
Η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης έχει την ιδιαίτερη τιμή να παρουσι-
άσει το Μιχάλη Τζουγανάκη σε μια και μοναδική συναυλία στη Μελ-
βούρνη, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο Stars International 
Receptions, 1C Bell Street Preston. Έπειτα από δυο απόλυτα επιτυχημέ-
νες συναυλίες το 2010 με το Γιώργο Νταλάρα και το 2013 με τη Γλυκε-
ρία, ο Μιχάλης επιστρέφει το 2016 μαζί με το συγκρότημα του το οποίο 
περιλαμβάνει και το γιο του Αλέξανδρο στο λαούτο, για μια ανεπανάλη-
πτη βραδιά. Το Μιχάλη και το συγκροτημά του θα συνοδέψει με τη λύ-
ρα του ο δικός μας Σήφης Τσουρδαλάκης. 
Η Κρήτη είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Η ρίζα του τα Σφακιά. Ο Μιχάλης 
Τζουγανάκης γεννήθηκε στην πόλη Beringen στο Βέλγιο, σε μια παλιά 
συνοικία μεταναστών. Η συναναστροφή του μέσα από το παιχνίδι και 
τις παρέες με Τούρκους, Έλληνες, Μαροκινούς, Πολωνούς, Αιγύπτιους 
και Ιταλούς ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της προσωπικότη-
τάς του: η διαφορετικότητα του καθενός, το ιδιαίτερο χρώμα κι άρω-
μα της κάθε πατρίδας εκφρασμένα μέσα από τις καθημερινές συνήθει-
ες, την εκφορά του λόγου, τις μουσικές καταβολές.εντυπώσεις ανεξί-
τηλες στη ψυχή και το νου του μικρού Μιχάλη. Όμως κι αυτός δεν πή-
γαινε πίσω. Κουβαλούσε μέσα του ένα ολόκληρο νησί, τη Κρήτη, κι εί-
χε δίπλα του επτά αδέλφια και δυο γονείς να του το θυμίζουν, ανατρέ-
φοντάς τον.
 Δυο χρονών, πήρε στα χέρια του το λαγούτο του αδελφού του, κι από 
τότε, λες και δεν τ’ άφησε ποτέ! Γονατιστός και στηρίζοντάς το με το 
πηγούνι του, το λαγούτο έγινε το αγαπημένο του παιχνίδι. Μαγεμένος 
από τον ήχο που κατάφερνε να βγάζει γρατζουνώντας τις χορδές ώρες 
ατέλειωτες, ευφυής, επίμονος και υπομονετικός, στα τέσσερά του χρό-
νια ήταν πλέον σε θέση να παίζει και να τραγουδά διασκεδάζοντας τους 
έκπληκτους ‘θεατές’ του! Επαναπατρισμός στα Χανιά κι ο Μιχάλης εν-
νιά χρονών. Σχολείο, μουσική, παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια! Ο 
Μιχάλης, ανεβαίνει στη σκηνή συμμετέχοντας σε μουσικές εκδηλώ-
σεις της πόλης. Μικρό παιδί, παίζει μεστά και με πάθος κι αυτό έλκει 
την προσοχή όλων. Ξεχωρίζει, τον αποκαλούν το ‘παιδί-θαύμα’ και η 
πορεία είναι πια σαφής. 
Δέκα, έντεκα χρονών γνωρίζει και συνεργάζεται επαγγελματικά με με-
γάλους μουσικούς της Κρήτης, όπως τον Γιάννη Σεργάκη και τον Βαγ-
γέλη Ζαχαριουδάκη. Μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο για τις 
ανάγκες ηχογράφησης δουλειάς, του τελευταίου. Ο Μιχάλης Τζουγα-
νάκης είναι δεκατριών όταν τον ανακαλύπτει ο μεγάλος λυράρης, Λε-
ωνίδας Κλάδος. Ηχογραφεί τραγούδια σε μουσική Λεωνίδα Κλάδου και 
στίχους δικούς του. Ο Μιχάλης έχει την τύχη να βρίσκεται πέντε χρόνια 
δίπλα στον σπουδαίο λυράρη, δίνοντας συναυλίες σε Κρήτη και Αθήνα, 
αποκομίζοντας έτσι μια τεράστια εμπειρία. Ένας άλλος σπουδαίος λυ-
ράρης, ο Κώστας Μουντάκης, αναγνωρίζει το σπάνιο ταλέντο του Μι-
χάλη και επιθυμεί να συνεργαστούν. Τους καλούν σε συναυλίες στο Το-
ρόντο και το Μοντρεάλ.
 Παράλληλα με την προσωπική του πορεία, είναι συχνές οι μουσικές 
συναντήσεις του Μιχάλη με τον Κώστα Μουντάκη. Το 1990 ηχογρα-
φούν μαζί στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι η τελευταία ηχογρά-
φηση του μεγάλου λυράρη. Η μουσική εξέλιξη του Μιχάλη είναι δι-
αρκής. Από τα δεκαπέντε του και μετά, παράλληλα με τις συναυλίες, 
σπουδάζει κι άλλα μουσικά όργανα: ούτι, σάζι, μπουλγαρί, μαντολίνο, 
τσουμπούς, λύρα. Στα δεκαεφτά, και για δυο χρόνια, σπουδάζει κλασ-
σικό και παραδοσιακό τραγούδι, στο Ωδείο Αθηνών. Ανήσυχος και ευ-
ρηματικός, στα δεκαοχτώ του, έχει τη δική του μπάντα: λαγούτο, λύρα, 
κρουστά, κιθάρα, κοντραμπάσο και βιολί. 

