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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σας προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας την
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 7:00 μ.μ.
στο Μέγαρο της Αδελφότητας, επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά.
Το Δ.Σ.

×ÑÏÍÏÓ: 8ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ: 32
l

Διανέμεται δωρεάν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΣ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2013.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σας προσκαλούν, στο αποκριάτικο γλέντι που
θα πραγματοποιηθεί στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ» (Θηβών 283, Αιγάλεω),
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013
και ώρα 1.30 μ.μ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2-4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6944686163

TΟ

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες,
Η οικονομική κρίση της
χώρας μας, που θεωρείται η
μεγαλύτερη της τελευταίας
πεντηκονταετίας,
επιβεβαιώνεται καθημερινά και
πλήττει όλο και περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά.
Θ. Τσόντος
Πρόεδρος της Από τη δύσκολη αυτή κατάσταση, δεν θα μπορούσε να
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ξεφύγει και το σωματείο
μας, του οποίου την πόρτα όπως ήταν αναμενόμενο, χτύπησε η οικονομική δυστοκία.
Έτσι με δεδομένο ότι, παρά τις υποσχέσεις και
διαβεβαιώσεις που κατά καιρούς έχουμε λάβει
από διάφορους πολιτικούς φορείς, η Αδελφότητα
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ουδεμία κρατική
επιχορήγηση έχει λάβει από το 2008, η αντιμετώπιση των εξόδων της στηρίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών της, που και αυτές
αν και αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρό ποσό, τα
τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής αδυναμίας,
έχουν συρρικνωθεί επικίνδυνα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ όμως
δεν μεμψιμοιρεί. Αντίθετα, κόντρα στην πε-

ριρρέουσα κατάσταση, αγωνίζεται καθημερινά με
«νύχια και με δόντια» για να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια σε όλες τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της, χωρίς να αναστείλει καμία από τις δραστηριότητές της, ούτε
καν την έκδοση της εφημερίδας της, το κόστος
της οποίας πολλές φορές είναι δυσβάστακτο για
το ταμείο του συλλόγου. Επιπλέον η αδήριτος ανάγκη επιβίωσης και η υπεύθυνη στάση για τη
σωστή λειτουργία του ιστορικού αυτού σωματείου μετέτρεψαν την αγανάκτησή μας για την
κατάσταση, σε παραγωγικότητα. και μας οδήγησαν στην επινόηση λύσεων.
Έτσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 99 χρόνων
από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, φιλοτεχνήσαμε με προσωπική εργασία και πολύ μεράκι, το πρώτο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ» το
οποίο αποτελεί ένα λεύκωμα φωτογραφιών της
Κρήτης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ιστορία του σωματείου, αποσπάσματα από το ιστορικό του αρχείο και φωτογραφίες των μουσικοχορευτικών του συγκροτημάτων, ενώ κλείνει
με τον όμορφο Πειραιά, που οι Κρητικοί δικαίως
θεωρούν δεύτερη πατρίδα τους. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως παρά τη σκληρή δουλειά, ο

σκοπός μας θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί εάν
δεν είχαμε τη βοήθεια πολλών μελών του σωματείου και φίλων της κρητικής παροικίας.
Ιδιώτες, γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, ιδιοκτήτες γειτονικών και όχι μόνο καταστημάτων, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά
μας ενισχύοντας οικονομικά την έκδοσή του ημερολογίου μας με την καταχώρηση της διαφήμισής τους στις σελίδες του. Οι Άγιες ημέρες
πλησιάζουν. Είναι πολύ όμορφο και συνάμα πρακτικό μαζί με το δωράκι που θα χαρίσετε στους δικούς σας ανθρώπους, να τους φέρετε πιο κοντά
στην Κρήτη μας, χαρίζοντάς τους και το ημερολόγιο του σωματείου, του οποίου αντίτυπα μπορείτε
να προμηθευτείτε, ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί
μας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη πως επικροτώντας αυτήν την πρωτοβουλία, βάζετε το
δικό σας λιθαράκι στην απρόσκοπτη λειτουργία
ενός ιστορικού σωματείου, που αποτελεί φυτώριο
ανελίξεως για τα νέα παιδιά αφού παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να εξελίξουν τη γνώση
τους στην ιστορία και την παράδοση του τόπου
τους στηριζόμενοι στην πείρα, την καθοδήγηση
και την ωριμότητα των μεγαλυτέρων.
Σας εύχομαι από καρδιάς «Καλή χρονιά».
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ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ
Επίσημη έναρξη των μαθημάτων με την ευλογία της Εκκλησίας

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», άνοιξε
και επίσημα τις πόρτες της στους μαθητές των μουσικοχορευτικών σχολών, με την καθιερωμένη τέλεση του
Αγιασμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Πειραιά, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012, προκειμένου τα
μέλη των καλλιτεχνικών ομάδων και οι δάσκαλοί τους να
διανύσουν μια καρποφόρα και δημιουργική χρονιά, με
την ευλογία του Τριαδικού Θεού. Τον Αγιασμό τέλεσε ο
Αντιπρόεδρος του σωματείου Aιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Χ. Τζανουδάκης, ενώ μέλη και φίλοι του
σωματείου που είχαν γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα διδασκαλίας, τον συνόδευσαν ψάλλοντας με κατάνυξη
«Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου….».
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας καλωσόρισε εκ μέρους
του Δ.Σ. όλους τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε
στους μαθητές καλή χρονιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Παράλληλα κάλεσε όλους όσους αγαπούν το χορό
και την καλή παρέα, να γίνουν μέλη του Συλλόγου, ενός
Συλλόγου όπως τόνισε, με μεγάλη ιστορία και πλούσια
πολιτιστική δραστηριότητα. Στη συνέχεια τα μέλη του
Δ.Σ. τα οποία είχαν αναλάβει να προετοιμάσουν ένα παραδοσιακό κέρασμα, περιποιήθηκαν τους επισκέπτες,
τσούγκρισαν μαζί τους τα ποτήρια, αντάλλαξαν ευχές και
τους ευχαρίστησαν που τίμησαν με την παρουσία τους
την Αδελφότητα, ενώ οι μαθητές ανεβάζοντας την ένταση της μουσικής επιδόθηκαν με ζήλο στο χορό σε μια
προσπάθεια να θυμηθούν ό,τι ξέχασαν με τις καλοκαιρινές διακοπές.

H «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τη μνήμη των Μελαμπιανών Μαρτύρων

Oι Τέσσερις Nεομάρτυρες οι οποίοι μαρτύρησαν το 1824 στη θέση Μεγάλη Πόρτα του Ρεθύμνου, καταξιώθηκαν αμέσως
ως Άγιοι στη συνείδηση των Χριστιανών.
Πολύ νωρίς, ίσως και από τον επόμενο
χρόνο του μαρτυρίου τους, οι
Pεθυμνιώτες χριστιανοί τελούσαν λειτουργίες, αφιερωμένες στη μνήμη τους κι
αργότερα τους αναγνώρισαν ως προστάτες της σύγχρονης πόλης. Σήμερα τα ιερά λείψανά τους βρίσκονται στην Ι.Μ
Αρκαδίου, το Ρέθυμνο, τις Μέλαμπες, την
Αθήνα κ.α.
Το γειτονικό Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία,
το ένα κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Μελαμπιανών Μαρτύρων, επέλεξε όπως κάθε χρόνο η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ»,
για να τιμήσει τη μνήμη τους. Έτσι το
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και η νεολαία της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ντυμένη με παραδοσιακές
ενδυμασίες, παρακολούθησαν τη Θεία
Λειτουργία και είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν από το συμπατριώτη τους Αιδεσιμολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Μακριδάκη, για την πίστη και την
αυτοθυσία των Κρητικών Αγίων.
Μετά το πέρας της λειτουργίας όλοι οι
παρευρισκόμενοι
απόλαυσαν
ένα
πλούσιο κρητικό κέρασμα, το οποίο προσέφερε η κ. Αγγελική Μουντάκη στη
μνήμη του αείμνηστου συζύγου της,
Κώστα Μουντάκη.
Την επομένη το πρωί τα παιδιά της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, συνοδευόμενα από τον Αντιπρόεδρο του σωματείου προσήλθαν και
πάλι στον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία, όπου
παρακολούθησαν με κατάνυξη τη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε ιερουργούντος του συμπατριώτη μας Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Προικονήσων κ.κ. Ιωσήφ.
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« Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »

H 28η Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία της εισόδου της πατρίδας μας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα - σε αντίθεση με άλλες χώρες
που γιορτάζουν και έχουν καθιερώσει ως ημέρες
αργίας, τις ημέρες λήξης των δύο Παγκόσμιων
Πολέμων - όλες οι µεγάλες εθνικές επέτειοι
συνδέονται µε την έναρξη και όχι µε το αποτέλεσµα ενός αγώνα. Με την ικανότητα δηλαδή
του έθνους, να εξεγείρεται απέναντι σε οιαδήποτε μορφή δεσποτισμού.
Παρόλη την τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στη χώρα μας λόγω των συνεχών οικονομικών μέτρων, η ιστορική επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου, τιμήθηκε και φέτος σε όλη την
Ελλάδα με τις επίσημες παρελάσεις και την αθρόα
προσέλευση πολιτών.
Το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις έδωσε
και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία συμμετείχε στην επίσημη
δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδας, χοροστατούντος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, με πολυμελές τμήμα
των χορευτικών της συγκροτημάτων με παραδοσιακές ενδυμασίες και στη συνέχεια στην καθιερωμένη παρέλαση στη Λεωφόρο Ηρώων
Πολυτεχνείου, ενώ ο Πρόεδρος του σωματείου
κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των ηρώων
του ’40, μπροστά στον ανδριάντα του Θ. Κολοκοτρώνη, στον πεζόδρομο Δραγάτση.
Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή που οι
κρητικοπούλες μάνες κρατώντας τα παιδιά τους
από το χέρι, διέσχισαν περήφανα τη Λεωφόρο
δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους, πως στην
Ελλάδα τα παιδιά από πολύ νωρίς γαλουχούνται
και ζυμώνονται με τα υψηλά ιδανικά της πατρίδας τους, τα οποία ριζώνονται βαθιά μέσα τους και καμιά αντιξοότητα δεν μπορεί να
τους τα ξεριζώσει.
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«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»

