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Τα μαθήματα χορού και μουσικής θα ξεκινήσουν για τη νέα περίοδο την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στις 06:00 μ.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,

εορτάζει όπως κάθε χρόνο την επέτειο ίδρυσής της 

και σας προσκαλεί 

την Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ.

στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Καστέλα,

στο Τρισάγιο που θα τελέσει στη μνήμη των πεσόντων

μελών του σωματείου, στους αγώνες κατά της Τουρκοκρα-

τίας, στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης, στον Μακε-

δονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρά

Ασία και κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.

«Αν θέλουμε, ορέ, να νιώθουμε λεύτεροι,
πρέπει να τιμούμε αυτούς 

που μας χάρισαν τη λευτεριά».
Μακρυγιάννης

1904 -1908. Oι Μακεδόνες αγωνίζονται κατά των Βουλγάρων κομιτατζή-
δων και των Τούρκων, με σκοπό την απελευθέρωση της Μακεδονίας και
την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Τα κρητικά εθελοντικά σώματα, φωτι-
σμένα ακόμα από τη λάμψη του Αρκαδίου, ανταποκρίνονται πρώτα στο
προσκλητήριο για βοήθεια, παρόλο που και ο δικός τους τόπος μαχόταν
ακόμα για την ανεξαρτησία του και την ένωσή του με τον εθνικό κορμό.

Πολλοί από τους αμούστακους σταυραετούς, πριν πετάξουν από τον Ψη-
λορείτη στα άγνωστα γι αυτούς  βουνά του Μοριχόβου και της Μπελκαμέ-
νης, θα περάσουν το κατώφλι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία θα γίνει στρατό-
πεδο προετοιμασίας μαχητών. Στο ιστορικό αρχείο μας διασώζεται και φυ-
λάσσεται μέχρι σήμερα, ιδιόχειρη επιστολή του καπετάν Βάρδα Τσόντο, με
την οποία ευχαριστεί την Αδελφότητα, για την ηθική και υλική προσφορά της
στον Μακεδονικό αγώνα. 

Ανατρέχοντας στην ιστορία θα δούμε ότι οι σχέσεις της Κρήτης με την
Μακεδονία, ήταν πάντοτε άριστες. Ενδεικτικά ν’αναφέρουμε ότι ο στρατός
του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε Κρητικούς τοξότες, περίφημους για τις ικανό-
τητές τους, ενώ ο ναύαρχος του στόλου του Νέαρχος, ήταν Κρητικός.

Αρκετούς αιώνες αργότερα, στον Ερωτόκριτο βρίσκουμε ένα ακόμα τεκ-
μήριο της φιλίας Κρητικών και Μακεδόνων. Ο Χαρίδημος, το ρηγόπουλο
της Κρήτης και ο Νικόστρατος, ο αφέντης της Μακεδονίας, ανταλλάσσουν
όρκους αμοιβαίας υποστήριξης. 

Oι σφυρηλατημένες σχέσεις και οι ακατάλυτοι δεσμοί των δύο ιστορικών
τόπων, παραμένουν άρρηκτοι μέχρι και σήμερα. Επομένως είναι απόλυτα
φυσιολογικό, κάθε υπόθεση της Μακεδονίας, να εκλαμβάνεται ως προσω-
πική για τους Κρήτες.

Έναν αιώνα και πλέον μετά το αίμα που χύθηκε στην Μακεδονική γη, για
να ποτίσει και να καρπίσει το δέντρο της λευτεριάς, μια συμφωνία που υπο-
γράφεται στις Πρέσπες μεταξύ Αθήνας και ΠΓΔΜ, θα δώσει στη γειτονική
χώρα το τελικό της όνομα:  «Βόρεια Μακεδονία».

Οι τέσσερεις αθώες λέξεις (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας) με το ακρωνύμιο που διαχρονικά γεννούσε ένα από τα πιο
σύνθετα και περίπλοκα προβλήματα των Βαλκανίων, έγιναν δύο με το α-

κρωνύμιο να πληγώνει τον ελληνικό λαό και δη τους Κρητικούς, πολύ πε-
ρισσότερο από πριν. Η συμφωνία στο σύνολο της και οι διαδικασίες που α-
κολουθήθηκαν, κατ’αυτούς δεν δικαιολογούν αισιοδοξία. Την ίδια στιγμή
που η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια ιστορική στιγμή, η οποία επιτέλους ο-
δηγεί στον τερματισμό μιας πολυετούς διαμάχης ανάμεσα στις δύο χώρες,
οι Έλληνες πιστεύουν ότι η λύση αυτή, θέτει την ελληνική ιστορία σε δεύτε-
ρη μοίρα. Παράλληλα έχει ξεκινήσει ένας ισχυρός γύρος αντιπαράθεσης
στην εσωτερική πολιτική σκηνή, που καθιστά αδύνατη τη διαμόρφωση συ-
νολικής εθνικής στρατηγικής και ομοψυχίας, σε μια εποχή εξαιρετικά επικίν-
δυνη και ασταθή. 

Σαν απόγονος της οικογένειας των «Τσόντων» αναρωτιέμαι αν θα είχε
την ίδια άποψη με τους κυβερνώντες, για τη συμφωνία και ο «Καπετάν Βάρ-
δας», αν ζούσε. 

Μέσα από τις μνήμες μου, ξεπηδούν ηρωικές φυσιογνωμίες και μεγάλα
ονόματα αρχηγών, οπλαρχηγών και καπεταναίων, που μαζί με τους ντό-
πιους και πολλούς άλλους, κέρδισαν δικαιωματικά  το ζηλεμένο τίτλο του
«Μακεδονομάχου» και μας κληροδότησαν τη βαριά κληρονομιά, να είμαστε
απόγονοι ηρώων. 

Ανεξόφλητοι λογαριασμοί στον Παύλο Μελά, στον Γεώργιο Κατεχάκη,
στον Καπετάν Άγρα, στον Καπετάν Ακρίτα, στον Γεώργιο Σειμένη, στον Ευ-
θύμιο Καούδη και σε τόσους άλλους, Κρητικούς και  μη, που έχυσαν το αίμα
τους και άφησαν τα κόκαλά τους στην τιμημένη Μακεδονική γη. 

Λογαριασμοί που προσπαθούμε να ξοφλήσουμε με δάφνινα στεφάνια,
εκδηλώσεις και ενός λεπτού σιγή. Τι να  το κάνουν το λεπτό οι ήρωες; Αυτοί
έχουν όλη την αιωνιότητα  να μιλούν με τη σιωπή τους.

Τους φαντάζομαι όλους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και προσπα-
θώ να μαντέψω τις αντιδράσεις τους. 

Επιτρέψτε μου να είμαι σίγουρος πως θα βροντοφώναζαν: 
«Kύριοι! Αφουγκραστείτε τις αγωνίες του λαού. Μην χαρίζετε την ιστορία

μας. Μείνετε πιστοί στις αξίες μας και  τα ιδανικά του ελληνικού έθνους που
έχουν χαλκευτεί στο αμόνι των αγώνων και των θυσιών. Είναι η μόνη μας
παρακαταθήκη. Είναι ο θώρακάς μας. Η ασπίδα μας. Μην υποκύπτετε στις
πιέσεις των ισχυρών. 

Δεν μοιράζεται η ιστορία. 
Τα συμφέροντα  μοιράζονται και ο πλούτος.

Θεόδωρος Τσόντος
Πρόεδρος Α.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. οι Δάσκαλοι και οι μαθη-
τές της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι και Καλή αντάμωση την
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2018, στις 06:00 μ.μ. 
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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.

7 7 η  ε π έ τ ε ι ο ς  τ η ς  Μ ά χ η ς  τ η ς  Κ ρ ή τ η ς
Την Κυριακή 13 Μαΐου η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε εκδήλωση μνήμης για
την 77η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, στο μέγαρό της
επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 82 στον Πειραιά.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας  καλωσόρισε τα μέλη
και τους φίλους της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και είπε πως η εκδή-
λωση γίνεται μέσα στο μέγαρο αυτό ως ένδειξη μνήμης
για το άσυλο που παρείχε σε συμπατριώτες μας στρα-
τιώτες που ερχόμενοι από το αλβανικό μέτωπο δεν εί-
χαν τρόπο να επιστρέψουν στην μητέρα Κρήτη και φρό-
ντιζε η Αδελφότητα για την φιλοξενία και την παλιννό-
στησή τους.  Επίσης παρείχε συσσίτιο σε πολλά παιδιά
του Πειραιά που υπέφεραν από ασιτία, κατά την γερμα-
νική κατοχή. Πολλά απ’ αυτά τα παιδιά, ηλικιωμένοι σή-
μερα, αναφέρουν αυτό το γεγονός και ευγνωμονούν την
Αδελφότητα για την προσφορά της.

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν αντιπρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Αντωνία – Μαρία Ντουντουνάκη, που
ξεδίπλωσε γλαφυρά το ιστορικό της Μάχης της Κρήτης.

Τα χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου με το μου-
σικό συγκρότημα των Γιάννη Πλυμάκη και Θοδωρή Πο-
θουλάκη, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και ανέδε-
ξαν την κρητική λεβεντιά της νεολαίας μας.

Βουλευτές, πολιτευτές και πρόεδροι συλλόγων καθώς
και ο επίτιμος πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γρ. Ψαρομ-
μάτης τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Τέλος, ακολούθησε το παραδοσιακό κρητικό κέρασμα

όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν, να μιλήσουν
με φίλους  και να συγχαρούν το Δ.Σ. του συλλόγου για
την επιτυχημένη ιστορική εκδήλωση και να ανανεώσουν
την συνάντησή τους για την επόμενη εκδήλωση  για την
αναβίωση του Κλήδονα.                                     Ν.Τ.  

