
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων 
για την 47η επέτειο της ίδρυσης της Παγκρήτι-
ας Ένωσης Μελβούρνης και για την 149η Επέτειο 
του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, 
η Ένωση διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά 
το Φεστιβάλ “ΑΡΚΑΔΙΑ 2015”, απο 25 Οκτωβρίου 
έως 22 Νοεμβρίου.
Τo πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει:
(α) Μνυμόσυνο και εορτή για τους Άγιους Τέσσε-
ρις Μάρτυρες, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στην Ιε-
ρά Μονή Παναγίας “Άξιον Εστί” στο Northcote. (β) 
Παραδοσιακή Κρητική Παρέα, την Πέμπτη 5 Νο-
εμβρίου, στη Λέσχη του Κρητικού Χωριού, με τους 

καλλιτέχνες από την Κρήτη. (γ) Πανηγυρική Χο-
ροεσπερίδα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Κρη-
τικό Χωριό, με τους καλλιτέχνες Χάρη Παντερμά-
κη (Λύρα-Τραγούδι), Γιώργο Παντερμάκη (Λαγού-
το-Τραγούδι) και Αντώνη Ιλιού (Κιθάρα). (δ) Δοξο-
λογία και Επιμνημόσυνη δέηση για την 149η Επέ-
τειο του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδί-
ου στην Ιερά Μονή της Παναγίας “Άξιον Εστί” την 
Κυριακή 15 Νοεμβρίου. (ε) Σεμινάριο Κρητικού Χο-
ρού για όλα τα Ελληνόπουλα της παροικίας απο 
τους έμπειρους χοροδιδάσκαλους και χορευτές 
της Ένωσης, στη Λέσχη του Κρητικού Χωριού, την 
Πέμπη 19 Νοεμβρίου και (ζ) Παραδοσιακή Κρητική 
κουζίνα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.  

Παγκρητικα Νεα
Pancretan Association of Melbourne

ΠΕρΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητά μέλη,

Μια χρονιά γεμάτη απο εκδηλώσεις 
και δρόμενα φτάνει στο αποκορυφω-
μά της. Κάθε χρόνο έτσι και φέτος κατα-
βάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
σας κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον. 

Απο την ανταποκρισή σας φαί-
νεται οτι πετυχαίνουμε τον στό-
χο μας για την διατήρηση,συνέχι-
ση και παράδοση της Κρητικής κουλ-
τούρας στις νεότερες γενιές.

Είμαι ιδαίτερα χαρούμενος που για 
έβδομη συνεχή χρονιά η Ένωση μας 
διοργανώσε το Φεστιβάλ «ΑΡΚΑΔΙΑ» 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 
47η επέτειο της ίδρυσης του Οργανι-
σμού μας καθώς και για να τιμήσου-
με την 149η επέτειο του Ολοκαυτώ-
ματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Επίσης είμαι στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσω οτι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο έχει προσλάβει την κ. Μαρία 
Μανιού ως έμισθη γραμματέα στα γρα-
φεία μας για τις ανάγκες της Ένωσης.

Το παρόν έντυπο έχει σαν σκοπό να δώ-
σει μια γεύση των γεγονότων που έλα-
βαν χώρα το 2015 μέσα απο πλού-
σιο ενημερωτικό και φωτογραφι-
κό υλικό. Ελπίζουμε να το απολαύ-
σετε! Και δίνουμε υπόσχεση για πε-
ρισσότερα τεύχη την Νέα Χρονιά.

Εκ μέρους τουΔιοικιτικού Συμβουλί-
ου της Παγκρήτιας Ένωσης και έμε-
να προσωπικώς, σας ευχόμαστε ένα 
Χαρούμενο και Δημιουργικό Νέο 

Έτος με Υγεία και Ευημερία. 

Γιάννης Νικολακάκης
Πρόεδρος

 7ο Φεστιβάλ ΑΡΚΑΔΙΑ 2015
149Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕρΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑρΚΑΔΙΟΥ Μήνυμα του 

Προέδρου
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 � gAlliPoli 1915                          11
 � η ενΩση στΑ χΙονΙΑ             13
 � BAttle of crete                      15
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Ο Χάρης και ο Γιώργος Παντερμάκης θα έναι μαζί μας στην ετήσια χοροεσπερίδα της Παγκρητιας Ένωσης Μελ-
βούρνης, το Σάββατο 07 Νοεμβρίου , στα πλαίσια του Φεστιβάλ “ΑΡΚΑΔΙΑ 2015

All members are cordially Invited to 
Attend the Pancretan Association An-
nual General Meeting on Sunday 29th 
November 2015 at 1.00pm. The An-
nual General Meeting will take place 
in the newly renovated Members Pa-
vilion at the Cretan Village, 90 Cathies 
Lane Wantirna South. The official 
Agenda includes reading of the Previ-
ous Minutes, Reports from the Execu-
tive President, the Women’s Auxiliary 

President, and the Youth Club Presi-
dent, Treasures Reports, Audit Reports, 
Specific Items and of course General 
discussion on the future direction of 
the Association. The Financial Reports 
will be distributed on the day. Those 
that cannot attend the Annual General  
Meeting, will receive an invoice in the 
mail to renew you Membership via our 
new electronic Accounting System.

Annual General Meeting
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Αγαπητοί μου φίλοι,

Έχω λάβει το εκλεκτό, 
πολύ ωραίο Ημερολόγιο 
τοίχου, το οποίον είχα-
τε την ευγένεια να μου 
στείλετε .

Έχω χαρεί πολύ για την 
ωραία αυτήν Εκδοσή σας, αφιερωμέ-
νην είς τους Αγίους της Κρήτης.

Τι ωραίο που με το Ημερολόγιο αυτό 
αναδεικνύετε τους δικούς μας Αγί-
ους!

Θερμά συγχαρητήρια για την ωραί-
αν αυτήν Εκδοσή σας, η οποία δεν τι-
μά μόνον τους Αγίους της Κρήτης, αλ-
λά και το δικό σας Πρόσωπον, εσάς οι 
οποίοι δεν λησμονείτε τους Αγίους 
μας.

Από την Εκκλησία της Κρήτης μας, 
την Ιεράν Αρχιεπισκοπή Κρήτης και 
εμένα προσωπικώς, έχετε τα θερμά 
συγχαρητήρια  και τις ευχαριστίες 
μας για το ωραίο αυτό έργο σας.

Σας αγαπούμε, σας σκεπτόμαστε, εί-
μαστε ένα με εσάς.

Να σας ευλογεί ο θεός.

Με ευχές και εν Κυρίω αγάπην

Ο Κρήτης Ειρηναίος. 

SANTA  AT  THE  CRETAN  VILLAGE

Επιστολές 

5 Μέλη της Ένωσης στην 
 παρέλαση για το Anzac Day το 1987

Η Ιστορία μας

The Board of Management together  
with the Pancretan Youth Club are 
hosting the Annual Christmas Party 
and  are expecting Santa Clause to 
arrive at the Members Pavilion of 
the Cretan Village  on Sunday 13th 
December 2015 at 12.00pm.

