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Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. 

οι Δάσκαλοι και οι μαθητές της 

Αδελφότητας Κρητών Πειραιά 

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι

και Καλή αντάμωση 

την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017,

στις 07.00 μ.μ. 

Τα μαθήματα για τους νέους μαθητές,

θα ξεκινήσουν 

την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 06.00 μ.μ.
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ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ´Η ΟΜΟΝΟΙΑª, 

με αφορμή τη συμπλήρωση 137 χρόνων από την ίδρυσή της, 

κλείνει το διήμερο των εορταστικών της εκδηλώσεών, με μια βραδιά που συνδιοργανώνει

με το Δήμο Πειραιά και τον Ο.Π.Α.Ν. και σας προσκαλεί :

το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 07.00 μ.μ.
στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με χορούς και τραγούδια από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα
του Συλλόγου. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον

Μανώλη Κονταρό και τον Μάνο Μουντάκη.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Πρόσκληση
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά 

« Η  Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α » ,
εορτάζει πανηγυρικά την επέτειο ιδρύσεώς της και σας προσ-
καλεί σ’ ένα αφιέρωμα  που θα περιλαμβάνει:

• Τρισάγιο την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
09.00 π.μ. στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Καστέλα,  στη
μνήμη των πεσόντων μελών του σωματείου, στους αγώνες
κατά της Τουρκοκρατίας, στους αγώνες για την Ένωση της
Κρήτης, στον Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέ-
μους, στην Μικρά Ασία και κατά την περίοδο της Γερμανικής
Κατοχής.

• Εκδήλωση με θέμα:
«ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ-ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ»,
το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 07.00 μ.μ. στο
Βεάκειο θέατρο Πειραιά. 
Ένα ταξίδι που θα περιλαμβάνει τη ναυτική διαδρομή της
Κρήτης, από την Μινωική περίοδο μέχρι σήμερα. 
Και κάπου μέσα στο χρόνο, θα συναντήσουμε την
ίδρυση του ιστορικού σωματείου μας και τη μετανάστευ-
ση πολλών Κρητικών στον Πειραιά. 
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Η εφημερίδα μας εκδίδεται
με ευθύνη του  Δ.Σ.
της Αδελφότητας

Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος

Αντιπρόεδροι: 
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

Παπαδάκης Ιωάννης 
Γεν. Γραμματέας:

Βαρούχας Λεωνίδας 
Ειδ. Γραμματέας:

Δαφνομήλης Αντώνιος 
Ταμίας:

Κυριακάκης Πέτρος
Έφοροι:

Tσιστράκης Νικόλαος 
Στελιουδάκη Ελευθερία 

Κοσμήτορες:
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ 
Αθανασάκης Περίανδρος

Μέλη:
Βεριβάκη Μαρία
Βιδάκη Μαρία 

Κανατάκης Μάρκος
Κρητικός Δημήτριος

Κυπριωτάκης Γεώργιος
Μαυριδάκης Δημήτριος 

Παχάκης Γεώργιος
π. Τζανουδάκης Χρήστος,

Tσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
Φραγκιαδάκης Ιωάννης
Φυλλαδιτάκης Γεώργιος

Σελιδοποίηση
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΟΝΤΟΣ ''
th.tsontos@gmail.com

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η

Για να λαμβάνετε την εφημερίδα,

μας στέλνετε τη διεύθυνσή σας 

στα γραφεία μας:

Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

185 34 Πειραιάς
mail: omonoia1880@gmail.com

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

6944 68 61 63  

Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη  Αντωνία-Μαρία 

Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπό-
γραφα ή μη, εκφράζουν τις προσω-
πικές απόψεις και θέσεις των συντα-
κτών τους.

Μετά από σχετική απόφαση
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν θα

δημοσιεύονται άρθρα, που δια-
σπούν την ενότητα των μελών της.

«Κρήτες του Πειραιά»: 50 φύλλα γεμάτα δράση και παράδοση

Συμπατριώτισσες 
και συμπατριώτες,

Κρητικός. Ξέρεις τι ευθύ-
νη μεγάλη είναι τούτη; Ξέρεις
τι περηφάνια γιομίζει τα στή-
θια μας; Θείο δώρο κείνος ο
τόπος. Είναι θείο δώρο νάσαι
Κρητικός. Το ξέρεις;

Aπό τη συνέντευξη του
Ν. Καζαντζάκη στον γνω-
στότατο Αλεξανδρινό λο-
γοτέχνη και Δημοσιογρά-
φο, Μανώλη Γιαλουράκη,

που την παρεχώρησε στα «Νέα».
Πόση αλήθεια άραγε κρύβουν αυτά τα όμορφα λόγια;  
Και πώς κέρδισε αυτό το νησί την εύνοια της Ιστορίας,

σαν την αντάμωσε στο δίστρατο του χρόνου; Έψαχνε
εκείνη να βρει μια στέρια γη, να σπείρει θρύλους και τη
βρήκε στην κακοτράχαλη απεραντοσύνη των Μαδά-
ρων; 

Και τους φύτεψε με απλοχεριά και  κάρπισαν και θέ-
ριεψαν κι έφτασαν ως τις δικές μας μέρες; 

Πώς πέταξε κι έχτισε φωλιά στην Κρήτη το πουλί που
λέγεται «Πνεύμα»; Και άπλωσε τις φτερούγες του στο
Κρητικό χώμα και γέννησε το μυστηριώδη, όλο ζωή, χά-
ρη, κίνηση και λαμπρότητα, Κρητικό πολιτισμό;

Τυχαία; 
Όχι βέβαια. Την ιστορία σ’έναν τόπο, δεν τη φτιά-

χνουν οι φυσικές ομορφιές, αλλά οι  άνθρωποι που τον
κατοικούν. Και ευτυχώς  στο νησί μας, όπως και σ’όλο-
κληρη την Ελλάδα, δεν είναι λίγοι αυτοί που γεννήθη-
καν, μεγάλωσαν και με τη ζωή τους και το έργο τους, δό-
ξασαν τη γενέτειρά τους. Άνθρωποι που αγωνίστηκαν,
πολλές φορές προσφέροντας και τη ζωή τους ακόμα,
έγραψαν, τραγούδησαν, ζωγράφισαν και χάραξαν μια
ξεχωριστή πορεία, σημαντική για την εξέλιξη του τόπου
τους.

Σ’αυτούς λοιπόν είναι αφιερωμένο το μήνυμα του
50ού φύλλου της εφημερίδας «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ». Μιας εφημερίδας που πέρασε δια πυρός και σι-
δήρου για να εκδίδεται ανελλιπώς, χωρίς καμία απολύ-

τως διακοπή, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες
που κατά καιρούς επικράτησαν στο Ταμείο του Συλλό-
γου. Που απαιτεί προσωπική εργασία και μεράκι, απ’ό-
λους όσους ασχολούνται μ’αυτήν. Που σηματοδοτεί 5
δεκάδες, 16σέλιδης παρουσίασης των δραστηριοτήτων
του Συλλόγου μας και των Συλλόγων όμορων Δήμων,
αλλά  και σημαντικών θεμάτων που απασχολούν το νη-
σί μας. 

Ένα μήνυμα-μνημόσυνο, που επετειακά σκεπτόμε-
νος, θέλησα να γράψω για όλους τους «μεγάλους»
Κρητικούς, που όρθωσαν το μπέτι τους και με τη λεβε-
ντιά τους ή τα ταλέντα που τους προίκισε η φύση, πρό-
σθεσαν επάξια  ένα λιθαράκι σε ότι συνοδεύει τη λέξη
«Μεγαλόνησος». 

Και συνάμα ένα μήνυμα-υπενθύμιση, ότι πρέπει να
πατάμε στ’αχνάρια τους και να ζούμε με πυξίδα τις πα-
ρακαταθήκες που μας άφησαν κληρονομιά.

Εξ άλλου αυτό είναι και το νόημα των διαφόρων αφιε-
ρωματικών εκδηλώσεων, που κατά καιρούς πραγματο-
ποιούν τα πολιτιστικά σωματεία. Στον Δασκαλογιάννη,
στον Βενιζέλο, στον Καζαντζάκη, στον Ελ Γκρέκο, στον
Ξυλούρη και σε πολλούς άλλους. Εκδηλώσεις που γνω-
στοποιούν τη ζωή και το έργο των σπουδαίων αυτών
ανθρώπων στο ευρύ κοινό και μπολιάζουν τις νέες γε-
νιές, με τα ιδιαίτερα χαρίσματα και τις αρχές των προγό-
νων τους.

