


Αγαπητοί  Φίλοι,

Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  φέτος  η  Παγκρήτιa  Ένωση  Μελ-
βούρνης – Αυστραλίας  αποφάσισε  να  εκδώσει  ένα  ημερολόγιο  
για  να  δοθεί  σε  όλα  τα  μέλη,  στους  Κρήτες  και   στην Ελληνική  
παροικία  γενικότερα  εντελώς  ΔΩΡΕΑΝ. 

Γι’ αυτό  το  λόγο  η  Ένωση  μας  με  ομόφωνη  απόφαση  του  
Διοικητικού  Συμβουλίου  αποφάσισε  όπως αφιερώσει  την έκδοση  
του  παρόντος  επετειακού  ημερολογίου  2014  στην περίφημη και 
πολυβραβευμένη  Κρητική  Κουζίνα  « Cretan Cuisine ». 

Ελπίζουμε  ότι  μέσα  από  τα  φύλλα  του  ημερολογίου, με  τις  
επιλεγμένες φωτογραφίες   της  πλούσιας  Κρητικής  Κουζίνας  θα  
δώσει  την  ευκαιρία  στους  Παππούδες  και  Γιαγιάδες   να  μεταλα-
μπαδεύσουν  τις  παραδοσιακές  κρητικές  νοστιμιές  στα  παιδιά  και  
εγγόνια  τους.

Αναφέρουμε  ενδεικτικά  ότι  η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης  
σκοπό  έχει  να  προγραμματίσει  κάποιες  εκδηλώσεις  για να  προ-
βάλει   την πλούσια  Κρητική Κουζίνα στην ευρύτερη  Αυστραλιανή  
κοινωνία, όπου με  αυτό  τον  τρόπο  προβάλουμε  και  την πληθώρα  
των  Κρητικών  προϊόντων  που  προάγει η Κρήτη.

Θα πρέπει να αναφέρουμε  ότι  οι πηγές  των  φωτογραφιών  και  
των  λοιπών  στοιχείων  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  το  ημερολόγιο  
είναι  από τα  προσωπικό φωτογραφικό Αρχείο του Κρητικού Εστια-
τορίου  « Κρίταμος »  και  των  εκδόσεων  της  Περιφέρειας  Κρήτης  
με   τίτλους  « Ρεθεμνιώτικες  νοστιμιές … γεύση  παράδοσης »  και   
« Γεύσεις  Ανωγείων »

Επίσης  θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  θερμά  όλες  τις  διαφη-
μιζόμενες  εταιρίες  για  την  συνεχή  υποστήριξη  τους  προς  το 
ετήσιο  ημερολόγιο, και   παροτρύνω  όλους  τους  φίλους  της  
Ένωσης  να  τους  προτιμούν  για  να μπορούν  και  αυτοί  συνάμα  
να  στηρίζουν   τον  οργανισμό  μας  οικονομικά.

Τελειώνοντας  ευχόμαστε  σε  όλους  τους φίλους, τους Κρήτες  και  
την Ελληνική  παροικία καλά  Χριστούγεννα  και με  υγεία  και  χαρά  
να  μας μπει  το  νέο  έτος  2014.

Εκμέρους   του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Ιωάννης  Νικολακάκης
Πρόεδρος

Καθιστοί από αριστερά: Δημήτρης Κουριδάκης, Μανώλης Σταράκης, Μανώλης Μπινάκης, Μιχάλης Φραντζεσκάκης (Υπεύθυνος Αθλητικού 
Τμήματος), Γιάννης Ρεράκης (Α’ Αντιπρόεδρος), Γιάννης Νικολακάκης (Πρόεδρος), Αργυρώ Μιχελάκης (Γραμματέας), Μανώλης Λεοντάκης, Δημήτρης  

Παπαδημητράκης (Β’ Αντιπρόεδρος), Γιάννης Κοντεκάκης (Δημοσίων Σχέσεων), Βαγγέλης Μπαδογιάννης. Όρθιοι από αριστερά: Μιχάλης Καραμίτος (Β’ 
Ταμίας),   Άννα Ψαράκη (Β’ Γραμματέας), Μαρία Βασιλάκη (Υπεύθυνη Νεολαίας), Κόδρος Σαλούστρος, Μαρία Ρισσάκη (Ταμίας), Αντώνης Τσουρδαλάκης 

(Δημοσίων Σχέσεων), Μενέλαος Πατεράκης.



ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
H Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης δημιουργήθηκε από  την ένωση 
τριών  Σωματείων. Συγκεκριμένα  του  Συνδέσμου Κρητών με 
έτος ιδρύσεως  το  1968 με  την Παγκρήτια Αδελφότητα  με  έτος  
ιδρύσεως  το 1977. Αργότερα  τον Μάρτιο  του 2008  έγινε  και  
η  Ένωση  με  τον Σύλλογο Ρεθεμνιωτών Μελβούρνης « ΑΡΚΑΔΙ »  
με έτος ιδρύσεως  1972   όπου  μετονομάστηκε  η  οργάνωση  σε  
Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης.

Σκοπός  της ίδρυσης των Σωματείων αυτών πριν 40  και πλέον 
χρόνια,  ήταν  η  σύσφιξη  των  σχέσεων  μεταξύ  των Κρητών  
της  Μελβούρνης, η  διατήρηση  και  μεταλαμπάδευση  της  
Κρητικής  κουλτούρας  στα  Κρητικόπουλα  της  Μελβούρνης,  
η  οικονομική  και  υλική  ενίσχυση  κοινωφελών  ιδρυμάτων  
της  Κρήτης  και  τέλος  η  οικονομική  και  ηθική  υποστήριξη  
αναξιοπαθούντων   Κρητικών. 

Και πράγματι τα Σωματεία αυτά στη μακρόχρονη ιστορία  τους 
δεν υστέρησαν  σε κανένα από αυτά.   Βοήθησαν υλικά το 
νοσοκομείο Ρεθύμνης με κρεβάτια το 1976  και χειρουργικά 
εργαλεία το 1978.  Βοήθησαν  οικονομικά το πολεμικό ναυτικό 
της Ελλάδας  το 1976. Βοήθησαν επίσης  οικονομικά για την 
ανέγερση του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού στην κορυφή 
του Ψηλορείτη. Βοήθησαν   στην  ανέγερση   των  Ελληνο - 
Αυστραλών  Μνημείων  της  Καμπέρας  και  της  Μελβούρνης 
και  του  αγάλματος  του  Ελευθερίου  Βενιζέλου  στην  
Μελβούρνη.   Έκαναν επίσης  σημαντική δωρεά  και στο Εθνικό 
Ίδρυμα  Ερευνών  και  Μελετών « ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
» στα  Χανιά. Το 1997 βοήθησαν  οικονομικά με το ποσό των 
$31,500 την προσπάθεια της διεθνούς  φήμης ελληνικής  
καταγωγής ιατρού ερευνήτριας  Βάσω  Αποστολοπούλου  για 
την θεραπεία  του  καρκίνου  του  μαστού. Σημαντική  δωρεά  
των  $20,000 δολαρίων  δόθηκε  επίσης  και  στο  νοσοκομείο  
του  Austin  της  Μελβούρνης  το  έτος  2000.  Ενώ  το  2006, 
το  2007  και  το  2009  δώρισαν  $70,000,   $80,000  και  
$90,000  χιλιάδες  δολάρια  αντίστοιχα  στο  Νοσοκομείο  
των Παίδων της Μελβούρνης.  Επίσης  το  2009  δώρισαν  
και  $13,000  στο  ίδρυμα  « ΑΓΑΠΗ »  για  παιδιά  με  ειδικές  
ανάγκες, $2000  στο  Ίδρυμα  ΦΡΟΝΤΙΔΑ,  το 2011 δώρισαν 

$2000  στην Αυστραλό Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια  ενώ  το  
2012  δώρισαν  $10,000  χιλιάδες  δολάρια  στα  κοινωνικά 
παντοπωλεία  της Κρήτης

Το Μάρτιο  1981  αγοράστηκε ένα αγρόκτημα στο 90 Cathie’s 
Lane Wantirna South , το οποίο  με προσωπική εργασία 
και υλικές προσφορές των μελών της μετατράπηκε σε 
αίθουσα εκδηλώσεων για τριακόσια  άτομα. Εδώ γίνονταν  
οι πρώτες εκδηλώσεις. Τον Οκτώβριο  1983  θεμελιώθηκε  
το Κρητικό Χωριό. Οι εγκαταστάσεις  του Κρητικού Χωριού 
σήμερα διαθέτουν αίθουσα  δεξιώσεων  για 800 άτομα, 
χώρος στάθμευσης για 200 αυτοκίνητα, παιδικές  χαρές, 
τρία γήπεδα τένις, την Λέσχη των Μελών με χωρητικότητα  
100 ατόμων, γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων  και  μια  
Κρητική Βιβλιοθήκη.  Έτσι το « Κρητικό Χωριό »  έγινε για 
πολλά χρόνια  και παραμένει  το  καμάρι  των Κρητών της 
Αυστραλίας  και  όλου  του Ελληνισμού  γενικότερα.  

