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ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
Σας προσκαλούμε στην

χοροεσπερίδα μας, που θα
γίνει στον «Ομαλό» το Σάβ-
βατο  25/1/2014  στις 9:00
μ.μ. με το μουσικό συγκρό-
τημα του Ηλία Χορευτάκη.

Σας προσκαλούμε στην επε-
τειακή, πολιτιστική, μουσικο-
χορευτική εκδήλωση - συναυ-
λία με τον γνωστό καλλιτέχνη
Βασίλη Σκουλά για την Ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα, με
παρουσίαση   αρχειακού υλικού
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στο Δημο-
τικό θέατρο Πειραιά την Κυρια-
κή 23/2/2014 στις 7:00 μ.μ. 

Σας προσκαλούμε 
στην κοπή της βασιλόπιτάς
μας   το Σάββατο 18/1/2014

στις 7:00 μ.μ. στο μέγαρο 
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Θα ακολουθήσει μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» προγραμματίζει
7ημερη οδική εκδρομή στην Κωνσταν-
τινούπολη με αναχώρηση την Δευτέρα
31 Μαρτίου 2014 και επιστροφή την
Κυριακή 6 Απριλίου 2014. Ενδεικτική
τιμή για 2κλινο δωμάτιο: 390 €. Περι-
λαμβάνονται: μεταφορά, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν, μια
διαμονή στην Καβάλα, μια στην Κο-
μοτηνή και τέσσερις στην Κωνσταντι-
νούπολη, πρωϊνά, 4 γεύματα, συνο-
δός και ασφάλεια.

Για κρατήσεις θέσεων είναι απα-
ραίτητη η προκαταβολή των 100 €
έως 25η Φεβρουαρίου. Πληροφορίες:
6944 68 61 63. Υπάρχει η δυνατότητα
μετάβασης αεροπορικώς την 1/4/2014
με  επιβάρυνση. Προϋπόθεση για την
πραγματοποίηση της εκδρομής είναι η
συμμετοχή τουλάχιστον 45 ατόμων.
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H åöçìåñßäá ìáò åêäßäåôáé 
ìå åõèýíç ôïõ Ä.Ó.

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

Óôïé÷åéïèåóßá - Óåëéäïðïßçóç
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΟΝΤΟΣ ''

Εκτύπωση
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Νοτάρα 77 Πειραιάς

Α γ ι α σ μ ό ς  κ α ι  χ α ρ έ ς

Συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες,

Άλλη μια εκλογική ανα-
μέτρηση τελείωσε και παρά τις
πολλές και δύσκολες διερ-
γασίες στις οποίες κατά και-ρ-
ούς έχω λάβει μέρος, η συγκε-
κριμένη ήταν ιδιαίτερα διδακτι-
κή, αφού με έκανε πλουσιότε-
ρο σε αρετές, που η δύσκολη
καθημερινότητα με είχε κάνει

να ξεχάσω, όπως αυτή της υπομονής, της ψυχραιμίας,
της ανεκτικότητας ενώ παράλληλα μου έδειξε πως  να
καλλιεργώ στον περίγυρό μου κλίμα ανοχής, αντί αντι-
παράθεσης  και δημοκρατίας αντί αυταρχισμού, όταν
κάτω από κατάλληλες συνθήκες αναδεικνύονται πιο πρ-
ωτογενή στοιχεία στο χαρακτήρα των ανθρώπων. 

Κάνοντας βέβαια τον απολογισμό του εκλογικού απο-
τελέσματος, καταλαβαίνεις πως ο κάθε ψηφοφόρος,
έχει τα δικά του κριτήρια με τα οποία δείχνει την προ-
τίμησή του μέσω της  κάλπης, στον εκάστοτε υποψήφιο
Άλλοι εκτιμούν την ενεργό συμμετοχή του στα πολιτιστι-
κά δρώμενα επί σειρά ετών, άλλοι συνυπολογίζουν τη
συμπεριφορά του, άλλοι πάλι το έργο του και την προ-
σφορά του. Το σίγουρο είναι πως οι Κρητικοί είναι έξυπνοι
και ανεξάρτητοι άνθρωποι και ακόμα και αν προσπαθή-
σεις με κάποιο τρόπο να τους πιέσεις ή να τους προ-

σηλυτίσεις, θα κάνουν εκείνο που αυτοί θεωρούν σω-
στό. 

Προσωπικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου «τροπαιούχο».
Η νίκη και η ήττα είναι έννοιες με μικρή διαφορά και
εύκολα ανατρέψιμες.  Μπορεί η υπεροχή ενός συνδυα-
σμού να περνά από τις εκλογές, αλλά στην πραγμα-
τικότητα καθορίζεται από την συνέχιση του αγώνα, την
κλιμάκωσή του και τη μαχητική στάση του στο δύσκολο
έργο της διάσωσης και της διάδοσης της παράδοσης. 

Τώρα λοιπόν που ο κουρνιαχτός της προεκλογικής
μάχης έχει κατακάτσει για τα καλά, θα ήθελα να εκφρά-
σω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της
Αδελφότητας, που προσήλθαν για να ασκήσουν το εκλο-
γικό τους δικαίωμα. Τόσο σε αυτούς που μου εμπι-
στεύθηκαν την «ΟΜΟΝΟΙΑ» για άλλη μια τριετία, όσο
και σ’αυτούς που με την αρνητική τους ψήφο με ώθη-
σαν στην αυτοκριτική, την οποία θεωρώ σαν την θεμε-
λιώδη αρχή μιας σωστής διοίκησης. 

Φίλες και φίλοι, 
Τις  Άγιες αυτές ημέρες που διανύουμε, ας ανοίξουμε

τις καρδιές μας και ας μην αφήσουμε τα λάθη μιας μι-
κρής περιόδου, να στιγματίσουν τη σημαντική  πορεία
ενός ιστορικού σωματείου. 

Για μένα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.
Υπάρχει μόνο : «Η ισχύς εν τη ενώσει». 

Καλή Χρονιά με υγεία.

Θ. Τσόντος
Πρόεδρος  

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ε κ λ ο γ έ ς :  Η  ε π ό μ ε ν η  μ έ ρ α

Όμορφες και συνάμα οικογενειακές στιγμές, έζησε η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυ-ρ-
ιακή 10 Νοεμβρίου 2013, κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος χορού.

Νωρίς το απόγευμα ο Πρόεδρος, σχεδόν σύσσωμο
το Διοικητικό Συμβούλιο -στην πρώτη του μετεκλογική
επίσημη εμφάνιση- και πάνω από 150 μαθητές των
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων με τους γονείς
τους, παρακολούθησαν ευλαβικά τον Αγιασμό, που τέ-
λεσε στον Πύργο Πειραιά, ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ με τους συνεργάτες
του, ευλογώντας έτσι την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής
περιόδου. 

Στο λόγο του ο  Ποιμενάρχης, εξέφρασε τη βαθιά του
ικανοποίηση για τη μεγάλη προσέλευση νεολαίας στο
σωματείο, λέγοντας πως τα πρόσωπα των παιδιών α-
ποτελούν για τους μεγαλύτερους την αιτία της χαράς,
της ελπίδας και της εμπιστοσύνης στο μέλλον. Πάνω
στα νιάτα, όπως είπε, εναποτίθεται ο πλούτος των πα-
ραδόσεων, το μεγαλείο των πατέρων μας, των μαρτύ-ρ-
ων και των ηρώων του Γένους. Τέλος, συνεχάρη τον
Πρόεδρο και την εκλεκτή «αγωνιστική του παράταξη»,
όπως αποκάλεσε τους νεοεκλεγέντες Συμβούλους, για
τη νίκη τους στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του σωμα-
τείου και τους ευχήθηκε καλή θητεία, την οποία προέ-
βλεψε πολύκαρπη  και επιτυχή. 

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, ευχαρίστησε το
Σεβασμιώτατο για τη συνεχή και απρόσκοπτη στήριξή
του και ευχήθηκε στους μαθητές καλή αρχή.

Ακολούθησε πλούσιο κέρασμα,  που προσέφεραν οι

γονείς των παιδιών και ο χορευτής Χρήστος Τζαμάρας,
ιδιοκτήτης του επί της Γρ. Λαμπράκη 239, στον Κορυ-
δαλλό, καταστήματος Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
«ESPERIA», ενώ η σύζυγος του μέλους του Δ.Σ. Γ.
Φυλλαδιτάκη Ανθούλα, πρόσφερε στα μικρά παιδιά χει-
ροποίητα ζαχαρωτά για το καλό της νέας σεζόν. 

Το καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα συνεχίστηκε, για
να διακοπεί λίγο αργότερα από την ευχάριστη έκπληξη
που επεφύλαξε το μέλος της Αδελφότητας Χ.
Μπούντρη, στη δεκαοχτάχρονη κόρη της  Ιωάννα, όταν
παρουσίασε τη γενέθλια τούρτα της και την κάλεσε να
σβήσει τα κεράκια, ανάμεσα στα χειροκροτήματα και τις
ευχές των φίλων της.

Συναισθήματα συγκίνησης διαδέχτηκαν τη χαρά, αφού
μόλις η νεαρή χορεύτρια πέρασε το κατώφλι της ενήλι-
κης ζωής, ο συμμαθητής της Χάρης  Μπιτσακάκης,  α-
νακοίνωσε στους παρευρισκόμενους πως την Τρίτη 12
Νοεμβρίου 2013, θα περάσει την πύλη του στρατοπέ-
δου, για να υπηρετήσει τη Μητέρα πατρίδα. Ο Χάρης α-
ποχαιρέτησε δασκάλους και μαθητές και εκείνοι με τη
σειρά τους του ευχήθηκαν καλός φαντάρος  και καλή
αντάμωση.

Τελικά οι μικρές, αλλά μοναδικές στιγμές που μοιρά-
ζονται πολύ συχνά τα μέλη της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, είναι αυ-
τές που ενδυναμώνουν τη μεταξύ τους σχέση και τα κά-
νει άτρωτα σε κάθε είδους δυσκολία.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Για να λαμβάνετε την εφημερίδα μας

στέλνετε την διεύθυνσή σας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

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

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:

Αδελφότης Κρητών Πειραιά
“H OMONOIA”

Έδρα: Ελευθ. Βενιζέλου 82
185 34 Πειραιάς

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

www.akpo.gr

Εκδότης
Θεόδωρος Τσόντος

6944686163
th.tsontos@gmail.com

Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

Αντιπρόεδρος της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”

Σύνταξη
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Θεοδωράκης Ανδρέας   Α.Θ.

Παπαδάκης Γιάννης   Γ.Π.
Τσόντου Κωνσταντίνα   Κ.Τ.

Ορθογραφική επιμέλεια
Τσόντου Κωνσταντίνα 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπόγρα-
φα ή μη, εκφράζουν τις προσωπικές

απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.
Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” δεν θα δημοσιεύο-
νται άρθρα που διασπούν την ενότητα

των μελών μας.
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Ε ο ρ τ α σ μ ό ς  τ ω ν  Α γ ί ω ν  Δ έ κ α
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα μετ΄ αρτοκλασίας, η

Αδελφότητα Κρητών Πειραιά την Κυριακή
22/12/2013 γιόρτασε κι εφέτος τους προστάτες
της Αγίους Δέκα, πρωτοστατούντος του Σεβα-
σμιώτατου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ,
στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, όπου με κατά-

νυξη παρακολουθήσαμε τη Θεία λειτουργία με τη
συνοδεία εκκλησιαστικών οργάνων και χορωδίας
της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο τέλος της Θείας λει-
τουργίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ  ευχα-
ρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. που
παρίσταντο, αλλά ιδιαίτερα στάθηκε στη συμμε-

τοχή των παιδιών, που με ευλάβεια πάντα δίνουν
το παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας
μας. Στο τέλος, η χορωδία του πνευματικού κέ-
ντρου του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας έψαλε
τα κάλαντα απ΄όλους τους τόπους της χώρας
μας.                                                                         Γ.Π.