Φέτος οι καλοκαιρινές βροχές ακύρωσαν αρκετές από
τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Συλλόγων. Αυ-
τό όμως αντί να πτοήσει,  όπλισε με πείσμα και δύναμη
τους ιθύνοντες.

Συνεχίζουμε λοιπόν ακάθεκτοι και ανανεώνουμε το
ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη. 

Και πού θα μας πάει; Θα συμμαχήσει και ο άστατος
καιρός μαζί μας και στο τέλος θα υποκλιθεί στα έθιμα,
τα ήθη και τις παραδόσεις μιας  χώρας που με βροχή ή
με ήλιο είναι μοναδική!

Καλό καλοκαίρι σε όλους και με το καλό να ξανασμί-
ξουμε το Φθινόπωρο με καινούργια σχέδια, μεγαλό-
πνοα και αντάξια του ιστορικού αυτού σωματείου.

Μέχρι τότε ….να είστε καλά.

Θεόδωρος Τσόντος
Πρόεδρος της

Α.Κ.Π. 
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Θερμή παράκληση προς τα αξιότιμα μέλη μας
Παρακαλούμε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, όποια από τα μέλη μας θέλουν

να κοινοποιήσουν μέσω της εφημερίδας μας, κάποιο σημαντικό γεγονός της ζωής τους
(γάμο, βαφτίσια, αποφοίτηση, τιμητική διάκριση κ.λ.π.), 

να μας στέλνουν έγκαιρα τη σχετική φωτογραφία και τις ανάλογες πληροφορίες. 
Η εφημερίδα είναι έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας, κάθε ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σας,

δεν είναι όμως σε θέση να τη γνωρίζει.
Το Δ.Σ. της ´ΟΜΟΝΟΙΑΣª
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Η  « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  κ ο ν τ ά  σ τ η ν  Ε κ κ λ η σ ί α
Η Αδελφότητα παρακολουθεί και συμμετέ-

χει ενεργά, σε αρκετές από τις δραστηριότη-
τες της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα το τελευταίο
τρίμηνο παρέστη: 

• Στην περιφορά της  Ι. Εικόνας της Παναγίας
«Ρόδον Αμάραντον», την τελευταία μέρα του
Μάρτη. Η εικόνα από το 1986 μ.Χ. που ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Καλλίνι-
κος, τέλεσε τα θυρανοίξια και εγκαίνια του ομώ-
νυμου λαμπρού Ναού, εορτάζει κάθε χρόνο στον
Ακάθιστο Ύμνο. 

• Στην ακολουθία της Μ. Τετάρτης, στον Ι.Ν.
Προφήτη Ηλία, του οποίου το δεξί κλίτος κο-
σμούν οι 4 Μελαμπιανοί Μάρτυρες. Στη λειτουρ-
γία εκτός από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. πα-
ρευρέθηκαν και μαθητές των χορευτικών συγκρο-
τημάτων, καθώς και παιδιά με τους γονείς τους,
τα οποία σταυρώθηκαν με το Άγιο Μύρο, απτή
απόδειξη της Χάριτος του Θεού. 

Αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας, οι Κρητικοί του Πειραιά παρακολού-
θησαν με πίστη και ευλάβεια τα Άγια Πάθη του Ιη-
σού Χριστού, σε διάφορες εκκλησίες της πόλης.

• Στα εγκαίνια του ιδιόκτητου κτιρίου του Ραδιο-
φωνικού Σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM»
που πραγματοποίησε  την  Τρίτη 25 Απριλίου

2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς
και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.

Οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με
τέσσερα studios και χώρους γραφείων, που δια-
κρίνονται για την άψογη λειτουργικότητα και αι-
σθητική τους, θα δίνουν στο εξής  στο Ραδιόφω-
νο τη δυνατότητα, να μεταφέρει το μήνυμα του
Ευαγγελίου σε κάθε γωνιά της γης.

• Στην επίσημη υποδοχή της Εικόνας της Πα-
ναγίας Σουμελά και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου
Λουκά του ιατρού, Επισκόπου Συμφερουπόλεως
και Κριμαίας, η οποία έγινε με λαμπρότητα και τι-
μές, το πρωί της  Δευτέρας 15 Μαΐου 2017, στο

λιμάνι του Πειραιά. Ακολούθησε λιτανευτική πο-
μπή προς το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, συνοδεία αγημάτων,
τοπικών φορέων, Ποντιακών Σωματείων και με-
λών των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με τις παραδοσιακές τους ενδυ-
μασίες.

• Στην Αρχιερατική θεία λειτουργία του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης, την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, η
οποία έγινε προεξάχοντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος κα-
θώς και του Ποιμενάρχη μας Μητροπολίτη Πει-
ραιώς κ.κ. Σεραφέιμ. 

Μετά τη θεία λειτουργία έγινε περιφορά της Ιε-
ράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στους κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης, παρουσία πολιτικών,
της Δημοτικής Αρχής, τοπικών φορέων, Συλλό-
γων και εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την περιφορά ακολούθησαν και τα παιδιά της
Αδελφότητας. 

Όλη δε η  πομπή κατέληξε στην πλατεία Αλε-
ξάνδρας, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήριά του
Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου.

To Πασχαλινό Bazaar του Σώματος Εθελοντών
Κοκκινιάς «ΔΡΑΣΗ», που διεξήχθη στην Πλα-
τεία Νεράιδας, στην Παλαιά Κοκκινιά, την Κυρια-
κή 2 Απριλίου 2017, επισκέφθηκε το εφηβικό χο-
ρευτικό τμήμα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», για να ενισχύσει με την παρου-
σία του και τις χορευτικές του δεξιότητες, το φι-

λάνθρωπο έργο του Συλλόγου. 
Το παζάρι περιλάμβανε χειροποίητες δημιουρ-

γίες, πασχαλινά δώρα, γλυκά και εδέσματα, τα
οποία έφτιαξαν εθελοντές και εθελόντριες της
«ΔΡΑΣΗΣ» με σκοπό τα έσοδά του να διατεθούν
στα συσσίτια και σε πολιτιστικές και εξωραϊστικές
δράσεις του Σώματος.

Είναι παρήγορο και συνάμα συγκινητικό που
νεαρά κρητικόπουλα αφιερώνουν τις «πολύτι-
μες» -λόγω φόρτου εργασίας- Κυριακές τους για
να συνδράμουν τέτοιες πρωτοβουλίες, άξιες συγ-
χαρητηρίων, που θα βοηθήσουν τις αδύναμες
ομάδες του κοινωνικού συνόλου.

Ε ν ι σ χ ύ ο ν τ α ς  τ η  φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α
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Οι δραστηριότητες των τοπικών φορέων
και σωματείων είναι πολλές και ποικίλες και η
Διοίκηση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», παρά το φόρτο
των υποχρεώσεών της, προσπαθεί να παρί-
σταται στις περισσότερες απ’αυτές.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τριμήνου ο Πρόεδρος με μέλη του Δ.Σ. παρακο-
λούθησαν τις εξής εκδηλώσεις:

• Το 2ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων
«Π.Ο.Π.Κ.Σ.» με θέμα: «ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», που πραγματοποιήθηκε στο Συ-
νεδριακό χώρο «ΚΥΒΕ», στο Περιστέρι. Μάλιστα
ο  Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» όχι μόνο απηύ-
θυνε χαιρετισμό, αλλά κατά τη διάρκεια του Συνε-
δρίου παρενέβη, αναφερόμενος στα προβλήματα
των πολιτιστικών Κρητικών Συλλόγων. 

• Τα εγκαίνια του νεοκλασικού κτιρίου, που θα
στεγάσει το Β1 ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά και
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωργίου Β΄ &
Βούλγαρη, πλησίον της Αδελφότητας.

• Τον τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣ Πειραιά,
στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο οποίος
διεξήχθη ανάμεσα στο Κερατσίνι και τον «Αετό»
Κορυδαλλού. Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη
στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, πατέρα του
μέλους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», Διοικητικού ηγέτη του
Ολυμπιακού και Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά,
Βαγγέλη Μαρινάκη.