Από το 1981 έως και το 1984   διοργάνωνε  διαγωνισμό  
« ΜISS  ΚΡΗΤΗ  »  της  Μελβούρνης, όπου  οι  νεαρές  
κρητικοπούλες με διάφορες εκδηλώσεις συναγωνιζόταν  πια  
θα μαζέψει τα περισσότερα χρήματα  και να στεφθεί  MISS  
ΚΡΗΤΗ.  Έλαβαν  μέρος  τα  ακόλουθα  κορίτσια : Αντωνάκη  
Κούλα, Βελγάκη Σοφία, Καλυμνάκη Σοφία, Κουκουβιτάκη 
Αικατερίνη, Λεοντάκη Μαρία του Μανώλη, Λιλικάκη Άννα του 
Κυριάκου, Λυγιδάκη Ευτυχία, Μεταξάκη Χριστίνα, Μεφσούτ  
Μαργαρίτα, Νικολιουδάκη Αικατερίνη, Νικολακάκη Ευτυχία, 
Πατεράκη Καλλιθέα, Σαλάχα Χαρίκλεια, Σαρρή  Μαρία, 
Σταυρουλάκη  Αγλαΐα  και  Τζανουδάκη  Χαρίκλεια

Στον πολιτιστικό τομέα η Παγκρήτια  Ένωση είχε για 
πολλά χρόνια την πρωτοπορία  καλώντας κρητικά μουσικά 
συγκροτήματα από τη γενέτειρα απαλύνοντας  έτσι την 
νοσταλγία των  Κρητικών της Αυστραλίας για την μουσική 
και τα τραγούδια του τόπου τους.  Από το 1972 μέχρι σήμερα 
έχει φιλοξενήσει  42  τέτοια συγκροτήματα και η παράδοση 
συνεχίζεται.  Συγκεκριμένα  έφεραν τα ακόλουθα ζεύγη 
καλλιτεχνών :

Κώστας Μουντάκης - Αθανάσιος Σκορδαλός–Αντώνης 
Αποστολάκης, Σπύρος Σηφογιωργάκης–Γιάννης Το Γυναικείο Τμήμα της Παγκρήτιας Ένωσης

Είσοδος του Κρητικού Χωριού



Μαρκογιαννάκης,  Γιώργης Παπαδάκης–Μανώλης 
Κακλής,  Νίκος Σκευάκης–Νίκος Αλεφαντινός,  Ζαχαρίας 
Μελεσσανάκης–Βαγγέλης Τσαφαντάκης, Γιώργης 
Τσαγκαράκης–Γιώργης Ταμιωλάκης,  Ροδάμανθος 
Ανδρουλάκης–Χρήστος Φουρναράκης, Μανώλης 
Καρπουζάκης-Γιώργης Ταμιωλάκης,  Νίκος Σωπασής-
Μανώλης Λαρεντζάκης,  Σήφης Παναγιωτάκης–Μάρκος 
Νενεδάκης,  Χαράλαμπος  Γαργανουράκης–Νίκος Καδιανός,  
Μιχάλης Αλεφαντινός–Τάσος Κοντογιάννης,  Γιάννης 
Σκαλίδης – Γιώργης  Χατζηδάκης,   Βασίλης Σκουλάς–
Μιχάλης Φραγκιαδάκης,  Γιώργης Χαλκιαδάκης–Γιώργης 
Μανολιούδης,  Αλέκος Πολυχρονάκης–Νίκος Πατενταλάκης,  
Δημήτρης Βακάκης–Αλέκος Χατζάκης,  Νίκος Ζωιδάκης–
Γιώργης Καραγιώργης,  τα αδέλφια Γιώργης & Χρήστος  
Στιβακτάκης,  Γαλάτιος Μοσχονάς–Ανδρέας Μελαδάκης,  
Νεκτάριος Σαμόλης-Μανώλης Σαλούστρος, τα αδέλφια 
Τάσος & Μανόλης Ρεράκης,  Σήφης Τσουρδαλάκης–Κυριάκος 
Σταυριανουδάκης, Μανώλης Ρασιδάκης–Κώστας Καραντινός,  
Αντώνης & Γιάννης Μαρτσάκης – Νίκος Μαρεντάκης , Μιχάλης 
Μπακατσάκης – Λουκάς Μανδακάκης, Αλέξανδρος Παπαδάκης 
– Γιώργος  Νυστικάκη, Αναστάσιο  Μπαγουράκη – Μανώλη  
Χαχλάκη, Μανώλη Χαμογιωργάκη , Ηλία Χορευτάκη – Νίκο 
Βρουλάκη – Βασίλη Νικολιουδάκη, Μανώλη Κακλή – Στέλιο 
Παπαδάκη , Βασίλη Σκουλά – Νίκο Στρατάκη – Ζαχαρία 
Μαθιουδάκη  κα.