Μια διαχρονική παρουσίαση τραγουδιών, χορών και δρώμενων των κατοίκων του Πειραιά από την αρχαιότητα έως τη δεκαετία του 1960, είχε
την ευκαιρία να παρακολουθήσει πλήθος κόσμου, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Την εκδήλωση στην οποία
συμμετείχαν σύλλογοι και ομάδες, διοργάνωσε το Τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, υπό την
ευθύνη της Προέδρου του, Πόπης Βαρουδάκη.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», συμμετείχε με πολυμελές
χορευτικό συγκρότημα, το οποίο παρουσίασε χορούς της Μεγαλονήσου,
υπό τους ήχους της λύρας του Γ. Κυπριωτάκη και του λαγούτου του Μ.
Πλυμάκη, ενώ μαζί τους έπαιξε και ο
καταξιωμένος καλλιτέχνης Σ. Μαμαλάκης, ο οποίος συνόδεψε τους χορευτές με το τραγούδι και το λαγούτο του.
Την παρουσίαση του σωματείου από
την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καθώς
και μια μικρή αναδρομή στον καιρό
της εσωτερικής μετανάστευσης, το
ρεύμα της οποίας ακολούθησαν και οι
κρητικοί, έκανε η Γ. Γραμματέας του
σωματείου Α.-Μ. Ντουντουνάκη.
Η χορευτική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
γέμισε την πίστα με την παρουσία της,
έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και καταχειροκροτήθηκε.
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Από τους κρητικού ς χ ο ρ ο ύ ς … … σ τ ο χ ο ρ ό τ ο υ Η σ α ΐ α

Όταν η Σοφία Καραγιάννη από την όμορφη Κάρπαθο, ήρθε στην Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», για να μάθει τα βήματα των κρητικών χορών, δεν φανταζόταν, πως τα δικά της βήματα θα οδηγούσε σύντομα στο κατώφλι της εκκλησίας, ο φτερωτός Θεός του Έρωτα, ο οποίος την περίμενε εκεί,
βάζοντας τα βέλη του στη φαρέτρα του μέλους του
Δ.Σ., Άρη Κυριακάκη. Έτσι το τελευταίο Κυριακάτικο
πρωινό του Σεπτέμβρη, ο Άρης αποφάσισε να αποχαιρετήσει για πάντα την εργένικη ζωή. Με την παραδοσιακή κρητική φορεσιά του, συνοδευόμενος από τον
πατέρα του και σύσσωμο το Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ , πήρε
το δρόμο για τον Ι.Ν. του ΄Αη Σπυρίδωνα, πολιούχου
του Πειραιά. Με σύμμαχο τον ήλιο και πρωτεργάτες
της χαράς τον αδελφό του Μαρίνο στο λαγούτο και τους
φίλους και συνεργάτες του Μ. Παυλιδάκη στη λύρα και
Χ. Φυτράκη στην κιθάρα, έφτασαν με τραγούδια, πειράγματα και μαντινάδες στον κατάμεστο προαύλιο
χώρο της εκκλησίας όπου τους υποδέχτηκαν οι πρώτες
μπαλωθιές. Η εμφάνιση της νύφης εντυπωσίασε το
γαμπρό ο οποίος της εξέφρασε το θαυμασμό του με την
εξής μαντινάδα :
Ήρθες κι έλαμψε ο Πειραιάς από την ομορφιά σου
γι’ αυτό θα γίνω σήμερα ο κύρης της καρδιάς σου
Το μυστήριο τέλεσε ο εφημέριος του Ναού Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Χ. Τζανουδάκης, ο
οποίος σαν Β΄Αντιπρόεδρος του σωματείου, ευχήθηκε
εκ μέρους του Δ.Σ. στους νιόπαντρους, «βίον ανθόσπαρτον», ενώ κουμπάροι ήταν, ο Γ. Κολάρος και η Δ.
Πορφυριάδου. Οι χαρούμενες στιγμές, συνεχίστηκαν
στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», όπου οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν πλούσια κρητικά εδέσματα και καμάρωσαν το ζευγάρι να χορεύει σούστα και όχι μόνο, το γαμπρό να αφιερώνει τραγούδια στη νύφη με την κιθάρα
του, αλλά και τους φίλους των νεονύμφων να τραγουδούν και να χορεύουν με τις παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες προς τιμήν τους, ενώ στα όργανα ήταν οι
φίλοι του γαμπρού Γ. Σοφίλας (λύρα), Π. Κουτούζος
(λαούτο), Χ. Φυτράκης (κιθάρα ) και Χ. Τσελεπόπουλος
(μπάσο).
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η
οποία έγινε η αιτία να γνωριστούν ο Άρης και η Σοφία
εύχεται στα παιδιά της, που τόσο αγαπούν το τραγούδι
και το χορό και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις μουσικοχορευτικές δραστηριότητες του σωματείου, όπως οι
χορευτές κρατιούνται χέρι - χέρι για να δηλώσουν
τους στενούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν την παρέα,
έτσι και αυτοί να βαδίζουν για το υπόλοιπο της ζήσης
τους ενωμένοι και αγαπημένοι και «η μελωδία της ευτυχίας» να τους συντροφεύει για πάντα.

Άρωμα Κρήτης στην πλατεία Κλαυθμώνος

Με κρητικά αγροτικά προϊόντα και είδη λαϊκής τέχνης γέμισε
η πλατεία Κλαυθμώνος, η οποία φιλοξένησε την έκθεση
«Αγροτικός Αύγουστος 2012», για πέντε ημέρες από τις 3 ως
τις 7 Οκτωβρίου 2012. Η Έκθεση αφού παρουσιάστηκε με
επιτυχία στα Χανιά, μεταφέρθηκε από το Δήμο Χανίων για
άλλη μια χρονιά στο κέντρο της Αθήνας σε μια προσπάθεια
επαναφοράς των αγνών προϊόντων στα ελληνικά ράφια, που
δυστυχώς εκτοπίζονται από άλλα εισαγόμενα. Την πρωτοβουλία αυτή, στήριξε με το δικό της τρόπο και η Αδελφότητα
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία συμμετείχε στα
εγκαίνια με το παιδικό χορευτικό της συγκρότημα.
Τα κρητικόπουλα του Πειραιά , εντυπωσίασαν τους περαστικούς ενώ οι φωτογραφικές μηχανές και οι βιντεοκάμερες
των παρευρισκομένων πήραν φωτιά σε μια προσπάθεια να
αποθανατίσουν τους μικρούς «συνεχιστές της παράδοσης».Την Έκθεση, στα εγκαίνια της οποίας μεταξύ πολλών
επισήμων παρέστη και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σ. Αρναουτάκης, επισκέφθηκε πλήθος κόσμου ο οποίος απόλαυσε παραδοσιακές γεύσεις, κεράσματα, τσικουδιά, και πολύ χορό
από τη λατρεμένη Κρήτη.
Στην φωτογραφία: ο Δήμαρχος Χανίων Μ. Σκουλάκης με
το χορευτικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και μέλη του Δ.Σ.
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Eνα ιστορικό σωματείο ……σε μια ιστορική πόλη

Με εκδρομικό προορισμό την
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος,
το ιστορικό Ναύπλιο, ξεκίνησαν
μέλη και φίλοι της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τη
μονοήμερη απόδρασή τους από την
πολύβουη πόλη, το πρωί της Κυριακής 11 Νοεμβρίου 2012, αφήνοντας
για λίγο πίσω τους, τα προβλήματα
της καθημερινότητας. Το πρωινό
ξύπνημα, δεν μείωσε ούτε στο
ελάχιστο το κέφι των εκδρομέων, οι
οποίοι απόλαυσαν τη σύντομη διαδρομή με τραγούδι, πειράγματα και
ανέκδοτα ενώ οι νοικοκυρές, συναγωνίζονταν η μια την άλλη με τα χειροποίητα κεράσματα που είχαν ετοιμάσει. Με την αποβίβασή τους στο
Ναύπλιο, οι παρέες χωρίστηκαν
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
Άλλοι γοητεύτηκαν αμέσως από τις
ομορφιές της πόλης και προτίμησαν
να τη σεργιανίσουν και να
ψωνίσουν αναμνηστικά δώρα για
τους φίλους τους, άλλοι ανέβηκαν
στο Παλαμήδι και αφού επισκέφθηκαν στον προμαχώνα «Μιλτιάδης»,
τη φυλακή του ήρωα της Ελληνικής
επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, απόλαυσαν την εκπληκτική
θέα προς τον Αργολικό κόλπο και
την πόλη του Ναυπλίου και άλλοι
έκατσαν να ξεκουραστούν και να
κουβεντιάσουν πίνοντας καφεδάκι,
ψημένο στη χόβολη.
Οι στενοί και φαρδείς δρόμοι, οι
μεγάλες-παλιές και μικρές-καινούργιες πλατείες, οι Οθωμανικές Κρήνες που στολίζουν τα ενετικά, τα νεοκλασικά και τα καινούργια του κτίρια, όλα γοητευτικά αρχιτεκτονικά
κοσμήματα έκαναν τους επισκέπτες να δικαιολογήσουν την ονομασία «Νάπολη της Ανατολής» που
προσέδωσαν στο Ναύπλιο οι Ενετοί
θαλασσοκράτες. Μετά τη βόλτα, ένα

σύγχρονο κατάστημα δίπλα στις
πηγές και τις σπηλιές του πανέμορφου Κεφαλαρίου, περίμενε τους ταξιδιώτες για να γευματίσουν.
Πριν καλά- καλά καταναλωθεί το
κρασάκι κα τα μεζεδάκια οι νεαροί
μαθητές του χορευτικού συγκροτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κατέκλυσαν
την πίστα και δεν ήταν λίγοι αυτοί
που τους ακολούθησαν επιδεικνύοντας τις χορευτικές τους δεξιότητες όχι μόνο στους κρητικούς, αλλά σε όλους τους παραδοσιακούς
χορούς. Η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο που ακολούθησε,
έδωσε την ευκαιρία σε όλους να
δουν πολλά αντικείμενα που καταδεικνύουν τον πολιτισμό της περιοχής και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί, μέχρι πριν μερικές
δεκαετίες. Ένα κεράκι στην Παναγιά
την Κεφαλαριώτισσα, στην εκκλησία
της Ζωοδόχου Πηγής, λίγα αργίτικα
πορτοκάλια για το δρόμο και το
ταξίδι της επιστροφής ξεκίνησε με
ακόμα μεγαλύτερο κέφι.
Μαντινάδες, ριζίτικα, λαϊκά τραγούδια, αστείες μιμήσεις, αστείρευτη έμπνευση και ενθουσιασμός
εξέπληξαν ευχάριστα τους φίλους
των μελών του σωματείου που απόλαυσαν την κρητική φιλοξενία και
συνεχάρησαν τους διοργανωτές της
εκδρομής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με δεδομένη την αρχή ότι, το έργο ενός
Συλλόγου δεν είναι μόνο η διάδοση
της παράδοσης,
αλλά και η
εμφύσηση στα μέλη του αρχών και
ιδεών που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση, τη φιλία, τη γνώση και
το πνεύμα της ομάδας, έμειναν
απόλυτα
ικανοποιημένοι
και
ευχήθηκαν να ακολουθήσουν
σύντομα και άλλες παρόμοιες αποδράσεις.

