
Κρήτες του Πειραιά
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82-18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   ΤΗΛ. - FAX.: 2104171498  omonoia1880@gmail.com

Τρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

www.akpo.gr  . Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος   2020 . Χρόνος:  16ος  .  Αρ. φύλλου  63  .   Διανέμεται δωρεάν

Κι εκεί που η Ελλάδα αποτελούσε το
καλύτερο παράδειγμα, σαν μία από τις
χώρες εκείνες που «νίκησαν» το πρώτο
κύμα του φονικού ιού, λαμβάνοντας σύσ-
σωμη τα εύσημα για τον κρατικό μηχανι-
σμό της κι εμείς αναθαρρήσαμε πιστεύο-
ντας ότι «μπόρα ήταν και πέρασε» ο κο-
ρωνοιός μπήκε και πάλι δυναμικά στη
ζωή μας, σκορπίζοντας το φόβο στην ε-
πιστημονική ομάδα και στην πολιτεία. 

Ο κόσμος βομβαρδίζεται με πληροφο-
ρίες και συμβουλές για τον άγνωστο εχ-
θρό και προβληματίζεται για το τι είναι
σωστό και τι λάθος. 

Οι σύλλογοι ζωντανό κύτταρο του πολι-
τισμού, βρίσκονται σε οικονομική δυστο-
κία, αφού δεν έχουν έσοδα από πουθε-
νά, ενώ με ανεπτυγμένο το αίσθημα ευ-
θύνης συνεδριάζουν και ξανασυνεδριά-
ζουν προσπαθώντας να πάρουν τις σω-
στές αποφάσεις για τα μέλη τους. Ιδίως
όσοι έχουν να κάνουν με παιδιά. 

Ο χορός ήταν γι αυτά τρόπος έκφρα-
σης και εκτόνωσης από τη δύσκολη κα-

θημερινότητα. Ρωτούν και ξαναρωτούν
πότε θ’αρχίσουν τα μαθήματα. Κι εσύ κα-
λείσαι να απαντήσεις με σύνεση. Θέλεις
να τα προφυλάξεις, να τα αποτρέψεις α-
πό κάθε έκθεση στον κίνδυνο, αλλά δεν
θέλεις και να τους στερήσεις αυτό που τα
ευχαριστεί. Δεν θέλεις να χάσουν την ε-
παφή τους με τους φίλους τους, με την
παράδοση με τις ρίζες τους. Μεγάλο δίλ-
λημα για ένα δάσκαλο.

Μερική λύση η απόσταση, η υποχρεω-
τική χρήση μάσκας, τα γάντια, τα απολυ-
μαντικά, η σχολαστική καθαριότητα. Τί-
ποτα όμως δεν διασφαλίζει απόλυτα την
προστασία των παιδιών, για τα οποία αι-
σθάνεσαι και φέρεις τεράστια ευθύνη. Το
σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να τα
κλείσουμε σε μια γυάλα. Οι άνθρωποι εί-
μαστε κοινωνικά όντα και ως εκ τούτου α-
ντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας και την ύ-
παρξή μας μέσω της συνύπαρξης και
συσχέτισης με άλλους ανθρώπους. Τα
μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του κορωνοϊού συνεπάγονται και την κα-

τάπνιξη των αντανακλαστικών που σχετί-
ζονται με την κοινωνικοποίηση. Απαγο-
ρεύεται η αγκαλιά, το άγγιγμα, η χειρα-
ψία, η εγγύτητα, η συνύπαρξη σε μικρή
απόσταση. Καλούμαστε να οργανώσου-
με πλέον διαφορετικά τη ζωή μας για να
προστατέψουμε εμάς και τους γύρω μας.
Και κυρίως να φροντίσουμε  να μην ε-
μποτιστεί η τρυφερή ψυχή των παιδιών
με φόβο, με αποτέλεσμα να χάσουν τον
αυθορμητισμό που τα χαρακτηρίζει.

Θα έρθει η ώρα που όλα θα περάσουν.
Και τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να α-
πενοχοποιήσουμε  το άγγιγμα και ν’ανοί-
ξουμε ξανά την αγκαλιά μας στους συ-
νανθρώπους μας.

Προς το παρόν είναι άκρως απαραίτη-
το να συμμορφωνόμαστε σε κάθε μέτρο
που μπορεί να μας προστατεύσει και να
κάνουμε υπομονή.

Καλό Φθινόπωρο με υγεία.
Θεόδωρος Τσόντος

Πρόεδρος της Α.Κ.Π. 
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Η αγωνία ενός δασκάλου.......

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας

Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», σας προσκαλούν
στην ετήσια χοροεσπερίδα του σωματείου,

που θα πραγματοποιηθεί στο κρητικό κέντρο
«ΟΜΑΛΟΣ» (Πειραιώς 68, Μοσχάτο),

το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 μ.μ.
Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Μιχ.  Κουνάλη.

Προσκλήσεις θα διατίθενται στο Μέγαρο της Αδελφότητας.

