
Σας  καλούμε  λοιπόν  να  μην  λείψετε  και  
να είστε  παρόν  σε  όλες  τις  εκδηλώσεις  
του  2018  συμβάλλοντας  και  εσείς  με  
τον  τρόπο  σας  στην  μεγάλη  εορτή  των 
50  Χρόνων  της  Παγκρήτιας  Ένωσης  
Μελβούρνης.

Σας  ευχόμαστε  Χαρούμενα  και  
ευλογημένα  Χριστούγεννα, και  ένα  
ευτυχές  και  δημιουργικό  νέο  έτος  
γεμάτο  χαρά  και  υγεία  σε  όλους.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΕYΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ (1968 2018)
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Τo 2018  θα είναι  μια  χρονιά  ορόσημο  για  την Παγκρήτια  Ένωση Μελβούρνης  
αφού  κλείνει  50  Χρόνια από  την  ίδρυση  της.  Για ιστορικούς  λόγους  αναφέρουμε 
ότι  η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης  απαρτίζετε  από  τον  Σύνδεσμο  Κρητών 
Βικτωρίας  με  έτος  ιδρύσεως  το  1968  ενώ  ακολούθησε  ο  Σύλλογος  Ρεθεμνιωτών  
Μελβούρνης  « ΑΡΚΑΔΙ »  με  έτος ιδρύσεως  το  1972  και  ακολούθησε  η  ίδρυση  
της  Παγκρητίου  Αδελφότητας  το  1977.

ΠΕΝΗΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  -  μισός  αιώνας  συνεχούς δράσης, δημιουργίας  με  μια  
πλούσια  ιστορία γραμμένη στον χρυσό τόμο  των Κρητών  της  Μελβούρνης  και  
της  Αυστραλίας γενικότερα. Τον  οργανισμό  των  υπηρέτησαν  και  συνεχίζουν  
να  τον  υπηρετούν  εκατοντάδες   άνθρωποι της πρώτης, δεύτερης  και  τρίτης  
γενιάς  βάζοντας  ο  κάθε  ένας  από  αυτούς  ένα  λιθαράκι  στο  οικοδόμημα  του  
Σωματείου.  Μεγάλη  η  προσφορά  αυτών  που  έβαλαν  τα θεμέλια. Αυτών που  
θυσιάστηκαν  να  χτίσουν  έργα μεγάλα, να  μεγαλώσουν παιδιά  και  συνάμα  να  
κάνουν οικογένειες  αλλά ποτέ  δεν  άφησαν  τον Σύλλογο, πάντοτε  θυσιάζοντας  
τον  χρόνο  τους, για  να  στήσουν τα θεμέλια. 

Το  2018  λοιπόν  το  αφιερώνουμε  με  τιμή  και  με  ευλάβεια  σε  ΟΛΟΥΣ  αυτούς  
τους  αφανείς  ήρωες  ιδρυτές , πρωτεργάτες   και συνεχιστές  οι  οποίοι έβαλαν με  
ζήλο, μεράκι  και  με  μεγάλη  επιτυχία  τα  θεμέλια  για  να  αφήσουν μια  ιστορική  
παρακαταθήκη  στις  επόμενες  γενιές αφού  κάποιοι  από  αυτούς  άφησαν  και  την  
τελευταία  τους  πνοή μέσα  στους  χώρους  του  Κρητικού  Χωριού.  Αρκετοί  από  
αυτούς  δεν  είναι  πλέον  σήμερα  εν  ζωή, αλλά  δεν  θα  τους  ξεχάσουμε  ποτέ, το  
έργο  τους  θα  μείνει  για  πάντα  στην ιστορία  του  οργανισμού  αφήνοντας  μια  
μεγάλη  παραγγελία  για  τις  επόμενες   γενιές  που  θα  ακολουθήσουν.

Το  στοίχημα  τους  να  κάνουν  τα  παιδιά και  εγγόνια  τους  πρώτα ελληνόπουλα  
και μετα  Κρητικόπουλα  πιστεύομε  ότι  το κέρδισαν, αφού σήμερα  ο οργανισμός  
κυβερνάτε  από  τις  επόμενες  γενιές συνεχίζοντας  τα  έργα  τους με τον ίδιο  
ζήλο και με ένα  αντάξιο  ενδιαφέρον για τα κοινά. Ο  χρόνος   θα  κρίνει  πολλά.

Για να εορτάσουμε  το  γεγονός  το  2018 έχουν προγραμματιστεί μεγάλες και  
ποίκιλες εκδηλώσεις. Καταρχάς  το  επετειακό  ημερολόγιο έχει  αποφασιστεί όπως 
αφιερωθεί   στα 50 Χρόνια  του  οργανισμού το οποίο  θα  μοιραστεί  στα  Μέλη  και 
την ελληνική Παροικία εντελώς  δωρεάν  κατά  τις  μέρες  των  Χριστουγέννων. Θα  
γίνουν  εκτενές αφιερώματα  στα  Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης,  θα γίνει μεγάλη  
Πανηγυρική  Χοροεσπερίδα  με  καλλιτέχνες  και επισκέπτες  από  την Κρήτη, 
παρουσία  των  αρχών της  Μελβούρνης, θα  γίνει επίσης  ειδικό  Αρχιερατικό 
Μνημόσυνο για  όλα  τα  Μέλη  που  δεν  είναι  πια  μαζί  μας  από  την ημέρα  
ιδρύσεως  μέχρι  σήμερα,  θα  εκδοθεί  ειδικό  ιστορικό  Λεύκωμα  με  πλήρες  
φωτογραφικό  υλικό, θα  δοθούν δώρα  στα  μέλη, θα γίνει μεγάλη έκθεση, θα 
προβληθεί  το Ντοκουμαντέρ  για  την Κρητική Μετανάστευση  και  την ιστορία  
του  Συλλόγου, θα προβληθεί  ταινία   και  πολλά πολλά άλλα.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Pancretan Association Melbourne

Pancretan Association Melbourne

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  



Η  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ  ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ  ΤΟΝ  
ΝΕΟ  ΚΟΣΜΟ

60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
THANK YOU LETTER

Judy & Bruce Munro
(Ian Barker’s Daughter + Son in Law)

ANZAC CRETE VETERAN
IAN BARKER

Dear Mary and Members of the Board 
of the Pancretan Association. 
Sorry this has taken so long but I have 
been sick. I just wanted to thank you 
all so much for the wonderful day you 
gave my father Ian Barker. Dad was 
very overwhelmed with everything 
you did for him and the other lovely 
veterans present. Dad struggles to keep 
his mind going and has some issues 
with memory, but he remembers that 
day & how very special it was.   
Your kindness and generosity will 
always be remembered. Please pass 
our sincere thanks to everyone who 
made the day possible and helped in 
any way. 

H Πρόεδρος κα. Μαρία  Βασιλάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο  και  τα  μέλη  
της  Παγκρήτιας  Ένωσης  Μελβούρνης  συγχαίρουν  την διεύθυνση, τους 
αρχισυντάκτες, τους δημοσιογράφους και  όλο το  προσωπικό  του  Νέου 
Κόσμου  για  την  επέτειο  των  60 χρόνων  από  την  ίδρυση  της  εφημερίδας.
 
Με   ιδιαίτερη  χαρά  και  συγκίνηση  σας  συγχαίρουμε   για   τα 60  Χρόνια  
προσφοράς  στον Ομογενειακό Τύπο της Αυστραλίας  και  όχι  μόνο. Ο  Νέος  
Κόσμος  ήταν  και είναι  πάντα  πιστός   στην  προώθηση  της  Ελλάδος, της 
Αυστραλίας, του Ελληνικού Λαού, των Εθνικών Θεμάτων   και  οτιδήποτε  
έχει  σχέση  με  την  Ομογένεια  και  τους  Απόδημους  Έλληνες, ιδιαιτέρως  
δίνοντας  « ΦΩΝΗ »  στην ομογένεια.

