επίσκοπος Λάμπης Ιερόθεος
Ο Επίσκοπος Σητείας Ζαχαρίας
Ο Επίσκοπος Πέτρας Ιωακείμ
Ο Επίσκοπος Ρεθύμνης
Γεράσιμος
Ο Επίσκοπος Κυδωνίας
Καλλίνικος
Ο Επίσκοπος Κισσάμου
Μελχισεδέκ
Γ. ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ

Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος 2014

Οδοιπορικό στο Άγιο Όρος
Η χερσόνησος του Άθω, είναι η ανατολικότερη
και τραχύτερη των τριών, που απαρτίζουν τη χερσόνησο της Χαλκιδικής. Το βουνό Άθωνας που
δεσπόζει σ΄ αυτή, είναι ένας τεράστιος κώνος με
ύψος 2.033 μέτρα. Η γυμνή κορυφή του, λες και
λογχίζει τον ουρανό και οι πλαγιές του, κατάφυτες
από αιωνόβια δέντρα, δημιουργούν μια ασύγκριτη
αισθητική ομορφιά σε όλη την περιοχή, η οποία
φαντάζει μαγευτική.
Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους, είναι μια «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» στη χερσόνησο του
Άθω Χαλκιδικής και ίσως ο μοναδικός τόπος στην
Ελλάδα, που είναι ολόκληρος αφιερωμένος στην
προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Έχει μεγάλη
εθνική, ιστορική, θρησκευτική, γραμματειακή και
πολιτισμική αξία, αποτελώντας παράλληλα κέντρο διατήρησης και συντήρησης πλούσιου υλικού.
Από το 1988 δε, συγκαταλέγεται στον κατάλογο
των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Τα τελευταία χρόνια, που τα μέσα συγκοινωνίας διευκολύνουν όλο και περισσότερο τη ζωή
των ανθρώπων, το Άγιο Όρος φαντάζει πιο προσιτό στους επισκέπτες. Επί πλέον η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει η πατρίδα μας, καθιστά
επιτακτική την ανάγκη της προσευχής και της προσήλωσης του ανθρώπου στα Θεία. Εξ άλλου η φιλοξενία και η ελεημοσύνη αποτελούν τρόπο ζωής
για τους Αγιορείτες, οι οποίοι υποδέχονται ζεστά
τους πιστούς και με το βίο τους, τους υποδεικνύουν έναν τελείως διαφορετικό και συχνά αντίθετο από τον κοσμικό, τρόπο θεώρησης των πραγμάτων.
Έτσι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος, είναι για τους
περισσότερους προσκυνητές εμπειρία ζωής,
αφού αυτό λειτουργεί στη συνείδησή τους σαν
πνευματική όαση, στην έρημο του κόσμου της
αθεΐας και του αποπροσανατολισμού.
Από την επιτακτική αυτή ανάγκη δεν ξέφυγε
και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ο οποίος με φίλους
συμπατριώτες του, ανάμεσα στους οποίους
και ο Μ. Πνευματικάκης με τον Γ. Χαλικάκη,
επισκέφθηκαν την Αθωνική Μοναστική Πολιτεία αμέσως μετά τις Άγιες μέρες του Πάσχα,
θαύμασαν το μεγαλείο της φύσης και έζησαν
την πεμπτουσία της Ορθοδοξίας.
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Οι επισκέπτες με το μοναχό Παΐσιος
Δασκαλάκη από τα Ακούμια Ρεθύμνου

Με τον Κισσαμίτη Ηγούμενο της Μονής
Καρακάλου, Γεδεών Κακαβελάκη
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Π ε ι ρ α ϊ κ ή

Ολοκληρώθηκαν και φέτος με επιτυχία, οι τετραήμερες
εκδηλώσεις για την Πειραϊκή Αμφικτυονία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για 4η συνεχή χρονιά, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά, κ. Β. Μιχαλολιάκου.
Στην τελετή των εγκαινίων, η οποία έγινε το απόγευμα της
Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014, στην πλατεία Κανάρη στο
Πασαλιμάνι, το πρόγραμμα άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, ενώ μετά τον καθιερωμένο Αγιασμό από τους
ιερείς, το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος ο οποίος τόνισε μεταξύ
άλλων, πως η Πειραϊκή Αμφικτυονία είναι ένας θεσμός που
σηματοδοτεί την ψυχή του Πειραιά. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης σε όλους όσους έφυγαν από τους τόπους
τους, ήρθαν στο εθνικό μας λιμάνι και δημιούργησαν το νέο
Πειραιά, χωρίς ποτέ να ξεχάσουν την καταγωγή τους.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επίτιμος Πρόεδρος της Αδελφότητας Γαρδικιωτών, Σ.Κάκιας. Στην ομιλία του με θέμα:
«Πειραιάς μια ιστορία σαν παραμύθι. Ο εποικισμός του Πειραιά και η συμβολή των κατοίκων στην ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού της πόλης», είπε πως ο Πειραιάς από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης
αφού ήταν προικισμένος από τη φύση με το πανέμορφο και
συνάμα ασφαλές λιμάνι. Παρομοίασε δε την ιστορία του με
παραμύθι, που περιέχει μια συναρπαστική περιπέτεια ανάμεσα στους αιώνες, με περιόδους μεγάλης ακμής, αλλά και
παρακμής.
Τις επόμενες μέρες, οι συμμετέχοντες Σύλλογοι μέσα από
τα εκθεσιακά τους περίπτερα, ανέδειξαν την παράδοση, τον
πολιτισμό, τη γεύση και τη λαογραφία των ιδιαίτερων πατρίδων τους. Παράλληλα, πραγματοποίησαν διάφορες εκδηλώσεις, με χορούς, τραγούδια και δρώμενα.
Το περίπτερο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», όπως κάθε χρόνο έσφυζε από ζωή. Μέλη των
μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων, με την καθημερινή
τους παρουσία και τους χορούς τους, συγκέντρωναν πολλούς επισκέπτες έξω από το περίπτερο του σωματείου, οι
οποίοι σταματούσαν για να καμαρώσουν τη λεβεντιά της
κρητικής νεολαίας και να απολαύσουν το πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα ευγενική προσφορά της επί της οδού
Κλεισόβης 81 στην Καλλίπολη, εταιρείας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
& ΣΙΑ Ο.Ε. Στη φιλόξενη παρουσία της Αδελφότητας
συνέδραμαν και τα καταστήματα «ΚΡΗΤΙΚΑ καλούδια», Γ.
Βίστης, Αγ. Ι. Ρέντη 83 και «CNOSSOS - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ε.
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ «Κρητικά Παραδοσιακά Προϊόντα – Παξιδαμοποιΐα», Παπαδιαμάντη 82, Κορυδαλλός. Το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» παρουσίασε ένα ωριαίο αφιέρωμα στην ιστορική Μάχη της Κρήτης.
Με τη λήξη της 4ης Πειραϊκής Αμφικτυονίας, ο Δήμαρχος
ευχαρίστησε την Ξ. Μαντά, που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος και όλους τους Συλλόγους και τους
τοπικούς φορείς από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
που έδωσαν σάρκα και οστά στο «όραμα», τους προσέφερε
αναμνηστικές πλακέτες και εξέφρασε την ελπίδα ο θεσμός
της Πειραϊκής Αμφικτυονίας να συνεχιστεί και από τη νέα
Δημοτική αρχή του Πειραιά και να γίνει ακόμα καλύτερος.
Άλλο ένα πολιτιστικό αντάμωμα τελείωσε, με τους απογόνους των πρώτων εποίκων να μεταφέρουν με ζήλο στις νέες
γενιές τα ήθη και τα έθιμα που κουβάλησαν στον Πειραιά οι
πρόγονοί τους.
Διαφορετικές κουλτούρες. Διαφορετικές απόψεις. Μα
πάντα η ίδια αγάπη. Η αγάπη για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους
αλλά και για την κοινή τους πατρίδα. Τον Πειραιά.