Μέλη και φίλοι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα

χορού θα γίνονται  
Τετάρτη και  Κυριακή & ώρα: 

18:00 για τους μικρούς μαθητές, 
19:00 για τους καινούργιους 

ενήλικες μαθητές &  
20:00 για τους προχωρημένους.
Τα μαθήματα κρητικών οργάνων 

γίνονται  κάθε Κυριακή & ώρα: 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις 

του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Πειραιά
«ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει»

και σας προσκαλεί:
Tο Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 στις 07.00 μ.μ.

στο Πνευματικό κέντρο του Ναού,
να παρακολουθήσετε την εκδήλωση  που διοργανώνει,

με θέμα :
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ: O «Αρχάγγελος» της Κρήτης 

με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το θάνατό του.
Επιμέλεια κειμένων- Αφήγηση: Α.-Μ. Ντουντουνάκη

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν
τα μουσικοχορευτικά  συγκροτήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες
θα πραγματοποιηθούν, μόνο εάν δεν υπάρξουν νέα μέτρα 

και τηρουμένων σχολαστικά όλων των κανόνων ασφαλείας.



Κρήτες του Πειραιά Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος   2020   ανυάρ σελίδα 2

Η εφημερίδα μας εκδίδεται
με ευθύνη του  Δ.Σ.
της Αδελφότητας

Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος

Αντιπρόεδροι: 
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

π. Τζανουδάκης Χρήστος 
Γεν. Γραμματέας:

Βαρούχας Λεωνίδας 
Ειδ. Γραμματέας:

Δαφνομήλη Αθανασία 
Ταμίας:

Κυριακάκης Πέτρος
Έφοροι:

Tσιστράκης Νικόλαος 
Μπούντρη Ιωάννα 

Κοσμήτορες:
Μαυριδάκης Δημήτριος 

Κλείσσα- Βαρδονικολάκη Ιουλιανή.
Μέλη:

Αθανασάκης Περίανδρος,
Κανατάκης Μάρκος, Κοπαλιός
Γεώργιος, Κουτάντος, Αντώ-
νιος, Μακρογαμβράκης Μι-
χαήλ, Μποτονάκης Θεοφάνης,
Ξερουδάκης Κωνσταντίνος,
Παχάκης Γεώργιος, Στελιουδά-
κη Ελευθερία, Φραγκιαδάκης
Ιωάννης και Χιονακάκη Ελένη.

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:

Αδελφότητα 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 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται
ενυπόγραφα ή μη, εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις και θέσεις
των συντακτών τους.

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

θα δημοσιεύονται άρθρα, που
διασπούν την ενότητα των με-
λών της.

1o «κουδούνι» για τη Διοίκηση

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.

Σελιδοποίηση

«ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΟΝΤΟΣ» 

th.tsontos@gmail.com

Στην 1η-μετά τις καλοκαιρινές διακοπές- συ-
νεδρίασή του πραγματοποίησε την Τετάρτη 2
Σεπτεμβρίου 2020 το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. 

Οι σύμβουλοι στην καθιερωμένη μηνιαία συ-
νάντησή τους, είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν τους προβληματισμούς τους για την κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κορω-
νοϊό, να συζητήσουν διάφορα θέματα και να
αποφασίσουν τα εξής:

• Όπως κάθε χρόνο το σωματείο να γιορτά-
σει την επέτειο ίδρυσής του την Κυριακή 13
Σεπτεμβρίου 2020, παραμονή του Τιμίου
Σταυρού, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Κα-
στέλα με αρτοκλασία και την Κυριακή 20  Σε-
πτεμβρίου 2020, στο Βεάκειο θέατρο, με μεγά-

λη συναυλία με τον Μανώ-
λη Κονταρό. 

• Αφού ο Δήμος ανακοί-
νωσε και επίσημα την
έναρξη των εκδηλώσεων
για τις «Ημέρες θάλασσας
2020», ο Σύλλογος θα
συμμετέχει στους εορτα-
σμούς.

• Σε περίπτωση που η
κατάσταση το επιτρέπει
και πάντα σύμφωνα με τις
οδηγίες της πολιτείας, τα
μαθήματα χορού και λύρας
να ξεκινήσουν με ολιγομε-

λή τμήματα μετά τη συναυλία στο Βεάκειο, τη-
ρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, αλλά
κυρίως με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ατομι-
κής ευθύνης.

• Οι επιτυχόντες στα Ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που επιθυμούν το όνομά τους να δη-
μοσιευτεί στο φθινοπωρινό τεύχος της εφημε-
ρίδας του Συλλόγου, να αποστείλουν φωτο-
γραφία και το όνομα της σχολής στην οποία
πέρασαν.

Τέλος μετέφεραν τις εντυπώσεις τους από τις
διακοπές τους, αντάλλαξαν ευχές για καλή και
δημιουργική χρονιά και εξέφρασαν την ελπίδα
η πανδημία που μαστίζει τον κόσμο, να τελει-
ώσει με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα.