Χρόνια πολλά Μιχάλη

Ο Μιχάλης Πνευματικάκης, μέλος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ένθερμος υποστηρικτής της, γιόρτασε το όνομά του, ανήμερα της γιορτής των
«Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ»
στην ψαροταβέρνα «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ» στην Πειραϊκή
και δεν ήταν λίγοι οι φίλοι και οι γνωστοί -ανάμεσά τους και πολλοί επώνυμοι- που έσπευσαν να
του ευχηθούν τα «χρόνια πολλά» και να γλεντήσουν με το συγκρότημα του Μανώλη Ψαλίδη και
τους νεαρούς καλλιτέχνες Κορναράκη και Αγγελιδάκη.
Ο Μιχάλης, γνωστός σε όλους για τη γενναιοδωρία και το αίσθημα φιλοξενίας που τον διακρίνει, φρόντισε ώστε οι καλεσμένοι του να
τύχουν ιδιαίτερης περιποίησης, ενώ τους εκλεκτούς μεζέδες του καταστήματος, συνόδευαν σε
αφθονία τα δικά του κρητικά προϊόντα.
Παρών στο γλέντι και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στενός
φίλος του εορτάζοντα, ο οποίος βρίσκεται πάντα
κοντά στο σωματείο και δεν παραλείπει να εμπλουτίζει όλες τις εκδηλώσεις του, προσφέροντας πλούσιο κρητικό κέρασμα από το επί της
οδού Κλεισόβης 81, στον Πειραιά κατάστημά του.
Στις φωτογραφίες ο Μιχάλης με τους φίλους του.

óåëßäá 5

ΠΑΛΑΜΗΔΙ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΡΙ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΡΩΤΕ ΚΑΙ ΠΙΝΕΤΕ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΥΣ
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Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννημένος
στην υπόδουλη τότε Κρήτη ήταν
από τα νεανικά του χρόνια θιασώτης
της Μεγάλης Ιδέας, την οποία όμως
προσέγγιζε με ρεαλισμό και σύνεση
χωρίς να της προσδίδει μεταφυσικές
διαστάσεις όπως οι αντίπαλοι του.
Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, η
Ελλάδα της Μελούνας διπλασιάστηκε
μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ας
μην ξεχνάμε ότι οι αντίπαλοι του δεν
πίστεψαν ποτέ στη νίκη του 19121913. Ο «πολύς» Ιωάννης Μεταξάς
σημείωνε τότε στο ημε-ρολόγιο του,
ότι αμφισβητούσε τη δυνατότητα
της Ελλάδος να ενσωματώσει ακόμη
και την Κρήτη! «Και τώρα το βλέμμα
μας προς Ανατολάς» είχε πει στον
υπαρχηγό του Εμμανουήλ Ρέπουλη
μετά την υπογραφή της συνθήκης
του Βουκουρεστίου.
Βεβαίως ήταν προφανές ότι η
χώρα χρειαζόταν κάποιο χρόνο για
να αφομοιώσει τις «νέες χώρες». Για
το λόγο αυτό ο Βενιζέλος προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση με την
Τουρκία το καλοκαίρι του 1914, στις
παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νεότουρκοι όμως είχαν
ήδη αρχίσει τις διώξεις σε βάρος των
ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας
και του Πόντου από το τέλος του
1913. Ουσιαστικά είχε ξεκινήσει με
σχέδια του Γερμανού στρατηγού
Λήμμαν Φον Σάντερς πασά, η γενοκτονία των Ελλήνων. Οι Έλληνες της
Μ. Ασίας θα εξοντώνονταν είτε οι
Έλληνες αποβιβάζονταν στη Σμύρνη
είτε όχι. Κάνω αυτή την επισήμανση,
γιατί πολλοί θεωρούν ότι ο αφανισμός του Ελληνισμού της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οφείλεται
στη «Μικρασιατική Εκστρατεία». Η
καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς είναι: «Δείτε τους Ρωμιούς της
Πόλης, της Ίμβρου, της Τενέδου και
της περιοχής της Αλεξανδρέττας.
Εξοντώνονται συνεχώς και συστηματικά από το Τουρκικό καθεστώς.
Ποιά επιθετική ενέργεια εκάναμε
εναντίον της Τουρκίας μετά το
1922;».
Παράλληλα με τις διώξεις των
Ελλήνων, το Τουρκικό καθεστώς
υπέθαλπε τις μετοικεσίες των «Κονιάρων» της Μακεδονίας στη Μ.
Ασία. Για πρώτη φορά γίνεται τότε
λόγος από την πλευρά της Τουρκίας
για ανταλλαγή πληθυσμών (Πολλοί
ηλίθιοι ή βαλτοί κατηγορούν σήμερα
το Βενιζέλο ως τον «εφευρέτη» της
ανταλλαγής). Η κυβέρνηση του Βενιζέλου προσπάθησε τότε να εμποδίσει αυτή τη μετακίνηση, γιατί
ήταν προφανές ότι οι Τούρκοι θα εγκαθίσταντο σε περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς όπως και έγινε. Και
αφού αυτό στάθηκε αδύνατο
υποχρέωσε τους Κονιάρους να
δηλώσουν στον Τούρκο πρεσβευτή,
που υποκριτικά έκανε τον ανήξερο,
ότι εγκαταλείπουν με τη θέληση τους
τη Μακεδονία γιατί δεν μπορούν να
ζήσουν με καθεστώς «απίστων».
Όμως τον Αύγουστο του 1914 ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο
Βενιζέλος ήταν υποχρεωμένος να
προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η χώρα έπρεπε να λάβει το
μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς.
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Θα ρωτήσετε «δεν μπορούσε να
μείνει ουδέτερη;». Όχι, γιατί τότε η
Μακεδονία θα εδίδετο στη Σερβία αν
νικούσε η Αντάντ ή στη Βουλγαρία
αν νικούσαν οι Γερμανοί. Βέβαια, το
προ του 1909 καθεστώς, δεκάρα δεν
έδινε αν έχανε τις «νέες χώρες» που
είχαν ήδη στραφεί προς το Βενιζέλο
τον ελευθερωτή τους. «Μικρό-μικρό
τ’ αλώνι μου για να’ ναι και δικό
μου». «Θέλουμε να ανεβαίνουμε στο
Λυκαβηττό και να βλέπουμε τη χώρα
μας». Ήταν μερικά από τα συνθήματα των εκλογών του Νοεμβρίου του
1920. Κορυφαίο όλων «η Ελλάδα με-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

γάλωσε, το δικό σου χωράφι μεγάλωσε;». Και ας μην ξεχνάμε το σκίσιμο του χάρτη της Μεγάλης Ελλάδας
από το βουλευτή της Μεσσηνίας,
Φώτη Μοσχουλά. Όποιος θέλει να
δει γιατί χάθηκε η Μ. Ασία θα πρέπει
πρώτα να σταθεί στην περίοδο του
Εθνικού Διχασμού στα δύο Ελληνικά
κράτη. Το ένα της Θεσσαλονίκης της
Εθνικής Άμυνας του Βενιζέλου
συμπολέμησε με τη νικήτρια Αντάντ.
Το άλλο της Αθήνας – το Κωνσταντίνικο – ήταν δυστυχώς εν δυνάμει
σύμμαχος των Γερμανών. Ε, αυτό το
κράτος κέρδισε τις εκλογές του
1920. Η επέκταση στη Μ. Ασία ήταν
επιβεβλημένη από τα πράγματα για
να σωθεί ο εκεί ευρισκόμενος
Ελληνισμός, ο οποίος σύμφωνα με
το υπόμνημα του Βενιζέλου στις Μεγάλες Δυνάμεις ήταν «το αγνότερο
τμήμα της Ελληνικής φυλής όπερ
καλύτερα διατήρησε τον εθνικόν
τύπον».
Το Ελληνικό κράτος θα γινόταν περιφερειακή δύναμη αν πατούσε και
στις δύο όχθες του Αιγαίου. Μα θα
πουν κάποιοι: «Χωρίς ασφαλή φυσικά σύνορα πως ήταν δυνατόν να
σταθούμε στη Δυτική Μ. Ασία; Θα
έπρεπε να καταστραφεί εντελώς η
Τουρκία, πράγμα αδύνατον». Για να
δούμε όμως την πραγματικότητα.
Σύμφωνα με το διάσημο Γερμανό
γεωγράφο του 18ου αιώνα, Φίλιπσον, του οποίου την άποψη επικαλέστηκε στο υπόμνημά του ο Βενιζέλος
«Η Μ. Ασία διαχωρίζεται εις το μέσον
αυτής υπό μιας μεγάλης φυσικής μεθοριακής γραμμής. Από το ένα μέρος
έχουμε ένα υψίπεδο κλειστό με ασιατικό χαρακτήρα και από το άλλο μια
Αιγιακή χώρα που είναι στενά δεμένη
με την Ελλάδα εκείθεν της θαλάσσης». Τα φυσικά σύνορα υπάρχουν
λοιπόν. Ποιός θα τα προστάτευε; Μα
φυσικά ένας καλά οργανωμένος
στρατός. Ο Βενιζέλος πολεμιστής ο
ίδιος των Κρητικών Αγώνων είχε τάξει από την αρχή της έλευσής του
στην Αθήνα ως πρώτη προτεραιότητα την συγκρότηση ισχυρού στρατού. Και πράγματι το πέτυχε. Ίδια