Ταξιδεύει στην Ελλάδα, την Αμερική, τον Καναδά, την Γερμανία, το Βέλ-
γιο δίνοντας συναυλίες. Στο εξωτερικό συνεργάζεται και με ξένα συ-
γκροτήματα. Το 1993 κυκλοφορεί από την ΜΙΝΩΣ-ΕΜΙ, η δισκογρα-
φική δουλειά του Μιχάλη, με τίτλο «Αχτίδες» όπου και το τραγούδι του 
«Πάλι-Πάλι» που συμπεριέλαβε ο Μανόλης Λιδάκης στον «Ήλιο του 
Γενάρη», το 1997, καθώς και σε ζωντανές ηχογραφήσεις του. Το 1997 
γνωρίζει τον Νίκο Μαμαγκάκη. 
Ο μεγάλος σταθμός στη μουσική του παιδεία και όχι μόνο, αφού έμεινε 
έξι χρόνια κοντά σε έναν συνθέτη με τόσο μεγάλο έργο και τόσο μεγά-
λη πείρα. Εμπνευσμένος από τη φωνή και την ερμηνεία του Μιχάλη, ο 
Νίκος Μαμαγκάκης συνθέτει «Τα τραγούδια της παλιάς πόλης» σε ποί-
ηση του Ρεθυμνιώτη ποιητή Γιώργου Καλομενόπουλου. Αυτή η δισκο-
γραφική δουλειά σφραγίζει την φιλία τους. Ο Μιχάλης έχει συμμετά-
σχει στη διασκευή και επανέκδοση του έργου του μεγάλου συνθέτη ως 
τραγουδιστής και ως σολίστας του λαγούτου. Έχει επίσης συμμετάσχει 
μαζί με τον Μ. Θεοδωράκη, τον Ευγ. Σπαθάρη, τον Π. Λάλεζα στο έργο 
που συνέθεσε ο Νίκος Μαμαγκάκης για τον Μακρυγιάννη. 
Το 2007 ο Μιχάλης Τζουγανάκης συνεργάζεται με τον Γιώργο Ντα-
λάρα. Μαζί πραγματοποιούν 2 Ευρωπαϊκές περιοδίες το 2009 και το 
2010. 
Η δισκογραφική του συλλογή πλούσια ξεκινώντας το 1984 με «Της 
αγάπης το χαμπέρι», ακολουθούν τα «Χορευτικά Κλάδου» το 1985. 
Το 1990 πραγματοποιείται με το Κώστα Μουντάκη η ηχογράφηση στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 1998 επιστρέφει στη δισκογραφία με το δί-
σκο «Ο δικός μου ο δρόμος». Το 2002 ηχογραφείται ο δίσκος «Χαρού-
μενος στην πόλη των τρελών». Το 2003 ηχογραφεί τα εξής: «Κάλαντα 
δωδεκαήμερου», «Η αγάπη των ανέμων», «Ζωντανή ηχογράφηση» 
και «Τα τραγούδια της παλιάς πόλης». Το 2004 ηχογραφείται ο δίσκος 
με τίτλο «Το τέλος» και το 2005 ο δίσκος με τίτλο «Στη σκιά των βρά-
χων». Το 2006 ηχογραφεί τραγούδια τα οποία ακούγονται στην γνω-
στή τηλεοπτική σειρά «Της αγάπης μαχαιριά». Το 2008 ηχογραφείται 
ο δίσκος με τίτλο «Στα ρεύματα του κόσμου». Το 2012 ηχογραφείται 
το τραγούδι «Βαθύ ποτάμι» το οποίο ακούγεται στην τηλεοπτική σει-
ρά «Μπρούσκο». Το 2015 ηχογραφείται και κυκλοφορεί το τραγούδι 
«Πέλαγος». 

Παγκρητικα Νεα
Pancretan Association of Melbourne

περιεχομενα

Αγαπητά μέλη,

Φτάσαμε αισίως στο Σεπτέμβρη 
μιας χρονιάς πλούσιας σε δρώμενα 
και εξελίξεις που ακόμα φυσικά δεν 
έχει ολοκληρώθει καθώς ακολου-
θούν πολλά ακόμα μέχρι το κλείσι-
μο ακόμη ενός επιτυχημένου έτους.

Η Παγκρήτια Ένωση έχει την ιδι-
αίτερη τιμή και χαρά να φιλοξε-
νήσει στη Μελβούρνη στις 30 Σε-
πτεμβρίου, το Μιχάλη Τζουγανά-
κη μαζί με το συγκροτημά του στο 
οποίο μεταξύ άλλων συμμετέχει 
και ο γιος του Αλέξανδρος, για μια 
μοναδική συναυλία που δεν πρέ-
πει κανένας να χάσει, επίσης το Μι-
χάλη και το συγκροτημά του θα 
συνοδεύσει ο δικός μας Σήφης 
Τσουρδαλάκης με τη λύρα του.

Επίσης είμαι βαθύτατα συγκινημέ-
νος από την επιτυχία της μουσικο-
χορευτικής παράστασης «Οι Λύρες 
της Ελλάδος» που συνδιοργάνωσα-
με μαζί με την Ποντιακή Εστία. Για 
μια ακόμα φορά η συμμετοχή του 
κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και η πα-
ράσταση θα μείνει στην ιστορία.

Στο οχτασέλιδο που ακολου-
θεί θα δείτε άρθρα και φωτο-
γραφίες για όλα όσα έγιναν αλ-
λά και για αυτά που ακολουθούν.

Καλή ανάγνωση και για μια ακό-
μα φορά σας ευχαριστούμε για 
την στίρηξη στον αγώνα μας να 
κράτησουμε τη φλόγα της πα-
ραδοσής μας ζωντανή. 

Γιάννης Νικολακάκης
πρόεδρος

μια μοναΔιΚΗ ΣΥναΥΛια 
ΣΤΗ μεΛΒοΥρνΗ

Η παγΚρΗΤια ενωΣΗ παροΥΣιαζει Το μιχαΛΗ ΤζοΥγαναΚΗ Μήνυμα του 
Προέδρου
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Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,  

Διά της παρούσης σας 
ενημερώνουμε ότι στις 5 
Αυγούστου 2016, ο Λαο-
γραφικός Σύλλογός «ΤΟ 
ΑΡΚΑΔΙ» διοργανώνει εκ-
δήλωση για τα 40 χρό-
νια από την ίδρυσή του. 
 

