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Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά 

« Η  Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »
Με αφορμή τη συμπλήρωση  134 χρόνων από την ίδρυσή της, 

γιορτάζει και σας προσκαλεί:
******•Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:00, στον

Ι.Ν. Τιμίου  Σταυρού στην Καστέλα, όπου θα πραγματοποιηθεί
αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της

•Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, ανήμερα της εορτής και ώρα 09:00
π.μ. στον ίδιο χώρο, όπου θα τελεστεί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των

μελών του σωματείου που έπεσαν ηρωικά, στους αγώνες κατά της
Τουρκοκρατίας, στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης, στον

Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρά Ασία
και κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.

******Με αφορμή δε τη συμπλήρωση  150 χρόνων από τη γέννηση του
Ελευθερίου  Βενιζέλου, πολίτη και πολιτευτή του Πειραιά,

η «ΟΜΟΝΟΙΑ» σας προσκαλεί:
•To Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.  

στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το άγαλμα του Εθνάρχη,
όπου θα τελεστεί δέηση στη μνήμη του μεγάλου πολιτικού.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
•Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:30 στο Βεάκειο Θέατρο

Πειραιά, διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση όπου θα παρουσιάσει μέσω του ι-
στορικού της αρχείου, τους άρρηκτους δεσμούς του Εθνάρχη με το σωμα-

τείο. Τα ντοκουμέντα θα πλαισιώσουν χοροί και τραγούδια
από  τα συγκροτήματα της Αδελφότητας και τους

καλλιτέχνες Μανώλη Κονταρό και Μάνο Μουντάκη.
Η βραδιά θα κλείσει με συναυλία.

Επιμέλεια & παρουσίαση κειμένων:  Α.-Μ. Ντουντουνάκη
Παρουσίαση εκδήλωσης:  Ι. Παπαδάκης

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

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

Ο συμπατριώτης μας και μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βαγγέλης Μαρινάκης,
σε μια αναμνηστική φωτογραφία, μετά την τελετή της ορκωμοσίας στο
Δημοτικό θέατρο, με τον Πρόεδρο και μέλη του Προεδρείου της  Αδελφό-
τητας. Μαζί τους ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Α.  Α. Βροντάκης.

Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
στη διεύθυνση www.akpo.gr για να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες
του σωματείου.
Θα βρείτει πλούσιο υλικό που απαρτίζεται από 15.000 φωτογραφίες, 500

videos, όλα τα τεύχη της εφημερίδας «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» και πολλά
άλλα.

Χ Ο Ρ Ο Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Ρ Ι Ζ Ι Τ Ι Κ Α Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α
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ôçò Áäåëöüôçôáò
Πρόεδρος: 

Τσόντος Θεόδωρος 
Αντιπρόεδροι: 

Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία 
Παπαδάκης Ιωάννης 

Γεν. Γραμματέας: 
Κυπριωτάκης Γεώργιος

Ειδ. Γραμματέας: 
Φουντουλάκη Άννα 

Ταμίας: 
Βαρούχας Λεωνίδας 

Έφοροι:
Παχάκης Γεώργιος

Σαβιολάκης Πολυχρόνης
Κοσμήτορες:

Κυριακάκης Πέτρος
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ

Μέλη:
Αθανασάκης Περίανδρος

Βασσάλος Αντώνιος 
Θεοδωράκης Ανδρέας

Κανατάκης Μάρκος 
Κρητικός Δημήτριος

Κυριακάκης Αριστείδης 
Μαυριδάκης Δημήτριος 

Μπενέτος Γεώργιος 
Τζανουδάκης Χρήστος,

Τσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
Φυλλαδιτάκης Γεώργιος

Óåëéäïðïßçóç
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΟΝΤΟΣ ''

Συμπατριώτες 
και συμπατριώτισσες,
«Από Μάρτη Καλοκαίρι κι από

Αύγουστο Χειμώνα» λέει ο λαός
μας  και φέτος η ηλιοφάνεια, που
έδωσε από νωρίς χώρο στη
συννεφιά, τον επιβεβαίωσε. Με
βροχές και μικρή πτώση της θερ-
μοκρασίας, έκανε λοιπόν ποδα-
ρικό το Φθινόπωρο και απ’ ότι
φαίνεται, ήρθε η ώρα για ανα-
σύνταξη και ευχές του τύπου

«Καλό Χειμώνα να έχουμε» που όσο ο καιρός ήταν
καλός, δεν θέλαμε καθόλου να ακούσουμε.

Η αλήθεια είναι πως όσο προχωρά ο Σεπτέμβρης,
τόσο πιο κοντά μας φέρνει στις υποχρεώσεις και τα
άγχη, που ο ήλιος και η θάλασσα μας είχαν κρύψει. Πα-
ράλληλα όμως με τις προσωπικές μας ανησυχίες, πα-
ρακολουθούμε με αγωνία και  όλες τις πολιτικές
εξελίξεις της χώρας μας, ελπίζοντας σε έναν καλύτερο
Χειμώνα από τον περσινό. Ανάμεσα σ’αυτές και η  ορ-
κωμοσία της νέας Δημοτικής και Περιφερειακής αρχής,
η οποία έγινε με δυο διαφορετικούς όρκους, πολιτικό και
θρησκευτικό και ολοκληρώθηκε αλλού με χαμόγελα, αλ-
λού με φωνές και αντιδράσεις, αλλά παντού με υποσχέ-
σεις και πολλές πολλές φωτογραφίες. Τα λαμπερά φώτα
όμως έσβησαν γρήγορα, αφήνοντας τους νεοεκλεγέ-

ντες μπροστά σε ένα βουνό υποχρεώσεων και τους
δημότες να προσδοκούν να αλλάξει προς το καλύτερο η
καθημερινότητά τους. Να τηρήσουν οι νέοι Δήμαρχοι και
οι αιρετοί της Περιφέρειας τις υποσχέσεις που έδωσαν
για ήθος, δουλειά και διαφάνεια. Να αντισταθούν στους
πειρασμούς και να μην εγκαταλείψουν τα οράματα και
τους σχεδιασμούς τους. Να αποτελέσουν  τα έργα τους
την αρχή μιας νέας εποχής, γεμάτης πρόοδο και ευημε-
ρία. Βέβαια η βοήθεια όλων των δημοτών και καθενός
ξεχωριστά, είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη
των στόχων. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται,
κανένας δεν μπορεί να μένει αμέτοχος και απαθής απέ-
ναντι στα προβλήματα της γειτονιάς του.

Είναι βασικό να κατανοήσουν οι πολίτες πως για να
γίνει  ο Δήμος τους πιο αποτελεσματικός,  χρειάζεται να
συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές, με βάση τις ανά-
γκες της πόλης τους και πέρα από κομματικούς εναγκα-
λισμούς. 

Σίγουρα η σκέψη όλων μας, είναι προσανατολισμένη
στην επόμενη μέρα που οι εκλεγέντες θα κληθούν να διοι-
κήσουν, ως νέα δημοτική αρχή. Σ’αυτήν την ημέρα που
πρέπει όλες τις δυνάμεις του τόπου να συστρατευθούν
σε μια κοινή προσπάθεια. 

Ας συντονίσουμε τις καρδιές μας σε ένα κοινό παλμό.
Και να δείτε που θα τα καταφέρουμε.

Καλό Φθινόπωρο και Καλή Θητεία στους νεοεκλε-
γέντες.

Θ. Τσόντος
Πρόεδρος  

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Καλό Φθινόπωρο και καλή θητεία

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Για να λαμβάνετε την εφημερίδα μας

στέλνετε την διεύθυνσή σας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

185 34 Πειραιάς
ή στο Fax.: 210-4171498
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:

Αδελφότης Κρητών Πειραιά
“«H OMONOIA»

Έδρα: Ελευθ. Βενιζέλου 82
185 34 Πειραιάς

Τηλ. - Fax.: 210 - 4171498
omonoia1880@gmail.com

www.akpo.gr

Εκδότης
Θεόδωρος Τσόντος

6944686163
th.tsontos@gmail.com

Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη  Αντωνία-Μαρία

Α.-Μ.Ν.
Αντιπρόεδρος της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Στο τεύχος αυτό έγραψαν:
Παπαδάκης Γιάννης  Γ. Π.

Τσόντου Κωνσταντίνα  Κ. Τ.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπό-
γραφα ή μη, εκφράζουν τις προσω-

πικές απόψεις και θέσεις των
συντακτών τους.

Μετά από σχετική απόφαση του
Δ.Σ. της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν θα
δημοσιεύονται άρθρα που δια-

σπούν την ενότητα των μελών της.

Εορτή του Προφήτη Ηλία στην πανέμορφη Καστέλα
Με  κάθε επισημότητα πραγμα-

τοποιήθηκε και φέτος στον Πει-
ραιά, ο εορτασμός της ιεράς μνή-
μης του Πυρφόρου και Αναληφθέ-
ντος Προστάτου Ημών και Πρε-
σβευτού προς Κύριον, Προφήτου
Ηλιού του Θεοκρίτου. Πλήθος κό-
σμου απ’όλο το λεκανοπέδιο κα-
τέκλυσε όπως κάθε χρόνο,  το
εσωτερικό και τον προαύλιο χώρο
του Ναού στο λόφο της  Καστέλας,
περιμένοντας υπομονετικά να  προ-
σκυνήσει την περίλαμπρη εικόνα
του Προφήτη. Στο μεγάλο αρχιερα-
τικό εσπερινό μετ’αρτοκλασίας,
που τελέστηκε την παραμονή της
γιορτής, χοροστάτησε ο Μητρο-
πολίτης Πειραιά κ. Σεραφείμ, βοη-
θούμενος από τον Πρωτοσύγκελο
π.Νήφωνα, πολλούς ιερείς και
διακόνους της Μητρόπολης.

Ακολούθησε λιτάνευση της Ιε-
ράς Εικόνας, η οποία περιφέρθηκε
στους δρόμους γύρω από το Ναό,
πάνω στους ώμους των βρακο-
φόρων της  Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ενώ κο-
πελιές του σωματείου με τις παρα-
δοσιακές τους ενδυμασίες ακολου-
θούσαν ευλαβικά τη θρησκευτική
πομπή. 

Στο λόγο του ο Μητροπολίτης
ευχαρίστησε μεταξύ άλλων, τον
Πρόεδρο και το Δ.Σ της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» για την παρουσία
τους στη γιορτή. 

Στη συνέχεια η αντιπροσωπία
της Αδελφότητας απόλαυσε
πλούσιο  κέρασμα στην αίθουσα
του Πολιτιστικού Κέντρου,  ενώ η
παρέα συνέχισε τη βραδιά της, με
βόλτα στην εμποροπανήγυρη που
είχε στηθεί έξω από την εκκλησία
και  μεζεδάκια  σε γνωστό κατά-
στημα της περιοχής.     Α.-Μ.Ν.
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Δ ι π λ ο γ ι ο ρ τ ή  γ ι α  τ η ν   « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »
1880. Μια εποχή που στο πλαίσιο του συνολικού κινήματος αντίστασης

κατά του εχθρού, η αναζήτηση και η οργάνωση συλλογικών μορφών κοινω-
νικής αλληλεγγύης, αποτελούσε βασικό ζητούμενο. Έτσι η ίδρυση και λει-
τουργία της Αδελφότητος των εν Πειραιεί  Κρητών «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», υπήρξε
τομή για τα μέχρι τότε δεδομένα, αφού κατόρθωσε να συσπειρώσει όλους
τους κρητικούς, που έφταναν από το νησί τους κυνηγημένοι και κατατρεγμέ-
νοι στο λιμάνι, ζητώντας υλική βοήθεια και ηθική συμπαράσταση.

133 χρόνια μετά, ο Πρόεδρος του σωματείου Θ. Τσόντος και οι συνεργά-
τες του, βαδίζοντας στ’αχνάρια των ιδρυτών του, στην 40η συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου
2013, αποφάσισαν ομόφωνα, να καθιερωθεί η 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα
ίδρυσης του σωματείου, σαν επίσημη ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτι-
κής περιόδου και να γιορτάζεται κάθε χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, την παρα-
μονή της εορτής του Τιμίου Σταυρού, θα πραγματοποιηθεί όπως και πέρυ-
σι, αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της Αδελφότητας, στον ομώνυμο
Ναό στην Καστέλα και ανήμερα της γιορτής στον ίδιο χώρο, θα τελεστεί τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως των μελών της, που έπεσαν ηρωικά σε όλους
τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας.

Το επετειακό αφιέρωμα θα κλείσει, με επιμνημόσυνη δέηση που θα τελε-
στεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ. και μια μεγάλη εκδή-
λωση, που θα γίνει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19.30, στο
Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη
γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, πολίτη και πολιτευτή του Πειραιά. Η
«ΟΜΟΝΟΙΑ» θεωρεί τον Κρητικό πολιτικό, αναπόσπαστο κομμάτι της πο-

λυετούς ιστορίας της, αφού υπήρξε μέλος της από την εποχή που ήταν
φοιτητής, μέχρι το θάνατό του. Μάλιστα κατά την επανάσταση του Θερίσου,
το σωματείο τάσσεται φανερά στο πλευρό των επαναστατών και γίνεται η
αιχμή του δόρατος του Βενιζελισμού, στην Αττική. Επιπλέον  η Αδελφότητα
στηρίζει τον Εθνάρχη με επιστολές που του αποστέλλει, εκφράζοντας
ανοιχτά την αντίθεσή της σε κάθε αρνητικό δημοσίευμα που κυκλοφορεί,
από το στενό περιβάλλον του Πρίγκιπα. 