Word has it that this year Santa   
will be arriving from the heights of 
Psiloritis, carrying traditional Cretan 
goodies  as well  as gifts  to all the 
children up to 10 years old. 

There will be heaps of activities 
for the kids including a  massive 
Jumping Castle, a  Live  Animal   
Farm and  a FREE  Soccer Clinic   
from Michael and the team at 
Grasshopper Soccer.

In order  to  register  your  children 
please  email their names and age 
to info@pancretan.com.au by Friday 
13th November. 

PANCRETAN ChILDREN ChRISTMAS PARTY

πρωτοχρονιατικο 
ρεβεγιον 
στο

κρητικο χωριο

ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ 2016

Την Πέμτη 31 Δεκεμβρίου 2015  το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρή-
τιας Ένωσης προσκαλεί τα μέλη και 
τους φίλους της σε Πρωτοχρονιάτι-
κο ρεβεγιόν.

Θα πραγματοποιηθεί στη λέσχη 
των Μελών του Κρητικού Χωριού 
η οποία βρίσκεται 90 Cathies Lane 
Wantirna South. 

Θα προσφερθεί πλούσιο φαγητό 
και άφθονα ποτά, ενώ θα μοιρα-

στούν και Βασιλόπιτες.
Θα σας διασκεδάσει πεντάμελης 
λαική ορχήστρα.

Για εισιτήρια και πληροφορίες πα-
ρακαλείστε όπως επικοινωνήστε 
με τον σύμβουλο κ. Μανώλη Λεο-
ντάκη στο: 0425 821 599 ή 
0402 101 030.
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ΕρΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ο πρόεδρος της Παγκρητικής Αμερικής κ. Γιάννης Μανουκαράκης με τη συζυ-
γό του Ελένη, τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Αντώνη Τσουρδαλάκη και μέλη του 
Δ.Σ. της Ένωσης κατά την επίσκεψή τους στο Κρητικό Χωριό

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Η Μαρία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης με καταγωγή από τα 
Πάρτιρα Μονοφατσίου ένα μικρό χωρίο που ανήκει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. 

Είναι Πτυχιούχος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Ηρακλείου Κρήτης. 

Οι δυσκολίες για επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και το όνειρο για ένα 
καλύτερο αύριο συνέβαλαν στο να αφήσει την Κρητή και να μετακομίσει στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας όπου κατοικεί μόνιμα από τον Ιανουάριο του 2013.

Προσλάβαμε την Μαρία ως έμισθη υπάλληλο ως γραμματέα στα γραφεία της 
Ένωσης όπου μέσα απο τη θέση αυτή θα μπορεί να συμβάλει και να προωθεί στην 
διεκπεραίωση του Πολύτιμου Έργου που έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια η 
Ένωση και ειδικά στα έργα και προγράμματα που έχουν αρχίσει τα προηγούμενα 
Διοικητικά Συμβούλια.

Με την παρουσία της Μαρίας, τα γραφεία της Ένωσης είναι ανοιχτά κάθε Τρίτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή απο τις 9.00π.μ εως και τις 5.00μ.μ. Όσα Μέλη επιθυμούν 
να περάσουν να την γνωρίσουν, να πιούν καφέ και να επισκεφτούν την Κρητική 
βιβλιοθήκη, είναι ευπρόσδεκτοι. 

Γνωρίστε την Γραμματέα των γραφείων μας.

ΜΑρΙΑ ΜΑΝΙΟΥ

Σε μια σοβαρή προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου να κρατά την επα-
φή με  τα ενεργά  και  μη/ενεργά  μέλη αποφάσισε να  ετοιμάσει ένα ειδικό 
ερωτηματολόγιο δίνοντας  την  ευκαιρία σε όλους  να  συμβάλουν  με από-
ψεις και ιδέες, αλλά και τυχόν παράπονα.  

Να είστε σίγουροι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, ενδιαφέ-
ρεται για τις απόψεις και τις σκέψεις των Μελών, γι’ αυτό θέλουμε να το πά-
ρετε στα σοβαρά.
 
Για τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να αφιερώσετε 20 λεπτά 
από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την ανώνυμη φόρμα με τα σχόλιά 
σας η οποία σας έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς. 

Σας ενημερώνουμε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει με εχε-
μύθεια .

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν, θα καταγραφούν και θα παρουσιαστούν σε μια ειδική επιτροπή για ανά-
λυση και περαιτέρω ενέργειες.

Σας παρακαλούμε να κρατάτε την φόρμα μαζί σας είτε στον χορό στις 7 Νοεμβρίου είτε στην Γενική Συνέλευση 
στις 29 Νοεμβρίου. 

Εάν δεν θα παραβρεθείτε σας παρακαλούμε να την στείλετε ταχυδρομικώς στο PANCRETAN ASSOCIATION, P.O. 
Box 4512, Knox City Centre VIC 3152.
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Cretan Cuisine Book Presentation

On the rugged and remote coast 
of southwest Crete, the fiercely 
proud and independent people 
of Sfakia have survived millen-
nia of invasions by many of the 
world’s most aggressive and 
dominant civilisations. 

This book de-
scribes the lives 
of the indomi-
table and war-
rior-like Sfakian 
people as they 
struggled to 
thrive among 
and against 
the major Em-
pires of Eu-
rope – hellenic, 
Roman, Arab, 
Byzantine, Ve-
netian and Ot-
toman – and 
to oppose the 
German occu-
pation during 
World War II.

With a rich de-
tailing of the 
oral history 
of the region 
and of information gleaned from 
years of meticulous archival re-
search, this book captures the 
spirit of the Sfakian people who 
have mastered its deep gorges, 
high plateaus and awe-inspiring 
mountains. 

This comprehensive historical ac-
count is written for people with an 
interest in Sfakia and its turbulent 
past, and in particular for Sfakians 
and Cretans of the diaspora who 
are not able to access Greek lan-
guage history books and research 
that deals with this subject.

George K. Dalidakis, after a long 
career in financial management, 
has been focussing his interest on 
the history of Crete and in partic-
ularly of Sfakia, where his paternal 
ancestry lies – he is related to the 
Gialedakis family from Askifou. 
he has been a frequent visitor to 
Crete and Sfakia for more than 10 

years, and he has been research-
ing his family background and the 
history of Sfakia during that time. 
George is the author of the book 
Αναζητώντας τις εκατό εκκλησίες 
της Χώρας Σφακίων (Searching 
for the one hundred churches of 
Chora Sfakion), based on research 

into the 
local tradi-
tion that 
the vil-
lage once 
had one 
h u n d r e d 
churches. 
George is 
and has 
been an 
a c t i v e 
m e m b e r 
of the 
P a n c r e -
tan As-
soc iat ion 
of Mel-
b o u r n e .  
G e o r g e 
has also 
published 
online a 
n u m b e r 
of articles 

relating toSfakia that can be ac-
cessed at www.dalidakis.com.