ήταν η πολιτική του και κατά την περίοδο 1916-1917. Ο στρατός της Εθνικής Αμύνης ήταν ο καλύτερος στρατός που συγκρότησε το νεοελληνικό κράτος. Ήταν η εποχή όπου
«τα παιδιά του καθεστώτος» εστέλλοντο στο μέτωπο με πρώτους από
όλους τους Κρητικούς. «Και στην
Άμυνα εκεί πολεμούν οι Κρητικοί»
(από το τραγούδι της Εθνικής
Αμύνης). Με αυτή τη φοβερή πολεμική μηχανή, που κατέπληττε και τους
ξένους, αποβιβάστηκε η Ελλάδα στη
Μ. Ασία. Ο στρατός ήταν μικρός μεν
σε δύναμη, αλλά ήταν αξιόμαχος και
με υψηλό ηθικό. Η κραυγή «Γιουνάν
γκελιόρ» (έρχο-νται οι Έλληνες) σκορπούσε τον τρό-μο στους Τούρκους.
Ο Βενιζέλος είχε πετύχει ώστε η
Ελλάδα να κατέχει την Ιωνία ως εντολοδόχος Άγγλων, Γάλλων, ακόμα
και Ιταλών. Σύμφωνα με τον ίδιο το
Βενιζέλο, η συνθήκη των Σεβρών
ήταν ένα σύνολο, του οποίου όλα τα
τμήματα αλληλοσυνδέονταν. Σκοπός
του ήταν η παγίωση της κατοχής της
Ιωνίας. Για το λόγο αυτό αποφάσισε
να οχυρωθεί η περιοχή πέριξ της
Σμύρνης. Στην επιτροπή των οχυρωματικών έργων ήταν και ο διάσημος μαθηματικός Καραθεοδωρή.
Δυστυχώς το σχέδιο που θα έσωζε
τη Σμύρνη εγκαταλήφθηκε μετά την
1η Νοεμβρίου.
Ακόμη η πολιτική της Ελληνικής
διοίκησης προς όλες τις εθνότητες
της Μ. Ασίας ήταν ιδιαίτερα φιλική.
Καλό είναι να γνωρίζουν κάποιοι ότι
οι Κιρκάσιοι αλλά και αντικεμαλικοί
Τούρκοι συμπολέμησαν με τον ελληνικό στρατό στη Μ. Ασία. Ο στρατηγός Σπυρίδωνος που υπηρέτησε
στη Μ. Ασία από το 1919-1922, ως
διευθυντής του 4ου γραφείου της
Στρατιάς (εφοδιασμός-μεταφορές)
κάνει ιδιαίτερη μνεία για τη βοήθεια
που προσέφεραν οι Τούρκοι χωρικοί
με τις καμήλες τους στον ανεφοδιασμό του στρατού. Και το μετανοεμβριανό καθεστώς τί έκανε; Ανέτρεψε
τα πάντα. Οι ξένες δυνάμεις αντιμετώπισαν πλέον την Ελλάδα ως
εχθρική δύναμη (Σύμμαχος της Γερμανίας). Η επάνοδος του έκπτωτου
βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν το
καλύτερο δώρο προς τον Κεμάλ, που
από τότε άρχισε να αυξάνει τη
δύναμη του. Η οίηση του νεκραναστημένου καθεστώτος ήταν τέτοια,
ώστε δεν κάλεσε καν στη δοξολογία
που έγινε για την επάνοδο, τους πρεσβευτές Αγγλίας και Γαλλίας. Και βέβαια ξεκίνησε ο διωγμός όλων των
άξιων στελεχών του στρατεύματος.
Το μένος τους έφτασε ακόμη και στις
ονομασίες των μονάδων, τις οποίες
άλλαζαν για να εξαλείψουν κάθε
ίχνος από το στρατό της Εθνικής
Αμύνης. Ταυτόχρονα επανέφεραν
στο στρατό περί τους 2.000 αξιωματικούς, οι οποίοι από ιδεολογία δεν
πολέμησαν στον Α΄ Παγκό-σμιο Πόλεμο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σημειώθηκε επανάσταση στη στρατιωτική τεχνική, την
οποία βέβαια αγνοούσαν οι επανελθόντες.
Ο Βενιζέλος παρά την αποτυχία
του στις εκλογές του 1920, δεν έγινε
ούτε Εφιάλτης, ούτε Θεμιστοκλής,
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ούτε Αλκιβιάδης (δικά του είναι τα
λόγια στη συνεδρίαση της Βουλής το
1932). Στις 18 Ιανουαρίου του 1921
ειδοποίησε την Ελληνική κυβέρνηση
ότι οι καιροί άλλαξαν και ότι ο Λόϋδ
Τζωρτζ τον ειδοποίησε ότι Γαλλία και
Ιταλία επιθυμούν την ανατροπή της
συνθήκης των Σεβρών αφού επέστρεψε ο Κωνσταντίνος. Ο Βενιζέλος
υπεδείκνυε ότι η χώρα θα μπορούσε
να κρατήσει άνετα την περιοχή της
Σμύρνης με 45.000 στρατό. Τον
Ιούνιο του ίδιου έτους, ειδοποιεί πάλι
την Αθήνα μέσω του Ρέπουλη, ότι οι
Άγγλοι δέχονται να κρατηθεί η
Θράκη, ενώ η Σμύρνη θα αποτελέσει
αυτόνομο κράτος υπό την κηδεμονία
της «κοινωνίας των Εθνών».
Αν τυχόν η Τουρκία απέρριπτε την
προσφορά, η Αγγλία θα βοηθούσε
την Ελλάδα ώστε να επιβάλλει τη
συνθήκη των Σεβρών. Αυτή ήταν και
η καλύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Τι
έπραξαν οι αντίπαλοι του; Παρά τις
διακηρύξεις τους για αποστράτευση
κάλεσαν περισσότερους εφέδρους
υπό τα όπλα. Ο Βενιζέλος σε επιστολή του στο στρατηγό Δαγκλή, λέει
ότι έγινε επίτηδες, όπως το 1915, για
να κουραστεί ο κόσμος και να γίνει
δυνατή η εγκατάλειψη της Μ. Ασίας.
Έτσι, δυστυχώς αποφασίστηκε η
εκστρατεία προς την Άγκυρα δια μέσου της Αλμυρής Ερήμου, η οποία
βέβαια κακώς συνδέεται, σκόπιμα
ίσως, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η εκστρατεία αυτή στοίχισε στο
στρατό μας τεράστιες απώλειες, πάνω από 23.000 εκτός μάχης (νεκροί,
τραυματίες, αγνοούμενοι). Παρά
ταύτα ο Ελληνικός στρατός έμεινε
όρθιος. Χρειάστηκε ένας ακόμα χρόνος διαδοχικών λαθών (ηθελημένων;) για να επέλθει το τέλος της Μ.
Ασίας ή κάθοδος στον Άδη.
Κλείνω το άρθρο αυτό με τις απόψεις για το Μικρασιατικό, του τότε
νεοεκλεγέντος Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μελετίου Μεταξάκη
(ήταν Κρητικός). Οι απόψεις αυτές
δημοσιεύτηκαν στη Βενιζελική εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» στις 21
Φεβρουαρίου του 1922. Σύμφωνα
με το Μελέτιο, το Νοέμβριο του
1920, η Ελλάδα είχε την αμέριστη
υποστήριξη Αγγλίας και Γαλλίας. Είχε
φθάσει η ώρα της ολο-κληρώσεως
των ονείρων του Ελληνισμού.
Δυστυχώς καταψη-φίστηκε ο Βενιζέλος και σαν να μην έφθανε αυτό,
επανήλθε ο Κωνστα-ντίνος. Ο Λόϋδ
Τζωρτζ είπε στον πατριάρχη ότι δεν
μπορεί πια να βοηθά την Ελλάδα,
γιατί είχε αντιδράσεις ακόμα και από
υπουργούς του.
Αυτό ήταν και το τελευταίο άρθρο
του εκδότη της εφημερίδας Ανδρέα
Καβαφάκη, ενός φλογερού Μικρασιάτη πατριώτη. Το βράδυ της ίδιας
ημέρας, δολοφονήθηκε μπροστά
από την πόρτα του σπιτιού του από
μπράβους του αντιβενιζελικού κράτους που δεν εννοούσε να δεχθεί
ελεύθερες φωνές. Ας μην αναφερόμαστε λοιπόν μόνο στον Ίωνα Δραγούμη, του οποίου στο κάτω-κάτω η
δολοφονία δεν ήταν προσχεδιασμένη
Λαός που λησμονεί το παρελθόν
του είναι καταδικασμένος να το ξαΓ. ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ναζήσει.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

H «ΟΜΟΝΟΙΑ» στο Βlue Sky Τ.V.

Με αφορμή τη μεγάλη προσφορά της
Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, ο Πρόεδρος, οι Γραμματείς και ο Κοσμήτορας
του σωματείου, παρευρέθηκαν στην εκπομπή «ΠΑΓΚΡΗΤΙΕΣ ΩΡΕΣ» που παρουσίασε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012,
το τηλεοπτικό κανάλι του Ομίλου Επιχειρήσεων του Νικηφόρου Κισσανδράκη,
Blue Sky.
Στην εκπομπή η οποία ήταν αφιερωμένη
στους Κρήτες Μακεδονομάχους, έγινε
συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού
αρχείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το οποίο μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει και ιδιόχειρες ευχαριστήριες επιστολές επιφανών ανδρών
προς το σωματείο, οι οποίες καταμαρτυρούν τη στήριξή του στο Μακεδονικού
αγώνα. Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό
κλίμα και παρουσία του στρατηγού Ε.Α.
Α. Μυτιληνάκη, τα μικρά παιδιά της Αδελφότητας παρουσίασαν χορούς της Μεγαλονήσου και αφιέρωσαν μαντινάδες σε
όλους όσους έχυσαν το αίμα τους για τη
λευτεριά της πατρίδας μας, ενώ μαγνη-

τοσκοπημένα παρενέβη και ο αρχηγός
στόλου κ. Κ. Μαζαράκης, κάνοντας μια
ιστορική αναφορά στα γεγονότα της
εποχής εκείνης.
Στα όργανα ήταν ο Γ. Κυπριωτάκης
(λύρα) και ο Γ. Δαγαλάκης (λαγούτο). Κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, ο
οικοδεσπότης Μ. Φαρσάρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συγγένεια του
Προέδρου της Αδελφότητας με το Σφακιανό Μακεδονομάχο Γεώργιο Τσόντο
γνωστό σε όλους σαν «καπετάν Βάρδα»,
την οποία ο Πρόεδρος με ιδιαίτερη υπερηφάνεια επιβεβαίωσε.
Την Κυριακή της 28ης Οκτωβρίου 2012,
με αφορμή την ιστορική επέτειο του
«ΟΧΙ», αντιπροσωπευτικό τμήμα του ανδρικού χορευτικού συγκροτήματος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επισκέφθηκε και πάλι το
κρητικό κανάλι μετά την παρέλαση και με
τη συνοδεία του συγκροτήματος του Γ.
Αλυσσανδράκη, χόρεψε παραδοσιακούς
χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας του παρουσία του προσκεκλημένου της εκπομπής, π. Βουλευτή και Επ. Προέδρου της
Παγκρητίου, Γ. Πρασιανάκη.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ακοίμητος φρουρός του ευεργέτη της

Τήρησαν την υπόσχεσή τους, η
“ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε”. και η Δημοτική αρχή Πειραιά οι οποίες, μετά από
μια σειρά συντονισμένων κινητοποιήσεων της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η OMONOIA», είχαν δεχτεί
με προθυμία να μετακινήσουν προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών που βρίσκονται σε
εξέλιξη, τον ανδριάντα του Ε. Βενιζέλου, από την πλατεία Δημοτικού
θεάτρου στον Πειραιά, στην πλατεία
Κοραή. Έτσι την Δευτέρα 22 Οκτω-
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βρίου 2012 το βράδυ σύσσωμη η
διοίκηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, παρακολούθησαν εναγωνίως τη μεταφορά του
ανδριάντα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεσκοπικό γερανό και
στη συνέχεια την τοποθέτηση του
μπροστά στο Δημαρχείο, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τους
στενούς δεσμούς που ενώνουν το
σωματείο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, του οποίου τη μνήμη θα σέβονται κα θα τιμούν εσαεί.