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ
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73η επέτειος από την ιστορική Μάχη της Κρήτης

Mε λαμπρότητα, μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων και πλήθος κόσμου,
γιόρτασε και φέτος η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την 73η
επέτειο από την ιστορική Μάχη της
Κρήτης, εντάσσοντας τον εορτασμό
στην 4η Πειραϊκή Αμφκτυονία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Πασαλιμάνι, το Σάββατο 14 Ιουνίου
2014 και παρά το γεγονός ότι συνέπεσε με τον αγώνα Ελλάδας-Κολομβίας,
για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η πλατεία
Κανάρη γέμισε από επισκέπτες, που
προσήλθαν και τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο. Ανάμεσά τους και ο επίτιμος Πρόεδρος του
σωματείου Γ.Ψαρομμάτης.
Το ωριαίο αφιέρωμα το οποίο παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ι. Παπαδάκης, περιελάμβανε
αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων από
την Αντιπρόεδρο Α.-Μ. Ντουντουνάκη
και αποσπάσματα από το ιστορικό
αρχείο της Αδελφότητας, με τα οποία
αποδεικνύεται η ηθική και υλική συμβολή του σωματείου, στην αντίσταση
κατά των εισβολέων. Επίσης στα γεγονότα της εποχής εκείνης αναφέρθηκαν με μαντινάδες, οι έφηβοι μαθητές
χορού Α. Λεωνίδου και Μ. Μπούντρης,
ενώ οι μαθητές της μουσικής, έπαιξαν
με τις λύρες τους ριζίτικους σκοπούς.
Λαμβάνοντας το λόγο, ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας τόνισε μεταξύ άλλων,
πως ακόμα επισκέπτονται το σωματείο
ηλικιωμένοι, οι οποίοι εκφράζουν την
ευγνωμοσύνη τους στην Αδελφότητα,
γιατί τους δύσκολους καιρούς της γερμανικής κατοχής, επέζησαν όπως
δηλώνουν, χάρη στα συσσίτια που
έστησε η ΟΜΟΝΟΙΑ, με τη βοήθεια
του Ερυθρού Σταυρού. Ευχήθηκε δε,
οι ηρωικοί νεκροί που σκοτώθηκαν για
τη Λευτεριά της Πατρίδας, να ζουν
πάντα στη σκέψη και στις καρδιές του
ελληνικού λαού.
Οι ομιλίες πλαισιώθηκαν από χορούς της λεβεντογέννας, τους οποίους
απέδωσαν πολυάριθμα συγκροτήματα
όλων των ηλικιών και καταχειροκροτήθηκαν. Τους χορευτές συνόδευσαν o
Δ. Πρωτογεράκης με τη λύρα του, ο Χ.
Ζαχαριουδάκης με το λαγούτο του,
ενώ στο μπάσο ήταν ο Χ. Φυτράκης
και στην κιθάρα ο Α. Κυριακάκης. Ακολούθησε παραδοσιακό κρητικό κέρασμα στο περίπτερο της Αδελφότητας.
Γράφει το μέλος μας Παύλος
Ψαρουδάκης, για τη Μάχη της Κρήτης
21 του Μαγιού και το 41,
όλου του κόσμου οι λαοί,
Κρήτη μιλούν για σένα.
Επά’χει θρόνο η Λευτεριά,
στα κόκαλα στεμένο
και με σταυρούς και αίματα,
τον έχει στολισμένο.
Ξένο δενδρό στο χώμα σου,
ποτέ του δεν θα ανθίσει,
γιατί δεν θα βρεθεί νερό,
ποτέ να το ποτίσει.

Για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο
από την εκδήλωση επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας : www.akpo.gr
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“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1940-1941”