Mε μια διαφορετική γιορτή εν καιρώ πανδη-
μίας, τίμησαν οι πιστοί την μνήμη του Προφή-
τη Ηλία του Θεσβίτη, στον ομώνυμο Ναό της
Καστέλας στον Πειραιά.

Περιοριστικά μέτρα, αποστάσεις, μάσκες, λι-

γότερος κόσμος στο εσωτερικό του Ναού και
μικρή περιφορά της Εικόνας στους γραφικούς
δρόμους γύρω από την Εκκλησία, πάνω
στους ώμους των χορευτών της Αδελφότητας. 

Τον Μέγα πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερι-
νό, που τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σεραφείμ, πα-
ρακολούθησαν ευλαβικά η Αντιπρόεδρος και
μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», οι οποίοι με-
τά το πέρας της λιτανείας, απόλαυσαν ζεστή
φιλοξενία και κέρασμα, στην αίθουσα  του Πο-
λιτιστικού Κέντρου του Ναού.

Αναπολώντας τις όμορφες μέρες, που οι χο-
ρευτές του Συλλόγου παρουσίαζαν χορούς της
Μεγαλονήσου στον προαύλιο χώρο του Ναού
και ξεσήκωναν τους παρευρισκόμενους με τα
ταλίμια και το κέφι τους, η αντιπροσωπία των
Κρητικών του Πειραιά, περιδιάβηκε την μικρή
εμποροπανήγυρη και ευχήθηκαν σε όλους
υγεία και καλύτερες μέρες.

Μια  δ ιαφορετ ική  γ ιορτή
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Λύπες και χαρές ενός  «γονιού» ΚΡΗΤΗ: Η μεγάλη συνάντηση

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση από απόσταση, μέσω τηλε-
διάσκεψης, πραγματοποίησε το Καλοκαίρι τις 8-8-2020, το Πα-
γκόσμιο  Συμβούλιο Κρητών.

Μετά τον απολογισμό, αποφασίστηκε λόγω κορονοϊού, οι
εκλογές του ΠΣΚ να αναβληθούν για τον Αύγουστο του 2021. 

Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι Πρόεδροι της Μακεδονίας,
της Παγκρητίου και του Πειραιά. 

Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

Όταν κάθε Σεπτέμβρη ανοίγει η πόρτα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και
έρχονται καινούργια παιδιά,  η εικόνα είναι πάντα η ίδια. Εκείνο
το φοβισμένο χεράκι που με το ζόρι φωλιάζει στη χούφτα σου,
για να το ανεβάσεις στην αίθουσα διδασκαλίας χορού, η καρ-

δούλα που σχεδόν ακούς το σφυροκόπη-
μά της και η αγωνία για το καινούργιο ζω-
γραφισμένη στο μικροσκοπικό προσωπά-
κι, συναισθήματα που δεν διαφέρουν και
πολύ από τις δικές σου αγωνίες για το
πως θα το κάνεις να νοιώσει ζεστά και οι-
κεία στο νέο περιβάλλον. Να αγαπήσει το
χορό και μέσα απ’αυτόν να μάθει για τα
ήθη και τα έθιμα του τόπου του.

Κι έτσι θα ξεκινήσει μια κοινή πορεία. Θα αρχίσεις να τα γνω-
ρίζεις και να σε γνωρίζουν καλύτερα και ούτε που θα το καταλά-
βεις πόσο γρήγορα θα σε κερδίσουν και θα γίνουν κομμάτι της
οικογένειάς σου. Και παρόλο που αυτά θα μεγαλώνουν, εσύ θα
παραμένεις παιδί, έτοιμη να παίξεις και να τρέξεις μαζί τους.

Θα τα βλέπεις να ανδρώνονται, να γίνονται δεσποινιδούλες,
να φλερτάρουν. Θα «σπάσεις» τα χέρια σου να τα χειροκροτάς
όταν χορεύουν και θα φουσκώνεις από υπερηφάνεια σε κάθε
τους επιτυχία. Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο κολυμβητήριο, στο
μπαλέτο, στα Αγγλικά.

Και όταν στην εφηβεία αρχίσουν οι συγκρούσεις, θα δυσα-
νασχετήσεις ακριβώς σαν βιολογικός  γονιός, για το μίνι, τα
έντονα βαμμένα νύχια, το tatoo και το σκουλαρίκι στη μύτη.
Όμως μόλις  η εφηβεία περάσει θα αρχίσουν και πάλι να σου
λένε τα σχέδια και τα όνειρά τους. Θα γιορτάσεις μαζί με την οι-
κογένειά τους την επιτυχία τους στο πανεπιστήμιο, την απο-
φοίτησή τους, θα παρευρεθείς στους γάμους τους και ίσως να
πιάσεις το χεράκι των δικών τους παιδιών για να τα ανεβάσεις
στην αίθουσα χορού. Και τότε θα νοιώσεις σαν να μην άλλαξε
τίποτα. Ένας νέος κύκλος θα ξεκινήσει. Κι εσύ θα πλημμυρίζεις
αγάπη. Γιατί «του παιδιού σου το παιδί, είναι δυό φορές παιδί
σου». 

Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

Άνοιξε  τις πύλες της για το κοινό, το Σάββατο 11 Ιουλίου
2020 στις 10.00 το πρωί στο Πασαλιμάνι, η Παγκρήτια Έκθε-
ση: «Κρήτη η Mεγάλη Συνάντηση Τοπικά Προϊόντα & Γεύ-
σεις Ελλάδας» ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ο Αγια-
σμός από τον Αιδεσιμολογιώτατο π. Χρ. Τζανουδάκη και τα
επίσημα εγκαίνια από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη. 

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με τη συμμετοχή κρητικών πα-
ραγωγών και επιχειρήσεων. Στη συνέχεια όμως αγκαλιάστηκε
και από παραγωγούς άλλων περιοχών της χώρας, που θέλησαν
μέσα στο πλαίσιο αυτό να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα.

Φέτος για εννέα ημέρες, δεκάδες παραγωγοί από την Κρήτη
αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, βρέθηκαν στην καρδιά
του Πειραιά, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του, με τα εξαι-
ρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα τους και έδωσαν την ευκαι-
ρία σε Πειραιώτες και μη,  να απολαύσουν  και να προμηθευ-
τούν λάδι, ελιές, μέλι, ρακί, ρακόμελο, κρασί, τυριά, παξιμάδια,
απάκι, λουκάνικα, όλα υψηλής διατροφικής αξίας σε εξαιρετι-
κές τιμές, απευθείας από τους παραγωγούς τους.

Παρούσα και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
με χορευτές που ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους ενδυμα-
σίες και συνοδευόμενοι από μέλη του Δ.Σ., πλαισίωσαν την έκ-
θεση δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα. 

Ο κ. Αυγενάκης στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ
άλλων,  ότι η  Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυ-
ξη συνεργειών που θα αναμορφώσουν τον αγροδιατροφικό το-
μέα και παράλληλα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και
τη μετάβαση σε ένα πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Εκ μέρους του Δήμου Πειραιά χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδή-
μαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  Ασπασία Αλιγιζάκη.

Λαμβάνοντας το λόγο η Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α.-
Μ. Ντουντουνάκη, τόνισε το μεγάλο πλεονέκτημα του χώρου διε-
ξαγωγής της έκθεσης, αφού βρίσκεται σε ένα από τα πλέον γνω-
στά σημεία, που είναι συνυφασμένο με την εκθεσιακή δραστηριό-
τητα της πόλης και εξέφρασε την επιτακτική ανάγκη στήριξής της.

Μετά το πέρας των εγκαινίων η αντιπροσωπία της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ» συνομίλησε με τους παραγωγούς και ψώνισε  από τα
προϊόντα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην πόλη μας υπάρχουν εξαιρε-
τικά καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα από ολόκληρη
την πατρίδα μας, που ενώνουν γευστικά τον Πειραιά με τα
υπόλοιπα μέρη της της Ελλάδας. 
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Διπλογιορτή για την «ΟΜΟΝΟΙΑ» 140  χρόν ια  μετά

Με αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της, άνοιξε η «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ» τις διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις της, την παραμο-
νή του Τιμίου Σταυρού στον ομώνυμο Ι.Ν. στην Καστέλα, με
αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων από την ίδρυσή της. 

Τη λειτουργία που τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη κ.κ. Σεραφείμ, παρακολούθησαν παρά τις
δύσκολες συνθήκες και με την τήρηση των προβλεπόμενων
υγειονομικών μέτρων ασφαλείας, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολί-
της αναφέρθηκε στην αποπεράτωση του μαρμάρινου τέμπλου
του Ιερού Ναού, εκφράζοντας ευχαριστίες σε όσους συνέβαλ-
λαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, αλλά και στην πραγ-
ματοποίηση της ιεράς πανηγύρεως, ενώ ευχήθηκε να έχουν
όλοι τη χάρη του Σταυρού.

Το διήμερο αφιέρωμα στο ιστορικό αυτό σωματείο, ολοκλη-
ρώθηκε με μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό, την Κυ-
ριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά.

Όπως διαφαίνεται  από το ιστορικό αρχείο της Αδελφότητας,
οι συνεχιστές της ακολουθούν πιστά το παράδειγμα των ιδρυ-
τών της, οι οποίοι το 1899 σε συνεργασία με την Εκκλησία,
προσκαλούσαν την πειραϊκή κοινωνία να τιμήσει με την πα-
ρουσία της την καθιερωμένη ετήσια πανήγυρη του σωματείου.
Σας  παραθέτουμε  τα εντάλματα πληρωμής για την κάλυψη
των εξόδων της γιορτής.