Θερμή παράκληση προς τα

αξιότιμα μέλη μας

Παρακαλούμε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, όποια από τα μέλη μας θέλουν

να κοινοποιήσουν μέσω της εφημερίδαςμας, 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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« Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  κ ο ν τ ά  σ τ η ν  Ε κ κ λ η σ ί α
O Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ παρα-

κολουθούν συχνά τις δραστηριότητες
της Εκκλησίας, ενώ μέλη των μουσι-
κοχορευτικών συγκροτημάτων της
Αδελφότητας, με τις παραδοσιακές
τους ενδυμασίες, συμμετέχουν ενερ-
γά, στις περισσότερες απ’αυτές. 

Συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο
παρέστησαν: 

• Στην ακολουθία του Νυμφίου που τελέστηκε
τη Μ. Τρίτη, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας Πειραιά, χοροστατούντος του Μητροπο-
λίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ. Στην
Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών τη
Μ. Πέμπτη και τέλος στην κορύφωση του Θείου
δράματος, με  την περιφορά του Επιταφίου
στους δρόμους του Πειραιά, ενώ το Μ. Σάββατο
το βράδυ γιόρτασαν μαζί με πλήθος συμπολιτών
τους στον ίδιο Ναό, το χαρμόσυνο μήνυμα της
Αναστάσεως του Κυρίου.

• Στο λαμπρό εορτασμό του Αγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στον Κο-
ρυδαλλό, όπου μαζί με την Ένωση Κορυδαλλού-
Νικαίας-Αγ. Ι. Ρέντη και το συμπατριώτη τους π.
Μ. Ραπτάκη, παρακολούθησαν την πανηγυρική
Θεία Λειτουργία και ακολούθησαν τη λιτανεία της
Ι. Εικόνας.

• Στην υποδοχή από τον Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, της Κάρας του Αγίου
Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που
ήρθε στις 17 Μαΐου 2018, από την Ιερά Μητρό-
πολη Πατρών στο λιμάνι του Πειραιά. Μέλη των
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφό-
τητας, συνόδεψαν το Ιερό θησαύρισμα στον Μη-

τροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, όπου τέθηκε σε προσκύνημα.

• Στις 21 Μαΐου 2018 στην εορτή των Αγίων
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον
ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό Πειραιά, ο οποίος
είναι  ιδιαιτέρως προσφιλής στην κρητική παροι-
κία, αφού φιλοξενεί την Ι. Εικόνα των Αγίων Δέκα,
που είναι προστάτες της Αδελφότητας.

Μετά την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία,
που έγινε ιερουργούντος του Σαβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και
συνχοροστατούντων του Θεοφιλέστατου Επισκό-
που Χριστιανουπόλεως κ.κ. Προκοπίου και του
Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτη Πειραιώς και Φα-
λήρου κ.κ. Σεραφείμ, ακολούθησε η λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας των Αγίων και της Τιμίας Κά-
ρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτο-
κλήτου, όπου συμμετείχαν και οι κρητικοπούλες
του σωματείου κρατώντας την Αγία Ουρανία. Με-
τά το τέλος του πανηγυρικού εορτασμού ο Μη-
τροπολίτης Πειραιώς, δεν παρέλειψε να ευχαρι-
στήσει όπως πάντα την «ΟΜΟΝΟΙΑ», για την αέναη
παρουσία της.

• Στις 28 Μαΐου 2018, στην πανηγυρική αρχιε-
ρατική θεία λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου
Πνεύματος, που τελέστηκε στον παμεγέθη Καθε-
δρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια στη λι-
τάνευση της Ιεράς Εικόνας, που έγινε με τη συνο-
δεία αγημάτων, υπό τον χαρμόσυνο ήχο φιλαρ-
μονικών των σωμάτων ασφαλείας.

• Στην 33η Γιορτή Νεολαίας της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Πειραιώς, που έγινε την Κυριακή 3 Ιουνί-
ου 2018, στο Βεάκειο Θέατρο. Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, υποδέχτηκε

τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βα-
τοπαιδίου Αγίου Όρους Γέροντα Εφραίμ, στον
οποίο απένειμε την ανώτατη τιμητική διάκριση
της τοπικής μας Εκκλησίας, τον Σταυρό του Αγίου
Σπυρίδωνος, Πολιούχου Πειραιώς. Στη γιορτή
έλαβαν μέρος δύο χιλιάδες παιδιά Δημοτικού και
νέοι Γυμνασίου και Λυκείου από τις τριάντα ενο-
ρίες της Μητροπόλεως. Τα παιδιά που έπαιξαν
θέατρο, τραγούδησαν και χόρεψαν  παραδοσια-
κούς χορούς, σήμαναν με τη γιορτή τους  τη λήξη
των δραστηριοτήτων της ιεραποστολικής χρο-
νιάς, παρουσιάζοντας το επιστέγασμα των προ-
σπαθειών τους.

• Στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας, ο οποίος την Δευ-
τέρα 11 Ιουνίου 2018, τίμησε τη μνήμη του προ-
στάτη της Ενορίας, Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρ-
χιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, με πανηγυρική
θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, στην
οποία παρίστατο μεταξύ πολλών επισήμων και η
Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ουκρανίας
στην Ελληνική Δημοκρατία κα Ναταλία Κοσένκο.

• Στη γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων της
Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με τίτλο  «Ελ-
λάδα σ’αγαπώ», που πραγματοποιήθηκε στο Βε-
άκειο Θέατρο, με ιδιαίτερη επιτυχία όπως κάθε
χρόνο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Τα παιδιά του Δημο-
τικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου
της τοπικής μας Εκκλησίας, έκαναν ένα ταξίδι σε
κάθε γωνιά του ευλογημένου τόπου μας, μέσα
από παραδοσιακούς χορούς, θεατρικά δρώμενα
και τραγούδια και καταχειροκροτήθηκαν από τους
παρευρισκομένους.                            Α.-Μ. Ν
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Aνταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις παρευρεθήκαμε…
Είναι τιμή και χαρά για τη Διοίκηση της

«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» να ανταποκρίνεται σε προ-
σκλήσεις φορέων, σωματείων και φίλων
και να στηρίζει κάθε τους προσπάθεια.

Έτσι το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς
παρευρέθηκε : 

•Στην τελετή που
πραγματοποίησε την
Κυριακή 1 Απριλίου
2018, το παράρτημα
Αττικής του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών και
Μελετών «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
στο χώρο που βρίσκεται
μπροστά από τον αν-
δριάντα του στο Πάρκο
Ελευθερίας, με αφορμή
τη συμπλήρωση 82 χρό-
νων από το θάνατό του.
Στην κατάθεση στεφά-
νων που ακολούθησε,
το στεφάνι για την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» κατέθεσε
ο Πρόεδρος.

• Στη χοροεσπερίδα του Συλλόγου Κρητών
Αιγάλεω «Η Κρητική Αναγέννηση» που έγινε
το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στο κρητικό κέ-
ντρο «ΑΟΡΗ». Το γλέντι άνοιξε το χορευτικό συ-
γκρότημα του Συλλόγου και στη συνέχεια ο Πρόε-
δρος κ. Α. Κλεισαρχάκης κάλεσε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους Προέδρους, καθώς και τα μέλη
του Δ.Σ. του να χορέψουν, για να ακολουθήσουν
αμέσως μετά και όλοι οι προσκεκλημένοι.

• Στην ακολουθία μετ’αρτοκλασίας που τελέ-
στηκε την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, στο Ιερό
Μετόχι Αγίας Μαρίνας στη μνήμη του Αγίου Με-
γαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου,
προστάτη της Ένωσης  Κρητών Αγίας Βαρβά-
ρας «Η Μεγαλόνησος». Ακολούθησε συνεστία-
ση στην αίθουσα του Συλλόγου,  όπου ο Πρόε-
δρος κ. Π. Πρεντάκης αφού ευχαρίστησε τους
παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στην εξηκονταε-
τή πορεία και δράση του σωματείου.

• Την ίδια μέρα στον ετήσιο χορό-αντάμωμα
που έκανε στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» η
Ομοσπονδία Συλλόγων τ. Επαρχίας Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ». Ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας κ. Μ. Κατσουλάκης στο
καλωσόρισμά του είπε μεταξύ άλλων  ότι παρά
τις γενικότερα αρνητικές συγκύριες, «Ο ΠΡΕΒΕ-
ΛΗΣ» διάγει μια από τις καλύτερες περιόδους
στην ιστορία του, καθώς πρόσφατα απέκτησε
ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και με
την ολοκλήρωση της ανακαίνισής τους, πρόκειται
άμεσα να εγκατασταθεί σε αυτά.

• Στην κρητική καντάδα που διοργάνωσε  η
Ένωση Κρητών Κορυδαλλού – Νικαίας – Αγ.
Ι. Ρέντη «Ο Άγιος Ανδρέας», την Τρίτη 15 Μαΐου
2018 το απόγευμα, στους κεντρικούς δρόμους
του Κορυδαλλού. Μέλη της Ένωσης με τις παρα-
δοσιακές τους ενδυμασίες και καλούδια στα χέ-
ρια, κέρναγαν τους περαστικούς και τους μαγαζά-
τορες, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου, ενώ κρητικά όρ-
γανα συνόδευαν τη συντροφιά με παραδοσια-
κούς σκοπούς και τραγούδια. Ο Πρόεδρος κ. Γ.
Καμινογιαννάκης δήλωσε μεταξύ άλλων, ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των με-
λών της Ένωσης στην καντάδα. 

• Tο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, με αφορμή
τη συμπλήρωση 77 χρόνων από την ιστορική
επέτειο της Μάχης της Κρήτης, η Ένωση πραγ-
ματοποίησε εκδήλωση τιμής και μνήμης, στο κα-
τάμεστο Δημοτικό Αμφιθέατρο Κορυδαλλού «ΘΑ-
ΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ», όπου το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ» παρευρέθηκε σύσσωμο.

• Στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, που βρίσκεται στην πλατεία Αλεξάνδρας,
στον Πειραιά, όπου η Ένωση Ποντίων Πειραιώς-
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, διοργάνωσε το
Σάββατο 19 Μαΐου 2018, επίσημη τελετή που πε-
ριελάμβανε  επιμνημόσυνη δέηση από το Μητρο-
πολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ομιλία από τον πο-
λιτικό επιστήμονα Σταύρο Καλεντερίδη και κατά-
θεση στεφάνων. Το στεφάνι για την «ΟΜΟΝΟΙΑ»
κατέθεσε ο Πρόεδρος. Η Πρόεδρος της Ένωσης
κα Αναστασία Ποιμενίδη, ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκόμενους και τους προσκάλεσε και
στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.

ï Σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθη-
καν με σκοπό την καλύτερη διοργάνωση των εκ-
δηλώσεων ´Ημέρες Θάλασσας 2018ª, στις
οποίες ο Πρόεδρος της ´ΟΜΟΝΟΙΑΣª είχε την ευ-
καιρία νíανταλλάξει απόψεις με τους τοπικούς φο-
ρείς, αλλά και να παρουσιάσει προτάσεις, απόρ-
ροια της μεγάλης εμπειρίας του στα πολιτιστικά
δρώμενα. Στην δε τελετή έναρξης των εκδηλώσε-
ων που έγινε στην Μαρίνα Ζέας, την Πέμπτη 31
Μαΐου 2018, μέσα σε εορταστικό κλίμα είχε την
ευκαιρία να ξεναγηθεί μαζί με τους υπόλοιπους
προσκεκλημένους, στην τριήρη ´ΟΛΥΜΠΙΑΣª του
Πολεμικού Ναυτικού, ένα πλοίο σύμβολο για την
ναυτική ιστορία της πόλης, καθώς και στο πλωτό
μουσείο ´ΝΕΡΑΪΔΑª, επιβατηγό πλοίο που έχει
γράψει ιστορία τις δεκαετίες ΄50, ́ 60, ́ 70.

ï Στην εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης, που
πραγματοποίησε ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω
´Η Κρητική Αναγέννησηª την Κυριακή 3 Ιουνίου
2018, στο Δημοτικό θέατρο ´ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣª,
όπου μετά τη θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο
Α. Κλεισαρχάκη, μέρος της αντιπροσωπίας της
´ΟΜΟΝΟΙΑΣª παρακολούθησε το μουσικοχορευ-
τικό πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι συνέχισαν τη βρα-
διά με επίσκεψη στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Χαϊδαρίου, όπου ο Δήμος της πόλης,
σε συνεργασία με την Εστία Κρητών Χαϊδαρίου,
τίμησαν την ιστορική επέτειο. Εκεί παρακολούθη-
σαν την εκδήλωση και συνεχάρησαν τον πρόεδρο
Α. Χριστοδουλάκη, για το έργο του.

ï Στα γραφεία της Ένωσης των Απανταχού
Σφακιανών, η οποία στα πλαίσια των πάγιων
πολιτιστικών εκδηλώσεών της, πραγματοποίησε
την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, εκδήλωση ιστορικής
μνήμης με θέμα: ´Κρήτες: Οι τελευταίοι υπερα-
σπιστές του Βυζαντίουª. Η παρουσίαση ξεκίνησε
με χαιρετισμό του Προέδρου, Σ. Μανουσογιάννη,
ο οποίος τόνισε τη συμβολή των Κρητών στην
υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης το 1453,
υπό τον Μανούσο Καλλικράτη και είπε ότι στην
επαρχία Σφακίων, υπάρχει ένα χωριό στην είσοδο
του οποίου ο επισκέπτης συναντά μια πλάκα που
τον πληροφορεί ότι το χωριό χρωστά το όνομα
του στον Σφακιανό αρχηγό σώματος 1500 εθελο-
ντών. Ακολούθησε αναφορά στο ιστορικό, πολιτι-
κό και διπλωματικό πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας των ετών 1204 ñ 1453 και μεταφορά
στα γεγονότα της εποχής, μέσα από τις ιστορικές
πηγές.  Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσική και
ριζίτικα τραγούδια. 

Συνέχεια στη σελίδα (5)
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Aνταποκρινόμενοι  σε  προσκλήσεις  παρευρεθήκαμε…

• Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 μετά τη συμ-
μετοχή του χορευτικού της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στο
θεατρικό δρώμενο: Σαν παραμύθι: Κρήτη και
Κρήτες από τη Μινωική μέχρι τη σύγχρονη επο-
χή», που πραγματοποίησε το Τμήμα Πειραιά του
Διεθνούς Συμβουλίου χορού, στο Δημοτικό θέα-
τρο Πειραιά, μέλη του Δ.Σ. και φίλοι της Αδελφό-
τητας παρακολούθησαν μια λαμπερή επίδειξη
μόδας, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος
της πόλης, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν τα μοντέλα, με τις
προτάσεις των   καταστημάτων για τις τάσεις της
καλοκαιρινής κολεξιόν, στα γυναικεία, ανδρικά και
παιδικά ενδύματα και αξεσουάρ, ενώ Ο Πρόε-
δρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Ν.  Μα-
νεσιώτης, προέτρεψε τον κόσμο να κάνει τις αγο-
ρές του από τα πειραϊκά καταστήματα.

• Στην εκδήλωση του Συνδέσμου Γυναικών
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, που έγινε την Δευ-

τερα 11 Ιουνίου 2018, στο Δημοτικό Θέατρο Πει-
ραιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων
από την ίδρυσή του.  Κατά τη διάρκεια της όμορ-
φης βραδιάς, τιμήθηκε για την προσφορά του ο
ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης Μαρι-
νάκης. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Δήμαρχος
Πειραιά είπε μεταξύ άλλων: Aυτά που μαζί με τον
κ. Μαρινάκη λέγαμε πριν τέσσερα χρόνια,  σιγά-
σιγά υλοποιούνται και εδώ είμαστε να αξιολογή-
σετε όλοι εσείς και οι δημότες του Πειραιά, στη
λήξη της θητείας μας και να κρίνετε αν είμαστε
μία πετυχημένη, ειλικρινής και έντιμη Δημοτική
Αρχή».

• Στην αναβίωση του εθίμου του Αη Γιάννη του
Κλήδονα, που έγινε  την Παρασκευή 15 Ιουνίου
2018, με πρωτοβουλία του Μορφωτικού- Φυ-
σιολατρικού-Κοινωνικού Συλλόγου «Φοί-
βος», σε συνεργασία με την Αδελφότητα Κεφαλ-

λήνων και Ιθακησίων, στον φιλόξενο χώρο του
15ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και στη χιλιο-
τραγουδισμένη συνοικία, τα Καμίνια.

• Στην οργανωτική σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, στην
Αντιπεριφέρεια Πειραιά για την προετοιμασία του
Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που θα γίνει τον Ιού-
λιο 2018 στην πόλη. Ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ» έθεσε στο τραπέζι τεκμηριωμένες προτάσεις
σχετικά με τα προβλήματα του Πειραιά, αλλά και
της ακτοπλοϊκής σύνδεσής του με τη Μεγαλόνησο.

• Την ίδια μέρα στην Αναβίωση του Κλήδονα
που πραγματοποίησαν τα Κέντρα Ανοιχτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων της Νίκαιας, στην πλατεία
Σπάθας όπου συμμετείχε το χορευτικό της Ένω-
σης Κρητών Κορυδαλλού – Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη
«Ο Άγιος Ανδρέας».

• Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, στα «ΚΑΡΑΪ-
ΣΚΑΚΕΙΑ» που διοργανώθηκαν με μεγάλη επι-
τυχία από το Σύνδεσμο Νέου Φαλήρου, στο χώ-
ρο του θεάτρου «Κάτω από τη Γέφυρα». Η Πρόε-
δρος του Συνδέσμου κα Αργυρώ Λαγκαδιανού-
Κανιούρα, αναφέρθηκε στην ιστορία της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ», την ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της
και κάλεσε το χορευτικό της να κλείσει την εκδή-
λωση  με χορούς της Μεγαλονήσου.

• Το Σάββατο 12 Μαίου 2018, στην κατάμεστη
αίθουσα εκδηλώσεων του κρητικού κέντρου
«ΟΜΑΛΟΣ», όπου  η Ένωση των Απανταχού
Σφακιανών, τίμησε τον συνεπαρχιώτη της χορο-
διδάσκαλο και Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Θεό-
δωρο Τσόντο. Οι χορευτές της Αδελφότητας χό-
ρεψαν στην τιμητική του δασκάλου τους και
στη συνέχεια τον κάλεσαν να σύρει το χορό.

• Στη εκδήλωση–παρουσίαση των έργων από
τη δράση καλλιτεχνικής – πνευματικής δημιουρ-
γίας της ΕΕΔΥΕ για το 2018, «Μια εικόνα, τρία
ερωτήματα», που διοργάνωσε η Γραμματεία της
Επιτροπής Ειρήνης Κερατσινίου–Δραπετσώ-
νας, την Κυριακή 20 Μαίου 2018, στην πλατεία
Λαού. Η Μουσική συντροφιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
τραγούδησε έντεχνα τραγούδια του αείμνηστου
Ν. Ξυλούρη και χόρεψε κρητικούς χορούς.

• Στην παράσταση «Σαν παραμύθι: Κρήτη και
Κρήτες από τη Μινωική μέχρι τη σύγχρονη
εποχή», που πραγματοποίησε το Τμήμα Πειραιά
του Διεθνούς Συμβουλίου χορού, στο Δημοτικό
θέατρο Πειραιά, την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018,
στα πλαίσια του προγράμματος «Πάμε Δημοτικό;
Πάμε Πειραιά». Ένα θεατρικό δρώμενο, βασισμέ-
νο στη Μυθολογία, στην ιστορία και στην πολιτι-

στική κληρονομιά της πατρίδας μας. 
Στην παράσταση συμμετείχαν η Ομάδα Μελέ-

της Αρχαίας Όρχησης του θεάτρου «Δόρα Στρά-
του», η Ερευνητική Καλλιτεχνική Ομάδα της φιλο-
σοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. «δρΥός τόΠοι», η Μου-
σική συντροφιά και το χορευτικό της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θεατρικό  αυτό δρώ-
μενο, έχει ταξιδέψει και σε άλλους Δήμους, ενώ
το μουσικοχορευτικό συγκρότημα της Αδελφότη-
τας είχε την τιμή να συμμετάσχει στην παράστα-
ση για δεύτερη φορά.

