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Χρόνος: 1ος Αρ. φυλλου 40

Διανέμεται δωρεάν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκαλούν τα μέλη του σωματείου, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί
της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα
παρακάτω θέματα:
1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για τη χρήση 06-10-13 έως
31-12-14,
2.Διοικητικός και οικονομικός προϋπολογισμός 2015,
4.Έκθεση Εξελεγκτικής για τη χρήση 06-10-13 έως 31-12-14.
5.Προτάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών εξοφλούνται και την ίδια
ημέρα της Συνέλευσης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Θ. Τσόντος
Γ. Κυπριωτάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκαλούν τα μέλη και τους φίλους του
σωματείου, στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ., στο στάδιο
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ»
στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων «VAMOS».
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Προσκλήσεις θα διατίθενται στα γραφεία της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”
Θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
και κρητικό κέρασμα.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» σας προσκαλεί στον
«Έρανο της αγάπης»

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» πατώντας
στ’αχνάρια των ιδρυτών της συνεχίζει
το φιλάνθρωπο έργο τους και
ξεκινά έναν «Έρανο αγάπης».
Έτσι από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
2015 έως και την Τετάρτη
4 Φεβρουαρίου 2015,
καθημερινά τα γραφεία της
Αδελφότητας θα είναι ανοιχτά από τις 18.00 - 20.00,
για να δεχτούν τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα, για τους άπορους
και άστεγους Πειραιώτες.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και σεις προσφέροντας
ότι προαιρείστε από τα ανωτέρω είδη.
Κάτι που σε μας πιθανόν περισσεύει,
ίσως είναι απόλυτα απαραίτητο σε κάποιον συνάνθρωπό μας.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές και την ημέρα της κοπής της βασιλόπιτας
στο στάδιο «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ».

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» (Πειραιώς 68,
Μοσχάτο), την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9:00 μ.μ.
Προσκλήσεις θα διατίθενται στο μέγαρο της Αδελφότητας.
Πειραιώς 68
Μοσχάτο
2105621642

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ

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

σελίδα 2
H åöçìåñßäá ìáò åêäßäåôáé
ìå åõèýíç ôïõ Ä.Ó.
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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
Αντιπρόεδρος της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπόγραφα ή μη, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις και θέσεις των
συντακτών τους.
Μετά από σχετική απόφαση του
Δ.Σ. της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν θα
δημοσιεύονται άρθρα που διασπούν την ενότητα των μελών της.

Οικονομική ενίσχυση

προσέφεραν στο σωματείο μας
και τους ευχαριστούμε θερμά οι :
Χριστοδουλάκης Γεώρ. :50,00 €
Ντουχουμίδης Γρηγ.: 220,00 €
και Κουλιέρης Γεώρ: 50,00 €
Óåëéäïðïßçóç
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ ''
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Κρήτες του Πειραιά

Δέκα χρόνια «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες,

2004. Μια νέα εφημερίδα με
την επωνυμία «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ» ξεκινά το ταξίδι της
στον κόσμο της ενημέρωσης.
Άγνωστη στην αρχή, καταφέρνει
με συνετά βήματα να παρακάμψει τις δυσκολίες που βρίσκει στο
Θ. Τσόντος
διάβα της και προσπερνώντας το
Πρόεδρος
στάδιο αμφισβήτησης, κατορτης ΟΜΟΝΟΙΑΣ
θώνει γρήγορα να διευρύνει την
αξιοπιστία της. Έκτοτε ανοίγεται ένα «παράθυρο» επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της Αδελφότητας και τους
φίλους της, το οποίο παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα, αφού οι «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» πέτυχαν να κερδίσουν το στοίχημα της αντικειμενικής πληροφόρησης
και να εδραιώσουν τη θέση τους στη συνείδηση των
αναγνωστών τους.
Δέκα ολόκληρα χρόνια κυκλοφορίας, εκατοντάδες
σελίδες γεμάτες από καθημερινές εικόνες της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του Πειραιά και όμορων Δήμων και πλούσιες σε αναμνήσεις από τις δραστηριότητες του σωματείου και την ιστορία του τόπου μας.
Μια ομαδική προσπάθεια να αποτυπωθούν στο χαρτί «με το μελάνι της καρδιάς» γεγονότα, καταστάσεις,
όνειρα, αγωνίες, προτάσεις και λύσεις για την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του έργου και του ρόλου
του πολιτιστικού κινήματος. Δεκάδες άρθρα, που φώτισαν την επικαιρότητα με τρόπο ανθρώπινο και την έβαλαν στην καθημερινότητά μας, με ευπρέπεια και αντικειμενικότητα σηματοδοτώντας - κόντρα στα σημεία των

καιρών - τη συνέχιση της πολύπλευρης ενημέρωσης.
Σήμερα ολοκληρώνοντας μια δεκάχρονη δράση, αφουγκραζόμαστε τις σύγχρονες απαιτήσεις και πατώντας
στις ίδιες αξίες με τις οποίες ξεκινήσαμε, θέτουμε νέους
στόχους για το μέλλον. Ήδη κάναμε ένα βήμα μπροστά
με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης, που έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά
τα χρόνια, για έγκυρη πληροφόρηση.
Για τον κύκλο που μόλις έκλεισε, εκφράζω τα θερμά
μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλλαν στη
μέχρι τώρα επιτυχή πορεία της εφημερίδας μας. Για τον
κύκλο που τώρα ανοίγει, καταθέτω τις θερμότερες ευχές
μου, για μια εξίσου δημιουργική και επιτυχημένη πορεία, με μεράκι και ευσυνειδησία για την ανάδειξη των
τοπικών προβλημάτων, την προβολή των δραστηριοτήτων του σωματείου και των πολλαπλών δυνατοτήτων
του νησιού μας και των ανθρώπων του.
Φίλες και φίλοι,
Η νέα χρονιά που μόλις ανέτειλε, ας μας κάνει να
προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μέσα μας και να αλλάξουμε πορεία, οδεύοντας προς
μια καλύτερη προοπτική του εαυτού μας.
Κλείνοντας το πρώτο μήνυμα του 2015, κάνω έκκληση προς όλους να συμμετέχετε στον «Έρανο
της αγάπης» που διοργανώνει η «ΟΜΟΝΟΙΑ», προσφέροντας μια μικρή βοήθεια στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Και όλοι μαζί ας ευχηθούμε η καινούργια χρονιά να είναι διαφορετική
από τις προηγούμενες, με λιγότερα προβλήματα
και περισσότερες χαρές.
Ευτυχισμένος και ελπιδοφόρος ο Καινούργιος
Χρόνος με υγεία και ευημερία.

Ευχαριστήριο

Ο Πρόεδρος κα το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, στον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακού, Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά και μέλος της Αδελφότητας, κ.
Ευάγγελο Μ. Μαρινάκη, για την έμπρακτη βοήθειά του στην εύρυθμη λειτουργία του σωματείου και ιδιαίτερα
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ευεργέτη της Ελευθερίου Βενιζέλου,
καθώς και στην έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Η«ΟΜΟΝΟΙΑ» στη 12η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Με το μήνυμα «Η φλόγα περνάει από την πόλη μας»
ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
Ελλάδας (ΠΟΣΕΑ) το 12ο οδοιπορικό της στη χώρα, με
αφετηρία το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο
Σύνταγμα και πρώτο προορισμό το Ξυλόκαστρο Κορινθίας, στον οποίο έφτασε συνοδευόμενη
από μέλη της Λέσχης Μοτοσικλετιστών
της Harley Davidson. Ανάμεσα στους
πολλούς σταθμούς της λαμπαδηδρομίας, το Π. Φάληρο και ο Πειραιάς, οι
οποίοι υποδέχτηκαν τη φλόγα της αγάπης με άρωμα από την Κρήτη.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», επίσημα προσκεκλημένη
του Τμήματος Παιδείας κα Κοινωνικής
Αρωγής του Δήμου Π. Φαλήρου, συμμετείχε με αντιπροσωπευτικό τμήμα των
μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων,
στην τελετή της αφής της φλόγας, η

οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
2014, μπροστά από τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, στο Π. Φάληρο.
Την επομένη τα χορευτικά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συμμετείχαν στην αντίστοιχη τελετή που έγινε στον Πειραιά,
μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών, θέλοντας να βοηθήσουν με το δικό τους
τρόπο στη διάδοση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αδελφότητα επιδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο, συμμετέχοντας σε τελετές αγάπης, εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Εξ άλλου και η ίδια διαθέτει Τράπεζα αίματος στο
Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου τα μέλη της μπορούν να χαρίσουν λίγο από το αίμα τους για να σώσουν
μια ζωή.

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr
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134 χρόνια «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Ο Σταυρός του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, είναι το καύχημα όλων των
Χριστιανών, οι οποίοι ανήμερα της γιορτής του, σπεύδουν ανά την Ελλάδα
στις εκκλησίες για να προσευχηθούν, να ψάλλουν όλοι μαζί το τροπάριο:
«Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου» και να
πάρουν κλώνους βασιλικού. Το αρωματικό αυτό φυτό ονομάστηκε έτσι,
γιατί φύτρωσε στο σημείο που ήταν θαμμένος ο Σταυρός, που σταυρώθηκε
ο «Βασιλιάς του κόσμου».
Κάθε χρόνο ανήμερα της μεγάλης γιορτής 14 Σεπτεμβρίου, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τιμά την επέτειο ίδρυσής της και ταυτόχρονα ανοίγει και επίσημα την πόρτα της, στους παλιούς και καινούργιους
μαθητές των μουσικοχορευτκών σχολών της. Φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Πρόεδρος, μέλη του Δ.Σ. και αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τις παραδοσιακές τους
ενδυμασίες, προσήλθαν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 στον Ι.Ν. του
Τιμίου Σταυρού της Καστέλας παρακολούθησαν την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, όπου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.
Σεραφείμ και τέλεσαν αρτοκλασία, υπέρ υγείας των μελών του σωματείου.
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπία της Αδελφότητας, ακολούθησε ευλαβικά τη
λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους της Καστέλας.
Το πρωί της Κυριακής, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε στον ίδιο χώρο,
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των μελών της, που έπεσαν ηρωικά σε όλους
τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας. Και τις δύο ημέρες τα
παιδιά του σωματείου και οι συνοδοί τους έτυχαν ζεστής υποδοχής από
τον κλήρο, ο οποίος τα φίλεψε γλυκά και αναψυκτικά στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Ναού και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

σελίδα 3

Αγιασμός στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2014, τελέστηκε στο μέγαρο της
´ΟΜΟΝΟΙΑΣª ο καθιερωμένος Αγιασμός, από τον Aιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χ. Τζανουδάκη, παρουσία του Προέδρου του σωματείου,
μελών του Δ.Σ.,μαθητών και γονέων. Ο ιερέας ευλόγησε τους παρευρισκόμενους και συνεχάρη τη διοίκηση της Αδελφότητας για τα έργο της. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους νέους μαθητές και ευχήθηκε σε όλους
καλή και δημιουργική χρονιά. Η οικογενειακή μάζωξη εξελίχθηκε σε γιορτή,
αφού αντιπροσωπευτικά τμήματα των μουσικοχορευτικών σχολών της
´ΟΜΟΝΟΙΑΣª παρουσιάζοντας ένα δείγμα της δουλειάς τους, τραγούδησαν
έντεχνα και ριζίτικα τραγούδια και χόρεψαν χορούς της Μεγαλονήσου. Στη
λύρα ήταν ο μαθητής Ν. Φρυσούλης, ενώ λαγούτο και κιθάρα έπαιξε το μέλος του Δ.Σ. Α. Κυριακάκης. Ακολούθησε κέρασμα, που προσέφερε ο χορευτής Χ. Τζαμάρας,