Η εκδήλωση αυτή αφιερώνεται στη μνή-
μη της αείμνηστης Σοφίας Ηλιάκη, ως 
ελάχιστο φόρο τιμής στην καθοριστική 
συμβολή της στην παράδοση της Κρή-
της και ιδιαίτερα στην κατασκευή και 
ανάδειξη των κρητικών ενδυμασιών.  

Θα είναι τιμή για μας η συμμετο-
χή σας στην εκδήλωση με το χο-
ρευτικό σας συγκρότημα, καθώς 
και ένα μικρό χαιρετισμό εκ μέρους 
σας, αφου η σχέση της με τους Κρή-
τες της Μελβούρνης ήταν ιδιαίτερη.

Η παρουσία σας επιβεβαιώνει τους 
στενούς δεσμούς φιλίας που ενώ-
νουν τα σωματεία μας και τον αγώ-
να για την ανάδειξη των παραδοσια-
κών αξιών του κρητικού πολιτισμού.  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.  
Μεταφέρετε τους φιλικούς μας χαιρε-
τισμούς στα μέλη του σωματείου σας.   

Με τιμή,            
Ο Πρόεδρος  

Κωνσταντίνος Ηλιάκης
Ρέθυμνο, 

Γεύμα για τη Γιορτή του Πατέρα

Επιστολές 

5Πάσχα1987 στο κρητικό χωριό

Η Ιστορία μας

Το γυναικείο τμήμα της παγκρή-
τιας Ένωσης διοργανώνει γεύ-
μα για τη γιορτή του πατέρα 

την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, 
στις 2:00μ.μ στη λέσχη των μελών του 
Κρητικού χωριού.

Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε 
μαζί αυτή τη ξεχωριστή ημέρα, με πο-
λύ καλή παρέα, φαγητό και ποτό.

Η τιμή του εισητηρίου είναι $30 για 
όλους και φυσικά θα υπάρχει ένα δώ-
ρο έκπληξη για όλους τους μπαμπά-
δες που θα μας τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους.

για κρατήσεις θέσεων παρακαλού-
με επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη 
πρόεδρο του γυναικείου Τμήματος κα. 
ζήνα αξαρλή στο 0409 546 849.

Σας περιμένουμε! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΔενΤροφΥΤεΥΣΗ ΣΤο ρεθΥμνο.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη των 
αντιπροσώπων της παγκρήτιας Ένω-
σης μελβούρνης και άλλων μελών 
των Κρητικών Σωματείων της αυ-
στραλίας, έγινε η επίσημη δεντρο-
φύτευση και παρουσίαση στο αε-
τουδάκειο πάρκο του πολιτισμού 
στο  ατσιπόπουλο-ρεθύμνου, όπου 
ένα ειδικό δέντρο και συγκεκριμέ-
να ‘κυπαρίσσι‘ αφιερώθηκε για  πά-
ντα στους Κρητικούς της αυστρα-
λίας ανάμεσα σε άλλα δέντρα, τα 
οποία όλα έχουν και μια αφιέρωση. 

Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρό-
εδρο του Λαογραφικού ομίλου 
«ΚοΥρΗΤεΣ» κ. μανώλη παττακό 
ο οποίος και πρότεινε την αφιέρω-
ση στον ιδρυτή του πάρκου κ. Δη-

μήτρη αετουδάκη ο οποίος και την 
δέχτηκε με μεγάλη χαρά και προ-
θυμία. Κατά την διάρκεια της εκ-
δήλωσης έγινε και ειδική ξενάγη-
ση στους χώρους του πάρκου. 
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Η παγκρήτια Ένωση 
μελβούρνης διοργάνωσε 
με απόλυτη επιτυχία 
Κρητική παραδοσιακή 
Βραδιά το Σάββατο 9
ιουλίου 2016, στη Λέσχη 
των μελών του Κρητικού 
χωριού.

Ηταν μια βραδιά πλούσια 
σε φαγητό, ποτό και 
φυσικά διασκέδαση. 
επίσης δόθηκε η ευκαιρία 
σε όλους να δουν από 
κοντά τις νέες επεκτάσεις 
στην ήδη ανακαινισμένη 
λέσχη των μελών οι οποίες 
έχουν ολοκληρωθεί και 
πραγματοποιήθηκαν για να 
κάνουν τις επισκέψεις των 
μελών μας πιο εύχρηστες 
και πολύ ευχάριστες.

Το καλλιτεχνικό κομμάτι 
της βραδιάς ανέλαβαν ο 
γρηγόρης παραγιουδάκης 
(Λαούτο-Τραγούδι) ο 
οποίος ήρθε από τη Κρήτη για το 
σκοπό αυτό, ο δικός μας Σήφης 
Τσουρδαλάκης (Λύρα-Τραγούδι) ενώ 
τους συνόδευσαν ο γιώργος ρεράκης 
(Λαούτο) και ο Κώστας Κιρκότσιος 
(Κιθάρα). Τη βραδιά λάμπρυναν με την 

παρουσία τους το παιδικό και εφηβικό 
χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο πρόεδρος και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ποντιακής 
εστίας και ο Λυράρης από τον πόντο 

Σεραφείμ μαρμαρίδης

μια ακόμα βραδιά που αφήσε στα 
μέλη και τους φίλους της Ένωσης τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

ΓΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ο ΛαοΥΤιερΗΣ γρΗγορΗΣ παραγιοΥΔαΚΗΣ απο ΤΗν ΚρΗΤΗ ΣΤΗ μεΛΒοΥρνΗ

Ο Γρηγόρης Παραγιουδάκης μαζί με το Σήφη Τσουρδαλάκη και το υπόλοιπο συγκρότημα 
έφεραν εις πέρας μια απόλυτα επιτυχημένη βραδιά.