• Το μνημόσυνο που
πραγματοποίησε το πα-
ράρτημα Αττικής, του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών &
Μελετών «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος», την Κυριακή 2
Απριλίου  2017,  στο Πάρ-
κο Ελευθερίας, με αφορμή
τη συμπλήρωση  81 χρό-
νων από το θάνατο του
Εθνάρχη. Την επιμνημό-
συνη δέηση τέλεσε το μέ-
λος του Δ.Σ. της Αδελφότη-
τας, πρωτοπρεσβύτερος

π. Χ. Τζανουδάκης, ενώ το στεφάνι για την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» κατέθεσε ο Kοσμήτορας Μ. Μα-
κρογαμβράκης.

• Τα εγκαίνια του καταστήματος «Golden Ara-
bica», που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα
της Τετάρτης  5 Απριλίου 2017. Ένα μαγαζί  που

άνοιξαν επί της Ε. Βενιζέλου 57, οι συμπατριώ-
τισσές μας Ε. Βάμβουκα και Σ. Βεργιτσάκη και εί-
ναι  εφοδιασμένο με εκλεκτές ποικιλίες καφέ, τσα-
γιού, σοκολάτας, Healthy snacks, μαρμελάδας,
μελιού, πλούσιας κάβας  και ολόφρεσκων ξηρών
καρπών. 

• Tη συνάντηση-διάλογο με τους πολιτικούς φο-
ρείς του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής
(Βουλευτές, Πολιτευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρ-
χους) η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσ-
κληση της Oλυμπιακής «οικογένειας» (ΠΕΦΟ,
Θύρα 7, Ερασιτέχνης και Βετεράνοι). Σκοπός της
συζήτησης ήταν να ανταλλαγούν σκέψεις και από-
ψεις, αναφορικά με τα συμβάντα του τελευταίου
διαστήματος, που προσπάθησαν  να αμφισβητή-
σουν της επιτυχίες  των Ερυθρολεύκων.

• Tα εγκαίνια της «7ης Έκθεσης τοπικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών – Κρήτη: Η μεγάλη συνάντη-
ση και τοπικές γεύσεις Ελλάδας», στο Στάδιο Ει-
ρήνης και Φιλίας. 

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από τις «Επικοι-
νωνίες Κρήτης Ε.Π.Ε.– Εκδοτική Κρήτης - Νεκτά-
ριος Σερμάκης» και την Περιφέρειας Κρήτης. 

• Tην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ομο-
σπονδία Συλλόγων τ. επαρχίας Αγ. Βασιλείου
«Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 το
μεσημέρι, στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ».

Οι προσκεκλημένοι χόρεψαν και διασκέδασαν
μέχρι το απόγευμα, με το συγκρότημα του Γ. Βε-
ριδάκη και Γ. Κακλή.

• Tις επανειλημμένες συναντήσεις, με θέμα τη
διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις  «Ημέρες
Θάλασσας 2017», όπου ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ.
Μώραλης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβου-
λος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρη-
ματικότητας κ. Π. Κόκκαλης, συζήτησαν με τοπι-
κούς φορείς και Συλλόγους, σε πνεύμα συνεργα-
σίας και συναντίληψης, για το τι μπορεί να κάνει η
πόλη του Πειραιά σε σχέση με τη θάλασσα. 

Συνέχεια στη σελίδα 5

Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α  α π ό  τ ι ς  ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς  μ α ς  . . . . . .
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Συνέχεια από τη σελίδα 4  
• Tα εγκαίνια της Έκθεσης χαρακτικών, που

πραγματοποίησε την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017,
στις κατακόμβες της ρωσικής εκκλησίας των Αθη-
νών, ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑ-
ΔΙ», με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού, αλλά και την τιμή στους ήρωες
επί τη επετείω των 150 ετών από το ολοκαύτωμα
της Μονής Αρκαδίου.

Οι Ρεθυμνιώτες βρήκαν συμπαραστάτη στην
υλοποίηση του εγχειρήματός τους, στα χέρια της
σπουδαίας χαράκτριας Ε. Τζιφάκη- Μισιρλή και
Αντιπροέδρου του Συλλόγου.    

• Την παρουσίαση μιας σπουδής της «Ασκητι-
κής» που διοργάνωσαν το Θεατρικό Εργαστήρι
του Δήμου Αγ. Βαρβάρας , σε συνεργασία με τον
τοπικό Σύλλογο Κρητών «Η Μεγαλόνησος», με
αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από το θά-
νατο του Ν. Καζαντζάκη.

• Την εκδήλωση που πραγματοποίησε την Δευ-
τέρα 15 Μαΐου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο Πει-
ραιά, ο Σύλλογος Ποντίων «Αργοναύται-Κομνη-
νοί»,  με θέμα : «Η Έξοδος των Ελλήνων του
Πόντου». Στην παράσταση παρουσιάστηκε η
Ποντιακή Γενοκτονία με αληθινές προσωπικές
μαρτυρίες προσφύγων, που εκτοπίστηκαν με βι-
αιότητα από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Πρόκειται για την  Εξορία και την ατέρμονη Πο-
ρεία των Ποντίων μέσα στον ίδιο τους τον τόπο,
ώσπου να οδηγηθούν  μετά από περιπέτειες, στο
ιστορικό τους  λίκνο, στη μητέρα Ελλάδα!

• Τους εορτασμούς διαφόρων Συλλόγων για
την 76η επέτειο από την ιστορική Μάχη της
Κρήτης όπως: Του Συλλόγου Κρητών Περάμα-
τος «Η Μάχη της Κρήτης», της Ένωσης Κρητών
Κορυδαλλού - Νίκαιας-Ρεντης «Ο Άγιος Ανδρέας»,
της Ένωσης Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγα-
λόνησος», του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω «Η

Κρητική Αναγέννηση» και της  Εστίας Κρητών
Χαϊδαρίου. 

• Την εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Γιώργου
Καστρινάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Πολε-
μικό Μουσείο, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, το με-
σημέρι και περιλάμβανε ομιλίες για τη ζωή και το
έργο του, προβολή αρχειακού υλικού και μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα.

• Τις μουσικοχορευτικές παραστάσεις των Εκπαι-
δευτηρίων Παυλοπούλου, που έγιναν στο ανοι-
χτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Πέραμα.

• Τα εγκαίνια της 31ης Έκθεσης Βιβλίου στο
Πασαλιμάνι, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Βιβλιο-
χαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, την Τετάρτη
14 Ιουνίου 2017. 

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» συγχαίρει όλα τα σωματεία
και τους φορείς για τις δραστηριότητές τους
και την προσφορά τους στο πολιτιστικό γί-
γνεσθαι του Πειραιά.

Α π ό  τ η ν  τ η λ ε ό ρ α σ η  σ τ α  ε ρ τ ζ ι α ν ά
Σ τ ά σ η  Ε Ρ Τ  

Την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, στις 4 το απόγευ-
μα, ο Ανδρέας Ροδίτης και η Σόνια Φίλη, υπο-

δέχτηκαν στην εκπομπή τους «ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ», το
μουσικοχορευτικό συγκρότημα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
το οποίο συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο και
τους δύο Αντιπροέδρους, ήταν επίσημα προσκε-

κλημένο στο τηλεπεριοδικό που παρουσιάζουν
καθημερινά, με επίκεντρο τον πολιτισμό. 

Η εκπομπή πλημμύρισε γλυκόλαλους σκοπούς
από τη λύρα του Δ. Πρωτογεράκη, το λαγούτο
του Ι. Οικονόμου και την κιθάρα του  Θ. Ποθουλά-

κη, ενώ οι Κρητικοπούλες και οι ντελικανήδες
που ξεχύθηκαν στο πλατώ, προσέφεραν απλόχε-
ρα με το χορό τους, λεβεντιά και περήφανη κρητι-

κή κουλτούρα στους τηλεθεατές. 
Ανάμεσα στους χορούς,  ο Πρόεδρος της Αδελ-

φότητας είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την ιστο-
ρία του σωματείου και τις δραστηριότητές του.