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 απλά
πως είναι μέλη της Αδελφότητας
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. Α. Φουντουλάκη
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Για ακόμα μια φορά η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» πρωτοπορεί: Ανέλαβε τη σημαντική πρωτοβουλία, κατάθέτοντας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, αίτηση περί εξαιρέσεως από τον φόρο
του «ΕΝΦΙΑ» όλων των συλλόγων, ενώσεων κ.λ.π., οι οποίοι είχαν ακίνητα
στην ιδιοκτησία τους και τα χρησιμοποιούν ως έδρα τους.
Η κίνηση αυτή βρήκε άμεση ανταπόκριση και από άλλα σωματεία, τα οποία
και ενώθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα σε όλη την Ελλάδα
να εξαιρούνται του φόρου τα εν λόγω Σωματεία, Ενώσεις κ.λ.π.
Επιπροσθέτως την εν λόγω πρωτοβουλία χαιρέτησαν και κάποιοι βουλευτές της Κρήτης οι οποίοι έφεραν το θέμα στη Βουλή με σχετικές επερωτήσεις.
Μέχρι σήμερα αρκετοί Σύλλογοι επικοινώνησαν με την «ΟΜΟΝΟΙΑ»
ζητώντας σχετική ενημέρωση.
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπ’ όψιν κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γκίκα Χαρδούβελη
Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 078
Πειραιάς 18-11-2014
Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ,
Δυνάμει του (ν.4223/14), ο οποίος ψηφίσθηκε και συνεπώς αποτελεί νόμο
του κράτους, επιβλήθηκε ο προκείμενος φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)
για τον κάθε υπόχρεο, ο οποίος διατηρεί ιδιοκτησίας δικαίωμα.
Στον εν λόγω νόμο συμπεριλαμβάνονται άπαντες ανά την επικράτεια, ήτοι
όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα αλλά και διάφοροι φορείς, όπως Σύλλογοι, Σωματεία, Ενώσεις κ.λ.π.
Εξ αρχής, όπως ήταν φυσικό, λόγω της ταχυτάτης εφαρμογής του νόμου
παρατηρήθηκε ότι αυτός λειτουργεί ισοπεδωτικά προς όλους, δημιουργώντας
ανεξέλεγκτες ανισότητες και τούτο διότι:
Στην περίπτωση των Συλλόγων, ενώσεων, σωματείων κ.λ.π. και σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, υπόκεινται στην ίδια διαδικασία, με αποτέλεσμα οι φορείς αυτοί, με όσα συνεπάγεται σήμερα στις δύσκολες συνθήκες
που αντιμετωπίζουμε να επιβαρύνονται υπέρμετρα, ώστε ακόμη και η ίδια η
οικονομική τους επιβίωση να τίθεται σε μεγάλη δοκιμασία.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εν όψει όσων ανωτέρω εξετέθησαν, λαμβάνοντας αυτή την πρωτοβουλία, έχοντας την στήριξη και αποδοχή πολλών άλλων συλλόγων, τα ονόματα των οποίων είναι στη διάθεσή
σας, αιτείται μέσω υμών την απαλλαγή όλων ανεξαιρέτως των φορέων, οι
οποίοι ασκούν πολιτισμό μέσα στον ιδιόκτητο χώρο τους.
Και τούτο διότι, η διατήρηση σήμερα του επιπέδου του πολιτισμού, μέσα
από την υπηρέτηση του πολιτιστικού κινήματος, χρήζει ιδιαίτερης επίπονης
προσπάθειας, αλλά και ακόμη περισσοτέρων θυσιών.
Ενδεικτικά σας παραθέτω ότι η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», ως το αρχαιότερο και συνεπώς ιστορικότερο Σωματείο από το
1880, έχει διατελέσει και ως «Υπουργείο Κρήτης» το έτος 1913 λίγο πριν την
Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα.
Και ενεργώντας υπέρ του σκοπού αυτού, στηρίξαμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
τον οποίο και τελικά επιτύχαμε να εκλέξουμε βουλευτή Πειραιά το 1910 (ως
βουλευτής περιφερείας Αττικοβοιωτίας).
Συνεπώς και εν κατακλείδι, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα πρέπει να τύχει της ανάλογης
αναγνώρισης από το κράτος, δια μέσου της προσφοράς της, η οποία
συνεχίζεται μέχρι σήμερα ανελλιπώς.
Επειδή θεωρούμε ότι το Υπουργείο σας, προεξάρχοντος υμών, διαθέτει περίσσια ευαισθησία, σύνεση και ωριμότητα, θα επιθυμούσαμε, φυσικά και με
την παραίνεση όλων των άλλων Συλλόγων κ.λ.π. η ιδιοκτησία της έδρας των
οποίων αποτελεί και την αιχμή του δόρατος της δραστηριότητάς τους, όπως
αποδεχθείτε το αίτημά μας αυτό, δεδομένου ότι η συνοχή του κοινωνικού
ιστού σήμερα, κατά πρώτο και κύριο λόγο προστατεύεται από το θεσμό του
Πολιτιστικού κινήματος.
Σε περίπτωση τυχόν απορίας σας, είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Τσόντος
Κιν. 6944 61 63 68

Διατελούμε εν τιμή
Για το Δ.Σ. της Αδελφότητας

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Κυπριωτάκης

Κρήτες του Πειραιά

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στη λιτάνευση της
Παναγίας της Τριχερούσας

Με αφορμή την επέτειο
της ενθρόνισης της Iεράς
Eικόνας της Παναγίας της
Τριχερούσας, στον Ι. Ν.
των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, η πόλη του
Πειραιά απέδωσε τις δέουσες τιμές στην εικόνα, η
οποία αποτελεί πιστό αντίγραφο εκείνης που υπάρχει στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος. Με το σεβασμό που αρμόζει στο πρόσωπο της
Υπεραγίας Θεοτόκου, τα παιδιά της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίας ακολούθησαν τη
λιτάνευση της εικόνας ενώ παρών ήταν κα ο Πρόεδρος του σωματείου με μέλη του Δ.Σ. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που προηγήθηκε, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ενώ έψαλλε επίλεκτη χορωδία μουσικολογιωτάτων ιεροψαλτών.

Ένας συμπατριώτης μας κρατά
το τιμόνι της Εκκλησίας στα Μέγαρα

Παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου, του τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως
Μεγάρων και Σαλαμίνος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νικαίας και
πολλών άλλων Μητροπολιτών, ιεραρχών, Δημάρχων της Δυτ. Αττικής, κληρικών, μοναχών, αλλά και εκατοντάδων πιστών, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, η ενθρόνιση του
νέου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνου Γιακουμάκη.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Σταμούλης, υποδέχτηκε τον Ποιμενάρχη, έξω από το Δημαρχείο Μεγάρων και μαζί προχώρησαν προς
την πλατεία Ηρώων, όπου και τον καλωσόρισε επίσημα εκφωνώντας
λόγο. Μετά την αντιφώνηση του Δεσπότη, ο Μητροπολίτης κ. Αλέξιος,
παρέδωσε στο νέο Μητροπολίτη την ποιμαντορική ράβδο και στη
συνέχεια η πομπή ιερέων και πιστών, κατευθύνθηκε προς τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, όπου και πραγματοποιήθηκε το τελετουργικό της ενθρόνισης.
Από την τελετή δεν έλειψε και αντιπροσωπία της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο, μετέβη στα Μέγαρα για να τιμήσει με την παρουσία της το
συμπατριώτη και συνεπαρχιώτη έξι εκ των μελών του Δ.Σ. Οι: Γ.
Παχάκης, Μ. Κανάτακης, Μ. Τσατσαρωνάκης π. Χ. Τζανουδάκης, Γ.
Φυλλαδιτάκης και Κ. Χιώτης.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Μεγάρων
και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος Γιακουμάκης, γεννήθηκε στην Κρήτη
και ανδρώθηκε στον Πειραιά. Φοίτησε στην Ριζάρειο Εκκλησιαστική
Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή. Υπηρέτησε ως
Διάκονος και ως Εφημέριος, Ιεροκήρυκας και Πνευματικός παρά τη
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ιδιαιτέρως στον Ενοριακό Ι.Ν. της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης των Πετραλώνων. Χρημάτισε εισηγητής παρά τω Πρωτοσυγκέλλω, Διευθυντής των τομέων της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Γραμματέας της Ιεράς Μονής Ασωμάτων
Πετράκη. Από το 1995 διορίστηκε Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου,
Βιβλιοθηκάριος, Κωδικογράφος και από το 2006, διετέλεσε μέχρι και
σήμερα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου παρά τη Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr
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Η ´ΟΜΟΝΟΙΑª συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Με κάθε λαμπρότητα αλλά με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γιορτάστηκε φέτος σε όλη την Ελλάδα, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το πρωί της Τρίτης και στον
Πειραιά, με την καθιερωμένη παρέλαση.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ´ Η ΟΜΟΝΟΙΑª, έδωσε δυναμικά το παρόν, με τη συμμετοχή της στη δοξολογία του Ι.Ν.Προφήτη Ηλία, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Προικοννήσου
κ. Ιωσήφ.
Στη συνέχεια παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό
Ναό Αγίας Τριάδας, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων του έπους
του í40. Εκ μέρους της ´ΟΜΟΝΟΙΑΣª το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του
σωματείου. Τέλος πολυμελές τμήμα των χορευτικών συγκροτημάτων της
Αδελφότητας με παραδοσιακές ενδυμασίες, παρέλασε περήφανα ενώπιον
της νέας δημοτικής αρχής, επισήμων και πλήθους κόσμου, αποσπώντας το
θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Στην παρέλαση συμμετείχαν οι: 1) B.Kουβάς (σημαιοφόρος), 2) Χ.Τζαμάρας (φέρων το λάβαρο), 3) Α.-Μ. Ντουντουνάκη (διμοιρίτισσα) και οι χορευτές: 4) Μ.Αρχοντάκης, 5) Μ. Πετράκης, 6) Π.Ψαρουδάκης, 7) Δ.Κάρνης, 8)
Α.Κουλουκτσής, 9) Β.Μαστραπάσης, 10) Χ.Μπιτσακάκης, 11) Ν.Ζαντιώτης,
12) Π.Γκολέμης, 13) Σ.Σκυλουράκης, 14) Δ.Σένης, 15) Ν.Φρυσούλης, 16)
Μ.Μανουσέλης, 17) Π.Σαβιολάκης, 18) Α.Τσουκάλης, 19) Χ.Χατζόπουλος, 20)
Μ.Γιαννισάκης, 21) Γ.Παυλάκης, 22) Μ.Μπούντρης, 23) Μ.Παπαδάκης, 24)
Μ.Ζαχαριουδάκης, 25) Γ.Πετράκη, 26) Γ.Στρατάκη, 27) Φ.Βεστάκη, 28)
Ε.Μαγγανά, 29) Β.Φουντουλάκης 30) Χ.Πουπάλου, 31) Ι.Μπούντρη, 32)
Χ.Αναστασάκη, 33) Α.Μητροπούλου, 34) Μ.Βερυβάκη, 35) Ε.Κουμεντάκου,
36) Μ.Μπίκου, 37) Α.Τσάπελη, 38) Ε.Λαμπαρδάκη, 39) Ε.Μηναδάκη, 40)
Μ.Μπάτου, 41) Ε.Στελιουδάκη, 42) Ε.Πετρομανωλάκη, 43) Φ.Γεροντάρη,
44) Α.Φυλλαδιτάκη, 45) Α.Παρασύρη, 46) Μ.Αμανατίδη, 47) Α.Λεωνίδου και
οι μικροί χορευτές: 48) Δ.Κολοσιώνης, 49) Α.Τσιμουλάκης, 50) Κ.Πετράκης, 51) Κ.Μαριδάκης, 52) Π.Σκουλαρίκης, 53) Δ.Φυλλαδιτάκης, 54) Β.Φρυσούλης, 55) Ε.Σκουλαρίκη, 56) Χ.Μανουσίου, 57) Α.Μυλωνάκη, 58) Σ.Κολοβού, 59) Ε.Φυλλαδιτάκη, 60) Β.Φρυσούλη και 61) Μ.Πετράκη.