Aριθμός 161                                        Αριθ.Πρωτ.161
Ένταλμα δια Δραχ. 224.30%

Προς τον
κ. Θεοδ. Σ. Φιντικάκην Ταμίαν

του εν Πειραιεί Συλλόγου των Κρητών «Ομόνοια»
Εντέλεται η πληρωμή των δραχμών Διακοσίων είκοσι τέσσα-
ρων και 30% αριθ. 224.30% εις την εκλεγήσαν επιτροπήν κ.

Γρ. Μαράκην, Γ Σικάκην  Στ. Κoυλαυτάκην δια γινόμενα έξοδα
δια την εορτήν του Συλλόγου της 14 Σεπτεμβρίου 1899 όσα

λεπτομερώς αναφέρει η σημείωσης.
Εν Πειραιεί τη 28 Σεπτεμβρίου 1899

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μ. Δ. Βολανάκης Ε. Μ.  Βρυσανάκης

Έξοδα Εορτής του Συλλόγου των Κρητών
η ´Ομόνοιαª

1899 14 Σεπτεμβρίου
Δια Σμυρτιαίς Δρ.   9
Ñ κεριά Δεσπότ   4.50
Ñ κεριά Εκκλησίας 9
Ñ Νάμα 1.20
Ñ Έλαιον 2 Ω οκάδες 1.60 4
εις 6 ιερείς 5 30
Ñ  Αρχιερέα 50
Ñ  άμαξαν αρχιερέως 15
Ñ  ιεροψάλτας 10
Δια τα παιδιά αυτού 2
Διακαιόματα Εκκλησίας 5
Δια στέφανον εικόνος εξ ανθέων 5
Εις υπηρέτας εκκλησίας 12
Δια 88  οκάδες άρτους 64.60
Ειδοποίησης εις Σφαίραν δια την Εορτήν 3

------------
224.30
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«ΟΜΟΝΟΙΑ»:  140  χρόν ια  ιστορ ίας

Την επέτειο ίδρυσής της γιόρτασε και
φέτος η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
2020, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής,
το Δήμο Πειραιά και τον Ο.Π.Α.Ν.,  παρά
τις αντιξοότητες λόγω καιρού και πανδη-
μίας.

140 χρόνια ζωής, δράσης και συμμετο-
χής σε μικρούς και μεγάλους αγώνες!
140 χρόνια διάδοσης των παραδόσεων
του τόπου μας! 140 χρόνια φιλανθρωπι-
κό έργο! 140 χρόνια στο πλευρό όλων
των Συμπατριωτών μας! 

Ο κόσμος τίμησε την εκδήλωση, η
οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό την
αυστηρή επίβλεψη όλων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, μί-
λησε βιωματικά για την παρουσία του
στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» από το 1980, σαν μέ-
λος, χορευτής, πρωτοχορευτής και σύμ-
βουλος σε διάφορα αξιώματα, χαρακτη-
ρίζοντας την εκλογή του για Πρόεδρος
«φυσικό επακόλουθο» ορμώμενος πά-
ντα από την αγάπη του για την Κρήτη.
Τέλος ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν
στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία
για 6η συνεχή χρονιά εντάχθηκε στις
«Ημέρες θάλασσας 2020». 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κα
Στ. Αντωνάκου χαιρετίζοντας την εκδή-
λωση είπε, ότι σαν γνήσια Πειραιώτισσα,
είναι περήφανη που ένας σύλλογος σαν

την «ΟΜΟΝΟΙΑ», ο οποίος μεταλαμπα-
δεύει ήθη, έθιμα και παραδόσεις στις νεό-
τερες γενιές, εδρεύει στην πόλη μας.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος κα Α.-Μ.
Ντουντουνάκη, έκανε μια σύντομη ανα-
φορά στην πορεία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» μέ-
σα στο χρόνο, στο ρόλο που διαδραμάτι-
σε σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώ-
νες της πατρίδας μας, αλλά και στο μεγά-
λο πολιτιστικό και κοινωνικό της έργο.

Ακολούθησε ο δημοφιλής καλλιτέχνης
Μανώλης Κονταρός, ο οποίος ανέβηκε
στην σκηνή και με το πολυμελές συγκρό-
τημά του, συνόδεψε αντιπροσωπευτικό
τμήμα των χορευτικών συγκροτημάτων
της Αδελφότητας σε χορούς της Κρήτης.
Οι παρευρισκόμενοι καμάρωσαν τους
χορευτές, που ακόμα  και με τις μάσκες
τους καταχειροκροτήθηκαν. 