Ντελίνα μου τα ξόμπλια σου
Και από την τηλεόραση στο Ραδιόφωνο Lyra

fm ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, φιλοξενούμενος
στην καθημερινή πρωινή εκπομπή της Μίνας

Δαμίγου «Ντελίνα μου τα ξόμπλια σου». Ο κ. Τσό-
ντος έκανε ένα δίωρο αφιέρωμα στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»
αναφερόμενος στη σπουδαία ιστορία της, αλλά και
στην πλούσια πολιτιστική δραστηριότητά της. 

Λόγος-Αντίλογος
Τέλος το στούντιο του Καναλιού ΕΝΑ 90,4,

επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας και μι-
λώντας στο Δημοσιογράφο Νίκο Σηφάκη, στην
εκπομπή «Λόγος-Αντίλογος», παρουσίασε το
αξιόλογο παρελθόν της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και το
δραστήριο παρόν της. Προσκάλεσε δε όλους
τους ακροατές στο Βεάκειο, στην εκδήλωση της
Αδελφότητας με αφορμή τις «Ημέρες θάλασσας
2017» της οποίας ο σταθμός, είναι ένας εκ των
χορηγών  επικοινωνίας.
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Α ν α β ί ω σ η  τ ο υ  ε θ ί μ ο υ  τ ο υ  Κ λ ή δ ο ν α

«ESPERIA»
Αρτογλυκίσματα

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  239

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΗΛ.  2104950774

Το έθιμο του Κλήδονα αναβίωσε η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ», την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017,
επίσημα προσκεκλημένη από τον πολι-
τιστικό, μορφωτικό και εξωραϊστικό σύλ-
λογο «ΦΟΙΒΟ». 

Η κεντρική πλατεία Καμινίων που βρί-
σκεται στην συμβολή των οδών Δωδε-
κανήσου και Αγίου Ελευθερίου, γέμισε
κρητικόπουλα όλων των ηλικιών, που
ντυμένα με τις παραδοσιακές τους ενδυ-
μασίες χόρεψαν, τραγούδησαν και πή-
δηξαν τις φωτιές που άναψαν με τα Μα-
γιάτικα στεφάνια. 

Μετά το χαιρετισμό της Προέδρου του
«ΦΟΙΒΟΥ» κ. Δήμητρας Γκλεζάκου, το
λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ» Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία
αναφέρθηκε στην ετοιμολογία της λέξης
«Κλήδονας» και ανέτρεξε στους χρό-
νους της αρχαιότητας, όπου βρίσκονται
οι ρίζες του εθίμου. 

Στη συνέχεια λέφτερες κοπελιές που
ακούν στο όνομα Μαρία, μετέφεραν το
«αμίλητο» νερό από το πηγάδι- κατά
πως καλεί το έθιμο- και μετά τα πειράγ-
ματα των ντελικανήδων, όλοι οι παρευ-
ρισκόμενοι κλήθηκαν να ρίξουν μέσα
στο κιούπι τα ριζικάρια τους, για να δουν
τι τους επιφυλάσσει η μοίρα.

Στη συνέχεια το δοχείο «κλειδώθη-
κε», για να «ανοίξει» αργότερα με σκω-
πτικές μαντινάδες και πειράγματα, αφιε-
ρωμένα στον καθένα που έπαιρνε το
αντικείμενο που είχε ρίξει. 

Οι κοπελιές της Γυναικείας Χορωδίας
της Αδελφότητας, παρουσίασαν όμορφα
τραγούδια, αφιερωμένα στον Αη Γιάννη
τον Κλείδονα και ο χορός συνεχίστηκε
με τη λύρα του Θ. Ποθουλάκη, το λαγού-
το του Τρ. Μανωλέμη και την κιθάρα του
Α. Κυριακάκη, μέχρι τη στιγμή που οι
πρώτες σταγόνες της καλοκαιρινής βρο-
χής, έκαναν την εμφάνισή τους. 

Η κ. Γκλεζάκου ευχαρίστησε θερμά

την Αδελφότητα για την άμεση ανταπό-

κρισή της στην πρόσκληση του Συλλό-

γου της και προσφέροντας στον Πρόε-

δρό της μια συρμάτινη κατασκευή, πρω-

τοποριακής και μοντέρνας τεχνικής, του

είπε ότι η ολιγοήμερη συνεργασία τους

για την προετοιμασία της εκδήλωσης, δί-

δαξε στον «ΦΟΙΒΟ» πολλά και χρήσιμα

πράγματα. Ως εκ τούτου δικαίως απο-

λαμβάνει τη γενική αποδοχή και όλοι του

προσδίδουν τον τίτλο του «Δασκά-

λου».
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Κ ρ η τ ι κ ή  Κ α ν τ ά δ α  σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  τ ο υ  Π ε ι ρ α ι ά
Στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσεων

«Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες»
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που
εντάσσεται στο «Άνοιγμα στην πόλη του
Πειραιά» του Φεστιβάλ Αθηνών και
Επιδαύρου 2017, η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» παρουσίασε την
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 το απόγευ-
μα, στους δρόμους της πόλης, το έθιμο
της «Κρητικής Καντάδας».

Η συντροφιά των βρακοφόρων και των
κοριτσιών με τις παραδοσιακές ενδυμα-
σίες, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο και
μέλη του Δ.Σ. ξεκίνησε τη βόλτα της από
έναν από τους πιο εμπορικούς πεζόδρο-
μους του Πειραιά, τη Σωτήρος Διός, με
λύρες, λαγούτο και κιθάρα στα χέρια των
Δ. Πρωτογεράκη, Μ. Αρχοντάκη, Χ. Βερ-
γάκη και Α. Κυριακάκη.

Κρητική μουσική, μαντινάδες, τσικου-
διές και κεράσματα, ξεσήκωσαν τους πε-
ραστικούς που σταματούσαν να δουν την
όμορφη παρέα, ενώ οι καταστηματάρχες
άφησαν για λίγο τα μαγαζιά τους, για ν’α-
πολαύσουν τα φιλέματα και να δεχτούν
τις ευχές των Κρητικών για «Καλές δου-
λειές και Καλό Καλοκαίρι».

Η καντάδα συνεχίστηκε με μικρές στά-
σεις για χορό, σε κομβικά σημεία της Σω-
τήρος και μπροστά από το άγαλμα του
Εθνάρχη στην πλατεία Κοραή.  Περνώ-
ντας έξω από το Βιβλιοπωλείο «ΚΙΒΩ-
ΤΟΣ» στον πεζόδρομο Δραγάτση, το
οποίο εκείνη την ημέρα  έκανε προσφο-
ρές σε σπάνια και εξαντλημένα βιβλία, μια
ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους κρητι-
κούς καλλιτέχνες. Συνάντησαν  τους Κ.
Γιούρτζογλου, Η. Μαντικό και Α. Ανδρέου,
που έπαιζαν κανονάκι και ούτι και δράττο-
ντας την ευκαιρία ένωσαν μαζί τους τις
φωνές τους και τραγούδησαν όλοι μαζί
την επιτυχία του Κ. Μουντάκη «Αποχαιρε-
τισμός». 

Η μελωδική παρέα κατέληξε  μπροστά
στο Δημοτικό Θέατρο  και εμπνευσμένη
από την καλοκαιρινή φεγγαράδα, τραγού-
δησε μαντινάδες και χόρεψε, με τους πε-
ραστικούς να σταματούν για να την καμα-
ρώσουν και να τη  φωτογραφήσουν.

Η «Κρητική Καντάδα γέμισε με νοσταλ-
γία τους μεγαλύτερους Πειραιώτες και με
ενθουσιασμό τους νεότερους, που από-
λαυσαν με την καρδιά τους τη μουσική
αυτή συντροφιά. 

Ορμώμενοι από τις θετικές αυτές εντυ-
πώσεις, ανανεώνουμε το ραντεβού μας
για τις 22 Σεπτεμβρίου 2017, με μια νέα
καντάδα στους δρόμους του Πειραιά.
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Τ ρ ε ι ς  μ έ ρ ε ς  σ τ η ν  ό μ ο ρ φ η  Ή π ε ι ρ ο
Mια τριήμερη απόδραση από το κλεινόν άστυ, διοργάνωσε η

Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», για το τριήμερο
της Πρωτομαγιάς.

Έτσι μέλη και φίλοι του σωματείου, συγκεντρώθηκαν νωρίς το
πρωί του Σαββάτου 29 Απριλίου 2017, στην πλατεία Καραϊσκάκη
και επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο, με προορισμό τα Γιάννενα. 