Το 1916, ο Εθνάρχης  επιβεβαιώνει την εκτίμησή του στο σωματείο, με
την αγορά ενός ακινήτου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 82, από τους κληρονό-
μους του Χατζημιχάλη-Γιάνναρη, το οποίο δωρίζει στην «ΟΜΟΝΟΙΑ». Η
Αδελφότητα αμέσως μεταστεγάζεται στο ιδιόκτητο πια μέγαρό της, όπου
παραμένει μέχρι σήμερα.

Ως εκ τούτου η «ΟΜΟΝΟΙΑ» δεν θα μπορούσε να γιορτάσει την επέτειο
ίδρυσής της, χωρίς να τιμήσει τη μνήμη του ευεργέτη της, με δέηση υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του και κατάθεση στεφάνου μπροστά από τον αν-
δριάντα του. Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, θα κλείσουν με μια ξεχωριστή
παρουσίαση της ζωής και του έργου του Εθνάρχη, καθώς και εγγράφων-
ντοκουμέντων από το ιστορικό αρχείο της Αδελφότητας, τα οποία αποδει-
κνύουν τους άρρηκτους δεσμούς του με το σωματείο.

Δημοσιεύουμε ενδεικτικά ένα ένταλμα πληρωμής που φυλάσσεται στο
αρχείο του σωματείου από το 1898, για το μνημόσυνο των ηρώων που έπε-
σαν υπέρ πατρίδος, καθώς και μια επιστολή που καταμαρτυρεί την στενή
σχέση του Βενιζέλου με την «ΟΜΟΝΟΙΑ».

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» χορεύει στην «Δόρα Στράτου»

Διαφορετικά σύνολα και χορευτικοί συνδυασμοί, βρήκαν μια μαγική
σύνδεση, στην ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση  με τίτλο: «Χορεύοντας με την
καθημερινή τηλεοπτική μας παρέα» που πραγματοποίησε την Δευτέρα 30
Ιουνίου 2014, το τμήμα  Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, στο ιστο-
ρικό Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Μια λαμπερή μουσικοχορευτική παράσταση, βασισμένη σε δρώμενα, τρα-
γούδια και χορό, όλα παρμένα από ελληνικές και ξένες τηλεοπτικές σειρές,
που κατά καιρούς «καθήλωσαν» τους Έλληνες στους δέκτες τους. Με την
αναφορά των πρωταγωνιστών στην επιτυχημένη  δραματική τηλεοπτική
σειρά «Το Νησί», της οποίας το σενάριο βασίστηκε στην Σπιναλόγκα, το
νησί της επαρχίας Μεραμπέλλου Κρήτης, που από το 1905 έως το 1957,
χρησιμοποιήθηκε ως Λεπροκομείο, το πολυάριθμο μουσικοχορευτικό
συγκρότημα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», έκανε την
εμφάνισή του και χόρεψε χορούς της λεβεντογέννας, ξεσηκώνοντας όλους
τους προσκεκλημένους.

Τους χορευτές συνόδευσαν με τη λύρα και το λαγούτο τους, τ’αδέλφια
Άρης και Μαρίνος Κυριακάκης. Μετά το πέρας της παράστασης, η Πρόε-
δρος κ. Κ. Βαρουδάκη, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, τους ευ-
χήθηκε καλό καλοκαίρι και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα. Α.-Μ. Ν.

Λειτουργία Τράπεζας αίματος
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες

της κοινωνίας μας, επεκτείνει την προσφορά της και στον τομέα της εθελο-
ντικής αιμοδοσίας.

Έτσι από δω και στο εξής,  τα μέλη του σωματείου θα μπορούν να δίνουν
αίμα, στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, από τις 08.30-16.30 τις καθημερινές
και από τις 09.30-13.30 τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Προς διευκό-

λυνση των μελών μας, οι  εθελο-
ντές αιμοδότες μπορούν ακόμα να
δίνουν αίμα σε οποιοδήποτε δημό-
σιο νοσοκομείο, δηλώνοντας απλά
πως είναι μέλη της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα μέλη
των μουσικοχορευτικών συγκροτη-
μάτων  της Αδελφότητας, ενισχύουν
τη διάδοση του Εθελοντικού Κινή-
ματος χορεύοντας κάθε χρόνο στη
γιορτή  της Πανελλήνιας Λαμπαδη-
δρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η
οποία θεσμοθετήθηκε από το Υπουρ-

γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Γιατί δεν πρέπει κανείς να ξεχνά, 

πως η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης 
και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.

Tα αποτελέσματά της σώζουν ζωές.
Το αίμα ούτε παράγεται , ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.

Πληροφορίες: 6937045770 κ. Α. Φουντουλάκη                  
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Εκλεγέντες Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών 2014
* Δήμαρχοι   Δήμων, απο τους οποίους σύμφωνα με το καταστατικό της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» κάτοικοι ή εργαζόμενοι

με καταγωγή από την Κρήτη, μπορούν  να εγγράφονται μέλη στο σωματείο μας.

*Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας: 
Καπλάνης Γεώργιος

*Δήμαρχος  Αιγάλεω: 
Μπίρμπας Δημήτριος

*Δήμαρχος  Καλλιθέας: 
Καρναβός Δημήτριος

*Δήμαρχος Κερατσ.-Δραπετσώνας: 
Βρετάκος Χρήστος

*Δήμαρχος  Κορυδαλλού:
Κασιμάτης Σταύρος

*Δήμαρχος  Μοσχάτου-Ταύρου: 
Ευθυμίου Αντρέας

*Δήμαρχος  Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη:
Ιωακειμίδης Γεώργιος

*Δήμαρχος Παλ.Φαλήρου: 
Χατζηδάκης Διονύσιος

*Δήμαρχος  Πειραιά:
Μώραλης Ιωάννης

*Δήμαρχος  Περάματος:
Λαγουδάκης Ιωάννης

Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά:
Γαβρίλης Γεώργιος

*Δήμαρχος  Χαϊδαρίου: 
Σελέκος Μιχάλης

Περιφερειάρχης Κρήτης:
Αρναουτάκης Σταύρος

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων
Βουλγαράκης Απόστολος

Αντιπεριφερειάρχης 
Ρεθύμνου:  Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Ηράκλειου 
Κουκιαδάκης Ευρυπίδης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου:
Πετράκη Πελαγία

Δήμαρχος Χανίων:
Τάσος Βάμβουκας

Δήμαρχος Αγ. Νικολάου:
Αντώνης Ζερβός

Δήμαρχος  Ηρακλείου: 
Βασίλης  Λαμπρινός

Δήμαρχος  Ρεθύμνου:
Γιώργος Μαρινάκης

Δήμαρχος Γαύδου:
Καλλίνικου Ευαγγελία
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Ο ρ κ ί σ τ η κ ε  η  ν έ α  Δ η μ ο τ ι κ ή  α ρ χ ή  τ ο υ  Π ε ι ρ α ι ά

Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα ισχυρών
αστυνομικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε, το
μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου 2014, στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η ορκωμοσία της νέας
δημοτικής αρχής, παρουσία του Μητροπολίτη
Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, Βουλευτών, φορέων της
πόλης και του αθλητισμού αλλά και πλήθους κό-
σμου. Το παρόν έδωσαν και ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δ. Καρύδης, ο π. Υπουργός
Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, ο π. Πρόεδρος του
Ολυμπιακού Σ. Κόκκαλης, ο προπονητής του
Ολυμπιακού Μίτσελ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής
Κ. Μήτρογλου καθώς και παλαίμαχοι παίκτες του
Ολυμπιακού. 

Στον χαιρετισμό του ο νέος Δήμαρχος Πειραιά

Γιάννης Μώραλης, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι
αν και έχει πλήρη συναίσθηση του τι αναλαμβά-
νει, θεωρεί πως ο Πειραιάς είναι μια θαλάσσια
πύλη με μεγάλες δυνατότητες. Υπογράμμισε δε,
πως  ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που υπή-
ρχαν προεκλογικά, θα πρέπει να υπάρξει γόνιμη
και δημοκρατική συνεργασία με όλους και ζήτησε
από τους πολίτες συμπαράσταση και υπομονή,
για τα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Ο πρώτος
σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος της παράτα-
ξης του Γ. Μώραλη «Πειραιάς Νικητής» και Πρόε-
δρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης,
εξερχόμενος του Δημοτικού θεάτρου δήλωσε, ότι
ο ίδιος είναι γέννημα θρέμμα του Πειραιά και θα
κάνει το καλύτερο δυνατό γι αυτόν. Παρόλο που

στην ορκωμοσία παρέστη και ο προφυλακισμέ-
νος βουλευτής της Χ.Α.Ν. Κούζηλος, ο οποίος
έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος, η τελετή ολο-
κληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα και  έληξε με
ρεσιτάλ πιάνου και κλασικής μουσικής, ενώ ακο-
λούθησε δεξίωση για τους προσκεκλημένους.

Η θητεία της νέας δημοτικής αρχής αρχίζει την
1η Σεπτεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την
31η Αυγούστου 2019.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ο οποίος παρευρέθη στην τελε-
τή ορκωμοσίας συνοδευόμενος από μέλη του
Προεδρείου, ευχήθηκε στο νέο Δήμαρχο από καρ-
διάς «Καλή θητεία».                      Α.-Μ. Ν.

Για ακόμα μια φορά οι προσδοκίες μας για ένα
καλό αποτέλεσμα απέναντι στην πολύ καλή ομά-
δα του «ΟΜΑΛΟΥ»  διαψεύστηκαν παρότι η ομά-
δα μας δεν είχε απουσίες. Το παιχνίδι ξεκίνησε με
τον «ΟΜΑΛΟ»  να παίζει καταπληκτικό ποδό-
σφαιρο με συνέπεια, πριν καλά καλά το καταλά-
βουμε, να δεχτούμε 4 γκολ. Στη συνέχεια , η ομά-
δα προσπάθησε να αντιδράσει, ισορρόπησε το
παιχνίδι και κατάφερε να μειώσει το σκορ, αλλά
το σφύριγμα της λήξης μας βρήκε να χάνουμε με
1 γκολ διαφορά.

Πολλοί από τους παίκτες μας ήταν μακριά από
τον καλό τους εαυτό, άλλοι έπαιζαν για πρώτη
φορά και δεν είχαν ακόμα προσαρμοστεί. Όαση
αποτέλεσε ο Κυριακάκης ο Γιώργος που πέτυχε
τα τρία γκολ της ομάδας μας. Ο Τσατσαρωνάκης
ο Μανόλης  πάλευε στο κέντρο και ο Μπιτσακά-
κης ο Χάρης στην άμυνα, ήταν χωρίς βοήθεια. Ο
Δασκαλάκης ο Κώστας πάλευε μία στην άμυνα
μία στην επίθεση αλλά θέλει ακόμα χρόνο Στο
δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Θαλασσινού

του Μιχάλη και του Κρεατσούλη του Αργύρη διορ-
θώθηκαν  τα πράγματα και καταφέραμε με τα
τρία γκολ του Κυριακάκη και ένα του Θαλασσινού
να χάσουμε αξιοπρεπώς με 5-4. Όλοι οι υπόλοι-
ποι κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα προσπα-
θώντας να μεταφέρουν τις ρακοκατανύξεις και τα
παραπάνω χρόνια, από την άμυνα στην επίθεση,
αλλά ως συνήθως το σώμα δεν υπακούει στις
επιθυμίες της καρδιάς μας.

Από την ομάδα του αντιπάλου, που όπως ανα-
φέραμε έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ξεχώρι-
σαν ο πάντα σταθερός στις αποκρούσεις του
Γιάννης Μπαντουράκης, ο Μαγριπλής ο Γιώργος
ήταν καταπληκτικός στο κέντρο και ο Κώστας ο
Σταυρουλιδάκης  για άλλη μια φορά έκανε άνω
κάτω την άμυνά μας , αλλά και όλοι οι υπόλοιποι
παίκτες του «ΟΜΑΛΟΥ»   είχαν πολύ καλή από-
δοση.

Έτσι όμορφα αποχαιρετήσαμε ποδοσφαιρικά
τη σεζόν που μας  πέρασε με ευχές για καλό  κα-
λοκαίρι, καλές διακοπές στην Κρήτη μας και πολ-

λά χαμόγελα. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός  άλ-
λωστε. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες
και τους φιλάθλους και ιδιαίτερα τον Γιάννη το
Μπαντούρη και τον πατέρα του τον Αντώνη που
μας δρόσισαν εντός γηπέδου με τα νεράκια τους
για να είναι πιο γλυκό το ξίδι της ήττας. Τους
ευχόμαστε με το καλό στον καινούριο «ΟΜΑΛΟ»
και καλές δουλειές . 
Η σύνθεση της ομάδας μας :

1. Κυριακάκης  Άρης
2. Μπιτσακάκης Χάρης
3. Λεούσης  Βαγγέλης
4. Πλατσιδάκης  Αντώνης
5.Τζαμάρας Χρήστος
6. Κουλουκσής  Αστέριος
7. Κυριακάκης Γιώργος
8. Θαλασσινός Μιχάλης
9. Τσατσαρωνάκης Μανόλης
10. Δασκαλάκης Κώστας
11. Κρεατσούλης  Αργύρης
12. Μπούντρης  Γιώργος              Γ. Π.

Αποχαιρετιστήρια ήττα «ΟΜΟΝΟΙΑ» - «ΟΜΑΛΟΣ» 4 - 5

Από το χορό στο γήπεδο Από το γήπεδο στο χορό
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Οινοποιε ίο  Πνευματικάκη
Το Οινοποιείο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ βρίσκεται πολύ κοντά στον εθνικό δρόμο

Χανίων – Κισάμου τέσσερα (4) μόλις χιλιόμετρα πριν το Καστέλι και συγκε-
κριμένα στον Δραπανιά, του Δήμου Κισάμου, που έχει μακρόχρονη ιστορία
στην αμπελουργία και στην οινοποιεία.