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Σας γνωρίζουμε ότι, ο Σύνδεσμός μας, συγκεντρώνει τις φωτογραφίες όσων φονεύθηκαν κατά τη
Μάχη των Οχυρών 6 έως 9 Απριλίου 1941, στη λεγόμενη «Γραμμή Μεταξά», μαχόμενοι εναντίον των ναζιστικών γερμανικών δυνάμεων.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η έκδοση λευκώματος φωτογραφιών, ως ελάχιστο δείγμα Τιμής
και Ευγνωμοσύνης προς αυτούς.
Μεταξύ αυτών που φονεύθηκαν, ήταν και οι παρακάτω, καταγόμενοι από την Κρήτη, ηρωικοί μαχητές:
1. Αρχοντάκης Κυριάκος του Θεοχάρη, Υπίλαρχος. Γεννήθηκε στο Καστέλλι Κισσάμου Χανίων το
1915. Πέθανε στο Νοσοκομείο του Κιλκίς στις 10 Απριλίου 1941.
2. Αναστασάκης Γεώργιος του Νικολάου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο Χάρακα Ηρακλείου το 1918.
Πέθανε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής στις 19 Μαΐου 1941 (τραυματίσθηκε στη μάχη του χωριού Σώστης
στις 6 Απριλίου 1941).
3. Αντωνογιαννάκης Αριστοτέλης του Γεωργίου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στη Μιαμού Καινουργίου
Ηρακλείου το 1917. Εξαφανίσθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Κιλκίς στις 8 Απριλίου 1941.
4. Βελιγραντάκης Αντώνιος του Ιωάννη, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο Αβδού Ηρακλείου το 1918. Φονεύθηκε στο Φυλάκιο Νέας Κρώμης Δράμας στις 10 Απριλίου 1941.
5. Γιαννούλης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο Σέλινο Αποκορώνου
Χανίων το 1917. Φονεύθηκε στο 93ο Φυλάκιο στις 6 Απριλίου 1941.
6. Ζαχαριάδης Ζαχαρίας του Σάββα, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1905. Πέθανε
από πολεμικά τραύματα στην περιφέρεια Αγίας Παρασκευής Δοϊράνης στις 12 Απριλίου 1941.
7. Καβρουλάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στους Αρμένους Αποκορώνου Χανίων
το 1906. Φονεύθηκε στο Μπέλες στις 6 Απριλίου 1941.
8. Καργιαννάκης Γεώργιος του Μιλτιάδη, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο Καστέλι Ηρακλείου το 1906.
Εξαφανίσθηκε στο Μπέλες στις 6 Απριλίου 1941.
9. Κατριδάκης Εμμανουήλ του Δαυίδ, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στην Πεδιάδα Ηρακλείου το 1906. Εξαφανίσθηκε στο Οχυρό Ρούπελ στις 6 Απριλίου 1941.
10. Μανιδάκης Αντώνιος του Γεωργίου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στη Μιαμού Καινουρίου Ηρακλείου το
1910. Φονεύθηκε στο Οχυρό Μπέλες στις 6 Απριλίου 1941.
11. Μπαδογιάννης Φίλιππος του Ιωάννη, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στα Χανιά Κυδωνίας το 1906. Φονεύθηκε στο ύψ. Αγίου Κωνσταντίνου Κάτω Βροντούς Δράμας στις 9 Απριλίου 1941.
12. Παπακουτάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στην Παλαιοχώρα Σελίνου
Χανίων το 1905. Φονεύθηκε στο Μπέλες στις 6 Απριλίου 1941.
13. Πάτρος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1914.
Τραυματίσθηκε στο χωριό Μπέρτζια και πέθανε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής στις 16 Απριλίου 1941.
14. Πλατσάκης Δημήτριος του Παναγιώτη, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στη Ραβδούχα Κισσάμου Χανίων
το 1918. Εξαφανίσθηκε στο χωριό Παράδεισος Νέστου στις 9 Απριλίου 1941.
15. Ρουσελάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στην Τουρλωτή Σητείας Λασιθίου το
1906. Φονεύθηκε στην περιοχή Θεοδώρειου Σερρών στις 6 Απριλίου 1941.
Σας παρακαλούμε, να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας την παρούσα επιστολή, με την παράκληση προς τους απογόνους ή συγγενείς των παραπάνω ηρωικών μαχητών, να μας στείλουν από μια
φωτογραφία τους με στολή ή με πολιτικά.
Η διεύθυνσή μας είναι:
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ 1940-1941»
Πανεπιστημίου 42 106 79 ΑΘΗΝΑ Ε-mail: oxyra@yahoo.gr
(Σε περίπτωση αποστολής της φωτογραφίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η ανάλυση να είναι 600 dpi).
Είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε μετά από τόσα χρόνια που πέρασαν, γι’ αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3614758 (Το γραφείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη 11:00 έως 13:00 ώρα) ή
6939771373.
Απευθυνόμενοι στα πατριωτικά σας αισθήματα και ελπίζοντας στη συνδρομή σας στην προσπάθεια
που κάνουμε, σας ευχόμαστε κάθε καλό.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δ. Καραμπατσόλης Υποστράτηγος ε.α.
Ώσπου να κάνει μια στροφή, ο δείχτης στο ρολόι
φτάνει του ανθρώπου η χαρά, να γίνει μοιρολόι.

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής 11 Μαΐου 2014, η σύζυγος του
μέλους του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Δημήτρη Μαυριδάκη, Μάγδα, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της και σε όλους
όσους την είχαν γνωρίσει.
Η Μάγδα Μαυριδάκη, πιστή σύντροφος και υποδειγματική μητέρα, παρά τις
πολλές οικογενειακές της υποχρεώσεις-μια και πρόσφατα είχε αποκτήσει το πρώτο
της εγγονάκι- δεν παρέλειπε να δίνει το παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου, χαμογελαστή και
εγκάρδια στο πλευρό του συζύγου της.
Ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τα οποία παρευρέθηκαν στην κηδεία, ήταν και ο
Aιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Χ. Τζανουδάκης ο οποίος αφού συμμετείχε στην εξόδιο ακολουθία, εξήρε το χαρακτήρα της θανούσης και εξέφρασε από τον άμβωνα στους συγγενείς, θερμά
συλλυπητήρια εκ μέρους του σωματείου.
Τραγική φιγούρα η μητέρα της εκλιπούσης, ενώ η οδύνη ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα του
συζύγου, των παιδιών της και όλων των παρισταμένων .
Η αντιπροσωπία της Αδελφότητας είπε το «στερνό αντίο» στην προσφιλή συμπατριώτισσά της και στη
συνέχεια μετέβη στην οικία της κεκοιμημένης για τον «καφέ της παρηγοριάς».
Καλό Παράδεισο καλή μας Μάγδα. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ

Ο κοσμήτορας Μιχάλης Μακρογαμβράκης στον 91.4 κάθε Σάββατο
6-8 μ.μ. στα «Κρητοπερπατήματα»
με τραγούδια της Κρήτης και νέα
από την «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Από την Σαγκάη
στα Χανιά

Οι «Τριανταφυλλένοι Γάμοι», παγκόσμια
γνωστοί ως «Rose Wedding», είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1998, στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Τουρισμού της Σαγκάης, από τη
Διεύθυνση Τουρισμού Σαγκάης και το Δήμο
Huangpu. Πρόκειται για γαμήλιες τελετές μεγάλης κλίμακας, που καθιερώθηκαν ως
αναπόσπαστο μέρος του Φεστιβάλ, προσελκύουν παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω καινοτομίας και στυλ και αποτελούν σήμα κατατεθέν της ίδιας της πόλης.
Φέτος, ο θεσμός ντύθηκε στα χρώματα
του Αιγαίου και είχε τις εικόνες και τις ευωδιές
της Κρήτης. Δέκα έξι ζευγάρια από την Σαγκάη της Κίνας, ενώθηκαν με τα δεσμά του
γάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής 25
Απριλίου 2014, σε ένα από τα ιστορικότερα
μνημεία των Χανίων, το φρούριο Κουλές
στην αρχαία Άπτερα και αντάλλαξαν όρκους
αιώνιας αγάπης με φόντο το γαλάζιο του
κρητικού πελάγους.
Τα ζευγάρια που ταξίδεψαν εκατοντάδες
χιλιόμετρα για να παντρευτούν στα Χανιά,
αφού επισκέφθηκαν το Ρέθυμνο, τον Άγιο
Νικόλα και το Ηράκλειο, αναχώρησαν εντυπωσιασμένοι από τον ήλιο, τη θάλασσα, τη
φιλοξενία και τα αξιοθέατα του νησιού. Εν
συνεχεία, ταξίδεψαν στην Σαντορίνη για να
ολοκληρώσουν την περιήγησή τους στο Αιγαίο.
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Στον Πειραιά τα ιερά λείψανα του Αγίου Ραφαήλ