Περνώντας ένα από τα σπουδαιότερα οδικά έργα της Ελλά-
δας, την καλωδιωτή Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, οι εκδρομείς θα φτά-
σουν στο θρυλικό γεφύρι της Άρτας, όπου θα απoλαύσουν τη φύ-
ση, θα επισκεφθούν το Λαογραφικό Μουσείο που βρίσκεται δί-
πλα του και συγκινημένοι θ’ακούσουν από τα μεγάφωνα, το θρύ-
λο για τη «θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα», που η λαϊκή
μούσα έκανε τραγούδι. 

12 χλμ. πριν τα Γιάννενα, στο Μπιζάνι, οι ταξιδιώτες θα περι-
πλανηθούν στην ιστορία, μέσα από τα 150 κέρινα ομοιώματα του
Παύλου Βρέλλη, στα πρόσωπα των οποίων ο καλλιτέχνης με
αγάπη και μεράκι, αποτύπωσε τους  αγώνες των Ελλήνων για τη
λευτεριά τους. 

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το πανέμορφο νησάκι της λίμνης
Παμβώτιδας.  Γραφικότατος οικισμός με απλά παραδοσιακά σπί-
τια, πανέμορφους κήπους, στενά πλακόστρωτα σοκάκια και διά-
φορα καταστήματα με εκθέματα γιαννιώτικης λαϊκής τέχνης. 

Ξενάγηση στο μέρος που θανατώθηκε ο θρυλικός Αλή Πασάς,
λουκούλλειο γεύμα με βατραχοπόδαρα για τους πιο τολμηρούς
και επιστροφή με το καραβάκι στο  μώλο, για δείπνο και ξεκούρα-
ση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο «Ήπειρος Παλλάς», στα Γιάν-
νενα. 

Η επόμενη μέρα έφερε τους εκδρομείς πολύ κοντά στην ελλη-
νοαλβανική μεθόριο, στη Μονή της Παναγίας της Μολυβδοσκέ-
παστης και στο σπίτι  στην Κόνιτσα, που ο  Όσιος Παΐσιος ο Αγιο-
ρείτης, πέρασε τα παιδικά του χρόνια. 

Στην έξοδο του Αώου ποταμού, θα θαυμάσουν  το μονότοξο λι-
θόκτιστο γεφύρι και θα επισκεφθούν το Μονοδένδρι, το οποίο
παρά το μεγάλο ανταγωνισμό, διεκδικεί επάξια τη θέση ενός από
τα ομορφότερα χωριά του Zαγορίου. 

Το πέτρινο δάσος με τους ασβεστολιθικούς βραχώδεις σχημα-
τισμούς, που προξενούν δέος και το επιβλητικό Φαράγγι του Βί-
κου, θα γοητεύσουν τους Κρητικούς του Πειραιά και τους φίλους
τους.

Μια ελεύθερη βόλτα στην πόλη των Ιωαννίνων, μέσα στο Κά-
στρο και στα δρομάκια γύρω από την προκυμαία, αναμνηστικά
ψώνια και γιαννιώτικος μπακλαβάς με παγωτό, στις πολύβουες
καφετέριες με το φοιτητόκοσμο.

Οι εκδρομείς στην προσπάθειά τους να  γνωρίσουν όλο και
περισσότερα μέρη από την μαγευτική Ήπειρο, κινούνται με ταχύ-
τατους ρυθμούς.

Έτσι θα φτάσουν νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς, στο σπή-
λαιο του Περάματος, όπου ένας μυθικός κόσμος από σταλακτίτες
και σταλαγμίτες, τους περίμενε να τον εξερευνήσουν. 

Η μικρή στάση στο Μέτσοβο που θ’ακολουθήσει, θα επιβεβαι-
ώσει την άποψη κάποιων, ότι το «φολκλόρ» με τη ζώσα παράδο-
ση, μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Ντόπιοι και ξένοι κου-
βεντιάζουν, αγοράζουν Μετσοβόνε, χαζεύουν τα τοπικά ξυλοτε-
χνήματα και δοκιμάζουν κοντοσούβλι και πίτες, στις ταβέρνες του
χωριού. 

Γεμάτοι εικόνες και χρώματα, οι εκδρομείς θα γευματίσουν
στην Καλαμπάκα και στη συνέχεια θα επισκεφτούν τα θεόρατα
βράχια των Μετεώρων. Η Μονή Αγίου Στεφάνου-το γυναικείο μο-
ναστήρι που συμπεριλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς της UNESCO- θα είναι ο τελευταίος προορισμός της
τριήμερης, κουραστικής, αλλά απολαυστικής εκδρομής στην
Ήπειρο. 

Kαι επειδή το «τερπνόν» καλό είναι να συμβαδίζει με το «ωφέ-
λιμο», κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, το λόγο
έλαβε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, ο οποίος, τόνισε τη σημασία
της εργατικής Πρωτομαγιάς, της ετήσιας γιορτής δηλαδή των αν-
θρώπων της μισθωτής εργασίας, η οποία πραγματοποιείται με
συγκεντρώσεις, πορείες και ομιλίες, που σκοπό έχουν την προ-
βολή των κοινωνικών και οικονομικών επιτευγμάτων της διε-
θνούς εργατικής τάξης, μετά από σκληρούς αγώνες.

Και κάπως έτσι μια εκδρομή με συντοπίτες και αγαπημένους
φίλους, έφτασε στο τέλος της .

Ένα ταξίδι μικρό σε διάρκεια, αλλά γεμάτο γνώση, ομορφιά,
εναλλαγές τοπίων και δυνατά συναισθήματα.

Αθάνατη Ελλάδα με τις σπάνιες ομορφιές σου!!
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Ο ι  K ρ η τ ι κο ί  το υ  Π ε ι ρ α ι ά  τ ι μ ο ύ ν  τ η  Μ ά χ η  τ η ς  Κ ρ ή τ η ς
Tη δεύτερη Κυριακή του Μάη επέλεξαν οι Κρητικοί

του Πειραιά, για να γιορτάσουν την ιστορική επέτειο της
Μάχης της Κρήτης, μέσα στο Μέγαρό τους. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. υποδέχτηκαν θερμά
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πανηγυρική εκδή-
λωση, με ιστορικές αναφορές, χορούς και τραγούδια
της Λεβεντογέννας. 

Την εκδήλωση άνοιξαν οι μαθητές της λύρας, οι οποί-
οι έπαιξαν και τραγούδησαν πατριωτικούς σκοπούς,
ενώ το ιστορικό σωματείο υμνήθηκε μ’ένα τραγούδι σε
στίχους της Αντιπροέδρου Α-Μ. Ντουντουνάκη, το
οποίο αποδόθηκε από την ίδια και το μέλος του Δ.Σ.
Μ. Βεριβάκη. 

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Αδελφότητας,
καλωσόρισε τον κόσμο στο «σπίτι» των Κρητικών του
Πειραιά και τον ενημέρωσε, ότι η επιλογή του Μεγάρου
για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, δεν ήταν τυχαία. Αντί-
θετα έγινε συνειδητά, γιατί στον ίδιο αυτό χώρο, κατά τη
διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» σε
συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, έστησε καζάνια για
να θρέψει όσους είχαν ανάγκη. Είπε δε ότι ακόμα συνα-
ντά στο δρόμο ηλικιωμένους, που δηλώνουν ότι χάρη
στο σωματείο αυτό,  επιβίωσαν. 

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Δικηγόρος,
Μιχάλης Φαρσάρης, Πρόεδρος των Κρητών Βούλας-
Βάρης-Βουλιαγμένης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε στην παρέμβαση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», στην προ-
σπάθεια παραχάραξης της ιστορίας, από το  Γερμανό
καθηγητή Heinz Richter, ο οποίος σε βιβλίο του αποκα-
λεί  τη Μάχη της Κρήτης «στρατιωτικό μύθο», ενώ επι-
δοκιμάζει τους Ναζί, χαρακτηρίζοντάς τους  «ιππότες». 