Οι χορευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τιμούν το
«Μαρμαρωμένο Βασιλιά».

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», επίσημα προσκεκλημένη από το Δήμαρχο Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκη, έδωσε δυναμικά
το παρόν με αντιπροσωπευτικό τμήμα του ανδρικού χορευτικού της
συγκροτήματος, συνοδευόμενο από
τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ., στα
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που
πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα
24 Οκτωβρίου 2012, στην Πλατεία
Ηρώων, στην παραλία του Π. Φαλήρου.
Οι χορευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ζωσμένοι με τ’άρματά τους, απέδωσαν
με τον καλύτερο τρόπο έναν
πυρρίχιο πολεμικό χορό της ιδιαίτερης πατρίδας τους, το πεντοζάλη,
θυμίζοντας με τις πατιές και τα ψηλά
ταλίμια τους στους παρευρισκόμενους, τη λεβεντιά των Κρητικών
εκείνων, οι οποίοι υπό την ηγεσία
του Σφακιανού ναυάρχου και πλοιο-

κτήτη Μανούσου Καλλικράτη, υπήρξαν οι τελευταίοι υπερασπιστές της
Κωνσταντινούπολης.
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ΕΛΙΑ-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

Στις 19 Νοεμβρίου ο Δήμος Πειραιά
οργάνωσε αφιέρωμα με θέμα την
ελιά και το λάδι και τα παράγωγα
αυτών, στο αναπαλαιωμένο κτίριο
του Δήμου που βρίσκεται επί των
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανθάρου. Το αφιέρωμα ξεκίνησε ο
καθηγητής γεωλόγος-μηχανικός του
Πολυτεχνείου Αθηνών, κ. Πατσουλές Μάριος, ο οποίος έκανε μία εκτενή αναφορά στην ελιά και τα παράγωγα της, είτε σαν βρώσιμα (ελιές, λάδι), είτε σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας (βιοκαύσιμα), είτε σαν
καλλυντικό προϊόν (σαπούνι, καλλυντικά). Τη σκυτάλη πήρε ο γεωπόνος καθηγητής των ΤΕΙ Ιωαννίνων
κ. Μάνος Γεώργιος, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο
μπορεί να γίνει καλύτερη, ποιοτικότερη και περισσότερη η παραγωγή
της ελιάς και του λαδιού στη χώρα
μας και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα στις ξένες αγορές. Στη συνέχεια ο γείτονας μας,
φαρμακοποιός κ. Αθανασίου Αρσένης, πήρε το λόγο και αναφέρθηκε
στις θρεπτικές, θεραπευτικές και
φαρμακευτικές ιδιότητες του λαδιού.
Από μια τόσο σοβαρή συζήτηση δεν
θα μπορούσε να λείψει η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η «Ομόνοια»,
η οποία ήταν προσκεκλημένη να
συμμετάσχει στην εκδήλωση και παρέστη δια του Προέδρου της και
πολλών μελών του Δ.Σ. Εξάλλου,
όλοι εμείς οι Κρητικοί ξέρουμε ότι η
Κρήτη μας είναι ο μεγαλύτερος και
ποιοτικότερος ελαιοπαραγωγικός

τόπος της χώρας μας και οι περισσότεροι έχουμε βιώματα, έχουμε μεγαλώσει με ελιές και λάδι και
γνωρίζουμε την αξία τους από
πρώτο χέρι. Το λόγο πήρε τελευταίος ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά η «Ομόνοια», κ.
Τσόντος Θεόδωρος, ο οποίος με
πολύ γλαφυρό τρόπο θύμισε σε αυτούς που τα έχουν ζήσει και εξήγησε
και σε αυτούς που προέρχονται από
άλλα μέρη και δεν γνωρίζουν την
όλη διαδικασία. Το πώς δηλαδή οι
Κρητικοί μετέτρεπαν σε γιορτή αυτή
την τόσο δύσκολη και κοπιαστική
εργασία του μαζέματος της ελιάς, το
πώς μαζεύαμε και πώς αλέθαμε τις
ελιές από τα παλιά χρόνια με τις
πέτρες και τα ζώα που γύριζαν το
μύλο μέχρι σήμερα με τα σύγχρονα
μέσα και το πόσο συνέβαλε αυτό το
ευλογημένο προϊόν να επιζήσουμε
εμείς και οι πρόγονοι μας στα πολύ
φτωχικά χρόνια της ιστορίας του τόπου μας. Αλλά, και στους έρωτες και
στα φλερτ που ανθοφορούσαν κατά
τη διάρκεια του μαζώματος των
ελιών. Άλλωστε, ποιος δεν έχει τραγουδήσει τους «Μυλωνάδες και
Μαζώχτρες» του αείμνηστου Κώστα
Μουντάκη που έγραψε ορμώμενος
από τις αμέτρητες αισθηματικές
ιστορίες που αναπτύσσονταν κάθε
χρόνο εκείνη την εποχή ανάμεσα
στους νεαρούς και τις κοπελιές.
Ήταν δε, τόσο παραστατικός ο λόγος του Προέδρου που σε πολλούς
ξύπνησε θύμισες παλιές, άλλους
ενθουσίασε και όλοι μαζί ξέσπασαν
σε θερμά χειροκροτήματα.

Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Από αριστερά: Αρσένης Αθανασίου, Θεόδωρος Τσόντος,
Γεώργιος Μάνος και Μάριος Πατσουλές

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
κ. Κουβάτσος με μέλη του Δ.Σ. της Ομόνοιας

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α

Μία προσπάθεια να πραγματοποιήσουν οι σύλλογοι της Κρήτης κάτι από κοινού ευοδώθηκε πριν
από λίγο καιρό, έστω κι αν αυτό αφορούσε ένα
παιχνίδι και συγκεκριμένα το τάβλι. Μετά λοιπόν
από συνάντηση αντιπροσωπειών από την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «η Ομόνοια» και τις
ενώσεις Κρητών Κερατσινίου & Δραπετσώνας –
Περάματος – Αγίας Βαρβάρας και του συλλόγου
Σαλαμίνας, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί πρωτάθλημα
στο τάβλι με παίκτες από όλους τους συλλόγους.
Ορίστηκαν επόπτες όλοι οι πρόεδροι για την
επίβλεψη, την διαφάνεια και την διαφύλαξη της
ήρεμης διεξαγωγής και της ευπρεπούς συμπεριφοράς των παικτών . Αποφασίστηκε δε, να πραγματοποιείται το εν λόγω πρωτάθλημα ανά εξάμηνο
σε κάθε σύλλογο με αφετηρία την Ένωση Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η σειρά των αγώνων έχει
ως εξής : Β΄ εξάμηνο 2012 (Κερατσίνι), Α΄ εξάμηνο 2013 (Σαλαμίνα), Β΄ εξάμηνο 2013 (Αγία Βαρβάρα), Α΄ εξάμηνο 2014 (Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «η Ομόνοια»), Β΄ εξάμηνο 2014 (Πέραμα).
Στην πορεία όποιος άλλος σύλλογος δηλώσει
συμμετοχή θα μπαίνει αμέσως μετά .Τα παιχνίδια
θα διεξάγονται σε 3 αγωνιστικές, Σάββατα ή Κυριακές και οι ημερομηνίες θα ορίζονται από τον
εκάστοτε υπεύθυνο σύλλογο. Έτσι λοιπόν, έφτασε
το Σάββατο 8/12 για την έναρξη του πρωταθλήματος και ειλικρινά δεν μπορώ να περιγράψω την
εικόνα με τους φίλους και γνωστούς παρατεταγμένους ο ένας απέναντι στον άλλο, τα πειράγματα

Τ Α Β Λ Ι

μεταξύ τους, τις απειλές εκατέρωθεν για τη νίκη,
τα χαμόγελα και την ικανοποίηση όλων. Και ήρθε η
ώρα να ξεκινήσουν οι αγώνες. Τα ζάρια και τα
πούλια πήραν φωτιά. Από πλευράς «Ομόνοιας»
συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. Παπαδάκης Γιάννης
– Βαρούχας Λεωνίδας – Κανατάκης Μάρκος – Μακρογαμβράκης Μιχάλης και το μέλος Λυρώνης
Νικόλαος Λάμπρου Κώστας. Παρόντες ήταν φυσικά ο Πρόεδρος Τσόντος Θεόδωρος κι ο Αντιπρόεδρος Μουλιανάκης Άγγελος.
Ακολούθησε ο ημιτελικός στις 9/12 και ο τελικός
που διεξήχθη στις 16/12.Την πρώτη και τη δεύτερη θέση κατέκτησαν επάξια οι Κουμπανάκης Γεώργιος (Ένωση Κρητών Περάματος) και Σαράντος
Παναγιώτης (Ένωση Κρητών Περάματος).Όλοι
ανεξαιρέτως οι παίκτες ήταν πολύ δυνατοί (κάποιοι
είχαν και λίγη τύχη),είχαν επίσης άψογη συμπεριφορά και αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια όλων
μας. Μετά το τέλος των αγώνων έγινε η απονομή
των βραβείων από τους προέδρους της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «η Ομόνοια» κ. Τσόντο Θ.
και των Ενώσεων Κρητών Κερατσινίου- Δραπετσώνας κ. Κλαουράκη Α. Περάματος κ. Κουτσάκη
Μ. Αγίας Βαρβάρας κ. Τσισκάκη Σ. του συλλόγου
Κρητών Σαλαμίνας κ. Νησωτάκη Ι. και της Π.Ο.Κ.Σ.
Μ. Πατεράκη. Στη συνέχεια ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι με πολλούς μεζέδες, βραστό και γαμοπίλαφο, πολύ κέφι και χορό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές κι ευχόμαστε η
συνέχεια να είναι ίδια, αν όχι καλύτερη, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα προετοιμαστούμε περισσότερο στο μέλλον.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ
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Αριστ. Θ. Τσόντος, Σ. Ζαχαράκης, Γ. Ψαρομμάτης, Δήμαρχος Β. Μιχαλολιάκος, Κ. Τσόντου, Π. Συρίγος, Ε. Κούβαρη, Ζ. Ρούσσου, Π. Μελάς Γ. Τερζάκης, Γ. Πρασιανάκης,
πατήρ Ι. Κουντούρης, πατήρ Τζανουδάκης, Α. Μουντάκη, Χ. Μουτσάτσου, Δ. Μαυριδάκης, Ι. Παπαδάκης