Peter Trudgill is an English aca-
demic linguist who has written 
books and papers on the dialec-
tology and sociolinguistics of 
many languages, including Greek. 

he has been visiting Crete for over 
30 years, and has been to Sfakia 
more than 80 times. Peter is the 
author of In Sfakia: Passing Time 
in the Wilds of Crete, which was 
written with his wife Jean han-
nah and published by Lycabettus 
Press (Athens) in 2008. 

The Greek translation Στα Σφακιά: 
Ανακαλύπτοντας την ψυχή της 
Κρήτης appeared in 2013 from the 
same publisher. A German trans-
lation In der Sfakia: Geschichte 
und Geschichten unsere Zeit im 
wilden Kreta was published by 
Balistier in 2011 

Ξεροτήγανα
Υλικά:

Για τη ζύμη:

•	     1 κιλό αλεύρι σκληρό

•	     1 κρασοπότηρο ρακή

•	     1 κουταλιά λάδι

•	     1 κουταλιά αλάτι

•	     νερό όσο πάρει (περίπου 2 φλ.)

για το σιπόπι:

•	     1 κιλό ζάχαρη

•	     1/2 κιλό νερό

•	     5-6 κουτ. σούπας κανέλλα

•	     1/2 κρασοπότηρο μέλι

•	     λεμόνι

εκτέλεση:

1.Βάζομε το αλεύρι σε μια λεκάνη, ανοίγουμε 
μια λακούβα στο κέντρο και ρίχνουμε μέσα τη 
ρακή, το λάδι, το αλάτι και το νερό.

2.Ζυμώνουμε μια σφιχτή ζύμη. Την αφήνομε 
λίγο να ξεκουραστεί.

3.Ανοίγομε λεπτό φύλλο σε λωρίδα μήκους 
1 μέτρου περίπου και κόβομε 4 μικρότερες 
λωρίδες. Βάζομε λάδι σ’ ένα τσικάλι.

4.Όταν κάψει το λάδι, τυλίγουμε τη λωρίδα 
μια-μια χωριστά στα δάκτυλά μας ξεκινώντας 
από τα δύο δάκτυλα, μέχρι να τελειώσει 
.Κολλάμε την άκρη της και τη ρίχνομε στο 
καυτό λάδι.

5.Όταν ροδίσει το ξεροτήγανο το βγάζομε και 
το βάζομε πάνω σε απορροφητικό χαρτί.

6.Ετοιμάζομε το σιρόπι: Βράζομε 15 λεπτά τη 
ζάχαρη με το νερό και την κανέλλα και στο 
τέλος προσθέτομε το μέλι και το λεμόνι.

7.Βουτάμε ένα-ένα ξεροτήγανο στο καυτό 
σιρόπι να πάρει μια μικρή βράση και μετά το 
ανασύρουμε, το πασπαλίζουμε με κανέλλα 
και κοπανισμένα καρύδια ή σησάμι ή και με 
τα δύο.

ΚΑλη οΡεΞη !

SFAKIA :  A hISTORY OF ThE REGION IN ITS CRETAN CONTExT
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Ο Χάρης και Γιώργης Παντερμάκης είναι 
δίδυμα αδέλφια γεννημένα στην Αθήνα 
το 1973. Γονείς τους ήταν ο Γιάννης 
Παντερμάκης (Κλεοπατρόγιαννης) από 
το Βαφέ  Αποκορώνου και 
η Ειρήνη Παδουβά από τον 
Ορθέ Μυλοποτάμου. 

Είναι δισέγγονα του 
γνωστού λυράρη 
Παντερμάκη Γιάννη 
Παλληκαρογιάννη (1876-
1955) από το Βαφέ. Ο 
παππούς τους Γεώργιος 
Παντερμάκης (1909-1944) 
έπαιζε ερασιτεχνικά Βιολί 
και η γιαγιά τους Κλεοπάτρα 
το γένος Ταπτά (1911-1992) 
έπαιζε μαντολίνο. 

Από τα πέντε τους χρόνια 
και μετά μεγάλωσαν στα 
Χανιά της Κρήτης και από πολύ μικρή 
ηλικία ασχολήθηκαν με τον Κρητικό 
χορό. Αργότερα με την παρότρυνση του 
πατέρα τους, ασχολούνται με την κρητική 
μουσική. 
Αρχικά μαθητεύουν κοντά στον Μανώλη 

Τζινευράκη (1983-1985) και αργότερα 
στον Ross Daly(1985-1989).
Από το 1989 και μετά ξεκινούν δειλά-
δειλά να εμφανίζονται σε διάφορα 

γλέντια της περιοχής είτε μαζί είτε με 
άλλους αξιόλογους μουσικούς. Το 1996 
ξεκινούν μαζί τις εμφανίσεις τους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 2003 δημιουργούν και παρουσιάζουν 
την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά 

με τίτλο «Εδά που φεύγεις ήλιε μου» 
(Σείστρον, μουσικές εκδόσεις).  
Το 2006 σε συνεργασία με το Γιάννη 
Νικολάου παρουσιάζουν τη δισκογραφική 

δουλειά «Στο νότο έρωτας 
φυσά» (Σείστρον, μουσικές 
εκδόσεις) και φτιάχνουν 
το πρώτο τους video clip 
στο κομμάτι «ο χορός» 
σε σκηνοθεσία Θοδωρή 
Παπαδουλάκη, που 
πολύ γρήγορα γίνεται το 
αγαπημένο του κοινού. 

Το 2004 δημιουργούν 
μαζί, τον δικό τους 
μουσικό χώρο στην πόλη 
των Χανίων το «Χώρο 
μουσικής Ταμπακαριά», 
όπου βρίσκονται εκεί μέχρι 
και το 2014. Παράλληλα 
συνεχίζουν τις εμφανίσεις, 

παίζοντας σε συναυλίες, σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, ενώ ταξιδεύουν συχνά στο 
εξωτερικό. 

Μαζί συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους μέχρι 
και σήμερα.

τα αδέλφια παντερμάκη  για  πρώτη φορά στην Αυστραλία

Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  
φέτος  η  Παγκρήτιa  Ένωση  
Μελβούρνης έκδωσε ένα 
ημερολόγιο  το οποίο δώθηκε σε 
όλα τα μέλη,  στους Κρήτες και 
στην ευρύτερη Ελληνική παροικία 
γενικότερα  εντελώς  ΔΩΡΕΑΝ.

Γι’ αυτό το λόγο η Ένωση μας 
με  ομόφωνη απόφαση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου 
αποφάσισε όπως αφιερώσει  
την έκδοση του επετειακού 
ημερολογίου για 2015 σε όλους 
τους  Αγίους της Κρήτης. 

Αφιερώσαμε το εξώφυλλο ειδικά  
στους  Άγιους Τέσσερις  Νέο  
Μάρτυρες  για τους  οποίους 
εορτάζομαι τα 190  χρόνια από 
τον θάνατο  τους, οι  οποίοι  είναι 
γέννημα θρέμμα του χωριού  
Μέλαμπες ρεθύμνης.