Αμέσως μετά οι καλλιτέχνες Γ. Πλυμάκης και Θ. Πο-
θουλάκης με τις λύρες τους, ο Μ. Πλυμάκης με το λα-
γούτο του και ο Α. Κυριακάκης με την κιθάρα του, συνό-
δεψαν τα μικρά παιδιά και τους εφήβους σε κρητικούς
λεβέντικους χορούς. 

Στη συνέχεια ο γιός του αείμνηστου Κώστα Μουντά-
κη, Μάνος τραγούδησε επικά και ριζίτικα τραγούδια και
γοήτευσε με τη φωνή του. 

Την εκδήλωση έκλεισαν τα παλικάρια της «ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ», τα οποία χόρεψαν και καταχειροκροτήθηκαν, ενώ
η συγκίνηση κλιμακώθηκε όταν ο Χοροδιδάσκαλος και
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»  Θ. Τσόντος έσυρε πρώ-
τος το χορό, συνοδεύοντας τους μαθητές του.

Ακολούθησε πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα.
Τη βραδιά την οποία παρουσίασε η Αντιπρόεδρος

του Συλλόγου, τίμησαν με την παρουσία τους οι Βου-
λευτές Ε. Σταματάκη και Κ. Κατσαφάδος, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης, οι π. Βουλευτές Τ. Νερά-
ντζης, Δ. Καρύδης και Δ. Λιντζέρης, οι πολιτευτές Γ. Βα-
γιάκη, Ε. Μπαρμπαγιάννη και Δ. Παπαδάκη, η Αντιδή-
μαρχος Καλλιθέας Α. Πάσχου – Γιαννακού, ο επίτιμος
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γ. Ψαρομμάτης, ο Κοινο-
τικός Σύμβουλος Πειραιά Γ. Αλιφραγκής, η Πρόεδρος
της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Μ. Νεο-
φύτου, ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ Κρήτης Γ. Ανουσάκης, ο
Πρόεδρος Κρητών Π. Φαλήρου Χ. Τσιγκουνάκης, ο
Πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου Βορείου Ηπείρου
1914 Ε. Πρίφτης, η Πρόεδρος του Συλλόγου «ΦΟΙ-
ΒΟΣ» Δ. Γκλεζάκου, το Ροταριανό στέλεχος Πειραιά  Γ.
Ανδρέογλου και πλήθος κόσμου.

Η κυρία Άννα Γιαννάκου Πάσχου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Δήμου Καλλιθέας, δημοσίευσε για την εκδήλωση στην προ-
σωπική της σελίδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα εξής:

H Aδελφότητα Κρητών Πειραιά  « Η ΟΜΟΝΟΙΑ» γιορτάζει με πανηγυρικό
τρόπο την 76η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Της Μάχης που καθόρισε την
έκβαση του Β' Παγκοσμίου πολέμου (20/5/1941) καθυστερώντας τις Γερμα-
νικές δυνάμεις και έτσι τις πρόλαβε και τις αποδεκάτισε ο «στρατηγός Χει-
μώνας» στις Ρωσικές Στέπες. 

Πλήθος κόσμου, Πολιτικές, Στρατιωτικές και Θρησκευτικές αρχές, τίμη-
σαν με την παρουσία τους την Αδελφότητα Κρητών, που δίνει τη δική της
μάχη για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας, των
ηθών και των εθίμων της Κρήτης και όχι μόνο. 

Οι φλογεροί πατριωτικοί λόγοι, οι ιστορικές αναδρο-
μές, η μουσική, τα μικρά και μεγάλα χορευτικά, προκά-
λεσαν ρίγη υπερηφάνειας και συγκίνησης σε όλους!

Ευχαριστούμε για την προσφορά της στην πατρίδα,
την Κρήτη. 

Ευχαριστούμε την Αδελφότητα Κρητών «Η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ» για την εκπαίδευση των παιδιών μας, στους
υπέροχους χορούς και τη μουσική της Κρήτης!!! 

Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Τσόντο και το Διοικητικό
Συμβούλιο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» για την εξαιρετική εκδήλωση «μνήμης».

***Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιός της κ. Πάσχου, Νίκος παρακολουθεί μα-
θήματα κρητικών χορών στην Αδελφότητα.
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Το  «Πυρρίχιο Πέταγμα» στον ΠειραιάΑγα πώ  τη ν  α γο ρ ά  μ ο υ
Με εορταστικές και εκ-

παιδευτικές εκδηλώσεις
από 17 έως 31 Μαΐου
2017, σε Αγορές και
Ιχθυόσκαλες σε όλη την
Ελλάδα, ο Οργανισμός
Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) συμ-
μετείχε για τρίτη συνεχή
χρονιά στον πανευρω-
παϊκό θεσμό «Αγαπώ
την Αγορά μου» (Love
Your Local Market). 

Στα  πλαίσια της Πανευρωπαϊκής αυτής γιορτής και των εκδηλώσεων
«Ημέρες Θάλασσας 2017», η  Ιχθυόσκαλα Πειραιά διοργάνωσε την Κυρια-
κή 28 Μαΐου 2017, εκδηλώσεις & παρουσίασε μουσικοχορευτικά σχήματα. 

Στη γιορτή παρευρέθηκαν παλικάρια από το χορευτικό συγκρότημα της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συνοδευόμενα από το Δά-
σκαλό τους και Πρόεδρο του σωματείου. Οι χορευτές ξεσήκωσαν τους πα-
ρευρισκόμενους με τα ταλίμια τους και καταχειροκροτήθηκαν, ενώ δέχτη-
καν από τους διοργανωτές τις ευχαριστίες τους και αναμνηστικά μπλουζά-
κια με το λογότυπο «Αγαπώ την αγορά μου».

Με επισημότητα και με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πο-
λιτικής  και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 21 Μαΐου 2017, η τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου «Πυρρίχιο Πέταγμα», στην πλατεία Αλεξάν-
δρας. Παράλληλα εγκαινιάστηκε και η ανακατασκευασμένη πλατεία, που το
φιλοξενεί. Και τα δύο έργα είναι δωρεά του Προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ και πρώτου Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο
οποίος έλκει την καταγωγή του από την πλευρά της μητέρας του, από το
γένος  των Υψηλαντών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμαρχος Πειραιά προσέφερε στον κ.
Μαρινάκη τιμητική πλακέτα, ως αναγνώριση της προσφοράς του. 

Το «Πυρρίχιο Πέταγμα», είναι έργο του εικαστικού κ. Παναγιώτη Τανιμα-
νίδη. Πρόκειται για ένα τρισυπόστατο σύγχρονο έργο, με πολλές αναγνώ-
σεις, το οποίο διαπερνάται από 17 γλυπτικές συνθέσεις που περιγράφουν
τον αγώνα των προσφύγων του Πόντου.

Συγκλονιστικά ήταν τα δρώμενα που πλαισίωσαν την εκδήλωση, με τη
διαδικασία του Πυρρίχιου χορού από συγκρότημα Ποντίων, του συμβολι-
σμού τιμής και μνήμης για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας του Ποντια-
κού Ελληνισμού και την κατάθεση χώματος από τον Πόντο και αγιάσματος
από την Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά Πόντου, από τον Πρόεδρο του Συν-
δέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων, της Παμπο-
ντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος  κ. Γεώργιο  Βαρυθυμιάδη. 

Στα αποκαλυπτήρια παρευρέθηκαν και μέλη των μουσικοχορευτικών συ-
γκροτημάτων της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες,
συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ» 

Ακτη Κουμουδουρου 14
Μικρολίμανο 
210-4120220

ΒΟΥΛΑΣ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Βασιλέως Παύλου 82,
210-8951131 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Υμηττού 50
210-7227022

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Αθηναδώρου 21 & Ηους, 
211-4110000

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Έληξε το 3ο Κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

Σφύριξε τη λήξη η Διαιτησία  των
αγώνων του Κρητικού πρωταθλή-
ματος ποδοσφαίρου, το οποίο για
3η συνεχή χρονιά διοργάνωσε και
πραγματοποίησε  ο Σύλλογος Κρη-
τών Αιγάλεω, στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις «Renti Arena», του Αγίου
Ιωάννη Ρέντη. 

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» συγχαίρει τους
διοργανωτές και όλους τους συμμε-
τέχοντες για το «ευ αγωνίζεσθαι». 

