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“Ç ÏÌÏÍÏÉÁ”

Όταν τον Σεπτέµβρη
η ΟΜΟΝΟΙΑ άνοιξε και
πάλι τις πόρτες της στους
µαθητές χορού, τρα-
γουδιού και παραδο-
σιακών κρητικών οργά-
νων, κανείς δεν περίµε-
νε τι θα επακολου-
θούσε. Η προσέλευση
µαθητών κάθε ηλικίας,
ήταν ανέλπιστα εντυπω-
σιακή και πέρα από κά-

θε αναµενόµενο. Το µέγαρο της Αδελφότητας,
ξαφνικά άρχισε να φαντάζει µικρό. Και τότε…. τη
µεγάλη χαρά µας διαδέχτηκε ο προβληµατισµός

Η αθρόα συµµετοχή των µαθητών, απέδειξε για
άλλη µια φορά,  πως η παράδοση έχει βαθιές ρίζες
και εµείς σαν «συνεχιστές» της, έχουµε υποχρέωση
το σωµατείο µας, να αποτελέσει και αυτή τη χρονιά
φυτώριο µάθησης και δηµιουργικής απασχόλησης.
Έπρεπε λοιπόν να βρούµε τον κατάλληλο χώρο,
ώστε τα µαθήµατα να γίνονται σωστά. Μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε τους συ-
νεργάτες µου,  αποφασίσαµε τα µαθήµατα της Τε-

τάρτης, που είναι ηµέρα εργάσιµη και οι µαθητές
είναι λιγότεροι να γίνονται στο µέγαρο της Αδελ-
φότητας και τα µαθήµατα της Κυριακής, να πραγ-
µατοποιούνται στον Πύργο του Πειραιά. Οφείλω να
οµολογήσω πως η µεταφορά µας στον Πύργο,
συνδύασε έντονα συναισθήµατα χαρµολύπης- χα-
ρακτηριστικό κάθε αλλαγής- τόσο για τους δασκά-
λους όσο και για τους µαθητές. Χαρά, γιατί επιτέ-
λους ο χώρος θα ήταν ανάλογος του αριθµού των
µαθητών και λύπη γιατί έστω και για µια φορά την
εβδοµάδα, αφήναµε το «σπίτι» µας.

Οι άνετοι και κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι,
η εύκολη στάθµευση και η ζεστή φιλοξενία όλων
των συλλόγων που µας παραχώρησαν τις αίθουσές
τους για τα µαθήµατά µας, γρήγορα µας έκαναν να
αισθανθούµε οικεία και η λύπη παραχώρησε τη θέ-
ση της στην ικανοποίηση, αφού η καινοτόµα ιδέα
αποδείχτηκε τελικά εφαρµόσιµη. Οι µαθητές,
χωρίστηκαν άµεσα σε τµήµατα ανά ηλικία, επίπεδο
και δραστηριότητα και η ευρυχωρία έδωσε την ευ-
καιρία στους δασκάλους τους να λειτουργήσουν
καλύτερα και να παρακολουθούν στενά την
πρόοδό τους. Πόλος έλξης µικρών και µεγάλων, το
Κρητικό Αλληλοδιδακτικό σπουδαστήρι. Μια αίθου-

σα που θύµιζε πραγµατικό σχολειό, µε έδρα και θρα-
νία. Εκεί, µέλη και φίλοι της Οµόνοιας, είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν καταξιωµένους ανθρώπους,
που έχουν αφιερώσει µεγάλο µέρος της ζωής τους
στον κρητικό πολιτισµό και την κρητική κουλτούρα
γενικότερα και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους
από αυτούς.