Στον εκπολιτιστικό τομέα, τα έργα ήταν και είναι επίσης  πολύ  
σημαντικά. Δεκάδες  Κρητικόπουλα  έμαθαν και μαθαίνουν 
τους  ασύγκριτους  Κρητικούς  χορούς , την  κρητική  μουσική  
και  γενικά  την  κρητική παράδοση.  Έχει τρία  χορευτικά 
συγκροτήματα  το παιδικό , το  εφηβικό  και   το  ανδρικό  με 
χοροδιδασκάλους  τον κ.  Χαράλαμπο  Μπινάκη  και  την 
δ.  Μαρία  Βασιλάκη.   Αποκορύφωμα   ήταν  η  περιοδεία  
του  Χορευτικού  Ομίλου στην  Κρήτη  τον Αύγουστο   του  
2003.  Χοροδιδάσκαλοι χρημάτισαν κατά καιρούς οι 
ακόλουθοι : Στυλιανός  Κλαψινάκης, Δημήτρης Σαρρής,  Άννα 
Τσουρδαλάκη,  Ειρήνη Τσουρδαλάκη,  Μάριος Βολιτάκης, 
Φρειδερίκη Δασκαλομαρκάκη,  Αστρινός και Μαρία Σαρρή,  
Ανδρέας Κλαψινάκης,  Θεόδωρος Πατεράκης,  Άννα και Ειρήνη 
Φρατζεσκάκη,  Στέλλα Βοτζουράκη,  Νίκος και Κατερίνα 
Κουκουβιτάκη, Γιώργης Αγγελάκης,  Αντώνης Τσουρδαλάκης,  

Δήμητρα Σιρύλα,  Νίκη Μπάλλα,  Χριστίνα Κοτσιφάκη,  Κώστας 
Γ. Αλυγιζάκης, Χαράλαμπος και Μανόλης Μπινάκης.
Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι  το  2006  ίδρυσε  και  Σχολή  
Κρητικής  Μουσικής  η  οποία  αυτή  την  στιγμή  αριθμεί  
περίπου 15  μαθητές, μαθαίνοντας  Λύρα,  Λαούτο  και  
Μαντολίνο.

Άλλο  εκπολιτιστικό  κεφάλαιο  για την Ένωση  είναι  τα  
διάφορα  Θεατρικά  έργα  που  έχει  ανεβάσει με Κρητικό  
περιεχόμενο.  Όπως  « Καληνύχτα  Μαργαρίτα », « Η Μάχη  
της  Κρήτης », « Ανθυπολοχαγός  Ζήσης »  και  αλλά,  ενώ  
αποκορύφωμα  θεωρείτε  η  συμμετοχή  της Παγκρήτιας  
Ένωσης  στην αναπαράσταση  του  Κρητικού Γάμου  το  1982. 
Μεγάλη  συμμετοχή  επίσης  είχε  και  σε διάφορα  έργα  των  
Θιάσων  της  παροικίας  με  τίτλο  « Ερωτόκριτος », « Αλέξης 
Ζορμπάς » ενώ το 2011  σε συνεργασία με την Θεατρική 
Σκηνή Ηρακλείου ανέβασε το έργο « Ζορμπά Μάθε με να 
χορεύω ».

Στον  Αθλητικό  τομέα, θα   έλεγε  κάνεις  ότι   έχει  
πρωτοπορήσει, ιδρύοντας  τμήματα Ποδοσφαίρου  Η  ομάδα   
ποδοσφαίρου ιδρύθηκε  το  1986 και   ήταν πόλος  έλξης  για  
τα  Κρητικόπουλα της περιοχής και  είχε  το  όνομα  « ΚΡΗΤΗ 
». Στα 16 χρόνια ύπαρξης η ομάδα  πέρασε από πολλά εμπόδια  
και  το  1990  κατέκτησε  την 2η θέση του ερασιτεχνικού  
πρωταθλήματος  και ανέβηκε στην Δ’ κατηγορία  του 
Προβίζιοναλ  λίγκ. Το 1991  αναδείχτηκε πρωταθλήτρια  και  
πέρασε στην  3η κατηγορία. Το 1993 η ‘‘ΚΡΗΤΗ’’ ανέβηκε  
στην  Α’ κατηγορία. Ήταν  χρονιά  θριάμβων  αφού  η ομάδα 
κατέλαβε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα, κατέκτησε  το Κύπελλο 
του Προβίζιοναλ Λίγκ  και μπήκε στη δύσκολη αρένα του 
Στέιτ Λίγκ. Τα δυο πρώτα χρόνια η ομάδα προσπάθησε να 
προσαρμοστεί στις μεγάλες απαιτήσεις  ενός πολύ δύσκολου  
πρωταθλήματος. Κάτω από την επίβλεψη  του προπονητή  
Μανό Μίλιου η « ΚΡΗΤΗ», πηρέ τρία συνεχή πρωταθλήματα  
από  το  1997  έως  και  το  1999. 