Οι μάγειρες επί τω έργω...
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Την μουσικοχορευτική συναυλία «Λύρες 
της ελλάδος» παρουσίασαν την Κυρια-
κή 10 ιουλίου η Κεντρική ‘ενωση ποντίων 
«ποντιακή εστία» και η παγκρήτια ‘ενω-
ση μελβούρνης στο θέατρο του South 
Oakleigh Secondary College.
για δεύτερη φορά οι λύρες του πόντου 
και της Κρήτης παντρεύτηκαν με την λύ-
ρα της Δράμας και της Κωνσταντινούπο-
λης και συνέθεσαν το ταξίδι της μουσικής 
μέθεξης σε ένα εκρηκτικό μείγμα με την 
παράδοση  και την ανάδειξη των παρα-
δοσιακών καρπών που μετέφεραν οι γο-
νείς τους από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους 
στους αντίποδες. 
εκεί όπου γεννήθηκαν και γεννιούνται 
οι θησαυροί της γης και που η ομορφιά 
της φύσης παντρεύεται την πολυχρωμία 
των καρπών, εκεί όπου προάγεται ο πο-
λιτισμός και η παράδοση του τόπου μας!
γιατί, αυτή η γη έχει φωνή… και αυτή η 
φωνΗ ακούστηκε από την Κρήτη μέχρι 
τον πόντο, μέχρι την Δράμα και την Κων-
σταντινούπολη, στέλνοντας ένα ηχηρό 
μήνυμα ενότητας!
Η φωνή αυτής της γής βγήκε από τη μελ-
βούρνη και την χάρηκαν όλοι οι τυχεροί 
που βρέθηκαν εκεί και γέμισαν ασφυκτι-
κά την αίθουσα του θεάτρου, μαζί με τις 
φωνές των εξαίρετων καλλιτεχνών γρη-
γόρη παραγιουδάκη από την Κρήτη (λα-
ούτο–τραγούδι) και Σεραφείμ μαρμαρί-
δη από τη θεσσαλονίκη (ποντιακή λύ-
ρα-τραγούδι), ενώ από τη μελβούρνη 
πήραν μέρος οι: γιώργος Σεβαστόπου-
λος (ποντιακή λύρα), Σήφης Τσουρδα-
λάκης (κρητική λύρα-τραγούδι), γιώργος 
Κυριακίδης (λύρα Δράμας), χρήστος νι-
κολαΐδης (πλήκτρα), Σοφία Καραγιαννίδη 
(τραγούδι), Δημήτρης Τσομπανόπουλος 
(κρουστά) Patrick Montgomery (πολίτι-
κη λύρα), Στέφανος ελευθεριάδης (κρου-
στά) γιώργος αθανασάκος (ούτι).   
Υπέροχη νότα στην όλη εκδήλωση έδω-
σαν τα χορευτικά συγκροτήματα της πα-
γκρήτιας ενωσης, της ποντιακής εστίας, 
του Συλλόγου φλωριναίων «ο αριστοτέ-
λης» και ο πολιτιστικός Όμιλος μελβούρ-
νης «ο περικλής».
Υπέροχες φωνές τα κορίτσια Δέσποινα 
Λεβογιάννη, εφη Ψαράκη, αννα Τσουρ-
δαλάκη και Δέσποινα Κυριακίδη στο τρα-
γούδι «Τζιβαέρι» που ερμήνευσαν φαντα-
στικά. 
Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο γνω-
στός δημοσιογράφος της SBS Βάϊος ανα-
στασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην ιστορία και την κατασκευή των λυ-
ρών που συμμετείχαν στην συναυλία και 
τόνισε τη σημασία της παράδοσης λέγο-
ντας μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«Το μυστικό του Έλληνα είναι ένα. μέ-

σα από τα τραγούδια 
που έφεραν οι  παππού-
δες μας από τα άγια χώ-
ματα της ελληνικής γης, 

αντλούμε όλη μας την έμπνευση, την έκ-
φραση, τη δημιουργία. είναι μεγάλο το 
συναίσθημα να πυρπολείς τις συνειδή-
σεις, να προκαλείς τον θαυμασμό όλων 
για την ελληνική φυλή. είναι γροθιά στην 
υποκουλτούρα της ισοπέδωσης, ενάντια 
στο χαώδες περιβάλλον της παγκοσμιο-
ποίησης. 
Η ελληνική φυλή είναι εδώ για να θυμί-
ζει σε όλους τις καταβολές της.  πώς μπο-
ρεί κάποιος από εμάς λοιπόν να ξεχάσει; 
είναι αδύνατον. Σίγουρα αυτή η γη έχει 
φωνή». 
Την εκδήλωση παρακολούθησε ο θεοφι-
λέστατος επίσκοπος Δέρβης κ. ιεζεκιήλ 
με συγκίνηση, όπως ο ίδιος δήλωσε όταν 
κλήθηκε στο βήμα να  δώσει τον χαιρετι-
σμό του.

«είμαι βαθύτατα συγκινημένος και κα-
τά τη διάρκεια της παραστάσεως πολ-
λές φορές εδάκρυσα. προσπαθούσα να 
κρυφτώ βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι αυ-
τή. οταν κανείς αναλογίζεται, ότι δια μέ-
σου των αιώνων η φυλή μας έζησε, με-
γαλούργησε, υπέφερε, εσταυρώθη, και 
ύστερα από όλα αυτά, ζεί και θα ζεί εις 
τους αιώνας. αυτό είναι όταν ο Έλληνας 