Μέσα  από  τα  φύλλα  του  
ημερολογίου, με  τις  επιλεγμένες 
φωτογραφίες   της  πλούσιας  
Ορθόδοξης  Ιστορίας  μας   θα 
δώσαμε την ευκαιρία σε όλους  σας 
να γνωρίσετε από κοντά όλους τους 
Αγίους που μας προστατεύουν και 
οι οποίοι είναι γέννημα θρέμμα της  
Κρήτης.

Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι 

η Ένωση σκοπό είχε με το 
ημερολόγιο αυτό να προβάλει τον 
μεγάλο Ορθόδοξο  πλούτο στην 
ευρύτερη Ελληνική  κοινωνία αλλά 
προπαντός στις νέες  γενιές που θα 
επακολουθήσουν.

  Θα πρέπει να αναφέρουμε  ότι  
οι πηγές  των φωτογραφιών 
και των λοιπών  στοιχείων 
που χρησιμοποιήθηκαν  για 
το ημερολόγιο είναι από το 
προσωπικό φωτογραφικό Αρχείο 
του κ. Σωκράτη Τσουρδαλάκη και 
το Ορθόδοξο  συναξάρι της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής  Κρήτης.

Αξίζει να ευχαριστήσουμε θερμά  
όλες  τις διαφημιζόμενες εταιρίες 
για την  συνεχή υποστήριξη τους 
προς το ετήσιο ημερολόγιο και 
παροτρύνουμε όλους τους φίλους 
της Ένωσης να  τους προτιμούν 
για να μπορούν και  αυτοί συνάμα 
να στηρίζουν  τον 
οργανισμό  μας 
οικονομικά.

ΑΦΙεΡΩΜενο   σε  ολοΥσ  τοΥσ  ΑγΙοΥσ  τησ  ΚΡητησ &  εΙΔΙΚΑ γΙΑ τΑ 190 
χΡονΙΑ Απο το ΘΑνΑτο τΩν τεσσΑΡΩν νεοΜΑΡτΥΡΩν
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ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ...
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΗ

Μαίρη ντακάκη

Φιλιώ λιζάρδου

Ο Γεώργιος Βανταράκης γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1940 στην Καρωτή του  Νομού ρεθύμνης. 
Μικρός ασχολήθηκε με τις εργασίες της οικογένειας στο χωριό. Στις 25 Μαΐου του 1964 έφτασε 
στην Μελβούρνη με το πλοίο Πατρίς  κάνοντας το μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης αφήνοντας 
όλη την οικογένεια  στην Κρήτη.  Αργότερα γνώρισε την Μαγδαληνή Βαρδάκη και απέκτησαν  δυο  
παιδιά τον Σταύρο και την Αλεξάνδρα τα οποία τους χάρισαν 6 εγγονάκια την Μαγδαληνή, τον 
Γεώργιο, τον Αναστάσιο, την  Ζωή, τον Αθανάσιο και την Γεωργία. Ο Γιωργής ήταν από τα πρώτα 
στελέχη του Συλλόγου ρεθεμνιωτών Μελβούρνης « ΑρΚΑΔΙ » και διατέλεσε Σύμβουλος του 
Συλλόγου για αρκετά  χρόνια. Ο Γιώργης μας άφησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

γιώργος Βανταράκης

Η Φιλιώ Λιζάρδος ( γένος Φιλοπούλου ) γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1951 στο  χωριό Παπαφλέσσα 
του Νομού Μεσσηνίας. Στην Αυστραλία αποφάσισε να  μεταναστεύσει για να είναι κοντά με τα 
αδέλφια της, το 1968 ενώ λίγα χρόνια  αργότερα το 1972 γνωρίζει τον Θεσσαλονικιό Βασίλη 
Λιζάρδο και παντρεύονται.  Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά την Ασπασία, τον Μιχάλη και την Ιωάννα. 
Η Φιλιό  είχε την τύχη να γνωρίσει ένα εγγονάκι τον Βασίλη. Η Φιλιώ ήταν μια από τις  ακούραστες 
εργάτριες στα Διοικητικά Συμβούλια του Γυναικείου τμήματος της  Παγκρητίου Αδελφότητας 
βοηθώντας με τον τρόπο της το Σωματείο μέχρι και τα  τελευταία χρόνια πριν αρρωστήσει βαριά. 
Η Φιλιώ άφησε την τελευταία της πνοή στις 4 Αυγούστου 2015.

Η Μαρία Σταφυλαράκη ( γένος Δημοτάκη) γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου1937 στο  χωριό Σπιλιάρα 
του Νομού Χανίων. Αφού τελείωσε το δημοτικό Σχολείο ασχολήθηκε με την Μοδιστρική πριν 
αποφασίσει να αναχωρήσει για την Αυστραλία το 1961 μαζί με τα πέντε τις αδέλφια με το πλοίο 
Πατρίς. Τις πρώτες  μέρες στην Αυστραλία εργάστηκε στο εργοστάσιο της KODAK ενώ αργότερα  
ξανά ασχολήθηκε με την Μοδιστρική. Τον Μάρτιο του 1963 γνώρισε τον Δημήτρη Σταφυλαράκη 
με τον οποίο απέκτησαν ένα παιδί τον Ιωάννη. Η Μαρία  υπηρέτησε με ζήλο και μεράκι για αρκετά 
χρόνια στα Διοικητικά Συμβούλια του  Γυναικείου Τμήματος της Παγκρητίου Αδελφότητας. Η 
Μαρία μας άφησε στις 24 Δεκεμβρίου 2014..

Η Μαρία Τακάκη (γένος Μαστροπαύλου) γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1931 στο Port Said της 
Αιγύπτου αλλά μεγάλωσε μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο Suez Canal. Η Μαρία έφτασε στην 
Αυστραλία με τον πατέρα της Παναγιώτη στις 1946 ενώ το 1947 έφτασε η μητέρα της με τα τρία 
μικρότερα αδέλφια την Ίρις, την Άννα και τον Δημήτρη. Το 1948 γνώρισε τον Αλέξανδρο Τακάκη με 
τον οποίο απέκτησαν τέσσερα παιδιά την Κατίνα, την Ιωάννα, την Γεωργία και τον Νίκο. Είχαν την 
χαρά να γνωρίσουν οκτώ εγγόνια την Δέσποινα, τον Κωστή, την Λίσα, την Αλεξάνδρα, τον Χρηστό, 
τον Αλέξανδρο, την Μαρίσσα και την Μαρία και δυο δισέγγονα την Ελευθερία και την Abigail. Η 
Μαρια ήταν ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Παγκρητίου Αδελφότητας η οποία υπηρέτησε 
από διάφορα πόστα και ειδικά σαν Πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος για  πάνω από 7 χρόνια. 
Η προσφορά και το έργο της κ. Τακάκη θα παραμείνει ανιδιοτελώς  στην ιστορία του οργανισμού. 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 αναχώρησε για την αιώνια ζωή.  