Αξίζει να  αναφέρουμε  ότι  κατά  καιρούς, διέθετε  επίσης 
αρκετές ομάδες τζούνιορ  από τις οποίες φύτρωσαν αργότερα  
αξιόλογα  ταλέντα. Από το 2008  και  μετά  η Ποδοσφαιρική 
ομάδα Βετεράνων της Κρήτης συμμετέχει  με  επιτυχία  στο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νεολαίας

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Ένωσης



H Νέα Παιδική Χαρά

Εσωτερική Άποψη της αίθουσας Δεξιώσεων του Κρητικού Χωριού

Ελληνικό Κύπελλο. Το 2011  αφου  ανανεώθηκαν  τα  τρία  
γήπεδα  του τένις  με  νέα  τάπητα, λειτούργει  επαγγελματικά  
με  προπονητή  το  Pancretan Tennis Club.

Στον  εκπαιδευτικό  τομέα  η Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης 
είναι πρωτοπόρα  και πάλι  αφού  είναι  ο πρώτος  οργανισμός   
που πρόσφερε  υποτροφίες  σε  όλα  τα  ομογενειακά  
Ημερήσια  Κολλέγια  της  Παροικίας  και συγκεκριμένα  στο 
(α)  Ελληνορθόδοξο  Κολλέγιο  Αγ. Ιωάννη  (β) Ελληνορθόδοξο  
Κολλέγιο  Αγ. Ανάργυροι  και  στο  κοινοτικό  Κολλέγιο  Alph-
ington Grammar, όπου  οι  μαθητές  πρέπει  να  σπουδάζουν  
το μάθημα  των Νεοελληνικών. Οι  υποτροφίες   είναι  από  το  
2012  έως  και  2015  με  συνολική  επένδυση  στον τομέα  της  
μαθητιώσας  νεολαίας  περίπου  $40,000  στα  τρία  χρόνια.

Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι τα  δυο  ενωθέντα Σωματεία  
εξέδιδαν τις  Εφημερίδες  «Κρητικοί Αντίλαλοι»  και  «Φωνή  
του  Ρεθύμνου», για  αρκετά  χρόνια  ενώ  το  2010  άρχισε  η  
εκτύπωση  των « Παγκρητικών  Νέων»   για  όλη  την παροικία.

Και τα  δυο σωματεία προώθησαν  την  ιδέα  και  ήταν  
ιδρυτικά  μέλη  της  Παγκρήτιας  Ομοσπονδίας  Αυστραλίας 
(Π.Ο.Α) η  οποία  αργότερα  μετονομάστηκε  σε  Κρητική 
Ομοσπονδία  Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας, (Κ.Ο.Α & Ν.Ζ), ενώ  
αρκετά μέλη  της  Παγκρήτιας Ένωσης  έβαλαν  τα  θεμέλια  
και  στήριξαν  της  πρωτοβουλίες  για  την  ίδρυση  του  
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.

Έχει επίσης τμήμα Νεολαίας όπου  έχει  και  αυτό  πλούσια  
δράση  βοηθώντας  το  έργο  των  εκάστοτε  Διοικητικών  
Συμβουλίων, αλλά  προπάντων συμμετέχοντας  σε  όλες  τις  
εκδηλώσεις  της  Ένωσης, μεταλαμπαδεύοντας  το  πολιτιστικό 
έργο  στις  επόμενες  γενιές.  Εκτός  από  της  πάμπολλες  
εκδηλώσεις  που  έχει  διοργανώσει, αξίζει  να  αναφέρουμε  
ότι  έχει  διοργανώσει  τέσσερις εκδρομές  Κρητικόπουλων  
στην Κρήτη και  συγκεκριμένα  το  1984, 1985, 1986  και  το  
2008. Πρόεδρος του τμήματος Νεολαίας  είναι η  δ.  Πολυξένη 
Σαγιαδέλλη.  