Ενενήντα εννέα χρόνια και μια ημέρα
μετά την ύψωση της ελληνικής
σημαίας στο φρούριο του Φιρκά, οι
Κρητικοί του Πειραιά, απόγονοι των
γενναίων εκείνων μελών της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
που πάλεψαν με όλους τους τρόπους
για το κρητικό ζήτημα, γιόρτασαν στο
μέγαρο του σωματείου, την Ένωση της
Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα.
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου, μέλη των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων όλων των ηλικιών, παρουσίασαν
εκτενώς, την ευόδωση των πολύμοχθων
αγώνων του κρητικού λαού για την ενσωμάτωση της Κρήτης στον εθνικό κορμό, μέσα
από αφηγήσεις, χορούς κα τραγούδια του
τόπου μας και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των προσκεκλημένων, ενώ ο Πρόεδρος Θ. Τσόντος στο χαιρετισμό του τόνισε
μεταξύ άλλων, πως η εκδήλωση που διοργάνωσε η Αδελφότητα, μοναδικό σκοπό έχει
να υπενθυμίσει το δρόμο του χρέους που
έχουμε εμείς και τα παιδιά μας, να διατηρήσουμε άφθαρτες τις διαχρονικές αξίες που
οι παλιότεροι μας κληροδότησαν με πλήθος
θυσιών.
Την εκδήλωση την οποία παρουσίασε ο Ειδ.
Γραμματέας Ι. Παπαδάκης, έντυσαν μουσικά
οι: Μ. Παυλιδάκης (λύρα-τραγούδι), Σ. Μαμαλάκης (λαγούτο-τραγούδι ), Α. Κυριακάκης (κιθάρα), Μ. Μπουρλάκης (ασκομπαντούρα) και Γ. Μαγριπλής (λαγούτο). Την
ιστορική αναφορά στα γεγονότα έκαναν η Γ.
Γραμματέας του Συλλόγου Α.-Μ. Ντουντουνάκη και το μέλος της Αδελφότητας Α. Χιονά, ενώ αποσπάσματα από το ιστορικό
αρχείο του σωματείου διάβασαν οι χορευτές
Ρ. Στελιουδάκη και Χ. Μπιτσακάκης. Η βραδιά την οποία τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος, ιερείς,
βουλευτές, επίσημοι και πλήθος κόσμου,
επισφράγισε την κρητική «πρεπιά» με τον
Εθνικό Ύμνο που έψαλε η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας και σιγομουρμούρισαν συγκινημένοι όλοι οι παρευρισκόμενοι
συνοδεύοντας την έπαρση της ελληνικής
σημαίας.
Ακολούθησε κρητικό κέρασμα ευγενική προσφορά του παραδοσιακού φούρνου Μ. & Ξ.
Λουπασάκη και του Μ. Πνευματικάκη, ιδιοκτήτη καταστήματος με κρητικά προϊόντα
κατά τη διάρκεια του οποίου, μέλη και φίλοι
της Αδελφότητας είχαν την ευκαιρία να
συγχαρούν τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. για την επιτυχία της εκδήλωσης και να
ανταλλάξουν ευχές για τις Άγιες μέρες που
έρχονται.

Κατάμεστη η αίθουσα και ο εξώστης της «Ομόνοιας»

Α.-Μ. Ντουντουνάκη

Χ. Μπιτσακάκης & Ε. Στελιουδάκη

Οι μουσικοί: Από αριστερά: Α. Κυριακάκης,
Μ. Παυλιδάκης, Γ. Μαγριπλής, Σ. Μαμαλάκης

Η έπαρση της Ελληνικής σημαίας
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Γιάννης Σμαραγδής.
«Είμαι φανατικός Ηρακλειώτης»

Πέντε χρόνια μετά από την ταινία
«El Greco» που γνώρισε ανά τον κόσμο μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, ο Γιάννης Σμαραγδής
αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη την
ιστορία του Ιωάννη Βαρβάκη, το έργο και τη δράση ενός ανθρώπου που
από πειρατής του Αιγαίου, εξελίχθηκε
σε ευνοούμενο της Μεγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας, έδρασε στις ακτές
της Κασπίας και όταν απέκτησε
πλούτο και δύναμη, έγινε εθνικός
ευεργέτης μιας διχασμένης Ελλάδας.
Η Avant Premiere της ταινίας «Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι», πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης
στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού ο
σκηνοθέτης συνηθίζει πάντα να παρουσιάζει τις ταινίες του, στη γενέθλιά του πόλη. Σε συνέντευξη που πα-

ραχώρησε στους δημοσιογράφους ο
Ηρακλειώτης σκηνοθέτης, είπε μεταξύ άλλων: «Ήταν μια δύσκολη
ταινία. Τα καταφέραμε και την τελειώσαμε. Και τώρα ….τη φέρνω και
τη βαφτίζω στο Ηράκλειο. Στους
ανθρώπους μου. Στους ανθρώπους
που με γέννησαν. Στην πόλη που
μου έμαθε το βηματισμό. Είμαι φανατικός Ηρακλειώτης και αισθάνομαι
πως όποιο είναι το έργο μου, προστίθεται στο σώμα αυτής της πόλης.
Κάθε φορά που έρχομαι, ευλαβικά
λέω: ελπίζω να μη σε πρόδωσα
Ηράκλειο».
Η ιστορία του ευεργέτη πειρατή
Ιωάννη Βαρβάκη, έτυχε θερμότατης
υποδοχής στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, με τα εισιτήρια
να έχουν εξαντληθεί προτού καν ξεκινήσει το Φεστιβάλ. Εξίσου θερμής
υποδοχής έτυχε και στην Ελλάδα
όπου στο τετραήμερο 11 έως 14
Οκτωβρίου 2012, έκοψε 85.116 εισιτήρια στις 121 αίθουσες στις οποίες
προβλήθηκε, ενώ το διεθνές καστ
των πρωταγωνιστών της, που απαρτίζουν ηθοποιοί από 6 χώρες
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ισπανία, Γερμανία Ελλάδα) την κάνει να ξεκινάει
με τις καλύτερες προοπτικές τη διεθνή της πορεία, μεταφέροντας σε όλο
τον κόσμο τις ελληνικές αξίες που
δοκιμάζονται στις μέρες μας.

ΕΝΩΣΗ
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ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ακόμη μια καινοτόμο δραστηριότητα υλοποίησαν τα μέλη της Ένωσης
Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος», στο διήμερο 3 & 4 Δεκεμβρίου
2012. Με αφορμή τον εορτασμό της πολιούχου της πόλης τους και με
την άδεια του Δήμου, δημιούργησαν ένα περίπτερο προκειμένου να
γνωρίσουν τη δράση της Ένωσης αλλά και να διαθέσουν διάφορα προϊόντα,
στους επισκέπτες του πανηγυριού με σκοπό την ενίσχυσή της. Την Τρίτη 4
Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία παιδιών με κρητικές φορεσιές της Ένωσης
συνόδεψε την εικόνα της Αγίας Βαρβάρας κατά την περιφορά της, τιμώντας
την πολιούχο της πόλης τους. Εν κατακλείδι, αν και πρώτη προσπάθεια, τα
μέλη της Ένωσης Κρητών Αγίας Βαρβάρας με την ομαδικότητα και τη συνεργασία που επέδειξαν, την κατέστησαν στη συνείδηση όλων, απολύτως επιτυχημένη, στέλνοντας για μια ακόμα φορά το μήνυμα πως όποιος προσπαθεί τα καταφέρνει.