Τέλος ευχαριστεί θερμά τους
αθλητές της για την προσπάθεια,
καθώς και το χορηγό της ομάδας
Χριστόφορο Μπουτσικάκη, ιδιο-
κτήτη του κεμπαμπτζίδικου «ΤΟ
ΓΝΗΣΙΟΝ».

Η ΑΝΕΚ LINES, φέτος, συμπλη-
ρώνει 50 χρόνια δυναμικής παρου-
σίας στην ελληνική και διεθνή ναυτι-
λία. Μια μακρά διαδρομή που χαρα-
κτηρίζεται από τον επαγγελματισμό
και εστιάζει στη δημιουργία μιας μο-
ναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, για
κάθε επιβάτη που επιλέγει κάποιο
από τα πλοία της. 

Με σεβασμό στην κρητική παρά-
δοση που είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της και εγγύηση την αυθεντικό-
τητα που διακρίνει τους ανθρώπους
της, η ΑΝΕΚ LINES κάνει με σταθε-
ρά βήματα πράξη το όραμά της,
εδώ και πέντε δεκαετίες.

50 χρόνια ΑΝΕΚ LINES
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Π έ ν θ η

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε

από τη ζωή στη μία μετά τα μεσάνυχτα, πε-
ριστοιχισμένος από τους ανθρώπους που
αγαπούσε και τον αγαπούσαν». 

Μ’αυτή τη λιτή ανακοίνωση εκ μέρους της
οικογένειας, η Ελλάδα πληροφορήθηκε την
Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, το θάνατο του
Κρητικού πολιτικού, που διετέλεσε Πρωθυ-
πουργός της χώρας, την περίοδο 1990–1993. 

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης  γεννήθηκε στην Χαλέπα Χανίων, στις 18
Οκτωβρίου 1918. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του δημοσιογράφου και πολιτι-
κού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπήρξε Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Μητέρα του ήταν η Σταυρούλα Πλουμιδάκη, γόνος πολιτικής οικογένειας
των Χανίων και μικρανιψιάς του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Η εξόδιος ακολουθία του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου Προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας, τελέστηκε,  στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, με τιμές
εν ενεργεία Πρωθυπουργού και η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αγία Μαγδαληνή Χαλέπας. 

Η ταφή του έγινε  στο νεκροταφείο του Αργουλιδέ, δίπλα στην αγαπημένη
του Μαρίκα, σε τάφο που είχε φτιάξει για τον ίδιο και τη σύζυγο του.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια, στην οικογένεια του εκλιπόντος κρητικού πολιτικού.

Από το ιστορικό αρχείο της Αδελφότητας, σας παραθέτουμε πρό-

σκληση του  τότε Πρόεδρου της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Θεόδωρου Λουκάκη, με

ημερομηνία 23 Μαΐου 1903, με την οποία προσκαλεί τον Αντιπρόεδρο και

τους Συμβούλους να προσέλθουν σε τακτική Συνεδρίαση, στα γραφεία του

Συλλόγου (παρά το Δημοπρατήριο), για να συσκεφθούν και να αποφασί-

σουν για διάφορα ζητήματα που αφορούν το σωματείο. 

Ως Αντιπρόεδρος αναγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πατέρας

του Κωνσταντίνου, οποίος υπήρξε και ο ίδιος μέλος της Αδελφότητας.

Ιωάννης Τζανιδάκης
Η εθνική τραγωδία, από τη συντριβή στρα-

τιωτικού ελικοπτέρου τύπου Χιούι, σε δύσβα-
τη περιοχή στην Ελασσόνα, την Τετάρτη 19
Απριλίου 2017, στοίχισε τη ζωή στους 4 από
τους 5 επιβαίνοντες και βύθισε στο πένθος
όχι μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και τη
χώρα ολόκληρη. 

Στα μαύρα ντύθηκε και το χωριό της Ελεύ-
θερνας στο Ρέθυμνο της Κρήτης, τόπο κατα-

γωγής του υποδιοικητή της 1ης Στρατιάς, Υποστρατήγου Ιωάννη Τζανιδά-
κη, οποίος ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», πρώην πολεμικό σωμα-
τείο, με ιδιαίτερες ευαισθησίες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας,
εκφράζει τα θερμά  και ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των
αξιωματικών που χάθηκαν και ιδιαίτερα του συμπατριώτη μας Υποστράτη-
γου Ι. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ. 

Θα μείνουν για πάντα αθάνατοι στη μνήμη μας και στην καρδιά μας.

Γιάννης Μαρκογιαννάκης 
Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο κα-

ταξιωμένος λαγουτιέρης Γιάννης Μαρκο-
γιαννάκης, γνωστός ως Μαρκογιάννης.

Πλήρης ημερών, πέρασε στην αιωνιότητα
αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακατα-
θήκη το έργο του και την προσφορά του,
στη μουσική παράδοση της Κρήτης.

Ο Μαρκογιάννης γεννήθηκε στο Σπήλι
Ρεθύμνης το 1926. Στην  οικογένεια ήταν 8

αδέλφια, από τα οποία τα πέντε αγόρια, καθώς και ο πατέρας του ήταν μουσικοί.
Ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης «μάγευε» με τις χορδές του λαούτου του

όσους τον άκουγαν, αποτελώντας πρότυπο για μεταγενέστερους κρητικούς
καλλιτέχνες, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν και τον θαύμαζαν.

Ο θάνατός του σκόρπισε πόνο στους συγγενείς του, στους συναδέλφους
του, αλλά και σ’ολόκληρη την Κρήτη.

Βασίλης Περιουδάκης
Έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο, το μέλος της Αδελφότητας Βασίλης

Περιουδάκης, από την Μουρνέ Ρεθύμνης, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη
ζωή την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην
οικογένειά του. 

Ο εκλιπών διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων τ.
Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ»

Καλό Παράδεισο φίλε Βασίλη.
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Σάββατο πρωί στον Πειραιά και όλα μοιάζουν αλλιώς. Το πρώτο λιμάνι
της χώρας, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει καθημερινά, έχει τον
τρόπο να σε κερδίζει.

Κόσμος παντού. Άλλος κάνει τα καθιερωμένα βδομαδιάτικα ψώνια του,
άλλος χαζεύει τις βιτρίνες κι άλλος απλά σεργιανά ή πίνει το καφεδάκι του
σε μια πλατεία. 

Όλοι μ’ένα κινητό «ανά χείρας». Μικροσκοπικό ή μεγάλο, μεσαίας ή τε-
λευταίας τεχνολογίας, με πληκτρολόγιο ή αφής, με όμορφες περίτεχνες θή-
κες, φαντεζί «μπιχλιμπίδια» που κρέμονται στο πλάι και διάφορους ήχους,
αντιπροσωπευτικούς για τον καθένα.

Έφηβοι, νεαροί, μεσήλικες, ακόμα και ηλικιωμένοι. Φιλαράκια που έχουν
βγει με την παρέα τους και μόνο την παρέα δεν φαίνεται ν’απολαμβάνουν.
Με τα μάτια κολλημένα στην οθόνη μιας συσκευής, παίζουν παιχνίδια,
ανταλλάσσουν μηνύματα-κι ας βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο-φω-
τογραφίζονται ή αναζητούν διάφορες πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Σίγουρα ο λόγος της δημιουργίας των κινητών ήταν και είναι-σε θεωρητι-
κό επίπεδο-η διευκόλυνση στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και
κανείς δεν μπορεί ν’αμφισβητήσει ότι σ’ αυτόν τον τομέα έχουν βοηθήσει
και μάλιστα με το παραπάνω, καθώς είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις, οι
οποίες μας το καταδεικνύουν. Όπως π.χ. έκτακτα περιστατικά υγείας σε
απομονωμένες περιοχές, ηλικιωμένοι που χρειάστηκαν άμεση βοήθεια
κ.λ.π. 

Ωστόσο δεν είναι λίγα και τ’αρνητικά τους. Όπως οι πιθανές επιδράσεις
στην υγεία μας από την παρατεταμένη χρήση τους και οι επιπτώσεις στις
διαπροσωπικές μας σχέσεις. 

Και μπορεί το θέμα της υγείας να ερευνάται από εξειδικευμένους επιστή-
μονες, οι ανθρώπινες σχέσεις όμως είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη,
αφού χτίζονται και καταστρέφονται από εμάς τους ίδιους. 