Η “ΟΜΟΝΟΙΑ” συμμετέχει και χορεύει στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά στο  Πασαλιμάνι
Στις 23/12/2013 τα χορευτικά συγκροτήματα

της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «ΟΜΟΝΟΙΑ»
έδωσαν το παρόν και ξεσήκωσαν τους παρευρι-
σκόμενους στο χώρο που έχει τοποθετηθεί η φά-
τνη κι έχει στολιστεί για τις γιορτές στην πλατεία
Κανάρη στο Πασαλιμάνι, όπου πραγματοποιεί ε-
ορταστικές εκδηλώσεις ο Δήμος Πειραιά για να
διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους τις άγιες αυτές

μέρες . Την παρουσίαση του συλλόγου μας έκανε
ο γνωστός παρουσιαστής Κώστας Βενετσάνος,
όπως κι όλες τις εκδηλώσεις των ημερών. Αναφο-
ρά στην ιστορία και το έργο του συλλόγου μας έ-
κανε ο αντιπρόεδρος Γιάννης Παπαδάκης, ο ο-
ποίος και έδωσε τη σκυτάλη στο μεγάλο χορευ-
τικό κι αυτό με τη σειρά του στα μικρότερα παιδιά
που ενθουσίασαν ακόμη περισσότερο το κοινό. Η

βραδιά έκλεισε με χορό απ΄ όλα τα χορευτικά και
τον κόσμο πάνω και κάτω από την εξέδρα ανεβά-
ζοντας κι άλλο τη χαρά και τη διασκέδαση των
παρευρισκομένων . Πρώτος και καλύτερος στο
χορό ο πρόεδρος και το Δ.Σ.  παρασύροντας και
το πλήθος σε μια πολύ όμορφη εορταστική βρα-
διά.                                                                        Γ. Π.

Ο Ά γ ι ο ς Β α σ ί λ η ς ε π ι σ κ έ π τ ε τ α ι τ ο υ ς μ ι κ ρ ο ύ ς χ ο ρ ε υ τ έ ς .
Η οικονομική κρίση όπως ήταν αναμενόμενο

επηρέασε και τα κρητικόπουλα του Πειραιά, τα ο-
ποία εξέφρασαν την ανησυχία τους για το αν θα
τους επισκεφθεί ή όχι φέτος ο Άγιος Βασίλης. Μια
παραμυθένια σκανταλιάρικη αλληλογραφία
στήθηκε αμέσως από την Αντιπρόεδρο του
Συλλόγου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία ανέλαβε
να μαζέψει τα γράμματα των παιδιών προς τον

Άγιο Βασίλη, αλλά και να τους δώσει την απά-
ντησή του, με την οποία ο ασπρομάλλης γέρο-
ντας τα διαβεβαίωνε πως θα τα επισκεφθεί.

Πράγματι νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 22
Δεκεμβρίου 2013, οι μικροί μαθητές χορού
συγκεντρώθηκαν στον Πύργο του Πειραιά όπου
ένας καλοσυνάτος  παχουλός κύριος με άσπρη
γενειάδα, γυαλάκια και κόκκινη φορεσιά (Π. Κυ-

ριακάκης- Κοσμήτορας), έκανε την εμφάνισή του
φορτωμένος με ένα τεράστιο σάκο παραγεμισμέ-
νο με δώρα. Τα παιδιά τον πλησίασαν και αφού
τον περιεργάστηκαν, έσπευσαν να πάρουν τα
δώρα τους και να φωτογραφηθούν μαζί του. Στη
συνέχεια οι μικροί μαθητές  ευχαρίστησαν το γέ-
ροντα και αντάλλαξαν ευχές για τις Άγιες μέρες
των εορτών.
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Α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς  σ τ η ν  « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »
Από τις αρχαιρεσίες της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», οι

οποίες διεξήχθηκαν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013, στο επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 82, στον Πειραιά, μέγαρο του σωματείου, υπερίσχυσε ο συνδυα-
σμός του Θ. Τσόντου με τους συμβούλους του, έναντι του συνδυασμού του
Χ. Σαλβαράκη.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκλήθηκε σε σώμα, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου
2013 και μετά από ψηφοφορία προέκυψε ομόφωνα η εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Τσόντος Θεόδωρος, Αντιπρόεδροι: Ντουντουνάκη
Αντωνία-Μαρία, Παπαδάκης Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας: Κυπριωτάκης
Γεώργιος, Ειδ. Γραμματέας: Φουντουλάκη Άννα, Ταμίας: Βαρούχας
Λεωνίδας, Έφοροι: Σαβιολάκης Πολυχρόνης, Παχάκης Γεώργιος, Κο-
σμήτορες: Μιχαήλ Μακρογαμβράκης, Πέτρος Κυριακάκης.

Μέλη: Αθανασάκης Περίανδρος, Βασσάλος Αντώνιος, Θεοδωράκης
Ανδρέας, Κανατάκης Μάρκος, Κρητικός Δημήτριος, Κυριακάκης Αρι-
στείδης, Μαυριδάκης Δημήτριος, Μπενέτος Γεώργιος, Τζανουδάκης
Χρήστος, Τσατσαρωνάκης Εμμανουήλ, Φυλλαδιτάκης Γεώργιος.

Εξελεγκτική επιτροπή: Λεβάκης Κωνσταντίνος, Πλυμάκης Λεωνίδας,
Χιώτης Κωνσταντίνος.

Τέλος μετά από συζήτηση και ανταλλαγή  απόψεων, κρίθηκε ομόφωνα α-
ναγκαίο,  να συσταθούν επιτροπές στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος
μέλη του σωματείου, που επιθυμούν να εργαστούν και να προσφέρουν,
ακόμα και εάν δεν  συμπεριλαμβάνονται στους εκλεγέντες. Εξ άλλου, πρό-
θεση του Προέδρου και του νέου Δ.Σ. είναι η συμπόρευση όλων. Εκλεγέ-
ντων και μη.

Επινίκια
Αμέσως μετά την ανακοίνωση, των αποτελεσμάτων από τον Πρόεδρο της

Εφορευτικής Επιτροπής Α. Βροντάκη, μαθητές των μουσικοχορευτικών
σχολών της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, κατέφθασαν στο μέγαρο της Αδελφότητας με
σαμπάνιες, για να συγχαρούν το Δάσκαλό τους για την επανεκλογή του,
καθώς και τους παλιούς και νέους συνεργάτες του. Ο κ. Τσόντος με την
«ολύμπια» ηρεμία που τον χαρακτήριζε καθόλη τη διάρκεια της δύσκολης
προεκλογικής περιόδου, δέχτηκε τις ευχές για την επιτυχία του, συστήνο-
ντας όπως πάντα χαμηλούς τόνους.

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013, όσοι χορευτές προσήλθαν στην Αδελφό-
τητα, για να παρακολουθήσουν το μάθημα  χορού μαζί με τους γονείς τους,
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χειροποίητα ξεροτήγανα -ευγενική προ-
σφορά των συζύγων  δύο εκ των  μελών του Δ.Σ., της Σοφίας Παχάκη και
της Δέσποινας Κανατάκη-και να πιουν ένα ποτήρι ρακή για να πουν στους
νεοεκλεγέντες «Σιδεροκέφαλοι». 

Τέλος την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου
2013, μετά το πέρας της πρώτης
συνεδρίασης με θέμα «Συγκρότηση
σε σώμα», μια μεγάλη τούρτα με την
Κρήτη και ευχές για «Καλή Θητεία»,
έκανε την εμφάνισή της στα χέρια
της  Αντιπροέδρου  Α.-Μ. Ντουντου-
νάκη.  Οι παρευρισκόμενοι, απόλαυ-
σαν το γλυκό σε κλίμα ευφορίας και
αντάλλαξαν ευχές. Στη συνέχεια, το
Δ.Σ. φίλεψε χειροποίητα παραδοσια-

κά εδέσματα, σε όσα από τα μέλη της Αδελφότητας προσήλθαν για να το
συγχαρούν. Η παρέα αντάλλαξε απόψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, γευ-
μάτισε και τσουγκρίζοντας  τα ποτήρια της, επισφράγισε την υπόσχεση για
καλή συνεργασία, με μοναδικό σκοπό την ευημερία του σωματείου.

Στην φωτογραφία ο πρώην
πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Γιώργος Ουρανός με τον σημε-
ρινό πρόεδρο την ημέρα των
εκλογών, μπροστά στην προτο-
μή του Ελευθερίου Βενιζέλου,
που βρίσκεται στο ισόγειο του
μεγάρου.

Το αδιαχώρητο είχε δημιουργηθεί μέσα και έξω από το μέγαρο της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» την ημέρα των εκλογών. Ψήφισαν 1.024 από τα 2.717 μέλη.
Έγκυρα ψηφοδέλτια 992, άκυρα 30 και 2 λευκά.

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής: Πρόεδρος: Ανδρέας Βροντάκης, Γραμ-
ματέας: Ευφροσύνη Δουνδουράκη, μέλη: Φιλένια Βεστάκη, Μυροφόρα Γρη-
γοριάδου και Μανώλης Φωτάκης.
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Σ υ γ χαρητ ήρ ια  τ ηλ εγ ραφ ήματα
Πολλοί ήταν οι φίλοι της Αδελφό-

τητας, που έστειλαν συγχαρητήρια
τηλεγραφήματα στον Πρόεδρο  για
την επανεκλογή του.

Σας παραθέτουμε μερικά :

Το Δ.Σ της Ενωσης των Απανταχού
Σφακιανών, σας συγχαίρει για την εκλο-
γή σας στο Ιστορικό σωματείο της Ομό-
νοιας Πειραιά ευχόμενο καλή δύναμη και
καλή επιτυχία στις δραστηριότητες σας
και εύχεται για καλή συνεργασία μεταξύ
μας. 

Για το Δ.Σ  ο πρόεδρος 
Σήφης Μανουσογιαννάκης

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Κρητών Σύρου, συγχαίρουν θερμά για
την εκλογή του, το νέο Διοικητικό
Συμβουλίο της Αδελφότητας Κρητών Πει-
ραιά. Θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε ε-
πιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε με
στόχο να το προάγετε και να το λα-
μπρύνετε με τη δράση σας. Με τις θερμό-
τερες ευχές μας, κάθε επιτυχία στο έργο
σας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΤ. ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1039
Κύριο
ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΣΟΝΤΟ
Πρόεδρο
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά 
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ΠΕΙΡΑΙΑ
Κύριε  Πρόεδρε,
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ζησιμάτος και

το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού
Συλλόγου Πειραιώς, σας εκφράζουν τα
θερμά τους συγχαρητήρια για την επάξια
επανεκλογή σας στη θέση του Πρόεδρου
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» και εύχονται καλή επιτυχία
στο έργο σας.

Παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε τα
συγχαρητήρια μας και στα λοιπά μέλη του
Διοικητικού σας Συμβουλίου.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ν.  ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ        

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
« Ο Ι  Π Ε Λ Α Σ Γ Ο Ι »

Αρ. Πρωτ. 087 
Προς Τον Πρόεδρο της              ,

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  Η
ΟΜΟΝΟΙΑ 

Αγαπητέ φίλε ΘΕΟΔΩΡΕ ΤΣΟΝΤΟ
Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου. 

Αφού έκανες  χρόνια το καθήκον σου
και τις θυσίες σου είσαι πανέτοιμος να
αντιμετωπίσεις και πάλι το αυριανό
«παιχνίδι» με σοβαρότητα, δύναμη, ηρε-
μία, δεν έχεις τίποτε να φοβηθείς.

Άφησε σε άλλους συμπαίκτες σου κάθε
αρνητική δόνηση και εσύ θυμήσου τους
κόπους σου, τράβα το δρόμο σου σταθε-
ρά και αταλάντευτα. 