Τώρα  και  60  χρόνια με  μεγάλη  αφοσίωση  στο  αναγνωστικό κοινό, 
συνεχίζει  να  προσφέρει  στην παροικία, προβάλλοντας  κάθε τι που  αφορά  
την ζωή  του Έλληνα  μετανάστη και όχι μόνο.  Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  θεωρείτε  
η  μεγαλύτερη εάν όχι  από  της  μεγαλύτερες  εφημερίδες  του  Απόδημου 
Ελληνισμού
 
Συγχαρητήρια   και  πάλι  και  σας  ευχόμαστε   να  συνεχίσετε  με  τον  ίδιο  
ζήλο και  το  ίδιο  μεράκι  την έκδοση  της  εφημερίδας  αυτής, και  να  τα  
εκατοστίσετε.

The next generation of Cretan Youth of Melbourne are 
slowly but surely growing up and are beginning to play an 
active role in the life of the Cretan Organisations of Victoria. 
Young members of the Pancretan & Cretan Brotherhood 
commemorated the 151st Anniversary of  the  Holocaust 
of the Arkadi Monastery.
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ΜΑΝΩΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Στο χωριό Ρίζα Ιεράπετρας, όπου το 
1965 γεννήθηκε ο Μανόλης Αλεξάκης, 
οι αγρότες γονείς του θεώρησαν 
όχι μόνο άσκοπο αλλά κι εντελώς 
παράλογο, να υποκύψουν στην 
απαίτηση του δωδεκάχρονου γιου 
τους όταν, κλαίγοντας γοερά, ζητούσε 
να του αγοράσουν μια λύρα.

Το παιδικό μυαλό του πάνω στην 
απελπισία γέννησε «ευρεσιτεχνίες». 
Κάθισε και έφτιαξε μια ψεύτικη λύρα 
από ταβλί, με χορδές καλώδια του 
ΟΤΕ και δοξάρι μια βέργα από ρογδιά 
κι άρχισε να εξασκείται πάνω του. 
Όταν είδε και αποείδε ότι τσάμπα 
έχανε τον καιρό του, «βούτηξε», στην 
κυριολεξία ,από ένα ξάδερφο του μια 
αληθινή λύρα.

Η πράξη του φυσικά τιμωρήθηκε με 
το ανάλογο ξύλο αλλά η μια εβδομάδα 
που παρέμεινε στην κατοχή του το 
μαγικό γι’ αυτόν όργανο, έως να το 
επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του τον 
δικαίωσε και τον αντάμειψε ακόμα και 
για τις σφαλιάρες που έφαγε.

Οι γονείς του αναγκάστηκαν να 

παραδεχτούν ότι η απαίτηση του 
παιδιού τους δεν ήταν τελικά τόσο 
παράλογη κι ούτε ότι τα χρήματα που 
θα ξόδευαν για να του αγοράσουν 
μια δική του θα πήγαιναν χαμένα. Έξι 
μήνες αργότερα, δεν είχε συμπληρώσει 
καλά – καλά ούτε τα δεκατρία, το τότε 
παιδί έπαιζε σαν επαγγελματίας στην 
οδό Θερίσου, στα παλιά ΡΙΖΙΤΙΚΑ.

Ο σημερινός μουσικός, ενταγμένος 
αυστηρά στα πλαίσια της 
παραδοσιακής μουσικής, έχει στο 
ενεργητικό του περί τα είκοσι CD, άλλα 
προσωπικά άλλα και σαν συμμετοχή. 
Έχει ακόμα την τόλμη να βγάζει έξω 
από το κέντρο που παίζει κάποιον που 
θεωρεί ότι δεν σέβεται τον χώρο που 
ακούγεται η κρητική μουσική, που ο 
ίδιος θεωρεί κάτι παραπάνω από ιερή.

Πιστεύει ότι η γνήσια, καθαρή κρητική 
μουσική δημιουργεί συνείδηση και 
ανθρωπισμό, καταδικάζει όλο αυτό 
το νεοσύστατο ρεύμα των λεγόμενων 
«σκυλάδων» που την κατακλύζει και 
ευχαριστεί από καρδιάς όλα εκείνα τα 
ιερά τέρατα, του πριν και του σήμερα 

που έγραψαν και γράφουν ιστορία 
στην πορεία της μουσικής του τόπου 
μας και εύχεται να τους μοιάσει.
ην κατακλύζει και ευχαριστεί από 
καρδιάς όλα εκείνα τα ιερά τέρατα, 
του πριν και του σήμερα που έγραψαν 
και γράφουν ιστορία στην πορεία της 
μουσικής του τόπου μας και εύχεται 
να τους μοιάσει.

Δισκογραφικά συναντάμε τον 
Αλεξάκη τον Μανώλη στα  ακόλουθα 
: (1) Στου χωρισμού την μοναξιά, (2) 
Ελεύθερες δοξαριές, (3) Μανώλης 
Αλεξάκης Κρητικές επιτυχίες, (4) 
Ήθελα να μουν δυνατός, ζωντανή στο 
Κάστρο, (5) Ζωντανή ηχογράφηση 
τα καλύτερα Μανώλης Αλεξάκης, 
(6) Ζωντανή ηχογράφηση Μανώλης 
Αλεξάκης - Μανώλης Κακλής, (7) 
Ζωντανή ηχογράφηση μαντινάδες, 
(8) Μανώλης Αλεξάκης, Μεσάνυχτα 
και κάτι μαντινάδες, (9) Κρητικές 
νοσταλγίες Μανώλης Αλεξάκης - Φάνης 
Χαλκιαδάκης, (10) Σεργιανίζοντας στην 
Κρήτη.   

Μετα από 22 Χρόνια ξανά  στην 
Μελβούρνη

»Όταν ονομάζω κάποιον «θρύλο» στη μουσική, δεν εννοώ απαραίτητα το δεξιοτέχνη και 
μόνο. Εγώ επιβραβεύω και την προσπάθεια μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος, λίγο είναι 
αυτό; Όταν λοιπόν ξεκίνησα, όπως σου είπα πολύ μικρός, στόχος μου ήταν να τους μοιάσω 
και τώρα βέβαια, αλλά σαν πιο ώριμο άτομο πια, πρώτιστος στόχος μου είναι να αφήσω κι 
εγώ ένα λιθαράκι στην ιστορία της κρητικής μουσικής όπως άφησαν εκείνοι...»
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THE SIGNIFICANCE OF 
CRETAN CULTURE IN THE 
ANTIPODES : 1968 - 2018

Cretan dancing is large part of the culture. The first dancing 
groups were established  in  the  1960’s , quickly showcasing 
their extraordinary abilities with breathtaking performances.

Cretan traditions were becoming more & more popular 
here in Australia, making those in the homeland extremely 
proud of their country men’s achievements in a foreign land. 

They have passed their strong love of their culture to their 
children, raising them with great enthusiasm to never forget 
their traditional roots which in turn have encouraged the 
2nd & 3rd generations to continue their vision and grow it 
even bigger.

Today, Cretan clubs are administered by committees of 
volunteers, mainly from the 2nd generation forming over  
ten  Cretan  organisation’s  throughout  Australia  and  New 
Zealand  including  Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, 
Darwin, Adelaide, Perth, Hobart  and  Wellington, a truly  
national  representation.  

They continue their ancestors’ hard work in keeping the 
Cretan culture alive  through  the  formation  of  Dance 
Groups, Theatrical  plays, Cretan Music Schools, Youth 
Committees, sporting  associations, trips  to  Crete, Study  
Tours, history tours, educational  seminars, forums  and  
book Presentations   and  many  other  activities.

If you are interested to learn and experience more about 
our amazing culture and  the  proud  Cretan History  then 
your opportunity is here.    Get  involved  now  that  our  
Association  will  be  celebrating  and commemorating  
its  50th  anniversary  since  it’s  inception  1968 -  2018.  
Email us  your  thoughts,  any  historical  photos from your  
family,  media  articles, old  magazines  and  newspapers  or  
anything  you feel should be showcased  and  presented.

Anyone  interested, please send us an email
info@pancretan.com.au

MARIA MANIOU
General Secretary

Once upon a time the great Cretan Author  called Nikos 
Kazantzakis said that “It is a RESPONSIBILITY to be a Cretan!”  
With these words deeply embedded in their hearts and with 
a suitcase full of dreams and hopes, the first Cretans arrived 
in Australia more than one hundred  years ago. 