αντλεί από την παράδοσή του και ζει τέ-
τοιες στιγμές, όπως ζήσαμε απόψε. Ηρ-
θε στο νού μου ο πόντος, ήρθε στο νού 
μου η Τραπεζούντα που την επισκέφθη-
κα μόλις προ διετίας και είδα, και τι δεν 
είδα. Όσο να θέλουν οι Τούρκοι να τα 
κρύψουν, δεν μπορούν. Διότι ‘’λαλούν’’, 
ώς λέγουν οι πόντιοι, και τα βουνά ακό-
μα. ‘Υστερα σαν κατέβουμε στην Κρήτη, 
τι να κρύψουν. Το αρκάδι, δια μέσου των 
αιώνων, φωνάζει ότι ζει και θα ζει αιωνί-
ως, με το ολοκαύτωμά του. Και μας εκά-
λεσε η εκκλησία η οποία ελευθέρωσε το 
νησί και το νησί έγινε αυτό που σήμερα 
είναι η υπερηφάνειά μας. γι’ αυτό, αγα-
πητοί αδελφοί, θα σας πω απόψε ένα με-
γάλο ευχαριστώ, όσοι ήρθατε και παρα-
κολουθήσατε αυτή τη παράσταση, αλλά 

πολύ περισσότερο θέλω να ευχαριστήσω 
τους νέους και τις νέες, τα παιδιά, ακόμα 
κι αυτούς οι οποίοι ήταν λίγο μεγαλύτε-
ροι, για την παρουσία τους, για τους χο-
ρούς και τα τραγούδια. Τα δε μουσικά 
όργανα ήσαν καταπληκτικά και οι τρα-
γουδιστές πάρα πολύ ωραίοι. Κι ανάμε-
σα σ’αυτούς και ένας αυστραλός. Τι να 
πεί κι αυτό! Καταμαρτυρεί ότι γοητεύου-

ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ 
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

« ΛΥρεΣ ΤΗΣ  εΛΛαΔαΣ »  ενα ΤαξιΔι μοΥΣιΚΗΣ μεθεξΗΣ
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με. Και η παράδοση και τα μουσικά μας 
όργανα και τα τραγούδια μας και οι χο-
ροί μας. Λοιπόν θα έλεγα αυτό που έλε-
γε ο απόστολος παύλος: «να παραμένε-
τε πιστοί στις παραδόσεις και να οδηγεί-
τε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας σ’ό-
λη αυτή την ομορφιά των ελλήνων, διότι 
είναι πράγματι σ’όλο τον κόσμο δακτυλο-
δεικτούμενη. μας βλέπουν, μας ξέρουν, 
μας γνωρίζουν. Έχουμε πολλούς εχθρούς 
γιατί μας ζηλεύουν. εκείνο που θα πρέπει 
να κάνουμε είναι να παραμένουμε όπως 
είμαστε και να συγχωρούμε αυτούς που 
μας έκαναν πολλά και ακόμα εξακολου-
θούν να μας εκδικούνται. 
να ζήσετε όλοι σας και εύχομαι πολύ σύ-
ντομα να ξαναδούμε μια τέτοια παράστα-
ση. να ευχηθώ και στην ποντιακή εστία 
αλλά και στην παγκρήτια ενωση και σε 
όλους όσοι έλαβαν μέρος απόψε συγχα-

ρητήρια και να τους ευ-
χαριστήσω και πάντοτε 
να μας παρουσιάζουν τέ-
τοιες παραστάσεις που 
μας ενθαρρύνουν, διό-
τι φοβούμαι πολύ ότι με 
το να είμαστε μακριά από 
την πατρίδα σιγά σιγά 
υφιστάμεθα κάποια φθο-
ρά. αυτή τη φθορά να την 
αποτρέψωμε και να μεί-
νωμε πάντοτε Έλληνες 
χριστιανοί ορθόδοξοι» 
κατέληξε ο θεοφιλέστα-
τος κ. ιεζεκιήλ. 
ακολούθησε σύντομη 
ομιλία από τον Διευθυ-
ντή της παραγωγής γιάν-
νη πιλαλίδη, ο οποίος εί-
πε τα εξής:
«Το πρώτο σου χρέος 
εκτελώντας τη θητεία σου 
στη ράτσα, είναι να νοιώ-
σεις μέσα σου όλους τους 
προγόνους. 
Το δεύτερο να αποκτή-
σεις την ορμή τους και να 
συνεχίσεις το έργο   τους.
Και το τρίτο σου χρέος, να 
παραδώσεις στο γιό σου 
τη μεγάλη ορμή να σε ξε-
περάσει». Και συνέχισε λέ-
γοντας:
ολοκληρώθηκε και φέ-
τος η εκδήλωση «οι Λύ-
ρες της ελλάδας». από 

το ξεκίνημα νοιώσαμε τη ζεστή αγκαλιά 
σας, αφού τα εισιτήρια της παράστασης 
δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για 
να διατεθούν, αλλά και των επιχειρηματι-
ών που στήριξαν με κάθε τρόπο, ώστε τα 
όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα.
αποτέλεσμα στην παράσταση αυτή είναι 
να συμμετέχουν εκατό και πλέον άτομα, 
και να παρακολουθήσετε όλοι εσείς που 
γεμίσατε την αίθουσα. φέτος μας τιμήσα-
τε πραγματικά με την παρουσία σας, δυ-
ναμώσατε την πίστη μας και δώσατε μα-
ζί μας την αγάπη για την ταλαιπωρημένη 
πατρίδα μας. Στόχος μας είναι να συμμε-
τέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτο-
μα, όσοι περισσότεροι γίνεται νέοι μας 
μέσα από τον οργανωμένο χώρο, αφού 
τα Σωματεία μας πραγματοποιούν αξιο-
ζήλευτο έργο, και να το παρακολουθούν 