Στο τέρμα σε περιμένουμε μαζί με όλους
όσους πιστεύουν σε σένα

Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος  Ι. Βασιλαντωνάκης

Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας για
την εκλογή του νέου Δ.Σ. και σας ευχομα-

στε κάθε επιτυχία στο έργο σας, καθώς
σας υπενθυμίζουμε και την υποχρέωση
εξεύρεσης τρόπων ενημέρωσης των
μελών και συμμετοχής στην απελευθέ-ρ-
ωση της πατρίδας μας από τους ξένους
τοκογλύφους και τους τραπεζίτες των επι-
τοκίων του 19 και 24 %,
Για το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ο πρόεδρος του
Δ.Σ.  Γιάννης Ανουσάκης 

Θερμά συγχαρητήρια στους νεοεκλε-
γέντες και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο που
είχα την τύχη να γνωρίσω προσωπικά το
περασμένο καλοκαίρι. Καλή και δημιουρ-
γική θητεία, με υγεία και δύναμη! 

Σόνια Ευθυμιάδου από την Καστοριά
που τόσο αγάπησαν οι Κρήτες Μακεδο-
νομάχοι

Κύριε Πρόεδρε συγχαρητήρια πολλά
σε σας προσωπικά και τα λοιπά μέλη του
Προεδρείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την επα-
νεκλογή σας. Το αρχαιότερο και διαχρονι-
κά πρωτοπόρο Σωματείο ΚΡΗΤΩΝ της
Αττικής βρήκε στο πρόσωπό σας ένα  ά-
ξιο,   ανιδιοτελή  εργάτη προβολής της
Κρήτης και  γνήσιο εκφραστή των εθίμων
και των παραδόσεών της. Εύχομαι να
έχετε δύναμη, εμπνεύσεις και αντοχές να
συνεχίσετε το έργο που  έχετε ξεκινήσει.
Συγχαρητήρια προσήκουν και στους
ψηφοφόρους μέλη του Συλλόγου για τη
σωστή επιλογή τους. 

Με εκτίμηση  Δημήτρης Κυριτσάκης

Θερμά συγχαρητήρια και ευχές στα
μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ενος ιστορικού σωμα-
τείου με μεγάλη συμβολή στην ανεξαρ-
τησία της Κρήτης και αργότερα στην
Ενωση.

Ιδιαίτερα στο Πρόεδρο, εύχομαι καλή
δύναμη και καλή συνέχεια στο επιτυχημέ-
νο και αξιόλογο έργο που επιτελεί.

Με εκτίμηση Γιάννης Πολυράκης

Κύριε Πρόεδρε της ΑΚΠ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ” 
Θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή

και θερμά μου συγχαρητήρια για την
μέχρι σήμερα παρουσία σας στο πολιτι-
στικό γίγνεσθαι της Πατρίδας μας και την
με θέρμη υπεράσπιση και παρουσίαση
της Κρήτης μας.

Γνωρίζω τόσο απο την εφημερίδα του
Συλλόγου σας όσο και απο τα ΜΜΕ το
πολυσήμαντο έργο σας και πιστέψτε με
οτι ο πολιτισμός και η παράδοση που ό-
λοι μας υπηρετούμε, απο το δικό του με-
τερίζι ο καθένας,θέλουν αρετή τόλμη α-
γάπη προς τον συνάνθρωπο αλλά πρ-
ωτίστως αυταπάρνηση και όραμα για το
αύριο που θα πρέπει να παραδώ-σο-
υμε στα παιδιά μας.

Οι "καλοθελητές" πάντα θα υπάρχουν,
αυτοί που με μηδενικό κόστος και κόπο
το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι κριτι-
κή απ’ έξω, ποτέ συμμετοχή και βοήθεια
μέσα στο χώρο. Το έχω ζήσει στο πετσί
μου καθόσον διετέλεσα επι 12 συνεχόμε-
να χρόνια Πρόεδρος του Κρητικού Συλλό-
γου εδω στη Βέροια.

Να ξέρετε τόσο εσείς όσο και οι συνερ-
γάτες σας οτι ο ανιοδιοτελής Κρητικός α-
ναγνωρίζει την προσφορά σας.

Εύχομαι μια νέα δημιουργική θητεία με-
τά τη σίγουρη επανεκλογή σας και σας
γνωρίζω οτι  είμαι στη διάθεσή σας για
ο,τι και όπου εσείς νομίζετε οτι μπορώ να
σας φανώ χρήσιμος, εκδηλώσεις, ομιλίες,
επισκέψεις κλπ.  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
τ.Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών
Ημαθίας 

Με τον όρο βία, εννοούμε
τις πράξεις της επιθετικότητας
και της κατάχρησης, που προ-
καλεί ή σκοπεύει να προκαλέ-
σει το σωματικό ή ψυχολογικό
τραυματισμό. 

Αναλύοντας τον όρο, μας
έρχονται στο μυαλό διάφορα
ερωτήματα μεταξύ των ο-
ποίων: 

Γιατί στις μέρες μας, η βία
έχει όλο και περισσότερους ο-
παδούς;

Σημείο των καιρών; Φαινό-
μενο μιας κοινωνίας που αλ-
λάζει χωρίς να στηρίζεται σε
γερές βάσεις; Αποτέλεσμα φ-
ανατισμού που ενσπείρουν
κάποιοι στις ψυχές των αν-θ-
ρώπων, για προσωπικά τους
συμφέροντα; 

Δύσκολα ερωτήματα, στα ο-
ποία οι οπαδοί της ευνομίας,
δυσκολεύονται ακόμα περισ-
σότερο να βρουν απαντήσεις. 

Και εάν μεν υπάρχει ανερ-
γία, περιθωριοποίηση, χαμη-
λό βιοτικό επίπεδο, οι ανάρ-
μοστες συμπεριφορές κρίνο-
νται με μεγαλύτερη επιείκεια. 

Τι γίνεται όμως με τη βία
που συναντάμε στους αν-θ-
ρώπους του «λευκού κολά-ρ-
ου»; 

Ζούμε δυστυχώς σε μια ε-
ποχή που η παιδεία, που ξεκι-
νά μέσα στα οικογενειακά δια-
μερίσματα και συνεχίζεται στα
σχολικά θρανία και στα πανε-
πιστημιακά έδρανα, πολλές
φορές δεν καταφέρνει να
οξύνει το νου και την κρίση.
Αντίθετα εφησυχάζει και
δημιουργεί αυταρέσκεια στο
σπουδάζοντα. Και τότε ο άν-θ-
ρωπος αποκτά συνείδηση μά-
ζας, όπως στα γήπεδα και αρ-
κεί μια σπίθα ή ένα μεμονω-
μένο επεισόδιο, για να ξεσπά-
σουν ευρύτερες συγκρού-
σεις. Η κακή συμπεριφορά
δυστυχώς, για κάποιους απο-
τελεί ιδεολογία και καθημερινή
πρακτική, με σκοπό τον εκφο-
βισμό και εμφανίζεται με πολ-

λές μορφές. Όπως για παρά-
δειγμα, με τη μορφή του  λε-
κτικού εκφοβισμού (κοροϊδία,
μορφωτικές διακρίσεις), του
κοινωνικού εκφοβισμού (διά-
δοση φημών), του σωματικού
εκφοβισμού (σπρωξίματα, α-
πειλές), του ηλεκτρονικού ε-
κφοβισμού (αρνητικά σχόλια
στο Διαδίκτυο, μηνύματα στο
κινητό, γράμματα), φτάνοντας
ενίοτε και σε ακραίες περι-
πτώσεις. Όμως πάντα απο-
δεικνύεται, πως η κάθε είδους
επιβολή με αυτόν τον τρόπο
είναι παροδική, ενώ η της
αξίας, μόνιμη.  

«Οι σοφοί άνθρωποι δεν α-
νοίγουν το στόμα, οι δυνατοί
άνθρωποι δεν σηκώνουν τη
γροθιά» λέει μια σοφή πα-ρ-
οιμία. Τα πράγματα αλλάζουν
μόνο μέσα  από  θεσμοθετ-
ημένες  διαδικασίες. Η εξου-
σιαστική λογική, η οποία πο-
δοπατά πρόσωπα και προ-
σπαθεί να φιμώσει όλες τις
αντίθετες απόψεις, μοιράζον-
τας–εκ προϊμίου- ανεκπλήρω-
τες υποσχέσεις (για ανεύρεση
εργασίας, οικονομική βοήθεια
κ.λ.π.), προσπαθώντας να
πετύχει τον επιδιωκόμενο κά-
θε φορά στόχο, δεν έχει απο-
τέλεσμα. 

Οι αγώνες θέλουν λεβεντιά
και παρρησία. Το κοινωνικά
δίκαιο δεν είναι επίπλαστο,
ψευδεπίγραφο, κρυμμένο κά-
τω από αξιολύπητους ανορθό-
γραφους κονδυλοφόρους α-
γνώστου ταυτότητας, ούτε
πίσω από τα λευκά κολάρα
της ανώτερης κοινωνικοοικο-
νομικής τάξης. Δεν αρκεί μόνο
το σχολείο, η οικογένεια, το
κράτος και το περιβάλλον να
γίνουν  θερμοκήπια καλλιέρ-
γειας αξιών, που θα διδά-
σκουν το σεβασμό στην αν-θ-
ρώπινη προσωπικότητα. Χρει-
άζεται  ο καθημερινός απολο-
γισμός των πράξεων του κα-
θενός από εμάς  και η αυτο-
κριτική. Μόνο σε αυτό το
πλαίσιο, θα ευελπιστούμε σε
μια κοινωνία με λιγότερη βία,
με ελεύθερο πνεύμα, διψα-
σμένο για άθλους και όχι για
αθλιότητες. Σε μια κοινωνία,
που μπορεί  εύκολα κάτι  να
λασπώνεται και  δύσκολα
να καθαρίζεται, αλλά αξίζει
να περιμένεις υπομονετικά
το χρόνο να φωτίσει την αλή-
θεια και να αποδείξει  πως η
πραγματική δύναμη, αποτελεί
ολοένα και περισσότερο
συνάρτηση της ποιότητας και
των ιδανικών.

«Οι σοφοί άνθρωποι δεν ανοίγουν το στόμα, 
οι δυνατοί άνθρωποι δεν σηκώνουν τη γροθιά»

Ντουντουνάκη
Αντωνία- Μαρία
Αντιπρόεδρος
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
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Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο
Άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και το νέο Προεδρείο

της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», επισκέφθηκαν τον Μητρο-
πολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, στο ιδιαίτερο γραφείο του στην Μητρόπολη
Πειραιά. Η αντιπροσωπία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έτυχε θερμής υποδοχής και αφού
δώρισε στον Ποιμενάρχη ένα καλάθι με κρητικά προϊόντα, συζήτησε μαζί του
σε κλίμα οικείο, ανταλλάσσοντας απόψεις για τους συνεχιστές της παράδο-
σης και γενικότερα για την πολιτιστική πορεία του Πειραιά.

Ο Σεβασμιώτατος δήλωσε μεταξύ άλλων, πως γνωρίζει καλά τη συνεισφο-
ρά του σωματείου, σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας
μας. Τέλος ευχαρίστησε τους επισκέπτες του προσφέροντας στην Αδελφό-
τητα, ένα πιστό αντίγραφο Βυζαντινής εικόνας της Παναγίας με το Χριστό, φι-
λοτεχνημένης σε φωτοτυπία, πάνω σε ξύλο.

Κατά την επίσκεψή τους στην Μητρόπολη, οι Κρητικοί του Πειραιά είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π.
Νήφωνα Καπογιάννη.

Στις 11 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η περιφορά εικόνας του Αγίου
Νείλου στον Πειραιά. Μεταξύ άλλων το δυναμικό παρόν έδωσε για ακόμα μία
φορά η   Αδελφότητα  Κρητών Πειραιά "ΟΜΟΝΟΙΑ". Με μεγάλη περηφάνια
και συγκίνηση νέοι του συλλόγου μας που συμμετέχουν στο χορευτικό σήκω-
σαν την εικόνα κατά την περιφορά της .                                                          Ε. Κ.