Ένα πολυεκθεσιακό συνδυασμό θεματικών παρουσιάσεων με τίτλο «Φεστιβάλ Γεύσης-Τέχνης & Διασκέδασης», διοργάνωσε και πραγματοποίησε
στον υπαίθριο δακτύλιο του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας, από τις 18 έως τις 28
Σεπτεμβρίου 2014, το Ανοδικό Πλάνο Δόμησης Α.Ε. σε συνεργασία με την
DS Advertising. Το εορταστικό αυτό δεκαήμερο, κέντρισε το ενδιαφέρον
όλων των επισκεπτών, διότι περιελάμβανε τα πάντα. Γειτονιές με εκθέματα
μεγάλης ποικιλίας, περίπτερα με φαγητό, ποτό, καφέ και γλυκά και μια με-

γάλη σκηνή από την οποία πέρασαν μεγάλα και δημοφιλή ονόματα του
πενταγράμμου.
Κατά την έναρξη των εκδηλώσεων ένα εικοσιμελές συγκρότημα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο
και μέλη του Δ.Σ. έφθασε στο ΣΕΦ, όπου είχε προσκληθεί για να χορέψει
χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας του. Το κρητικό γλέντι ξεκίνησε με τον Νίκο
Ζωιδάκη και το συγκρότημα του, που παρέσυραν τους παρευρισκόμενους
σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Τα παιδιά της Αδελφότητας πήραν την
σκυτάλη και μετέτρεψαν τη βραδιά σε σημείο αναφοράς της πολιτιστικής
μας παράδοσης, ξεσηκώνοντας τον κόσμο να ακολουθήσει τα βήματά τους
στην πίστα. Στη συνέχεια η αντιπροσωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» απόλαυσε
πλούσιο κέρασμα, ευγενική προσφορά των διοργανωτών. Επί πλέον
καθ’όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, η Αδελφότητα είχε δικό της περίπτερο,
με χρήσιμο έντυπο πληροφοριακό υλικό, μέσω του οποίου, οι περιηγητές
ενημερώνονταν για τις δραστηριότητες του σωματείου.
Το φθινοπωρινό δεκαήμερο εκδηλώσεων, το οποίο παρουσίασε ο γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Βενετσάνος, ομόρφυναν με την παρουσία τους,
χορευτικά σύνολα και γνωστοί τραγουδιστές, ενώ πολλές εκπλήξεις περίμεναν καθημερινά μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στο «Φεστιβάλ Γεύσης-Τέχνης & Διασκέδασης »
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στα «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2014»

Η κωμόπολη Μελί στην περιοχή Ερυθραίας στην Μ. Ασία, είναι μία από
τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μεγάλο
μέρος του πληθυσμού μετά τον ξεριζωμό, εγκαταστάθηκε στα Μέγαρα, στη
νότια μεριά της πόλης και έδωσε το όνομα Μελί στη συνοικία του. Κύριος
φορέας και θεματοφύλακας της ιστορίας και της παράδοσης των Μελιωτών,
είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος» ο οποίος φέτος
συμπλήρωσε 40 χρόνια ζωής και ενέταξε τον εορτασμό της επετείου
ιδρύσεώς του, στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης, «Μικρασιάτικα 2014»
που αναβιώνουν κάθε χρόνο από το 1980 και «σημαδεύουν» τα πολιτιστικά
δρώμενα της περιοχής των Μεγάρων. Επίσημα προσκεκλημένη και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», αντιπροσωπία της οποίας ταξίδεψε με χαρά στα Μέγαρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, για να λάβει
μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.
Η βραδιά ξεκίνησε με παρέλαση όλων των συμμετεχόντων, η οποία κατέληξε στην πλατεία, όπου δεσπόζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Η γυναικεία χορωδία και το χορευτικό της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» αψηφώντας
τη βροχή, η οποία τους υποδέχτηκε στη σκηνή, τραγούδησαν και χόρεψαν
με κέφι και χαμόγελο, υπό τους ήχους της λύρας του Ν. Μαυροειδή και του
λαγούτου του Α. Κυριακάκη και καταχειροκροτήθηκαν.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ε. Μπέτσης, προσέφερε στον Πρόεδρο
της Αδελφότητας μια ανθοδέσμη, μαζί με της ευχαριστίες
του εκ μέρους του Δ.Σ. Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας Θεόδωρος
Τσόντος, δήλωσε πως συμμερίζεται απόλυτα τους
αγώνες των προσφύγων, διότι και η Κρήτη υπήρξε ένα
πολύπαθο νησί, που αγωνίστηκε τόσο για την Ένωσή
του με τη μητέρα Ελλάδα,
όσο και για την απελευθέρωση της πατρίδας. Συνεχάρη δε το Σύλλογο, για
τις προσπάθειες του να διαφυλάξει τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του
τόπου του.
Στη συνέχεια η συντροφιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» έτυχε θερμής φιλοξενίας σε
ταβέρνα της περιοχής. Η καλή διάθεση οδήγησε Μεγαρείς και Κρητικούς σε
ένα κοινό τρικούβερτο γλέντι, με κρασάκι, μεζέδες, αντικριστές μαντινάδες,
τραγούδι και πολύ χορό.
Αργά το βράδυ οι Κρητικοί του Πειραιά άφησαν τα Μέγαρα με τις καλύτερες εντυπώσεις, τονίζοντας στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, «Αγ.
Ιωάννης Θεολόγος» πως η πόρτα της Αδελφότητας θα είναι πάντα ανοιχτή
γι αυτούς.

Ολόθερμες ευχές

To όνομά του γιόρτασε ο Μιχάλης Πνευματικάκης, την Δευτέρα
10 Νοεμβρίου 2014, το μεσημέρι,
στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», το
οποίο γέμισε από ιερείς, συγγενείς,
φίλους και συνεργάτες, που έσπευσαν να πουν στον Μιχάλη τα «χρόνια πολλά». Παρόντες στο γλέντι και
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» με
τους συνεργάτες του, οι οποίοι
τίμησαν τον συμπατριώτη τους με
την παρουσία τους και του ευχήθηκαν προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευημερία. Φιλόξενη ατμόσφαιρα, καλό φαγητό, κέφι και χορός με το συγκρότημα του Μ. Ψαλίδη, έκαναν
την ώρα να κυλίσει ευχάριστα, αλλά δυστυχώς γρήγορα. Ο οικοδεσπότης
ευχαρίστησε θερμά όλους τους προσκεκλημένους, έσυρε το χορό και απάντησε στις ευχητήριες μαντινάδες των εκλεκτών του φίλων, με δικές του.

Κρήτες του Πειραιά

Ο Δήμαρχος στο «σπίτι» των
Κρητικών του Πειραιά

Θερμής υποδοχής έτυχαν ο νέος Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης και η
σύζυγός του Βάλια, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια
της παραμονής του στο σωματείο ο κ. Μώραλης είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. διάφορα θέματα που αφορούν στο πολιτιστικό κίνημα και να ενημερωθεί αναλυτικά για τις δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του σωματείου, οι οποίες το καθιστούν πόλο έλξης για τη νεολαία.
Παράλληλα η σύζυγος του Δημάρχου ξεναγήθηκε στο τριώροφο μέγαρο
του Συλλόγου, εκφράζοντας το θαυμασμό της για την παλαιότητά του και
την ιστορία του. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και η σύζυγός του απόλαυσαν τα
κρητικά χειροποίητα εδέσματα και το παραδοσιακό πιλάφι, ήπιαν τη ρακή
τους και καμάρωσαν τους παρευρισκόμενους σε ριζίτικα, μαντινάδες και χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Τις εντυπώσεις κέρδισε η κ. Δημάρχου η οποία δεν δίστασε να ακολουθήσει τα ζάλα των κρητικών, εκπλήσσοντάς τους με τη δεξιότητά της στους
χορούς της Μεγαλονήσου.
Η βραδιά κύλησε σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας, με τους Κρητικούς του Πειραιά να δηλώνουν «ανοιχτοί» σε κάθε νέα συνεργασία με τους
φορείς της πόλης τους, τόσο σε πολιτιστικό όσο και φιλανθρωπικό επίπεδο

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» βοηθά χορεύοντας

Για άλλη μια χρονιά οι χορευτές της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συμμετείχαν στην εκδήλωση αλληλεγγύης με τίτλο «Χορεύοντας βοηθάμε», την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Απανταχού Μανιατών, υπό την
αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως
Πειραιώς & Φαλήρου. Στη μουσικοχορευτική παράσταση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2014, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο με σκοπό τη
συγκέντρωση συσκευασμένων τροφίμων, παρουσιάστηκαν επίσης χοροί
από την Μάνη, τις Σποράδες, την Μακεδονία, την Θράκη, την Καππαδοκία,
την Θεσσαλία, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι και οι νεότερες διοικήσεις του σωματείου,
πατώντας στα βήματα των ιδρυτών του, δεν χάνουν ευκαιρία να αναδείξουν
το κοινωνικό του πρόσωπο, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς της πόλης μας.