Κατά πολλούς ένα μέρος της αποξένωσης των ανθρώπων βαρύνει και
την κινητή τηλεφωνία, η οποία κατά τη γνώμη τους αποστασιοποιεί τους
χρήστες της από την πραγματική σχέση και το συναίσθημα, αφού χρησιμο-
ποιώντας μια συσκευή για να μεταδώσουν τη σκέψη τους, χάνουν ότι προ-
σφέρει το βλέμμα, το άγγιγμα, το χαμόγελο. Η επικοινωνία κατ’αυτούς έχει
γίνει ίσως ευκολότερη, λιγότερο όμως «κοντινή» και βαθιά και ολόκληρη η
κοινωνική ζωή των ανθρώπων, είναι πια αποθηκευμένη στη μνήμη ενός κι-
νητού: Αγαπημένα πρόσωπα, φίλοι, συγγενείς κλπ. που αν από αμέλεια
δεν έχουν καταγραφεί και σε μια ατζέντα, κάνουν την απώλεια του κινητού
να ισοδυναμεί με «καταστροφή». 

Ένας κόσμος που κρυμμένος στην τσάντα ή στην τσέπη μας βγαίνει και
εγκαθιστάμενος στην παλάμη μας, προκαλεί άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνη-
τικά συναισθήματα όπως π.χ. όταν απαιτητικοί προϊστάμενοι, παραπονεμέ-
νοι φίλοι, ανικανοποίητοι πελάτες, πλασιέ πιστωτικών καρτών και περιποιή-
σεων προσώπου και άλλοι πολλοί, μας ψάχνουν με την επιμονή και το πεί-
σμα παιδιού που θέλει αυτό που του έταξες. Κι εμείς βρισκόμαστε απλά μέ-
σα στο χωροχρόνο, αναπολώντας τις «ώρες κοινής ησυχίας» που έχουν γί-
νει πια παρελθόν.

Δυστυχώς τα κινητά τηλέφωνα, ο ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που
ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια (2004) και είναι ευρύτερα γνωστός με τον όρο
«Facebook», είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι διαδραματίζουν σή-
μερα πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση αξιών, στάσεων, συμπεριφορών,
πεποιθήσεων, αντιλήψεων μικρών και μεγάλων, ανηλίκων και ενηλίκων. 

Μετά απ’όλα αυτά δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, εάν και κατά πόσο
πρέπει να χρησιμοποιούμε την κινητή τηλεφωνία.

Η απάντηση είναι απλή: Η ορθή και προσεκτική χρήση των κινητών, είναι
αυτή που πραγματικά τα κάνει χρήσιμα και σημαντικά στη ζωή μας. Από
εμάς εξαρτάται εάν και κατά πόσο μπορούν να επιβεβαιώσουν το λόγο δη-
μιουργίας τους.

Καλές Διακοπές και εμείς δεν θα χαθούμε……..Θα επικοινωνούμε με τα
κινητά.

Ντουντουνάκη Αντωνία- Μαρία
Αντιπρόεδρος

Κινητό: Ένας ολόκληρος  κόσμος 
στην παλάμη μας

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστώ από καρδιάς την Εφημερίδα του ιστορικού σωματείου Ομό-

νοια, τον Πρόεδρο συντοπίτη μου κον  Τσόντο Θεόδωρο, την συντακτική
επιτροπή και το συγγραφέα κον Γεώργιο Καρτσώνη Καθηγητή, για την
αναφορά «αφιέρωμα» στον πρόγονό μου Μανουσογιαννάκη Εμμανουήλ,
Στρατηγό,  Ήρωα των Βαλκανικών αγώνων. 

Σας εύχομαι υγεία και καλό καλοκαίρι
Σήφης Μανουσογιαννάκης
Πρόεδρος των Απανταχού Σφακιανών
Ηλεκτρονικός Μηχανικός.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Alumil ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 96-98 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. 2104616814  ΚΙΝ  6947444705

www.pavlidakis-alouminia.gr .

pavlidakis@gmail.com
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O r t h Ο C l i n i c
ATHENS

Γεώργιος  Χριστοδουλάκης  M.D.

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος

Βοτανικός Κατερίνης 3, 11855 Κυψέλη Δελβίνου 44, 11363

τηλ. 2103457456 - κιν. 6974 735 370

E. info@orthoclinicathenw.gr

1) Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4612106

2) Εθν. Αντιστάσεως 91, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4615791

« Ε ν  Χ α ν ί ο ι ς »

ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΕΛΙΝΑ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ελευθ. Βενιζέλου 47,  Πειραιάς
2 1 3 0 4 3 1 4 5 3

Με ιδιαίτερη χαρά παραλά-
βαμε και φέτος τον 10ο Τόμο
της ετήσιας έκδοσης του Δή-
μου Χανίων, «Εν Χανίοις
2016», με κείμενα πρωτότυ-
πα και μη δημοσιευμένα που
αφορούν την ιστορία, τις Αν-
θρωπιστικές επιστήμες και τη
Λαογραφία και αναφέρεται
στην Κρήτη γενικά και στα
Χανιά ειδικότερα.

Ευχαριστούμε θερμά τον
Δήμαρχο Χανίων Αναστάσιο
Βάμβουκα, που με την προ-
σφορά ενός τέτοιου πολύτι-
μου εργαλείου επιστημονικής
έρευνας, εμπλουτίζει τη βι-
βλιοθήκη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
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Α ν α κ ο ί ν ω σ η
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», είναι στην

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι όλα τα μέλη της και οι
συγγενείς τους Α’ βαθμού, θα έχουν το μοναδικό προνόμιο
της φοίτησης στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά, σε όποια ειδικότητα
επιθυμούν, με έκπτωση 40% στα δίδακτρα! 

Για τη  μεγάλη αυτή εκπαιδευτική προσφορά, η οποία θα
ισχύει για εγγραφές έως και τον Σεπτέμβριο του 2017,είναι
απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης  μέλους από την
Αδελφότητα 

Οι εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, βρίσκονται στο κέντρο
του Πειραιά, Φίλωνος 39 και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν εί-
τε να το επισκεφθούν, ή να καλέσουν στο 210 4120714, για
περισσότερες πληροφορίες.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6:00 Μ.Μ.

Ο  « Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ »  π ρ ω τ α θ λ η τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς
Tα γιορτινά του φόρεσε ο Πειραιάς και το «Γ. Καραϊ-

σκάκης», αφού οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το 7ο συνε-
χόμενο πρωτάθλημα επί θητείας Βαγγέλη Μαρινάκη και
το 44ο στην ιστορία τους, στο ποδόσφαιρο. 

Για τη μεγάλη νίκη ο Δήμαρχος Πειραιά Γιαννης Μώρα-
λης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να συγχαρώ την
ποδοσφαιρική ομάδα του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ»  για την κα-
τάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος. Πιστεύω ακράδα-
ντα ότι η ομάδα είναι μια συμπαγής οικογένεια και θεω-
ρώ βέβαιο ότι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει και στο
μέλλον, κάθε πιθανό ή απίθανο εμπόδιο, προκειμένου
να συνεχίσει, όπως μέχρι σήμερα στην ιστορία του, να
κάνει περήφανη την πόλη του Πειραιά, τους Πειραιώτες,
αλλά και τους εκατομμύρια φίλους του εντός ή και εκτός
Ελλάδας». 

Στο μήνυμά του ο μεγαλομέτοχος του «ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΥ» Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων : «Ο
Πειραιάς γιορτάζει για το καμάρι του που γεννήθηκε εδώ,
έγινε θρύλος και δοξάζει το όνομα της Ελλάδας στα πέ-
ρατα του κόσμου. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνε-
χίζουμε να παλεύουμε, συνεχίζουμε να νικάμε».

Κρητική καντάδα
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

σας προσκαλεί στην «Κρητική καντάδα» 

που  θα πραγματοποιήσει στους δρόμους του Πειραιά,

την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ.

Σημείο εκκίνησης: Πασαλιμάνι (Τέρμα Σωτήρος Διός, 

μπροστά από το άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού)

Ελάτε να σας κεράσουμε μια ρακή και να σας ευχηθούμε 

«Καλό Φθινόπωρο» 

με μαντινάδες, χορούς και τραγούδια της Κρήτης.
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