Μεγάλος εορτασμός στον Άγιο Νείλο Πειραιά

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τιμή, υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου
2013, την ιερή εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας, πιστό αντίγραφο της
ομώνυμης εικόνας, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του
Αγίου Όρους. 

Στην εκδήλωση της υποδοχής, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από
το Δημοτικό θέατρο Πειραιά, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Ιερομόναχος
Δανιήλ,  από την Ιερά Συνοδεία των Δανιηλαίων του Αγίου Όρους, ο οποίος
φιλοτέχνησε την εικόνα, ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος, ο Αντιπερι-
φερειάρχης  Σ. Χρήστου ο οποίος έψαλλε και το απολυτίκιο της Παναγίας,
οι Βουλευτές Α. Νεράντζης και Π. Μελάς, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» με μέλη του Δ.Σ. και πλήθος πιστών. 

Μετά τη σύντομη δέηση που τέλεσε ο Ποιμενάρχης και τις τιμές που απέ-
δωσαν η Φιλαρμονική του Λιμενικού και του Δήμου Πειραιά,  τιμητικά αγή-
ματα του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος και μέλη των μουσι-
κοχορευτικών συγκροτημάτων της «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» με παραδοσιακές εν-
δυμασίες, συνόδεψαν την Ιερή Εικόνα έως τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Πειραιώς, όπου στο εξής θα παραμείνει «ιερόν απόκ-
τημα» του Πειραϊκού λαού. 

Το ιστορικό της Αγίας Εικόνας
Η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αποτελούσε οικογε-

νειακό κειμήλιο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, ο οποίος με ευλάβεια τη
φύλαγε στο παρεκκλήσι του σπιτιού του. 

Την εποχή  εκείνη το προσκύνημα των ιερών Εικόνων, θεωρείτο ειδωλο-
λατρία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ήταν θερμός υποστηρικτής των
Αγίων Εικόνων τις οποίες και εξυμνούσε συνεχώς με τα συγγράμματά του.
Ο Αυτοκράτορας  Λέων ο Γ', προκειμένου να απαλλαγεί από την παρουσία
του, τον συκοφάντησε στο χαλίφη Ουάλιδ, ο οποίος αμέσως διέταξε να
συλληφθεί και να του κοπεί το δεξί χέρι, μέσα στην πλατεία της Δαμασκού.
Η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως. Ο Άγιος έλαβε το κομμένο χέρι του και όλη
τη νύχτα ικέτευε γονατιστός την Παναγία να τον θεραπεύσει, προκειμένου
να συνεχίσει το σκληρό αγώνα του υπέρ της Ορθοδοξίας. Η Παναγία θαυ-
ματούργησε, συγκολλώντας και ζωογονώντας το νεκρό χέρι του θεράπο-
ντός της και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού, του
οποίου η θέση στην εικόνα, το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Πα-
ναγίας. 

Η εικόνα που μέχρι το ΙΒ΄ αιώνα φυλαγόνταν στην Λαύρα του Αγίου Σάβ-
βα, δωρίστηκε στον Άγιο Σάββα, Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτήτορα της
Μονής Χιλανδαρίου, κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Αυτός τη
μετέφερε στην Σερβία, απ’όπου αργότερα μετακομίστηκε με θαυμαστό τρό-
πο στο Άγιο Όρος, όταν κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στην
Σερβία επί του βασιλέα Ούροση του Ε΄, ο ημίονος που τη μετέφερε πάντοτε
προ του στρατεύματος στις διάφορες μάχες, χάθηκε και προχωρώντας μό-
νος του έφθασε μέχρι το Χιλανδάρι.

Υποδοχή της  ε ικόνας  
της Παναγίας της Τριχερούσας



ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ óåëßäá   7Οκτώβριος Νοέμβριος  Δεκέμβριος  2013

Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  γ ι ο ρ τ ά ζ ε ι τ η ν ε π έ τ ε ι ο ί δ ρ υ σ ή ς τ η ς
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», διοργάνωσε

και πραγματοποίησε ένα τριήμερο εορταστικό αφιέρωμα, με αφο-
ρμή τη συμπλήρωση 133 χρόνων από την ίδρυσή της, που τυπι-
κά έγινε την 14η  Σεπτεμβρίου 1880.

Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις, ξεκίνησαν την Παρασκευή 13 Σε-
πτεμβρίου 2013, με αρτοκλασία που τελέστηκε χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σε-
ραφείμ,  υπέρ υγείας των μελών της Αδελφότητας, στον Ι.Ν.
Τιμίου Σταυρού στην Καστέλα. Τη θεία λειτουργία παρακολούθη-
σαν  μέλη και φίλοι της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” και αντιπροσωπευτικό τμή-
μα των μουσικο-χορευτικών συγκροτημάτων με τις παραδοσιακές
τους ενδυμασίες. Ανήμερα της εορτής του Σταυρού, οι Κρητικοί
του Πειραιά  παρέστησαν σε τρισάγιο που τελέστηκε στον
ίδιο χώρο, προεξάρχοντος του Ποιμενάρχη, υπέρ ανα-
παύσεως πάντων των κεκοιμημένων απολεσθέντων μελών
του σωματείου, στους αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας, για
την Ένωση της Κρήτης, στον Μακεδονικό αγώνα, στους
Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρά Ασία και κατά την περίο-
δο της Γερμανικής Κατοχής.

Ο τριήμερος εορτασμός  ολοκληρώθηκε, με μεγάλη συναυλία
στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Πειραιά με τίτλο: «Καθαρές
Παραλίες-Καθαρός Πειραιάς», όπου πλήθος κόσμου είχε την ευ-
καιρία να απολαύσει τα χορευτικά συγκροτήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
και τον  Μανώλη Κονταρό  με το λαγούτο του και  το συγκρότημά
του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την οποία  παρουσίασαν οι
Γραμματείς του Συλλόγου, Α.–Μ. Ντουντουνάκη και Ι. Παπαδάκης
έγινε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τη
Γ. Γραμματέα  και  διαβάστηκαν  αποσπάσματα που διασώζονται
στο  ιστορικό της αρχείο από το 1880.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Θ.
Τσόντος, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση που επί προεδρίας
του για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, εορτάστηκε η
επέτειος ίδρυσης του αρχαιότερου και ιστορικότερου σωματείου
και με αφορμή τις επικείμενες εκλογές, παρότρυνε τα μέλη της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, να προσέλθουν στις κάλπες αγαπημένα και μονοια-
σμένα, για να ψηφίσουν τη νέα διοίκηση. Στη συνέχεια, το λόγο έ-
λαβε  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Ξυπολιάς, ο ο-
ποίος  εξήρε την  τεράστια και πολύχρονη παρουσία και προ-σφ-
ορά του Συλλόγου στα Πειραϊκά δρώμενα.

Ακολούθησε γλέντι με τραγούδι από τον Μ. Κονταρό και πολύ
χορό από τους παρευρισκόμενους. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νησιών
Κ. Κατσαφάδος, ο Δήμαρχος Πειραιά Β.  Μιχαλολιάκος, ο επίτιμος
Πρόεδρος της Αδελφότητας Γ. Ψαρομμάτης, Πρόεδροι και εκπρό-
σωποι άλλων φορέων και Κρητικών Σωματείων και πλήθος κό-
σμου.
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H «OMONOIA» συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
O I.N. Ευαγγελίστριας Πειραιά, διορ-

γάνωσε και πραγματοποίησε για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά, πρόγραμμα πο-
λυποίκιλων δράσεων, από την 1η
Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου
2013, με τίτλο «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». 

Επίσημα προσκεκλημένη και η Αδελ-
φότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία  στο πλαίσιο του
δεκαήμερου αφιερώματος της
Εκκλησίας στην Κρήτη, έλαβε μέρος με
διάφορες θεματικές ενότητες. 

Η συμμετοχή  της Αδελφότητας
ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου
2013, με ένα επετειακό αφιέρωμα στη
συμπλήρωση 100 χρόνων από την
Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλά-
δα, το οποίο ήταν χωρισμένο σε δύο
μέρη. 

Τις εκδηλώσεις χαιρέτισε  ο Πρόεδρος
του σωματείου, ο οποίος στο λόγο του
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορία
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που ήταν άρρηκτα
συνδεδεμένη με το κρητικό ζήτημα. Στη
συνέχεια  οι κοπελιές της Γυναικείας Χο-
ρωδίας, υπό τη διεύθυνση του Μέλους
του Δ.Σ. Αιδεσιμολογιώτατου π. Χ.Τζα-
νουδάκη, έψαλλαν τον Ακάθιστο Ύμνο,
προς τιμήν του Ιερού Ναού,  που φιλο-
ξένησε την κρητική αντιπροσωπία. Ακο-
λούθησε αναδρομή στους αγώνες της
Μεγαλονήσου, από την Αντιπρόεδρο Α.-
Μ. Ντουντουνάκη,  που είχε και την επι-
μέλεια της εκδήλωσης. Οι αφηγήσεις και
τα ιστορικά γεγονότα πλαισιώθηκαν
καλλιτεχνικά από τις κοπελιές της Χο-ρ-
ωδίας και τα μουσικοχορευτικά συγκρο-
τήματα της Αδελφότητας, με εναλλαγή
παραδοσιακών  τραγουδιών  και  λεβέ-
ντικων κρητικών χορών, ενώ  διαν-
θίστηκαν από τον Αντιπρόεδρο Ι. Παπα-
δάκη, ο οποίος διάβασε χειρόγραφες ε-
πιστολές από το αρχείο του σωματείου,
που καταμαρτυρούν την  ηθική και υλική

υποστήριξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στον ιερό
αγώνα. Τις όμορφες βραδιές  έντυσαν
μουσικά, ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου
Γ. Κυπριωτάκης (λύρα), το μέλος του
Δ.Σ. Α.Κυριακάκης (κιθάρα) και το μέλος
της Αδελφότητας Ν. Μαυροειδής (λύρα-
τραγούδι). Οι εκδηλώσεις για την Ένω-
ση έκλεισαν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου
2013, μέσα σε κλίμα συγκίνησης,  αφού
οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν μαζί με το-
υς  διοργανωτές, τον Εθνικό Ύμνο. Στη
συνέχεια, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Γ. Γεωργακόπουλος
ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές,
μοιράζοντας στους συμμετέχοντες α-
ναμνηστικά δώρα. 

Ανάμεσα στις δύο ενότητες, μεσολά-
βησε γνωριμία με την κρητική παράδο-
ση, μέσω των χορών και των τοπικών
ενδυμασιών της Λεβεντογέννας, όπου ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας Θ.Τσόντος,
υπό την ιδιότητα του χοροδιδασκάλου
παρουσίασε και δίδαξε, τους πλέον
δημοφιλείς, αλλά και τους λιγότερο δια-
δεδομένους κρητικούς χορούς .

Οι Κρητικοί του Πειραιά, ολοκλήρω-
σαν το αφιέρωμα στο νησί τους την
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, με ένα ντο-
κιμαντέρ του παραγωγού Γ.Κορωδή-
μου που παρουσίασε τη σθεναρή αν-
τίσταση των Κρητών κατά των Γερ-
μανών και την ηρωική  Μάχη της Κρήτ-
ης. Ακολούθησε συζήτηση, την οποία
συντόνισε ο Πρόεδρος της Αδελφότ-
ητας.

Με το τετραήμερο αυτό αφιέρωμα
στην Κρήτη, η Διοίκηση της “” ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ προσπάθησε να μεταδώσει στους
επισκέπτες,  με απλό και κατανοητό τρό-
πο σημαντικά ιστορικά γεγονότα, να
δείξει την κουλτούρα του νησιού και των
μουσικών ακουσμάτων του  και παράλ-
ληλα να κρατήσει συντροφιά στους Πει-
ραιώτες.