Ιδιοκτήτες της πρότυπης αυτής οινοποιητικής μονάδας, που απορροφά
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής σταφυλιών της δυτικής Κρήτης και
ορισμένων περιοχών του Ηρακλείου, είναι τα αδέλφια Μιχάλης και
Αντώνης Πνευματικάκης, η οικογένεια των οποίων ασχολείται με την αμπε-
λουργία και την οινοποίηση από πάππου προς πάππου. 

Διαθέτουν γεωπόνους που παρακολουθούν όλο το χρόνο την σωστή
καλλιέργεια των αμπελιών προς εξασφάλιση της ποιότητας.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι επιλεγμένες ποικιλίες, ο ποιοτικός
έλεγχος από  και το μεράκι για το κρασί, είναι στοιχεία που κάνουν διαφορε-
τικό αυτό το οινοποιείο. 

Οι λάτρεις του καλού κρητικού κρασιού μπορούν να το επισκεφτούν, να
δοκιμάσουν τα κρασιά της αρεσκείας τους και να δουν τους αμπελώνες, το
πετρόχτιστο υπόγειο κελάρι και το μουσείο κρασιού.

Ακόμα σε άλλο χώρο διαθέτουν αποστακτήριο ρακής και επίσης τυποποι-
ούν ελαιόλαδο και  πολλά κρητικά προϊόντα που φέρουν την επωνυμία τους.

Το κατάστημα της Αττικής, που εκτός από τα κρασιά διαθέτει και πολλά
κρητικά προϊόντα σε χοντρική και λιανική πώληση, βρίσκεται στην οδό
Κλεισόβης 81 στην Καλλίπολη Πειραιά (τηλ.2104514013).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τον ιστότοπο:
www.pnevmatikakis.com.gr Κ. Τ.



ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ   www.akpo.gr ÛÂÎfl‰·   7Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2014 

Εορτασμός Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου είναι προστάτιδα της οικογένειας του
Μιχάλη Πνευματικάκη, ο οποίος σώθηκε από θαύμα πριν από 27 χρόνια σε
τροχαίο ατύχημα και πιστεύει ακράδαντα πως αυτό οφείλεται στο τάμα του
στην Αγία. 10 χρόνια λοιπόν μετά το ατύχημά του και με την οικονομική
συνεισφορά όλων των ενοριτών και πολλών άλλων πιστών, κατάφερε να
πραγματοποιήσει το τάμα του χτίζοντας ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας
Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στην Ποταμίδα Κισάμου, που εορτάζεται κάθε
χρόνο πανηγυρικά από τον κτήτορα και το χωριό προσελκύοντας αρκετούς
πιστούς απ’ όλη την Κρήτη.

Ομοσπονδία Συλλόγων «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ»

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2014 στην Ιερά Μονή Πρέβελη ετελέσθη το ετή-
σιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο στη μνήμη των Νεκρών Ηρώων της Επαρχίας
Αγίου Βασιλείου από την Ομοσπονδία συλλόγων Επαρχίας Αγ. Βασιλείου
Ρεθύμνης «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ». Στη Λειτουργία χοροστάτησαν ο Σεβασμιότα-
τος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίος, που κατάγεται από το Μυξόρου-
μα Αγ. Βασιλείου και οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Λάμπης- Συβρίτου και
Σφακίων, κ.κ. Ειρηναίος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Ευγένιος. 

Tον Επιμνημόσυνο λόγο στους νεκρούς ήρωες της Επαρχίας Αγίου Βασι-
λείου Ρεθύμνης Κρήτης, εξεφώνησε ο Μιχαήλ Τρούλης, Πρόεδρος της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.

Ακολούθησε κρητικό κέρασμα από την Ιερά Μονή Πρέβελη και στη
συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων έξω από το χώρο
της Ιεράς Μονής. 

Εκ μέρους της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά “Η Ομόνοια” κατέθεσε στε-
φάνι ο Πρόεδρός της.

***************
Την Κυριακή 10 Αυγούστου συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες του «Πρέ-

βελη» σε ημερίδα που οργάνωσε με θέμα: «Αιολική Ενέργεια - Ανεμογεν-
νήτριες: Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό» στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Σπήλι, που κατα-
κλύστηκε από πλήθος κόσμου. Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας κ. Μανώλης Δριδάκης και ακολούθησαν πολλοί ειδικοί ει-
σηγητές που ανέπτυξαν τις αρνητικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών.

Η ημερίδα διοργανώθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου. 

Γλέντι του Χαλικογιώργη στον Άγιο Κωνσταντίνο

Είναι γνωστά, σε πολλούς Κρητι-
κούς, τα περίφημα γλέντια που οργα-
νώνει στο μιτάτο του στο Πέραμα
του Πειραιά ο φιλόξενος συμπατριώ-
της μας Γιώργος Χαλικάκης ή Χαλι-
κογιώργης. Προσκαλεί κατά καιρούς
τους φίλους του, ανάμεσά τους και
πολλούς κρητικούς μουσικούς και
μαντιναδολόγους, και αφού γευτούν
τα πλούσια κρητικά εδέσματα που
προσφέρει ο οικοδεσπότης αρχί-
ζουν τα τραγούδια και τις μαντινά-
δες, πολλές από τις οποίες είναι
εμπνεύσεις της στιγμής εκείνης.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο Ρεθύμνης,
απ’ όπου κατάγεται ο Χαλικογιώργης
κάνει πολλά γλέντια στις καλοκαιρι-
νές του διακοπές. Σ’ ένα από τα
γλέντια του μας προσκάλεσε φέτος
στις 18 Αυγούστου και είχαμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε μια γνή-
σια κρητική βραδιά τόσο από μουσι-
κής όσο και από γευστικής άποψης.

Η οικοδέσποινα Πόπη Χαλικάκη,
πάντα χαμογελαστή και περιποιητι-
κή, ετοίμασε νοστιμότατα κρητικά
φαγητά, φρούτα και γλυκά, που έγι-
ναν ανάρπαστα και ο Χαλικογιώργης
με τον γιό του Κυριάκο έστηναν τρα-
πέζια, βοηθούσαν στο σερβίρισμα,
κερνούσαν κρασί και  έλεγαν πολ-
λές μαντινάδες και ριζίτικα.

Πάνω από εκατό άτομα ήταν στο
γλέντι, ανάμεσά τους και φίλοι από
την Κάρπαθο, που είπαν πολλές φι-
λοφρονητικές μαντινάδες για τον οι-
κοδεσπότη και αντικρυστές στην
υπόλοιπη παρέα. Εκεί ήταν και η
Μελαμπιανή παρέα με το συγκρό-
τημα του Αλέξ. Παπαδάκη,  του Γιάν-
νη Τσουρδαλάκη, του Γιώργη Σπυρι-
δάκη, οικογένεια  Βεργαδή, κ.α.

«Τέτοια παρέα όμορφη
άξια και τιμημένη 
καθένας μας την πεθυμά
και με     χαρά ανημένει»     Κ.Τ.

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 108
ετών, πέθανε  από τη ζωή ο σπου-
δαίος φιλόλογος και καθηγητής,
Εμμανουήλ Κριαράς. 

Ο Εμμανουήλ Κριαράς, μια από
τις μεγαλύτερες προσωπικότητες
της χώρας, πέθανε στο σπίτι του
από ανακομή καρδιάς. Γεννήθηκε
στις 28 Νοεμβρίου του 1906 στον
Πειραιά  από οικογένεια  Σφακιανής
καταγωγής, ενώ τα πρώτα παιδικά
του χρόνια έζησε στη Μήλο. Το
1914 με την οικογένειά του εγκατα-
στάθηκε στα Χανιά, όπου και τε-

λείωσε τις γυμνασιακές του σπου-
δές. Το 1924 ξεκίνησε τις σπουδές
του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, από την
οποία αποφοίτησε το 1929.

Από το 1930 έως το 1950 εργά-
στηκε στο Μεσαιωνικό Αρχείο της
Ακαδημίας Αθηνών, αρχικά ως
συνεργάτης και από το 1939 ως διευ-
θυντής. Παράλληλα με την εργασία
του στο Μεσαιωνικό Αρχείο συνέχι-
σε τις σπουδές του, το 1930 μετέβη
στο Μόναχο με υποτροφία της
Ακαδημίας Αθηνών για να ενημε-
ρωθεί σε θεωρητικά και τεχνικά
ζητήματα της λεξικογραφίας στο πε-
ριβάλλον του Thesaurus Linguae
Latinae, το 1938-1939 και το 1945-
1948, ως διδάκτορας πλέον, για με-
τεκπαίδευση στο Παρίσι, την πρώτη
φορά στη βυζαντινολογία και τη
δεύτερη στη συγκριτική γραμματο-
λογία. Πήρε το διδακτορικό του
δίπλωμα το 1938 από το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, με τη διατριβή Με-
λετήματα περί τας πηγάς του Ερω-
τοκρίτου .                    

Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Κ ρ ι α ρ ά ς

Έτσι και φέτος πα-
ρότι ήταν καθημερινή
ημέρα, Δευτέρα 28 Ιου-
λίου, πλήθος συγ-
γενών, φίλων και άλ-
λων πιστών συγκε-
ντρώθηκε στον πανη-
γυρικό εορτασμό, μετά
τον οποίο ακολούθησε
γλέντι με το μουσικό
συγκρότημα του Μα-
νώλη Μπαντουράκη
και πλούσιο κέρασμα
στο Πνευματικό κέντρο
Ποταμίδας, προσφορά
της οικογένειας Πνευ-
ματικάκη. Αρκετοί έσυ-
ραν τον χορό και άλλοι
τραγούδησαν ριζίτικα
και μαντινάδες, με πρω-
τοστάτη τον Χαλικο-
γιώργη και την παρέα
του.                       Κ.Τ.
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Ε λ .  Β έ ν ι ζ ε λ ο ς  κ α ι  Π ε ι ρ α ι ά ς

Πώς και δεν είσαι στη σχολή σου;
Γύρισα έκπληκτος και είδα τον

κύριο Θόδωρο να πίνει καφέ, διαβά-
ζοντας το "ΒΗΜΑ" σε ένα μικρό
φοιτητικό καφενείο της Αθήνας, στο
οποίο είχα "εισβάλει" πριν μερικά
δευτερόλεπτα.  Ήταν Δεκέμβριος
του 1977.

Ο κ. Θόδωρος ήταν βέρος Πει-
ραιώτης.  Είχε περάσει τα ογδόντα
μα καλοστεκόταν.  Παλιός πολεμι-
στής, οπαδός του Ελ. Βενιζέλου
από την εφηβική του ηλικία και,
όπως ο ίδιος καυχιόταν, ενεργό μέ-
λος των "Φιλελευθέρων" από "νεα-
ράς ηλικίας ανελλιπώς". 

Ψιθύρισα κάτι που έμοιαζε με δι-
καιολογία.

Και σεις πως από εδώ;  συνέχισα
με το θράσος των είκοσι χρόνων
μου.  Δεν έπρεπε.  Το μετάνιωσα
αμέσως.  Ήταν σαν τα του έλεγα:
"Τι γυρεύεις εσύ ο γέρος με το φοι-
τηταριό;"

Είμαι πολύ στενοχωρημένος βρε
παιδί μου.  Δε βλέπεις;  Και μου
έδειξε το "ΒΗΜΑ".  Ήρθα στην Αθή-
να βόλτα για να ξεσκάσω.  (Προ-
φανώς αναφερόταν στην εκλογική
καθίζηση του κόμματος του κέντρου
και στις εξελίξεις που φανέρωναν τη
διάλυσή του).

Στον Πειραιά, όμως, έχουμε
ακόμη δύναμη.  Τι λέτε κι εσείς με
την πείρα σας;

Κάτσε να σε κεράσω και άκου.
Κατάλαβα οτι ήθελε να μιλήσει.
Ο καφές ήρθε, ενώ ο κ. Θόδωρος

ξεκινούσε την "αγόρευσή" του.
Ο Πειραιάς ήταν ανέκαθεν προ-

πύργιο του Βενιζελισμού.  Δεν οφεί-
λετο μόνο στο Κρητικό στοιχείο που
τότε ήταν συμπαγές και πολυάριθμο
και ετροφοδοτείτο συνεχώς από την
Κρήτη.  Πολλοί άλλοι Πειραιώτες έβλε-
παν με καλό μάτι τον Βενιζέλο.

Ο Πειραιάς βλέπεις είναι λιμάνι.
Εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία από
τους Αθηναίους.

Οι Κρητικοί του Πειραιά τάχθηκαν
στο πλευρό του Βενιζέλου, όταν
έκανε την επανάσταση στο Θέρισο
κατά του πρίγκιπα Γεώργιου. 

Στην Κρήτη έβρισκες πολλούς αντι-
βενιζελικούς τότε.  Στους Κρητικούς
του Πειραιά, ελάχιστους.  

Η "ΟΜΟΝΟΙΑ" ήταν το στρα-
τηγείο του Βενιζέλου στον Πει-
ραιά.

Φαντάζεσαι τι ρίσκο πήραν οι
άνθρωποι αυτοί τότε.  (Σημείωση:
εννοούσε τα μέλη του Συλλόγου).

Ήταν Έλληνες υπήκοοι που επα-
ναστατούσαν κατά του βασιλιά τους.