Πρόεδροι  των δύο ενωθέντων Οργανισμών, έχουν  χρηματίσει  
οι  ακόλουθοι : Τσουρδαλάκης Γιώργης, Γρυλλάκης Δημήτρης, 
Πυροβολάκης Γιώργης, Πατεράκης Γιώργης, Ανδριγιαννάκης 

Γήπεδα του Τένις στο Κρητικό Χωριό

Νίκος, Κοζωνάκης Γιώργης, Λεοντάκης Μανόλης, 
Σαριμανόλης Ανδρέας, Λεοντάκης Ευάγγελος, Καλυμνάκης 
Παντελής, Παπαδημητράκης Δημήτρης, Κουκουβιτάκης 
Νίκος,  Καστρινάκης Μανόλης, Νικολακάκης  Γιάννης  και  
Τσουρδαλάκης  Σ.  Αντώνης.

Θα  ήταν  παράληψη  να  μην αναφέρουμε  ότι  στην  μεγάλη  
οικογένεια  της Παγκρήτιας  Ένωσης  είναι  και  το  πολύ  
δραστήριο  Γυναικείο  Τμήμα, το  οποίο  βασικό  σκοπό έχει   να  
στηρίζει  της  προσπάθειες  του  οργανισμού, και  συνάμα  να  
προβάλει  τα   κοινωνικά  θέματα  στα  μέλη  του  οργανισμού,  
με  διάφορες   διαλέξεις, φόρουμ, ομιλίες  και  συγκεντρώσεις. 
Να  αναφέρουμε  ότι Πρόεδρος    στο  Γυναικείο  τμήμα   είναι   
η  κα. Ζίνα Αξαρλή.  

Το  όνομα  της  Παγκρήτιας  Ένωσης Μελβούρνης είναι   
γνωστό  σε  όλο  τον  κόσμο όπου  υπάρχουν  και άλλοι    
Κρητικοί  Σύλλογοι με  τους  οποίους  και  συνεργάζεται 
αρμονικά, αλληλογραφώντας  αλλά  και μέσω του διαδικτύου 
στο οποίο διαθέτει  ιστοσελίδα  στην   διεύθυνση  www.pancre-
tan.com.au

Αυτή  την  στιγμή, η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης – 
Αυστραλίας  αριθμεί  περίπου  τα   1000  εγγεγραμμένα  
Μέλη  από  τα  οποία  τα  700  και  πλέον  είναι  ενεργά  στο  
Σωματείο.



ΑΓ ΙΑΣΜΟΣ  ΣΤΟ  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

ΜΕ  ΤΟΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΗΛΙΤΟΥΠΟΛΕΟΣ   ΙΑΚΩΒΟ  ΣΤΟ  OAKLEIGH

ΗΛΙΟΥ - ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΕΡΘ

Η  ΜΑΧΗ  ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  ΣΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΑΚΑΣ  ΣΤΟ  ΣΚΙΝΕ

ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΟ  RYE

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - ΣΚΟΥΛΑΣ - ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ  ΣΤΟ  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

Η  ΜΑΧΗ  ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  ΣΤΟ  ΝΤΑΡΓΟΥΙΝ



Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΣΤΟ FEDERATION  SQUARE

Ο  ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΤΟ  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΣΤΗΝ  ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Ο  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΣΤΗ  ΦΟΡΤΕΤΖΑ  ΣΤΟ  ΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ  ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ  ΗΡΩΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  κ. ΤΣΙΑΡΑΣ  ΣΤΟ  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ



ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ  ΣΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΩΝ  ΗΘΑΓΕΝΩΝ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΟΙ   ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΠΑΡΕΑ  ΨΑΡΑΚΗΣ - ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ - ΣΤΑΡΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΠΑΡΕΑ  ΠΑΤΕΡΑΚΗΔΕΣ

ΤΑ  ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ  LES  MANNING  ΣΤΟ  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

ΠΑΡΕΑ  ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ - ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΕΑ  ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ - ΚΙΡΚΙΜΠΟΛΑΚΗΣ - ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΕΑ  ΣΤΑΡΑΚΗΣ - ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ - ΠΛΟΥΔΙΑΣ



ΤΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΜΕ   ΤΟΥΣ  ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ  ΣΤΟ FEDERATION  SQUARE

ΤΙΜΙΤΙΚΗ  ΠΛΑΚΕΤΑ  ΣΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΟ  LES MANNING

Η  ΝΕΟΛΑΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΕ  ΣΤΕΦΑΝΗ  ΣΤΟ  ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΟ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ  ΔΕΝΤΡΟ

ΤΙΜΙΤΙΚΗ  ΠΛΑΚΕΤΑ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  SAUNDERS

ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ  ΤΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΡΗΤΩΝ

ΤΟ  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟ  ΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΤΟ 33’ ΣΥΝΕΔΙΟ  ΤΗΣ  Κ.Ο.Α.Ν.Ζ.  ΣΤΟ  ΠΕΡΘ