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου  2013, η Ένω-
ση Κρητών Σαρωνικού, «Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», πραγματο-
ποίησε εκδήλωση στην ομώνυμη πλατεία,
στην περιοχή της παραλίας Αναβύσσου, με
αφορμή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου
«ΚΡΗΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟ-
ΜΑΧΩΝ 1903-1908». Ανάμεσα στους χο-
ρηγούς για την ανέγερση του περίλαμπρου
μνημείου, ήταν και η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία  ανταπο-
κρίθηκε  με μεγάλη προθυμία  στο κάλεσμα
της Ένωσης. Στην τελετή των αποκα-
λυπτηρίων, τελέστηκε  επιμνημόσυνη δέηση

και κατάθεση στεφάνων, από όλες τις αρχές
της περιοχής και εκπροσώπους Κρητικών
Σωματείων. Εκ μέρους της Αδελφότητας το
στεφάνι κατέθεσε, η Αντιπρόεδρος Α.-Μ.
Ντουντουνάκη, η οποία παρευρέθηκε στη
σεμνή εκδήλωση, συνοδευόμενη από μέλη
του Προεδρείου. Η αντιπροσωπία της Αδε-
λφότητας, είχε την ευκαιρία να εκφράσει τα
συγχαρητήριά της στον Πρόεδρο της Ένω-
σης Κρητών Σαρωνικού, Ν. Λιονή για την
πρω-τοβουλία και να μιλήσει στην κ. Φ. Ζου-
λάκη από τα τηλεοπτικά κανάλια  HIGH TV
και ΚΥΔΩΝ, για τη συμβολή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στο Μακεδονικό αγώνα.

Μνημείο «Κρητών Εθελοντών Μακεδονομάχων»
στην Ανάβυσσο.

Οι φίλοι μας Σταύρος
και Διονυσία Αγγελοπούλου

Δεν είναι κρητικοί αλλά αγαπούν την Κρήτη και την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» και το απέδειξαν έμπρακτα.  Ο κ. Σταύρος
Αγγελόπουλος και η κόρη του Διονυσία κατάγονται από τη
Χίο και είναι ιδιοκτήτες του γειτονικού ψητοπωλείου
«Σταύρος» στην οδό Ελευθ. Βενιζέλου 111, που ήταν το
στέκι μας, μετά από συμβούλια, εκδηλώσεις και μαθήματα
χορού στην «ΟΜΟΝΟΙΑ».  Πάντα μας υποδέχονταν φιλό-
ξενα στο μαγαζί τους και μας προσέφεραν τα εκλεκτά σου-
βλάκια και τους νόστιμους μεζέδες, πάντα με χαμόγελο,
πάντα με ευγένεια.

Με τα χρόνια δημιουργήθηκε μια αμοιβαία συμπάθεια
και φιλία. Οι φίλοι μας λοιπόν μας επιφύλασσαν μια πολύ
ευχάριστη έκπληξη. Επειδή ο κ. Σταύρος συνταξιοδοτήθη-
κε και έκλεισε το ψητοπωλείο του, μας ειδοποίησε να πάμε
και να πάρουμε για το σύλλογο ό,τι χρειαζόμαστε. Μας
δώρισε τραπέζια, καρέκλες, πιάτα, μαχαιροπήρουνα κ.α. 

Για μας δεν μετράνε τόσο τα δώρα που μας έκανε, που
είναι ασφαλώς πολύ χρήσιμα για τον σύλλογο, όσο μετρά-
ει η χειρονομία του αυτή, χωρίς να έχει κάποια υποχρέω-
ση.

Ελπίζουμε κ. Σταύρο τώρα που έχετε περισσότερο ε-
λεύθερο χρόνο να μας επισκέπτεστε συχνότερα για να
μπορούμε κι εμείς να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχι-
στο την δική σας φιλοξενία.

Να ξέρετε πως τόσο εσείς, όσο και η κόρη σας Διονυσία
θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.
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Ημερήσια εκδρομή στη Στενή Ευβοίας πραγμα-
τοποίησε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» την Κυριακή 15/12/13.

Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν δύο πούλμαν με τους
εκδρομείς από τον Πειραιά. Πρώτη στάση για κα-
φέ και περίπατο η γραφική Χαλκίδα, κτισμένη
στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου με το
ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην Εύβοια και το
άλλο στη Στερεά Ελλάδα. Η καρδιά της πόλης
χτυπά γύρω από την παλιά γέφυρα, που κατασκευ-
άστηκε, το 1962 και θεωρείτο επίτευγμα λόγω
του μηχανισμού που άνοιγε για να περνούν από
κάτω τα καράβια έχει απομείνει μόνο ο σκελετός
της. Η πρώτη γέφυρα κατασκευάστηκε το 540
μ.Χ. από τον Ιουστινιανό. Πλέον η παλιά γέφυρα
ανοίγει για μία ώρα περίπου κάθε βράδυ.

Ο δίαυλος είναι μία στενή λωρίδα θάλασσας
πλάτους 39 μ., μήκους 40 μ. και βάθους περίπου
8,5 μ. που συνδέει τον Β. Ευβοϊκό με τον Ν.

Ευβοϊκό, μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας.
Όποια ώρα και να παρατηρήσετε τα νερά, θα
δείτε ότι κινούνται αρκετά γρήγορα προς μία κα-
τεύθυνση, ενώ συνεχώς αλλάζουν και φορά άλ-
λοτε προς τον Βόρειο και άλλοτε προς τον Νότιο
Ευβοϊκό. Η συστηματική παρακολούθησή του εν
λόγω ρεύματος έδειξε ότι ενώ στις 22-23 ημέρες
παρουσιάζει μια κανονικότητα αλλαγής φοράς α-
νά 6 ώρες περίπου, όπως ακριβώς η παλίρροια, τις
υπόλοιπες 6-7 ημέρες του μήνα το ρεύμα γίνεται
τόσο ακανόνιστο που μπορεί να αλλάξει φορά
ακόμη και 14 φορές μέσα στο ίδιο 24ωρο, ανα-
πτύσσοντας ταχύτητα έως και 12 μίλια. Καθορι-
στικό ρόλο διαδραματίζουν τα μαγνητικά πεδία
που αναπτύσσονται από τη σελήνη σε σχέση με
τη θέση της γης.

Αφού απολαύσαμε το καφεδάκι μας στην πα-
νέμορφη παραλία συνεχίσαμε για τον τελικό μας
προορισμό τη Στενή.

Μόλις φτάσαμε στην Άνω Στενή κατευθυνθή-
καμε σε μια πολύ γραφική ταβέρνα και απο-
λαύσαμε τα νόστιμα ντόπια εδέσματα με τη συνο-
δεία της κιθάρας και της φωνής του Άρη Κυρια-
κάκη και της χορωδίας μας, που τραγούδησε ανά-
μεσα στα άλλα τα κάλαντα και ευχήθηκε χρόνια
πολλά στον πρόεδρο, που είχε τα γενέθλιά του.
Χορέψαμε και αργότερα περπατήσαμε στο γρα-
φικό χωριό για να χορτάσουμε το πολύτιμο οξυ-
γόνο, να απολαύσουμε την φύση, αλλά και να
ψωνίσουμε ντόπια προϊόντα.

Όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Μετά
το πολύωρο γλέντι έφτασε η ώρα της επιστρο-φ-
ής. Ξεκινήσαμε λοιπόν όλοι ευχαριστημένοι και
χορτάτοι από γεύσεις, χορό, μουσική και
συνεχίσαμε το γλέντι στα πούλμαν μέχρι που φ-
τάσαμε Πειραιά, σχεδιάζοντας ήδη την επόμενη
εκδρομή.                                                            Κ.Τ.

Ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η  Σ τ ε ν ή  Ε υ β ο ί α ς

Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες...
Αν η  εργατικότητα, η

εμπειρία και η γνώση,
συνοδεύονται  από α-
γάπη και μεράκι για το
αντικείμενο, τότε το α-
ποτέλεσμα υπερβαίνει
το επιθυμητό. Έτσι δεν

πρόλαβε καλά καλά το νέο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο να αναλάβει καθή-
κοντα και ρίχτηκε με τα μούτρα στη
δουλειά, με πρωτεργάτη τον Πρόε-
δρο. Με την επιστημονική κα-θο-
δήγηση του γείτονα Αρχιτέκτονα
Μηχανικού Γ. Γάρδα και τη σπου-
δαία βοήθεια του μαθητή χορού Χ.
Τζαμάρα, που έφερε τις σκαλωσιές
από το φίλο του με τις οικοδομικές
εργασίες Α. Γρήγορη το τριώροφο
μέγαρο της Αδελφότητας Κρητών

Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», βάφτηκε
εξ ολοκλήρου εξωτερικά στα
χρώματα του λευκού κύματος και
του γαλάζιου της  θάλασσας, που
ενώνει τον Πειραιά με την Κρήτη,
ενώ παράλληλα βάφτηκε και μερε-
μετίστηκε ο ισόγειος χώρος της
Αδελφότητας. Μετά το πέρας των ε-
ργασιών όλοι οι διερχόμενοι από
την Ελ. Βενιζέλου, είχαν την ευκαι-
ρία να καμαρώσουν το ιστορικό
κτίριο, πλήρως ανακαινισμένο και
συντηρημένο από τις φθορές που
είχε  υποστεί στο πέρασμα του χρό-
νου. Η Διοίκηση της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”
απέδειξε για άλλη μια φορά, πως ό-
ταν η προσπάθεια είναι  κοινή,
συντονισμένη και δυναμική απο-φ-
έρει καρπούς.

Η ανακαινισμένη πρόσοψη της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”

'' Τσόντος επί σκαλωσιάς''
- όπως λέμε- «Οιδίπους επί Κολωνώ»

Τώρα ποιά  η σχέση μεταξύ των δύο; Καμιά.
Απλώς η τραγωδία τού Σοφοκλή είναι ένας  μύθος,
ενώ ο Τσόντος κοντεύει να γίνει μύθος αφού εκλέγε-
ται για  4η συνεχή φορά Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».  Και κάτι ακόμη. Οι
βασιλιάδες, όπως ο Οιδίποδας του Σοφοκλή, δεν έ-
καναν καμιά δουλειά και μάλιστα χειρωνακτική, ενώ
ο Τσόντος αμέσως μετά την εκλογή του ανέβηκε στη
σκαλωσιά, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση
σε όσους τυχόν πίστεψαν ότι εκλεγόμενοι θα κερ-
δίσουν κύρος ή μελλοντική θέση σε κάποια...εξου-
σία. Εγώ πάντως εύχομαι σε όλους καλή δουλειά και
στόχο την ενότητα των Κρητών.

Δημοσιογράφος  Γιάννης  Παναγιωτάκης

Πέτρος Κυριακάκης, Χρόνης Σαβιολάκης και Μιχάλης Μα-
κρογαμβράκης  πάνω στις σκαλωσιές,  επί τω έργω.
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Το όνομά του γιόρτασε ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής, το μέλος
της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, Μιχάλης Πνευματικάκης, στην ψαροταβέρνα «Ο
ΚΡΗΤΙΚΟΣ» στην Πειραϊκή και πολλοί ήταν οι συγγενείς και οι φίλοι που θέ-
λησαν να του ευχηθούν από κοντά τα «Χρόνια Πολλά». Ανάμεσά τους και ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας Θ. Τσόντος, με τον Έφορο Π. Σαβιολάκη, οι ο-
ποίοι με την παρουσία τους, δήλωσαν για άλλη μια φορά την εκτίμηση του
σωματείου, στο πρόσωπο του εορταζόμενου. Ο κ Πνευματικάκης,  άψογος οι-
κοδεσπότης, επιμελήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τη φιλοξενία των προσκε-
κλημένων οι οποίοι έφαγαν, ήπιαν και διασκέδασαν με το συγκρότημα του Μ.
Ψαλίδη Π. Βρουβάκη και Μ. Φετοκάκη ενώ παράλληλα είχαν τη χαρά να απο-
λαύσουν το φίλο τους Μιχάλη, εμφανώς ανανεωμένο, να τραγουδά όμορφες
μαντινάδες συνοδευόμενος από το συμπατριώτη μας Γ. Χαλικάκη. 