Την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, σύσσωμος ο Πειραιάς, με επικεφαλής το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη του κ.κ. Σεραφείμ, υποδέχτηκε την Τίμια Κάρα
του Αγίου Ραφαήλ, του Νεοφανούς του Θαυματουργού εκ Λέσβου, την
οποία μετέφερε ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κ κ.
Ιάκωβος.
Στην επίσημη τελετή υποδοχής, η οποία πραγματοποιήθηκε στην προβλήτα 9 του λιμανιού, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα,
παρευρέθηκαν οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές του Πειραιά, σχολεία
του Δήμου, μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι Μπάντες των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δήμου, αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο του σωματείου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και πλήθος κόσμου.
Κατά την άφιξη του ιερού λειψάνου, τιμές απέδιδε στον Άγιο τμήμα ανδρών του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι κόρνες των πλοίων που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι, ηχούσαν δυνατά και πυροσβεστικά πλοιάρια
σχημάτιζαν «υδάτινη αψίδα». Μετά τη σύντομη δέηση που έψαλλαν στο λιμάνι οι ιερείς, ακολούθησε λιτάνευση της Τιμίας Κάρας στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης, όπου πλήθος πιστών καμάρωσε τα παιδιά της Αδελφότητας, για την ευλάβεια και το σεβασμό, με τον οποίο ακολουθούσαν την
πανηγυρική πορεία. Όταν η πομπή έφτασε στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου
και Ελένης, όπου θα παραμείνει μέχρι την 25η Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε Δοξολογία και έγινε αναφορά από τους δύο Μητροπολίτες, στο
Βίο και στην εύρεση των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων
Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου. Μετά το πέρας της λειτουργίας, πλήθος πιστών έσπευσαν να προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη θεια χάρη του
Θαυματουργού Ιερομάρτυρα.
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Ταξίαρχος Τσαρδινάκης Κωνσταντίνος

Επίσκεψη γνωριμίας
Την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, μετά την υποδοχή της Τιμίας Κάρας του
Αγίου Ραφαήλ, από την Μυτιλήνη και τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό
Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και μέλη του Δ.Σ., επισκέφθηκαν το νέο Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιά, Ταξίαρχο Τσαρδινάκη Κωνσταντίνο, για να τον γνωρίσουν από
κοντά και να τον συγχαρούν για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων.
Οι Κρητικοί του Πειραιά, αντάλλαξαν απόψεις με το συμπατριώτη τους σε
ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, μετατρέποντας το χαρακτήρα της επίσκεψης από εθιμοτυπικό, σε ουσιαστικό.
Ο Ταξίαρχος, επιβεβαιώνοντας την κρητική καταγωγή του, υποδέχτηκε
θερμά την αντιπροσωπία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και υποσχέθηκε να ανταποδώσει την επίσκεψη, τονίζοντας πως είναι σπουδαίο να μην ξεχνάς τις
ρίζες σου.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχήθηκαν «καλή δύναμη» και «επιτυχία» στο έργο του κ. Τσαρδινάκη και αποχώρησαν από το γραφείο του, με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ποιός είναι ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά;
Ο Κωνσταντίνος Τσαρδινάκης, γεννήθηκε στην Σητεία Λασιθίου. Με την
είσοδό του στην Αστυνομία, έρχεται στην πρωτεύουσα. Eχει υπηρετήσει σε
διάφορες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ), στην οποία διατέλεσε και ως Υποδιοικητής. Στις 12 Απριλίου του 2014, τοποθετείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας
Πειραιά και αναλαμβάνει καθήκοντα στη θέση του Διευθυντή.
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ.
Μεταξύ των Αγίων και Μαρτύρων της χριστιανικής πίστης, ξεχωριστή θέση για την Πατρίδα μας κατέχουν και οι Νεοφανείς Άγιοι της Λέσβου, Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Η χάρις του Θεού, τους φανέρωσε 500 χρόνια
ύστερα από το μαρτύριό τους και από τότε, αμέτρητα είναι τα θαύματά τους.
Τα λείψανά των Αγίων, φυλάσσονται στο μοναστήρι που βρίσκεται πάνω
από την κωμόπολη της Θερμής της Λέσβου, στο ύψωμα «Καρυές» και
αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς απ’ όλο τον κόσμο.
Ο Άγιος Ραφαήλ, γεννήθηκε το 1410 μ.Χ. Καταγόταν από τους Μύλους
της Ιθάκης και το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Λάσκαρης ή Λασκαρίδης. Πριν γίνει κληρικός, είχε σταδιοδρομήσει στο Βυζαντινό στρατό.
Όταν το 1449 ανέβηκε στο θρόνο της Βασιλεύουσας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο πατήρ Ραφαήλ πήγε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη για να
συναντήσει τον παλιό του φίλο και εκείνος εκτιμώντας την προσωπικότητά
του, τον κράτησε στην Βασιλεύουσα και τον τοποθέτησε στο αξίωμα του
Πρωτοσύγκελου. Το 145Ι, κατά τη διάρκεια ενός εκ των Συνεδρίων, στα
οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο έστελνε επανειλημμένα τον πατέρα Ραφαήλ ως εκπρόσωπό του, γνωρίζεται στη Γαλλική πόλη Μορλαί, με τον εικοσιεπτάχρονο φοιτητή Νικόλαο, ο οποίος παραδειγματιζόμενος από την
υποδειγματική ζωή του Ραφαήλ και τις σώφρονες συμβουλές του, ακολουθεί την οδό της Ιεροσύνης. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης βρίσκει τους
δύο κληρικούς στην Θράκη και την επόμενη χρονιά στην Μυτιλήνη, που
ήταν ελεύθερη. Έπειτα όμως από μερικά χρόνια, πέφτει και αυτή στα χέρια
των Τούρκων, οι οποίοι συλλαμβάνουν τον Ραφαήλ και τον Νικόλαο και
τους υποβάλλουν σε σκληρά και ανηλεή βασανιστήρια. Συγκεκριμένα,
αφού πριόνισαν τη σιαγόνα του Ραφαήλ, τον έσφαξαν. Ο Νικόλαος δεμένος σε μια καρυδιά, βλέποντας να πριονίζουν τον αγαπημένο του Ηγούμενο, έπαθε συγκοπή. Μαζί με τους Αγίους συνάθλησε και η μόλις δώδεκα
χρονών παρθένος Ειρήνη, θυγατέρα του Βασιλείου, προεστού της Θέρμης,
της οποίας οι ασεβείς απέκοψαν το ένα χέρι και ακολούθως την έβαλαν σε
ένα πιθάρι και την έκαψαν ζωντανή, υπό τα βλέμματα των δύστυχων γονέων της.