Αμέσως μετά ο κόσμος παρακολούθησε
μεγάλη συναυλία με έντεχνα και χορευτικά
κρητικά τραγούδια και παρόλο που δεν
μπορούσε να σηκωθεί και να χορέψει
όπως παλιά, απόλαυσε τα παραδοσιακά
και γνώριμα ακούσματα του νησιού. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους μεταξύ άλλων, ο Προϊστάμενος
του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Αρχιμανδρίτης π.
Δαμασκηνός Μακριδάκης, εκ μέρους
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς
κ.κ. Σεραφείμ,  οι Βουλευτές: Ν. Μανω-
λάκος και Χρ. Μπουτσικάκης, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Αττικής Ν. Πέππας, οι
Αντιδήμαρχοι: Ασ. Αλιγιζάκη, Δ. Καρύ-
δης, Α. Χαρβαλάκου–Γλύκα και Α. Κα-
ρακατσάνη, οι πολιτευτές: Ρ. Βασιλάκη
και Ε. Βερικάκη, οι  Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι Αττικής: Ε. Μπαρμπαγιάννη, και
Στ. Βοϊδονικόλας, ο οποίος είναι και
Πρόεδρος των Απανταχού Μανιατών, οι
εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πει-
ραιά: Χ. Ζηλάκου, Α. Καμαράτος, Α.
Τουμαζάτου και Κ. Μπουρδάκου, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά Ν. Πα-
παγεωργίου, ο Διευθυντής του ΕΣΥ Οί-
κου Ναύτου Χ. Κοντός, η Κοινοτική Σύμ-
βουλος Μ. Περδικούρη, ο π. Δήμαρχος
Περάματος Γ. Γλύκας, ο επιχειρηματίας
Β. Σαβράμης, οι Δημοσιογράφοι Δ.
Κρητικός και Δ. Ζαρίφης, οι εκπρόσω-
ποι του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου: Α.. Δασκαλάκη–Γ.
Γραμματέας και Μ. Κυδωνάκη, ο Γ. Αθι-
τάκης, από την Ένωση Απανταχού Σφα-
κιανών και πολλλά μέλη και φίλοι της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα μεσού-
σης της πανδημίας, που όμως στέφθηκε
με επιτυχία, αφού η ιστορική επέτειος τι-
μήθηκε με το σεβασμό και τη λαμπρότη-
τα που της άρμοζε, τηρώντας παράλλη-
λα κατά γράμμα όλους τους κανόνες του
ΕΟΔΥ.
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Τα  « δ ι κά »  μ α ς  πα ι δ ι ά

Δεν είναι λίγα τα κρητικόπουλα του Πειραιά που διαπρέπουν
σε διάφορους τομείς. Στην εκπαίδευση, στο χορό, στη μουσική,
στον αθλητισμό και σε πολλές άλλες δραστηριότητες με τις
οποίες καταπιάνονται. 

H «ΟΜΟΝΟΙΑ» είναι πάντα δίπλα τους, τα χαίρεται και τα κα-
μαρώνει. Ειδικά όταν τα βλέπει να
μεγαλώνουν στους κόλπους της.

Φέτος τα αποτελέσματα των πα-
νελλήνιων εξετάσεων έδωσαν χα-
ρά σε αρκετά από τα νεαρά μέλη
μας, τα οποία είδαν το όνομά τους
ανάμεσα στους επιτυχόντες στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε την
Μαρία Αμανατίδη, η οποία πέρα-
σε στο τμήμα Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς. Η Μαρία
ήρθε στο Σύλλογο, μόλις 7 ετών,
συνοδευόμενη από τους γονείς
της. Γρήγορα ενσωματώθηκαν
όλοι στη μεγάλη οικογένεια της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ξεδιπλώνοντας ο
καθένας το δικό του ταλέντο.

Δικό μας παιδί και ο  Μάνθος
Μπούντρης, ο οποίος πέρασε
στο Τμήμα Οικονομικής και Περι-

φερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Ο Μάνθος πέρασε το κατώφλι της Αδελφότητας μαζί με την

μεγαλύτερη αδελφή του, στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, για
να εντρυφήσει στα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας
του. Γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος
συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και τις θεατρικές πα-
ραστάσεις του σωματείου, ενώ η αδελφή του σήμερα αποτελεί
ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. εύχονται στα «παιδιά τους» πάντα
επιτυχίες.

** Oπως είχαμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου, όσοι επιτυχόντες επιθυμούν να δημοσιευτεί το
όνομά τους στην εφημερίδα, παρακαλούμε να ενημερώ-
σουν τη γραμματεία ή την υπεύθυνη της εφημερίδας για
τη σχολή στην οποία πέρασαν και να προσκομίσουν φω-
τογραφία τους. 

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» από τον καιρό της ίδρυσής της μέχρι  σήμε-
ρα, δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Ένας απ’αυτούς εί-
ναι και ο τομέας της ψυχαγωγίας, με σκοπό όχι μόνο την τέρψη
των μελών, αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων  μεταξύ τους. 

Λίγη ρακή, ένα μεζεδάκι, ακούσματα από την πατρίδα, συζή-
τηση και χορός με συμπατριώτες, συγγενείς και καλούς φίλους,
ήταν πάντα βάλσαμο στην ψυχή κάθε ξενιτεμένου.