In fact as documented  in  the book “ The Cretans in 
Oceania from the 19th Century  “  written  by Mr. Socrates 
Tsourdalakis  and  published  by  the Pancretan Association 
of  Melbourne  the  first Cretan that  arrived in the Antipodes  
was  in  1866  namely  Georgios Dokos  a pirate  from  the  
region  of  Sfakia.

Since then Greeks  and  in particular  Cretans  have  
continued  to  come  to  Australia were  approximately 
400,000 Greeks migrated to Australia at the invitation of the 
Australian government as part of their “populate or perish” 
immigration scheme.  Most settled in Melbourne and a 
significant proportion of them were Cretan.

They left behind their home, family and friends to come to 
the other side of the world, a land that promised so much for 
a better future. Once they stepped foot on foreign SOIL they 
made a silent promise: not to let their religion, traditions or 
native language to be lost.

The early Cretans worked hard and they had many barriers 
to deal with. First and foremost was the language barrier, 
most of them didn’t even know the basics to go grocery 
shopping.

Secondly, was the racism their children had to face at school 
with their “weird, unusual sounding” names and their lunch 
boxes full of small goods & olives.

With a strong positivity and great support of their children 
they have managed to overcome even the hardest of 
problems. They raised their children with pride and taught 
them to love their heritage and their Cretan background.

After they settled, those with the most active and leading 
personalities started to create the first organisations  with a 
vision to assist and create a support network for all Cretans. 
They found the way to keep the flame in their hearts alive 
and pass it onto the next generations. 

50 YEARS ON...
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
60 ΧΡΟΝΙΑ : 1957 - 2017 
Η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης και  η 
Κρητική Αδελφότητα Μελβούρνης  υπό 
την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρίας Φίλων 
Νίκου Καζαντζάκη παρουσίασαν  ένα 
τριήμερο  με  της ακόλουθες  εκδηλώσεις 
στα πλαίσια των 60 Χρόνων από τον 
θάνατο του Νίκου  Καζαντζάκη.
 
Την  Τρίτη 14 Νοεμβρίου δόθηκε  η 
επίσημη  Ομιλία  του Προέδρου 
της Διεθνούς Εταιρίας Φίλων Νίκου 
Καζαντζάκη κ. Γιώργου Στασσινάκη  με 
τίτλο « Ο Καζαντζάκης και η Κρήτη » 
στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο  σε 
συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα 
Μελβούρνης.   Κατά την διάρκεια  της 
βραδιάς ο κ. Στασινάκης έκανε και την 
παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο « 
Καζαντζάκης – Ζορμπάς : Μια Αληθινή 
Φιλία ».
 
Την επόμενη  μέρα και  συγκεκριμένα 
την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου έγινε η 
πρεμιέρα του Θεατρικού Έργου για 
τον Νίκο Καζαντζάκη στην Αγγλική 
γλώσσα  με τίτλο « A Kazantzakian 
Montage » από τον Θίασο  Q44  στο 
πολυτελές  θέατρο Glasshouse το οποίο 
είχε γράψει ο κ. Howard Dossor και 
σκηνοθέτησε η κα. Suzanne Heywood. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχε στην 
θεατρική παράσταση και μια ομάδα 
παιδιών της νεολαίας της Παγκρήτιας 
Ένωσης  Μελβούρνης τα οποία είχαν την 
ευκαιρία να παίξουν ρόλους διπλά σε 
επαγγελματίες  ηθοποιούς.
Κατά  την  διάρκεια  της  επίσκεψης  του  

στην Μελβούρνη  ο  κ. Στασινάκης 
συνοδευόμενος από τον κ. Αντώνη 
Τσουρδαλάκη, Μέλος του  Κεντρικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής 
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη , επισκέφτηκε 
το σχολείο του Oakleigh  Grammar την 
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου όπου και έκανε 
μια παρουσίαση στους μαθητές της 
Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου με θέμα «Η 
ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη». 
Οι μαθητές μέσα από την ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να 
μάθουν πλήθος πληροφοριών για την 
προσωπική ζωή αλλά και για το αξιόλογο 
έργο του γνωστού λογοτέχνη και ποιητή 
Νίκου Καζαντζάκη.

Μετά την ενδιαφέρουσα παρουσίαση 
υπήρξε συζήτηση πάνω στο θέμα 
ανάμεσα στους μαθητές, όπου 
συμμετείχαν ενεργά, και τον κύριο 
Στασινάκη.
Επί της ευκαιρίας ο  κ. Αντώνης  
Τσουρδαλάκης υποσχέθηκε  όπως  
μεσολαβήσει  για  να  παραλάβει το  
Κολλέγιο του Oakleigh Grammar  ένα  
αντίτυπο  από  την  σειρά  βιβλίων  που  
εκδόθηκαν  από  τον  μεγάλο  Κρητικό 
Λογοτέχνη για  την βιβλιοθήκη του 
Σχολείου.

Επίσης ο κ. Στασινάκης παρέθεσε και  
συνέντευξη τύπου στο  Ραδιοφωνικό  
Σταθμό  του 3ΧΥ Ράδιο Ελλάς την 
Πέμπτη  16 Νοεμβρίου στο  Κρητικό  
Πρόγραμμα  του  κ. Κώστα Πατεράκη  
οπού  συμμετείχε και  πλήθος  ακροατών.

συνοδευόμενος από τον κ. Αντώνη 
Τσουρδαλάκη, Μέλος του  Κεντρικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής 
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη , επισκέφτηκε 
το σχολείο του Oakleigh  Grammar την 
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου όπου και έκανε 
μια παρουσίαση στους μαθητές της 
Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου με θέμα «Η 
ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη». 
Οι μαθητές μέσα από την ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να 
μάθουν πλήθος πληροφοριών για την 
προσωπική ζωή αλλά και για το αξιόλογο 
έργο του γνωστού λογοτέχνη και ποιητή 
Νίκου Καζαντζάκη.

Μετά την ενδιαφέρουσα παρουσίαση 
υπήρξε συζήτηση πάνω στο θέμα 
ανάμεσα στους μαθητές, όπου 
συμμετείχαν ενεργά, και τον κύριο 
Στασινάκη.
Επί της ευκαιρίας ο  κ. Αντώνης  
Τσουρδαλάκης υποσχέθηκε  όπως  
μεσολαβήσει  για  να  παραλάβει το  
Κολλέγιο του Oakleigh Grammar  ένα  
αντίτυπο  από  την  σειρά  βιβλίων  που  
εκδόθηκαν  από  τον  μεγάλο  Κρητικό 
Λογοτέχνη για  την βιβλιοθήκη του 
Σχολείου.

Επίσης ο κ. Στασινάκης παρέθεσε και  
συνέντευξη τύπου στο  Ραδιοφωνικό  
Σταθμό  του 3ΧΥ Ράδιο Ελλάς την 
Πέμπτη  16 Νοεμβρίου στο  Κρητικό  
Πρόγραμμα  του  κ. Κώστα Πατεράκη  
οπού  συμμετείχε και  πλήθος  ακροατών.

Επίσκεψη  του κ. Στασινάκη στο Oakleigh GrammarΟ κ. Στασινάκης με τους Κρήτες της Μελβούρνης
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Born in Carlton and raised in 
Glenferrie, Leslie Howard Manning 
was the youngest of five children. 
The son of a Flinders Lane rag trader, 
Les was brought up by his mother 
Elsie after losing his father to illness 
when he was three years old. A 
student at Murrumbeena Primary 
School, at 14 he left school to help 
supplement the family’s income as 
the Great Depression took its toll, 
finding employment in local factories 
before working in his uncle’s Malvern 
bakehouse.

As a youngster his greatest joy was 
to head to Punt Road to barrack for 
the Richmond Football Club and his 
love of ‘the Tigers’ would be a lifelong 
passion. In the late 1930s he married. 
For a time he and his wife Molly were 
employed as live-in domestic staff by 
the Lord Mayor of Melbourne, before 
their son Huan was born in 1938.

On 14 October 1939, Les enlisted. 
He was 26. As one of the original 
volunteers of the second AIF, and a 
member of the 2/7th Infantry Battalion, 
in April 1940, he left Melbourne for the 
Middle East. The 2/7th went into battle 
for the first time in January 1941 as 
Britain took the attack to the Italians in 
the Western Desert and the battalion 
later saw action at Bardia and Tobruk. 
By mid-April 1941 Les was in Greece. 