Μαίρη σταφυλαράκη

Ο Παναγιώτης Καλυμνάκης τουΠέτρου και της Ευαγγελίας γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης στις 
18 Οκτωβρίου 1924. Tο 1948  παντρεύτηκε την αγαπημένη του γυναίκα Αναστασία και απέκτησαν 
τρία παιδιά τον Πέτρο, τον Παντελή και την Σοφία. Το 1966 αποφάσισε για ένα καλύτερο μέλλον 
της οικογένειας του να μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Υπήρξε για πολλά χρόνια Σύμβουλος της 
Παγκρητίου Αδελφότητας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση του κρητικού χωριού 
και στην οργάνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Το 1994 έχασε την αγαπημένη του Αναστασία. Ο 
Παναγιώτης είχε μια γεμάτη ζωή, κατάφερε να αποκτήσει μια αγαπημένη ενωμένη οικογένεια και 
γνώρισε πέντε εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Ο Παναγιώτης έφυγε για την τελευταία κατοικία 
στις 12 Ιουλίου 2015.

παναγιώτης Καλυμνάκης
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Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ.Στυλιανός παρέα με τα μέλη και τους χορευτές της Ένω-
σης επίσης διακρίνονται οι: Θεοφιλεστάτοι Επισκόποι Ιεζεκιήλ και Ιάκωβος, η Γενική Πρόξενος 
της Ελλάδος στην Μελβούρνη κα. Χριστίνα Σημαντηράκη και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας κ. Παπαστεργιάδης.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΚρΗΤΙΚΟ ΧΩρΙΟ

Tα εγκαίνια της νέας πτέρυγας 
και συγκεκριμένα της Λέσχης των 
Μελών της Παγκρήτιας Ένωσης 
Μελβούρνης έγιναν την Κυριακή 
29 Μαρτίου στο Κρητικό Χωριό 
παρουσία των 
μελών, των Κρητών 
και της ευρύτερης 
ε λ λ η ν ι κ ή ς  
παροικίας. 

Τα εγκαίνια επίσης 
τίμησαν με την 
παρουσία τους η 
Γενική Πρόξενος 
κα. Χριστίνα 
Σ η μ α ν τ η ρ α κ η , 
ο Πρόεδρος του 
Π α γ κ ο σ μ ί ο υ 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Κρητών κ. Αντώνης 
Τ σ ο υ ρ δ α λ α κ η ς , 
ο πρόεδρος 
της Κρητικής 
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς 
Αυστραλίας κ. Μιχάλης 
Χουδαλάκης, ο Πρόεδρος 
της Κρητικής Αδελφότητας 
Μελβούρνης κ. Δημήτρης 
Παπαδημητρίου και ο Πρόεδρος 
της Κρητικής Αδελφότητας Σύδνευ 

κ. Νίκος Τζανετάκος.
Την κορδέλα έκοψαν ο πρόεδρος της 
Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης κ. 
Γιάννης Νικολακάκης με την Γενική 
Πρόξενο κα. Χριστίνα Σημαντηράκη 

και τους Μαίρη και Αλέξη Ντακάκη 
οι οποίοι πλήρωσαν  $5,000 δολάρια 
στον πληστιριασμό για το κλειδί της 
Λέσχης, ενώ τον Αγιασμό τέλεσε 
ο Αιδεσιμότατος Πατήρ Γεώργιος 
Αδαμάκης της Ενορίας των Αγ. 

Αναργύρων εκπροσωπώντας την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. 
Το Μουσικό πρόγραμμα της 
ημέρας είχε αναλάβει ο Σήφης 
Τσουρδαλακης με το Συγκρότημα 

του, ενώ έλαμψαν με τις 
ενδυμασίες και τους χορούς 
τους το μικρό και ανδρικό 
χορευτικό συγκρότημα της 
Ένωσης.
 
Φανερά συγκινημένος 
ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης 
Νικολακάκης στην ομιλία 
του ευχαρίστησε όλα τα 
Μέλη και τους Κρήτες 
που συνέβαλαν στην νέα 
αυτή προσπάθεια ενώ 
ευχαρίστησε επίσης και τα 
αδελφά κρητικά Σωματεία 
της Μελβούρνης και του 
Σύδνεϋ τα οποία δώρισαν 
από $1000 δολάρια το 
καθένα. 

Η Γενική Πρόξενος κα. Σημαντηρακη 
συνεχάρη την Παγκρήτια Ένωση 
Μελβούρνης για τα έργα και της 
δραστηριότητες από την ημέρα της 
ιδρύσεως .

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Στην  πρόσφατη  εκδήλωση  για  την  ονομαστική  
εορτή  του  Σεβασμιωτάτου  Αρχιεπισκόπου μας  
κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης  
τίμησε  τον  Σεβασμιότατο  με  την  παρουσία  της.

Ο Χορευτικός  Όμιλος  της  Παγκρήτιας  Ένωσης  
Μελβούρνης  αποτελούμενος  από  παιδιά   δεύτερης  
και  τρίτης  γενιάς,  χόρεψε  χορούς  της  Κρήτης  προς  
τιμή του  Σεβασμιότατου.  

Επίσης   τα  χορευτικά  συγκροτήματα  συνόδευαν  και  
οι  Κρήτες  καλλιτέχνες  Σήφης  Τσουρδαλάκης  στην  
Λύρα  και  το  τραγούδι  και  ο  Αντωνης  Ξυλούρης  
στο  Λαγούτο.

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Νικολακάκης, και  το  
Διοικητικό Συμβούλιο  εύχεται  στον  άξιο  ποιμενάρχη  
μας  ΕΤΗ  ΠΟΛΛΑ  !  ! 

η ενΩση τΙΜησε τον σεΒΑσΜΙοτΑτο ΑΡχΙεπΙσΚοπο Κ.Κ. στΥλΙΑνο

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ 
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Κ.Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

9

Η κοπή της κορδέλας απο τον Πρόεδρο Γιάννη Νικολακάκη,την Γενική Πρόξενο Χριστίνα Σημαντηράκη 
και τα μέλη Αλέξη και Μαρία Ντακάκη.
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Στα  πλαίσια   των  δραστηριοτήτων  για  το 2015  η  Παγκρήτια 
Ένωση  Μελβούρνης  διοργάνωσε  Παραδοσιακή  Κρητική Βρα-
διά  για  να  τιμήσει  και  να  εορτάσει  τα  20  Χρόνια  παρουσίας  
του  Κρητικού  Προγράμματος  του  3ΧΥ Ράδιο Ελλάς  το  Σάββα-
το 14 Μαρτίου στο Κρητικό Χωριό.
Στην κατάμεστη  Λέσχη  των Μελών  πάνω  από 200  άτομα  
έδωσαν  το  παρών  και  τίμησαν  με  την παρουσία  τους  την 