Ψάχνοντας στο αρχείο της Αδελφότητας, βρήκαμε 2 φωτο-
γραφίες από χοροεσπερίδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»  που πραγμα-
τοποιήθηκε το 1950, με έναν από τους πρωτομάστορες της
κρητικής μουσικής, που τίμησε την πατρίδα του ως τα πέρατα
του κόσμου, τον  Αλέκο Καραβίτη και χορευτικό συγκρότημα
με τις παραδοσιακές του ενδυμασίες, ενώ παρατηρούμε και
τον τρόπο οργάνωσης, με σκοπό να τηρηθεί η τάξη και η προ-
τεραιότητα στους προσκεκλημένους.

Ψάχνοντας  στα  παλιά…

Ορθιοι σειρά: Μαρίνος Γιαννικάκης, Μαρία Β. Μπούντα, Νίκος Μαστρό-
καλος, Ζωή Κουρούκλη, Πόπη Γ. Παντουβά και Αλέκος Καραβίτης Καθήμενοι: Φρα-

γκιάς Χριστοδουλάκης, Δημοσθένης Βοσκάκης και Σταμάτης Ανδρεαδάκης
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Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώ-
ραλη, με την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κα Σταυρούλα Αντω-
νάκου, πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Πειραιά με
επίκεντρο σημαντικά έργα στην πόλη, όπως η ανάπλαση του
Αγίου Διονυσίου και του παραλιακού μετώπου στο Μικρολίμα-
νο, η ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Καπαγέρωφ,
καθώς και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, σε δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων:
«Συναντήθηκα με την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, με την οποία
συζητήσαμε για τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται στην πόλη,
καθώς και μια σειρά άλλων τα οποία προγραμματίζονται και
βέβαια όπως είναι λογικό, συζητήσαμε για το μείζον θέμα της
πανδημίας και των μέτρων που έχει λάβει ο καθένας στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων του. Η συνεργασία μας με την  Αντιπερι-
φερειάρχη Πειραιά, είναι συνεχής και εποικοδομητική».

Η κα Αντωνάκου στη δήλωσή της αναφέρθηκε στην πορεία
των έργων που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής, σημαντικών έργων τα οποία σε λίγο καιρό θα
δημοπρατηθούν, αλλά και για την αύξηση των κρουσμάτων
του Covid - 19 λέγοντας ότι η Περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα,
για ενέργειες εντός των αρμοδιοτήτων της. Τόνισε δε ότι η πολύ
καλή συνεργασία με το Δήμο συνεχίζεται, με στόχο πάντα έργα
ουσίας. 

Συνάντηση εργασίας  

Το Μετρό ή Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος είναι ένα σιδηρο-
δρομικό σύστημα μαζικής μεταφοράς των μεγαλουπόλεων. Η
λέξη είναι ελληνικής προέλευσης (αντιδάνειο: μετρό <γαλλ.
métro < chemin de fer métropolitain < ελλ. μητροπολιτικός σι-
δηρόδρομος) και χρησιμοποιήθηκε το 1900 στο Παρίσι για
πρώτη φορά σε σχέση με σιδηρόδρομο (Métro de Paris). 

Το πρώτο Μετρό που λειτούργησε ήταν το Μετρό του Λονδίνου. 
Στην Ελλάδα, ο Σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς, μετατρά-

πηκε επίσημα σε Μετρό το 1904, όταν έγινε η ηλεκτροδότηση
της γραμμής. Όμως το 2000 η Αθήνα απέκτησε πληρέστερο δί-
κτυο υπόγειου Μετρό, με την γραμμή 2 και 3 της «Αττικό Με-
τρό»  και σήμερα, οι εργασίες κατασκευής νέων σταθμών στην
πρωτεύουσα, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. 

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο που σκοπό έχει  να συν-
δέσει το μεγαλύτερο λιμάνι, με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της
χώρας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και το Μετρό της Θεσσα-
λονίκης.

Εν τω μεταξύ την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, παραδόθηκαν σε λει-
τουργία οι σταθμοί: Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού  και Νίκαιας.
Kαι έπεται συνέχεια….

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμος Νίκαιας- Αγίου
Ι. Ρέντη, φρόντισε όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να προβά-
λει εκείνα τα χαρακτηριστικά της πλατείας που συνδέονται άμε-
σα με την ιστορία. Ένα εξ αυτών είναι και η προτομή του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου η οποία μετά τα έργα, επανατοποθετήθηκε
και κοσμεί πάλι την ομώνυμη πλατεία, στην οποία σε οδηγεί με
πινακίδα, μια από τις εξόδους του σταθμού.

Ο Βενιζέλος υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα, με βα-
θιά πολιτική γνώση και ικανότητα. Η Ελλάδα έχει τοποθετήσει
σε διάφορες περιοχές και μέρη από την Αθήνα μέχρι την Θεσ-
σαλονίκη και από  την Κρήτη ως την Ξάνθη, αγάλματα και προ-
τομές του πολιτικού, ως φόρο τιμής στην προσωπικότητα και
το έργο του.