The 2/7th had joined other Australian 
units as part of ‘Lustre Force’ - the 
Allies’ ultimately doomed campaign 
to defend Greece from invasion by 
Germany. Within days of their arrival, 
having been deployed to Thessaloniki, 
the 2/7th joined the Allied withdrawal 
as German forces pushed south. Les 
was evacuated from Kalamata on 27 
April with most of his battalion on 
the transport Costa Rica. The ship, 
crammed with hundreds of troops, was 
bombed and sunk off Crete. Les and 
his fellow diggers were among those 
saved by accompanying destroyers. 
Originally en route to Alexandria in 
Egypt, they were taken to Crete to 
bolster the island’s defences.

In anticipation of the island’s invasion, 
the 2/7th was deployed to defend the 
northern coast near Souda Bay. The 
invasion of Crete began on 20 May 
with German airborne forces quickly 
overrunning the island’s defenders 
in the west. As the battle unfolded, 
a counterattack involving the 2/7th 
on the outskirts of Chania 27 May 
momentarily halted the German 
advance. The ‘Battle of 42nd Street’ as 
it came to be known bought time for 
thousands of troops to begin crossing 
the White Mountains to the evacuation 
beach on Crete’s south coast. Having 
fought in the rearguard, Les’s battalion 

would be the last to reach the beach 
and were unable to escape.

As the Germans rounded up the 
thousands of troops that remained at 
the evacuation point after the Allied 
surrender on 1 June, like many left 
behind, rather than throw in the towel, 
he headed into the hills with two 
mates, keen to avoid capture. After six 
days on the run, after an unsuccessful 
effort to commandeer a small boat, he 
was captured.

So began four years of grim 
incarceration; first in the Skines 
POW camp on Crete, before 
being transported via Athens and 
Thessaloniki by train in overloaded 
cattle trucks to Stalag XIIIC, near 
Hammelburg in Bavaria. Made to work 
in nearby towns, the ‘lost years’ saw 
Les assigned to hard labour on farms, 
mines and railways, with infrequent 
Red Cross parcels offering the only 
glimpse of hope. Les’ POW camp was 
liberated by American forces in April 
1945.

LES MANNING
PANCRETANS FAREWELL HONORARY MEMBER

A GESTURE OF THANKS...
The Pancretan Association of Melbourne honoured Les Manning at his 
funeral  - with a Cretan Guard of Honour dressed in traditional costume.
A gesture of thanks for the sacrifices he took in Crete, 1941.
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Two months later Les returned to Melbourne to pick up 
the pieces of his life. He found employment - as a security 
guard in the Elizabeth Street office of the State Savings 
Bank of Victoria, but he also found his marriage was over, 
and estrangement from his son would follow.

Les healed, and in 1953 he married again, to Alma Deering 
- the love of his life. With the money he had saved from 
his demobilisation, he purchased a plot of land in Bentleigh 
and built a home at 53 Richards Street. Son Gary was born 
in 1954 and a daughter, Lynda, followed two years later. 
In 1957, the same year as the birth of his second daughter 
Wendy, Les was offered the job of caretaker for the State 
Savings Bank, and by the late 1950s the family had moved 
to Malvern.

After working for more than 30 years for what became 
the State Bank of Victoria, in retirement he played bowls, 
savoured the fortunes of his beloved Richmond Football 
Club, and was an active member of the 39ers Association. 
In 1989 he and Alma moved to the Wantirna Retirement 
Village in Melbourne’s eastern suburbs.

In recent years, as one of the dwindling number of Victorian 
ANZAC Crete Veterans of the Battle of Crete, Les became 
an adopted and much-loved honorary member of the 
Pancretan Association of Melbourne and was a regular 
guest of honour at the Cretan Village at Wantirna South. 
He described his connection with the Melbourne Greek 
community as one of the most precious experiences of his 
life.

Remembered by his children and grandchildren as a 
modest, loving and supportive father and grandfather, with 
a unique and quirky sense of humour, the importance of 
family to Les was absolute. He will be sorely missed by all 
who knew him.

Les Manning died on October 18th 2017
at Knox Private Hospital - age 104.

He is survived by his wife Alma, children Gary, 
Lynda, Wendy, Huan and his six grandchildren. 
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ANZAC  CRETE  VETERANS  HONOURED 
In a full house at the Members Pavilion of the Cretan Village, the Pancretan Association of Melbourne & the Cretan Brotherhood  
of Melbourne under  the  auspices of the Battle of Crete & Greece Commemorative Council hosted a Honorary Luncheon in 
honour of our last four ( 4 ) surviving ANZAC Crete Veterans  here  in Victoria, namely 104 year old Lesley Manning who served 
in the 2nd/ 7th Australian Infantry Battalion, 97  year old Norman Maddock also from the 2nd /7th Australian Infantry Battalion, 
98 year old Ian Barker who served in the 2/3rd Australian Light Anti-Aircraft Artillery and 96 year old Dave Humphreys who also 
served in the 2/3rd Australian Light Anti-Aircraft Artillery, who travelled  from Bendigo to be part of the event.

The Veterans  were  given a standing ovation and were awarded a medal from the Deputy Chief of Staff of the  Hellenic Defence 
Forces Lieutenant General Konstantinos Floros  accompanied by Lieutenant  Colonel Christos Anastasiadis   for what  they  did  
on Cretan  soil  back in 1941.

The representatives of the Municipality  of  Malevizi from the Prefect  of  Iraklion, Crete, and in particular Mr. Giorgos Aerakis 
together  with Mr. Kostas Trigonis  also  honoured  the surviving Veterans  with  the  City of Malevizi  official  medal as  well  as 
with  a  silver plated  customary Cretan knife  and  finally  the  Chairman  Mr. Larry  Irwin  and  Executive Secretary Mr. Tony 
Tsourdalakis on behalf  of  the  Battle of  Crete & Greece Commemorative Council  also  awarded the  four honoured  guests  
with  Certificates  of  Commendation & Appreciation  for  their  service  and  bravery.
 
All four Veterans clearly  emotional  in their  eyes spoke  highly of  the  sacrifices  of  the  Cretan people  to  house  them, 
feed them and shelter them  from the  German Occupation  whilst  trying  to escape  from the  island  of Crete  and  in  many  
circumstances  putting  their  own  lives  at  risk  to  ensure that  the ANZAC  allied soldiers  returned  home  to  Australia.
The  luncheon  was also honoured by His Grace Bishop of Militoupoleos  IAKOVOS, the President of the Legislative Council 
Mr. Bruce Atkinson MP, the Minister for Small Business Mr. Phillip Dalidakis MP  representing the Premier of Victoria Mr. 
Daniel Andrews, the Federal Member for Calwell Ms. Maria Vamvakinou MP  representing  the  leader of the Opposition Mr. 
Bill Shorten, the Member  for  Sandringham  Mr. Murray Thompson MP, representing the  leader of the state opposition Mr. 
Mathew Guy, the Mayor  of  Knox  Cr. Darren Pearce, Warrant Officer Wesley Intihar from the Royal Australian Navy,  the 
Group Captain Peter  Cluff  from the  Royal Australian Airforce, the RSL State Treasurer Mr. John Cullen, Ms. Maria  Lagoudakis, 
President of the Cretan Federation of Australia & N.Z., Ms Mary Vasilakis, President of the Pancretan Association of Melbourne 
and  Mr. Jim Papadimitriou, President of the Cretan Brotherhood  of  Melbourne.

Other guests present were the President Mr Lee Tarlamis, the Vice President Ms. Christina Despoteris and the Secretary Mr. 
Jim Claven , all  of whom represented the Lemnos Gallipoli Committee, Ms. Natasha  Spanos from Oakleigh Grammar, Mr. 
Peter Andrinopoulos, President of the Federation of Messinian Organisations of Australia,  Mr. Steve Kyritsis, President of the 
Hellenic RSL, and  many Veterans  Family members  and  friends including Shirley Devery, Judie and Bruce Munroe, John Smith, 
Brent  McCunn, Lorraine  Skewes, Raymond  Kennedy, Ian & Wendy Winnett, Peter & Mary  Ford, Tony  Rowe, Sally Mcleod and 
many others.  
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This year we commemorated the 76th 
anniversary of the battle of Crete.