Κρήτες του Πειραιά
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Η ´ΟΜΟΝΟΙΑ ª διασκεδάζει στο νέο ´ΟΜΑΛΟ ª

Έξω ντέρτια και καημοί….είπαν οι Κρητικοί του Πειραιά και προσήλθαν το Σαββατόβραδο της 13ης Δεκεμβρίου 2014, στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ» στην καινούργια του διεύθυνση στο Μοσχάτο, έτοιμοι ν’αφήσουν για λίγο πίσω τους, σκοτούρες και σκέψεις της δύσκολης καθημερινότητας. Η περιποίηση από το προσωπικό του μαγαζιού και η
θερμή υποδοχή των προσκεκλημένων, αποτέλεσαν όπως πάντα το
κυριότερο μέλημα τόσο των ιδιοκτητών του «ΟΜΑΛΟΥ» Α. & Γ. Μπαντουράκη, όσο και της διοίκησης της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε, ανάγκασε τον Πρόεδρο της
Αδελφότητας, να υποσχεθεί την πραγματοποίηση νέας χοροεσπερίδας την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2014, με σκοπό να ικανοποιηθούν όσοι από τους φίλους του σωματείου ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν να προσέλθουν, λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων προσκλήσεων. Πριν ξεκινήσει το γλέντι με το συγκρότημα του Μ. Κονταρού, οι
Αντιπρόεδροι της Αδελφότητας καλωσόρισαν τον κόσμο και στη
συνέχεια η ριζίτικη ομάδα και το παιδικό χορευτικό, παρουσίασαν μέρος της δουλειάς τους.
Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη
συνεχή στήριξη, άνοιξε το χορό μαζί με τους συνεργάτες του και αμέσως μετά ξεκίνησε ένα τρικούβερτο γλέντι, που κράτησε μέχρι τα
ξημερώματα. Γονείς με τους γονείς τους και τα παιδιά τους, μέλη και
φίλοι της Αδελφότητας, Κρητικοί και μη ενώθηκαν σε μια παρέα πάνω
στην πίστα και χόρεψαν στους ρυθμούς της κρητικής και της νησιώτικης μουσικής.
Τη βραδιά τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του ΕΟΤ, Χ. Πάλλης, ο Αστυνομικός Δ/ντής Πειραιά, Ταξίαρχος
Κ. Τσαρδινάκης, ο επίτιμος Πρόεδρος της Αδελφότητας Γ.Ψαρομμάτης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων και πλήθος κόσμου.
Άντε και του χρόνου να είμαστε καλά!
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190 χρόνια από τη μαρτυρική τελείωση των τεσσάρων μαρτύρων

Εκατόν ενενήντα χρόνια πέρασαν από την
ιστορική μέρα της 28ης Οκτωβρίου του 1824,
κατά την οποία οι Άγιοι Τέσσερεις Νεομάρτυρες του Ρεθύμνου, Αγγελής, Γεώργιος, Μανουήλ και Νικόλαος, με την πίστη και το
ψυχικό τους σθένος, αψήφησαν το φόβο και
βάδισαν στο δρόμο του χρέους και της θυσίας.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ», με αφορμή την επέτειο της μαρτυρικής
τελείωσής τους, τίμησε τη μνήμη τους την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, στον Ι.Ν. του Προφήτη
Ηλία, στην Καστέλα Πειραιά. Τη θεία λειτουργία

μετ’αρτοκλασίας, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», μέλη του Δ.Σ., αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών
συγκροτημάτων της Αδελφότητας και πολλοί πιστοί.
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στο βίο των τεσσάρων Ρεθυμνιωτών Νεομαρτύρων και παρακάλεσε τον Κύριο να δοθεί στο
ποίμνιό του η θεία χάρη τους. Στη συνέχεια η
«ΟΜΟΝΟΙΑ» προσέφερε κρητικό παραδοσιακό
κέρασμα στο Πνευματικό κέντρο του ναού ενώ η

γυναικεία χορωδία, η ομάδα ριζίτικου τραγουδιού
και χορευτές όλων των ηλικιών τραγούδησαν και
χόρεψαν υπό τους ήχους της λύρας των Γ.
Πλυμάκη και Ν. Φρυσούλη και του λαγούτου του
Α. Κυριακάκη. Ο Μητροπολίτης καμάρωσε και
καταχειροκρότησε τους συμπατριώτες του, ενώ
σιγομουρμούρισε μαζί τους, σκοπούς της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Μακάρι οι Μάρτυρές μας, να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα για όλους εκείνους που σήμερα
δοκιμάζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπερβούν τις δυσκολίες που τους κυκλώνουν και να
ατενίσουν το μέλλον με αισιοδοξία..

Μ’ ένα μοναδικό γλέντι στο οποίο συμμετείχαν
πολλοί καταξιωμένους καλλιτέχνες, έριξε αυλαία
το κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» την Δευτέρα 24
Νοεμβρίου 2014, ανανεώνοντας το ραντεβού του
με τους φίλους του, σ’έναν ολοκαίνουργιο χώρο
στο Μοσχάτο, Πειραιώς 68. Βαθιά συγκινημένοι οι ιδιοκτήτες του, Αντώνης και Γιάννης Μπαντουράκης, ευχαρίστησαν όλους τους συμπατριώτες τους, για την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια και υποσχέθηκαν πως θα
συνεχίσουν να προσφέρουν στη νέα τους έδρα,
υψηλή ποιότητα σε ότι αφορά την κουζίνα, την
περιποίηση και την κρητική μουσική.
Γυρίζοντας το χρόνο πίσω αξίζει να θυμηθούμε, πως το 1973 στη Λεωφόρο Θηβών, ο
Εμμανουήλ Πατεράκης και η γυναίκα του Ευαγγελία, θα δημιουργήσουν σ’ έναν υπόγειο χώρο,
ένα ζεστό κρητικό στέκι που θα πάρει το όνομα
«ΟΜΑΛΟΣ» και από εκεί θα περάσουν όλα τα με-

γάλα ονόματα της κρητικής μουσικής. Το 1981 ο
«ΟΜΑΛΟΣ» θα μεταφερθεί στον αριθμό 283 της
ίδιας Λεωφόρου και θα φιλοξενήσει για τα επόμενα χρόνια τους γάμους, τα βαφτίσια, τις χοροεσπερίδες, τις συνεστιάσεις και γενικότερα τα
γλέντια πολλών κρητικών και όχι μόνο. Σήμερα το
ιστορικό πια κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» μεταφέρεται
στην καινούργια του έδρα, έτοιμο να υποδεχτεί το
νέο κύκλο διασκέδασης των συμπατριωτών του,
με ακόμη μεγαλύτερο μεράκι και συνέπεια, στην

κρητική παράδοση.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», οι οποίοι
παρευρέθηκαν στο αποχαιρετιστήριο γλέντι του
«ΟΜΑΛΟΥ» ευχήθηκαν στην οικογένεια Μπαντουράκη καλή επιτυχία στο νέο τους εγχείρημα και
εκείνοι με τη σειρά τους, τους χάρισαν ένα κομμάτι από τον τοίχο του μαγαζιού που επί σειρά ετών
φιλοξένησε τα γλέντια της Αδελφότητας.

Αποχαιρετιστήριο ξεφάντωμα στον

«ΟΜΑΛΟ»
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τον ευεργέτη της Ελευθέριο Βενιζέλο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση
του Ελευθέριου Κ. Βενιζέλου, πολίτη και πολιτευτή του Πειραιά, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», διοργάνωσε και πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηγέτη.
Συγκεκριμένα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 το πρωί,
παρουσία της νέας δημοτικής αρχής και πολλών τοπικών
φορέων, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση μπροστά από το
άγαλμα του Εθνάρχη, στην πλατεία Κοραή, προεξάρχοντος
του συμπατριώτη μας και επίτιμου μέλους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Προικονήσου κ.κ. Ιωσήφ.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων, υπό τους ήχους
της Φιλαρμονικής του Δήμου. Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Αδελφότητας τόνισε μεταξύ άλλων, πως ο Βενιζέλος στις ομιλίες του δεν παρέλειπε να αποκαλεί το πρώτο λιμάνι της χώρας, «δεύτερη πατρίδα του» η δε πλατεία στην
οποία δεσπόζει ο ανδριάντας του, προσωρινά και μέχρι την
αποπεράτωση των έργων της «Αττικό Μετρό Α.Ε», είναι οικεία στους κρητικούς του Πειραιά, αφού στο πρόσφατο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεών τους.
Μια διαφορετική νότα στην επέτειο, έδωσε η εμφάνιση της
ομάδας ριζίτικου τραγουδιού της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία μετά από λίγη ανάπαυση ανασυγκροτήθηκε, υπό τη διεύθυνση
του πρωτοπρεσβύτερου του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα και μέλους του Δ.Σ. της Αδελφότητας π. Χ. Τζανουδάκη. Η λιτή εκδήλωση έληξε με χορούς της λεβεντογέννας, που παρουσίασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα των χορευτικών συγκροτημάτων του σωματείου, όλων των ηλικιών.
Το διήμερο έκλεισε με μεγάλη εκδήλωση-συναυλία, που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου
2014, στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, όπου η Αντιπρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α.-Μ. Ντουντουνάκη, έκανε μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε επιστολές-ντοκουμέντα, που διασώζονται και φυλάσσονται στο ιστορικό της
αρχείο, τα οποία αποδεικνύουν τους άρρηκτους δεσμούς
του Εθνάρχη με το σωματείο. Την εκδήλωση έντυσαν μουσικά οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Μανώλης Κονταρός με το
συγκρότημά του και Μάνος Μουντάκης.
Ανάμεσα στα τραγούδια και τα κείμενα, τα πολυμελή μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας στόλισαν τη
σκηνή με την επιβλητική τους παρουσία και τους λεβέντικους
χορούς τους, ενώ η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας,
συνοδευόμενη από την κιθάρα του Α. Κυριακάκη, έψαλλε τον
«Ύμνο του Βενιζέλου».
Στο λόγο του ο Πρόεδρος της Αδελφότητας τόνισε μεταξύ
άλλων, πως στους δύσκολους καιρούς που διανύει η πατρίδα μας, η ανάγκη φωτισμένων ηγετών καθίσταται επιτακτική, για γίνει η Ελλάδα χώρα ισχυρή και να διατηρηθούν όσα
κερδήθηκαν από τους προγόνους μας με αγώνες και αίμα.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Γ. Μώραλης, είπε πως νιώθει
ιδιαίτερη τιμή άλλα και χαρά, που βρέθηκε σε μια τόσο
σημαντική επέτειο σαν αυτή των 150 χρόνων από τη γέννηση ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες και συνεχάρη
την «ΟΜΟΝΟΙΑ» για την πρωτοβουλία της και γενικότερα
για τη δράση της τονίζοντας, πως ως δημοτική αρχή θα ενδυναμώσει τη σχέση ανάμεσα στο Δήμο και τους ιστορικούς
Συλλόγους του Πειραιά, καθώς αυτοί μπορούν και πρέπει να
παίξουν καταλυτικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πόλης.
Στο τέλος της βραδιάς ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, το πρόεδρο Ε. Μαρινάκη τον
Κρητικό και Πειραϊκό τύπο, το κανάλι «ΚΡΗΤΗ ΤV, το Κρητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Αττικής 91,4 και όλους όσους
συνετέλεσαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων .
Το διήμερο αφιέρωμα στον Κρητικό πολιτικό, το οποίο παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Γ. Παπαδάκης,
τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων: εκπρόσωποι
του κλήρου, οι Βουλευτές Κ. Αρβανιτόπουλος, Κ. Κατσαφάδος, Π. Μελάς και Α. Νεράντζης, ο Δήμαρχος Γ. Μώραλης ο Πρόεδρος του ΕΟΤ Δρ. Χ. Πάλλης, ο Πρόεδρος
της ΠΑΕ Ολυμπιακού Ε. Μαρινάκης, ο επίτιμος Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως Κ. Ξυλούρης, ο επίτιμος
Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Γ. Ψαρομμάτης, Πρόεδροι και
εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΛΛΗΣ
MD, MSc, υποψήφιος PhD.
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ - ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ- ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