Μέχρι την κρεμάλα μπορούσαν να
φτάσουν αν κάποιος τους φόρτωνε
την κατηγορία της "επιβουλής κατά
της ζωής του βασιλέως".  Ξέρεις βέ-
βαια ότι τότε οι βασιλιάδες έβαζαν
τους εαυτούς τους ένα σκαλοπάτι
παρακάτω από τον Θεό.

΄Ακουσε και μια άλλη ιστορία για
να καταλάβεις τη νοοτροπία της
εποχής εκείνης.  Το πρώτο τροχαίο
δυστύχημα έγινε στην Αθήνα το
1908.  Δύο αυτοκίνητα έτρεχαν στη
Συγγρού και σκότωσαν μια γυναίκα,
που έτυχε να βρίσκεται στο δρόμο
εκείνη την ώρα.

Στο ένα από αυτά βρισκόταν ο τό-
τε πρίγκιπας Γεώργιος, ο γιος του
Κωνσταντίνου, ο εγγονός δηλαδή
του βασιλιά.  Ξέρεις τι έκανε τότε ο
παππούς του;  Κάλεσε όλους τους
οδηγούς των αυτοκινήτων της Αθή-
νας  - πόσοι ήταν τότε; - και τους
έκανε παρατηρήσεις.  Ακούς;

Και έγινε η επανάσταση του 1909
που έφερε τον Βενιζέλο.  Όταν ήρθε
την πρώτη φορά από τα Χανιά στον
Πειραιά, η "ΟΜΟΝΟΙΑ" είχε πλη-
ρώσει το εισιτήριο στο πλοίο που
τον έφερε.  Μη μου πεις πως αυτή
δεν ήταν μια συμβολική κίνηση.

Να γιατί ο Βενιζέλος θεωρούσε
σπίτι του την "ΟΜΟΝΟΙΑ"!

Πολλοί Πειραιώτες ανέβηκαν τότε
στην Αθήνα ακόμη και με τα πόδια,
για να ακούσουν την ομιλία του Βε-
νιζέλου στο Σύνταγμα.  Ήταν τότε
που ζήτησε Αναθεωρητική Βουλή,
συμπλήρωσε.  Δεν είναι λοιπόν
τυχαίο γιατί ο Βενιζέλος διάλεξε τον
Πειραιά για να πολιτεύεται.

Και τον Οκτώβρη του 1912, όταν
κηρύχθηκε ο Ελληνοτουρκικός πό-
λεμος, όλος ο λαός του Πειραιά κα-
τέβηκε στο Φάληρο για να ξεπρο-
βοδίσει τον στόλο μας.

Και με καμάρι βλέπαμε τον πρω-
θυπουργό μας τον Βενιζέλαρο, που
ήτανε πια και δικός μας βουλευτής,
με τις δικές μας ψήφους.  Τι τιμή!

Ακόμα θυμάμαι το διάγγελμά του
στον στόλο:  "η πατρίδα δε ζητά από
εσάς να πεθαίνετε.  Αυτό είναι λίγο.
Σας ζητά να νικήσετε".

Ο Βενιζέλος πίστεψε στη διαβε-
βαίωση του Κουντουριώτη, οτι αυ-
τός μπορεί από μόνος του με τον
"Αβέρωφ", να τα βάλει με τον Τουρ-
κικό στόλο.  Μα βλέπεις σα βουλευ-
τής Πειραιά ήτανε θαλασσινός.

Μη νομίσεις οτι τότε ήταν φίλος
του ο Κουντουριώτης.  Μετά έγινε,
όταν είδε την προδοσία του Κων-
σταντίνου, πρόσθεσε.

Ρούφηξε τον καφέ του και σκέφτη-
κε λίγο, συνέχισε.

Και όταν τέλειωσε ο πόλεμος και
υπογράφτηκε η Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου το 1913 - αυτή που δι-
πλασίασε την Ελλάδα - το κόμμα
των Φιλελευθέρων στον Πειραιά
έκαμε δεξίωση για τον Βενιζέλο.  Στο
ξενοδοχείο "Ακταίο" στο Φάληρο.

Έπειτα ήρθε ο διχασμός.
Η πλειοψηφία των Πειραιωτών -

αν εξαιρέσεις τους Μανιάτες - ήτανε

με τον Βενιζέλο.  Θυμάμαι τότε που
είχε αρρωστήσει ο βασιλιάς Κων-
σταντίνος, στα 1915.  Έφεραν από
την  Τήνο την εικόνα της Παναγίας,
για να τον κάνει καλά.  Ο λαός του
Πειραιά κατέβηκε να δει την εικόνα
που περνούσε.  Δεκάρα δεν έδωσε
στους βαλτούς που κυκλοφορούσαν
επίτηδες και καταριόντουσαν τον
Βενιζέλο που αρρώστησε έλεγαν
τον βασιλιά μας.  Μ΄ αυτές τις αηδίες
πίστεψαν πως θα πάρουν τον κό-
σμο με το μέρος τους.  Μα πέτυχαν
το αντίθετο.

Όταν έγινε το κίνημα της Εθνικής
Αμύνης, τον Σεπτέμβριο του 1916,
υπηρετούσα τη θητεία μου στο 34ο
σύνταγμα, το Πειραιώτικο.

Έφυγα με άλλους δυο (αυτοί ήταν
Κρητικοί) και καταταχθήκαμε στο

στρατό της Εθνικής Αμύνης.  Και
συμπλήρωσε γεμάτος περηφάνια:
"είμαι βλέπεις αμυνίτης, τιμή μου και
καμάρι μου".

Ο κόσμος του Πειραιά, παρά την
πείνα και τις στερήσεις που ήταν
συνέπεια του αποκλεισμού που
επέβαλαν οι Σύμμαχοι, παρέμεινε
βενιζελικός.  Η Βενιζελική οργάνω-
ση στον Πειραιά ήταν πανίσχυρη.
Οι διώξεις σε βάρος των Φιλελευθ-
έρων πολιτών του Πειραιά, ήταν
πάρα πολλές και αγριότατες.  Βλέ-
πεις η χώρα πια είχε χωριστεί σε
δύο "κράτη".

Καρφί στο μάτι των "αντιβενιζε-
λικών" ήταν και η "ΟΜΟΝΟΙΑ".

Τουλάχιστον τρεις φορές στη
διάρκεια του εθνικού διχασμού
(πρώτου και δεύτερου) έχουν επιτε-
θεί και σπάσει τα γραφεία της.

Και συμπλήρωσε γεμάτος θυμό.
"Πώς θα μπορούσαν αυτοί οι αλήτες
να σεβαστούν το σπίτι ενός οπλα-
ρχηγού (εννοεί τον Χατζημιχάλη
Γιάνναρη), που ο Βενιζέλος χάρισε
στους Κρητικούς;"

Όταν τον Μάιο του 1917 επικρά-
τησε το κίνημα της Εθνικής Αμύνης
σε όλη τη χώρα και εκθρονίστηκε ο
Κωνσταντίνος (που να μην έσωνε
να ξαναγυρίσει), ο Πειραιώτικος
λαός λυτρώθηκε από τη "βασιλική"
κατοχή.

Λευτερώσαμε ξανά τη Μακεδονία
μας από τους Γερμανοβούλγαρους,
πήραμε τη Σμύρνη, πήραμε όλη τη
Θράκη, μα τα καθάρματα πήγαν να
δολοφονήσουν τον Βενιζέλο.

Και πότε;  Όταν γύρισε νικητής και
τροπαιούχος στην Ελλάδα με τη
Συνθήκη των Σεβρών στην τσέπη
του.

Εκείνες τις ημέρες είχα γυρίσει
στο σπίτι ύστερα από τέσσερα χρό-

νια, με αναρρωτική άδεια.  Βλέπεις
εμείς τότε, οι Βενιζελικοί, πηγαίναμε
στην πρώτη γραμμή, γιατί οι βασιλι-
κοί συνήθως στασίαζαν και δεν πο-
λεμούσαν. 

Θυμάμαι την παγωμάρα και την
οργή του κόσμου.  Στην αρχή νομί-
ζαμε οτι ο Βενιζέλος σκοτώθηκε....

Και ο Δραγούμης;  (τον διέκοψα).
Ο Δραγούμης.  Τυχαίο περιστα-

τικό παιδί μου.  Ποιός λογικός άνθρω-
πος μπορεί να πιστέψει τις ανοησίες
που ειπώθηκαν και λέγονται ακόμα;
Ήταν ένα καθαρά τυχαίο περιστα-
τικό, χωρίς άνωθεν εντολές.

Όταν επέστρεψε ο Βενιζέλος, του
έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο μεγα-
λειώδης υποδοχή.  Όλος ο Πειραιάς
είχε αδειάσει τότε. Πήγε στο στάδιο.

Μα στις εκλογές του Νοεμβρίου
του "20", τόλμησα να τον διακόψω,
δεν βγήκε βουλευτής.

Άκουσε να δεις νεαρέ μου, είπε
αυστηρά, σ΄ αυτές τις καταραμένες
για τον τόπο εκλογές υπήρξε μια
ενιαία εκλογική περιφέρεια Αττικο-
βοιωτίας.  Τα χωριά της Αττικής, τα
Μεσόγεια και η Βοιωτία τον μαύρι-
σε.  Ο Πειραιάς να ξέρεις οτι ψήφισε
Βενιζέλαρο.

Χαμογέλασε και συνέχισε. Αλλά
εδώ πληρώνονται όλα!

Οι ίδιοι που έφεραν τον Κωνστα-
ντίνο, έγιναν και η αιτία της δεύτε-
ρης  εκθρόνισής του.  Θα μου πεις,
πώς έγινε αυτό.  Θα ξέρεις βέβαια
οτι μετά τη Μικρασιατική καταστρο-
φή, ο στρατός με τον Πλαστήρα και
τον Γονατά αρχηγούς επαναστά-
τησε στη Χίο και τη Μυτιλήνη.  Οι
επαναστάτες έρχονταν με το στόλο
στην Αττική.

Τότε κάποιος από τους φωστήρες
των Ανακτόρων σκέφτηκε οτι θα
μπορούσαν μέσα σε μια δυο μέρες
να επιστρατευθούν τα γύρω χωριά
της Αττικής για να αντιμετωπιστεί το
"αιμοπτύον τέρας", όπως χαρακτή-
ριζαν τον Πλαστήρα.   Πράγματι, στα
χωριά της Αττικής επικράτησε μεγά-
λος ενθουσιασμός.

"Αλοίμονο, για τον κουμπάρο μας
τον Κώτσο να μην πολεμήσουμε;
Μόλις τελειώσει ο τρύγος πλακώ-
νουμε όλοι στην Αθήνα", έλεγαν
στους κατάπληκτους απεσταλμέ-
νους του στρατηγού  Κωνσταντινό-
πουλου. 

(Ο στρατηγός Κωνσταντινόπου-
λος ήταν τότε στρατιωτικός διοι-
κητής στην Αττική, φανατικός βασι-
λικός, ορκισμένος εχθρός κάθε Βενι-
ζελικού).

Σε κούρασα όμως με τον μονόλο-
γο, ε;

Όχι, κάθε άλλο, τι λέτε!
Κάτσε να σου πω για μια

επίσκεψη του Βενιζέλου στον Πει-
ραιά.  

Πρέπει να ήταν το 1933.  Είχε ξα-
ναφουντώσει πάλι ο εθνικός διχα-
σμός. 

Συνέχεια στην  σελίδα 9

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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Ε γ ώ  ή  ε μ ε ί ς ;
Σε μια αποστροφή

του λόγου του, ο Στέ-
λιος Ράμφος, - σύγχρο-
νη φιλοσοφική πένα,
εγνωσμένου βεληνε-
κούς, -αναφέρει μεταξύ
άλλων ...η απουσία του
"εμείς", στέρησε με τον
πλέον καταδεικτικό τρό-
πο, πολύ γόνιμο χρόνο
από την πρόοδο και την

εξέλιξη, ως φυσιολογικό αίτιο. Σε αντίθεση η
συντήρηση του "εγώ" δημιούργησε κενά δαιμόνια
και στρεβλώσεις, τα οποία προσαρμόσθηκαν ως
ίδιον της φυλής μας και κατατρέχουν εδώ και αρκε-
τούς αιώνες τη συλλογικότητα και την προοδευτι-
κή εξελικτική της διαδικασία, δημιουργώντας  αγκυ-
λώσεις και οπιςθοδρόμηση.

Ως γενική παραδοχή που αφορά το σύνολο του
Ελληνικού λαού, αποτυπώνεται με τον πλέον χα-
ρακτηριστικό και ενδεικτικό τρόπο σε μικρότερης
κλίμακας κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη αναφο-
ρά στο τοπικό ιστόγραμμα όπως , τα σωματεία, οι
ενώσεις οι σύλλογοι κλπ.

Οι τελευταίοι μάλιστα όταν αφορούν τον πολιτι-
σμό μέσα από το πολιτιστικό κίνημα, θα έπρεπε
να δημιουργούν προσδοκίες αναδεικνύοντας την
ουσία και τη διαχρονικότητα της παράδοσης μέσα
από δοκιμασμένα μεγέθη του παρελθόντος σε
σύνθεση εμπειρίας γνώσης και προοπτικής. Με
λίγα λόγια το πιο ιδανικό περιβάλλον!

Άντ´ αυτού σιγή ιχθύος.
Διότι αυτό που παρατηρείται ιδιαίτερα στον

πολυποίκιλο βίο των συλλόγων μας, είναι το κα-
θεστώς αναβρασμού γύρω από τον περιούσιο
θρόνο της εξουσίας και ότι αυτή συνεπάγεται, τό-
σο στον πραγματικό όσο και στον ιδεατό κόσμο
αυτών που την επιδιώκουν.

Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην απέλπιδα προσπά-
θεια κατάκτησης του τροπαίου της διοίκησης,
στόχου που στην περίπτωση μη επίτευξης του, με
τον καταστατικό και σύννομο τρόπο, δημιουργεί
αλλεπάλληλες αλυσιδωτές αντιδράσεις με κατάλ-
ηξη τις περισσότερες φορές σε διασπαστικές κι-
νήσεις, με τον αρνητικό αντίκτυπο δημιουργίας

νέων σχημάτων-συλλόγων, που το μόνο στόχο
που εξυπηρετούν είναι η απομείωση του αν-
θρώπινου δυναμικού των ήδη υπαρχόντων
συλλόγων και του έργου τους, και όχι την
ενίσχυση του κοινού σκοπού. Μάλιστα η ιδιο-
ποίηση της εξουσίας ενισχύει την εισαγωγή του
παρόντος άρθρου δίνοντας τροφή στο υπέρμετρο
"εγώ" και ότι αυτό συνεπάγεται.

Ειδικότερα μια τέτοια εξέλιξη παρατηρείται
γύρω από την πολιτιστική παράδοση της Κρήτης
με έκδηλη την απογοήτευση του θεωρητικού υπό-
βαθρου του "Συγκρητισμού".

Δυστυχώς η μανία του "άρχειν" διαστρεβλώνει
το μήνυμα που απορρέει από τον ιστορικό ρόλο
που θα έπρεπε να διέπει η ενασχόληση με τα πο-
λιτιστικά. Και όπου παρατηρούνται τέτοιου είδους
φαινόμενα, το σίγουρο ειναι ότι το μόνιμο θύμα θα
παραμένει το αξιακό σύστημα το οποίο όλοι επι-
καλούνται, και λίγοι δυστυχώς το ακολουθούν.

Όλα για την ταυτότητα λοιπόν. Και ας μην
υπάρχει το ποίμνιο πολλές φορές για να την νομι-
μοποιεί. Αυτό τελικά δεν έχει σημασία διότι στην
πραγματικότητα εχει επικρατήσει το ότι δηλώσεις
είσαι.

Ας μου επιτραπεί όμως ενα σχόλιο προς όλους
αυτούς τους επίδοξους και αυτόκλητους εκλε-
κτούς και Μεσσίες:

Ας απομακρύνουν το μικροσκόπιο από την
οπτική τους και ας επιστρέψουν στις διαστάσεις
του πραγματικού κόσμου, όπου η σύνθεση μέσα
απο το διάλογο και την αμοιβαία υποχώρηση,
δημιούργησε ανεπανάληπτα επιτεύγματα, αφού
το " εμείς " υπήρξε πάντα η δύναμη και το θετικό
πρόσημο, πόσο μάλλον σήμερα που τόσο το έχου-
με ανάγκη. Επίσης ας θυμούνται, οτι τα νεκροτα-
φεία ειναι γεμάτα από αναντικατάστατους

Και φυσικά το μόνο που θα καταφέρουν στις
μελλοντικές γενιές ειναι να τους θυμούνται μόνο
ως ενα ελάχιστο σημείο στίξης ... 

Μια άνω τελεία!

Μιχ. Φαρσάρης
Επιστημονικός συνεργάτης της Βουλής

28.8.2014

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Συνέχεια από την σελίδα 8 
Ο Βενιζέλος ζήτησε να κατέβει ο ίδιος στον Πει-

ραιά ανεπίσημα, για να επισκεφθεί τους προσφυ-
γικούς συνοικισμούς της Δραπετσώνας και των
Ταμπουρίων, προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος
τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Ο Παύλος Γύπαρης προσπάθησε να τον απο-
τρέψει. Οι αντίπαλοί του ήθελαν να τον δολοφονή-
σουν όπου τον έβρισκαν.  Μα ο Λευτέρης, παλιός
πολεμιστής, δε χαμπάριασε.  

Και πήγε.  Τον συνόδευαν τρεις Πειραιώτες
βουλευτές.  Ο Παύλος Ντενιδάκης, ο Σταμάτης
Χατζήμπεης και ο Σάββας Σαββίδης.  Σε πληρο-
φορώ οτι έγινε λαϊκό προσκύνημα.

Ο Βενιζέλος συγκινήθηκε από τις θερμές και
αυθόρμητες εκδηλώσεις του κόσμου, αλλά
συγκλονίστηκε για τις άθλιες συνθήκες κάτω από
τις οποίες ζούσαν.

"Απορώ πώς με ψηφίζουν οι άνθρωποι αυτοί
και δεν έγιναν κομμουνιστές", είπε στον Χατζή-
μπεη.

Όταν μετά άρχισε να οργανώνει το κίνημα του
"35", ο Σταμάτης Χατζήμπεης τον επισκέφθηκε
στο σπίτι του στα Χανιά στις 15 Δεκεμβρίου του
"34", ανήμερα του Αγίου Ελευθερίου.  Τότε ο αρ-
χηγός είπε στον Χατζήμπεη, να μην ανακατέψει με
κανένα τρόπο τους πρόσφυγες στο κίνημα.  Σιγά
να μην τον άκουγε ο Χατζήμπεης.  Σε ποιον θα το-
λμούσε να πει να μην τρέξει για τον Βενιζέλο;

Μα ας όψονται εκείνοι που ξεκίνησαν το κίνημα
χωρίς τον Πλαστήρα (οι ηλίθιοι).  Μετά και αυτός ο
Δεμέστιχας μας έκαψε.  Πήρε μωρέ τον στόλο και
αντί να στηθεί έξω στο Φάληρο να ρίξει πέντε
κούφιες κανονιές κατά την Αθήνα, πήγε στα Χανιά
στον Βενιζέλο.  Να κάνει τι; Να πάρει μπράβο;  Σε
βεβαιώνω οτι όλος ο Πειραιάς θα έπεφτε να τους
φάει, αν έμενε ο στόλος.  Αλλά χάσαμε.  Από τότε
δεν είδαμε Θεού πρόσωπο οι Φιλελεύθεροι. Κι ο
Βενιζέλος από την πίκρα του πέθανε εξόριστος
τον επόμενο χρόνο.  Και οι αλήτες δεν άφησαν το
πλοίο με τη σορό του να προσεγγίσει έστω για
λίγο στον Πειραιά, στην εκλογική του περιφέρεια
μωρέ.

Έγινε μια μικρή παύση.  Ήταν συγκινημένος,
κατάλαβα πως έπρεπε να τον αφήσω μόνο του.
Τον χαιρέτησα.  Έχω ακόμα στ΄ αυτιά μου τα τε-
λευταία του λόγια. "Να θυμάσαι οτι ο Βενιζέλος
έζησε για την Ελλάδα.  Οι άλλοι ζουν από την
Ελλάδα".

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ

Όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει τα

προηγούμενα τεύχη της εφημερίδας μας 

“Κρήτες του Πειραιά”, μπορεί να επισκεφτεί 

το site της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” www.akpo.gr

Η Ελληνίδα ξεναγός μας εν δράσει και η Τουρ-
κάλα ξεναγός, που σε υποχρεώνει η Τουρκία να
προσλάβεις για να δεις τα αξιοθέατα, κοιμάται
του καλού καιρού.

Στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα; Προ-
σλαμβάνουν οι Τούρκοι  Έλληνες ξεναγούς ή
είμαστε «μπάτε σκύλοι κι αλέστε»;;;; 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Στρατιωτικό τμήμα που μπήκε πρώτο στην Κο-

μοτηνή την 14η-7-1913 και εξεδίωξε τους Βουλ-
γάρους σε κεντρικό δρόμο της Κομοτηνής παρα-
τηρήσαμε αυτή την πινακίδα και σας την παραθέ-
τουμε. Οι Κρητικοί ήταν πάντα πρωτοπόροι στους
απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας.

Είναι μακάβριο το θέμα,  αλλά εντυπωσιακό.
Στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχουν γραφεία
τελετών. Το έργο αυτό αναλαμβάνει ο κάθε δή-
μος που έχει την νεκροφόρα που εικονίζεται στην
φωτό και ένα κοινό φέρετρο  για όλους  μιας και
αυτό  χρησιμοποιείται μόνο για την μεταφορά και
όχι για την ταφή.

Στον περίβολο
της Ζωοδόχου
Πηγής του Μπα-
λουκλί  ή Πα-
ναγίας της  Μπα-
λουκλιώτισσας
έχουν ταφεί  15
Πατριάρχες από
το 1842 έως το
1991. Πολύ κο-
ντά βρίσκεται το
Ελληνικό νεκρο-
ταφείο.

Παλιά άποψη της Κωνσταντινούπολης πριν
την κατάληψη από την Οθωμανική αυτοκρατορία

Κ. Τ.

Παραλειπόμενα από το ταξίδι
μας στην Κωνσταντινούπολη
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Ο κοσμήτορας Μιχάλης Μακρο-
γαμβράκης στον 91.4 κάθε Σάββατο
6-8 μ.μ. στα «Κρητοπερπατήματα»
με τραγούδια της Κρήτης και νέα
από την «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Τα ελληνικά νησιά στην ελίτ των τουριστικών προορισμών

Ήλιος, φως, θάλασσα, φιλόξενοι άνθρωποι και
αμέτρητες επιλογές για διακοπές, είναι μερικά μόνο
από τα στοιχεία που κάνουν δυναμική την παρου-
σία της Ελλάδας στον τουρισμό. Ιδιαίτερα τιμητικά
για την πατρίδα μας, είναι και τα μηνύματα που
έρχονται από το εξωτερικό, αφού τα ελληνικά νησιά
έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις μεταξύ των αλλο-
δαπών παραθεριστών. Σύμφωνα μάλιστα με τα
αποτελέσματα της έρευνας «World's Best Awards»
2014, του περιοδικού Travel+Leisure, τρία ελληνικά
νησιά, δεσπόζουν στη λίστα των καλύτερων προο-
ρισμών του κόσμου: 

Η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Μύκονος. Στην ψηφο-
φορία που πραγματοποίησαν οι αναγνώστες του
έγκυρου εντύπου, το νησί του ηλιοβασιλέματος
αναδείχτηκε πρώτο παγκόσμια, συγκεντρώνοντας
89.98 ψήφους και αφήνοντας πίσω του, τρία νησιά

της Χαβάης!!!
Η Λεβεντογένα  βρίσκεται στην τρίτη θέση πανευ-

ρωπαϊκά, πίσω από το Κάπρι της Ιταλίας, με 84,26
βαθμούς, ενώ μετά την Σικελία, στην πέμπτη θέση
βρίσκεται το νησί των ανέμων συγκεντρώνοντας
82,55 βαθμούς.

Αναλυτικά η κατάταξη και οι βαθμολογίες έχουν
ως εξής:

Ευρώπη
1. Σαντορίνη, Ελλάδα 89.98
2. Κάπρι, Ιταλία 85.36
3. Κρήτη Ελλάδα 84.30
4. Σικελία, Ιταλία 84.26
5. Μύκονος Ελλάδα 82.55
Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η

όμορφη χώρα μας κατακτά τέτοιου είδους δια-
κρίσεις στο εξωτερικό.

Η Κρήτη κερδίζει τις εντυπώσεις στο εξωτερικό
Ελαφονήσι : Το «παραδεισένιο» νησάκι

Όλο τον κόσμο συνεχίζουν να μαγεύουν οι ελληνικές παραλίες, τόσο με την απίστευτη ομορφιά τους,
όσο και με τον ήλιο  τους και τα καταγάλανα νερά τους. Σύμφωνα δε με τις προτιμήσεις των χρηστών του
δημοφιλούς ιστότοπου «Τripadvisor», η πανέμορφη παραλία των Χανίων «Ελαφόνησος», βρίσκεται στην
πρώτη 20αδα μαζί με εξωτικές παραλίες στην Βραζιλία, την Καραϊβική, την Αυστραλία, την Χαβάη, τις Σεϋ-
χέλλες, στις ακτές της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Κούβας. Η θέση στη λίστα, συνοδεύεται από ένα χαρα-
κτηριστικό σχόλιο χρήστη: «Πανέμορφη. Το νερό είναι πεντακάθαρο και η άμμος ιριδίζει ροζ τόνους από τα
όστρακα».

«Χρυσό» έφερε  στις αποσκευές του, ο  Θ. Παπαδουλάκης
Μια πολύ σημαντική και συνάμα τιμητική διάκριση, περίμενε το γνωστό Κρητικό σκηνοθέτη, Θοδωρή

Παπαδουλάκη, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, όπου κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κα-
τηγορία «Country, Region, City» για το σποτ του, με τίτλο: «Κρήτη – Όλος ο κόσμος σε ένα νησί». Ο
διάσημος πια Χανιώτης, προσπαθεί να αναδείξει τις ομορφιές του νησιού στο εξωτερικό, ενισχύοντας από
το δικό του μετερίζι, τον τουρισμό της ιδιαίτερης πατρίδας του. 

Ο Ξένιος Ζευς «γιατρεύει» τις λαβωματιές
Παρά το πλήγμα που δέχτηκε ο τουρισμός σε πολλά Ελληνικά νησιά, ανάμεσα στα οποία και η Κρήτη,

από  την οικονομική κατάρρευση κάποιων ρώσικων τουριστικών πρακτορείων, οι Έλληνες επαγγελματίες
αποζημιώθηκαν ηθικά, αφού οι Ρώσοι τους αποδίδουν τα «εύσημα» για τον τρόπο με τον οποίο αντι-
μετώπισαν το πρόβλημα. Επί πλέον το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο χαιρετίζει  ιδιαίτερα τις προ-
σπάθειες όλων των ελληνικών φορέων της τουριστικής αγοράς, κρατικών και ιδιωτικών, για την όσο το
δυνατόν αμεσότερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη και παροχή διευκολύνσεων στους εμπλεκόμε-
νους Ρώσους τουρίστες, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της φιλοξενίας τους στην Ελλάδα και του
ομαλού επαναπατρισμού τους στη Ρωσία.