Κρητική βραδιά.  Κατά  την βραδιά  τιμήθηκαν  με  ειδικές  πλα-
κέτες  οι  παραγωγοί  του προγράμματος  και  συγκεκριμένα  ο  
Κώστας  Πατεράκης  και  η ρένα  Φραγκιουδάκη  για  την προ-
σφορά  τους   στα  20  χρόνια  του  προγράμματος.  Επίσης  
στην κοπή  της  γενέθλιας  τούρτας  συμμετείχαν  και  οι  πρώ-
τοι  χορηγοί  του  προγράμματος  οι  οικογένειες  Κουκουβιτά-
κη  και  Νικολακάκη. 
Επίσης  την  ίδια  βραδιά  η  Παγκρήτια Ένωση  Μελβούρνης  
τίμησε  τον 102 Χρόνο  βετεράνο  της  Μάχης  της  Κρήτης  Les 
Manning με  μια  γενέθλια  τούρτα  ο  οποίος  παραβρέθηκε  
με την  οικογένεια του. Το  Καλλιτεχνικό κομμάτι  της  βραδιάς  

κάλυψαν  ο Σήφης  Τσουρδαλάκης στην Λύρα  
και  το τραγούδι  μαζί  με  τον Μανώλη  Χαμο-

γιωργάκη  στο Λαγούτο  και το Τραγούδι  ο  οποίος  ταξίδεψε  
από  την Κρήτη  ειδικά  για την  εκδήλωση , τους οποίους  συ-
νόδεψαν  ο  Ανδρέας Βαρδάκης  στο Λαγούτο  και  ο  Κώστας 
Κιρκότσιος  στην Κιθάρα, ενώ  χρώμα  Κρητικό  έδωσε  το παι-
δικό  χορευτικό  συγκρότημα  της Παγκρήτιας  Ένωσης  Μελ-
βούρνης Η  εκδήλωση  είχε  και  φιλανθρωπικό  χαρακτήρα  
αφού  όλα  τα  κέρδη  της  εκδήλωσης  πήγαν  στο  Ίδρυμα  ΑΓΑ-
ΠΗ.   Συγκεκριμένα  ο  Πρόεδρος  κ. Ιωάννης  Νικολακάκης  φα-
νερά  συγκινημένος  μετά  την  μεστή  από  λόγια  ομιλία  του  
παρέδωσε  την επιταγή  των $ 4,000.00  δολαρίων   στον Γραμ-
ματέα  του Ιδρύματος  ΑΓΑΠΗ  κ. Βαγγέλη  Χερεκάκη  για  της  
ανάγκες  του ιδρύματος.
Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι  χορηγοί  της εκδήλωσης  ήταν  
η  Delphi Bank,  Joannides Funerals, Normanby house,  LV 
Furniture,  Grasshopper Soccer, Philhellene, NIKPOL, Grecian 
Tours και  το  3xY Radio hellas. 

$4,000  Η  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ   ΕΝΩΣΗ  ΣΤΟ  ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΓΑΠΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΠΑρΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚρΗΤΙΚΗ ΒρΑΔΙΑ ΜΕ ΦΙΛΑΝΘρΩΠΙΚΟ ΧΑρΑΚΤΗρΑ

Η κοπή της τούρτας απο τους χορηγούς και από τους παραγωγούς.

Η ορχήστρα αποτελούμενη απο τον Σήφη Τσουρδαλάκη (Λύρα-Τραγούδι), Μανώλη Χαμογιωρ-
γάκη (Λαούτο -Τραγούδι), Ανδρέας Βαρδάκης (Λαούτο) και Κώστας Κιρκότσιος ( Κιθάρα).
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The contribution of the “Greek – Cretan 
Legion” with our ANZACS in Gallipoli in 
1915

CRETANS AT GALLIPOLI  AT 2015

the recognition of gallipoli as a place of 
holy pilgrimage for the Australians and its 
economic and political exploitation by the 
turkish government tends to obscure the 
contribution of greece and especially that 
of the             “cretan legion”. today’s Austra-
lians are not aware of this contribution by 
greece and we need to inform them.

In 1915 8,709 Australians were butchered by 
the Turks and the Germans. But next to them 
900 Greek volunteers fought that were part 
of the “Greek–Cretan Legion” under the lead-
ership of the Cretan Pavlos Gyparis from Asi 
Gonia of the Apokoronas, hanion district and 
some of them died there.
Pavlos Gyparis was a veteran of many battles 
and had been wounded in the Macedonian 
Struggle (1904-1908) and during the Balkan 
Wars (1912-1913) and was one of the most 
experienced fighters of the guerrilla struggle 
in Greece during that period. Immediately the 
enlistment of volunteers commenced in Ath-
ens. Gyparis was sent to Crete to enlist volun-
teers from there. he went to Chania, Rethym-
non and heraklion and by the end of February 
he had enlisted about 300 volunteers, they 
boarded a ship and on the next day they ar-
rived in Piraeus where Gyparis had gathered 
from various parts of Greece about 600 men 
and were ready to leave for Gallipoli. In the 
meanwhile the campaign at Gallipoli had 
started and the Allies were facing the strong 

resistance of the fortifi-
cations that had been 
manne. Venizelos had 
toured the area of the 
Dardanelles and had vis-
ited the islands of Limnos 
and Tenedos. There he 
had met the Admirals of 
Britain and during their 
discussions the Admirals 
told Venizelos that their 
forces that had landed 
there were experiencing 
continuous night time 
raids by non-regular 
Turks who were causing 
serious turmoil within 
their army because they 
could not chase them as 

the Turks were disappearing soon after their 
attacks.
Venizelos told the Admirals about Pavlos   
Gyparis who had significant experience in 
non-regular combat and that he was the only 
one that could fight 
the non-regular 
bands of Turks. 
Towards the end of 
June 1915 Gyparis 
received orders for 
the Cretan Legion 
to be ready to land 
at Gallipoli, and 
specifically at the 
xyrou (Saros) Gulf. 
The landing was 
aimed at engaging 
the Turkish army that 
was heading to the Suvla Bay fortifications 
that the English and Australian forces were 
planning to capture. 
On Tenedos, they waited for one more month. 
In the meanwhile the Allies had realised that 
the battle of the Dardanelles had been lost 
with heavy losses in both lives and equipment 
and a break through the Dardanelles was im-
possible in view of the fortifications by the 
German officers and they had started thinking 
about the futility of continuing the struggle in 
this area where only further misfortune was 
waiting for them. Towards the end of August 
1915 the Cretan Legion returned to Greece.”
This is the testimony of the late Colonel An-

dreas Gyparakis that we have a duty to present 
to the Australian public to highlight our com-
mon efforts of Greeks and Australians that had 
started with the First World War during 1914 – 
1918 and continued during the Second World 
War and the Battle of Crete. 
We need to mention here that with the Aus-
tralian forces there were at least 57 Greeks that 
fought alongside them during the First World 
War, 1914 – 1918, of which 6 died and 18 were 
wounded. Some of them were decorated for 
their bravery. Of them 36 were born in Greece 
and the rest were Greeks of the second gen-
eration. Twelve of them fought in Gallipoli and 
some of them fought also on the French front, 
the rest of them on various fronts, mainly in 
France.
here are listed the names of some of them: 
henry, harry and Alexander Crocos, Constan-
tine, Lacelot and George Vafiopoulos, Leoni-
das and Gordon Manusu, David and James 
Jannese, Leonard and Albert Procopis, Arthur 
Kyriakos, Nikolaos Paidas, Jack Mark, John Za-
vitsanos, Constantine Aroney, Robert Crocos, 