Τρόποι μετάδοσης του HIV
Ο HIV μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Τα σωματικά υγρά που περιέχουν HIV
είναι: αίμα (συμπεριλαμβανομένου του αίματος περιόδου), σπέρμα και προσπερματικά υγρά, κολπικά
υγρά, πρωκτικά υγρά και μητρικό γάλα.
Οι σεξουαλικές συμπεριφορές που μπορούν να
μεταδώσουν τον HIV είναι: κολπικό σεξ, πρωκτικό
σεξ, στοματικό σεξ.
Άλλοι τρόποι μετάδοσης του HIV είναι: κοινή χρήση συριγγών όταν λαμβάνεται δόση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών ή τυχαία διάτρηση από μολυσμένη
σύριγγα, μη επαγγελματική δερματοστιξία (τατουάζ),
μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος, τοκετός και θηλασμός.
Ο HIV δεν μεταδίδεται με: σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα,
κόπρανα ή ούρα, αγκαλιά, φιλί, χειρομάλαξη (μασάζ), χειραψία, δήγματα εντόμων, συγκατοίκηση με
κάποιον οροθετικό και κοινή χρήση τουαλέτας ή μπάνιου.
Πρόληψη
Ο κίνδυνος μόλυνσης με HIV μειώνεται όταν αποφεύγονται οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να
θέσουν ένα άτομο σε κίνδυνο και έχουν σχέση με τους
τρόπους μετάδοσής του. Κατά βάση η σωστή προφύλαξη κατά τη διάρκεια του σεξ- χρήση προφυλακτικού- είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Μάλιστα,
μπορεί ο καθένας που έχει ενεργό σεξουαλική ζωή,
και ιδίως εφόσον έχει παραπάνω από έναν ερωτικούς συντρόφους, να εξετάζεται για τυχόν μόλυνση
από AIDS.
Πολλοί οργανισμοί έχουν πληροφοριακό υλικό που
απευθύνεται ειδικά σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες: νέους, ομοφυλόφιλους, γυναίκες, χρήστες
ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών κλπ. Η τηλεφωνική
γραμμή για πληροφορίες για το AIDS (210-7222222)
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00
π.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ. με 2 βάρδιες ημερησίως.
Οποιοσδήποτε επαγγελματίας δουλεύει σε χώρους παροχής υγείας ή σε χώρους με πιθανή έκθεση
στον ιό HIV, θα πρέπει να ζητήσει ξεκάθαρες οδηγίες
γενικής προστασίας, τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζει. Αν δε, κάποιο άτομο πιστεύει ότι για οποιονδήποτε λόγο έχει εκτεθεί στον ιό HIV, τότε θα πρέπει
επειγόντως να επικοινωνήσει με έναν γιατρό για να
κάνει εγκαίρως το τεστ ανίχνευσης του AIDS και αν
κριθεί αναγκαίο, να πάρει κάποια βραχυπρόθεσμη
αντιρετροϊκή θεραπεία,.
Θεραπεία του HIV
Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για
τον HIV. Γενικά χρησιμοποιούνται διάφορα είδη αντιρετροϊκών φαρμάκων (αφού ο HIV είναι ένας ρετροϊός, γι' αυτό τα φάρμακα που στοχεύουν σε αυτόν
λέγονται αντιρετροϊκά) που στόχο έχουν να καθυστερούν ή να εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού,
μειώνοντας τα επίπεδα του ιού που κυκλοφορεί στο
αίμα. Ωστόσο δεν είναι ικανά να τον εξαλείψουν εντελώς.
Οι υπάρχουσες αντιρετροϊκές θεραπείες μπορεί να
μην εξαλείφουν εντελώς τον ιό του HIV, αλλά βοηθούν τους ασθενείς που έχουν μολυνθεί να αυξήσουν το προσδόκιμο επιβίωσής τους και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους (παλιά η μόλυνση με
τον ιό του AIDS ισοδυναμούσε με βέβαιο θάνατο).
Γίνονται δε πολλές νέες μελέτες για την ανάπτυξη
πιο αποτελεσματικών φαρμάκων που δεν θα επιτρέπουν στον ιό HIV να εισβάλλει στα λεμφοκύτταρα του
ανθρώπου.
Κλείνοντας, το συμπέρασμα είναι πως ο ιός του
AIDS παραμονεύει παντού. Ο κάθε άνθρωπος και
ιδιαίτερα οι νέοι θα πρέπει να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία και πρέπει να την χαιρόμαστε, αλλά πάντα με προσοχή, γιατί καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις!

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ AIDS

Τι είναι ο ιός HIV;
Η νόσος του AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome, στα Ελληνικά Σύνδρομο της Επίκτητης
Ανοσοανεπάρκειας) προκαλείται από τον HIV ή αλλιώς Ιό της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας.
Μερικοί ιοί, όπως αυτοί που προκαλούν το κοινό
κρυολόγημα ή την γρίπη, παραμένουν στο σώμα μόνο για μερικές ημέρες σε αντίθεση με τον ιό HIV, ο
οποίος δεν φεύγει ποτέ. Τα χαρακτηριστικά του ιού
HIV είναι το πολύ υψηλό ποσοστό μετάλλαξής του, ο
γρήγορος ρυθμός αναπαραγωγής του και το τεράστιο μέγεθος του πληθυσμού του.
Το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου που
πάσχει από AIDS είναι αποδυναμωμένο από τη δράση του HIV και συνήθως αρρωσταίνει από μία ή περισσότερες ευκαιριακές λοιμώξεις, όπως πνευμονία
(PCP), σάρκωμα Caposi (KS) ή φυματίωση. Το AIDS
συνήθως παίρνει καιρό για να εκδηλώσει συμπτώματα από τη στιγμή που το άτομο μολυνθεί με HIV συνήθως 2 έως 10 χρόνια, ή και περισσότερο.
Όταν κάποιος μολύνεται με τον HIV, γίνεται "HIV
οροθετικός" και θα είναι για πάντα HIV οροθετικός.
Ποια είναι τα συμπτώματα της HIV λοίμωξης;
Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται με HIV
παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, τα συνηθέστερα
εκ των οποίων είναι: πυρετός, κούραση, πονοκέφαλος, λεμφαδενοπάθεια και φαρυγγοδυνία. Αυτά τα
συμπτώματα εκδηλώνονται 2-4 εβδομάδες μετά τη
μόλυνση και η περίοδος αυτή ονομάζεται πρωτολοίμωξη ή οξεία HIV λοίμωξη. Τα συμπτώματα της
πρωτολοίμωξης μπορεί να είναι παρόμοια με άλλων
σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η
λοιμώδης μονοπυρήνωση ή η ηπατίτιδα, που μεταδίδονται ευκολότερα.
Για 5-10 χρόνια μετά την οξεία λοίμωξη ενδέχεται
οι ασθενείς να μην εκδηλώνουν έντονα συμπτώματα.
Όμως, σταδιακά το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί σημαντικά. Τα συμπτώματα τότε που εμφανίζονται, σχετίζονται με τις ευκαιριακές λοιμώξεις που εκδηλώνονται στα άτομα με AIDS, όπως πνευμονία,
φυματίωση και τοξοπλάσμωση.
Διάγνωση της HIV νόσου
Ο καλύτερος τρόπος διάγνωσης της HIV νόσου,
είναι το ειδικό τεστ αίματος 4ης γενιάς, το οποίο
ανιχνεύει σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων, αντισώματα και αντιγόνο στον ιό HIV. Σίγουρα αποτελέσματα μπορεί να έχει κάποιος μετά από 14 ημέρες
μετά την αρχική λοίμωξη με HIV. Επιπλέον για πιο
γρήγορα αποτελέσματα μπορεί κάποιος να κάνει
PCR (Polymerase Chain Reaction) τεστ για HIV.
Τα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, όπου πραγματοποιείται η εξέταση, είναι: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
(ΑΘΗΝΑ), ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΘΗΝΑ), ΑΧΕΠΑ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΤΡΑ),
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) και Ι.Κ.Α.
Αλεξανδρούπολης.

Κρήτες του Πειραιά

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από τα κορυφαία πανεπιστήμια του
κόσμου
Ανάμεσα στα 400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Βρετανικών «Τάιμς».
Η κατάταξη «Times Higher Education
World University» δημοσιεύεται κάθε χρόνο και θεωρείται, μαζί με τις αντίστοιχες
κατατάξεις της QS (World University
Ranking) και της Σαγκάης (Academic
Ranking of World Universities-ARWU),
μία από αυτές με το μεγαλύτερο κύρος
και διεθνή επιρροή.
Βασίζεται δε σε τέσσερα βασικά κριτήρια: Την ποιότητα διδασκαλίας, το
επίπεδο έρευνας, την μεταφορά γνώσης
εκτός πανεπιστημίου και το βαθμό διεθνοποίησης των σπουδών
Καλύτερο στον κόσμο - για τέταρτη
συνεχή χρονιά- αναδεικνύεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια
(Caltech) και ακολουθούν κατά σειρά τα
πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Οξφόρδης, Στάνφορντ, Κέμπριτζ, ΜΙΤ, Πρίνστον, Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, Imperial Λονδίνου,
Γιέηλ και Σικάγο.

ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου!
Αιτία θανάτου ο φθόνος
και η αχαριστία των Ελλήνων.