«Το νερό µπήκε σιγά σιγά στ’ αυλάκι» που λέει
και ο λαός µας.Η χρονιά τελειώνει. Οι καινούργιοι
µαθητές έχουν εξοικειωθεί µε το χορό. Από εδώ και
µπρος µένει, τα ήδη διδαχθέντα να αφοµοιωθούν
καλά. Και αυτό θα επιτευχθεί µε τη συνεχή επανά-
ληψη. Τώρα που οι Άγιες µέρες του Πάσχα πλησιά-
ζουν, οι χορευτές θα διακόψουν για λίγες µέρες τα
µαθήµατά τους και πολλοί θα είναι αυτοί που θα
κλείσουν την πόρτα του σπιτιού τους για να βρε-
θούν πιο κοντά στη φύση. Με την επιστροφή τους
στο κλεινόν άστυ, η ΟΜΟΝΟΙΑ τους περιµένει στο
µέγαρό της πια, για τη συνέχιση των µαθηµάτων
και την προετοιµασία για τις καθιερωµένες επι-
κείµενες εκδηλώσεις. Με τις πιο θερµές µας ευχαρι-
στίες σε όλους τους φορείς οι οποίοι µας πα-
ραχώρησαν τις αίθουσές των σωµατείων τους για
τα µουσικοχορευτικά µας µαθήµατα,  ανανεώνου-
µε το ραντεβού µας µε το φιλόξενο Πύργο για τον
Σεπτέµβρη. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» προσκαλούν τα µέλη του σωµατείου στην ετήσια τακτική Γενική

Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2012  και ώρα 10.00 π.µ. στο µέγαρο της Αδελφότητας, 

επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά. 

Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 29 Απριλίου , την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο µε τα παρακάτω
θέµατα:  

1. ∆ιοικητικός και οικονοµικός απολογισµός για τη χρήση 01-01-11 έως 31-12-11,
2. ∆ιοικητικός και οικονοµικός προϋπολογισµός 2012,
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 01-01-11 έως 31-12-11 και 01-01-12 έως 31-03-2012
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Συλλόγου. Οι ταµειακές υποχρεώσεις των µελών εξοφλούνται και την ίδια

ηµέρα της Συνέλευσης. 
Σηµείωση: Επειδή την Κυριακή 22 Απριλίου 2012  δεν προβλέπεται να υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατο-

ποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου 2012. ΤΟ ∆.Σ.                                                

Ο πρόεδρο ς  τη ς
’ ’ΟΜΟΝΟΙΑΣ ’ ’
Τσόν το ς  Θεόδ .

Η συνέχε ια  . . . .  στην  Οµόνοια .

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ &

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
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Χαίρε αµνού και ποιµένος µήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων
Στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στην Καστέλα προσήλθαν ο Πρόεδρος και µέλη του ∆.Σ.  της

Οµόνοιας, την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012, για να παρακολουθήσουν την ακολουθία της
Β΄Στάσης των Χαιρετισµών, η οποία τελέστηκε µε λαµπρότητα και λειτουργική τάξη,
χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείµ. Ο Ποιµε-
νάρχης, κηρύττοντας το Θείο Λόγο στους ευσεβείς πιστούς οι οποίοι είχαν κατακλύσει
την εκκλησία, παροµοίασε το Θείον Βρέφος µε αµνό, αθώο έτοιµο να σφαγιασθεί. Τόνισε
δε, πως η Παναγία είναι µητέρα του ποιµένος όλων των ανθρώπων και του αµνού του
Θεού. Μετά το πέρας της λειτουργίας οι επίσηµοι και η αντιπροσωπία της Οµόνοιας, είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο νηστήσιµο κέρασµα στην αίθουσα του Πολιτι-
στικού Κέντρου, όπου προσήλθαν µετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη, ο οποίος
αντάλλαξε απόψεις και συνοµίλησε εγκάρδια µε όλους τους   παρευρισκοµένους Α.-Μ. Ν.

Σαράντα µέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα. Τόσες νήστεψε και ο Χρι-
στός στην έρηµο. Τις τρεις πρώτες µάλιστα µερικές γυναίκες δεν έβαζαν στο
στόµα τους τίποτα, ούτε καν ψωµί ή νερό και την τέταρτη έτρωγαν µόνο ειδικά
φαγητά - καρυδόπιτα, σούπα µε φασόλια, πετιµέζι. Πόσο αργά περνούσε η σα-
ρακοστή για όσους νήστευαν; Kαι νήστευαν οι περισσότεροι.