Ε υ χ έ ς σ ’  έ ν α φ ί λ ο Π ά ν τ α ε π ι τ υ χ ί ε ς

Ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, σε συνεργασία
με τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, πραγματοποίησε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου
2013 μεγάλη εκδήλωση για τα  100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με τη
μητέρα Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, την οποία συντόνιζε η
Περιφερειακή Σύμβουλος Ρ. Βασιλάκη, ήταν ο καθηγητής Θ. Προβατάκης,
Διευθυντής, συντονιστής Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ  τη βραδιά έντυσε
μουσικά, ο Μ. Μουντάκης με τους Μ. Ψαλίδη, Τ. Τζανιδάκη, Π. Τζανακάκη,
Γ. Βλάσση και Μ. Ζαχαράκη. Συμμετείχε η Χορωδία και το χορευτικό του
Συνδέσμου. 

Η αίθουσα «Βαρώνου Κίμωνος Ράλλη» του Πειραϊκού συνδέσμου, γέμισε
με επισήμους αλλά και με απλό κόσμο που ήρθε να χειροκροτήσει την προ-
σπάθεια  και να δώσει τα συγχαρητήριά του στην Πρόεδρο Χ. Μουτσάτσου,
το Δ.Σ. και όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία της όμορφης γιορτής.
Εκ μέρους της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», παρευρέθη-
καν ο Ταμίας Λ. Βαρούχας με μέλη του Προεδρείου, οι οποίοι παρακο-
λούθησαν την επιτυχημένη εκδήλωση και μετέφεραν  τις ευχές του Προέ-
δρου και του Δ. Σ. του σωματείου. 

Καλή αρχή
Τον καθιερωμένο Αγιασμό

του τέλεσε  την Κυριακή 20
Οκτωβρίου 2013, ο Σύνδε-
σμος Γυναικών Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου στα
γραφεία του Συλλόγου,
στον Πειραιά. Εκπρόσωποι,
της Περιφέρειας, της Δημο-
τικής αρχής, δημιούργησαν
το αδιαχώρητο μέσα και έξω
από τα γραφεία του Συνδέ-
σμου για να ευχηθούν «Κα-
λή αρχή» στην οικοδέσποινα
Χρυσάνθη Μουτσάτσου,
και στις άξιες συνεργάτιδές
της. Η Αντιπρόεδρος της
Αδελφότητας Κρητών Πει-ρ-
αιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», Α.-Μ.
Ντουντουνάκη με μέλη του
Προεδρείου, παρακολούθη-
σαν τον Αγιασμό δηλώνο-
ντας για άλλη μια φορά με
την παρουσία τους την αγα-
στή συνεργασία μεταξύ των
δύο Συλλόγων. Η βραδιά
έκλεισε με κέρασμα και
νησιώτικους χορούς από τις
κοπελιές του Συνδέσμου.

Ένωση Κρητών Κορυδαλλού Νικαίας
Κομνηνών 66 – 184 54 Νίκαια

Πρόσκληση - Εκλογές
Το Δ.Σ. της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού – Νικαίας, καλεί όλα τα μέλη

της σε Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12/01/2014 ημέρα Κυριακή και ώρα
10:00 στα γραφεία της Ένωσης, Κομνηνού και Χίου – Νίκαια.

Θέματα:
1.Εκλογή Προεδρείου για να διευθύνει την Γενική Συνέλευση
2.Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
3.Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
4.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για να διεξάγει τις εκλογές την επόμενη

Κυριακή 19/01/2014. Σε κάθε περίπτωση μη απαρτίας στις 12/01/2014 η
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19/01/2014 στον ίδιο χώρο και
την ίδια ώρα άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών. Στην περίπτωση
αυτή οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη Κυριακή 26/01/2014

Παρακαλείται όποιος θέλει να συμμετάσχει ως υποψήφιος είτε για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσει έγκαιρα
μέχρι τις 19/01/2014 - με τη λήξη της Συνέλευσης – υπογράφοντας εγγρά-φ-
ως δήλωση συμμετοχής. 

Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα μέλη που θα προσέλθουν να ψηφίσουν
την ημέρα των εκλογών να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

Πληροφορίες: στα γραφεία της Ένωσης: 210-4960024
Στον Πρόεδρο κ. Δασκαλάκη Ανδρέα: 210-4954051
Ο  Πρόεδρος                                                            Η Γ. Γραμματέας

Ανδρέας Δασκαλάκης                                                  Μαρία Πρασάκη

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»
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Άνοιξε και πάλι τις πύλες του το
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης, το Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, φωταγωγημένο και επιβλητικό, άνοιξε και πάλι τις πύλες
του μετά από 14 χρόνια «σιωπής», την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, παρου-
σία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια, του Πρωθυπουργού Α.
Σαμαρά, του Δημάρχου Πειραιά Β. Μιχαλολιάκου, ο οποίος ήταν και ο οικο-
δεσπότης της μεγάλης γιορτής, εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής
ηγεσίας, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών αλλά και πλήθους κόσμου. Τα εγ-
καίνια τα οποία  διήρκησαν έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013,
ξύπνησαν μνήμες  στους παλιούς Πειραιώτες  και έδωσαν την ευκαιρία στους
νεώτερους να δουν ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα της δημόσιας αρχι-
τεκτονικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 

Η πρωτότυπη προβολή που πραγματοποιήθηκε στην πρόσοψη του ιστο-
ρικού θεάτρου, παρουσίασε όλη την ιστορία του, ξεκινώντας από τη δημι-ο-
υργία του και φθάνοντας ως το σήμερα, ενώ την ίδια ώρα η μουσική παν-
δαισία από την  μπάντα του Δήμου, έκανε την ατμόσφαιρα ακόμα πιο εορ-
ταστική. 

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και μέλη
του Διοκητικού Συμβουλίου, επίσημα προσκεκλημένοι της Δημοτικής α-
ρχής, επισκέφτηκαν το «στολίδι» του Πειραιά τη δεύτερη μέρα των εγ-
καινίων, ξεναγήθηκαν  στους θαυμάσιους χώρους του και απόλαυσαν  τη
σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου σει αγαπηµένες άριες του λυρικού ρεπε-ρ-
τορίου, µε τη συνοδεία της Μαρίας Νεοφυτίδου στο πιάνο και του τενόρου
Γιάννη Χριστόπουλου. 

Ας θυμηθούμε …
Ότι η ανέγερση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έγινε με πρωτοβουλία

του Δημάρχου Τρύφωνα Μουτζόπουλου και η θεμελίωσή του,  τον Ιούνιο
του 1884 από το Δήμαρχο Α. Σκυλίτση. Τον Απρίλιο του 1895 έγιναν τα
εγκαίνια, επί Δημαρχίας Θεόδωρου Ρετσίνα. Τα σχέδια ήταν του αρχιτέκτο-
να Ιωάννη Λαζαρίμου. Με πρότυπο το Theatre de l' Odeon, στο Παρίσι, το
Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά κατασκευάστηκε σε μια πιο απλοποιημένη
μορφή. Καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του, εδώ και πάνω από έναν αιώνα,
το κτίριο γνώρισε διάφορες χρήσεις. Ακόμα και πρόσφυγες της Μικρασιατι-
κής Καταστροφής βρήκαν καταφύγιο στους χώρους του. Η πρώτη ανακαίνι-
ση έγινε το 1926. Ακολούθησαν πολλές  ανακαινίσεις, ενώ η πλέον ριζική
είναι εκείνη του 1967-΄68.  

Τ σ ι μ ε ρ α κ λ ή δ ε ς α γ α π ώ …

Η λέξη «νοσταλγία», που χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσουμε τον
πόνο και τη λαχτάρα που νιώθουμε για κάτι που μας λείπει, χάνει το γλυκό-
πικρο νόημά της, όταν βρεθεί κανείς στο μιτάτο του Γιώργου Χαλι-
κάκη, στο Πέραμα, γνωστού σε όλες τις  παρέες  των μερακλήδων, σαν
Χαλικογιώργη.  

Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά: «Στο Πέραμα σε μια κορφή έκανα ένα μι-
τάτο, να με ξυπνούν τη ταχινή τα λέρια των προβάτων». Και πράγματι ο
Γιώργης, εκτρέφει αίγες και πρόβατα, από τα οποία παίρνει κρέατα και γνή-
σια τυροκομικά προϊόντα για να φιλεύει τους φίλους του, που σε κάθε κάλε-
σμά του, ξεπερνούν τους πενήντα. Βραστό, τσιγαριαστό, άφθονη ρακή και
ένας ακούραστος οικοδεσπότης με την παραδοσιακή κιλότα, το μαύρο που-
κάμισο και τα στιβάνια του, είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε μάζωξης. Θερ-
μή παράκληση του οικοδεσπότη, κανείς να μην έρθει με γεμάτα χέρια, μόνο
με διάθεση να γλεντήσει και να θυμηθεί τον τόπο του και τα ακούσματά του.
Ο ίδιος τραγουδά αυτοσχέδιες μαντινάδες για να ευχαριστήσει τους προ-
σκεκλημένους του, ενώ παράλληλα καλεί αξιόλογους καλλιτέχνες, να πλαι-
σιώσουν αυτές τις όμορφες βραδιές. Ο Πρόεδρος με μέλη του Δ.Σ. είχαν
την τιμή και την χαρά να παρευρεθούν σε κάποιες από τις συγκεντρώσεις
αυτές, που κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες και σου αφήνουν
έντονη τη γεύση της Κρήτης. 

Καθώς ακούμε τον Χαλικογιώργη να τραγουδεί: «Στα όρη ζει η μοναξιά,
έτσι το λένε όλοι, μα εγώ την εσυνάντησα σε μια μεγάλη πόλη» μας
έρχεται αμέσως στο νου η μαντινά-
δα: Οι μερακλήδες Κρητικοί
πίνουνε και γλεντίζουν, κι όπου
κι αν κατοικήσουνε καινούργια
Κρήτη χτίζουν. 

Φίλε Γιώργη: Συνέχισε. Άνθρω-
ποι με το μεράκι σου και τη λε-
βεντιά σου, είναι παράδειγμα
προς μίμηση για τους νεότερους.

“ E S P E R I A ”
α ρ τ ο γ λ υ κ ί σ μ α τ α

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΗΛ. 210 4950774



óåëßäá  12 ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜΟκτώβριος Νοέμβριος  Δεκέμβριος  2013

Βοηθάμε χορεύονταςΓιορτή μουσταλευριάς στο Χαϊδάρι
Στους δύσκολους καιρούς που

ζούμε, οι συμπατριώτες μας
ψάχνουν συνεχώς ευκαιρίες, για να
βρεθούν και να ζήσουν μικρές στιγ-
μές συντροφικότητας, μέσα από την
παρέα και  τα έθιμα του τόπου τους.
Έτσι ανήμερα του Αγίου Ανδρέα,  τα
μέλη της Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου,
με τις οικογένειες και τους φίλους
τους,  μαζεύτηκαν στα γραφεία της,
στην οδό Αγωνιστών Στρατοπέδου
103, για να τιμήσουν την «πρωτα-
γωνίστρια» του Φθινοπώρου, τη
μουσταλευριά. 

Η Εστία γέμισε από κόσμο, ο οποίος απόλαυσε το παραδοσιακό γα-
μοπίλαφο και το  τσιγαριαστό, που μαγείρεψαν ο Ν. Αξυπόλητος και ο Μ.
Θεοδωράκης και το επιδόρπιο που ήταν τι άλλο; Πεντανόστιμη μουσταλευ-
ριά. Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Συριανόγλου, ευχα-
ρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και τόνισε μεταξύ
άλλων, πως μόνο ενωμένοι οι Έλληνες θα ξεπεράσουν τον Γολγοθά που
διανύει η χώρα. Το κέφι δεν άργησε να έρθει από τους μουσικούς Γ. Δαγα-
λάκη, Α. Διαλεκτάκη και Π.Πρι-
μηκήρη, που συνόδευσαν τους
μικρούς χορευτές του σωμα-
τείου σε παραδοσιακούς χο-ρ-
ούς. 