Πυθαγόρας 500 π.Χ. ετών 80
στην εξορία από πείνα
Μιλτιάδης 489 π.Χ. ετών 65 στη φυλακή
Αριστείδης 468 π.Χ. ετών 72 στην εξορία
από πείνα
Θεμιστοκλής 461 π.Χ. ετών 66
στην εξορία
Αισχύλος 456 π.Χ. ετών 69 στην εξορία
Περικλής 429 π.Χ. ετών 66 παραιτήθηκε
λόγω κατηγορίας
Φειδίας 429 π.Χ. ετών 66 στη φυλακή
Αναξαγόρας 428 π.Χ. ετών 72
στην εξορία
Ηρόδοτος 426 π.Χ. ετών 59 στην εξορία
Ικτίνος 420 π.Χ. στην εξορία
Σοφοκλής 406 π.Χ. ετών 90
στην εξορία από πείνα
Ευριπίδης 406 π.Χ. ετών 74 στην εξορία
Σωκράτης 399 π.Χ. ετών 71
ήπιε το κώνειο
Θουκυδίδης 396 π.Χ. ετών 64
στην εξορία
Αριστοφάνης 385 π.Χ. ετών 61
στην εξορία από πείνα
Πλάτων 347 π.Χ. ετών 80 στην εξορία
Ισοκράτης 338 π.Χ. ετών 99 στην εξορία
Δημοσθένης 322 π.Χ. ετών 62
πήρε δηλητήριο

Κρήτες του Πειραιά www.akpo.gr
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Ο πρώτος γεννημένος Πειραιώτης
κρητικός

Αναδημοσιεύουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο που διαβάσαμε στον ιστότοπο του κ. Μίλεση, «Piireorama ιστορίας
και πολιτισμού».
Στην πλάκα που έχει αναρτηθεί στην
αίθουσα εκδηλώσεων του μεγάρου της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» και φέρει τα ονόματα όλων
όσων διατέλεσαν Πρόεδροι του σωματείου στο παρελθόν, υπάρχει και το όνομα
Α. Αντωνιάδης (21 Νοεμβρίου 1907 - 4
Ιουλίου 1909). Άραγε ανήκει στην ίδια οικογένεια ή είναι απλά μια συνωνυμία;

Ο πρώτος γεννημένος Πειραιώτης του Στέφανου Μίλεση
Ήταν 23 Δεκεμβρίου 1835 η ημερομηνία που συνεστήθη η μικρή εκείνη πολίχνη που έφερε το βαρύ και αρχαίο όνομα «Πειραιάς». Στην αρχή μερικά σπιτάκια ανάξια λόγου, υψώνονταν σε
μια έρημη έκταση και τίποτα απολύτως δεν έδειχνε πως το μέρος αυτό με την «οικτροτάτην όψιν» όπως αναφέρει ο Σατωμπριάν, θα εξελίσσονταν στην σημερινή μεγαλούπολη.
Τότε οι πρώτοι οικιστές του Πειραιά, νησιώτες επί το πλείστον,
Υδραίοι, Χίοι, αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
είχαν έρθει από την πατρίδα τους, βασιζόμενοι πάνω στο εμπορικό και ναυτικό δαιμόνιο που διέθεταν, καθώς είχαν προαισθανθεί την προνομιακή θέση του λιμένος, που ενώ για άλλους δεν
ήταν παρά μια ακτή ερημική με έλη, λίμνες και στάσιμα ύδατα,
για εκείνους ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Και βεβαίως δικαιώθηκαν για την επιλογή τους. Μεταξύ των πρώτων που κατέφθασαν ήταν και ο Ιωάννης Αντωνιάδης από την Κρήτη.
Ο πρώτος του γιος ο Αντώνιος Αντωνιάδης ο κατοπινός
συγγραφέας, ποιητής και Γυμνασιάρχης Πειραιώς, είναι ο
πρώτος που γεννήθηκε στη νέα πόλη του Πειραιά στις 6 Ιανουαρίου του 1836. Ήταν ο πρώτος που έφερε στα επίσημα έγγραφα
την ένδειξη «Γεννήθηκε στον Πειραιά....» Και καθώς κολυμβήθρα δεν υπήρχε, βαπτίσθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα εντός μιας
μεγάλης στάμνας την οποία την έθραυσαν στο πάνω μέρος για
να μοιάζει με κολυμβήθρα, ενώ στο κάτω μέρος αυτής χάραξαν
ένα σταυρό.
Βεβαίως ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, δεν ήταν ο σημερινός,
ούτε καν κάποιος από αυτούς που υψώθηκαν μεταγενέστερα
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πρώτων κατοίκων
της πόλης, αλλά ο μικρός αρχικός ναΐσκος της Μονής των Σπυριδωνιτών, που είχε βομβαρδιστεί από τα κανόνια της «Καρτερίας», όταν εντός αυτής είχαν οχυρωθεί 300 Τουρκαλβανοί.
Από το 1835 ο μικρός αυτός αρχικός ναός είχε καλλωπιστεί
προχείρως, καθώς είχε επίσης χρησιμοποιηθεί για την ορκωμοσία του Πρώτου Δημάρχου του Πειραιά, του Υδραίου Σερφιώτη.
Στα ίδια ερείπια που είχε ορκισθεί ο Υδραίος Δήμαρχος, είχε βαπτιστεί και το πρώτο παιδί του Πειραιά, ο πρώτος εκείνος Πειραιώτης, ο οποίος χάραξε την δική του πορεία στην πόλη.
Να αναφέρουμε ο Αντώνιος Αντωνιάδης πέθανε στις 3 Μαρτίου 1905, αφήνοντας πίσω του μεγάλο συγγραφικό και ακαδημαϊκό έργο, ενώ άφησε όλη του την περιουσία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, χωρίς μάλιστα να αφήσει κάποιο δεσμευτικό όρο ως
προς την χρήση αυτής, όπως συνήθως γίνεται.
Στην κηδεία του διαβάστηκε το ποίημα με τίτλο «Ωδή στον Πειραιά».
«Θεμιστοκλή, Μιαούλη τεθαμμένοι εις μιαν ακτήν
εγερθήτε να ιδήτε νέαν πόλιν
ως το πάλαι και νυν θαυμαστήν»

σελίδα 11

8 Δεκεμβρίου: H μέρα που η Κρήτη ντύθηκε στα μαύρα

Το δεξαμενόπλοιο «LEICESTERSHIR» της Βρετανικής ναυτιλιακής
εταιρείας Bibby Line, το οποίο ναυπηγήθηκε το 1949, εκτελούσε αρχικά
δρομολόγια προς την Ασία. Το 1964
γίνεται οχηματαγωγό, περιέρχεται
στην κραταιά εταιρεία των Αδελφών
Τυπάλδου και με το όνομα «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» δρομολογείται στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης. Θεωρείται δε για την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο, πολυτελέστερο και ταχύτερο Φ/Β της Ευρώπης.
Δυστυχώς οι άριστες προδιαγραφές και οι ανέσεις που παρείχε, δεν το κατέστησαν
και τυχερό. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 1966, το επιβατηγό- οχηματαγωγό πλοίο «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ», που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά - Πειραιάς, βυθίζεται κοντά στην βραχονησίδα Φαλκονέρα, λόγω θαλασσοταραχής και μετατόπισης φορτίου και παίρνει μαζί του 224 από τις 300 ψυχές που επιβαίνουν σε αυτό. Ανάμεσα
στους λίγους που σώθηκαν ήταν και το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», Μ. Λουπασάκης.
Τρία χρόνια μετά και πριν στεγνώσουν καλά-καλά τα δάκρυα της Κρήτης για τους
νεκρούς της, ένα αεροσκάφος DC 6 B της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί την
πτήση 954 Χανιά-Αθήνα, συντρίβεται σε ορεινή περιοχή της Κερατέας Αττικής και
όπως η ίδια η εταιρεία ανακοινώνει «ουδείς εκ των 85 επιβατών και του πενταμελούς
πληρώματος φέρεται ως επιζών».
Τα Χανιά βυθίζονται και πάλι στο πένθος.
Αυτή η σπάνια σύμπτωση δυστυχημάτων που έπληξε την Κρήτη στις 8 Δεκεμβρίου
του 1966 και του 1969, αποτέλεσε την αιτία το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να
κηρύξει «αποφράδα» αυτή την ημέρα για τα Χανιά.

Mνήμες από έναν διασωθέντα

Η πρόσφατη ναυτική τραγωδία στο πλοίο «NORMAN
ATLANTIC», ανέσυρε από το χρονοντούλαπο δυσάρεστες μνήμες.
Επισκεφθήκαμε στο αρτοποιείο του στην Εθνικής Αντιστάσεως 38 στην Δραπετσώνα, το μέλος μας Μιχάλη
Λουπασάκη, έναν από τους λίγους διασωθέντες από το
ναυάγιο του «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ». Η μαρτυρία του ακόμη και
σήμερα, συγκλονίζει:
«Ήμουν μόλις 19 ετών και είχα μπαρκάρει εκείνο τον
Οκτώβρη. Σε λίγους μήνες έγινε το τραγικό συμβάν.
Νύχτα Τετάρτης 7 προς ξημέρωμα Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου του 66. Είχε θαλασσοταραχή και ταξιδεύαμε με το
πλοίο «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ», που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά-Πειραιάς. Ήμασταν 4 άτομα στην καμπίνα, όταν ένας
συνάδελφος χτύπησε την πόρτα γύρω στη 1.50 περίπου
και μας είπε:- Δεν πάμε καλά. Νομίζαμε πως αστειευόταν αλλά πριν προλάβουμε να
συνειδητοποιήσουμε πως σοβαρολογούσε, χτύπησε ο συναγερμός για την εγκατάλειψη του πλοίου. Πιάστηκα με 5-6 άλλους από ένα σωστικό. Μετά από λίγα λεπτά το
πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση λόγω των υδάτων, μέχρι που αναποδογύρισε. Είχα προλάβει να βάλω σωσίβιο. Βρέθηκα στη θάλασσα χωρίς τους άλλους. Βρήκα ένα άλλο
σωστικό και ανέβηκα επάνω, γιατί φοβόμουνα μήπως με φάνε τα ψάρια.
Τα κύματα τεράστια, κλάματα, φωνές και αλαλαγμοί. Σωστός εφιάλτης. Τα καμένα
λάδια και το πετρέλαιο δημιουργούσαν καπνό, που μ’έκανε να μην μπορώ ν’ανοίξω τα
μάτια μου. Ξημέρωνε. Κάποια στιγμή άκουγα να πετούν ελικόπτερα. Δεν ήξερα αν είναι
για μας, ούτε καν αν με βλέπουν αφού τα κύματα με κάλυπταν. Η ώρα περνούσε και η
αγωνία κορυφωνόταν. Ξαφνικά μου φάνηκε πως είδα ένα πλοίο. Μάζεψα όσες δυνάμεις μου είχαν απομείνει και σήκωσα το χέρι μου να τους κάνω σήμα. Και τότε…ως εκ
θαύματος, είδα πολλά χέρια να με χαιρετούν.
Ήταν ένα δεξαμενόπλοιο με κατεύθυνση την Ιταλία, που κατέβασε μια βάρκα και με
ανέσυρε από τη θάλασσα. Από τη βάρκα ανέβηκα στο καράβι με ανεμόσκαλα. Εκεί μου
έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και έξω από την Καλαμάτα, ήρθε το λιμενικό και με πήρε.
Στην Πύλο είχαν φτάσει άλλοι 3 διασωθέντες. Ήμασταν από τους πρώτους. Από εκεί
θυμάμαι, ναύλωσε ταξί η καπνοβιομηχανία «ΚΑΡΕΛΙΑΣ» και μεταφερθήκαμε στον Πειραιά. Για προληπτικούς λόγους νοσηλευτήκαμε στο νοσοκομείο. Έκτοτε δεν ξανασυνάντησα κανέναν από τους διασωθέντες».