Arthur halkas, Peter Rados, Roy 
Ralph, Anastasios Rebea, Basil 
Makriyiannis, George Paxinos, Io-
akeim Zannis, Emmanuel Tsalikis, 
Pantelis Kosopodiotis, Michael 
Gounelas, Themistoklis Copeleas, 
Dimitrios Lykiardopoulos, John 
Congear, Nicholas Magoulas, 
Minas Aslanis, Nicholas Capita-
neas, Constantine Kailis, Dean Ca-
sos, Constantine Koufas, George 
Dermas, Agapitos Michael, Spyros 
Ebonomy, Antonios Eleftheriou, 

Dimitrios Emanovel, George Geor-
gantis, Joseph Karkoe, Nicholas Maniakis, Pan-
ayiotis Matorikos, John Polisos, harry Polites, 
Andrew Samios, George Papas (Papadakis), 
George Cretan (Μπικουβαράκης), Emos Lakis 
(Androulakis), Percy Koukousakis, Josph Mor-
ris (or Sifis Vogiatzis). The last five were from 
Crete.
The reader should not find strange the Angli-
cized names of some.  Many of the first Greek 
migrants that came to Australia were Angliciz-
ing or abridging their surnames to avoid de-
portation or racism.

socrAtes tsoUrDAlAkis
Author & Historian 

Παύλος Γύπαρης
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The news of our youth

NEWLY ELECTED PANCRETAN YOUTh  COMMITTEE  
We are pleased to announce the newly elected Youth Committee of Pancretan Association of Melbourne.

President: Paula Sagiadellis. Vice President: Georgia Paterakis. Secretary: Nikita Rerakis. Treasurer: George Rerakis.
Public Relations Officers: Elena Frantzeskakis & Stephen Frantzeskakis. Junior Liason Officers: Bianca Rissakis & Effie 
Psarakis. Committee Members: Yianni Rerakis, Sifi Marakis, George Rerakis, Barbara Levoyannis, Desi Levoyannis & 
Con Panagopoulos.

Youth Calander of Events

•	 KIDS FUN DAY - Sunday 07th February 2016 @ 12:30 p.m

•	 TRIVIA NIGhT - Friday 18th March 2016 @ 7:30 p.m.

•	 DINNER DANCE - Saturday 7th May 2016 @ 7: 00 p.m.

•	 CRETAN TAVERN NIGhT - Saturday 28th May 2016 @ 7:00 p.m.

•	 ThEATRICAL PLAY - Sunday 29th May 2016 @ 5:00 p.m.

For all events enquires contact:  Paula 0413 715 069. 
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Η Παγκρήτια Ένωση στα Χίονια!
Η Παγκρήτια  Ένωση   Μελβούρνης διοργάνωσε 
ημερήσια  εκδρομή στα Χιόνια για τα μέλη και τους 
φίλους  της,  στο   γνωστό  LAKE  MOUNTAINS  την 
Κυριακή 23 Αυγούστου.

Σε μια   όμορφη  ηλιόλουστη  μέρα  τα  μέλη   
και  ειδικά  τα  μικρότερα σε ηλικία   
και η νεολαία είχαν την ευκαιρία να  κάνουν  σκι, να  
παίξουν  χιονοπόλεμο να κάνουν χιονάνθρωπους, 
να κάνουν έλκηθρο στα χιόνια και πολλά άλλα.

Οι  μεγαλύτεροι  γεύτηκαν  τους μεζέδες 
στα  κάρβουνα  με μπόλικη  τσικουδιά και 
κρασί να πηγαινοέρχεται μέχρι  αργά το απόγευμα.

Αργότερα  η  Νεολαία   πήρε 
την  πρωτοβουλία  και  έστησε  το   
γλέντι  με  Παραδοσιακή  Κρητική   Μουσική   και   
μαντινάδες.

Επί τω έργω....του ψησίματος!

Η όμορη παρέα μας!

ThE PANCRETAN AT LAKE MOUNTAINS

Μια ακόμα αξιέπαινη προσπά-
θεια εκ μέρους δύο εκ των μεγα-
λυτέρων φορέων της παροικίας 
μας, για την οικονομική ενίσχυ-
ση του παροικιακού Πολιτιστικού 
Κέντρου, που έχτισε ήδη η Ελλη-
νική Κοινότητα Μελβούρνης στο 
Lonsdale Street.

Πρόκειται για τη χοροεσπερίδα που 
οργάνωσαν από κοινού η Παγκρή-
τια Ένωση Μελβούρνης και η Κρητι-
κή Αδελφότητα Μελβούρνης όπου 
και συγκεντρώθηκαν $20.000. Η εκ-
δήλωση που σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία έλαβε χώρα στο Κρητικό Κέ-
ντρο  και όσοι παραβρέθηκαν δι-

ασκέδασαν με 
κρητική μουσι-
κή και τραγού-
δια. Το ενδιαφέ-
ρον για την εκ-
δήλωση ήταν 
τόσο μεγάλο 
που εξαντλήθη-
καν όλα τα εισι-
τήρια και αρκε-
τοί που ήθελαν 
να συμβάλουν 
στην προσπά-
θεια των Κρη-
τικών να βοη-

θήσουν το Πολιτιστικό Κέντρο, δεν 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισι-
τήριο. Την πρωτοβουλία των Κρη-
τικών Σωματίων αναμένεται να μι-
μηθούν και άλλοι φορείς της παροι-
κίας μας και θα ενισχύσουν το Πο-
λιτιστικό Κέντρο. Όποιος βρέθηκε 
στο Κρητικό Σπίτι, δεν ένιωσε μόνο 
τη ζεστασιά της κρητικής φιλοξενί-
ας, αλλά και την περίπτυξη μιας θε-
τικής αύρας, που για πολλούς ήταν 
πρωτόγνωρη. Οι διακόσιοι περίπου 
άνθρωποι που ήταν εκεί επιβεβαίω-
σαν τους πρωτεργάτες του εντυπω-
σιακού αυτού έργου ότι μπορούν 
πραγματικά να στηρίζονται στις δυ-
νάμεις της παροικίας για να συνεχί-
σουν το έργο τους. Κι’ αυτό αναφέ-
ρεται, όχι μόνο στην αποπεράτωση 
του σημερινού έργου τους αλλά και 
σε άλλα μελλοντικά μεγαλόπνοα
 σχέδια. 