In May 1941 the Allied forces 
defending the Island from the German 
airborne invasion took part in some of 
the fiercest engagements of the whole 
Greek campaign. The battle brought 
together Allied forces from across 
the world – from Australia and New 
Zealand, from the United Kingdom 
and of course from Greece. The battle 
raged over the Island would end in 
four years of German occupation. 
Throughout the war the people of 
Crete showed their brave resistance 
and support for Allied soldiers on 
the run. All this in the face of terrible 
reprisals.

The collection of photographs in this 
exhibition stood as a testimony to 
both the suffering and the bravery of 
the Cretan people. They were taken by 
Mr. Kostantinos  Koutoulakis, a native 
of Crete and friend of the great Cretan 
author Nikos Kazantzakis, author 
of Zorba the Greek. One interesting 
image captures the famous writer 
talking to the photographer.

These unique and original photographs 
show the terrible destruction of 
villages like Ano Meros and Margarika. 
They depict mourners at the graves 
of family members murdered by the 
German occupiers, like the children of 
the murdered Mihail Raptakis. Mothers 
and children of the dead grieve at 

Kreta Vianou, Gerakari and Loxria. A 
priest officiates over the burial of those 
executed. Family members ponder at 
the site of mass graves. Head counts 
are taken at Vryses of the survivors to 
identify those taken for execution by 
the Germans. These moving images 
remind us of the human cost of war, 
too often paid by ordinary civilians 
facing the wrath of vengeful armed 
troops.

But Konstantinos has also captured 
images showing the bravery of the 
resistance. They show the men 
and women who fought against 
overwhelming odds, across four long 
years of occupation. One image is 
particular poignant – showing young 
children who assisted the resistance 
by recording the locations of German 
troops and convoys.

Last year it was my honour to again 
return to Crete and take part in the 
annual commemorations held on the 
Island.  No one who has visited Crete 
and its places of remembrance can be 
anything but be moved by experience. 
These photographs also play an 
important part in ensuring the story 
of Crete and its people in the Second 
World War is not forgotten.

This collection has been made 
available to the Battle of Crete and 
Greece Commemorative Council by 
the Mayor of the Prefect of Malevizi, 
Heraklion, Mr. Kostas Mamoulakis. 

Along with the Council, I hope that you 
appreciated this important exhibition 
and the suffering and bravery of those 
depicted. They suffered because they 
refused to accept invasion and tyranny.  
And their ultimate victory – at a terrible 
cost – brought deliverance to Crete. 
Viewing this important exhibition was 
an act of remembrance itself.
Lest we forget.

JIM   CLAVEN, M.A. 

Historian & Freelance Writer

Member of the Battle of Crete and Greece 
Commemorative Council.

KOUTOULAKIS 
Photographic Collection

” Remembering the Battle of Crete 
and its human cost...”

Mr. Georgios Aerakis
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Γενική Πρόξενος κα. Σημαντηράκη
Αποχαιρετιστήριο  Γεύμα  στο Κρητικό 
Χωριό

Aποχαιρετιστήριο γεύμα για την επικείμενη αναχώρηση, στις 20 
Δεκεμβρίου, της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στην Μελβούρνη 
κας Χριστίνας Σημαντηράκη οργάνωσαν από κοινού οι Κρήτες της 
Μελβούρνης την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου.

Η ατμόσφαιρα στην Λέσχη της Παγκρήτιας ‘Ενωσης ήταν ανάμεικτη 
με αισθήματα χαρμολύπης. Το γεύμα οργάνωσαν η Παγκρήτια ‘Ενωση 
με την Κρητική Αδελφότητα και είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν 
οι Επίσκοποι Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ και Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος,  
εκπρόσωποι της Κρητικής Ομοσπονδίας, της Κοινότητας  Oakleigh  και 
του Oakleigh Grammar, του Κολεγίου ‘Αγιος Ιωάννης, της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης &  Βικτώριας, του HACCI, της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας, της ‘Ενωσης Θεσσαλονικέων,του Ελληνικού RSL, της 
‘Ενωσης Αποστράτων ‘Εφέδρων, της Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας 
Ωκεανίας, της Επιτροπής παρελάσεων και Εθνικών Επετείων, της 
Επιτροπής Lemnos Gallipoli , της Delphi Bank, το Προσωπικό του 
Προξενείου και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

H Πρόεδρος της Παγκρήτιας ‘Ενωσης κα Μαρία Βασιλάκη και ο νέος 
Πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότητας κ. Μιχάλης Χουδαλάκης της 
πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα και της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο 
καινούργιο της πόστο αφού την ευχαρίστησαν για την προσφορά και 
το υπέροχο έργο της. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Ιεζεκιήλ, στην ομιλία του, εξήρε τον 
χαρακτήρα και το έργο της κας Σημαντηράκη, το ενωτικό της πνεύμα 
και την  υποστήριξή της στα παροικιακά μας πραγματα , το σθένος 
και την αφοσίωσή της στο έργο της και στην “γέφυρα ουσιαστικής 

επικοινωνίας” μεταξύ της Ελλάδας και της 
Παροικίας. 

Φανερά συγκινημένη η κα Σημαντηράκη 
ευχαρίστησε όλους και μεταξύ άλλων είπε: 
«Για μένα ήταν μεγάλη τιμή που εκπροσώπησα 
και συνεχίζω να εκπροσωπώ, μέχρι τις 20 
Δεκεμβρίου, τη χώρα μου στη Μελβούρνη. 
Προσπάθησα, όσο καλύτερα μπορούσα, να είμαι 
δίκαιη με όλους, να παραβρεθώ στις εκδηλώσεις 
των πιο πολλών. προσπάθησα με πνεύμα 
δικαιοσύνης να πάω από λίγο σε όλους.

‘Εχουμε μια παροικία εξαιρετική, που ευημερεί, 
προοδεύει και δημιουργεί, και αυτό μας κάνει 
πολύ υπερήφανους, τόσο ως Ελληνες μεταξύ 
μας, όσο και όταν έχουμε τη χαρά και την τιμή 
να βρισκόμαστε με Αυστραλούς εκπροσώπους, 
αξιωματούχους οι οποίοι αναγνωρίζουν τη 
συμβολή της παροικίας μας τόσο στην κοινωνία 
της Βικτώριας, όσο και στην Αυστραλιανή 
κοινωνία. Αυτό είναι πραγματικά κάτι πολύ 
όμορφο.. Έμαθα πάρα πολλά και είμαι ευγνώμων 
για την αγάπη, με την οποία  αγκαλιάσατε, εμένα 
και τον γιό μου. Μας κάνατε να νιώσουμε “σαν το 
σπίτι μας” μακριά από το σπίτι μας ».
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On the 60th anniversary of his death, Q44 Theatre presented 
the world premiere of NK: A Kazantzakian Montage, an 
exploration of the life and work of Crete’s most famous 
writer Nikos Kazantzakis.
 
Twice nominated for the Nobel Prize, Kazantzakis is 
universally recognised as a giant of modern Greek literature 
and is best known in the English-speaking world for the 
cinematic adaptations of his novels Zorba the Greek (1964), 
and The Last Temptation of Christ (1998).

“ I was drawn to the text by its language, poetry and ideas 
and my challenge was to find a theatrical form that would 
provide a more dynamic engagement with the audience 
while maintaining the integrity of the ideas” says Suzanne 
Heywood. 

A Kazantzakian Montage
Pancretans Support the Kazantzakis Theatrical

 
“I have found the more an audience engages with a character, the more they empathise with their struggles, so building a 
picture of this man, not just his work, was very important to me.”
 
Performed in the style of traditional Greek theatre, NK: A montage was an immersive spectacular merging the ancient with 
modern, featuring breathtaking light, sound, physical theatre and Alex Tsitsopoulos as Nikos Kazantzakis. Soon to appear in 
Neighbours and Underbelly Files: Chopper, Alex is an Australian stage and screen actor known for Hyde & Seek (2016), Gallipoli 
(2015) and Fat Tony & Co (2014).
 