«ESPERIA»
Αρτογλυκίσματα

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΗΛ. 2104950774
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Κρήτες του Πειραιά

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» αποδίδει τα δέοντα στους Αγίους Δέκα

Οι κοπελιές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
χορεύουν για τον «ΦΟΙΒΟ»

Με
σκοπό τη
διεύρυνση των
συνεργασιών και
την προσέλκυση
ν έ ω ν
ατόμων,
που θα δώσουν πνοή στο Σύλλογο, ο Μ.Φ.Κ. Σύλλογος «ΦΟΙΒΟΣ» διοργάνωσε και πραγματοποίησε εκδήλωση, στα γραφεία του στα Καμίνια, το
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014. Παρούσα και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», με ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα του γυναικείου συγκροτήματός της. Οι κοπελιές της Αδελφότητας παρουσίασαν χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους και καταχειροκροτήθηκαν, ενώ ο Μ. Αρχοντάκης έπαιξε
με τη λύρα του και τραγούδησε ριζίτικα τραγούδια. Το γλέντι συνεχίστηκε,
με τις κεφάτες κρητικοπούλες να παρασύρουν όλο και περισσότερους από
τους παρευρισκόμενους στην πίστα.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Δήμητρα Γκλεζάκου, ευχαρίστησε θερμά την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» και ευχήθηκε στο μέλλον, να υπάρξουν και άλλες συνεργασίες ανάμεσα στα δύο σωματεία. Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια η κ.
Γκλεζάκου στο πρόσφατο παρελθόν, θήτευσε στην Αδελφότητα σαν μαθήτρια των μουσικοχορευτικών σχολών.

Ελληνορθόδοξα ήθη και έθιμα

Το μέλος μας, Γιάννης Σκουλούδης,
από το Βουλγάρω Χανίων, μετά από
αίτημα πολλών αναγνωστών του, έγραψε ένα βιβλίο – βοήθημα για κάθε οικογένεια.
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στα Ελληνόπουλα, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη να
μάθουν, πού τα Ελληνορθόδοξα έθιμα, η
μεγάλη μας κληρονομιά, συναντούν τις
ρίζες τους και ποιούς συμβολισμούς
έχουν. Έτσι γράφτηκε αυτό το πόνημα,
για το λαό μας που βομβαρδίζεται από
τόσες και τόσες ξενόφερτες συνήθειες.
Γιατί λοιπόν βάζουμε φλουρί στη βασιλόπιτα; Γιατί η Καθαρά Δευτέρα επιβάλλει τη λαγάνα και το πέταγμα του χαρταετού; Από πού προήλθαν τα μακαρόνια; Γιατί λέμε «ΑΝΤΙΟ»; Τι συμβολίζουν
τα γλυκά των Χριστουγέννων, τα κουλουράκια της Λαμπρής, τα κόκκινα αυγά και το τσούγκρισμα; Γιατί γίνονται τα μνημόσυνα και τι συμβολίζουν τα
κόλλυβα;
143 θέματα και έθιμα στα οποία ο αναγνώστης βρίσκει τις εξηγήσεις και
τις απαντήσεις που αναζητά.

Τους Αγίους Δέκα Μάρτυρες τίμησε όπως κάθε χρόνο η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Πειραιά. Μαζί με τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ι. Παναγιώτου, συλλειτούργησε και το μέλος του Δ.Σ. π. Χ. Τζανουδάκης, ενώ παιδιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με παραδοσιακές ενδυμασίες και το λάβαρο του σωματείου, παρέστησαν στην εκκλησία συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εφημέριος στο κήρυγμά του, μίλησε για τα βασανιστήρια και τον ηρωικό θάνατο των Αγίων Δέκα και αναφερόμενος με συγκινητικά λόγια στην
Κρήτη, τη χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «λεβεντογέννα» και τα τέκνα της
«άξιους απόγονους», των ηρώων εκείνων που έπεσαν για τη χριστιανοσύνη και τη λευτεριά. Τέλος συνεχάρη τη Διοίκηση του σωματείου, για τη
συνεχή και απρόσκοπτη συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της εκκλησίας και ζήτησε από τον Πρόεδρο, να συνδράμει το φιλάνθρωπο έργο
Ναού. Μετά το πέρας της λειτουργίας και των καθιερωμένων αναμνηστικών
φωτογραφιών, όλη η παρέα απόλαυσε ένα ζεστό καφέ, σε γνωστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής.
Τις επόμενες μέρες ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. σε μια προσπάθειααστραπή συγκέντρωσαν και παρέδωσαν στους αρμόδιους του Ι.Ν. τρόφιμα
και είδη ρουχισμού, για να διατεθούν τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων,
στους άστεγους που διαμένουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Η επιστήμη των Χριστουγέννων.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ο μικρός μου γιος περιφέρει τη συζήτηση γύρω απο τις εορτές των Χριστουγέννων. Και κάθε χρόνο οι ερωτήσεις του γίνονται όλο και
πιο στοχευμένες, περίπλοκες και ικανές να σε στριμώξουν. Πίστευα ότι η Νομική Επιστήμη μου εχει χορηγήσει ικανά εφόδια για κάθε περίπτωση απαντώντας με
αξιοπρέπεια σε κάθε ερώτηση. Για παράδειγμα τι θα
απαντούσατε στο ερώτημα:
"Γιατί ο Άι Βασίλης ειναι χοντρός;" Μα προφανώς γιατί τρώει πολύ!
-Ναι αλλά γιατί τρώει πολύ; Η αλήθεια ειναι ότι άρχισα να προβληματίζομαι αρκετά αφού οι γνώσεις μου εν προκειμένω ήταν επιεικώς ανεπαρκείς.
Από μια σύντομη έρευνα, με έκπληξη ανακάλυψα ότι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει πολύπλοκο μηχανισμό που μέσω του εγκεφάλου δίδεται
η εντολή της επάρκειας και του κορεσμού της ικανοποίησης. Με μια διαφορά. Η διαδικασία αυτή ξεκινά δεκαπέντε λεπτά μετά τη βρώση! Αρκετά μεγάλο διάστημα για να ικανοποιηθεί η βουλιμία του Άι Βασίλη.
Συνεπώς το συμπέρασμα ειναι ότι ο Άι Βασίλης ότι περισσότερο καταναλώνει το κάνει μέσα σε αυτό το τέταρτο, προλαβαίνοντας το καμπανάκι
του οργανισμού του!
Η απάντηση φάνηκε να ικανοποιεί τον δύσπιστο συνομιλητή μου.
Συνεχίζοντας την ανάκριση...
-Ναι αλλά πως καταφέρνει και πηγαίνει σε όλα τα σπίτια τόσων πολλών
μέσα σε μια νύκτα; Ομολογώ ότι αυτό μου φάνηκε πιο δύσκολο, γιατί ποτέ
δεν τα πήγαινα καλά με τα μαθηματικά. Βρήκα ότι ο Χριστιανικός κόσμος
στον πλανήτη απαριθμεί ενα δις Χριστιανούς. Ακόμη λοιπόν και αν κάλυπτε
ο Άι Βασίλης σε ενα δευτερόλεπτο κάθε σπίτι θα χρειαζόταν τριάντα χρόνια
να γυρίσει όλη τη Γη! Άρα ανεξήγητο. Εκτός αν... Ας υποθέςουμε, ότι αν το
σπίτι του βρισκόταν στο φεγγάρι -όλοι ξέρουμε ότι ειναι πολύ μακρυά- τότε
το φως χρειάζεται από τη Γη στη Σελήνη μόλις ένα δευτερόλεπτο! Αυτό
είναι! Περιχαρής που ανακάλυψα το καύσιμο που χρησιμοποιεί στο ελκυθρο του. Απο ότι φαίνεται και αυτή η απάντηση ικανοποίησε τον ακροατή
μου, κρίνοντας από το χαμογελό του. Είναι γιατί όταν φθάνει η στιγμή, λίγη
μαγεία όπως επιβάλει η περίοδος των Χριστουγέννων, κάνει τη διαφορά.
Εγώ το μόνο που θα προσέθετα ειναι ότι η μαγεία των Χριστουγέννων
κρύβεται στην επιστήμη που κάνει και τους πιο δύσπιστους να υποκλίνονται στο φως της ελπίδας της Γέννησης αλλά και της ανανέωσης των προσδοκιών που όλοι μας διαθέτουμε εν υπνώσει αναμένοντας τον κατάλληλο
χρόνο να εκδηλωθούμε!
Χρόνια σας πολλά 18.12.2014
Μιχάλης Φαρσάρης

Το «τελευταίο αντίο» σ’ ένα μεγάλο αγωνιστή

Ο Χάρος έκοψε ξαφνικά το νήμα της ζωής του
συμπατριώτη μας Χαράλαμπου Δεληνταδάκη,
στα 58 του χρόνια, την ώρα που μιλούσε στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου, στις
26 Νοεμβρίου του 2014. Ο δραστήριος Γραμματέας του Καταναλωτικού κινήματος στο ΙΝΚΑ,
τράβηξε για τη γειτονιά των Αγγέλων αφήνοντας
πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εκφράζουν τα πιο
θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Κρήτες του Πειραιά

www.akpo.gr
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Τα παιδιά γιορτάζουν την έλευση του Χριστού

Με μια δίωρη μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση, γιόρτασαν οι μικροί χορευτές της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» τη γέννηση του Θεανθρώπου, την
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, στο Πνευματικό
κέντρο του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, το οποίο παραχώρησε στο σωματείο το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο της ενορίας του.
Η Αντιπρόεδρος Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία
επιμελήθηκε την εκδήλωση, καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και τόνισε μεταξύ άλλων,
πως μοναδικός σκοπός αυτής της προσπάθειας
είναι, τα παιδιά παράλληλα με την ψυχαγωγία τους,
να καταλάβουν το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων, το οποίο δεν βασίζεται στα φα-

νταχτερά στολίδια, αλλά στην αγάπη προς τον
πλησίον και όλα αυτά μέσα από συλλογική δουλειά και ομαδική εργασία. Λαμβάνοντας το λόγο ο
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχαρίστησε τους
γονείς για τη συνεργασία και ευχήθηκε σε όλους
«Καλά Χριστούγεννα».
Στη συνέχεια τα παιδιά έψαλλαν κρητικά κάλαντα, είπαν παραδοσιακές ευχητήριες μαντινάδες, απήγγειλαν ποιήματα, χόρεψαν, τραγούδησαν και μας παρουσίασαν τα έθιμα του τόπου μας. Η παράσταση έκλεισε με δύο θεατρικά
που απέδωσαν οι μικροί και οι μεγαλύτεροι μαθητές αντίστοιχα, στα οποία είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν και οι παρευρισκόμενοι. Η αυλαία
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για την όμορφη παράσταση έπεσε, με όλους τους
συμμετέχοντες πάνω στη σκηνή να τραγουδούν
για την αγάπη και τους προσκεκλημένους να χειροκροτούν θερμά τους ερασιτέχνες ηθοποιούς.
Στην εκδήλωση την οποία έντυσε μουσικά με την
κιθάρα του το μέλος του Δ.Σ. Α. Κυριακάκης,
συμμετείχε ο δάσκαλος της λύρας Γ. Πλυμάκης, ο
μαθητής του Ν. Φρυσούλης και η Γυναικεία Χορωδία της Αδελφότητας, ενώ τη βραδιά τίμησαν
με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο επίτιμος
Πρόεδρος της Αδελφότητας Γ. Ψαρομμάτης και η
Πρόεδρος της Β΄Δημοτικής Κοινότητας Ε.Αθανασίου.
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Άγιος Γιώργης ο μεθυστής