Πάντα με υγεία

Στο Μέγαρο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», γιόρτασε
για 2η συνεχή χρονιά τα γενέθλιά της, η Μαρία Βερυβάκη, μέλος των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων του σωματείου.Η Μαρία έκοψε την τούρτα
της, παρουσία της μητέρας της, του Προέδρου της Αδελφότητας, μελών του
Δ.Σ. και λίγων εκλεκτών φίλων.
Οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν
τραγουδιστά στην εορτάζουσα, με
τη συνοδεία της κιθάρας του Α.
Κυριακάκη και εκείνη χαρούμενη,
ευχαρίστησε τους «δικούς της»
ανθρώπους, όπως συνηθίζει να
αποκαλεί τα φιλικά της πρόσωπα
στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Η βραδιά έκλεισε
με μια σφιχτή αγκαλιά, πολλά πλατιά χαμόγελα και γλυκές χειροποίητες λιχουδιές.
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H μάχη της Κρήτης στον Κορυδαλλό
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Την πρώτη τους εκδήλωση ιστορικού χαρακτήρα πραγματοποίησε η
ένωση Κρητών Κορυδαλλού-Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη, ο Αγ. Ανδρέας
Κρήτης την Τετάρτη 28 Μαΐου στην πλατεία του Αγ. Γεωργίου στο Κορυδαλλό. Και λέω την πρώτη γιατί μετά από 24 χρόνια προεδρίας του Ανδρέα
Δασκαλάκη, η διοίκηση άλλαξε. Το ύφος της εκδήλωσης ήταν σπονδυλωτό.
Ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσαν ο πατήρ Γεώργιος,και ο
πατήρ Μαυροειδης μιας και ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Νίκαιας κ. κ.
Αλέξιος δεν μπορούσε να παρεβρεθεί. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του δήμαρχου Κορυδαλλού κ. Σταύρου Κασιμάτη και της Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη κ. Γιώργου Ιωακειμίδη καθώς και του προέδρου της ένωσης κ. Γιώργου
Καμινογιαννάκη που έκανε μια μικρή μνεία στα γεγονότα της ιστορικής
μάχης αλλά και στο νέο πρόσωπο του συλλόγου.
Ακολούθησε η απονομή πλακέτας στον επίτιμο πρόεδρο της ένωσης για
την προσφορά του στο πολιτιστικό κίνημα κ. Δασκαλάκη. Αμέσως μετά
ξεκίνησε το κεντρικό πρόγραμμα της 73ης επετείου της μάχης με περισσότερο ανθρωποκεντρική διάθεση προς τα άτομα που με την ανιδιοτελή προσφορά τους, υλική και ηθική βοηθούν την ένωση.
Με αναφορές λοιπόν στο πρόσωπό τους και στο έργο τους σε συνδυασμό με ανάλογες μαντινάδες και με εναλλάξ παρουσίαση μουσικών και χορευτικών τμημάτων κύλησε η εκδήλωση. Έπαιξαν τα συγκροτήματα Δ. Πρωτογεράκης- Γ. Καραγιώργης του κοσμήτορας της ένωσης Ν. Μαυροειδή και
του Δ. Δαμηλάκη. Κρητικά τραγούδια και ριζίτικα ερμήνευσαν τα μέλη της
ένωσης Στ. Μαυροειδή και Μ. Αεράκη, ενώ τα χορευτικά τμήματα του
συλλόγου επιμελήθηκε οι χοροδιδάσκαλος Θ. Τσόντος . Η ομάδα της λύρας
υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους Κ. Γιαννουλάκη παρουσίασαν
σκοπούς της Κρήτης ενώ αξίζει να αναφερθεί ο ιδιαίτερος τρόπος που χειρίστηκε ο εκπαιδευτικός και κύριος ομιλητής Χρ. Μέξης την ιστορική υπόσταση της μάχης.
Τέλος την παρουσίαση του προγράμματος έκαναν η ειδ. γραμματέας της
ένωσης Κ. Αεράκη και η Ι. Καμινογιαννάκη. Όλα τα μέλη του συμβουλίου
βοήθησαν ο καθένας από το πόστο του έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση όσο το δυνατόν αρτιότερα.
Από το Δ.Σ.

Ένωσης Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η
ανοιξιάτικη γιορτή της
Ένωσης Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας
«ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι.
Πλήθος κόσμου-περισσότερος από κάθε
χρονιά –γέμισε το Λιμανάκι των Ερασιτεχνών
Αλιέων στο Κερατσίνι Ο χώρος είχε διαμορφωθεί τόσο όμορφα που κανείς
δεν είχε παράπονο. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του προέδρου της
Ένωσης που ευχαριστώντας τόνισε ότι η Ένωση στέκεται ζωντανή τόσο χρόνια με τις επίπονες προσπάθειες όλων των Δ.Σ. και την βοήθεια των μελών
και των φίλων της. Ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους, τους χορηγούς, τους εθελοντές και όλους όσους βοήθησαν να στηθεί η εκδήλωση και
βοηθούν κάθε φορά στην ολοκλήρωση των προσπαθειών της Ένωσης.
Έκλεισε ευχαριστώντας τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Αγ. Νικόλαο και
τον πρόεδρο τους κ. Μελά που για μια ακόμη φορά παραχώρησαν το Λιμανάκι για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Το γλέντι ξεκίνησε με τα χορευτικά τμήματα της ένωσης. Παιδιά, νέοι, και
ενήλικες κάτω από την διδασκαλία των δασκάλων τους Ανδ. Μαριαννάκη
και Μαρ. Μαντή παρουσίασαν ένα άψογο εκτελεσμένο πρόγραμμα που
ενθουσίασε όλους.
Τα χορευτικά τμήματα αλλά και το μεγάλο γλέντι που ακολούθησε
πλαισίωνε με την μουσική του ο εξαιρετικός Ηλίας Χορευτάκης.
Δ. Σ.
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H συμβολή της γυναίκας
στη Μάχη της Κρήτης