Η «κυρά Σαρακοστή» ήταν το ηµερολόγιό τους. Την παρίσταναν ως καλο-
γριά. Έπαιρναν µια κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν µια γυναίκα. ∆εν της έκαναν στό-
µα γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέρια της ήταν σταυρωµένα γιατί όλο προ-
σευχόταν. Είχε 7 πόδια, τις 7 βδοµάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο έκοβαν
και ένα πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σαββάτο. Στη Χίο το έβαζαν
µέσα σε ένα ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε πίστευαν πως θα
ήταν καλότυχος. Αλλού την έκαναν και πάνινη την «κυρά Σαρακοστή» τους και
τη γέµιζαν µε πούπουλα. Στον Πόντο έπαιρναν µια πατάτα ψηµένη ή ένα κρεµ-
µύδι, έµπηγαν 7 φτερά κότας, το έδεναν στο ταβάνι και κρεµόταν όλη τη Σαρα-
κοστή. Κάθε βδοµάδα έβγαζαν και ένα φτερό. Ο «κουκουράς», έτσι το έλε-
γαν,ήταν ο φόβος των παιδιών.                                      ΑΝΤ. ΞΥ∆ΙΑΝΟΣ

Η κυρά Σαρακοστή. Εθιµα και παραδόσεις.

Οχι άλλα «σκυλάδικα κρητικά»... όχι άλλο κάρβουνο!!! Οποιος βαστά µια λύρα στα χέρια
του, δεν τιµά πάντα την παράδοση. ∆υστυχώς... πολλές φορές την µολύνει.

Η Κρήτη που µας άφησαν οι πρόγονοί µας, δεν έγινε γνωστή για τις «κούπες», µα για τους λεβέντες της.

∆εν έγινε γνωστή για τους µεθυσµένους δηθεν µερακλήδες που σέρνονται, µα για τα αληθινά λεβεντοκόπελα. 
∆εν έγινε γνωστή για το χασίς, τα όπλα, τους ψευτοπαλικαρισµούς, µα για την ποιότητα, την αυθεντικότητα και το

ήθος. Θέλω να καυτηριάσω συµπεριφορές και κινήσεις ανεπίτρεπτες, µα όλοι θαρρώ γνωρίζουµε καλά τι είναι αυτό
που πονάει τη σύγχρονη κρητική παράδοση

Εχω µνήµες από γλέντια που βάστηξαν ως το πρωί, οι άντρες να είναι αγκαλιασµένοι και να τραγουδούν ριζίτικα
και τραγούδια της τάβλας. έχω εικόνες από χορούς, παρέες, ανταµώµατα, πιτήδιες συµπεριφορές.... 
Να µιλάει η καρδιά και το µυαλό. Όχι το ουίσκι και τα «τσιγάρα». Στο τέλος όλοι να φεύγουν πάλι µε τραγούδι,

πίνοντας την «ορθή», τελευτάιο ποτηράκι τσικουδιάς, και σύντοµα να σµίγουµε ξανά. Οντως, κανείς δεν έπαθε κάτι. 
Ολοι γύριζαν στα σπίθια των σώοι. Αλλα χρόνια. Έστω και πριν απο µια δεκαπενταετία.Οσοι απο εµάς έχουµε την

τύχη να είµαστε ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ που σεβόµαστε τον τόπο µας ας διαφυλάξουµε οτι µας απόµεινε.... 
κι ας αποµακρύνουµε οτι µας προσβάλλει.... 
ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ..........                                                                       ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΤΑΚΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ – ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι . ΡΕΝΤΗ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Εύχεται σε όλους τους Κρητικούς
και τους φίλους της Κρήτης για τις Αγιες ηµέρες

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.
Μακάρι η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει

Γαλήνη, Αγάπη , Συµφιλίωση, Ελπίδα και Ευτυχία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ‘‘ΤΟ ΑΡΚΑ∆Ι’’
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Το Αγιο φως τση ανάστασης να λάµψει στη ζωή σας,
κι όλου του κόσµου οι χαρές να βρίσκονται µαζι σας.

Για το ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤ. ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ                       ΕΛ. ΜΕΡΙ∆Η

•Óôïé÷åéïèåóßá - Óåëéäïðïßçóç 

'' ΤΣΟΝΤΟΣ ''
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Το «Αλληλοδιδακτικό κρητικό σπουδαστήρι της Οµόνοιας» άνοιξε επίσηµα την πόρτα του σε µικρούς και µεγάλους «µαθητές» οι
οποίοι προσήλθαν στον Πύργο Πειραιά,  την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012, για να εγκαινιάσουν τον κύκλο µαθηµάτων που άνοιξε
µε σκοπό τη µελέτη, τη διάδοση και τη διάσωση του πολιτισµού της πατρίδας µας. Ο Πρόεδρος της Οµόνοιας εµπνευστής της
ιδέας αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες από το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο Παιδείας, τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Οµόνοιας και τους µαθητές των µουσικοχορευτικών συγκροτηµάτων µε τους γονείς τους, εµφανώς ικανοποιηµέ-
νος από την ανταπόκριση, παρακολούθησε µε ενδιαφέρον µαζί µε τους παρευρισκόµενους.