Καλοκαιρινό ταξίδι
στον κόσμο του βιβλίου

Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης
και της ψυχαγωγίας, είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν μέσα στο καλοκαίρι, όσοι επι-
σκέφθηκαν την 28η Έκθεση Βιβλίου Πειραιά,
που διοργάνωσε και πραγματοποίησε στην
πλατεία Κανάρη, ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτο-
πωλών & Εκδοτών Πειραιά. Οι χιλιάδες φίλοι
του βιβλίου, διέψευσαν με την παρουσία τους,
όλους όσους πίστεψαν πως το πέρασμα
στην ηλεκτρονική εποχή, έφερε  το βιβλίο
στο τέλος της ρομαντικής διαδρομής του.

Οι επισκέπτες συνδυάζοντας την ενημέ-
ρωση, με τη βόλτα τους στη γραφική μαρίνα
του Πειραιά, περιηγήθηκαν στα  περίπτερα
που είχαν στηθεί στο Πασαλιμάνι, για να φι-
λοξενήσουν βιβλία για όλα τα γούστα και
όλες τις ηλικίες. 

Το πολιτιστικό αυτό γεγονός, το οποίο έχει
γίνει θεσμός, μοναδικό σκοπό έχει να ανα-
δείξει το βιβλίο σαν εργαλείο καλλιέργειας
που  προσανατολίζει την σκέψη σε νέους δρό-
μους. 

Στα πλαίσια λειτουργίας της Έκθεσης, πραγ-
ματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις όπως
παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις κ.λ.π.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρόνο, όλο
και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας
δίνουν ραντεβού με τον υπέροχο φορέα του
γραπτού λόγου, διοργανώνοντας εκθέσεις,
φεστιβάλ και παζάρια βιβλίου, τα οποία ικα-
νοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς
αναγνώστες.                                     Α.-Μ. Ν.

Ο  Κ α ν α δ ά ς  χ ο ρ ε ύ ε ι  σ υ ρ τ ά κ ι
Μπορεί η ξενιτιά  να πραγματοποίησε για κάποιους συμπατριώτες μας, τους στόχους και τα όνειρά τους

για μια καλύτερη ζωή, δεν έσβησε όμως ποτέ από την καρδιά τους, το αίσθημα της νοσταλγίας και του
πόθου της επιστροφής.  Οι Κρητικοί και γενικότερα οι Έλληνες όπου γης, αγαπούν την πατρίδα τους και
δεν σταματούν να θυμίζουν με τη λεβεντιά και το μεράκι τους, την καταγωγή τους. Έτσι και στον Καναδά
ένας μερακλής κρητικός, ιδιοκτήτης της ελληνικής ταβέρνας με το όνομα «Ζορμπάς»,  διαθέτει μια μικρή
ορχήστρα που διασκεδάζει τους θαμώνες με ελληνικά τραγούδια.

Πολλές φορές οι παρέες δεν διστάζουν να το ρίξουν στο χορό. Μάλιστα το καλοκαίρι το γλέντι μετατρά-
πηκε σε δρώμενο, αφού μια παρέα Ελλήνων που έτυχε να επισκεφθεί το εστιατόριο, ξεκίνησε να χορεύει
συρτάκι παρασύροντας και τους περαστικούς. Ο δρόμος έκλεισε και σε λίγη ώρα ντόπιοι και ξένοι, έγιναν
μια όμορφη αλυσίδα  που φώναζε «όπα», χόρευε και γελούσε.

Αθάνατη ελληνική ψυχή!!! Καμιά δύναμη δεν μπορεί να σε υποδηλώσει.
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Π ο λ λ έ ς γ ι ο ρ τ έ ς … . π ο λ λ έ ς χ α ρ έ ς !

Ένα σπίτι  σαν αγκαλιά

Παρόλο που η γνωστή ατάκα «η γιορτή κρατά
σαράντα μέρες» είναι μέρος της λαϊκής μας θυμο-
σοφίας, πιστεύω πως οι γιορτές και μαζί και οι
ευχές που τις συνοδεύουν, κρατούν όσο εμείς το
επιθυμούμε και αποτελούν μια ευλογημένη ευκαι-
ρία, να συναντηθούμε με ανθρώπους που αγα-
πάμε, να μοιραστούμε εικόνες και απολαύσεις και
να συνδέσουμε ήρεμες στιγμές της ζωής μας, με
αρώματα και γεύσεις. Έτσι παρά τη μεγάλη καθυ-
στέρηση, λόγω του φόρτου της καθημερινότητας,
ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ., μαθητές των μου-
σικοχορευτικών συγκροτημάτων και φίλοι της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά του χορευτή Χ.
Τζαμάρα, έσμιξαν το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014,
στο μέγαρο του σωματείου, για να του ευχηθούν
να «χαίρεται τ’όνομά του». 

Οι ετοιμασίες ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευ-
μα, με τα μέλη του Προεδρείου σε εγρήγορση, να
φροντίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ένα
τεράστιο τραπέζι γέμισε με πολλά και πεντανό-

στιμα φαγητά, όλα μαγειρεμένα με μεράκι από
τον ίδιο  τον εορταζόμενο. Το πιο σημαντικό
μπαχάρι; Η  φιλία. Και αυτό ευτυχώς υπήρχε σε
μεγάλη ποσότητα και τι περίεργο...ταίριαζε σε
όλες τις γεύσεις και σε όλα τα πιάτα! 

Οι προσκεκλημένοι προσέφεραν στον Χρήστο
τα δώρα τους, τσούγκρισαν μαζί του τα ποτήρια
τους και απόλαυσαν τις νοστιμιές, με κουβε-
ντούλα και καλή μουσική. Παράλληλα το μέλος
της χορωδίας Γ. Στρατάκη, με αφορμή την επέ-
τειο των γενεθλίων της, έσβησε τα κεράκια της
τούρτας της, ενώ τα κεράσματα  συνεχίστηκαν
από τον Έφορο, Π. Σαβιολάκη και τον Κοσμήτο-
ρα Π. Κυριακάκη, που θέλησαν και αυτοί να μοι-
ραστούν την ονομαστική τους  γιορτή, με καλούς
φίλους. Η βραδιά κύλησε με ζωντανή μουσική
από τ’αδέλφια Αντώνη και  Μανώλη Νικολακάκη
στη λύρα και στο λαγούτο αντίστοιχα και τον
Πέτρο Μπαξεβάνη στην κιθάρα. Η παρέα χόρεψε
και τραγούδησε μέχρι αργά το βράδυ, με τον
Χρήστο μπροστάρη στο γλέντι και στις μαντινά-

δες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Τζαμάρας, ήρθε
φέτος για πρώτη χρονιά στην ΟΜΟΝΟΙΑ, με
σκοπό να παρακολουθήσει μαθήματα κρητικών
χορών. Κατάγεται από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας και
είναι παντρεμένος με το μέλος μας Άννα Μαρα-
γκουδάκη, από τους Αρμένους Αποκορώνου
Χανίων. Ο ίδιος χαριτολογώντας δηλώνει «Σφα-
κιανός» και το υποστηρίζει συνεχώς, με την
αγάπη που δείχνει για την Κρήτη. Φορά συχνά
την κρητική ενδυμασία, χορεύει τους χορούς της
Μεγαλονήσου, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δρα-
στηριότης του σωματείου και  με τις πράξεις του,
το στηρίζει ουσιαστικά.

Τελικά όπως κάθε αρνητική κατάσταση, έτσι και
αυτή που βιώνει τον τελευταίο καιρό  η χώρα μας,
έχει και τη θετική της πλευρά.Η κρίση που «γονά-
τισε» τα ελληνικά νοικοκυριά, μετέθεσε τις αξίες
από την αγωνία του καταναλωτισμού, στην ανά-
γκη να δημιουργούμε φιλίες, να κάνουμε παρέες,
να αγαπάμε και να μας αγαπούν. 

Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία.

Είναι κάποιες φορές στη ζωή μας, που οι όμορφες στιγμές έρχονται ανα-
πάντεχα να μας συναντήσουν και τότε συνειδητοποιούμε, πως δεν χρειαζό-
μαστε μεγαλειώδη πράγματα για να νιώσουμε χαρούμενοι. 

Τέτοιες στιγμές μοιράστηκαν τα ξημερώματα της γιορτής του Προφήτη
Ηλία, ο Πρόεδρος, μέλη του Δ.Σ και φίλοι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», οι οποίοι μετά
από μια ιδιαίτερα κουραστική ημέρα, σταμάτησαν για να ξαποστάσουν στο
σπίτι του Ταμία της Αδελφότητας, Λ. Βαρούχα.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν την υπέροχη θέα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα
στη δροσιά της καλοκαιρινής βραδιάς, ενώ οι κοπελιές της  συντροφιάς, δεν
δίστασαν να στήσουν το χορό. 

Θερμή φιλοξενία, ανοιχτές καρδιές, πλατιά χαμόγελα και ένα συνεχές
«πήγαιν’έλα» της οικογένειας, με τα χέρια γεμάτα κεράσματα, έκαναν τους
προσκεκλημένους να νοιώσουν στο «Βαρουχέϊκο», σαν «στο σπίτι τους». 

Πριν παραπονεθείτε λοιπόν για την πόλη που ζείτε, ψάξτε  όλες τις γω-
νιές της, γιατί κάπου βρίσκονται όμορφοι και ζεστοί άνθρωποι, που περιμέ-
νουν να τους ανακαλύψετε. Άνθρωποι που έχουν την  ικανότητα να  κάνουν
χώρο στη ζωή τους για κάποιον που δεν είναι στην καθημερινότητά τους και
θεωρούν τις ανθρώπινες σχέσεις πολύ σημαντικές.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τον Άγιο Παντελεήμονα
Με σεβασμό και ευλάβεια γιορ-

τάστηκε η μνήμη του Αγίου Με-
γαλομάρτυρα Παντελεήμονα,
Πολιούχου της Δραπετσώνας
στον ομώνυμο Ιερό Καθεδρικό
Ναό, παρουσία πλήθους πι-
στών. 

Την παραμονή της γιορτής,
τελέστηκε ο Μ. Πανηγυρικός
Εσπερινός στον οποίο χορο-
στάτησε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σερα-
φείμ και στη συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιε-
ράς Εικόνας  και των χαριτό-
βρυτων Ι. Λειψάνων του Αγίου. 

Κατά τη διάρκεια της θρη-
σκευτικής πομπής οι φιλαρμο-
νικές του Λιμενικού Σώματος
και του Δήμου Πειραιά παιάνι-
ζαν, ενώ ακολουθούσαν  τιμητι-
κά αγήματα του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, της Ένωσης
Ποντίων Δραπετσώνας και της
Αδελφότητος Κρητών  Πειραιά  
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

«ESPERIA»
Αρτογλυκίσματα
ΓΡ.  ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΗΛ.  2104950774

Μετά το τέλος της λιτανείας το αντι-
προσωπευτικό τμήμα των χορευτικών
συγκροτημάτων της Αδελφότητας, το
οποίο συνοδευόταν από την Αντιπροέδρο
και  μέλη του Δ.Σ., παρακάθησε σε δεί-
πνο μετά από επίσημη πρόσκληση των
ιερέων και του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου.                              Α.-Μ. Ν.
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Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη

Πρόλογος του Προέδρου της
ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην έ-
ρευνα του ΙΝΕΜΥ «Εμπόριο και
Τουρισμός στην Κρήτη» στο Επι-
μελητήριο Χανίων 28/6/2014

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω
στους συναδέλφους και στους πο-
λίτες της Κρήτης την έρευνα για το
εμπόριο και τον τουρισμό στη Με-
γαλόνησο. Αυτή η έρευνα υπήρξε
προϊόν μιας ευρείας και γόνιμης
συνεργασίας του Ινστιτούτου Εμπο-
ρίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της
ΕΣΕΕ με την Ομοσπονδία Εμπο-
ρικών Συλλόγων Κρήτης και τους
Εμπορικούς Συλλόγους Χανίων, Ρε-
θύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε
μια δύσκολη περίοδο όπου η ελ-
ληνική οικονομία βιώνει τα επίχειρα
της πρωτοφανούς ύφεσης και ανα-

ζητεί λύσεις στα προβλήματα που
την ταλανίζουν, οφείλουμε ως κοι-
νωνικοί εταίροι να εκπονούμε εθνι-
κές, κλαδικές και τοπικές μελέτες οι
οποίες θα μας βοηθούν να έχουμε
σαφή εικόνα της πραγματικότητας
της αγοράς και της σχέσης κατανα-
λωτών και επιχειρηματιών. Ειδικά
για μεγάλες περιφερειακές οντό-
τητες όπως η Κρήτη, η συνδυαστική
συνεξέταση  πολλαπλών παραγό-
ντων μπορεί να αποκαλύψει ανα-
πτυξιακές προοπτικές σε πολλά και
διαφορετικά επίπεδα.