Καμιά πολεμική περίοδος στην Κρήτη δεν περνά, χωρίς να δούμε τις κρητικοπούλες να πολεμούν στην πρώτη γραμμή ή στα μετόπισθεν στο
πλευρό του άνδρα τους, με θάρρος και ανδρεία. Έτσι και στη Μάχη της
Κρήτης, νιές και ηλικιωμένες γυναίκες, άοπλες, με μια αγέραστη καρδιά
χωμένη στα στήθη, δίπλα στον άνδρα, συνετέλεσαν με όλους τους τρόπους
στη δημιουργία του Έπους.
Να πως περιγράφει ένας Γερμανός αξιωματικός των αλεξιπτωτιστών ένα περιστατικό στην περιοχή Γαλατα Χανίων.
«Στο λιγοστό φως της ημέρας, θυμάμαι που πετάχτηκε σαν αγρίμι μέσα
από τους αγκαθωτούς θάμνους, σαν αστραπή, μια λεβεντόκορμη σιλουέτα,
στα μαύρα ντυμένη, με ψηλές μπότες και σαρίκι στο κεφάλι, που δίχως
καθυστέρηση φύτεψε με το γερμανικό αυτόματο που κρατούσε, πέντε
σφαίρες στο στομάχι δύο αλεξιπτωτιστών.
Πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, έπεσε κάτω, γλιστρώντας σαν φίδι
μέσα στους θάμνους, με δαιμονισμένη ταχύτητα. Αντιδρώντας γρήγορα,
τον κυκλώσαμε και προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσουμε.
Όταν έφθασα κοντά του δεν είχε ακόμα πεθάνει. Τα μάτια του ανοικτά,
κατάμαυρα, λες και φοβέριζε τον ερχομό του θανάτου, όμως όλο σχεδόν το
κορμί του ήταν χτυπημένο από τα θραύσματα της χειροβομβίδας.
Τον σήκωσα και ακούμπησα την πλάτη του στον κορμό μιας χοντρής
ελιάς. Ειλικρινά με είχε συναρπάσει η τακτική που μαχόταν. Θα ήταν περίπου 18 χρονών.
Πριν ξεψυχήσει, κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια το στοχασμό μου και χαμογέλασε. Ξαφνιάστηκα. Δεν ξέρω αν χαμογελούσε σε μένα ή στον θάνατο,
που φτερούγιζε για να τον πάρει.
Σήκωσε με κόπο το δεξί του χέρι. Πήρε από το λαιμό του ένα σταυρό που
κρεμόταν, τον φίλησε κι έγειρε το κεφάλι πλάγια, ξεψυχώντας με καρφωμένο στα χείλη του το χαμόγελο.
Όμως, η έκπληξή μου έμελλε να κορυφωθεί, όταν τραβώντας το σαρίκι
του, για να τον ξαπλώσω χάμω, ξεχύθηκαν απ’ το κεφάλι του, μισό μέτρο
κατάμαυρα μαλλιά. Τότε μόνο κατάλαβα πώς ήταν γυναίκα.
Βουβάθηκα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα.
Ένοιωσα στο λαιμό μου έναν κόμπο να με πνίγει. Ήταν η πρώτη φορά που
συνειδητοποίησα ότι η μοίρα των αλεξιπτωτιστών θα ήταν πολύ δύσκολη
στην Κρήτη. Έφυγα, αφήνοντας τη σκέψη μου κάτω από τη γέρικη ελιά,
κοντά στη νεκρή κοπέλα».
Αυτό σήμαινε φίλοι μου, «Γυναίκα της Κρήτης».
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«Οι Ελέφαντες έπεσαν από τον Όλυμπο»

Χαρά, υπερηφάνεια και δικαίωση! Αυτά ήταν τα συναισθήματα που
πλημμύρισαν τους απανταχού της γης Έλληνες, το βράδυ της Τρίτης 25
Ιουνίου 2014, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Μια νίκη, που χάρισε στην ομάδα μας την πρόκριση για τις 16
καλύτερες ομάδες του κόσμου και της έδωσε το διαβατήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ.
Παρόλο που το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την
ελληνική ομάδα και όλα έδειχναν ότι οι «Ελέφαντες» της Αφρικής θα περνούσαν στη νοκ άουτ φάση, έχοντας ισοφαρίσει στο 73' με τον Μπονί, ο
Γιώργος Σαμαράς κέρδισε πέναλτι στο 92' μετά από συρτή σέντρα του Χολέμπας. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής το εκτέλεσε ψύχραιμα, γράφοντας με
τη εύστοχη κίνησή του το τελικό σκορ.
Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης, έδωσε το σήμα για
να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί. Σε κάθε γωνιά της χώρας από την Κρήτη
μέχρι την Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλά μέρη του εξωτερικού, χιλιάδες
πολίτες με γαλανόλευκες σημαίες ξεχύθηκαν στους δρόμους και γλέντησαν
μέχρι το πρωί, ενώ η Εθνική Ελλάδος, δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τον
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά και εκπροσώπους κομμάτων
και φορέων.
Η νίκη-πρόκριση της Ελλάδας, έφερε την αποθέωση και από τον ξένο Τύπο. Δείτε τι έγραψαν τα ξένα Μέσα στο διαδίκτυο.
• Equipe: Οι Ελέφαντες έπεσαν από τον Όλυμπο
• Kicker: Ο Σαμαράς ψύχραιμος, η Ελλάδα προκρίθηκε
• Bild: Απίστευτο!!! Οι μινιμαλιστές πέρασαν στην επόμενη φάση μόλις με
δυο τέρματα. Τις καλύτερες ευχές στην Ιταλία που δεν κατάφερε το ίδιο.
Αλλά οι Έλληνες το έκαναν πιο συναρπαστικό
• Marca: Επική Ελλάδα στην Βραζιλία
Ένα ματς με ένταση, αγωνία και πολλές εναλλαγές συναισθημάτων που
μας έδειξε το δρόμο για την Κόστα Ρίκα..Γιατί το ταξίδι συνεχίζεται και πού
μπορεί να σταματήσει δεν το ξέρει κανείς.
Καλή επιτυχία Ελλάδα!!!
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Ο χορός του αποχαιρετισμού

O Γιάννης και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, επιτυχημένοι χοροδιδάσκαλοι
και ιδιοκτήτες του κρητικού κέντρου «ΚΟΝΑΚΙ», έχασαν τον αγαπημένο
τους πατέρα Μανώλη και σαν άνθρωποι της παράδοσης, τον αποχαιρέτησαν με το δικό τους τρόπο, χορεύοντας γύρω από το φέρετρό του, έναν
Ανωγειανό πηδηχτό, χωρίς τη συνοδεία λύρας. Στο χορό και ο Δ. Μαυρόκωστας με τον Μ. Πασπαράκη, οι οποίοι επί σειρά ετών αποτελούσαν μαζί με
τα παιδιά του εκλιπόντος, ένα συγκρότημα που έφερε το όνομα του γενέθλιου τόπου τους. Ο ήχος από τα απόλυτα συντονισμένα πατήματά τους και
οι ανάσες των χορευτών, έδωσαν στο θρήνο μια ξεχωριστή λεβεντιά, όμοια
με αυτή που είχε ο νεκρός, σε όλη την πορεία της ζωής του.
Ο «Μερτζανομανώλης» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 έτους. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε σύσσωμο το χωριό, θρηνώντας βουβά όχι
μόνο για τον ίδιο, αλλά για μια ολόκληρη εποχή που φεύγει οριστικά μαζί
του. Ανάμεσα στο συντετριμμένοι πλήθος, καλλιτέχνες της Κρητικής μουσικής στις νότες των οποίων ο Μανώλης Σταυρακάκης, χόρευε τον περίφημο
Ανωγειανό.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε το μερακλή των Ανωγείων.
Ο αποχαιρετισμός του νεκρού από τον Γιαλάφτη.
Έκλεισε ο κύκλος τση ζωής και φεύγεις για τον Άδη
μα ο χορός σου ζωντανός, ξόμπλι χωρίς ψεγάδι.
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Συνεχεια απο την σελιδα 16