Ο πρόεδρος Σ. Τσισκάκης και ο ταμίας Λ. Πλυμάκης

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 με μια σεμνή όλο κατάνυξη εκδήλωση
τίμησε η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας «Το Αρκάδι» στην αίθουσά της, μαζί με τα μέλη της και του κατοίκους του δήμου, το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το 1866. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο σεβαστός Πατέρας Ανδρέας του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα. Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αν. Κλαουράκης αναφέρθηκε στην
σημασία που έχει, για όλους εμάς τους νεώτερους , η θυσία των Κρητικών
στην μονή Αρκαδίου. Η θυσία τους έγινε φάρος που οδηγεί τα βήματά μας
στον δύσκολο σημερινό αγώνα της ζωής. Εξέφρασε την χαρά του και την
"Ο Φρες Χανίων, στο διάβα των αιώνων" πίστη
του για το μέλλον βλέποντας πόσα νεότερα μέλη και μαθητές είχαν
χρωμο λεύκωμα - πόνημα των 378 έρθει στην εκδήλωση για να μάθουν γι αυτό το λαμπρό κομμάτι της ιστοσελίδων, με την πλούσια εικονογρά- ρίας μας και να τιμήσουν τους ήρωες της Μονής Αρκαδίου.
φηση και το εντυπωσιακό εξώφυλλο,
είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την
ιστορία του Φρε τα τελευταία 200
περίπου χρόνια.Η ανεκτίμητη αυτή
προσφορά του συγγραφέα στην γενέθλια γη, είναι αποτέλεσμα μιας
30ετούς και πλέον έρευνας και
επίπονης εργασίας. Το έργο του δικαιώνει τόσον εκείνον όσο και τους
απανταχού Φρεδιανούς, που έχουν
κάθε λόγο να περηφανεύονται για
Ο κ. Μανώλης Μακριδάκης, πρόε- την ιστορία του τόπου τους.
Ειλικρινά η τιμή του βιβλίου είναι
δρος του συλλόγου των Φρεδιανών,
πολύ
μικρή σε σχέση με την αξία του
παριστάμενος στην πρόσφατη εκδήΟ πρόεδρος Α. Κλαουράκης
λωση της "Ομόνοιας" για τα 99 χρό- και ελπίζουμε να έχει την ανάλογη
νια από την Ένωση της Κρήτης με ανταπόκριση και αποδοχή από το Επανεκλογή του Βασίλη
την Ελλάδα, μας δώρισε το νεοεκ- αναγνωστικό κοινό, Φρεδιανούς και
δοθέν βιβλίο του με θέμα: "Ο Φρες μη.Τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια κε . Κορκίδη στη θέση
του προέδρου της ΕΣΕΕ
Χανίων, στο διάβα των αιώνων". Ξε- Μακριδάκη για το έργο σας.
φυλλίζοντας το πολυτελές τετράΟ Βασίλης Κορκίδης , μέλος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επανεκλέχθηκε στη θέση του προέδρου στο Διοικητικό
ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ
μελών της “Ομόνοιας” και ιδιοκτητών Συμβούλιο της Εθνικής Συνομοτου γνωστού αρτοποιείου στην Δρα- σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, που Ηλιάδης Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
πετσώνα Μιχάλη και Ξανθής Λουπα- προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Ηλίας Παυλίδης Αναπλ. Οικονομ.
σάκη, απέκτησαν το πρώτο τους 2ας Δεκεμβρίου 2012. Μετά το πέ- Επόπτης: Παύλος Πολιτάκης Λοιπά
παιδί, μια πανέμορφη κόρη, που ρας της ψηφοφορίας, στα αξιώματα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγτου προεδρείου της ΕΣΕΕ εξελέχαίρει άκρας υγείας.
γελία Αποστολάκη Σπύρος ΓεροΗ γέννησή της μικρής συμπλήρω- γησαν οι κάτωθι: Πρόεδρος: ντίτης Ευάγγελος Ευαγγελίου Γιώρσε την ευτυχία των γονιών της και Βασίλειος Κορκίδης Γεν. Γραμμα- γος Ζησιμάτος Νικόλαος Κογιουμμεγάλωσε την ευτυχία του παππού τέας: Γεώργιος Καρανίκας Οικονο- τσής Γιώργος Κοκολάρας Γιάννης
και της γιαγιάς. Εκ μέρους της Αδε- μικός Επόπτης: Ψαρουδάκης Εμμα- Μαργαρώνης Κώστας Μουζακίτης
λφότητας ευχόμαστε να σας ζήσει το νουήλ Α' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χρήστος Μπλουγούρας Νίκος ΜπόΟ Ιπποκράτης Αθανασίου και νεογέννητο και να ευτυχήσει στη Παγώνης Β' Αντιπρόεδρος: Νικόλαος νης Κώστας Παπασπύρου Γεώργιος
Τζίκας Γ' Αντιπρόεδρος: Χρήστος
η Αλεξία Λουπασάκη, κόρη των ζωή του.
ΤΣΟΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Ρώρος Παντελής Φιλιππίδης
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ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΕ ΞΥΛΑ
Φτιάχνουμε
παραδοσιακό
ψωμί
ΜΙΧΑΛΗΣ
& ΞΑΝΘΗ
ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ

Εθν. Αντιστάστασεως 38
Δραπετσώνα
τηλ.: 2104612106
2104615791

ΠΩΛΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ
Δοκιμάστε το

δικό μας ψωμί

που φτιάχνουμε
με προζύμι και

αγνά προιόντα
για υγιεινή

διατροφή!!!

Αποκαλυπτήρια της προτομής Ελευθερίου Βενιζέλου στη Φλώρινα

Τις ετήσιες εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Μακεδονίας και την έναρξη των Βαλκανικών Αγώνων, πραγματοποίησε το τριήμερο 9,10 και 11 Νοεμβρίου, η Ένωση Κρητών νομού Φλώρινας, με την υποστήριξη του Δήμου
Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Κρήτης
και του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, με την προβολή της ταινίας
«Η Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου» και την έκθεση φωτογραφίας στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας. Ακολούθησε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στο Κέντρο «Μ. Αλέξανδρος» στη Καλλινίκη, η Κρητική βραδιά με το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης και το συγκρότημα του
Διονύση Κορνηλάκη. Η Κυριακή ήταν μία ξεχωριστή μέρα για τους Κρητικούς της Φλώρινας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία «Μεγάλου Αλεξάνδρου στην είσοδο της πόλης της Φλώρινας στον κύκλο. Η επιμνημόσυνη δέηση εψάλει, από τον Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας

κ.κ. Ευγένιο, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη κ. Θεόκλητου. Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν και
ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ. Νικόλαος Παπαδάκης, εκπρόσωποι Κρητικών
Σωματείων από την ευρύτερη περιοχή, εκπρόσωποι φορέων της Φλώρινας
και πολλοί φίλοι της Ένωσης Κρητικών του νομού. Φανερά συγκινημένος ο
πρόεδρος της τοπικής Ένωσης κ. Γιώργος Ζερβομανωλάκης επεσήμανε στο
χαιρετισμό του ότι, επιτέλους ένα όνειρο πολλών ετών για το Δ.Σ. της Ένωσης Κρητών νομού Φλώρινας, γίνεται πραγματικότητα με την τοποθέτηση
της προτομής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ευχαρίστησε όλους όσους υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια και ειδικότερα το Δήμο Φλώρινας για την κατασκευή της μαρμάρινης βάσης, και τον κ. Χρήστο Τσώτσο γλύπτη καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το προεδρείο της Σχολής, για την δωρεάν
κατασκευή της προτομής.
ΠΗΓΗ: «ΗΧΩ» Φλώρινας
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Χοροεσπερίδα της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού-ΝικαίαςΡέντη στον “Ομαλό”. Β. Αποστολάκης, δήμαρχος Κορυδαλλού Γρ. Κασσιμάτης, Θ. Τσόντος και ο πρόεδρος της Ένωσης Α. Δασκαλάκης

Το σωματείο “Κρητική Μούσα”

τίμησε τους ιδρυτές του κρητικού
κέντρου “Ομαλός” Μανώλη και Ευαγγελία Πατεράκη, σε εκδήλωση που
οργάνωσε στον “Ομαλό” στις 16 Δεκεμβρίου. Τα μουσικά συγκροτήματα
του Α. Μαρτσάκη και Η. Χορευτάκη
ήλθαν από την Κρήτη, ειδικά για την
εκδήλωση.Στην φωτο ο πρόεδρος Σ.
Αρετουλάκης και η ταμίας Μ. Χαιρέτη.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογές στις 9-12-2012

Πρόεδρος: Ανδρουλάκης Γιάννης, αντιπρόεδρος: Αρκαδιανός Μιχάλης, ταμείας: Μπιτζαράκη Ελευθερία, οργανωτικός Γραμ. : Μηγιάκης Μιχάλης,
γραμματέας: Βεργαδή Ελένη. Μέλη: Αλεφαντινός Γιώργος, Ζυμβραγουδάκης Σταύρος, Λιαπάκης Μιχάλης, Λουπασάκης Μανώλης.

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ

Ο πρόεδρος της Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου Γιώργος
Συριανόγλου με μέλη του Δ.Σ. της “Ομόνοιας”
στη γιορτή της ρακής, στο Παλατάκι Χαϊδαρίου
ΑΝΕΚ LINES: ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Η ΑΝΕΚ LINES, στηρίζει τον Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, την ομάδα που τάραξε τα νερά της
φετινής ποδοσφαιρικής σεζόν παραμένοντας, μεγάλη αρωγός της προσπάθειας και
των επιτυχιών του, τόσο των τελευταίων ετών, όσο και της φετινής αγωνιστικής περιόδου 2012-2013. Η εντυπωσιακή πορεία της χανιώτικης ομάδας που αποτέλεσε την
πιο ευχάριστη έκπληξη της περσινής αγωνιστικής σεζόν έχει κάνει υπερήφανους
όλους τους Κρήτες. Για την ΑΝΕΚ LINES η υποστή-ριξη της προσπάθειας του Πλατανιά, ως μεγάλης χορηγού, ήταν μία αυτονόητη απόφαση στήριξης μίας ομάδας
που συμβολίζει τη δύναμη της θέλησης και της επιτυχίας, που έρχεται μέσα από
σκληρή δουλειά και όραμα. Στο πλαίσιο της χορηγίας του ΑΟ Πλατανιά, η ΑΝΕΚ
LINES έχει την τιμή να βρίσκεται πάνω στη φανέλα της ομάδας και να τη συνοδεύει
σε όλους τους δύσκολους αγώνες της, στα μεγάλα σαλόνια της Super League. Με
την έναρξη σχεδόν της ποδοσφαιρικής περιόδου, ο ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ δικαιώνοντας όσους
τον πίστεψαν κέρδισε και μία διάκριση. Συγκεκριμένα το καλύτερο γκολ (Best Goal)
της 4ης αγωνιστικής της Super League ΟΠΑΠ 2012 – 2013, το πέτυχε – σύμφωνα με
τους ειδικούς -ο ποδοσφαιριστής του Πλατανιά Σαλόζε Ουντότζι.
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Λίγο πριν το 2012 εκπνεύσει, μια
χρονιά που έπληξε ανεπανόρθωτα.
την Ελλάδα και τους Έλληνες τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», αποφάσισαν να την
αποχαιρετίσουν ενωμένοι και με το
κεφάλι ψηλά. Σαν μια οικογένεια
στην οποία οι ελλείψεις μπορεί να
ήταν μεγάλες, αλλά οι αντοχές ήταν
ακόμα μεγαλύτερες.
Έτσι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, μετά από μεγάλη προετοιμασία του Β Έφόρου Λ. Βαρούχα
και του μέλους του Δ.Σ. Μ. Κανατάκη-οι οποίοι ήταν και οι εμπνευστές της ιδέας - το μέγαρο της Αδελφότητας άλλαξε όψη. Ο χώρος διακοσμήθηκε γιορτινά, κεράκια άναψαν
παντού, μεγάλα τραπέζια στρώθηκαν
και οι νοικοκυρές κατέ-φτασαν φορτωμένες χριστουγεννιάτικα καλούδια
και γλυκά.
Συγχρόνως ένα μεγάλο καζάνι
είχε στηθεί στον ημιώροφο όπου υπό
το άγρυπνο βλέμμα του Μ. Λουβιτακης, που είχε κληθεί ειδικά για την
περίσταση, σιγόβραζε το κρέας που
θα συμπλήρωνε το όμορφο δείπνο.
Τα μέλη του Δ.Σ. απολαμβάνοντας
το φαγητό τους μαζί με τις οικογένειές τους, σήκωναν και ξανασήκωναν
τα ποτήρια τους ανταλλάσσοντας
ευχές για προσωπική και οικογενεια-