Ο τουρισμός είναι μία από τις βα-
ριές μεταβλητές της ελληνικής οικο-
νομίας και ένα από τα μεγάλα
στοιχήματα που πρέπει να κερδί-
σουμε για την έξοδο της χώρας από
την κρίση. Η χώρα μας, λόγω θέ-
σης, μορφολογίας, ιστορίας και φυ-
σικού κάλλους, διαθέτει το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα να υποδέχεται
εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι
εκ των πραγμάτων εξυπηρετούνται
και στις πολυάριθμες τουριστικές
αγορές. Γι’ αυτόν το λόγο, και για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιχει-
ρήσαμε να μελετήσουμε μια σειρά
από τουριστικές εμπορικές αγορές,
να καταγράψουμε τις στάσεις και τις
αντιλήψεις των ξένων τουριστών και

την εικόνα τους από τη λειτουργία
και τις παροχές των εμπορικών κα-
ταστημάτων. Σκοπός μας είναι να
φτιάξουμε ένα εργαλείο για τους
επιχειρηματίες κάθε τουριστικής πε-
ριοχής και έναν οδηγό μελέτης και
για άλλες τουριστικές αγορές. Είναι
πολύ σημαντικό, όταν μάλιστα ανα-
μένουμε για το καλοκαίρι του 2014
τόσο πολλούς τουρίστες, να γνω-
ρίζουμε τις ανάγκες τους και πού
πρέπει να παρέμβουμε για να βε-
λτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες.

Η μικρομεσαία εμπορική επιχεί-
ρηση αποτέλεσε για πολλές δεκα-
ετίες παράγοντα ανάπτυξης και προ-
κοπής. Ειδικά στις τουριστικές περι-
οχές υπήρξε το απαραίτητο συμ-
πλήρωμα για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του τουριστικού κοινού.
Διαμέσου της έρευνας που κρατάτε
στα χέρια σας φιλοδοξούμε να εν-
τοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα
σημεία των τουριστικών αγορών της
Κρήτης• να αναδείξουμε την κατα-
ναλωτική συμπεριφορά των τουρι-
στών, η οποία άλλωστε σχετίζεται
και με τη χάραξη επιχειρηματικής
στρατηγικής και να προτείνουμε τρό-
πους αναζωογόνησης της αγοράς
και καλύτερης προσαρμογής

της στις μεταβαλλόμενες συνθή-
κες. Για την ΕΣΕΕ η υποστήριξη της
μικρομεσαίας επιχείρησης είναι βα-
σική προτεραιότητα και ελπίζουμε
ότι συνεισφέρουμε επαρκώς και στο
επίπεδο της καλής γνώσης των
στοιχείων μιας τοπικής αγοράς και
της κατάρτισης ενός αναπτυξιακού
πλάνου. Είμαι σίγουρος ότι οι συνά-
δελφοι της Κρήτης, αλλά και κάθε
Κρητικός γενικά, μπορούν να βρουν
στην προσπάθειά μας κάποια
στοιχεία που θα διευρύνουν τη
σκέψη τους.

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξούμε
να ανοίξει έναν ευρύ διάλογο τόσο
για τις αναπτυξιακές δυνατότητες
του νησιού όσο και για τις κινήσεις
που πρέπει να γίνουν όσον αφορά
την καλύτερη υποδοχή της τουριστι-
κής κίνησης. Η ΕΣΕΕ πάντοτε  θα
αναζητά εκείνες τις θεματικές που
βρίσκονται στον πυρήνα των ανα-
πτυξιακών προσπαθειών και δεν θα
περιορίζεται στην περιγραφή, αλλά,
αντίθετα, θα προτείνει ρεαλιστικές
και προσεγμένες λύσεις.

Σας καλώ να διαβάσετε προσε-
κτικά τη μελέτη μας και να μοιρα-
στείτε τους προβληματισμούς σας
μαζί μας.

Τ ο  σ ύ μ β ο λ ο  τ ο υ  π ο ν τ ι α κ ο ύ
ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ  σ τ η ν  Ν ί κ α ι α

Σε κλίμα βαθύτατης κατάνυξης, υποδέχτηκε η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,
την πανσεβάσμια Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, πιστό αντίγραφο Αυτής
πού φυλάσσεται στην ομώνυμη  Μονή, στο όρος Βέρμιο της Βέροιας. Το ιε-
ρό γεγονός, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 3ήμερης Επετειακής
Εκδήλωσης, που διοργάνωσε η Ένωση Ποντίων Νίκαιας-Κορυδαλλού.
Εκτός από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νίκαιας κ. Αλέξιο, παρών στο
προσκύνημα ήταν και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βέροιας κ. Παντελεή-
μονας, ο οποίος συνόδευσε στην Αθήνα τη θαυματουργή εικόνα και τον
Τίμιο Σταυρό του Αλεξίου Γ Κομνηνού. Τη Λιτανεία ακολούθησαν τιμητικό
άγημα,  η  Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, μικρά παιδιά που έραιναν
την Παναγία με ροδοπέταλα και πλήθος κόσμου. Η πομπή κατέληξε στον
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Νίκαιας, όπου η εικόνα παρέμεινε για προ-
σκύνημα των ευλαβών χριστιανών.

Το μεγάλο ραντεβού των Ποντίων, ολοκληρώθηκε  στον περιβάλλοντα
χώρο του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλο
γλέντι με ποντιακά και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα και γνω-
στούς πόντιους και λαϊκούς καλλιτέχνες. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η
Ένωση, συνέλεξε  τυποποιημένα τρόφιμα και φάρμακα, προκειμένου να
ενισχύσει τη δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Φαρμακείου του Δή-
μου Νίκαιας, αποδεικνύοντας πως η βαθιά θρησκευτική πίστη, μπορεί να
συνδυαστεί πολύ καλά με την ψυχαγωγία που παραπέμπει στις ρίζες και
παράλληλα να ενεργοποιήσει τα αισθήματα αλληλεγγύης που διέπουν τον
ελληνικό λαό.                                                                                         Α.-Μ. Ν.

Σας γνωρίζουμε ότι, ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών
(Σ.Ε.Π.Α.) συμμετέχει στην 12η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελο-
ντών Αιμοδοτών που διοργανώνεται από την Π.Ο.Σ.Ε.Α., υπό την
αιγίδα του Δήμου Πειραιά, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 στην
Πλατεία Κοραή (έμπροσθεν του Δημαρχείου Πειραιά) και ώρα 18.30
ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
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Παρεάκι με κρητικούς μεζέδες και χαμπιόλι Το Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
Η μουσική και ο χορός, είναι για τον Κρητικό αναπόσπαστο κομμάτι της

ταυτότητάς του. Τον συνοδεύουν στη χαρά, στη λύπη, στη μοναξιά στην πα-
ρέα και  δεν λείπουν από καμιά κοινωνική εκδήλωση. Η κρητική λύρα είναι
το πιο γνωστό μουσικό όργανο του νησιού. Ακολουθεί το λαγούτο, το μαν-
τολίνο και το βιολί. Αντίθετα τα όμορφα ακούσματα από το μπουλγαρί, την
ασκομαντούρα, το χαμπιόλι, τη μάντολα και το νταούλι, έχουν αρχίσει πλέον
να σπανίζουν και τείνουν να εξαφανιστούν. Γι αυτό και εκπλαγήκαμε ευχάρι-
στα, όταν επισκεφθήκαμε την κρητική ταβέρνα «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ», στην Καλ-
λιθέα και βρήκαμε τον Πέτρο Σαριδάκη, από την Εθιά Μονοφατσίου να
παίζει εκτός από λύρα και χαμπιόλι.

Τον συνόδευαν ο Παναγιώτης Κουτούζος με το λαγούτο του και ο Χρή-
στος Τζελεπόπουλος με την κιθάρα του. Όμορφοι ήχοι, άμεση εξυπηρέτηση
και η  μαγεία της αυθεντικής κρητικής κουζίνας,  μας γύρισε πίσω σε άλλους
καιρούς. Τότε που οι άνθρωποι ήταν μερακλήδες και όχι επαγγελματίες.
Όταν δε τα πιάτα με το τρυφερό απάκι, τις μαραθόπιτες τα καλιτσουνάκια,
τη μεστή γραβιέρα, άρχισαν να γεμίζουν το τραπέζι και τα παιδιά ξεκίνησαν
τη μουσική τους περιπλάνηση, κατάλαβα πως το μεράκι μπορεί στον ίδιο
αργαλειό να συνυφάνει την παράδοση και την εξέλιξη με υπέροχο τρόπο
και μοναδικό αποτέλεσμα.

Τι είναι όμως το χαμπιόλι;
Ένα καλαμένιο πνευστό όργανο, που ανήκει στην κατηγορία του φλάου-

του. Το μέγεθός του είναι τόσο όσο η απόσταση μεταξύ δύο κόμπων του κα-
λαμιού, δηλαδή δύο κοντύλων, όπως λέγονται από τους Κρητικούς. Η μα-
ντινάδα, όπως ξέρουμε αποτελείται από ένα 15σύλλαβο στίχο και η με-
λωδία της κινείται πάνω στις πέντε τρύπες του κόντυλα. Αυτός είναι ο λόγος
που η μελωδία λέγεται κοντυλιά.                                                     Α.-Μ. Ν.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εκφράζει τα θερμά του
συγχαρητήρια για την εκλογή του καθηγητή-πολιτικού μηχανικού Μανώλη
Βεληβασάκη στην Προεδρία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και
εύχεται στον ίδιο και σε όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου κάθε
επιτυχία στο έργο τους. 

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται και στηρίζει την ομογένεια όπου γης.
Η καρδιά του νησιού μας χτυπά και στις πέντε ηπείρους, παντού όπου ζουν
Κρητικοί, όπου κατοικούν φίλοι του νησιού μας», αναφέρει σε δήλωση του ο
Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης,  και προσθέτει: «Το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών  αποτελεί το συνδετικό κρίκο της ομογένειας και το
καλύτερο πρεσβευτή μας για την προβολή της Κρήτης, του πολιτισμού της,
του τουρισμού της, των ποιοτικών προϊόντων της.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του νέου Προέδρου Μανώλη Βεληβα-
σάκη, και των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου.  Η Περιφέρεια Κρή-
της βρίσκεται δίπλα και συμπαραστέκεται στο πολύτιμο έργο που παράγει
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών. Μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε
ακόμα περισσότερα για την πρόοδο του νησιού μας».

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
απαρτίζεται από τους κάτωθι : 
Πρόεδρος: Μανώλης Βελιβασά-
κης ( Αμερική )
Αντιπρόεδρος: Κώστας Τραβαγιά-
κης ( Αμερική )
Γενικός Γραμματέας: Ιπποκράτης
Μπελαδάκης ( Αμερική ) 
Ταμίας: Νίκος Βερυκάκης (Αμερική )
Αντιπρόεδρος Ωκεανίας: Μιχάλης

Χουδαλάκης ( Αυστραλία )
Αντιπρόεδρος Ευρώπης:
Σταύρος Περδίκης ( Βέλγιο )
Κοσμήτορας: Αργυρούλα Παρα-
σύρη ( Γερμανία ) 
Δημοσίων Σχέσεων: Ανδρέας Φλια-
τούρας ( Αυστραλία )
Μέλη : Αλεξάνδρα Σαριδάκη
( Λουξεμβούργο )

Δημήτρης Γιανναδάκης (Γερμανία)
Εύα Γκότση ( Αυστραλία )

Η Aegean regatta διοργανώθηκε από τις 18-23/8 για 14η χρονιά υπό την
αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και νησιωτικής  πολιτικής του υπουρ-
γείου ναυτιλίας και Αιγαίου. Ο συγκεκριμένος αγώνας περιλαμβάνει κάθε
χρόνο διαφορετικά νησιά. Φέτος ήταν η Λέρος η Κως η Τήλος και η Ρόδος
και ο αριθμός των σκαφών που συμμετείχαν  στον αγώνα ξεπέρασε τις 90
συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα.

Το σκάφος «κυματοληγή»  που ανήκει στον όμιλο της Βούλας (ΝΑΟΒ)
συμμετείχε για 3 συνεχόμενη χρονιά σ’ αυτόν τον αγώνα με κυβερνήτη τον
Γιάννη Παχάκη και πλήρωμα τους  Ζαχαριουδάκη Νίκο, Χαροντάκη  Ματ-
θαίο, Ιωάννα Τζινάκη , Ιφιγένεια  Ξένου, Σπίγγο Νικόλαο, Άννα Μαρία Κασι-
μάτη και Μαίρη Λέλα.

Μετά από πολύ προετοιμασία η οποία είναι απαραίτητη για ένα τόσο με-
γάλο αγώνα το σκάφος ξεκίνησε από την Αθήνα στις 15 Αυγούστου και έ-
φτασε στη Λέρο στις  17. Η μέρα εκείνη ήταν μέρα καταμέτρησης ,δήλωσης
συμμετοχής και ετοιμασιών αφού στις 18 του μήνα ο καιρός προβλεπόταν
άστατος εντάσεως  7-8 μποφόρ με κατεύθυνση την  Κω.

Το σκάφος «κυματοληγή» συμμετείχε στην κατηγορία irc  και στη συγκε-
κριμένη ιστιοδρομία κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία. Στη 2η ιστιοδρο-
μία από Κω για Τήλο  κατέλαβε μετά από μια εκπληκτική κούρσα ξανά την
1η θέση ενώ στη 3η ιστιοδρομία κατέλαβε τη 3η θέση. 

Μετά από 5 συνολικά ιστιοδρομίες το σκάφος κυματοληγή και το πλήρω-
μα του κατέλαβαν τελικά την 1η θέση στην κατηγορία irc2  και τη 5η θέση
στη γενική κατηγορία irc.                                                                       Κ. Τ.

Ο Γιάννης Παχάκης στην 1η θέση
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O δικός μας άνθρωπος ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙA

και μέλος του Δ. Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
εκλέχθηκε πρόσφατα και ΠΡΟΕΔΡΟΣ του INSULEUR , του Δικτύου
Νησιωτικών, Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tο  INSULEUR εί-
ναι ένας Ευρωπαϊ-
κός θεσμός που
μπορεί και παρεμ-
βαίνει στην Ε.Ε. πε-
τυχαίνοντας πολιτικές
για τα νησιά δίνο-
ντας τους τη δυνατό-
τητα ισότιμα να μπο-
ρούν να αναπτύσ-
σονται με εκείνες τις
περιοχές που δεν
έχουν τα μειονεκτή-

ματα όπως έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Ε. στα άρθρα 170 και 174 της
συνθήκης της Λισσαβόνας.