Μια άλλη ιστοσελίδα η tripadvisor, παροτρύνει τους
τουρίστες να επισκεφθούν την Κρήτη για 237 λόγους, ανάμεσα στους οποίους, οι πανέμορφες παραλίες, τα αγνά φυσικά τοπία, οι θησαυροί της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα σύγχρονα Μουσεία, δίνοντας το προβάδισμα στο ενυδρείο του Ηρακλείου, στη Λιμνοθάλασσα του Μπάλου, στο Ελαφονήσι, στο Μουσείο
Πέτρας και Μαντινάδας στην Χερσόνησο, στην Σαμαριά αλλά και στο συμμαχικό νεκροταφείο στην Σούδα.
Είναι βέβαια γνωστό σε όλους, πως για να
γνωρίσεις κάθε πρόσωπο του ευλογημένου αυτού τόπου, χρειάζεσαι πολλά καλοκαίρια και για να επισκε-

φθείς κάθε του ομορφιά, απαιτούνται αμέτρητα χιλιόμετρα διαδρομών.
Γι αυτό η Κρήτη δεν είναι δελεαστική μόνο για τους
τουρίστες, αλλά και για τους Έλληνες οι περισσότεροι
από τους οποίους, έχουν πάρει ήδη μια γεύση του
νησιού, έχοντας επισκεφθεί τις τουριστικές περιοχές
της.
Η πρότασή μας για φέτος;
Η περιήγησή σας στο λιγότερο γνωστό κομμάτι της
Κρήτης, το πιο ήσυχο και πιο «φυσικό» η οποία θα
σας εκπλήξει αφού θα σας γνωρίσει ένα διαφορετικό
της πρόσωπο, που και αυτό θα σας μαγέψει.
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Καλό σας ταξίδι λοιπόν και περιμένουμε τις
εντυπώσεις σας!!

Επωφεληθείτε από τις σημαντικές εκπτώσεις της ANEK LINES

Στο ταξίδι σας από και προς Χανιά και φέτος το καλοκαίρι, επιλέξτε το πακέτο προσφοράς που ταιριάζει στις
δικές σας ανάγκες και συνδυάστε τις διακοπές σας με την οικονομία και την άνεση στα Χανιά από €29 με τα
πολυτελή πλοία «ΕΛΥΡΟΣ & «OLYMPIC CHAMPION».
Με τακτικά δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 40% στις
καμπίνες και ως 30% στα Ι.Χ. οχήματα αλλά και νέα πακέτα προσφορών για όσους προγραμματίζουν έγκαιρα
το ταξίδι τους από και προς Χανιά, η ANEK LINES βρίσκεται έμπρακτα ακόμη μια χρονιά δίπλα στο επιβατικό
κοινό, απαντώντας ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

ΤΟ ΝΕΟ Δ. Σ. ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, που προέκυψε από τις
αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 1
και 2 Απριλίου 2014.Η πλήρης σύνθεσή του, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Μανεσιώτης.
Α’ Αντιπρ. Παύλος Πολιτάκης. Β’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σωτηρίου. Γ’
Αντιπρόεδρος Μαρία Πιττάκη. Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Παντελάκης. Αν.
Γεν. Γραμματέας Αριστείδης Μασουρίδης. Ταμίας Θεόδωρος Καπράλος.
ΜΕΛΗ: Βασιλείου Ισιδώρα, Βασιλόπουλος Ιωάννης, Γαργαρόπουλος
Κωνσταντίνος, Κορκίδης Ευάγγελος,
Κριαλάκου
Αγγελική, Κυριαζάνος
Αντώνιος, Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μαρκομιχάλης Δημήτριος, Μιχαηλίδης
Γεώργιος, Μπουζόπουλος Ανδροκλής,
Οβακιμιάν Αγκόπ, Οικονόμου Ευάγγελος, Σακελλάρη-Καρέλλη Βασιλική,
Σάμιος Μιχαήλ, Σιδεράκης Γεώργιος,
Στραβαχιλλέας Νικόλαος, Τσερτσιάν
Λεβόν, Χατζηιωάννου Μιχαήλ.
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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»
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Η αγωνία ενός παιδιού
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Μια φορά και έναν καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη εξέφρασε τις ανησυχίες του στο Θεό.
-Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί;
Είμαι μικρό και αβοήθητο.
-Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών Αγγέλων, διάλεξα έναν και
για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει.
-Ναι, αλλά εδώ στον Παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να
γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένο! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;
-Ο Άγγελος που έχω διαλέξει για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδά όλη την ημέρα.
Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι ευτυχισμένο.
-Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω τη γλώσσα
τους;
-Αυτό είναι εύκολο. Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά λόγια, που
έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς!
-Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;
- Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πως να προσεύχεσαι!
-Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με
προστατεύσει από τους κακούς;
-Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την
ζωή του.
-Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια.
- Ο Άγγελός σου θα σου μιλάει για μένα. Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού
θα είμαι πάντα δίπλα σου.
Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε απόλυτη γαλήνη στον Παράδεισο και οι μακρινές
φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί.
Το παιδί βιαστικά ρώτησε:
-Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα, πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!
Και ο Θεός απάντησε:
-Τον Άγγελό σου θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα τον
φωνάζεις απλά «ΜΑΜΑ»!
Αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες του κόσμου,
με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.
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Οι δρόμοι του μεταξιού περνούν από την Κρήτη