κάθε φορά όλο και περισσότεροι συμπα-
τριώτες μας. «οι Λύρες της ελλάδας» δεν 
θα εξαφανιστούν, αλλά θα ξαναεμφανι-
στούν, και πάντα για φιλανθρωπικό σκο-
πό. φιλανθρωπικό, γιατί στα Σωματεία 
αυτών των δύο τεράστιων οργανισμών, 
ποντιακής ενωσης και παγκρήτιας ‘ενω-
σης, δεν κάνουμε παράδοση για να κερδί-
σουμε χρήματα, αλλά για να την υπηρετή-
σουμε και να της προσφέρουμε τον εαυτό 
μας. μ’αυτή τη φιλοσοφία, σίγουρα «αΥ-
ΤΗ Η γΗ εχει φωνΗ». 
ο γιάννης πιλαλίδης ευχαρίστησε όλους 
τους συμμετέχοντες ονομαστικά και ανα-
νέωσε το ραντεβού για την επόμενη εκ-
δήλωση. 
‘Ηταν πραγματικά μια πανδαισία μουσι-
κής τραγουδιού και χορών η εκδήλωση 
«οι Λύρες της ελλάδος». αποδείχθηκε ότι 
αν και τόσα μίλια μακριά, «αυτή η γης Έχει 
φωνή». εύγε στους οργανωτές και στους 
συμμετέχοντες για την εξαιρετική εκδή-
λωση την οποία αποθέωσε το κοινό με 
θερμά και παρατεταμένα επιφωνήματα 
και χειροκροτήματα.
Το άκουσμα των ήχων των Λυρών ήταν 
αρκετό για να προκαλέσει ανατριχίλα 
στο κορμί και να ξεσηκώσει τις ποντια-
κές, τις κρητικές και όλες τις ελληνικές 
και μη καρδιές που παρακολούθησαν την 
συναυλία. ο συνδυασμός των ήχων τους 
ήταν ένα άγγιγμα ψυχής. 
εύγε σε όλους! Και ένα “ευχαριστώ” από 
καρδιάς σε όλους. ελπίζουμε και ευχόμα-
στε ότι με την ατομική και συλλογική προ-
σπάθεια θα μεταδώσουμε και στις επόμε-
νες γενιές όσα δημιούργησαν οι πρόγο-
νοί μας. 
μην ξεχνάμε τον μέγα Σικελιανό:
…ρίξε σπορά και την σοδειά
καιρός θα σου τη φέρει…
Κρατήστε περήφανα στις καρδιές σας 
αλώβητο αυτό τον θησαυρό και παρα-
δώστε τον στις επόμενες γενιές! Έτσι θ’α-
κούμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι αλλά και οι 
επερχόμενες γενιές τους παλμούς του τό-
που μας ολοζώντανα, όπως ακούστηκαν 
την Κυριακή 10 ιουλίου, και δεν θα σβήσει 
τίποτε στη χοάνη της παγκοσμιοποίησης. 
Και πάλι εύγε!

ρένα φραγκιουδάκη

Οι διοργανωτές και συμμετέχοντες της παράστασής μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ
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Cretan Cuisine

Το 2012 η παγκρήτια Ένωση μελβούρνης αποφάσισε 
να επενδύσει στην ιστορία για την μάχη της Κρήτης 
εκδίδοντας ένα βιβλίο το οποίο έχει καταγραμμένες 
δεκάδες ανείπωτες ιστορίες των ANZAC Βετεράνων που 
πολέμησαν στην Κρήτη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι 
στιγμής από κανένα άλλο φορέα. 
χρησιμοποιώντας λοιπόν το πλούσιο αρχείο που είχε 
συλλέξει ο κ. αντώνης Τσουρδαλάκης με φωτογραφίες, 
γράμματα, σημειώσεις, ποιήματα και προσωπικές 
μαρτυρίες των αυστραλών βετεράνων ζήτησε από την 
γνωστή δημοσιογράφο κα. ντίνα γερολύμου να πάρει το 
συγκεκριμένο
αρχείο και να το καταγράψει σε μορφή βιβλίου με πάνω 
από εβδομήντα προφίλ των Βετεράνων. 
Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής την παρουσίασε ο 
γνωστός ιστορικός και συγγραφέας δρ. Peter Ewer τον 
μάιο του 2014 στο κοινό της μελβούρνης παρουσία 
πολλών επισήμων, και ειδικά τεσσάρων εν ζωή Βετεράνων 
της Κρήτης, των νorman Maddock, Gordon Beal, Lesley 
Manning και Arthur Leggett στο ιστορικό ANZAC HOUSE. 
εν συνέχεια λοιπόν και με παρότρυνση του γενικού 
προξένου της ελλάδος στο Σύδνεϋ Δρ. Σταύρου Κυρίμη 
έγινε η δεύτερη κατά σειρά παρουσιάση του βιβλίου τον 
μάιο του 2015 από τον ίδιο με την στήριξη της Κρητικής 
αδελφότητας Σύδνεϋ παρουσία αρκετών ομογενών, 
οικογένειες βετεράνων, πολιτικών αρχών και του εν ζωή 
Βετεράνου της Κρήτης στην νέα νότια ουαλία κ. Alf Car-
penter.  
πριν λίγες μέρες ένα χρόνο αργότερα τον ιούνιο 2016 
έγινε η Τρίτη κατά σειρά παρουσίαση του βιβλίου αυτού 