“This little company is already the equal of ANY other theatre company in Melbourne, and infinitely superior to most.” – Coral 
Drouyn, Stage Whispers
 
The Pancretan Youth Members  that  took part  include Lily Koukouvitakis, Ana Tsourdalakis, Evie Starakis, Natasa  Starakis, 
Manuel Adamakis, Steven Koukouvitakis & Giorgo Mavroulis.
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Ο γνωστός Κρητικός Καλλιτέχνης Γιώργος Ψαρουδάκης  και το συγκρότημα του 

έχουν προσκαλεστεί στην Αυστραλία για μια σειρά εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα 

πρώτος σταθμός η Μελβούρνη για το πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν της Παγκρήτιας 

Ένωσης Μελβούρνης την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017  ενώ αμέσως μετα θα 

μεταβούν στο Σύδνεϋ προσκαλεσμένοι της Κρητικής Αδελφότητας Σύδνεϋ για 

το Συνέδριο των Κρητών Ωκεανίας της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & 

Νέα Ζηλανδίας  το  οποίο  θα  διαρκέσει  από την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου  έως  και  

την  Τρίτη 9 Ιανουαρίου  με  ένα πλούσιο πρόγραμμα.  Το  συγκρότημα  του  θα  

συνοδεύουν  οι  Γιώργος Αλεξαντονάκης ( Λύρα ) ο οποίος  κατάγετε  από της 

Μαργαρίτες Μυλοποτάμου  και  ο  Γιώργος  Στρατάκης ( Λαγούτο )  κατάγετε  

από τα  Μαρεδιαννά,  Κισσάμου.   
 

Ο Γιώργος Ψαρουδάκης γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1979 στην Αθήνα με 

καταγωγή από τα Γουλεδιαννά  Ρεθύμνου.  Μεγάλωσε με τον ήχο του λαούτου και 

της κρητικής παραδοσιακή μουσικής. Ο πατέρας του, επαγγελματίας μουσικός, 

παίζει στα νυχτερινά κρητικά μαγαζιά της Αθήνας και συνεργάζεται με μεγάλα 

ονόματα της εποχής. Σε ένα σπίτι που η κρητική μουσική έχει κεντρική θέση και 

έχοντας κληρονομήσει την αγάπη και το ταλέντο του πατέρα του για το λαούτο 

και το τραγούδι ήταν επόμενο ο Γιώργος γρήγορα να εκδηλώσει την θέληση 

του να ασχοληθεί επαγγελματικά με την παράδοση.  Ήδη από την ηλικία των 

15 παίζει αμήχανα κάπως στα πρώτα του γλέντια που όμως τον συναρπάζει 

η επαφή με τον κόσμο.  Με το βλέμμα του στην πορεία και την μουσική των 

μεγάλων κρητικών καλλιτεχνών κάνει τα δικά του συνθετικά βήματα. 

Φέτος για πρώτη φορά στην Αυστραλία καλεσμένος της Κρητικής Αδελφότητας  

Σύδνεϋ  και της  Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης.

Συνταγή από τα Χανιά...

Συστατικά 
•  1/2 κιλό αλεύρι από καλαμπόκι
• 250 γραμμ. βούτυρο
• 250 γραμμ. τυρί χωριάτικο
• 1 κιλό χόρτα άγρια (βρούβες)
• αλάτι

Μέθοδος 
Πλένουμε πολύ καλά τα χόρτα. 
Τα ζεματάμε και τ” αχνίζουμε με 
το βούτυρο. Τρίβουμε το τυρί 
και το ρίχνουμε στα χόρτα μαζί 
με το αλάτι. Αλείφουμε ένα ταψί 
μέτριο με βούτυρο, πασπαλίζουμε 
μια στρώση αλεύρι και το 
ραντίζουμε με νερό να μαλακώσει. 
Επαναλαμβάνουμε το ίδιο δύο 
φορές ακόμη. Προσθέτουμε τα 
μισά από τα χόρτα και σκεπάζουμε 
με αλεύρι που ραντίζουμε με 
νερό εναλλάξ, δυο-τρεις φορές. 
Προσέχουμε το αλεύρι να μαλακώσει 
με το νερό. Αν θέλουμε, μπορούμε 
να προσθέσουμε στο τελείωμα 
τσιγαρίδες (κομμάτια λίπους από 
χοιρινό κρέας καβουρδισμένο). 
Ψήνουμε σε δυνατό φούρνο ώσπου 
να κοκκινίσει.

ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Καλή σας απόλαυση!
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For the second year in a row Melbourne’s great Anzac Day parade saw members of Melbourne’s Pancretan Association 
dressed in traditional costume march with veterans of the Greek and Crete campaigns of 1941.
They had been invited by three veterans associations – the Australian 2/7th Infantry Battalion, 2/6th Infantry Battalion 
and 2/2nd Field Regiment – to join them in commemorating the service of the men of these and all other Australian 
units who served in the campaign that raged across the Greek mainland and Crete, in 1941.
Mr Lachlan McPherson, President of the 2/2nd Field Regiment Association and Mr Roger Walker, President of the 2/7th 
Infantry Battalion Association thanked the members of the Pancretan Association of Melbourne who paraded with 
their unit in traditional Cretan costumes.

It was particularly heartening for those from Melbourne’s Cretan community to join with Les Manning of the 2/7th Bat-
talion, veteran of the Greek and Crete campaigns, who recently celebrated his 104th birthday.
One of those soldiers was Tom Devery. He managed to be evacuated with the other 42,000 Allied troops from the 
Greek mainland and arrived on Crete. Tom would fight on Crete, eventually making his way south as the Allied forces 
retreated to the evacuation port of Sfakia. Like thousands of others, Tom was unable to be evacuated and was hidden 
and supported by Cretan villagers near the Monastery of Preveli on the southern coast of Crete. Eventually he was 
captured and sent to Germany.
“My father had enormous respect for the Cretan people. They hid and supported him, despite the grave dangers they 
faced for doing so from the Germans on Crete. It was lovely to that other members of the Cretan community who were 
able to join us on Anzac Day.”  Australia’s migration story has enriched our community. And through the experience of 
the Anzacs, Greece and Australia have this added dimension to the connection between two Hellenes and Australians.

Some 17,000 Australian service personnel – including soldiers, sailors and nurses – served in the campaign on main-
land Greece, part of the 60,000 Allied forces sent to assist Greece face the coming Axis invasion. Six and a half thou-
sand Australians went on to serve on Crete as part of the nearly 40,000 Allied defence forces – including 10,000 Greek 
soldiers – who would face the German invasion in May 1941. These Australians were also supported by civilian Greek 
people who hid and supported them, and who took part in the valiant resistance to the Axis occupation.

 PANCRETANS AT ANZAC DAY PARADE

    15



Η  Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης 
– Αυστραλίας  στα πλαίσια του   «  
ΦΕΣΤΙΒΑΛ   ΑΡΚΑΔΙΑ  2016 »  υπό  την 
αιγίδα  των εορτασμών για την 150 
Επέτειο  της  Αρκαδικής Εθελοθυσίας  
προσκάλεσε   τον  Λαογραφικό Όμιλο 
« ΚΟΥΡΗΤΕΣ »  με τον αρχηγό  τους  
κ. Μανώλη Παττακό  από  την  Κρήτη  
για  να  συνεορτάσουμε  το  μεγάλο  
γεγονός.

Από την πρώτη μέρα  της  επίσκεψης  
τους,  έφεραν  τον αέρα της Ελλάδος  και  
την μυρωδιά  της  Κρήτης  με  σκοπούς,  
χορούς,  τραγούδια, μαντινάδες και  τις  
αρχοντικές  επιβλητικές  ενδυμασίες   
σκορπίζοντας  ρίγη  συγκίνησης  σε  
όλα  τα  μέλη  της  Ένωσης  και  στους  
Κρήτες  της Μελβούρνης.