Δημιουργήθηκε δε από πρωτοβουλία των Ελληνικών Νησιωτικών Επι-
μελητηρίων πριν από 14 χρόνια το Μάιο του 2000 και έχω την τιμή να προε-
δρεύω από το Μάιο του 2014.

Συμμετέχουν μόνο νησιωτικά Επιμελητήρια , σημειωτέον δε ότι οι μισές
από τις χώρες της Ε.Ε. έχουν νησιά με έκταση περίπου το 4% της έκτασης
της Ε.Ε. και ανάλογο πληθυσμό.

Oι νησιωτικές επιχειρήσεις, που εκπροσωπούνται από τα Επιμελητήρια
μας, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βιωσιμότητας, εξαιτίας του
αυξημένου κόστους λειτουργίας τους, του ανταγωνισμού που προέρχεται
από περιοχές της Ε.Ε και Τρίτες Χώρες και της συνεχιζόμενης δεινής οικο-
νομικής συγκυρίας. 

Τα νησιά χαρακτηρίζονται από ενδογενείς μειονεξίες, μόνιμα διαρθρωτικά
προβλήματα που δημιουργούνται από το νησιωτικό χαρακτήρα και τη γεω-
γραφική απομόνωση και είναι «ευάλωτα» σε εξωτερικούς οικονομικούς,
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Με σημαντικές ελλείψεις σε ζητήματα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής,
με ένα παραγωγικό σύστημα φθίνουσας ανταγωνιστικότητας και με αν-
θρώπινο δυναμικό χωρίς επαρκή εφόδια, οι νησιωτικές οικονομίες κα-
λούνται, στην περίοδο 2014-2020, να πραγματοποιήσουν ένα ποιοτικό
άλμα, αξιοποιώντας σε μέγιστο βαθμό τις υπάρχουσες δυνατότητες.

Στην ΕΕ, το «νησιωτικό ζήτημα» υπεισέρχεται οριζόντια σε όλες τις ευρω-
παϊκές πολιτικές (περιφερειακή, περι-
βαλλοντική, αγροτική, ενεργειακή, πο-
λιτική των μεταφορών, πολιτική των
επιχειρήσεων, πολιτική ανταγωνισμού
και κρατικών ενισχύσεων) και, ως εκ
τούτου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
κατά την διαμόρφωση και λήψη των
κοινοτικών αποφάσεων και να τις εξι-
σορροπούν με αντισταθμίσεις

Το INSULEUR έχει συμβάλει, χωρίς
αμφιβολία, στην δημιουργία του «κοινοτικού κεκτημένου νησιωτικότητας»,
το οποίο πρέπει αφενός μεν να διαφυλαχθεί, αφετέρου να αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω.

Θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών υπέρ των νησιών έχουν επι-
τευχθεί, παραδείγματος χάριν, στην ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική,
κυρίως για την περίοδο 2014-2020, στην πολιτική των θαλασσίων μεταφο-
ρών, με την πρόβλεψη ειδικής δέσμης κανόνων για την προστασία ορισμέ-
νων από τις θαλάσσιες συνδέσεις των νησιών της Ευρώπης οι οποίες δεν
θα εξυπηρετούνταν επαρκώς αν ίσχυαν μόνο οι νόμοι της αγοράς και στην
κοινή αγροτική πολιτική με την υιοθέτηση ειδικού καθεστώτος στα μικρά
νησιά του Αιγαίου.

Με σκοπό τον επηρεασμό των Ευρωπαϊκών οργάνων υπέρ των νησιών,
το INSULEUR συνεργάζεται με Κυβερνήσεις νησιωτικών κρατών και οργα-
νισμούς νησιωτικών συμφερόντων, όπως η Επιτροπή Νησιών της Διά-
σκεψης των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της ΕΕ (CRPM) που
εκπροσωπεί και τις Ευρωπαϊκές Νησιωτικές Περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή
Ένωση Μικρών Νησιών (ESIΝ) που εκπροσωπεί τους Δήμους μικρών
νησιών. Η παρουσία του INSULEUR στις Βρυξέλλες, είναι εξαιρετικά
σημαντική.

Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε,  πρόκειται  για έναν  δραστήριο Επι-
μελητηριακό Φορέα και ο κ. Γιώργος Μπενέτος εκλέχθηκε σαν επιστέγασμα
της πολύχρονης προσφοράς του στη Πειραϊκή κοινωνία & οικονομία και τον
θεσμό των Επιμελητηρίων. 

Εμείς του ευχόμαστε καλή θητεία , καλή επιτυχία στο έργο του και
γιατί όχι και “εις ανώτερα”.

Εννέα τολμηροί «θαλασσοπόροι», με επικεφαλής
τον 73χρονο Βρετανό ιστορικό Μπομπ Χόμπμαν,
ταξίδεψαν από το Καψάλι των Κυθήρων μέχρι τα Χα-
νιά, με μια δωδεκάμετρη σχεδία, η οποία κατασκευά-
στηκε με πέτρινα εργαλεία, παρόμοια με αυτά που ει-
κάζεται ότι χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κατά την
Παλαιολιθική εποχή: Καλάμια,  κορμούς κυπαρισ-

σιών, δέρμα από κατσίκα και σχοινί.
Αφορμή για την ιδέα στάθηκε μια αρχαιολογική ανακάλυψη, που έγινε

τον Αύγουστο του 2010 και επιβεβαίωσε τη θεωρία που υποστήριζε, ότι ο
παλαιολιθικός Ευρωπαίος, είχε μετακινηθεί δια  θαλάσσης στην Κρήτη πριν
από 130.000 χρόνια, αναζητώντας τροφή. Οι «Πρώτοι Ναυτικοί» (First
Mariners), όπως ονομάστηκε η ομάδα, ύστερα από πολύμηνη προετοι-
μασία, μόλις φύσηξε ευνοϊκός άνεμος, ξεκίνησαν  το ταξίδι τους και
νικώντας τα κύματα, έφτασαν μετά από δύο ημέρες σώοι και αβλαβείς στα
Χανιά. 

Ο ιστιοπλοϊκός όμιλος της πόλης, θεωρώντας το εγχείρημα, επίτευγμα
ιστορικής αξίας, τίμησε τους τολμηρούς εξερευνητές με ειδική εκδήλωση,
κατά τη διάρκεια της οποίας, ο κ. Χόμπμαν πανευτυχής, δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανε ποτέ ο άνθρωπος στην
Ευρώπη κι εσείς οι Κρητικοί πρέπει να νιώθετε περήφανοι γι’ αυτό».  Α.-Μ. Ν.

Στα χνάρια των πρώτων ναυτικών της Ευρώπης

Ευροκοινοβούλιο
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Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  Ξ υ λ ο ύ ρ η

Ένα δέντρο που οι ρίζες του φτάνουν
στο 1670

Στην ορεινή Κρήτη, οι μεγάλες οικογένειες
συνηθίζουν να έχουν τον «οικογενειακό»
τους  Άγιο. Έτσι όπως  οι Σκουλάδες έχουν
τον Άγιο Μάμμα, οι Σταυρακάκηδες τον Χρι-
στό της Νίδας, οι Τσόντοι τον Άγιο Νικό-
λαο,στα Σφακιά έτσι και οι Ξυλούρηδες
έχουν τον Άγιο Φανούριο στα Ανώγια και
κάθε χρόνο την παραμονή της γιορτής του,
διοργανώνουν ένα μεγάλο πανηγύρι, όπου
το γλέντι και η φιλοξενία είναι ακατάλυτος
νόμος. Φίλοι, συγγενείς, συγχωριανοί, μου-
σαφίρηδες, ξενομερίτες, κανείς δεν μένει
αφάγωτος και διψασμένος. Όλοι θα απο-
λαύσουν παραδοσιακό φαγητό, ρακί, κρασί
και μουσική, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Φέτος όμως για τους Ξυλούρηδες, η 26η
Αυγούστου 2014 ήταν διπλή γιορτή, αφού
ο προστάτης τους, την παραμονή της γιορ-
τής του, φανέρωσε σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους, μέσω της Χρυσάνθης Ξυλού-

ρη, τις ρίζες της οικογένειας, γυρίζοντας
πίσω 500 χρόνια. Η Ξυλουροπούλα που
ζει και εργάζεται  στα Γιάννενα, μετά από
μια πολυετή και ιδιαίτερα κοπιαστική ερ-
γασία, παρουσίασε το γενεαλογικό δέντρο
των Ξυλούρηδων, το οποίο έχει παρακλά-
δια στην Ελλάδα, την Αμερική την Αυστρα-
λία μέχρι και το Μαρόκο.

Η μεγάλη αυτή κρητική οικογένεια, δι-
καίως είναι υπερήφανη για την καταγωγή
της, αφού όπως και πολλές άλλες, πρωτο-
στάτησε στους αγώνες κατά των Τούρκων
και δεν δίστασε να παλέψει για τη λευτεριά
της πατρίδας, κατά την περίοδο της γερμα-
νικής κατοχής. 

Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην
υπενθυμίσουμε πως οι Ξυλούρηδες, είναι
οικογένεια με σπουδαία μουσική παράδο-
ση.  Ενδεικτικά να αναφέρουμε τους ξεχω-
ριστούς καλλιτέχνες-μέλη της- Νίκο Ξυ-
λούρη, τον Ψαραντώνη, τον Ψαρογιάννη
και πολλούς άλλους.                Α.-Μ. Ν.

Γιάννης  Ξυλούρης
Οπλαρχηγός 1821

Γιάννης Σκαλιδης 
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών

στις 22 Αυγούστου, έπειτα από τροχαίο
ατύχημα ο γνωστός Ρεθεμνιώτης παραδο-
σιακός καλλιτέχνης και λυράρης, Γιάννης
Σκαλίδης.

Ο Γιάννης Σκαλίδης τα τελευταία χρόνια
ζούσε στην Ηλιούπολη στην Αθήνα μαζί με
το γιο του. Η κηδεία του έγινε την Τρίτη 26
Αυγούστου στις 11 το πρωί στο χωριό του,
Μικρή Γωνιά Ρεθύμνης. 

Για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις
εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σωματείου, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας : www.akpo.gr
και το facebook στη διεύθυνση: Φίλοι της

Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
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Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους
δύο πυροσβέστες που εκτελούσαν περιπολίες
για την πρόληψη πυρκαγιών, στην περιοχή του
Φράγματος των Ποταμών, όταν είδαν  έναν κρο-
κόδειλο περίπου δύο μέτρων, να κινείται στην
ξηρά και κατόπιν να βουτάει στη λίμνη του φράγ-
ματος. Μόλις  αναγνωρίστηκε η ύπαρξη του
ζώου, και οι χώροι στους οποίους κινείται και ξε-
κουράζεται, αποφασίστηκε ο χρόνος, ο τρόπος
και τα  μέσα που χρειάζονται για τη σύλληψή του.
Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν ο κ. Olivier
Behra, εξειδικευμένος επιστήμονας και η συνε-
ργάτης του κ. Martine Velitch, μέλη της ομάδας
άμεσης επέμβασης-όπως έχει ορισθεί από τον
ΓΓΑΔΚ- υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου,
του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, καθώς και εθελοντές.  Παρ’ όλες

όμως τις συντονισμένες προσπάθειες και την το-
ποθέτηση παγίδων, η ύπαρξη παλαιότερων δέν-
δρων σε κατάκλιση και νεότερης υδροχαρούς
βλάστησης, που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο
του ζώου, δημιουργούν ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες. Η τροφή δε που υπάρχει στο φράγμα
(πάπιες, νερόκοτες, κλπ.) είναι πλούσια με απο-
τέλεσμα το ζώο να μην εισέρχεται  στις παγίδες
μέχρι σήμερα, παρ’ όλο που τις πλησίασε πολλές
φορές. 

Έτσι το ερπετό που πήρε από τους συντοπίτες
του, το όνομα «Σήφης» έχει βάλει όλους και
τρέχουν και εκείνο απολαμβάνει τη «διαμονή»
του στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου, στο Ρέ-
θυμνο, που από μια απλή τεχνητή λίμνη έχει με-
τατραπεί σε τουριστικό θαλάσσιο πάρκο, καθώς
όλο και περισσότεροι σπεύδουν στο σημείο για

να δουν  τον άπιαστο κροκόδειλο. Και φυσικά το
«Σηφαλιό» δεν θα μπορούσε να περάσει απαρα-
τήρητο από τους χρήστες των social media, που
έσπευσαν να δημιουργήσουν μια σελίδα για αυτό
και τους φίλους του στο facebook.           Α.-Μ. Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η  Αδελφότητα Κρητών  Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
διοργανώνει εκδήλωση για τα 150 χρόνια από τη

γέννηση του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου,
πολίτη και πολιτευτή του Πειραιά και σας προσκαλεί

την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.30
στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αποσπάσματα από το
ιστορικό  αρχείο της Αδελφότητας, απαγγελίες

και πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα.
Οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες

Μανώλης Κονταρός και Μάνος Μουντάκης,
αφού πλαισιώσουν με τα ανάλογα τραγούδια

και σκοπούς την εκδήλωση,
θα κλείσουν τη βραδιά με συναυλία.

Είσοδος ελεύθερη.
Σας περιμένουμε.

Σήφης : Ένας κροκόδειλος με facebook
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