στην πανέμορφη πόλη της πέρθης. προσκεκλημένοι 
της Δημάρχου κα. Lisa Scaffidi και του αντιδημάρχου 
κ. Δημήτρη Λημνιού έγινε μια επίσημη τελετή όπου 
δόθηκε η ευκαιρία στους 150 καλεσμένους να δουν το 
βιβλίο αυτό για πρώτη φορά, παρουσία τεσσάρων εν ζωή 
βετεράνων και συγκεκριμένα των Norm Eaton, Bill Taylor, 
Hal Finkelstein και Arthur Leggett.
Την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο γνωστός 
Βουλευτής της πέρθης κ. παναγιώτης Κατσαμπάνης, ενώ 
μηνύματα απηύθυναν ο αιδεσιμότατος αρχιμανδρίτης 
ελπίδιος εκ μέρους του επισκόπου Δορυλαίου κ. 
νίκανδρου, η Λόρδος Δήμαρχος της πέρθης κα. Lisa 
Scaffidi, ο πρόξενος της ελλάδος στην πέρθη κ. αντώνης 
Κολιάδης ενώ ο γραμματέας της παγκρήτιας Ένωσης 
μελβούρνης κ. αντώνης Τσουρδαλάκης παρέδωσε 
αναμνηστικά δώρα στους βετεράνους ανακηρύσσοντας 
τους σε επίτιμα μέλη της Ένωσης. 
H συγγραφέας του βιβλίου κα. ντίνα γερολύμου 
παρουσίασε διάφορες πτυχές της δουλειάς του βιβλίου 
με ειδικές διαφάνειες από το πρόσφατο ταξίδι της στην 
Κρήτη. αξίζει να αναφέρουμε, ότι η εκδήλωση έκλεισε με 
τους εθνικούς ύμνους από μαθητές του ελληνορθόδοξου 
Κολλεγίου αγ. ανδρέα. 
Κατά την παραμονή τους στην πέρθη τόσο ο γραμματέας 
της παγκρήτιας Ένωσης κ. αντώνης Τσουρδαλάκης, 
όσο και η συγγραφέας του βιβλίου κα. ντίνα γερολύμου 
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την επίσημη 
έκθεση φωτογραφίας για την μάχη της Κρήτης, η 
οποία έχει ταξιδέψει σε διάφορα ελληνικά Κολλέγια 
της αυστραλίας, στους μαθητές του Κολλεγίου της 
Κοινότητας στο St.Andrews Grammar.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΘΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Οι  τιμώμενοι Βετεράνοι μαζί με τους διοργανωτές της βραδιάς (πάνω) και η παρουσιάση της έκθεσης φωτογραφίας για τη Μαχη της Κρήτης από τον κ. Αντώνη 
Τσουρδαλάκη (κάτω).

ΤιμΗθΗΚαν 4 εν ζωΗ ΒεΤερανοι ΤΗΣ μαχΗΣ ΤΗΣ ΚρΗΤΗΣ

παξιμαΔαΚια γΛΥΚα με 
προζΥμι
υλικά:

•	 3 κιλά αλεύρι
•	 3 φλιτζάνια λάδι
•	 ½ μπουκαλάκι κανελλόλαδο
•	 2 κουταλάκια μαστίχα
•	 1 κουταλάκι κανέλλα
•	 προζύμι (περ. 1 φλιτζάνι)
•	 700 γρ. ζάχαρη
•	 300 γρ. σουσάμι
•	 2 κουταλάκια αλεσμένο γαρύφαλλο
•	 100 γρ. κόλιανδρο
•	 1 κουταλάκι πιπέρι

Εκτέλεση:
1. Στην αρχή «αναπιάνουμε» το προζύμι, 
δηλαδή το ζυμώνουμε με ¾ του κιλού 
αλεύρι και λίγο νερό. Το αφήνουμε όλη 
τη νύχτα να φουσκώσει.

2. Το επόμενο πρωί το ζυμώνουμε με τα 
υπόλοιπα υλικά εκτός από το σουσάμι. 
πλάθουμε μακρόστενα ψωμάκια και 
τα χαράζουμε κάθετα σε φέτες, για να 
μπορούμε αργότερα να ξεχωρίσουμε τα 
παξιμάδια.

3. απλώνουμε το σουσάμι σε δίσκο ή 
πάγκο και κυλάμε τα ψωμάκια πάνω, 
για να κολλήσει. Τα σκεπάζουμε 
και τ’ αφήνουμε σε ζεστό μέρος να 
φουσκώσουν.

4. Όταν είναι έτοιμα, τα ψήνουμε στην 
αρχή σε μέτριο φούρνο (180 βαθμούς) 
και στη συνέχεια σε πιο δυνατό. μόλις 
ροδίσουν, σβήνουμε τη φωτιά και τ’ 
αφήνουμε να κρυώσουν.

5. μπορούμε να φάμε τα παξιμαδάκια 
μαλακά. αν θέλουμε όμως, μπορούμε 
να τα ξεράνουμε ξαναβάζοντάς τα στο 
φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία, μέχρι 
να αφυδατωθούν τελείως και να γίνουν 
τραγανιστά.

ΚαΛΗ επιΤΥχια!!
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The Pancretan Association of Mel-
bourne congratulates  one  of  its  mem-
bers  Mr. Anthony  Kontekakis  the  son 
of  our  Committee  Member  John Kon-
tekakis  whom  most  recently  returned  
from  his  amazing  Trip  to  the  summit 
of  Mount Everest. 

Anthony  battled  the  weather and the 
hardship of the mountainous trek  to  
make his trip a  historic  one.  We  thank 
God  the  almighty  that  he returned  
safely  to his family.  

Furthermore, together  with  his Brother 
in Law Manuel  Lionakis  he  is  preparing  
to ride  for  a  cure  supporting  the  Char-
ity  Peter Mac Cancer Foundation   titled  
“The Ride to Conquer Cancer – Benefit-
ing Peter Mac Foundation”.  

They  will  be cycling over 200kms  
throughout Victoria in a challenging 2 
day event. 

All proceeds will go to the Peter Mac 
Foundation, the only public hospital 

in Australia solely dedicated to cancer.  
Their objective is to raise at least $5000 
to enter the event.  They are dedicating 
this ride to honour loved ones who have 
been touched by this horrible disease. 
Any one that wishes to have a loved one’s 
name or company logo on  their team 
jersey can email Anthony at kontek@tpg.
com.au to discuss details and require-
ments.

The Pancretan Association of Melbourne  
has  decided  to  support  the  event  with  
a $ 500 dollar donation. 

FOR HIS AMAZING TRIP TO EVEREST

Pancretan 
congratulates 
Kontekakis

Anthony Kontekakis during his trip to Everest

Carla has been learning how to paint 
since she was ten. She has  been tutored  
by  various great  art teachers and her cur-
rent teacher studied in the Academy in 
Belgium and she has been teaching Carla 
her technique for many years now. 