Η επίσκεψη  του Λαογραφικού Ομίλου 
« ΚΟΥΡΗΤΕΣ »  πραγματοποιήθηκε  
με  την  επίσημη  ευλογία  του 

Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη  
Ρεθύμνης  &  Αυλοποτάμου  κ.κ. 
ΕΥΓΕΝΙΟΥ  στα πλαίσια των επίσημων 
εκδηλώσεων της  150ης Αρκαδικής 
Εθελοθυσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν 
η Πανηγυρική Χοροεσπερίδα που 
πραγματοποιήθηκε  στο <<  Κρητικό 
Χωριό >>   της  Μελβούρνης  με την 
παρουσία άνω των 500 ατόμων. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο εκπρόσωπος της  
Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αυστραλίας 
Πάτερ Γεώργιος Αδαμάκης μετά της 
πρεσβυτέρας, η Γενική Πρόξενος  
της  Ελλάδος  στην Μελβούρνη 
κα. Χριστίνα Σημαντηράκη, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης  
Κοινότητας Μελβούρνης κ. Βασίλης 
Παπαστεργιάδης, Ο Πρόεδρος  της  
Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας  
κ. Μιχάλης Χουδαλάκης, Ο Πρόεδρος 

της Ένωσης Θεσσαλονικέων κ. Παύλος 
Μαυρουδής, ο Πρόεδρος της Κρητικής 
Αδελφότητας Μελβούρνης κ. Δημήτρης 
Παπαδημητρίου, ο διευθυντής της 
Delphi Bank κ. Βασίλης  Ανεβλαβής  
ενώ  ο  οικοδεσπότης  της  βραδιάς, 
Πρόεδρος  της  Παγκρήτιας Ένωσης 
Μελβούρνης κ. Γιάννης Νικολακάκης,  
φανερά  συγκινημένος   ευχαρίστησε   
τους παραβρισκόμενους   για  την  
παρουσία  τους  ενώ  καλωσόρισε  
ιδιαιτέρως τον Λαογραφικό   Όμιλο  « 
Κουρήτες »  στην Μελβούρνη.

Αφού  ο  κόσμος  χειροκρότησε  το 
μικρό, εφηβικό  και  μεγάλο   χορευτικό 
συγκρότημα    της   Παγκρήτιας Ένωσης 
απόλαυσε  και  αποθέωσε  στην  
συνέχεια   το  50 λεπτό πρόγραμμα  
του Λαογραφικού Ομίλου « ΚΟΥΡΗΤΕΣ 
» Κρήτης  και  συμπεριελάμβανε  τους  
χορούς  : Ρεθεμνιώτικη  Σούστα,  
Χανιώτικος  Συρτός, Ανωγειανός 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ
150 ΧΡΟΝΙΑ :  1866  -  2016
O Λαογραφικός Όμιλος “ Κουρήτες ”  στην  Μελβούρνη
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Πηδηχτός, Καστρινός,   Σιγανός 
Πεντοζάλης και ο Μινωικός Χορός ενώ 
οι καλλιτέχνες τραγούδησαν ειδικές 
μαντινάδες για το ΑΡΚΑΔΙ, αποσπάσματα 
από τον Ερωτόκριτο και ένα ειδικά 
γραμμένο Ριζίτικο Τραγούδι για το 
Αρκάδι. Το καλλιτεχνικό μέρος της 
βραδιάς κάλυψαν οι καλλιτέχνες από 
την Κρήτη Κώστας Κουτελιδάκης ( Λύρα -  
τραγούδι ), ο Γιώργος Σαββάκης ( Λαούτο 
– Τραγούδι ), Ανδρέας Κουτελιδάκης 
( Λαγούτο ), Νεκτάριος Κουναλάκης 
( Ασκομαντούρα & Μαντολίνο ) και  
Συμεών Κουφάκης ( Νταούλι ), οι  οποίοι  
κυριολεκτικά  άφησαν  ρέστα  για  την  
δεξιοτεχνία  και  την  ζωντάνια  τους.

Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι  τους  
Κουρήτες  συνόδευαν  και   το  Λάβαρο   
των  Αρκαδίου 1866- 2016 150 Χρόνια, το 
Λάβαρο των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων 
με τον Άγιο Χαράλαμπο, ενώ  για  πρώτη  
φορά  στην ιστορία  έφτασε  και  η  Ιερή 
εικόνα  του  Αγίου Νικηφόρου  Φωκά  ο 
οποίος  το 961 απελευθέρωσε  την Κρήτη  
από  τους  Σαρακηνούς. Μετέπειτα  
τον γνωρίσαμε  ως αυτοκράτορα, ενώ  
κανένας  δεν  τον γνώριζε  για  την 
Αγιότητα  του. Ο Παττακομανώλης  
παρέδωσε  και  την  ακολουθία  του 
Αγίου Θεοσέπτου Βασιλέους Νικηφόρου 
Φωκά  ο  οποίος  εορτάζει  σύμφωνα  με  
το  Εορτολόγιο  της  εκκλησίας  μας  στις  
11  Δεκεμβρίου  έκαστου  έτους. 

Ο Προεδρος κ. Μανώλης  Παττακός  
για  να  ευχαριστήσει  την Παγκρήτια 
Ένωση  για  την  πρόσκληση  και  την 
φιλοξενία  παρέδωσε  ένα  ασημένιο  
μαχαίρι  το  οποίο  έχει σκαλισμένο  
επάνω  τους ήρωες  του  Αρκαδίου,  τον 
Ηγούμενο Γαβριήλ, ο οποίος  αρνήθηκε  
να  παραδώσει  το  Μοναστήρι, τον 

Με χορό, κοντυλιές και μαντινάδες για τ’ Αρκάδι
ο Λαογραφικός Όμιλος « Κουρήτες » φύτεψε pίζες στην Μελβούρνη
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Κωστή  Γαμπουδάκη, πυρπολητής  του  
Αρκαδίου, την  Χαρίκλεια  Δασκαλάκη, η 
οποία  εμψύχωνε  τους  υπασπιστές  και  
τον Ιωάννη  Δημόπουλο, φρούραρχος  
της  Μονής, ενώ  επίσης  σκαλίστηκε  η  
μεταμόρφωση  του  Σωτήρος  καθώς  
και  ο Άγιος  Κωνσταντίνος  και  η  
Αγία  Ελένη, στους  οποίους  είναι  
αφιερωμένη  η δίκλητη  εκκλησία  
της Μονής, οι Τέσσερεις  Μάρτυρες  
που  ευλαβούνται  από  τον  λαό  του 
Ρεθύμνου, το ίδιο το Αρκάδι καθώς  και  
ο  Μινωικός κρίνος.  Ενώ  η  ακόλουθη  
μαντινάδα  είναι  γραμμένη  στο  
κασελάκι  του  μαχαιριού.

Η πίστη ενώνει  οπλαρχηγούς  και  
Αγίους  στους  Αγώνες και  αθάνατη   η  
παράδοση  υπομένει  στους  αιώνες

Σε  αυτό  το  σημείο ο  Πρόεδρος  κ. 
Γιάννης Νικολακάκης  παρέδωσε  
στον  Αρχηγό  των  Κουρητών  την  
αναμνηστική  πλακέτα  για  την  
παρουσία  τους  στην  Μελβούρνη  ως  
επίσης  και  την κορνίζα  με  το δίπλωμα  
του  Επίτιμου Μέλους  της Παγκρήτιας  
Ένωσης  Μελβούρνης.

Στον μεστό και   γεμάτο  από  συγκίνηση  
λόγο  του, ο  Αρχηγός  των  Κουρητών  κ. 
Παττακός αφού  καλωσόρισε, ευχήθηκε  
και  ευχαρίστησε,  στην συνέχεια  
αναφέρθηκε  μεταξύ  άλλων  και  στην 
στήριξη  των  Κουρητών  προς  την 
Παγκρήτια  Ένωση  με  την  αποστολή  
χοροδιδασκάλων  στην Μελβούρνη  
κατά  το  2017  και  2018  για  να  
βοηθούν  τα χορευτικά  τμήματα  της  
Ένωσης,  ως επίσης  στην  βοήθεια  της  
προετοιμασίας  νέων  ενδυμασιών  για  
όλα  τα  τμήματα,  με  τις πρώτες  δυο  
να  είναι  δώρο  από  τους Κουρήτες  

προς  την  Παγκρήτια  Ένωση.

Κατά  την διάρκεια  της  εκδήλωσης  
πραγματοποιήθηκε και  Έκθεση  
παραδοσιακών  αντικειμένων   του 
Αρκαδίου,  της  Φορεσιάς, των  
μαχαιριών , φωτογραφίας  και  
αντίτυπα  δημοσιεύσεις  από  τις  
ξενόγλωσσες  εφημερίδες  της  εποχής  
του  1866  και  μετά.