κή ευτυχία ενώ ο φωτογραφικός
φακός αποθανάτιζε συνεχώς τις όμορφες στιγμές. Η βραδιά κύλισε με κουβεντούλα, χορό, τραγούδι, παλιό καλό
κρασί και χειροποίητους μεζέδες.
Το κλίμα ζεστασιάς και εγκαρδιότητας συμπληρώθηκε όταν ο Πρόεδρος
Θ. Τσόντος και η Γ. Γραμματέας Α.Μ. Ντουντουνάκη, εξέπληξαν ευχάριστα τους παρευρισκόμενους προσφέροντάς τους αναμνηστικά δώρα, που
συνοδεύονταν από μια ευχετήρια
κάρτα με τη φωτογραφία των μελών
του Δ.Σ. και την εξής μαντινάδα:
Καράβι είν’ η Κρήτη μας
κι η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τ’άρμενά τση
και καπετάνιοι με ψυχή,
κρατούνε τα κλειδιά τση.
Αργά το βράδυ η παρέα αποχωρίστηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις
και πολλές ευχές για την καινούργια
χρονιά, ανανεώνοντας το ραντεβού
της για το μεσημέρι της επόμενης
μέρας με σκοπό το «νοικοκύρεμα»
της αίθουσας.
Μόλις όμως αυτό ολοκληρώθηκε,
νέο «τσιμπούσι» στήθηκε με τα εναπομείναντα εδέσματα αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως λίγη καλή διάθεση αρκεί για να δούμε τον
κόσμο με άλλα μάτια. Μακάρι η νέα
χρονιά να χαρίσει σε όλους εκτός
από υγεία πολλές ακόμα παρόμοιες
στιγμές.
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Ἅγιοι 10 Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ
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Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τίμησε όπως κάθε χρόνο τη
μνήμη των Αγίων Δέκα Μαρτύρων, την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012, στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πειραιά. Τη θεία λειτουργία,
που εψάλη χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιά κ. Σεραφείμ, παρακολούθησαν παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος του σωματείου με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ποιμενάρχης, αναφερόμενος στους γενναίους μάρτυρες
του Χριστού που υπέμειναν ηρωικά τα βασανιστήρια στα οποία υπεβλήθηκαν,
ευχήθηκε το παράδειγμά τους να δίνει δύναμη και θάρρος σε όλους τους πιστούς. Κατά την παραμονή της στο σολέα του Ναού, η αντιπροσωπία της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τη χειροτονία στο δεύτερο
βαθμό Ιεροσύνης του διακόνου π. Δ. Μπάτση, παρουσία του πρωτοσύγκελου
της Μητροπόλεως π. Νήφωνα και άλλων ιερέων, τη χειροτονία, στον πρώτο
βαθμό Ιεροσύνης, του κατά κόσμον Β. Καράμπελα, ο οποίος έλαβε το όνομα
Βαρθολομαίος και τη διάκριση του π. Β. Σιγάλα, εφημέριου του Ι. Ν. Αγίου
Σπυρίδωνα Πειραιά. Μετά το πέρας της λειτουργίας οι μαθητές παρά το
τσουχτερό κρύο, περπάτησαν στην στολισμένη πλατεία Κοραή και φωτογραφήθηκαν με καμάρι μπροστά από το άγαλμα του εθνάρχη Ε. Βενιζέλου.

Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α », ό π ω ς κ ά θ ε χ ρ ό ν ο σ τ ο Π ν ε ύ μ α τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν

Γεμάτο εκπλήξεις ήταν το μάθημα
χορού, για τους μαθητές των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, αφού αυτή τη μέρα διάλεξε ο Άγιος Βασίλης για να επισκεφθεί τα κρητικόπουλα του Πειραιά.
Ο ασπρομάλλης γέροντας, δεν
μπήκε από την καμινάδα όπως
συνηθίζει, αλλά ανέβηκε στο δεύτερο όροφο του Πύργου από τις σκάλες και εισέβαλλε με τη συνοδεία
της λύρας, στην αίθουσα όπου οι μικροί μαθητές έκαναν το καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημά τους.
Μετά την πρώτη έκπληξη, τα παιδιά
παρατάχθηκαν μπροστά του, στην

αρχή για να τον περιεργαστούν και
στη συνέχεια για να πάρουν τα
δώρα και τα ζαχαρωτά που έβγαλε
από το μεγάλο σάκο που κουβαλούσε στον ώμο του. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισαν την
αίθουσα και τα παιδιά χόρεψαν, ξεφάντωσαν και έβγαλαν πολλές
αναμνηστικές φωτογραφίες ενώ οι
γονείς, αντάλλαξαν ευχές για «καλές γιορτές», υγεία και επιτυχίες.
Μετά την αποχώρηση των μικρών
μαθητών σειρά είχαν οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι ξεκίνησαν το μάθημά
τους, ανυποψίαστοι για το τι έμελλε
να επακολουθήσει. Όμως το
«δίδυμο» Α.-Μ. Ντουντουνάκη και
Α. Κυριακάκης κάτι είχαν ετοιμάσει

και γι αυτούς.
Ανοίξετε τη πόρτα σας
τα κάλαντα να πούμε
και βάλτε και καμιά ρακή
για να σας ευχηθούμε
ακούστηκαν οι κοπελιές της γυναικείας χορωδίας της Αδελφότητας,
έξω από την αίθουσα διδασκαλίας
και οι χορευτές αιφνιδιασμένοι
έσπευσαν να τους ανοίξουν την
πόρτα. Οι κρητικοπούλες έψαλλαν
τα κρητικά παραδοσιακά κάλαντα
και συνέχισαν με γνωστά και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενώ ο Πρόεδρος, με τη νεολαία και τα παρευρισκόμενα μέλη
του Δ.Σ., δεν δίστασαν να τους ακολουθήσουν, σιγομουρμουρίζοντας

μαζί τους, τους χαρούμενους σκοπούς.
Η εορταστική ατμόσφαιρα κορυφώθηκε, όταν οι μαθητές θυμούμενοι τα γενέθλια του Προέδρου και
δασκάλου τους, του ευχήθηκαν με
μαντινάδες «κάθε ευτυχία». Η όμορφη βραδιά- όπως ήταν αναμενόμενοέκλεισε με πολύ χορό.
Με τη μικρή αυτή γιορτούλα η
ΟΜΟΝΟΙΑ απέδειξε, πως οι εορταστικές εκδηλώσεις δεν χρειάζεται
πάντα να είναι θεαματικές και πολυδάπανες για να είναι επιτυχημένες.
Αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση,
συνεργασία και κοινός στόχος ανάμεσα στους ανθρώπους που τις
διοργανώνουν.
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Πλήθος καλαντάρηδων ξεχύθηκε στους δρόμους του Πειραιά, την παραμονή των Χριστουγέννων για να πει τα κάλαντα σε σπίτια και μαγαζιά.
Ανάμεσά τους και η γυναικεία
χορωδία της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία συνοδευόμενη
από τον Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ., επισκέφθηκε στο γραφείο
του, τον Αντιπεριφερειάρχη
της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά και έψαλλε τα κρητικά
παραδοσιακά κάλαντα, υπό
τους ήχους της λύρας του Γ.
Κυπριωτάκη και του Β. Κουβά.
Η αντιπροσωπία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έτυχε θερμής υποδοχής
από τον κ. Στέφανο Χρήστου, ο
οποίος δεν παρέλειψε να τονίσει
την αγάπη του για την Κρήτη και
τους στενούς δεσμούς που έχει
με το νησί.
Στη συνέχεια, οι κρητικοπούλες
ντυμένες με τις παραδοσιακές
τους φορεσιές, πήραν το δρόμο
για την πλατεία Κοραή όπου τραγούδησαν γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χόρεψαν κρητικούς παραδοσιακούς χορούς.
Μια θερμή «μανιάτικη» αγκαλιά
περίμενε τις κοπελιές στο ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου Πειραιά, όπου πήγαν αμέσως μετά.
Ο Δήμαρχος Βασίλης Μιχαλολιάκος καλοδέχτηκε όπως πάντα
την κρητική αντιπροσωπία και
εξήρε τη μακρόχρονη φιλία και
τον αλληλοσεβασμό που συνδέει
τους δύο λεβέντικους τόπους.
Ακολούθως η ομάδα κατευθύνθηκε στο πολιτικό γραφείο του
Κώστα Αρβανιτόπουλου. Εκεί,
ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, πλαισιωμένος
από πολλούς φίλους και συνεργάτες, άκουσε με χαρά τα μελωδικά κάλαντα και το γνωστό κρητικό
τραγούδι «Τούτο το μήνα», αντάλλαξε ευχές και έδωσε στον
Πρόεδρο της Αδελφότητας, ένα
αναμνηστικό δώρο για το σωματείο. Το γιορτινό κλίμα φορτίστηκε
συγκινησιακά όταν η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, αφιέρωσε στον Υπουργό μια μαντινάδα, η οποία έκανε
την κρητικής καταγωγής μητέρα
του, Α. Σταματάκη να δακρύσει.
Αργά το μεσημέρι η όμορφη παρέα αποχωρίστηκε.
Μπορεί το βουργιάλι των
κοριτσιών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να
μη γέμισε με «καλοχερίδια»,
αφού η «καλή χέρα» - που
είναι το κίνητρο των περισσότερων καλαντιστών-περιορίστηκε σε μια θερμή χειραψία, η καρδιά τους όμως
πλημμύρισε από την αγάπη
και τα παινέματα που πήραν
από όλους όσους επισκέφθηκαν.

ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ

1
1. Η χορωδία με το Δ.Σ.

2. Ψάλλοντας τα κάλαντα στην πλατεία Κοραή
3. Με τον αντιπεριφερειάρχη Στέφανο Χρήστου

4. Με τον δήμαρχο Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκο
5. Με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Αρβανιτόπουλο
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