Carla  created  the artwork (pictured ) and  
was accepted into Top Arts this year in 
University. The painting took her nearly six 
months in total to complete, and that’s by 

far the longest process she has endured. 

Hopefully Top Arts won’t be the first and 
last of any recognition that her works re-
ceive. She continues to learn in her teach-
er’s studio, and her parents and grandpar-
ents have recently built her a studio of her 

own. Carla’s technique is only eight years 
in the making, so she has  a long way to 
go. The Pancretan Association congratu-
lates her and wishes her all the best in the 
future with her artistic  
interests. 

CARLA ( KONTOUdAKIS ) SCOTTO

A great
artistic
talent

 HOSTED BY THE PANCRETAN ASSOCIATION OF MELBOURNE

CRETAN DANCE CLASSES 
IN OAKLEIGH!
JUNIOR SCHOOL STUDENTS    

FROM 3.20 - 4.30PM 

MIDDLE & SENIOR SCHOOL STUDENTS
FROM 6.00PM - 7.30PM 

Students are to meet the instructor in the 9 Ways Centre. At the 

conclusion of the class parents are to pick students up from the 9 

ways which can be accessed from Clapham road or the Inner Yard. 

77-81 WILLESDEN ROAD, OAKLEIGH

COMMENCEMENT MONDAY 25TH JULY

FOR REGISTRATIONS PLEASE CONTACT 

TONY TSOURDALAKIS ON 0419 856 736 OR EMAIL  

INFO@PANCRETAN.COM.AU

LESSONS ARE FREE COMPLIMENTS OF THE ASSOCIATION
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MemoThe 3rd Hellenic 
Tennis Open 

The weekend  28th and 29th April  saw  
the  successful  completion of  the  3rd  
Hellenic  Tennis Open  which  was  host-
ed  by  the  Pancretan Association of Mel-
bourne  together  with  the  Greek Com-
munity  of  Melbourne  & Victoria  at  the  
newly  surfaced  courts of  the  Pancretan  
Tennis Club at the Cretan Village. The 
event  was  under  the  auspices  of  the  
Antipodes  Festival.

Over  20  talented  Greek Australians  who  
excel  in  the  sport  of  Tennis  on  a  weekly  
basis  went  to  battle  on the courts  giv-
ing  spectators  the  opportunity  to  wit-
ness  some  great Tennis, with  the  better  
ones  progressing  to  the  Finals.  

It  would  be  remiss  if  we  did  not  men-
tion  the  Players  that participated  in al-
phabetical  order:  Anthony Bournakas, 
Alex Espositos,  Nicholas Espositos, Elena 
Frantzeskakis, Stephen Fotakis, Mathew 
Fotakis, Helen  Fragis, Paula  Georgiadis, 

Katerina  Georgopoulos, Nicholas  Goulas, 
Myra Horomidis, Leon Kalavrianos, Maria  
Kalias, Stacey Kyriakopoulos, Korina Kon-
togiorgos, Christos Messiakaris, Nicho-
las Messiakaris, George Papadopoulos, 
daniel Pandazopoulos, Gracie Primikili-
dis, Themis Sitzoukis, John Stavrikos  and 
George Vogiatzis.
 
The Mens Final  was  a  lengthy  3 set  
battle  between Stephen Fotakis  and 
Christos  Messiakaris  with Stephen run-
ning away  with it   6 – 2 , 4 – 6, 6 – 1.  The  
women’s  final  was  also  a  tight  battle  
with  Stacey  Kyriakopoulos  proving to 
strong for  Gracie Primikilidis  with  a  2  
set  win 6 -0 , 6 – 3.

At  the  completion  of  all  the  games  
and  final  the  presentation ceremony  
was  held  at the  Members Pavilion  in the  

For all our latest 
news visit us 

on Facebook, our 
Youtube Channel and 

our website:
www.pancretan.com.au

Our email: 
info@pancretan.com.au

ΤεννιS

Cretan Village  were  over  100  people  at-
tending. 

The  Pancretan Association of  Melbourne  
President  Mr. Tony Tsourdalakis  prior  to  
presenting  both  Female  and  Male  Run-
ner Ups  with  their  Medals, prizes  and  
their  $ 500  Cash  Prize  each since  it  was  
sponsored  by the Association  thanked  
all the  participants  and  commended  
them  for  their  effort  and  excellent  
sportsmanship. 

Following  that  Mr. Kevin Kazantzis, the 
dandenong Branch Manager for the 
Bank of Cyprus awarded the Female  Win-
ner Ms. Stacey Kyriakopoulos  with  her  
Medals, Prizes and  her  $ 1000  Cash  Prize 
sponsored  by  the  Bank of Cyprus  Aus-
tralia. 

Finally  the  Men’s  $ 1000  Cash  Prize  was  
presented  to Mr. Stephen Fotakis  by  Mr. 
Bill Papastergiadis  the  President  of the  
Greek Community  of Melbourne  since  
the  Community  sponsored  that  award. 
All  other  participants  were  presented 
with their commendation medals.

All  the  games  were officiated  by  the  of-
ficial  umpires  from Tennis  Victoria, and  
Wilson  were  the  official  Ball  sponsor. 
Other  sponsors  included  Conway Fish 
Trading, Global Printing Australia, ERT 
World, 3XY  and Neos Kosmos 

The winners of the 3rd Helenic Tennis Open with sponsors 
and  members of the Pancretan  Association Board

TZOUGANAKIS
LIVE IN MELBOURNE

STARS INTERNATIONAL RECEPTION
1 C  BELL  STREET, PRESTON
DOORS OPEN:  8.00PM

FRIDAY 30TH  
SEPTEMBER 

TICKETS:  0419 856 736, 0413 440 033,  9800 0148

MIHALIS

ONE 
SHOW 

ONLY

LYRA: SIFIS TSOURDALAKIS   
LUTE: ALEXANDROS TZOUGANAKIS & BAND