Ενθουσιασμένος από την κρητική φιλοξενία και τους πολιτιστικούς θησαυρούς του νησιού, αναχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου 21 Ιουνίου
2014, από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» ο Κινέζος πρωθυπουργός, Λι Κετσιάνγκ, ολοκληρώνοντας την τριήμερη επίσημη επίσκεψή
του στη Ελλάδα. Ο Λι Κετσιάνγκ, έτυχε θερμής υποδοχής από την Υπουργό
Τουρισμού Ο.Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σ. Αρναουτάκη,
τον Δήμαρχο Ηρακλείου Γ. Κουράκη, το νέο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Γ.Ροκαδάκη, Βουλευτές του Νομού και άλλους επίσημους τοπικούς φορείς.
Kατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στην
Κρήτη, ο Λι Κετσιάνγκ,
συνοδευόμενος από τον
Έλληνα Πρωθυπουργό,
Α.Σαμαρά, επισκέφθηκε
τον αρχαιολογικό χώρο
της Κνωσού και παρέστη
στα επίσημα εγκαίνια
των χώρων του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού
Μουσείου του Ηρακλείου, που παραδόθηκαν πρόσφατα σε χρήση. Μάλιστα ο κ. Σαμαράς, χάρισε συμβολικά
στον Κινέζο ομόλογό
του, το εισιτήριο με τον αριθμό 1, που βγήκε στο όνομά του από το γκισέ
του Μουσείου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλωσόρισε τον κ. Κετσιάνγκ
σαν «έναν αληθινό φίλο», όπως χαρακτηριστικά είπε, «που έρχεται από
πολύ μακριά» και τόνισε πως η Κρήτη, ένα τόπος που βάφτηκε με αίμα μέσα από αμέτρητους αγώνες για την ελευθερία των Ελλήνων, ήταν το καταλληλότερο σημείο για να διατρανώσουν τη φιλία τους οι δύο λαοί.
Η επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού στη χώρα μας άφησε μεγάλες
προσδοκίες, αφού ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι το Πεκίνο θα παραμείνει σταθερός επενδυτής και θα προχωρήσει στην αγορά ελληνικών ομολόγων την
επόμενη φορά που η χώρα μας βγει στις αγορές.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στο «Bollywood»

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», στα πολλά χρόνια λειτουργίας της έχει να παρουσιάσει ένα εξαιρετικά σημαντικό και ποικίλο κοινωνικό έργο, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
Έτσι, στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της στήριξης του
έργου κοινωνικών φορέων, τα μικρά παιδιά του σωματείου συμμετείχαν στη
θεατρική παράσταση της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική
Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.),
«Bollywood: o χορός της χαράς». Ένα μιούζικαλ που μας ταξίδεψε από το
κέντρο της Αθήνας στη μακρινή Ινδία. Η εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση, πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2014, στο Αμφιθέατρο
«Αντωνιάδου» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Φώτα, ρυθμός,
κέφι και ζωντάνια, πήραν σάρκα και οστά
από εργαζόμενους, ωφελούμενους και εθελοντές, υπό τους
ήχους της ινδικής μουσικής.
Μελωδίες, ζωηρά χρώματα, αέρινα υφάσματα,
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Οι ομορφιές της Κρήτης στις διεθνείς
ταξιδιωτικές ιστοσελίδες

Κερδίζοντας κάθε χρόνο τις εντυπώσεις, σαν ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς και όχι μόνο προορισμούς, το πανέμορφο νησί της
Κρήτης φιγουράρει για ακόμα μια φορά στις διεθνείς ταξιδιωτικές ιστοσελίδες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την ιστοσελίδα viator.com η οποία αφιερώνει
ένα άρθρο της στην Κρήτη, τονίζοντας κάποιους από τους πολλούς λόγους,
για τους οποίους αξίζει κάποιος να την επισκεφτεί.
Ξεκινώντας, ο συντάκτης αναφέρει ότι η Μεγαλόνησος είναι διάσημη ως
το λίκνο του πολιτισμού στην ανατολική Μεσόγειο. Κατοικήθηκε πριν από
9.000 χρόνια από τους Μινωίτες και σήμερα είναι γεμάτη από αρχαία ερείπια, ενώ διαθέτει ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο και πολλές αμμώδεις παραλίες. Σύμφωνα με την ανωτέρω ιστοσελίδα, στην Κρήτη αξίζει να επισκεφτείς μεταξύ άλλων:
Τα πανίσχυρα βενετσιάνικα τείχη του 13ου αιώνα, που τυλίγουν το παλιό
λιμάνι του Ηρακλείου. Την
Παλιά Πόλη των Χανίων,
που είναι γεμάτη συναγωγές, τζαμιά, εκκλησιές,
καθώς και υπέροχα κτίρια
τούρκικης και βενετσιάνικης προέλευσης, συγκεντρωμένα γύρω από τον παραλιακό δρόμο του λιμανιού. Τα Μινωικά ερείπια στα Μάλια. Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου η
θρυλική διαδρομή ξετυλίγεται μέσα σε ένα στενό, βραχώδες φαράγγι για 18
χιλιόμετρα, πριν καταλήξει στην Αγία Ρουμέλη. Το Λουτρό, ένα ευχάριστο
και παραδοσιακό λευκό χωριό, στο οποίο περνώντας την ημέρα σου, είναι
σαν να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο.
Την Μονή Αρκαδίου, που συμβολίζει ακόμα την ιστορία του αγώνα της
Κρήτης για την ανεξαρτησία. Την Παναγία της Κεράς, που προσφέρει μοναδική θέα στον κόλπο του Μιραμπέλλου. Το άγονο νησάκι της Σπιναλόγκας,
όπου οι έρημοι δρόμοι, οι παλιές πέτρινες κατοικίες, οι οχυρώσεις και το νεκροταφείο έχουν μια φοβερή και συνάμα τραγική ομορφιά.
Τα Μάταλα, που έγιναν διάσημα στη δεκαετία του 1970, όταν χίπις απ’
όλη την Ευρώπη πήγαιναν εκεί. Το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, που
αναδεικνύει τα ερείπια ενός από τους πρώτους εκλεπτυσμένους πολιτισμούς του κόσμου κ.α. Συνεχεια στην σελιδα 14
λαμπερά μοτίβα, χαμογελαστά πρόσωπα και κρητικοί χοροί, δημιούργησαν
ένα υπερθέαμα βασισμένο σε ένα πολύβουο παραμύθι. Μέρος του έργου
τα παιδιά-θύματα της Ινδίας που υποβάλλονται σε εξοντωτική εργασία από
πολύ μικρή ηλικία, σε αντίθεση με τα παιδιά της Ευρώπης που εκπαιδεύονται,
σπουδάζουν και παράλληλα ασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες
όπως ο χορός κλπ. αξιοποιώντας διάφορα ταλέντα τους.
Τα κρητικόπουλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εξέπληξαν τους προσκεκλημένους με
το χορό τους και απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα. Μετά το τέλος της παράστασης ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Μ. Θεοδωρουλάκης, ευχαρίστησε από καρδιάς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ που συνόδευαν τα παιδιά και συνεχάρη τους μικρούς χορευτές. Ακολούθησε πλούσιο κέρασμα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η
ομάδα θεάτρου λειτούργησε
για πρώτη φορά τον Οκτώβρη
του 2013 και στοχεύει στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, στην
ενεργό συμμετοχή και στην
ανάδειξη των δυνατοτήτων αυτοέκφρασης και δημιουργίας.
Αξιέπαινη προσπάθεια που
αξίζει να βρει μιμητές με
απώτερο στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