Εκ μέρους της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ», παρευρέθηκαν ο Πρόε-
δρος με μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να διασκεδά-
σουν και να συνομιλήσουν με
τους συντοπίτες τους.

Οι Βατικιώτες σμίγουν με τους Κρήτες,
στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Πλήθος κόσμου προσήλθε το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 2013,  στο μέ-
γαρο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,  για να παρακο-
λουθήσει τη συναυλία του συγκροτήματος ΧΑ.ΣΤΑ.ΣΑ.ΛΕΤΤΟ. Ο ζεστός
χώρος της αίθουσας εκδηλώσεων της Αδελφότητας, ο οποίο παραχωρήθη-
κε στους Λάκωνες μετά από αίτημά τους για τις ανάγκες της εκδήλωσης, γέ-
μισε από επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφα τρα-
γούδια, από τους νεαρούς Βατικιώτες και χορούς της Λεβεντογέννας, από
αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της
“ΟΜΟΝΟΙΑΣ”. Στο λόγο του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Νεαπολιτών «Τα
Βάτικα», Γιάννης Λιωνής ευχαρίστησε θερμά τους Κρήτες, τονίζοντας με-
ταξύ άλλων πως πολλοί συμπατριώτες του εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, ό-
πως και πολλοί Κρητικοί μετοίκησαν από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, στα
Βάτικα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Νικολής Τσέγκας, ο  πατέρας του
οποίου ήρθε από τα Βάτικα Λακωνίας και  ρίζωσε στην Κίσσαμο. Ο Τσέ-
γκας, ο οποίος ήταν ψαράς στο επάγγελμα, συνέθεσε σπουδαίες κρητικές
μελωδίες χωρίς να παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Χάθηκε δε τον Δεκέμβρη
του 1966 στα νερά της λατρεμένης του Γραμβούσας, μετά από μια φοβερή
τρικυμία. Οι Βατικιώτες καλλιτέχνες, ξεκίνησαν τη μουσική βραδιά αφιε-
ρώνοντας στα μέλη του κρητικού σωματείου, το τραγούδι «Στης Γραμ-
βούσας τ' ακρωτήρι», σε ένδειξη φιλίας και εκτίμησης. Στο τέλος δε της γιορ-
τής, μετά το πλούσιο κέρασμα που προσφέρθηκε στους προσκεκλημένους,
το Δ.Σ. του Συνδέσμου χάρισε στην Αδελφότητα και τον Πρόεδρο, ανα-
μνηστικά δώρα και παραδοσιακά προϊόντα. 

Στο όμορφο αυτό αντάμωμα των δύο παραδοσιακών συλλόγων, οι Κρητι-
κοί του Πειραιά απέδειξαν για άλλη μια  φορά, πως η κρητική φιλοξενία  για
την οποία φημίζεται ο τόπος τους,  παραμένει βαθιά ριζωμένη μέσα στις
ψυχές τους, όσο μακριά και αν βρίσκονται από το νησί τους.

Στις 15/12/2013 ημέρα Κυρια-
κή, πραγματοποιήθηκε μια πολύ
όμορφη εκδήλωση στην κατάμε-
στη αίθουσα του πειραϊκού
συνδέσμου στον Πειραιά , την ο-
ποία οργάνωσε η ένωση των
Απανταχού Μανιατών «Η ΜΑ-

ΝΗ» , με τίτλο ΒΟΗΘΑΜΕ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ και με σκοπό τη συγκέντρωση
τροφίμων και ρούχων , βοηθώντας το έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολη
Πειραιά προς τους άπορους κι άστεγους της πόλης μας. Συμμετείχαν χο-ρ-
ευτικά συγκροτήματα απ΄ όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας παραδοσιακούς
χορούς, ξεσηκώνοντας το πλήθος . Το παρόν έδωσε και η Αδελφότητα Κρη-
τών Πειραιά με τα κορίτσια της χορωδίας μας και την καλλιτεχνική επιμέλεια
του Άρη και του Μαρίνου Κυριακάκη ( λύρα και λαούτο). Τα κορίτσια μας τρ-
αγούδησαν  όμορφα τραγούδια και χόρεψαν χορούς του τόπου μας , απο-
σπώντας τα χειροκροτήματα και τον ενθουσιασμό του κόσμου. Την εκδήλω-
ση χαιρέτησε η αντιπρόεδρος κα Αντωνία Μαρία Ντουντουνάκη και πα-
ρίσταντο ο πρόεδρος και πολλά μέλη του Συλλόγου μας. Παρουσίασε η κα
Ελένη Κούβαρη ,  Γ. Γραμματέας της ένωσης,  δημοτική σύμβουλος και
φίλη του συλλόγου μας. Στο τέ-
λος της εκδήλωσης , ο πρόεδρος
του συλλόγου των απανταχού
Μανιατών « Η ΜΑΝΗ», κ. Μπα-
ζάκος Σταύρος , τίμησε όλους
τους συμμετέχοντες , καθώς και
τον πρόεδρο κ. Τσόντο Θεό-
δωρο και την αντιπρόεδρο  κα
Αντωνία Μαρία Ντουντουνάκη
με αναμνηστικές πλακέτες και ε-
παίνους.                        Γ. Π.

Τρείς επαίνους απένειμε φέτος η Ακαδημία Αθη-
νών, στον συμπατριώτη μας και μέλος του σωμα-
τείου Σταύρο Φωτάκη, για το λαογραφικό του έρ-
γο, σχετικά με τα Αμαριώτικα χωριά Ρεθύμνου
Κρήτης.

Συγκεκριμένα απονεμήθηκαν Β΄έπαινοι για :
- τη συλλογή του με τίτλο «Μεταγραφή ριζίτικων

τραγουδιών από τα Αμαριώτικα χωριά με Αμα-ρ-
ιώτες αφηγητές»

- τη συλλογή του με τίτλο «Στη βορεινάδα μιάς
κορφής γράφω τα που θυμούμαι». Ιστορία και Λαϊ-
κός Πολιτισμός του Αγίου Ιωάννη Αμαρίου Ρε-

θύμνου.
- τη συλλογή του με τίτλο «Κρητική λαϊκή ποίηση», τραγούδια, μαντινά-

δες-ρίμες από τον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου Ρεθύμνου.
O Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η

ΟΜΟΝΟΙΑ», συγχαίρουν τον κ. Σ. Φωτάκη για το έργο του και του εύχονται
πάντα επιτυχίες.

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς μ ε λ ώ ν μ α ς

Ανάμεσα στις εργασίες που διεκπεραιώνονται σχεδόν καθημερινά στο
μέγαρο της Αδελφότητας, από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ., μια μικρή α-
νάπαυλα  είναι συχνά  απαραίτητη. Τότε οι παρευρισκόμενοι, δεν χάνουν
την ευκαιρία να το  «στρώσουν» στο τάβλι, με πρωτεργάτες τα μέλη του

Προεδρείου. 
Στα χέρια τους, τα πούλια
και τα ζάρια αναστενάζουν,
ενώ όσο περνά η ώρα,
σημάδια αγωνίας ζωγρα-
φίζονται στα πρόσωπά τους.
Από τους αγώνες αυτούς,
τις περισσότερες φορές α-
ναδεικνύεται νικητής ο
Ταμίας και η νίκη δίνει  το
έναυσμα για λεκτικές κόν-
τρες και πειράγματα, με τη
συμμετοχή όλης της πα-

ρέας που παρακολουθεί ακούραστα και σχολιάζει την τεχνική και τη συμπε-
ριφορά, τόσο του νικητή όσο και του ηττημένου.

Στη φωτογραφία διακρίνουμε τους παίκτες απο αριστερά  Μ. Μακρογαμ-
βράκη και Λ. Βαρούχα, εν δράσει.

Tα β λ α δ ό ρ ο ι ε ν δ ρ ά σ ε ι
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ εκδήλωση 
για τα 100 χρόνια από την Ένωση .

Ο επετειακός εορτασμός που
ξεκίνησε  από την Κρήτη, με αφορ-
μή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων
από την Ένωσή  της με τη μητέρα
Ελλάδα και ξαπλώθηκε σε όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό, κορυ-
φώθηκε  με μια μεγάλη γιορτή, που
πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο 14
Δεκεμβρίου 2013, στο κλειστό γή-
πεδο μπάσκετ Ελληνικού.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η
Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια
Κρήτης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Κρητικών Σωματείων, η Παγκρήτιος
Ένωσις, το Εθνικό Ίδρυμα  Ερευ-
νών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» και το Παράρτημά του
στην Αττική, η Κρητική Εστία και  η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ». 

Η  γιορτή ξεκίνησε με την παρέλα-
ση όλων των παρευρισκομένων  χο-
ρευτικών συγκροτημάτων,  τα οποία
με τα λάβαρα και τις σημαίες τους,
προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης στους
επισκέπτες. Ακολούθησαν χαιρετι-
σμοί από την Υπουργό Τουρισμού
Ο. Κεφαλογιάννη, τον Αντιπρόεδρο
της Βουλής Ι. Τραγάκη, τους  Βου-
λευτές Χανίων της Ν.Δ Μ. Βολου-
δάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Σταθάκη,
των Περιφερειαρχών Αττικής Γ. Σγου-
ρού και Κρήτης Σ. Αρναουτάκη και
των Προέδρων των διοργανωτών
σωματείων.

Ο Πρόεδρος της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”
στο λόγο του, μεταξύ άλλων  εξέφρα-
σε τη διπλή υπερηφάνειά του, τόσο
σαν Κρητικός, όσο και σαν μέλος
ενός σωματείου που φέτος
συμπλήρωσε 133 χρόνια ζωής και
η ιστορία του, ήταν άρρηκτα συνδε-
δεμένη με το κρητικό ζήτημα. Ανέ-φ-
ερε δε ενδεικτικά, χειρόγραφα έγγρ-
αφα από το αρχείο της Αδελφό-
τητας  με τα οποία αποδεικνύεται η

συμβολή της στην Ένωση της Κρή-
της με την Ελλάδα. 

Κεντρικός ομιλητής  της εκδήλω-
σης, την οποία σκηνοθέτησε ο Μ.
Αεράκης σε σκηνικά της Β. Μαργα-
ρίτη και παρουσίασε ο Γ. Βιτώρος,
ήταν ο πρ. Πρύτανης Πανεπι-
στημίου Κρήτης, Γ. Γραμματικά-
κης, ενώ απαγγελίες έκαναν οι ηθο-
ποιοί, Μ. Τζομπανάκη, Μ. Σπαντι-
δάκη και Ν. Βερλέκης. Επίσης παρου-
σιάστηκαν ριζίτικα τραγούδια και
παραδοσιακοί χοροί  από την
Κρήτη, την Ήπειρο και τον Πόντο.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε το
λαϊκό ορατόριο του Μ. Πραματευ-
τάκη «Ενώσεως Κλέος», με τη
συμμετοχή της ορχήστρας Si-
nfonietta των Αθηνών υπό τη δ/νση
του Γ. Αραβίδη και χορωδίας υπό τη
διεύθυνση του Σ. Δογάνη, ενώ ο κ.
Αεράκης διάβασε ποιήματα των Κα-
κατσάκη, Αετουδάκη, Λαδιά, Ψα-
ράκη, Απανωμεριτάκη και Καλ-
λέργη. Ακολούθησε συναυλία ελ-
ληνικού τραγουδιού με τους Ν. Ανδρου-
λάκη (τραγούδι),και στα χορευτικά έ-
παιξε το συγκρότημα του Σ. Αλεξαν-
δράκη και Γ. Καραγιώργη. 

Δυστυχώς η προσέλευση του κό-
σμου δεν ήταν η αναμενόμενη και
πολύ περισσότερο,  δεν ήταν ισάξια
του  φόρου αίματος με τον οποίο
πλήρωσε η Κρήτη τη λευτεριά της. 