Προορισμός: Πλ. Ε. Βενιζέλου, Νίκαια
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To Μεταφορικό Ισοδύναμο
Σε πλήρη εφαρμογή

τίθεται το Μεταφορι-
κό Ισοδύναμο (Μ.Ι.),
το οποίο  επιδιώκει
την εξίσωση του κό-
στους μετακίνησης,
που αντιστοιχεί σε
επιβάτες και εμπορεύ-
ματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που
θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια
απόσταση. Το μέτρο αυτό ανακοίνωσε και για την Κρήτη ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλα-
κιωτάκης, σε συνάντηση εργασίας που είχε με τον Περιφερει-
άρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τους τέσσερις Προέ-
δρους των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων της Κρήτης,
παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας. 

Ο Υπουργός  υπογράμμισε πως η απόφαση αυτή είναι το
«προϊόν» μιας πολύ καλής συνεργασίας με την Περιφέρεια
Κρήτης, αλλά και με όλα τα Επιμελητήρια του νησιού. 

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εξέφρασε την
ικανοποίησή του, σημειώνοντας πως είναι ιδιαίτερα θετικό πως
προχώρησε το Υπουργείο στην ένταξη της Κρήτης και ευχαρί-
στησε τον κ. Πλακιωτάκη για  τη συνεργασία. 

Να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε τη
σχετική μελέτη, που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία το Υπουργείο Ναυτι-
λίας ενέταξε το νησί στο πρόγραμμα ενίσχυσης των 75 εκ. ευ-
ρώ για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ξεκίνησε το μεγάλο έργο

Το πρώτο βήμα για την ενεργειακή αυτονομία του τόπου μας,
σηματοδοτεί η προσαιγιάλωση του καλωδίου της «μικρής ηλε-
κτρικής διασύνδεσης» Κρήτης-Πελοποννήσου. Η πόντιση
έγινε στον κόλπο της Κισάμου και η προσαιγιάλωση στην πε-
ριοχή Πλακάλωνα.

Το έργο, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Σύμφωνα με το σχεδιασμό
που βρίσκεται σε εξέλιξη, μόλις ηλεκτριστεί τον Δεκέμβριο του
2020, η πρώτη «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης θα καλύπτει το
34% της απαιτούμενης ενέργειας του νησιού.

Όπως εξήγησαν οι τεχνικοί υπεύθυνοι, το καλώδιο είναι μή-
κους 135 χιλιομέτρων και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί την
καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος που βρί-
σκεται στο μεγαλύτερο βάθος, αφού φτάνει περίπου τα 1.000
μέτρα.

Τη διαδικασία παρακολούθησε στα Χανιά, ο Περιφερειάρχης
Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την ημέρα
αυτή «ιστορική» για το νησί διότι κόποι και διεκδικήσεις πολλών
ετών δικαιώνονται. 

Ισχυρές καταιγίδες
ήταν το κυρίαρχο στοι-
χείο που έφερε και στην
Κρήτη η κακοκαιρία με το
όνομα «Ιανός», χωρίς
ευτυχώς το πέρασμά
του, να έχει τραγικά απο-
τελέσματα. 

Κατά την επέλαση της
κακοκαιρίας μέσα σε λίγη

ώρα έπεσαν αρκετά χιλιοστά βροχής και πλημμυρικά φαινόμε-
να σημειώθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου η πλατεία
των Λιονταριών μετατράπηκε σε λίμνη.

71 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν και  στην Παλαιόχωρα,
από τις βροχοπτώσεις στον νομό Χανίων, ενώ ο κυκλώνας χτύ-
πησε και την Γαύδο, με το μικρό αυτό νησί να πλημμυρίζει και
τόνοι λάσπης να καλύπτουν τα πάντα.

Τέλος αρκετά ήταν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του
νησιού, ενώ πλημμύρισαν και πολλά καταστήματα.

Ο «Ιανός» και στην Κρήτη

Φέτος όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι κα στην Κρήτη, δεν
πραγματοποιήθηκαν επετειακές εκδηλώσεις, πανηγύρια και γε-
νικά κάθε είδους συνάθροιση, η οποία θα μπορούσε να γίνει αι-
τία διασποράς της πανδημίας. 

Έτσι η Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου «Ο
ΠΡΕΒΕΛΗΣ», ακολουθώντας τις συστάσεις της πολιτείας και
τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, τίμησε τους νεκρούς
της στην ιστορική Ιερά Μονή Πρέβελης, με ένα λιτό και σεμνό
μνημόσυνο μετ’αρτοκλασίας, που πραγματοποίησε στις 9 Αυ-
γούστου 2020, χωρίς επισήμους και πύρινους λόγους. 

Μια τελετή συμπροσευχής  και αγάπης, στην ιερή μνήμη των
ηρώων της επαρχίας, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στε-
φάνων στο μνημείο ηρώων, έξω από το χώρο της Ιεράς Μονής. 

Σ ε μ ν ή  τ ε λ ε τ ή
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