Την  επόμενη μέρα  στην κατάμεστη  
εκκλησία  της  Παναγίας  στην Ιερά  
Μονή  του  ΑΞΙΟΝ  ΕΣΤΙΝ  τελέστηκε  
Μνημόσυνο και Δοξολογία από  τον  
Πάτερ  Σπυρίδων  Μπόνια  υπέρ  των 
961  ατόμων που  ανατινάχθηκαν  
στην Αρκαδική Εθελοθυσία, ενώ  
ακολούθησε  η  επιμνημόσυνη  δέηση  
και  κατάθεση  στεφάνων  στο  Μνημείο  
των  Ηρώων, ενώ για πρώτη φορά οι 
κοπελιές  φορούσαν  Σφακιανές  μαύρες  
φορεσιές,  προς τιμή των Ηρώων 
του Αρκαδίου.  Επίσης οι Κρητες 
Καλλιτέχνες τραγούδησαν και ένα  
τραγούδι  ιστορικό  για  το  ολοκαύτωμα  
της  Ιεράς  Μονής Αρκαδίου. Στεφάνια  
κατέθεσαν  οι :  ο Αιδεσιμότατος Πατήρ 
Σπυρίδων Μπόνιας  εκμέρους της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας,  Ο 
κ. Μανώλης Παττακός, Πρόεδρος του 
Λαογραφικού Ομίλου «Κουρήτες», Ο 
κ Μιχάλης Χουδαλάκης, Πρόεδρος της 
Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & 
Ν. Ζηλανδίας, Ο κ. Γιάννης Νικολακάκης, 
Πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης 
Μελβούρνης μαζί με την Πρόεδρο της 
Νεολαίας κα. Πολυξένη Σαγιαδέλη, 
Ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
Πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότητας 
Μελβούρνης και Βικτωρίας, Η κα. 
Μαρία Λαγουδάκη, Αντιπρόεδρος της 
Κρητικής Αδελφότητας του Σύδνεϋ και 

Νέας Νότιας Ουαλίας, Ο κ. Βασίλης 
Παπαστεργιάδης, Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Μελβούρνης, Ο κ. Παναγιώτης 
Ντούριος, Πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Εφέδρων Ελλήνων 
Αξιωματικών, Ο κ. Κώστας Σπυρίδης, 
Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ένωσης Μελβούρνης & Βικτωρίας, Ο 
κ. Γιάννης Πηλαλίδης, Αντιπρόεδρος 
της Ποντιακής Εστίας Μελβούρνης, Ο 
κ. Παύλος Μαυρουδής, Πρόεδρος της 
Ένωσης Θεσσαλονικέων ο «Λευκός 
Πύργος», Η κα. Χριστίνα Παλίκαρη, 
Αντιπρόεδρος της Πανμανιάτικης 
Ένωσης Αυστραλίας, Η κα. Λίτσα 
Αθανασιάδου, Πρόεδρος της Μέριμνας 
Ποντίων Κυριών Αυστραλίας, Η κα 
Τζένη Κρασουπουλάκη, Πρόεδρος 
τη Πανκορυνθιακής Αδελφότητας 
Μελβούρνης, Ο κ. Παναγιώτης  
Ανδρινόπουλος, Πρόεδρος  του 
Συλλόγου Καλαμάτα  « 23 Μαρτίου », 
Η κα Κωνσταντίνα Μαστοροπούλου, 
Σύμβουλος του Συλλόγου Ολυμπίων 
Μελβούρνης, Ο κ. Αποστόλης Ορφανός, 
Διευθυντής της Delphi Bank.

Κατά  την  παραμονή  του  Λαογραφικού 
Ομίλου « ΚΟΥΡΗΤΕΣ »  Ο Πρόεδρος  κ. 
Μανώλης Παττακός  και  τα  μέλη  της  
αποστολής  είχαν  την ευκαιρία  να  
συναντηθούν  με  τις  τοπικές  αρχές  
της  Μελβούρνης  συνοδευόμενοι  
από  τον Γραμματέα  της  Παγκρήτιας  
Ένωσης  Μελβούρνης  κ. Αντώνη 
Τσουρδαλάκη. Συγκεκριμένα  στην 
Γενική Πρόξενο  της Ελλάδος  στην 
Μελβούρνη  κ. Χριστίνα Σημαντηράκη, 
στον  Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο 
Αυστραλίας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ  της  Ιεράς  
Αρχιεπισκοπής  Αυστραλίας, όπου  του  

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ
150 ΧΡΟΝΙΑ :  1866  -  2016
O Λαογραφικός Όμιλος “ Κουρήτες ”  στην  Μελβούρνη
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παρουσιάστηκε  και  για πρώτη  φορά  η  
εικόνα  του  Αγίου της Κρήτης  Νικηφόρου 
Φωκά η οποία  αγιογραφήθηκε  στην   
Ιερά  Μονή Αγίας Ειρήνης  Ρεθύμνου, 
σύμφωνα  με το  προσχέδιο του 1100  
αιώνα  που  φυλλάσετε  στο  εθνικό 
Μουσείο  του Παρισιού.  Επίσης  οι 
Κουρήτες επισκέφτηκαν  και  το  Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής  
Ορθόδοξης  Κοινότητας  Μελβούρνης &  
Βικτωρίας  η οποία  και  παρέθεσε  και  
γεύμα.

Στο πρόγραμμα  των Κουρητών  ήταν 
και η επίσκεψη  στο  αδελφό Ποντιακό 
σωματείο  της  Ποντιακής  Εστίας, όπου 
ένωσαν  τις ψυχές τους με την πρώτη 
ματιά. Τελικά η γλώσσα του χορού και 
της παράδοσης είναι ισχυρότερη από 
την καθημερινή. Η Ποντιακή  Εστία 

άνοιξε την αγκαλιά της και οι Κουρήτες 
την τίμησαν και την σεβάστηκαν. 
Ακολούθησε  μια  βραδιά  γεμάτη 
συναίσθημα  και πολιτισμό κελάηδησαν  
οι Λύρες και  χόρεψαν καρδιές.

Επίσης   πραγματοποίησαν  και  τρία  
σεμινάρια Κρητικού  Χορού  και  
Φορεσιάς  για   όλα  τα Ελληνόπουλα  
και  τους  Φοιτητές των Σχολείων.  Ένα 
στο  Ημερήσιο  Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο  
του  Αγ. Ιωάννη,  ένα  στο Ημερήσιο  
Ελληνορθόδοξο  Κολλέγιο  των  Αγ. 
Αναργύρων  και  ένα  στο  Ελληνικό  
Κολλέγιο  “ Alphington  Grammar  “  
δίνοντας  την  ευκαιρία σε  πάνω  από   
1000 παιδιά  σε μια  μέρα  να  μάθουν  
κάποιους  χορούς  της  Κρήτης.

Έκτος  από  αξιοθέατα  της  Μελβούρνης  
είχαν  και  την  ευκαιρία   να  επισκευτούν  

το Αυστραλό Ελληνικό Μνημείο  για  
την Μάχη  της  Κρήτης   όπου  και  
ο  Προεδρος  κ. Μανωλης  Παττακός  
κατέθεσε  στεφάνι    επίσης  σύντομη  
παρέλαση  στο  Μνημείο  του Άγνωστου  
Στρατιώτη  και  στην  αθάνατη  φλόγα,   
στην  επίσημη  Ελιά  της  Κρήτης  στους  
Βασιλικούς  Κήπους  της  Μελβούρνης  
ενώ  ξεναγήθηκαν  στο  Ελληνικό  
Μουσείο  της  Μελβούρνης.

Την αποστολή  των Κουρητών  συνόδεψαν  
και  μια  τριμελής  ομάδα  ανθρώπων  
από το  τηλεοπτικό  συνεργείο  της  ΕΡΤ  
3  με  επικεφαλής  την  παρουσιάστρια  
του  προγράμματος  ‘ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ‘ κα. 
Χρύσα  Σάμου  οι  οποίοι  κατέγραφαν  
όλες   τις  δραστηριότητες  τους  εδώ  
στην Μελβούρνη.

Με χορό, κοντυλιές και μαντινάδες για τ’ Αρκάδι
ο Λαογραφικός Όμιλος « Κουρήτες » φύτεψε pίζες στην Μελβούρνη
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