• Στο Βεάκειο Θέατρο, στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2018», που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, από
τον Δήμο Πειραιά με τη συμμετοχή τοπικών συλ-
λόγων, σε χορούς της θάλασσας.

Aνταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις τραγουδήσαμε και χορέψαμε...
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1) Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4612106

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

Το μοναχογιό του βάφτισε την Κυριακή 20
Μαΐου 2018, το μέλος του Δ.Σ. Γ. Φραγκιαδά-
κης,  στον Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, στον
Πειραιά. Ο μικρός αφού έλαβε τη χάρη του Κυρίου
και το όνομα του παππού του, ντύθηκε κρητικός
και παραδόθηκε από τον νονό του Διβάρη Ιωάν-
νη, στην αγκαλιά της  μαμάς του Γιώτας Οικονο-
μάκου. Ακολούθησε γλέντι στην αίθουσα
«ΑΡΙΩΝ» στο Μικρολίμανο, όπου το κρητικό πα-
ραδοσιακό κουλούρι, τα ξεροτήγανα και οι δοξα-
ριές της λύρας, ολοκλήρωσαν  τη χαρμόσυνη
ατμόσφαιρα. Παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς
και φίλοι γλέντησαν και ευχήθηκαν στον νεοφώ-
τιστο να είναι καλότυχος κι ευτυχισμένος και
στους γονείς του να τον καμαρώσουν όπως επι-
θυμούν.

Και το όνομα αστού: 
Γεώργιος
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Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά  σ τ η ν  Κ α σ τ ο ρ ι ά

Με μια ανοιξιάτικη τετραήμερη εξόρμηση στην
«Βενετία της Μακεδονίας» υποδέχτηκαν την
Πρωτομαγιά τα μέλη και οι φίλοι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
κάποιοι εκ των οποίων δεν δίστασαν να ταξιδέ-
ψουν από την Κρήτη για να συμμετέχουν σ’ αυτήν. 

Μετά από ένα μεγάλο, αλλά όχι κουραστικό τα-
ξίδι-αφού τα ανέκδοτα, τα τραγούδια και τα κερά-
σματα, είχαν την τιμητική τους-οι εκδρομείς έφτα-
σαν στην Καστανιά Ημαθίας, όπου βρίσκεται
ένας από τους σπουδαιότερους προσκυνηματι-
κούς τόπους όλης της Ελλάδας: Η εμβληματική
Μονή της Παναγίας Σουμελά. Οι πιστοί είχαν την
ευκαιρία να δουν το μεγαλοπρεπή ναό βυζαντι-
νού ρυθμού, να θαυμάσουν  πολύτιμα ιερά κειμή-
λια, να προσευχηθούν ευλαβικά μπροστά στη
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που θεωρεί-
ται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και να ακούσουν
για την ιστορία και τη διαδρομή της από το Μονα-
στήρι της Τραπεζούντας, στις πλαγιές του Βερμίου.
Στη συνέχεια περιηγήθηκαν στο καταπράσινο άλ-
σος, ψώνισαν αναμνηστικά με έντονο το ποντια-
κό στοιχείο, από τα μαγαζάκια που υπάρχουν
έξω από την εκκλησία και πήραν το δρόμο για το
Νεστόριο, με τον πόνο  του ξεριζωμού και της γε-
νοκτονίας, που ήταν διάχυτος στην ατμόσφαιρα,
να έχει αγγίξει κάθε ευαίσθητη χορδή τους. 

Το έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα θα
ελαφρύνει, αμέσως μόλις οι ταξιδιώτες αντικρύ-
σουν το ξενοδοχείο. Ένα καστοριανό παλάτι που
ακούει στο όνομα AFKOS, με θέα στον ποταμό
Αλιάκμονα και το επιβλητικό όρος Γράμμος, περι-
μένει πανέτοιμο να φιλοξενήσει του Κρητικούς.
Δείπνο, ξεκούραση και την επομένη πρωί πρωί
μετά από ένα λουκούλλειο πρωινό, αναχώρηση
για Πρέσπες. Δύο λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο και
τρία κράτη που συναντώνται στο νερό. Ένα υγρό
σύνορο που αφορά όμως μονάχα στους ανθρώ-
πους και  όχι στα πουλιά και τα ψάρια που μαζί
με τα δάση οξιάς, τους καλαμιώνες, τα φυτά, τα
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ιστορικά μνημεία,
τα βοσκοτόπια, την καλλιέργεια πολύχρωμων
φασολιών και το μωσαϊκό πολιτισμών, καθιστούν
την ακριτική περιοχή της Πρέσπας, έναν υγρο-
βιότοπο διεθνούς ενδιαφέροντος. Επίσκεψη στον
Άγιο Αχίλλειο και Άγιο Γερμανό και μετάβαση

στους Ψαράδες για μεσημεριανό φαγητό, όπου
το γριβάδι  βουτά από το νερό στο τηγάνι, για να
σερβιριστεί ολόφρεσκο σε όσους έχουν την πε-
ριέργεια να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα. 

Καφεδάκι στην Φλώρινα, βόλτα στις όχθες του
ποταμού Σακουλέβα και το καταπληκτικό «Μου-
σείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Λαογραφίας και
Προϊστορίας», στο Μαυροχώρι Καστοριάς, θ’
αφήσει άφωνους τους εκδρομείς. Ένα κόσμημα
που δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη και την
Φανή Παναγιωτίδη και αποτελείται από δύο με-
γάλα και νεόδμητα κτίρια, τοπικής νεοκλασικής
αρχιτεκτονικής με πολλά, ποικίλα και ενδιαφέρο-
ντα εκθέματα. Κορυφαία; Εκείνα που αναπαρι-
στούν ένα γνήσιο τοπικό παραδοσιακό γάμο. Εξί-
σου εντυπωσιακές όμως είναι και οι κέρινες μορ-
φές των προϊστορικών ανθρώπων, που κατοι-
κούσαν πριν χιλιάδες χρόνια και ψάρευαν στη λί-
μνη της Καστοριάς. Ανάμεσα στα κτίρια μια μεγά-
λη τετράγωνη αυλή, η οποία περιστοιχίζεται από
μαγαζιά παλαιάς εποχής, με τα κέρινα ομοιώματα
των επαγγελματιών που τα επάνδρωναν και τα
λειτουργούσαν. Οι οικοδεσπότες ζεστοί, χαμογε-
λαστοί και ιδιαίτερα επικοινωνιακοί, συμπληρώ-
νουν με τις πληροφορίες τους το ταξίδι στο πα-
ρελθόν και κάνουν τους επισκέπτες να φύγουν με
τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Η  μαγευτική περιπλάνηση θα συνεχιστεί την
Δευτέρα, με βόλτα και ψώνια στην πόλη της Κα-
στοριάς. Μια πανέμορφη και αρχοντική κούκλα,
καθισμένη επιβλητικά στην αγκαλιά της Μακεδο-
νίας. Το μοναστήρι της Παναγίας της Μαυριώτισ-
σας, χτισμένο στην όχθη της λίμνης, ταιριάζει
απόλυτα με τη ρομαντική τοποθεσία. Ανέμελος
περίπατος στα σοκάκια της παλιάς πόλης, στην
πλατεία Ντολτσό με τα καλντερίμια, τ’αρχοντικά
και τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του παρελθόντος.
Γύρω γύρω ένα σύνολο δραστηριοτήτων που
σχετίζεται με την  επεξεργασία και εμπορία των
γουναρικών,  η οποία για περισσότερα από πε-
ντακόσια χρόνια-άλλοτε περισσότερο και άλλοτε
λιγότερο-αποτελούσε ένα σημαντικό στοιχείο της
οικονομίας της πόλης. Η μοναδική εμπειρία θα
ολοκληρωθεί με περιήγηση στο μαγικό Νυμφαίο,
που λειτουργεί το περιβαλλοντικό κέντρο του Αρ-

κτούρου. Μια περιφραγμένη έκταση 50 στρεμμά-
των, σε υψόμετρο 1.350 μ. μέσα σε φυσικό δά-
σος οξιάς, όπου φιλοξενούνται  πρώην αιχμάλω-
τες αρκούδες. Περαιτέρω ενημέρωση για τα με-
γάλα θηλαστικά στην Νίκειο Σχολή και στη συνέ-
χεια μια στάση στο νεότερο ενυδρείο που άνοιξε
στη χώρα μας, αλλά το μεγαλύτερο γλυκού νερού
των Βαλκανίων. Εκτείνεται σ’ ένα διώροφο κτίριο
450 τ.µ. και  φιλοξενεί ψάρια και οργανισμούς
που ζουν αποκλειστικά σε λίμνες και ποτάμια της
χώρας µας και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων. 

Στην επιστροφή οι εκδρομείς θα βρεθούν
μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Ο ιδιοκτήτης
του ξενοδοχείου κ. Paul Afkos, τιμά τους Κρητι-
κούς  που ήρθαν από τον Πειραιά και όχι μόνο, μ’
ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι, με καλό φαγητό και
χορό υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής. 

Η τελευταία μέρα θα βρει τους ταξιδιώτες να
φτιάχνουν μαγιάτικα στεφάνια στην ύπαιθρο, με
λουλούδια του αγρού. Λαμβάνοντας το λόγο ο
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχήθηκε καλό μή-
να και αναφέρθηκε στην εξέγερση των εργατών
του Σικάγου, η οποία αποτέλεσε μια από τις κο-
ρυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεό-
τερη εποχή.