Μπορεί ο Άγιος Γεώργιος να μην
έχει καμία σχέση με το κρασί, ωστόσο η συνήθεια ν’ανοίγουν κάθε χρόνο τα βαρέλια, στις 3 Νοεμβρίου,
που τιμάται η ανάμνηση της κατάθεσης των λειψάνων του στο ναό του,
στην Παλαιστίνη, τον κατέστησε...
μεθυστή και με το όνομα αυτό καταγράφεται στο ελληνικό λαϊκό εορτολόγιο.
Το έθιμο ν’ανοίγουν τα βαρέλια
στις 3 Νοεμβρίου, είναι σχεδόν πανελλήνιο. Στην Κρήτη όμως η διαδικασία αυτή έπαιρνε παλαιότερα
πανηγυρικό χαρακτήρα.
Από το πρωί σχηματίζονταν παρέες για να δοκιμάσουν το κρασί,
άλλοι από τους οποίους είχαν
γνώσεις και άποψη για την ποιότητά
του και άλλοι απλά γιατί επεδίωκαν
να ζήσουν την ιδιαιτερότητα της
ημέρας. Στα αμπελουργικά χωριά, όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά και είχαν ετοιμάσει ειδικά μεζεδάκια για τους επισκέπτες τους.
Συχνά φρόντιζαν να υπάρχει λυράρης στην παρέα, οπότε η διαδικασία
της γευστικής δοκιμής υποχωρούσε.Η μεγάλη γιορτή του Νοεμβρίου και
κυρίως το άνοιγμα των βαρελιών, υποχώρησε εντελώς μετά τη δεκαετία του
1960. Ωστόσο η τάση «επιστροφής»
που παρατηρήθηκε εντονότερα τις επόμενες δεκαετίες, επέβαλε τις «αναβιώσεις» των
σχετικών εθίμων σε πολλές περιοχές του νησιού.
Έτσι και το μέλος μας Γιώργης Χαλικάκης, από τον Αγ. Κωνσταντίνο Ρεθύμνης, σαν γνήσιος μερακλής, γιόρτασε τ’όνομα του στο μιτάτο
του στο Πέραμα, την παραμονή και ανήμερα του Αη Γιώργη του μεθυστή.
Άγιε μου Γιώργη, μεθυστή, βλόγησε τη σοδειά μου
Φάε και πιές και σίμωσε και φίλα τα παιδιά μου
Μα γω κρασί δεν έπινα, εγώ το κοινωνούσα.
Και εδά μεθώ και χαίρομαι κι όλο θα το βλογούσα.
Αρκεί να μου το τάξετε, σε τούτη δω τη σχόλη
πως κάθε χρόνο θα 'ρχεστε, να μου το φέρνετ' όλοι.

Κρήτες του Πειραιά

Ακτη κουμουνδουρου 14 ΠειρΑιΑΣ μικρολιμΑνο
2104120220
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ολοκληρΩμενΑ ΣυΣτημΑτΑ Αλουμινιου

alumil
Π Αυλ ι δ Α κ η Σ

ΣΑλΑμινοΣ 96-98
ΑΓ. διονυΣιοΣ ΠειρΑιΑ
τηλ. 2104616814
κιν. 6947000049 - 694744475
www.pavlidakis-alouminia.gr
PAVLIDAKHS@GMAIL.COM

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

Αλέξανδρος Φαρσάρης

Το παράπονο των Κρητών του Πειραιά ήταν ότι το τελευταίο
διάστημα η Α’ Πειραιά στερείτο αντιπροσώπευσης στη Βουλή
από Κρητικό! Λάθος! Αυτή τη χρονιά τη διαφορά έκανε στη
Βουλή των Εφήβων ο Αλέξανδρος Φαρσάρης. Μαθητής της Γ’
Λυκείου στο Saint Paul, όπου και επελέγη από όλα τα σχολεία.
Ο Αλέξανδρος είναι γιός του Δικηγόρου Πειραιά Μιχάλη Φαρσάρη, από την Κρήτη, και φαίνεται να ακολουθεί την πεπατημένη, τόσο επαγγελματικά, όσο και πολιτικά.

«οι Άγιοι μας ενώνουν»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 190
χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο
των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνης, ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής, σε συνεργασία με
τα Ρεθεμνιώτικα Δευτεροβάθμια
Σωματεία, πραγματοποίησε την
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, μια
ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και
τιμής, με τίτλο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ
ΕΝΩΝΟΥΝ».
Πολλοί Ρεθεμνιώτες της Αττικής
και όχι μόνο, ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα προσήλθαν το πρωί
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου,
στην Αθήνα, για να παραστούν στη
Μ. ΔΡΙΔΑΚΗΣ & Σ. ΤΡΟΥΛΗΣ
μεγαλοπρεπή Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, η οποία τελέστηκε προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε λιτανεία των ιερών λειψάνων, που
φυλάσσονται στο ναό. Στη συνέχεια έγινε πανηγυρική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο. Τη σκηνοθετική ευθύνη είχε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης
Γιάννης Μαράκης και όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό.
Την εμπεριστατωμένη ομιλία του Προέδρου Ρεθυμνίων Αττικής κ.Γεωργίου Βλατάκη ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

μιΧΑηλ ΦΑρΣΑρηΣ
δικηγόρος

Αθηνάς 69 κορυδαλλός τ. κ. 18120
τηλ.: 2104976255, 4969557 Fax: 2104949059
κιν.: 6932393150 e- farsarism@gmail.com

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

σελίδα 15

σελίδα 16
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ψέλνει τα κάλαντα στον Πειραιά

Τα κάλαντα έψαλε όπως κάθε χρόνο την παραμονή Χριστουγέννων, η Γυναικεία Χορωδία της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
σε διάφορους φορείς της πόλης. Οι κρητικοπούλες ντυμένες με τις τοπικές τους ενδυμασίες
και συνοδευόμενες από τον Πρόεδρο του σωματείου και μέλη του Δ.Σ. ξεκίνησαν από το Δημαρ-

χείο, όπου τραγούδησαν τα κάλαντα υπό τους
ήχους της λύρας των Μ. Αρχοντάκη και Ν. Φρυσούλη, μπροστά στο Δήμαρχο Γ. Μώραλη, την
οικογένειά του, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και πολλούς Δημοτικούς υπαλλήλους. Ακολούθησε επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γ.
Γαβρίλη, στην Πρόεδρο της Β΄Κοινότητας Πειραιά Ε. Αθανασίου και στους συμπατριώτες μας
Π. Χατζηπέρο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Σαρωνικού, Ταξίαρχο Κ.
Τσαρδινάκη, Δ/ντή της Αστυνομίας Πειραιά και
στο Βουλευτή, Κ. Αρβανιτόπουλο.
Η όμορφη μέρα τελείωσε με τις κοπελιές και
τους λυράρηδες να ψάλλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον «ΟΜΑΛΟ», για το «καλό» του
νέου μαγαζιού. Απ’ όπου πέρασε η αντιπρο-

σωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» έτυχε θερμής υποδοχής και όλοι τη φίλεψαν τα πατροπαράδοτα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, ενώ εκείνη με τη σειρά της αφιέρωσε ευχητήριες μαντινάδες στους οικοδεσπότες για υγεία και ευημερία.

κά. Έτσι, ο επισκέπτης θα μπορεί να διαλέγει το
μέσο εκείνο, το οποίο είναι πιο κατάλληλο για τον
ίδιο, ώστε να γνωρίσει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τον Πειραιά, όταν ήδη βρίσκεται εκεί ή να
ενημερωθεί πριν ξεκινήσει το ταξίδι του.
Στους έντυπους οδηγούς και στις εφαρμογές,
προβάλλονται εκτός από το λιμάνι, η φυσική ομορφιά του παραλιακού μετώπου, τα αξιοθέατα, τα
μουσεία, η μακρόχρονη ιστορία, οι ναοί, η πολιτιστική κληρονομιά και η αρχιτεκτονική του αρχοντικού Πειραιά. Προτείνονται δε διαδρομές και
περιοχές, που ενδείκνυνται για αγορές, φαγητό,
και διασκέδαση.
Συγκεκριμένα η καμπάνια περιλαμβάνει : ένα
πολυτελές έντυπο, ένα πολύγλωσσο site καθώς
και εντυπωσιακές εφαρμογές για τηλέφωνα και
tablet, που θα πληροφορούν για την πολιτιστική
ζωή της πόλης σε πραγματικό χρόνο, μέσω του
web site και των social media. Τέλος για τα έντυπα, το web site και τις εφαρμογές, θα διανέμεται προωθητικό υλικό (flyers, φυλλάδια). Η καμπάνια θα υλοποιηθεί στα σημεία εισόδου της
πόλης, τόσο από στεριά όσο κα από θάλασσα,
μέσα στα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της γραμμής και τα αεροπλάνα.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ.
Μώραλης, ευχήθηκε να υπάρξουν και άλλοι φορείς, σύλλογοι, εταιρείες ή ιδιώτες, που θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, η οποία
ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες, ώστε η συνολική
εικόνα του Πειραιά και της ζωής των πολιτών του,
να βελτιωθεί. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και Δημοτικός
Σύμβουλος Πειραιά, κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, ο

οποίος στήριξε ουσιαστικά την καμπάνια, αφού η
Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανέλαβε εξ
ολοκλήρου το κόστος της υλοποίησης όλων αυτών των εργαλείων επικοινωνίας. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων, πως
αυτό που επιδιώκει ο Δήμος να αναδείξει είναι, η αγάπη γι αυτό
τον τόπο και οι δυνατότητες που έχει. Επί πλέον
επιθυμεί να προβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ομορφιές του, ώστε τα εκατομμύρια των
τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας μέσω
του Πειραιά, να περπατήσουν έστω 2-3 ώρες
στην πόλη. Είπε δε χαρακτηριστικά πως «αν αυτό τελικά επιτευχθεί θα αλλάξει η τοπική μας οικονομία».
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν από τους παρευρισκόμενους, συνεχάρησαν τη Δημοτική αρχή
για την πρωτοβουλία, ο Μητροπολίτης Πειραιώς
και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο
Γ.Γ. Ε.Ο.Τ., Εκπρόσωπος της Υπουργού Τουρισμού, κ.Πάνος Λειβαδάς, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Π.
κ.Γιώργος Ανωμερίτης.

"Destination Piraeus-Προορισμός Πειραιάς"

Στις 15 Δεκεμβρίου 2014, έγινε στο Δημοτικό
θέατρο Πειραιά,
η παρουσίαση
της πρωτοποριακής τουριστικής καμπάνιας
του Δήμου μας,
με τίτλο «Destination PiraeusΠροορισμός Πειραιάς», η οποία
αποτελεί την αφετηρία για την προβολή του Περαιά, ως ταξιδιωτικού προορισμού.
Με αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε να υλοποιείται η
προεκλογική δέσμευση για την τουριστική ανάδειξη της πόλης, η
οποία θα συμβάλpiraeus GR
λει στην οικονομική ανάπτυξή της
και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Είναι η πρώτη
φορά που ένας
Δήμος στην Ελλάδα σχεδιάζει την
τουριστική του προβολή, αξιοποιώντας όλα τα έντυπα και τα ψηφιακά
μέσα συνδυαστι-