« Κρητική Διατροφή » 
Στην Κρητική Διατροφή, δεν μπαίνει ό,τι λάχει!! Σαν βάση ελαιόλαδο, παρθένο πρέπει να ‘χει

Μα και στα ελαιόδενδρα, ατόφια να ‘ναι η γη τους κι ανόθευτη από χημικά, να ‘ναι η παραγωγή τους

Με χημικά ραντίσματα, για την δακοκτονία, οι βιταμίνες του λαδιού, μπαίνουνε στη γωνία

Μα η Κρητική Διατροφή, εκτός από το λάδι, τρόπον ζωής του Κρητικού, χρειάζεται ομάδι

Τσ’ ελιές στην Κρήτη αλέθανε, στους μύλους με ντορμπάδια και τρέχανε λαχταριστά, μα και αγνά τα λάδια

Με δίχως φυγοκεντρικά και διαχωριστήρες ή για το ελαιόκαρπο, πυρηνικούς σπαστήρες

Ένα μουλάρι δυνατό, απ’ το πρωί ως το βράδυ, γύριζε τις μυλόπετρες και έβγαινε το λάδι

Παρθένο λάδι της ελιάς, μα και αγνό συγχρόνως, είναι αντιγηραντικό και καταλιέται ο χρόνος

Τις αρτηρίες της καρδιάς λαδώνει και στηρίζει και εις το κυκλοφοριακό το αίμα καθαρίζει

Την Κρητική Διατροφή, ο Κρητικός βαστούσε και την μακροζωία του, σ’ εκείνη την χρωστούσε

Στην Κρήτη ο κάθε Κρητικός, δεν ήταν μόνο μάσα Δούλευε κι ασταμάτητα, δεν έπαιρνε ανάσα

Αυτός τα ζώα έβοσκε, έσπερνε τα χωράφια, αυτός ετυροκόμαγε, να ‘χει τυρί στα ράφια

Ολημερίς εις την δουλειά, δεν ήταν πανηγύρι και με τα πόδια έπρεπε, να πάει και να γιαείρει

Έπινε γάργαρο νερό, που ‘τρεχε στα ποτάμια, το ίδιο με τα ζώα του, δίπλα από τα καλάμια

Και με το ίδιο το νερό, επότιζε τον κήπο, χωρίς καθόλου απόβλητα δίχως κανένα ρύπο

Έσερνε καθαρό νερό, απ’ τα βαθιά πηγάδια, όσπρια έτρωγε πολλά, ελιές και παξιμάδια.

Έπινε τσάι του βουνού, κι όχι καφέ - φραπέδες! Για σκόλες και για Κυριακές είχε τους καναπέδες

Χαρούπια έτρωγε ξερά αντί για σοκολάτες, ντάκους και χόντρο με χοχλιούς και ντοματοσαλάτες

Κι αγνό κατσίκι του βουνού, χόρτα, τυρί και γάλα κουνέλια και κοτόπουλα, όχι πολύ μεγάλα

Έψην’ αρνί αντικριστό και ‘φεύγαν οι τοξίνες, τα λίπη αποβάλλονταν κι απόμεναν οι ίνες

Και με το κόκκινο κρασί, που φτιαχν’ η αφεντιά του, στερόλες έπαιρνε πολλές, και το δειχν’ η ματιά του

Για φάρμακο την τσικουδιά, είχε διατριβή του! Και στο βαρύ το κρύωμα, ρακί η εντριβή του

Μάζευε τα τρυγόλαδα και τα ‘κανε σαπούνια, μ’ αυτά ως τα γεράματα, πλενόταν από κούνια

Ενήστευε καρτερικά, τις Μεγαλοβδομάδες, κι έτρωγε αλάδωτα κουκιά, ελιές και φασολάδες

Γι’ αυτό και λειψανέβαστη, ήτανε η μορφή του, καμαρωτή κορμοστασιά, έδειχνε το σκαρί του

Έπαιζε με τον έρωτα και με το παραπάνω και το κρασί δεν έλειπε απ’ το τραπέζι απάνω

Και με τραγούδια και χορούς εγλένταγε τα βράδια, έπινε στο γλυκό κρασί, ζωής καημούς - ρημάδια

Και πεντοζάλη - καστρινό, χόρευαν νιοί και γέροι Κι ίδρωναν πάνω στο χορό, χειμώνα – καλοκαίρι

Οι σοκολάτες, τα γλυκά, ‘λείπαν απ’ το τραπέζι, για φάρμακο και για γλυκό είχε το πετιμέζι

Έφτιαχνε την Μουσταλευριά από γλυκό σταφύλι και με γλυκό του κουταλιού, εγλύκαινε τα χείλη

Σταφίδες, σύκα έλιαζε, αμύγδαλα, καρύδια, Και στσι λαΐνες τα ‘χωνε, για να ‘χει αποχερίδια.