Οι καλλίφωνοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πά-
ει χαμένη και έπιασαν το τραγούδι, με  στίχους
αφιερωμένους στην εργατική Πρωτομαγιά, μέχρι
να φτάσουν στο Δισπηλιό. Εκεί θα δουν ευρήμα-
τα του προϊστορικού λιμναίου οικισμού εκτεθειμέ-
να σε οκτώ καλύβες, τα οποία αναπαριστούν τα
νοικοκυριά  της εποχής εκείνης. Αφού τα θαυμά-
σουν και ξεναγηθούν στο χώρο θα επιβιβαστούν
στο λεωφορείο  για το ταξίδι της επιστροφής. 

Ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Η ρου-
τίνα της καθημερινότητας βρίσκεται πια σε από-
σταση αναπνοής. Όμως οι υπέροχες εικόνες με
τις αντανακλάσεις και τους αντικατοπτρισμούς
της λίμνης σε συνδυασμό με το υπόλοιπο φυσικό
τοπίο, η μοναδική φιλοξενία που συνδύαζε την
αισθητική με την άνεση, νέες γνωριμίες που έγι-
ναν καλή παρέα,  είναι μόνο λίγες μόνο από τις
όμορφες αναμνήσεις που άφησε η Καστοριά
στους Κρητικούς επισκέπτες της. Και πολλές φω-
τογραφίες που θα θυμίζουν για πάντα στη συ-
ντροφιά, τις όμορφες στιγμές που πέρασαν όλοι
μαζί  στην γοητευτική αυτή πόλη.         

Α.-Μ. Ν.
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Ακόμα μία νικηφόρα ποδοσφαιρική χρονιά έλα-
βε τέλος στις 3/5/2018 με τον τελικό αγώνα πού
διεξήχθη ανάμεσα στην ομάδα της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και στην ομάδα
του συλλόγου Κρητών Γαλατσίου. Ο αγώνας κύ-
λησε σε απολύτως αθλητικό πνεύμα με τις δύο
ομάδες να καταβάλουν όλες τους τις δυνάμεις για
τη νίκη. Το σφύριγμα τής λήξης βρήκε νικήτρια
την ομάδα μας με σκορ 5-4. Οφείλουμε να ομο-
λογήσουμε ότι ο αντίπαλος ήταν μία πολύ αξιόλο-
γη και αξιόμαχη ομάδα και ευχαριστούμε που
βοήθησε στο να πραγματοποιηθεί ένα πολύ
ωραίο παιχνίδι με εναλλαγές στο σκορ αλλά
όπως πάντα νικητής είναι μόνο ένας και δεν ήταν
άλλος εκτός από την ομάδα της "Ομόνοιας".

Ή φετινή χρονιά ήταν ένα ακόμη όμορφο ταξίδι
για την ομάδα της "Αδελφότητας Κρητών Πει-
ραιά" με συνεπιβάτες όλες τις ομάδες του κρητι-
κού πολιτισμού του λεκανοπεδίου της Αττικής,
όλες ανεξαιρέτως άξιοι αντίπαλοι και οδηγό την
ομάδα μας ή οποία και τερμάτισε πρώτη στην κα-
νονική περίοδο και επισφράγισε την ανωτερότη-
τα της μένοντας στην κορυφή μέχρι το τέλος ση-
κώνοντας το κύπελλο του πρωταθλήματος, και

γιορτάζοντας το όπως άξιζε με άνοιγμα σαμπά-
νιας. 

Ή απονομή του κυπέλλου έγινε την επόμενη
μέρα 4/5 στο κρητικό κέντρο "Ομαλός" με την χο-
ρηγία και τη βοήθεια όπως κάθε χρόνο του Αντώ-
νη και Γιάννη Μπαντουράκη τούς οποίους και ευ-
χαριστούμε. Η βραδιά κύλησε υπέροχα με τον κα-
ταξιωμένο καλλιτέχνη μας τον Κώστα Σταυρουλι-
δάκη σε μεγάλα κέφια να μας διασκεδάζει αφιλο-
κερδώς μέχρι το πρωί. Το κύπελλο παρέδωσε
στην ομάδα μας ο γνωστός δημοσιογράφος και

σχολιαστής αθλητικών ειδήσεων Αντώνης Πα-
νούτσος. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και
ο χορηγός της ομάδας κος Χριστόφορος Μπου-
τσικάκης, ο οποίος και φιλοξένησε την ομάδα στο
Μικρολίμανο και στο κατάστημα του "κεμπαμπτζι-
δικο το ΓΝΗΣΙΟΝ" στις 17/5 για το αποχαιρετι-
στήριο δείπνο.

Θα σταθούμε τελειώνοντας και θα δώσουμε τα
συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετεί-
χαν και συνέβαλαν στη διάδοση και διατήρηση
του κρητικού πολιτισμού και του αθλητικού ιδεώ-
δους, αλλά πάνω απ όλους τους διοργανωτές,
τον σύλλογο Κρητών Αιγάλεω, τον πρόεδρο Αν-
δρέα Κλεισαρχάκη και το Δ. Σ. για την δύσκολη
επίπονη αλλά υπέροχη προσπάθεια τους, και
τούς ευχόμαστε να είναι δυνατοί και να συνεχί-
σουν την προσπάθεια. Καλό καλοκαίρι σε όλους,
και ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη
ποδοσφαιρική περίοδο.                           Γ. Π. 
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«Hellenic Youth in Action»
Η μεγάλη σσνάντηση της νεολαίας της ελ-

ληνικής ομογένειας
350 Έλληνες νεολαίοι από 20 χώρες, ταξίδε-

ψαν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στο Φό-
ρουμ των απανταχού νέων Ελλήνων «Hellenic
Youth in Action», το οποίο ξεκίνησε το Σάββατο
31 Μαρτίου 2018 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή
1 Απριλίου 2018.

Την παραμονή των εργασιών, οι νέοι της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κάλεσαν τα κρητικόπουλα όπου
γης στο Μέγαρο της Αδελφότητας, σ’ένα δείπνο
γνωριμίας όπου τα παραδοσιακά εδέσματα, η
ρακή και η μουσική της Μεγαλονήσου είχαν την
τιμητική τους. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κα-
λωσόρισε τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Κρητών κ. Μ. Κουγιουμτζή και τους νεαρούς
προσκεκλημένους και τους ενημέρωσε για την
ιστορία του κτιρίου και τη μεγάλη πορεία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» μέσα στο χρόνο. Λαμβάνοντας το
λόγο ο ομόλογός του, ευχαρίστησε τον κ. Θ. Τσό-
ντο για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία και η
υπόλοιπη βραδιά κύλισε ζεστά με ανταλλαγή
απόψεων σε διάφορα θέματα και πολύ χορό.

Την επομένη το πρωί, πριν την  έναρξη των ερ-
γασιών, όλοι οι νεολαίοι που συμμετείχαν στο
Φόρουμ, άφησαν τα αποτυπώματά τους σ’έναν

ειδικά διαμορφωμένο τοίχο, δίνοντας έτσι με συμ-
βολικό τρόπο το στίγμα τους. Η τελετή έναρξης
του Φόρουμ που ακολούθησε, πραγματοποιήθη-
κε παρουσία πλήθους εκπροσώπων της Πολιτείας,
θεσμικών φορέων και της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, ενώ οι  εκπρόσωποι νεολαίας των 9 παγκό-
σμιων οργανώσεων ελληνισμού, παρουσίασαν
τις δραστηριότητές τους και πρότειναν τρόπους
συνεργασίας μεταξύ αυτών και της ιστορικής
τους πατρίδας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 200 χορευτές,
Θεσσαλοί, Ηπειρώτες, Κύπριοι, Μακεδόνες, Αρ-
κάδιοι, Θρακιώτες, Βλάχοι, Πόντιοι και Κρήτες
από την πολυμελή χορευτική ομάδα της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ», συγκεντρώθηκαν απέναντι από τη Βου-
λή και παρουσίασαν χορούς της ιδιαίτερης πατρί-
δας τους. Στο τέλος όλοι μαζί, ένωσαν τα χέρια
τους  σ’ένα «Χορό Φιλίας» σχηματίζοντας μία
συμβολική σπείρα, που αγκάλιασε το σήμερα με
το χθες και το αύριο. Στο χορό έλαβαν μέρος και
περαστικοί, που θέλησαν να γιορτάσουν μαζί με
τους νέους, τη σημαντική αυτή μέρα για τον Ελ-
ληνισμό. Η οργάνωση του καλλιτεχνικού προ-
γράμματος έγινε υπό την επιμέλεια του σκηνοθέ-
τη-χορογράφου κ. Φ. Ευαγγελινού, ενώ το  Φό-
ρουμ συντόνιζε ο γνωστός ομογενής από την Αυ-
στραλία κ. Κ. Γκόλντ. 

Ακολούθησε μια ξεχωριστή ελληνική βραδιά
στο Cine Κεραμικός, με φαγητό και χορό που
κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το γλέντι συνεχί-
στηκε για τα κρητικόπουλα του Πειραιά, τα οποία
μαζί με τους ομογενείς συμπατριώτες τους και όχι
μόνο, διασκέδασαν στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑ-
ΛΟΣ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τη δεύτερη ημέρα του φόρουμ, οι συμμετέχο-
ντες παρακολούθησαν τη λειτουργία που τελέ-
σθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ
ακολούθησαν work-shops στο Ζάππειο Μέγαρο,
με θέματα αναφορικά με τη διασπορά και τους
απόδημους Έλληνες, στα οποία συμμετείχε και η
νεολαία της Αδελφότητας. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι  νεολαίοι
ένωσαν τις φωνές τους στέλνοντας ένα ηχηρό
μήνυμα στον κόσμο ότι έφτασε η στιγμή για την
επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα, με
μία πορεία από το Ζάππειο Μέγαρο προς τον ιε-
ρό λόφο της Πνύκας, αιώνιο σύμβολο της αρχαί-
ας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Εκεί πραγματοποιή-
θηκε και η τελετή λήξης της εκδήλωσης, όπου οι
εκπρόσωποι της ελληνικής διασποράς, διάβασαν
το  ψήφισμα του Φόρουμ.