Κακοκαιρία; Οικονομική κρίση
που διαλύει κάθε διάθεση για
συμμετοχή σε εκδηλώσεις; Αδιαφο-
ρία και αποξένωση των καιρών;
Έλλειψη επικοινωνίας και κακή σχέ-
ση μεταξύ των διοικούντων, που επη-
ρεάζει και το αποτέλεσμα κάθε εί-
δους μαζικής διεργασίας; Ας θέσου-
με τα ερωτήματα ο ένας στον άλλον
και ο καθένας στον εαυτό του και ας
προβληματιστούμε από τα τυχόν
λάθη μας.

H “OMONOIA” τ ιμά τους
Αγίους  Τέσσερις  Μάρτυρες

Με κατανυκτική διάθεση ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αδελφότητος
τίμησαν την μνήμη των τεσσάρων μαρτύρων με επιμνημόσυνη δέηση και α-
ρτοκλασία στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού  Καστέλλας στις 27
Οκτωβρίου.Την επόμενη μέρα το πρωϊ έγινε η Θεία Λειτουργία και η περιφ-
ορά της ιερής εικόνας των 4 Μαρτύρων.

Όλα τα μέλη της ''ΟΜΟΝΟΙΑΣ'' που παραβρέθηκαν, καμάρωσαν τους χο-
ρευτές μας, που παρουσιάστηκαν ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές, έ-
δωσαν το δικό μας χρώμα στην εκδήλωση και απέσπασαν τα κολακευτικά
σχόλια τόσο των ιερέων όσο και των πιστών, για το γεγονός, ότι τιμούν τις
παραδόσεις μας.                                                                                                Α. Θ.

« Π ά ν ω σ ε ζ ά λ α Κ ρ η τ ι κ ά »
To Kρητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο Αττικής, επισκέφθηκε ο Πρόεδρος

της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκεκλημένος στην
εκπομπή του Λεωνίδα Ψαθόπουλου με τίτλο:  «Πάνω σε ζάλα Κρητικά», ό-
που είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την ιστορία του σωματείου, από την
ημέρα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα. 

Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα 6.00 με 8.00 το απόγευμα και
σκοπό έχει την ενημέρωση των ακροατών για  την πορεία και τα προβλήμα-
τα των κρητικών σωματείων,  ενώ παράλληλα τους κρατά συντροφιά με ό-
μορφα κρητικά τραγούδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1989, κάθε μέρα και χωρίς καμία χρονική
διακοπή, η Κρητική Διαδι-
κτυακή Ραδιοφωνία Αττι-
κής, μέσα από τη διαδι-
κτυακή πύλη www.
radiocreta.gr, με την καθο-
δήγηση και  το μεράκι των
ιδιοκτητών της Ι. Παυλι-
δάκη και Κ. Τριποδάκη,
έχει καταφέρει να μεταφέρει
την κρητική αύρα, σε όλους
αυτούς  που ζουν μακριά
από το γενέθλιο τόπο. 
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Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Πειραιά πραγματοποιήθηκε στις  26
Νοεμβρίου   2013 εκδήλωση στην
μνήμη  Μάνου Κατράκη παρουσιά-
ζοντας προσωπικά αντικείμενα από
την συλλογή του μεγάλου ηθοποιού
. Η συλλογή δωρίθηκε στον Δήμο
του Πειραιά τον Απρίλιο του 1992
από την Ελένη Κατράκη κατα την ε-
πιθυμία του καλλιτέχνη.

Μέρος της συλλογής περιλαμβά-
νει σκηνικά, κουστούμια , αφίσες, φ-
ωτογραφίες, επιστολές ακόμα και
ηχογραφήσεις του ιδίου.Το υλικό
αυτό παρουσιάστηκε για πρωτη φο-
ρά στο κοινό και διοργανώθηκε από
το τμήμα Θεάτρων και Κινηματο-
γράφων της Διεύθυνσης Πολιτισμού
και συγκεκριμένα  απο τις προ-
πτυχιακές φοιτήτριες του τμήματος
Θεατρικών σπουδών της φιλοσοφι-
κής σχολής του ΚΕΠΑ κα Εύα
Βλαχάβα, κα Βίκη Τσουράπη και
κα Ιωάννα Λουλούμαρη. 

Στόχος είναι η συνολική παρου-
σίαση της συλλογής στα πλαίσια
μία μεγάλης μονιμης έκθεσης που
θα ειναι προσβάσιμη στο ευρύ
κοινό σύμφωνα με την επιθυμία του
Μάνου Κατράκη 

Αξίζει να σημειωθεί οτι μεγάλος
καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Καστέλι
Κισσάμου στην Κρήτη.               Ε. Κ.

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  σ υ λ λ ο γ ή ς  
τ ο υ  α ε ί μ ν η σ τ ο υ

Μ Α Ν Ο Υ  Κ Α Τ Ρ Α Κ Η

Εορτασμός του Πολιούχου Πειραιά Αγίου Σπυρίδωνα
Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια που αρμό-

ζει στον Πολιούχο του Πειραιά έγιναν και φέ-
τος οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Καθε-
δρικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
κ.κ. Σεραφείμ. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος
και μέλη του Δ.Σ.

Ο συμπατριώτης μας και μέλος του Δ.Σ.
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» πρωτοπρεσβύτερος Χρή-
στος Τζανουδάκης, που είναι εφημέριος του
ναού, φρόντισε να παραστούν και να προπο-
ρεύονται στην λιτανεία της εικόνας του Αγ.
Σπυρίδωνος τα μέλη του χορευτικού της Αδελ-
φότητας.

Στην πρώτη φωτογραφία ο προϊστάμενος
του ναού πατήρ Βασίλειος Πόππης ενδιά-
μεσα και προπορευόμενος στην λιτανεία μαζί
με μέλη της «Ομόνοιας» και στην δεύτερη φ-
ωτογραφία  τα παιδιά απολαμβάνουν τον
καφέ τους  στο «Εν Πειραιεί».   Από αριστ.:Φ.
Γούλας, Β. Κουβάς, Δ. Σένης, Α. Αλεβιζάκη,
Γ. Στρατάκη και Χ. Τζαμάρας.                    Κ. Τ.
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Στιγμιότυπο από την βάφτιση του μικρού
Χαράλαμπου, γιού της Βικτωρίας Αννι-
τσάκη, παλαιού μέλους του χορευτικού και
του Νεκτάριου Αναστασόπουλου. Ο νεο-
φώτιστος πήρε το όνομα του παππού του
Χαράλαμπου Αννιτσάκη. Να σας ζήσει!

Ο Στέλιος Κορακάκης, ο Στέλιος Μπικάκης
και ο κουμπάρος του Μάρκος Θεοδωράκης στο
ρακάδικο “Καφέ Ρέθυμνο” ιδιοκτησίας του
Μάρκου στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα μεσημε-ρ-
ιανό ξεφάντωμα με τον γνωστό καλλιτέχνη
Στέλιο Μπικάκη.

Το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Φυλλαδι-
τάκης αναλαμβάνει πρόθυμα την επισκευή
και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Eγκαινιάστηκε στις 8/11/2013 το νέο Δημαρ-
χείο Κορυδαλλού σε ιδιόκτητο κτίριο που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου
Λαμπράκη 240 και Νικηφορίδη, δίπλα από τις
εγκαταστάσεις των φυλακών και κατασκευά-
στηκε σε έκταση όπου προπολεμικά βρισκόταν
το «Άσυλο αλητοπαίδων» και μεταπολεμικά το
Αναμορφωτήριο Ανηλίκων.                      Κ.Τ.

Με μία από τις πολυμελέστερες ομάδες συμμετείχε η ΟΜΟΝΟΙΑ στον εορτασμό της Εθ-
νικής μας Επετείου, που πραγματοποιήθηκε  με λαμπρότητα όπως άλλωστε κάθε χρόνο.

Σύσσωμη, σχεδόν η Διοίκηση παραβρέθηκε στη Δοξολογία που έγινε στον Μητροπολι-
τικό Ναό Αγίας Τριάδος το πρωί, ενώ σε ειδική θέση παραστεκόταν αντιπροσωπεία από τα
παιδιά της “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” ντυμένα με τις παραδοσιακές τους στολές.

Από τις θέσεις των επισήμων παρακολούθησαν όσοι, εκ των μελών της διοίκησης, επι-
θυμούσαν, την παρέλαση που έγινε στις 12.00 το μεσημέρι. Έτσι, είχαν την ευκαιρία τα χει-
ροκροτήσουν μαζί με πολλούς άλλους επισήμους το συγκρότημα της Αδελφότητος που
παρέλασε εκ των πρώτων σωματείων, που συμμετείχαν.

Ο πρόεδρος, που επιθυμούσε την άψογη παρουσία των παιδιών στην παρέλαση, ήταν
κοντά τους συνεχώς μαζί και με άλλα μέλη της διοικήσεως.

Χαρακτηριστική ήταν η συγκίνηση των θεατών που αισθάνθηκαν περηφάνια στο αντίκρι-
σμα των σημαιών και των λαβάρων του Σωματείου μας                                                     Α. Θ.

Η Αδελφότητα με πολυμελή εκπροσώπηση
στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 

σας προσκαλεί
στην επετειακή πολιτιστική,

μουσικοχορευτική εκδήλωση - συναυλία
με τον γνωστό καλλιτέχνη Βασίλη Σκουλά,

για την επέτειο των 100 χρόνων από την
Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, 

με παρουσίαση αρχειακού υλικού της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, 

την Κυριακή 23/2/2014 στις 7:00 μ.μ. 

Η εκδήλωση θα γίνει υπό την Αιγίδα της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά και του Δήμου Πειραιά

Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις που θα διανέμονται δωρεάν από την
Αδελφότητα στα μέλη και τους φίλους της.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με μέλη του
Δ.Σ., την χορωδία, τον δάσκαλο και  μαθητές της
λύρας επισκέφτηκαν το γηροκομείο Πειραιά ό-
που έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, χό-ρε-
ψαν και τραγούδησαν προς μεγάλη ευχαρίστηση
των ηλικιωμένων και του προσωπικού που
συνεχάρησαν την αντιπροσωπία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» για την ωραία τους πρωτοβουλία. 

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τον Μητροπολιτικό
ναό της Αγίας Τριάδας, όπου μετά την Θεία Λει-
τουργία και την κοπή της βασιλόπιτας από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ
έψαλλαν τα κάλαντα. 

Σειρά είχε η επίσκεψη στον Αντιπεριφερει-
άρχη Πειραιά κ. Στέφανο Χρήστου που τους
υποδέχτηκε θερμά τόνισε την προσφορά της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στα Πειραϊκά δρώμενα, συνεχάρη
το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και ευχήθηκε επιτυχίες στο έρ-
γο τους. 

Ακολούθησε η επίσκεψη στον Δήμαρχο Πει-ρ-
αιά κ. Βασίλη Μιχαλολιάκο, που τόνισε για άλλη
μια φορά την φιλία και των αλληλοσεβασμό που
υπάρχει ανάμεσα στις δυο μεγάλες παροικίες των
Κρητών και των Μανιατών του Πειραιά.

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Αρβανιτό-
πουλος, του οποίου η μητέρα είναι Χανιώτισσα, ά-

κουσε με χαρά τους καλαντάρηδες και αντάλλαξε
ευχές για το νέο έτος. 

Τέλος όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς το Πασα-
λιμάνι, στον χώρο των εορταστικών εκδηλώσεων
του Δήμου Πειραιά κι έδωσαν χρώμα και μελωδία
Κρήτης χορεύοντας και ψάλλοντας τα παραδοσια-
κά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, προς τέρψη μικρών
και μεγάλων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί.

Νωρίς το απόγευμα επέστρεψαν όλοι στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ», κουρασμένοι αλλά ικανοποιημένοι
από τις ευχές, την αγάπη και τα καλά λόγια που ει-
σέπραξαν και αντάλλαξαν εγκάρδιες ευχές για το
2014.                                                                        Κ.Τ.

Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ α  κ ά λ α ν τ α