Η Κρητική Διατροφή, στους Κρητικούς τους τόπους, έκανε την διαφορά και δυνατούς ανθρώπους

Modus Vivendi Κρητικό, όποιος ακολουθήσει στα χείλη ντου χαμόγελο, μπορεί να ξανανθίσει

Κι εγώ σαν βέρος Κρητικός απ’ το χωριό την Λούτρα και σαν Καλλέργης έγραψα, ό,τι ‘βγαλα απ’ την κούτρα!

Κωστής Ι. Γ. Καλλέργης - ( Κ.Ι.Γ.Κ.)
Ρέθυμνο - Κρήτης



44 Translink Drive Keilor Park, Victoria 3042 Australia        
                                    | t +61 3 8331 4800  |  f +61 3 8331 4850

 ss@directed.com.au  www.directed.com.au

Steve Siolis
Managing Director

Automotive Electronics
Vehicle Telematics

OEM/ODM
Consumer Electronics

Οι Αγκινάρες με κουκιά είναι μια παραδοσιακή εποχιακή κρητική συνταγή που συνδυάζει την υπέροχη αγκινάρα με τα φρέσκα κουκιά.



MICHAEL FRANTZESKAKIS 

T   1300 353 225       M   0400 883 353 

Real Soccer FUN for all children 2-12yo!
michael@grasshoppersoccer.com.au 

grasshoppersoccer.com.au

Οι Ανθοί είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό της Κρήτης συνήθως γεμιστοί με ρύζι, η ακόμα και μυζήθρα. Είναι τα Κρητικά ντολμαδάκια.



To Αντικριστό είναι το οφτό κρέας, το οποίο το ψήνανε παλιά μόνο στο αόρι, οι βοσκοί που ζούσανε στα βουνά.



Ο Καβρομάς είναι Ανωγειανό φαγητό που ετοίμαζαν όταν πήγαιναν τα κανίσκια στους Γάμους το οποίο είχε ρύζι με προβιές, ξινόχοντρο και ρεβίθια.



Παραδοσιακά Κρητικά Καλτσούνια με ανθότυρο και δυόσμο, ταρτάκια φούρνου με ξινή η και με γλυκύ μυζήθρα.



11-21 Wingfield Street,
Footscray, Vic. 3011
T (03) 9689 3400
F (03) 9687 8592
W  conwayfish.com.au

Seafood Specialists 
and Food Service 
Distributors

Retail Hours:
Monday Friday:
6.00am – 6.00pm
Saturday:
6.00am – 4.00pm

226 Swanston Street 
Melbourne Vic 3000
t 03 9663 1451, f 03 9663 6529 
www.dimos.com.au

Το Μπουρέκι είναι ένα παραδοσιακό φαγητό της Δυτικής Κρήτης που ρέει το καλοκαίρι στις Κρητικές Κουζίνες.



Ο Κρητικός Ντάκος η ‘κουκουβάγια‘ είναι παραδοσιακό κρητικό πιάτο. Βασίζεται στο κρητικό κριθαρένιο παξιμάδι με λάδι, ντομάτα και μυζήθρα.



Si�is Tsourdalakis

a: 280 Bridge Road, Richmond. VIC 3121
p: (03) 9428 2222
e: info@kritamos.com.au

Τα ξεροτήγανα είναι παραδοσιακά γλυκύσματα της Κρήτης με μελί, ελαιόλαδο και τσικουδιά τα οποία συνηθίζονται στους γάμους.



Proudly supporting the Pancretan Association of Melbourne - Australia
Delphi Bank has proudly supported over 300 charities, volunteer groups and cultural causes. 

Support the bank the supports the community. 

Call 1300 660 550
 or visit delphibank.com.au Delphi Bank – A Division of Bendigo and Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Australian Credit Licence 237879. 

Η Πατούδα είναι το Κρητικό παραδοσιακό γλυκό με μέλι και καρύδια.



Η φάβα, είναι ένα παραδοσιακό κρητικό ορεκτικό το οποίο γίνετε από φάβα η κουκιά και σερβίρετε με κρεμμύδι. 



Το σταμναγκάθι είναι ένα είδος άγριου ραδικιού, το οποίο βρίσκετε μόνο στην Κρήτη.



Η Σφακιανή πίτα είναι Κρητικο γλυκυσμα γέννημα της Χώρας των Σφακίων με θυμαρίσιο Μέλι