Η ημέρα έκλεισε με μια ιδιαίτερα σημαντική διά-
λεξη του Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπο-
λης, καθηγητή κ. Δ. Παντερμαλή, στο αμφιθέατρο
του Μουσείου. 

Το Φόρουμ το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία, διοργανώθηκε από τις εξής 9 οργανώ-
σεις: Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντια-
κής Νεολαίας, Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Αποδήμων Κυπρίων, Νεολαία Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, Νεολαία Παγκόσμι-
ου Συμβουλίου Ηπειρωτών, Νεολαία Παγκόσμιου
Συμβουλίου Κρητών, Νεολαία Παγκόσμιας Αμφι-
κτυονίας Βλάχων, Νεολαία Παναρκαδικού Πα-
γκόσμιου Συμβουλίου, Νεολαία Παμμακεδονικής
Ομοσπονδίας ΗΠΑ και Νεολαία Ομοσπονδίας
Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης.

Οι εκδηλώσεις του διήμερου αυτού συμποσίου,
αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα για τη συνεργα-
σία των απανταχού νέων Ελλήνων, με σκοπό την
επίτευξη και την υλοποίηση κοινών στόχων και
επιδιώξεων. 

Οι 350 νέοι Έλληνες, που ένωσαν τις δυνάμεις
τους, κατάφεραν να συγκινήσουν τον Ελληνισμό
σε όλα τα μήκη της γης, με τη συλλογική τους δρά-
ση και την αγάπη τους για την Ελλάδα.     

Α.-Μ. Ν.
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Τ ί μ η σ α ν  τ ο ν  Θ .  Τ σ ό ν τ ο

ìESPERIAî 

Αρτογλυκίσματα
Γρ. Λαμπράκη 239
Κορυδαλλός

Τηλ.: 210 4950774

Το Σάββατο 12.5.2018, στην κατάμεστη από Σφακιανούς, φίλους των
Σφακιών, εκπροσώπους του πολιτισμού και της πολιτικής ζωής αίθουσα συ-
νεστιάσεων του κρητικού κέντρου "Ομαλός", η Ένωση των Απανταχού
Σφακιανών, τίμησε τον συνεπαρχιώτη μας (από την Αράδαινα Σφακίων)
χοροδιδάσκαλο και άνθρωπο του πολιτισμού Θεόδωρο Τσόντο, πρόεδρο
του αρχαιότερου κρητικού σωματείου της Αττικής, της "Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά η Ομόνοια", εκπληρώνοντας ένα από ετών πολιτιστικό καθήκον της. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Σφακιανών Σ. Μανουσογιάννης αναφέρθηκε
στο βίο, τη δράση και την προσφορά του τιμώμενου προσώπου, είτε ως με-
ταλαμπαδευτή της τέχνης του κρητικού χορού, είτε ως εκπροσώπου της
"Ομόνοιας", με τον ιστορικά διττό ρόλο της (πρώτα ως πολεμικό και μετέ-
πειτα ως πολιτιστικό σωματείο). 

Ο Θ. Τσόντος με τη σειρά του ευχαρίστησε την Ένωση Των Απανταχού
Σφακιανών και αναφέρθηκε σε κοινές πολιτιστικές δράσεις, τονίζοντας τους
άρρηκτους δεσμούς, την κοινή πορεία και την στενή συνεργασία μεταξύ
των δύο πολιτιστικών φορέων, με κυρίαρχο το Σφακιανό στοιχείο. Η Ένωση
Απανταχού Σφακιανών απένειμε τιμητική πλακέτα και δύο γκραβούρες (Γ.
Ξενουδάκης και Σφακιανό ζεύγος του 16ου αιώνα) στον Θ. Τσόντο. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τα άρτια χορευτικά συγκροτήματα της
"Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η Ομόνοια" και με ριζίτικο τραγούδι από την
πολιτιστική ομάδα "Οι Ριζίτες", όπως αρμόζει σε κάθε ανάλογη περίσταση. 

Την βραδιά έντυσε μουσικά με τον καλύτερο τρόπο το συγκρότημα των
αδελφών Γιώργου, Νίκου και Μανώλη Στρατάκη, ενώ η πάντοτε υψηλής
ποιότητας φιλοξενία των Αντώνη και Γιάννη Μπαντουράκη εγγυήθηκε την
μέχρι πρωΐας διασκέδαση των παρευρισκομένων. 

Σ. Μ.

Καλό Παράδεισο
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια:
• Στον επί σειρά ετών Πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου-Δρα-

πετσώνας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» Αντώνη Κλαουράκη, για τη σύντροφο της ζωής
του Μαρία, που έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο.

• Στον π. Πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνη-
σος»  Στέλιο Τσισκάκη, για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου
Αικατερίνης.

• Στον π. Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Π. Φαλήρου, αντιστράτηγο ε.α.
Χαράλαμπο Τζιγκουνάκη, για την απώλεια της προσφιλούς του μητέρας.

• Στους χορευτές της Αδελφότητας Γιώργο, Στέλιο και Αντρέα Κοπαλιό,
για το θάνατο του αγαπημένου τους παππού, Ανδρέα Γασπαράκη.

fm 108

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ» 
Ακτη Κουμουδουρου 14
Μικρολίμανο 
210-4120220

ΒΟΥΛΑ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Βασιλέως Παύλου 82,
210-8951131 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Υμηττού 50
210-7227022

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Αθηναδώρου 21 & Ηους, 
211-4110000

Χριστόφορος Μπουτσικάκης
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ  «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Το σύγχρονο κεραμικό εργαστή-
ριο του αγγειοπλάστη Κωνσταντί-
νου Γεραρχάκη βρίσκεται στην είσο-
δο του χωριού Μαργαρίτες Μυλο-
ποτάμου, χωριού  φημισμένου για
την αγγειοπλαστική του παράδοση
που είναι εμφανής σε κάθε γωνιά
του. 

Η τέχνη του πηλού, που σήμερα
είναι το σήμα κατατεθέν του χωριού,
συνδέεται με τον πλούτο κοιτασμά-
των αργιλοχώματος στην περιοχή
και είναι άρρηκτα δεμένη με την
ιστορία του, αναδεικνύοντας τις
Μαργαρίτες μεταξύ των μεγαλύτε-
ρων κέντρων κεραμικής στην Ελλά-
δα. 

Με τεχνικές που φτάνουν ως τη
νεολιθική εποχή, αλλά και με σύγ-
χρονες πινελιές ο Κωνσταντίνος Γε-
ραρχάκης δημιουργεί χειροποίητα
χρηστικά κεραμικά συνδέοντας την
παράδοση με τον σύγχρονο τρόπο
ζωής και δημιουργώντας με μεράκι
και αγάπη αληθινά έργα τέχνης.

Στο εργαστήρι του που είναι συγ-
χρόνως και έκθεση κεραμικών θα
βρείτε επίσης πρωτότυπες προτά-
σεις διακόσμησης που θα δώσουν
ιδιαίτερο χρώμα στον χώρο σας και
δώρα για όλα τα γούστα.

Ευγενική προσφορά του Κ. Γε-
ραρχάκη είναι δύο στάμνες για την
γιορτή του Κλήδονα της «ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ» και τον ευχαριστούμε θερμά.

Ν.Τ.                    

Εργαστήρι 
αγγειοπλαστικής 

Κ. Γεραρχάκη
Η πόρτα της Αδελφότητας είναι πάντα ανοιχτή για όλους τους συμπα-

τριώτες της. 
Έτσι την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, φιλοξένησε στο μέγαρό της το Σύλ-

λογο Απανταχού Πελεκανιωτών «Ο ΒΟΥΤΑΣ», ο οποίος πραγματοποίησε
την ετήσια Γενική του Συνέλευση. 

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του «ΒΟΥΤΑ» και μέλος του Δ.Σ. της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Γ. Παχάκης,  ευχαρίστησε θερμά την Αδελφότητα για
την παραχώρηση του χώρου και κήρυξε την έναρξη της Συνέλευσης, η
οποία διεξήχθη σε ήπιο κλίμα. 

Μετά το πέρας της Γ.Σ. οι παρευρισκόμενοι ήπιαν μια ρακή, αντάλλαξαν
πασχαλινές ευχές και συζήτησαν θέματα που αφορούν στο χωριό τους.

Η  « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  φ ι λ ο ξ έ ν η σ ε . .
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Χαίρε νήσος Ιονίου, όμορφη Κεφαλονιά

Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α
Π Ο Υ Λ Α Κ Η Σ

Πειραιώς 15, 183 46 Μοσχάτο

Τηλ.: 210 48 18 555 Κιν.: 693 61 11 730

sales2@poulakis.gr

Ένα ξεχωριστό μεσημεριανό αντά-
μωμα, πραγματοποίησε το τμήμα νε-
ολαίας της Αδελφότητας Κεφαλλή-
νων και Ιθακησίων Πειραιά, σε συ-
νεργασία με τη νεολαία της Αδελφό-
τητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ», στο πολιτιστικό κέντρο της
ΑΚΙΠ, την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018.

Η συνάντηση ξεκίνησε με τη θερμή
υποδοχή των προσκεκλημένων από
την Πρόεδρο  κα Νεοφύτου Μαριολέ-
νη και μια σύντομη ενημέρωση για
την ιστορία του επτανησιακού σωμα-
τείου και τη σημαντική δράση του.