Με $20.000 ενίσχυσαν το Πολιτιστικό Κέντρο οι Κρήτες
ΠρΟΣΦΟρΑ ΠρΟΣ ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΛΒΟΥρΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28 ΟΚΤΩΒρΙΟΥ 1940

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ  

Η Παγκρήτια Ένωση όπως κάθε χρόνο τιμά και μνημονεύει την μνήμη 
των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων.
Οι Άγιοι τέσσερις Νεομάρτυρες Γεώργιος, Αγγελής, Μανουήλ 
και Νικόλαος είναι γέννημα θρέμα του χωριού Μέλαμπες ενώ 
μαρτυρήσανε στο ρέθυμνο.
Συγκεκριμένα τελέστηκε δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον 
Ιερό Νάο της Παναγίας “Άξιον Εστί" την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. 
Εκ μέρους της Παγκρήτιας Ένωσης κατατέθηκε στεφάνι από τον  
Γραμματέα  κ. ΑντώνηΤσουρδαλάκη στο μνημείο των ηρώων.
Αξίζει να αναφέρουμε οτι στην Ενορία του '"Αξιον Εστίν" υπάρχει σε 
μόνιμη βάση και μια μεγάλη εικόνα των τεσσάρων Μαρτύρων.
Επίσης το παιδικό χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης χόρεψε χορούς 
της Κρήτης στο Πανηγύρι.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΚρΥΠΤΟΧρΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ

Η Παγκρήτια Ένωση τιμά την μνήμη των Αγίων 
Τεσσάρων Νεομαρτύρων

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Παγκρήτιας 
Ένωσης Μελβούρνης για την Εθνική Επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τόσο στην τελετή της Μελβούρνης όσο 
και στην τελετή του Σύδνευ.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου ο 
πρόεδρος της Ένωσης κ. Γιάννης Νικολακάκης 
παραβρέθηκε στην Εορτή στο hyde Park του Σύδνευ 
καλεσμένος του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο 
Σίδνευ του Δρ. Σταύρου Κυρίμη. 

Στην τελετή του Σύδνευ τιμήθηκε και ο 98 χρονος 
Βετεράνος της Μάχης της Κρήτης κ. Alf Carpenter.

Την ίδια μέρα προσκεκλημένοι του Ελληνικού 
παραρτήματος του ρ.Σ.Λ, την Παγκρήτια Ένωση 
εκπροσώπησε στην κατάθεση στεφάνου ο Β' 
Γραμματέας κ. Μανώλης Βανταράκης.

Η εκδήλωση της Μελβούρνης πραγματοποιήθηκε 
στο Αυστραλο- Ελληνικό Μνημείο και αργότερα 
συνεχίστηκε στο Μνημείο των Πεσόντων .

Κατάθεση Στεφάνου από τον Β’ Γραμματέα κ. Μανώλη Βανταράκη στη Μελβούρνη

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γιάννης Νικολακάκης στο Σύδνευ
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THE BATTLE OF CRETE - The Untold Stories 
BOOK PRESENTATION 

Dearest veterans and their fam-
ilies, Distinguished guests,  la-
dies andgentleman. on behalf  
of the Pancretan Association of  
Melbourne  i  welcome you  all  
to  this  evenings  book launch. 
the germans they called it “op-
eration Mercury ".  We the sec-
ond generation Hellenes of cre-
tan descent, we know it as the 
Battle of crete.

From   the  age  of  5, my  father  
started  talking  to  me  about  
this  infamous  Battle  on  his  
homeland, were many Australian, 
British and New Zealand troops 
fought valiantly  with  my  grand-
parents  becoming  allies in this  
great battle, and  hence  forging a 
special bond between the island  
of Crete’s  people and the ANZAC 
troops. A special bond between 
Greece and Australia.
In order to highlight this bond 
and to promote this epic battle, to 
our subsequent generation hel-
lenes of Cretan descent, the idea 
was born back  in May  2011  to 
publish a book, that would con-

tain  ‘ the untold  stories ‘ .  The 
untold stories of all these ANZAC 
Veterans that gave their lives for 
our freedom.
So  the  journey  began  with  the  
initial  announcements  placed  in  
all  the  Veterans  journals  includ-
ing Vet Affairs, the  herald Sun, the 
Age  and  various  other  resources  
at  hand  to  begin  locating  the 
Veterans  not  only  in Victoria, 
but  across  the  entire nation, but  
more  importantly  the  members  
of  their  families, that  had  a  story  
to  tell.  Three   years  in  the  mak-
ing  and  tonight  we  get  to  see  
the  result.

This  book  will  also  serve as  
means  of  communication  and  
reaching  out  to all  the  beloved  
Veterans  Families, wives, neph-
ews, nieces, children  and  grand-
children, cause  as  time  passes  
by, all  of  our  ANZAC  Veterans  
from  the  Battle  of Crete  will no 
longer  be  with us.  Their Legacy 
however will be continued.
With  the  documentation  of  
these  stories, we  say  ThANK  

YOU,  to  all  our  ANZAC  
Veterans  that  made  the  
ultimate  Sacrifice  and  
in  turn  many  of  whom  
paid  the   price, and  nev-
er  returned home.  We  
will  forever  remember  
you  for  the  bravery  you  
exhibited  on  our  parents  
motherland  in  ‘ CRETE ‘.  

So  tonight  in  the  faces  of  
our  four  living  Veterans  
that  have  honoured  us  
with  their  presence,  Gor-
don, Lesley, Arthur  and  
Norman  we  say a  very  
very  big   ThANK YOU  to  
you  and  all  those  that  
aren’t  with  us  today, that  

risked  their life  for  the  freedom  
of  parents  homeland.

Ladies  and Gentleman, can you  I 
kindly  ask you all  to  please  join  
me, in  giving  them  a standing  
ovation.

In  concluding, I  would  like  to  
thank  the author  Ms. Dina Geroly-
mou, who accepted our proposal 
to head this publication and  edit 
the  material  that  was  gathered   
and  present  it  in  a  book. To our 
Graphic Artist  Ms. Paula Sagiadel-
lis  who took  countless  hours  
to  layout  the book and give it a  
historic  feel  and  of  course  the  
Board of  Management  of  the  
Pancretan Association  of Mel-
bourne – Australia  who  didn’t  
hesitate  in deciding  to  fund  
this  publication  and  publish  it. 
It would  be  remiss  of  me  not  
to  also  thank  the President  of 
the  Cretan Federation of  Austra-
lia  Mr. Michael houdalakis  and  
his  board  for  also  contributing  
financially  to  this  publication.   

Finally, and most importantly I 
thank the veterans and their fami-
lies for entrusting us with their 
stories, their priceless photo-
graphs and very vivid memories 
that make up the fabric of this 
publication.  

Rest  assured  we  will  cherish  
these  stories  for  years  and  years  
to come, leaving  something  to  
our  children  to  remember  you  
by.

tony tsourdalakis
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