Η αναφορά που ακολούθησε, από
την κα Ρεγγίνα Μπαλτσαβιά, Αντι-

πρόεδρο & υπεύθυνη νεολαίας της ΑΚΙΠ στη σχέση της Μεγαλονήσου με
την Κεφαλονιά και ειδικότερα στους Κρήτες που αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν τη γενέτειρά τους, σε επαναστατικές φάσεις της ιστορίας τους και
επέλεξαν ως τόπο ασφαλούς εγκατάστασης αυτό το νησί του Ιονίου, δίνο-
ντας πολλά από τα ήθη και τα έθιμά τους και παίρνοντας  σημαντικά στοι-
χεία του πολιτισμού του, έκαναν γρήγορα τους  επισκέπτες να νοιώσουν οι-
κεία και φιλόξενα. Καλάθια με τοπικά πεσκέσια, ρομπόλα και ρακή, ριγανά-
δα και ντάκος, καντάδες και μαντινάδες, αναμείχτηκαν με  την έμφυτη μαε-
στρία που διαθέτουν όλοι οι νησιώτες και έφτιαξαν μια μεγάλη παρέα γεμά-
τη κέφι και ζωντάνια. Τραγούδι χορός, κεφαλλονίτικα τραταμέντα και κρητι-
κά φιλέματα, κουβεντούλα, ανταλλαγή απόψεων και αμοιβαία δέσμευση,
αυτή να είναι μόνο η αρχή μιας όμορφης μελλοντικής συνεργασίας ανάμε-
σα στις δύο Αδελφότητες.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ευχαριστεί θερμά τους φίλους Κεφαλλονίτες για το νοερό
ταξίδι στην όμορφη πατρίδα τους και τους περιμένουν  στο Μέγαρό τους
στον Πειραιά, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
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Ε π ι σ κ ε φ θ ή κ α μ ε

Νέα Μάκρης  10  Νίκαια

Τα γραφεία της Τροχαίας Πειραιά, επισκέφθηκε αντιπροσωπία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στις 24 Απριλίου 2018, για να συγχαρεί το νέο Διοικητή της
κ. Φώτη Νικολάκη, παλιό γνώριμο του σωματείου αφού εκτός της κρη-
τικής καταγωγής του, ο κ. Νικολάκης διετέλεσε και Υποδιοικητής του Α΄Τμή-
ματος Τροχαίας Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχήθηκαν στον Ρεθυ-
μνιώτη Διοικητή κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του και του χάρισαν ένα
κρητικό μαχαίρι με την εξής μαντινάδα: «Έθιμο τόχει ο Κρητικός μαχαίρι να
χαρίζει, σ’εκείνον που τον εκτιμά και που τον ξεχωρίζει».

Γαλαζοαίματοι στην Κρήτη
Όλο και περισσότεροι επισκέπτες ταξιδεύουν στην Κρήτη τα τελευταία

χρόνια, για να γνωρίσουν τις ομορφιές της και τον σπουδαίο Μινωικό πολιτι-
σμό. Ανάμεσά τους και πολλοί ´γαλαζοαίματοιª. Όπως για παράδειγμα η
63χρονη διάδοχος του θρόνου της ΤαϊλάνδηςΜάχα Τσάκρι Σίριντχορν, η
οποία επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο τον Απρίλιο, με μοναδικό σκοπό την επί-
σκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου και στον αρχαιολογικό χώρο
της Κνωσού. Ακολούθησαν ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα Καμίλα
ΠάρκερñΜπόουλς, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Κρήτη τον Μάιο, ξεναγή-
θηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους και γεύτηκαν τοπικές νοστιμιές, ενώ
δεν δίστασαν να ακολουθήσουν τα βήματα των χορευτών, που χόρεψαν
στις Αρχάνες παραδοσιακούς χορούς. Τέλος στην Κρήτη αναμένεται να έρ-
θει τον Ιούνιο και η βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, με αφορμή τον εορτα-
σμό των 40 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Kάθε χρόνο τη 2η Κυριακή του Μάη, γιορτά-
ζουν οι μητέρες όλου του κόσμου και τα ανθοπω-
λεία κάνουν χρυσές δουλειές. Ωστόσο πολλά
χρόνια πριν, η γιορτή είχε διαφορετικό νόημα και
η γυναίκα που την καθιέρωσε, πέθανε πολεμώ-
ντας την ίδια της την έμπνευση.

Στην πραγματικότη-
τα πρώτοι οι αρχαία
Έλληνες, στη γιορτή
της Άνοιξης έστηναν
τελετές για τη Γαία, μη-
τέρα όλων των θεών
και των ανθρώπων.
Αργότερα την Γαία
αντικατέστησε συμβο-
λικά η κόρη της Ρέα,
σύζυγος του Κρόνου,
μητέρα του Δία και θεά
της γονιμότητας. 

Στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, συναντάμε τη
Γιορτή της Μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη
Θεά Κυβέλη, που γινόταν κάθε Μάρτιο. 

Στη συνέχεια, φτάνουμε στην Αγγλία του 15ου-
16ου αι. μ.Χ., όπου γιορτάζεται η «Mothering
Sunday», δηλ. η «Κυριακή της Μητέρας, την 4η
Κυριακή της Σαρακοστής. Εκείνη τη μέρα όλοι οι
υπηρέτες έπαιρναν από τα αφεντικά τους άδεια,

για να την περάσουν μαζί με τις μητέρες τους. 
Το 1908, η Άνα Τζάρβις μία ακτιβίστρια από την

Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, στην προσπάθειά της να
τιμήσει την μνήμη της μητέρας της, ξεκίνησε μια
εκστρατεία προκειμένου να καθιερωθεί η μέρα
της μητέρας ως επίσημη γιορτή. Η ιδέα της  έγινε
δεκτή με ενθουσιασμό και το 1914 καθιερώθηκε
επίσημα ως γιορτή της Μητέρας η 2η Κυριακή
του Μάη. Όμως με τα χρόνια η Τζάρβις, εξοργι-
σμένη από τη διεθνή εμπορευματοποίησή της θέ-
λησε να την καταργήσει. Ωστόσο ο πόλεμος που
κήρυξε δεν έφερε αποτέλεσμα,  η ίδια  συνελή-
φθη αρκετές φορές και τέλος πέθανε το 1948
πάμφτωχη και με άνοια σε κάποιο σανατόριο.

Στη νεότερη Ελλάδα η Γιορτή της Μητέρας,
γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 2 Φεβρουαρίου
του 1929 και συνδυάστηκε με τη χριστιανική γιορ-
τή της Υπαπαντής, δηλαδή τον Σαραντισμό του
Ιησού. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960,
ακολουθώντας το ρεύμα των καιρών, η γιορτή κα-
θιερώθηκε και στην πατρίδα μας την ίδια ημέρα
που τιμούσαν τη μητέρα και στην Αμερική.

Βέβαια αν θέλουμε να δούμε την πραγματικό-
τητα πίσω από τα φαινόμενα, καμία εορταστική
ημερομηνία δεν μπορεί να αποδώσει την πραγ-
ματική έννοια της μητρότητας. Όλοι γνωρίζουμε

πως ειδικά σήμερα, η μητέρα καλείται να αντεπε-
ξέλθει στους πολλαπλούς απαιτούμενους ρόλους
της καθημερινότητας, επωμιζόμενη την ανατρο-
φή των παιδιών της οικογένειας και προσπαθώ-
ντας να υπερβεί τις δυσκολίες της συμφιλίωσης
επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής
ζωής. Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγες και οι μητέ-
ρες–αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών, για τις
οποίες οι παραπάνω προκλήσεις είναι ακόμη πιο
δύσκολες.

Και όσον αφορά στην Ελλάδα μπορεί στις μέ-
ρες μας η ελληνίδα μάνα να μην φτιάχνει ρολό κι-
μά με αυγό στη μέση, να μην ξεματιάζει τα παιδιά
της κάθε φορά που χασμουριούνται, να μην πλέ-
κει προίκες για να έχει η κόρη της όταν αποφασί-
σει επιτέλους να νοικοκυρευτεί, αλλά  είναι εκεί.
Αλλαγμένη, εκμοντερνισμένη, αλλά παρούσα και
πρέπει να γιορτάζουμε την ύπαρξή της κάθε μέ-
ρα. 

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες.
Σ’αυτές που γέννησαν μα και σ’αυτές που δε γέν-
νησαν, μα αγάπησαν. 

Κι ένα κεράκι για εκείνες  που δεν είναι πια δί-
πλα μας αλλά μέσα μας, με μια μορφή παράδειγ-
μα προς μίμηση, που μας ζητά να συνεχίσουμε
το έργο της  στα δικά μας παιδιά.  

Είπαν του ήλιου «γιορτάζει η μάνα» κι εκείνος βάλθηκε με φως τη γη να ντύνει

Αντωνία - Μαρία
Ντουντουνάκη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
A l u m i l  Π Α Υ Λ Ι Δ Α Κ Η Σ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 96-98
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. 2104616814 ΚΙΝ - 6947444705
www.pavlidakis-alouminia.gr

PAVLIDAKHS@GMAIL.COM
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ΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΑ

ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗ

Ελευθ. Βενιζέλου 47

Πειραιάς
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Με ιδιαίτερη χαρά  παραλάβαμε και φέτος έξι
αξιόλογες εκδόσεις βιβλίων, κάνοντας πλουσιότε-
ρη την βιβλιοθήκη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με σημα-
ντικές ιστορικές πληροφορίες της Κρητικής Πα-
ράδοσης καθώς και ιστορικά γεγονότα της χώρας
μας, τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω με τα
αντίστοιχα εξώφυλλα τους:

Στη Σκιά του Ποσειδώνα

Κεντρικός άξονας του βιβλίου αυτού, είναι η εξι-
στόρηση ενός κομβικού γεγονότος της σύγχρο-
νης ιστορίας της χώρας μας, μέσα από τις προ-
σωπικές εμπειρίες του Αντιπεριφερειάρχη Περι-
φερειακής Ενότητας Νήσων Σαρωνικού κ. Πανα-
γιώτη Ν. Χατζηπέρου , της ανταρσίας του Αντι-
τορπιλικού «Βέλος» στο πλαίσιο του Κινήματος
του Ναυτικού τον Μάιο του 1973. Μιας ανταρσίας
εναντίον της δικτατορίας των Συνταγματαρχών
αποτελώντας μια ιστορική ψηφίδα απαραίτητη
και πολύτιμη, μια μαρτυρία – παρακαταθήκη τό-
σο για τους ιστορικούς όσο και για όλους όσους
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα γεγονότα εκεί-
νης της περιόδου. Ένα βιβλίο στο όνομα των ιδα-
νικών της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.

Νέα Χριστιανική Κρήτη

Το τεύχος αυτό εκδίδεται στον απόηχο των εορ-
τασμών της Εκατονπεντηκονταετηρίδος του Ολα-
καυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, περιλαμ-
βάνοντας πολλά σχετικά θέματα που αποτέλεσαν
εργασίες και παρουσιάσεις ειδικών επιστημόνων
με συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης και
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύ-
μνης. Προσφέροντας τους καρπούς της ερευνάς
τους και της αγάπης τους για την Κρήτη μας, την
Κρήτη των αιώνων, κρατώντας μας σε διαρκή
εγρήγορση για το σήμερα και το αύριο της. Η επι-
στημονική περιοδική έκδοση της Ιεράς Μητροπό-
λεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου «Νέα Χριστια-
νική Κρήτη» αποτελεί μια χρυσή ψηφίδα στο με-
γάλο ψηφιδωτό της Ιστορίας της Κρήτης και ιδιαί-
τερα της Εκκλησιαστικής της Ιστορίας.

Μίλιε μου Κρήτη απ’ τα παλιά
Πρόκειται για μία ακριβέστατη καταγραφή των

διαφορετικών μουσικών «ταυτοτήτων» της Κρή-
της με επίκεντρο την πρώιμη περίοδο της δισκο-
γραφίας, συνοδευόμενο από ένα πολύτιμο ένθε-
το 300 σελίδων, το οποίο εμπεριέχει σπάνιο φω-
τογραφικό υλικό με ιστορικά και μουσικολογικά
σχόλια από διακεκριμένους μουσικολόγους και

καθηγητές πανεπιστημίων Μαρία Χναράκη και
Γιάννη Ζαϊμάκη. Η έκδοση αυτή, της μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ και της δισκογραφικής Orpheum
Phonograph «Μίλιε μου Κρήτη απ’τα παλιά» του
Ιδρύματος «Πολιτισμική Κρήτη» του Μανώλη &
Όρσας Βεληβασάκη, είναι καρπός πολλών χρό-
νων έρευνας και συλλογής των πρωτότυπων και
δυσεύρετων δίσκων γραμμοφώνου, την οποία
επιμελούνται οι μουσικοί, συλλέκτες και ερευνη-
τές Σταύρος Κουρούσης , Κωνσταντίνος Κοπανι-
τσάνος, Αγησίλαου  Αλιγιζάκη, Γιώργη Βαβουλέ,
Γιάννη Χαρκούτση κ.ά. 

Σταμνιοί (Μουσικά και άλλα ανάλεκτα)

Μία σοβαρή και αξιοσέβαστη παρακαταθήκη
για τους νεότερους αλλά και ευκαιρία για τους πα-
λαιότερους να θυμηθούν και να αναπολήσουν
αποτελεί η 11η  σειρά της έκδοσης του Δήμου
Χερσονήσου με τίτλο «Σταμνιοί» Μουσικά και άλ-
λα ανάλεκτα. Μια εξαιρετική έκδοση με δύο cd και
ένα dvd τα οποία αποτελούν το μουσικό περιεχό-
μενο της, ενώ αρκετά κείμενα αναφέρονται ανα-
λυτικά στη ζωή και το έργο των δυο βιολατόρων
των Σταμνιών, του Γιάννη Μπορμπουδάκη και
του Γιάννη Δερμιτζάκη. Προς τούτοις, στοιχεία
ιστορικά, λαογραφικά, αρχαιολογικά, μουσικολο-
γικά πλουτίζουν το περιεχόμενο του βιβλίου, δη-
μιουργώντας μια γέφυρα ζωής ανάμεσα στους
παλιούς, σ’ έμας τους τωρινούς αλλά και στους
επόμενους.

Εν Χανίοις

Δέκα πέντε εξαιρετικές εργασίες περιλαμβάνο-
νται στον φετινό τόμο, αρκετές από αυτές, αφιε-
ρωμένες στις δυο μεγάλες επετείους: τη συμπλή-
ρωση 150 χρόνων από τη μεγάλη αιματηρή Κρη-
τική Επανάσταση 1866 – 69 και 80 χρόνια από το
θάνατο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. Το
«ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» αποτελεί μια προσεγμένη και

αξιόπιστη έκδοση στον τομέα της καθώς γίνεται
αναγνωρίσιμη και αγαπητή τόσο από τους πολί-
τες όσο και από πνευματικά ιδρύματα, συλλό-
γους και φορείς.  

Επαρχία Σελινίου

Στο παρόν βιβλίο υπάρχουν βιογραφικά στοι-
χεία και φωτογραφίες αξιόλογων προσώπων,
παπάδων, δασκάλων και λαικών καλλιτεχνών,
που γεννήθηκαν, έζησαν και έδρασαν στην επαρ-
χία Σελινίου και διακρίθηκαν στην κοινωνία και
την επιστήμη, τα τελευταία εκατό χρόνια. Επίσης
μεγάλη αναφορά γίνεται για τα μνημεία πεσό-
ντων – Ηρώων των Σελινιώτων  Μακεδονομάχων
αποδίδοντας σεβασμό στην μνήμη των νεκρών
που έπεσαν στα πεδία των μαχών. Τέλος δίνεται
μια συνοπτική εικόνα της οικονομικής ζωής που
επικρατούσε στις αρχές του 20ου αιώνα και της
σημερινής, η οποία είναι πολύ καλύτερη. Η έκδο-
ση του Ευτύχιου Ι. Λαμπουσάκη «Επαρχία Σελη-
νίου» έρχεται ως συνέχεια της έκδοσης του 2013
που φέρει τον τίτλο « Η Ιατρική Περίθαλψη στην
επαρχία Σελινίου». 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγρα-
φείς και συντελεστές αυτών των εξαίρετων
εκδόσεων που μας χάρισαν και τους ευχόμα-
στε να ακολουθήσουν και νεότερες καθώς η
ιστορία της χώρας μας και ιδιαίτερα της Κρη-
τική Παράδοσης αποτελεί αστείρευτη πηγή
έμπνευσης. Με εκτίμηση ο πρόεδρος και το
Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ».                                               Σ. Β.

Ευχαριστούμε για τα βιβλία που λάβαμε στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
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Η μ έ ρ ε ς  θ ά λ α σ σ α ς  2 0 1 8

Mε τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά συμ-
μετοχή δεκάδων φορέων, και συλλόγων της πό-
λης και προσέλευση θεατών και επισκεπτών,
πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά, για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά οι «Ημέρες Θάλασσας
2018». 

Η γιορτή- θεσμός, που διοργανώθηκε από το
Δήμο Πειραιά περιελάμβανε πλήθος εκδηλώσε-
ων με επίκεντρο τη θάλασσα και τον πολιτισμό
του Πειραιά, όπως ξεναγήσεις, παραστάσεις, εκ-
θέσεις, ομιλίες και ημερίδες, πάρτι και αθλητικά
δρώμενα.

Συγκεκριμένα από την 1η  έως τις 10 Ιουνίου

2018,  πραγματοποιήθηκαν στην πόλη συνολικά
92 εκδηλώσεις από 73 φορείς, δημόσιους και
ιδιωτικούς, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, μου-
σεία, συλλόγους αθλητικά σωματεία και καταστή-
ματα, οι οποίες προσέλκυσαν περισσότερα από
70.000 άτομα, δημότες και επισκέπτες. 

Στο πλαίσιο αυτής  της διοργάνωσης το Σωμα-
τείο Ελληνικής Παράδοσης «Δωδώνη», η Αδελ-
φότητα Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια», η Ένωση
Λεριών «Η Παναγία του Κάστρου», το Τμήμα Πει-
ραιά Διεθνούς Συμβουλίου Χορού και η Πολιτιστι-
κή Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελόριζου, η
Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά,
ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαί-
ου, η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων
Αθηνών Πειραιώς, η Ένωση Απανταχού Μανια-
τών «Η Μάνη» και η Αδελφότητα Κυθηρίων Πει-

ραιώς Αθηνών, ένωσαν τις δυνάμεις τους το Σάβ-
βατο 9 Ιουνίου 2018 και παρουσίασαν ένα υπερ-
θέαμα παραδοσιακών χορών από τις ιδιαίτερες
πατρίδες τους. 

Πανσπερμία ήχων και χρωμάτων σ’ένα πολυ-
διάστατο αντάμωμα, που ζωντάνεψε κουλτούρες
απ’όλη την Ελλάδα και μετέτρεψε τη σκηνή του
Βεακείου σ’ ένα  πολιτισμικό μωσαϊκό.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Πει-
ραιά κ. Γ. Μώραλης, τόνισε μεταξύ άλλων,  ότι η
μεγάλη αυτή γιορτή αγκαλιάζεται όλο και περισ-
σότερο από την τοπική κοινωνία, η οποία συμμε-
τέχει ενεργά και με μεράκι, σε μια  συναρπαστική
διαδρομή συνεργασίας.

Οι χορευτές χειροκρότησαν και χειροκροτήθη-
καν, δέχτηκαν και έδωσαν συγχαρητήρια και
έκλεισαν τη βραδιά χορεύοντας όλοι μαζί στους

ρυθμούς του πασίγνωστου νησιώτικου τραγουδιού
«Θαλασσάκι μου».

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
ανταποκρινόμενη σε κάθε πρόσκληση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, συμμετείχε στην εκδήλωση
με το πολυμελές χορευτικό της, στηρίζοντας
όπως πάντα με κάθε τρόπο την προβολή του Πει-
ραιά. 
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