AΛΛΗΛΟ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ‘‘ΟΜΟΝΟΙΑΣ’’

Θ. Προβατάκης, ∆ιευθυντής-συντονιστής του Υπ.
Πολιτισµού & Επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστηµίου

∆ρ Μιχαήλ Χρηστάκης, Πολιτικός Επιστήµο-
νας, ∆ιεθνολόγος & Ειδικός Επιστήµονας στο Εθ-
νικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης
και Α. Γλυνιάς, Καθηγητής σύνθεσης-συγγραφέας
& Πρόεδρος πανελλήνιας ένωσης καθηγητών µουσικής

∆. Αετουδάκης, δηµοσιογράφος & µέλος της
εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών.

Επάνω  και  κάτω φωτογραφία οι «µαθητές» παρακολουθούν µε προσοχή
- Επάνω γονείς και παιδιά ακούν τον ∆ρα Μ. Χρηστάκη
-Κάτω ο Πρόεδρος και µέλη του ∆.Σ. της Οµόνοιας σε µια αναµνηστική
φωτογραφία µε τον Επ. πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώσεως Μ. Πριναράκη
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Τις συνέπειές της πληρώνουµε και
σήµερα ακόµη (ενενήντα χρόνια δεν
είναι πολλά για την Ιστορία). Μετά
την κάθαρση (δίκη και εκτέλεση των
έξι) και την εγκαθίδρυση της ∆ηµο-
κρατίας η χώρα προσπάθησε να ε-
πουλώσει τις πληγές της και να εν-
σωµατώσει τους πρόσφυγες. Όµως
ο εθνικός διχασµός εξακολουθούσε
να υπάρχει. Η παράταξη του Βενιζέ-
λου βρέθηκε να διαχειρίζεται µια κα-
τάσταση για την οποία δεν ευθυνό-
ταν. Βλέποντας σήµερα µε ψύχραι-
µο µάτι την πρώτη ∆ηµοκρατία αντι-
λαµβανόµαστε ότι η χώρα τότε πέτ-
υχε το ακατόρθωτο. Ιδιαίτερα στην
τετραετία 1928-1932 τα εµφανιζό-
µενα ως «επιτεύγµατα» του δικτάτο-
ρα Ιωάννη Μεταξά είναι ουσιαστικά
έργα της τετραετίας Βενιζέλου .
Να σηµειωθεί επίσης ότι το καλύτε-
ρο Σύνταγµα του Ελληνικού Κρά-
τους θεµελιώθηκε σε εκείνη την
πρώτη ∆ηµοκρατία      .
. Τη ∆ηµοκρατία αυτή θέλησε να πε-
ρισώσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν
πια ήταν σίγουρο ότι η Βρεττανία
είχε σταθερά προσανατολιστεί στην
παλινόρθωση. Ο µεγάλος αυτός
ηγέτης, που µπορούσε να «δει δια
της τεθλασµένης», το είχε έγκαιρα
αντιληφθεί. Από τον Μάρτιο του
1933 ξεκίνησε, µε αφορµή την
κίνηση του Πλαστήρα, η προσπά-
θεια να αποδυναµωθούν τα ερείσµα-
τα των Φιλελευθέρων στο στρατό.
Πρώτος στόχος ο στρατιωτικός
Νικόλαος Πλαστήρας και οι φίλοι
του που ήταν η αιχµή του δόρατος
του βενιζελισµού. Οι «Πλαστηρικοί»
είχαν συγκροτήσει την πολιτικοστρα-
τιωτική οργάνωση «∆ηµοκρατική
Άµυνα» µε Πρόεδρο τον στρατηγό
Αναστάσιο Παπούλα, που είχε µετα-
πηδήσει στο βενιζελικό στρατόπεδο.
Μόνιµοι αξιωµατικοί του στρατού
είχαν συγκροτήσει την Εθνική Στρα-
τιωτική Οργάνωση (ΕΣΟ). Κυριότερα
µέλη της ήταν ο συνταγµατάρχης
Στέφανος Σαράφης καθώς και οι αδελ-
φοί Χριστόδουλος και Ιωάννης Τσι-
γάντες (ο επονοµαζόµενος Μείζων).
Ο Στέφανος Σαράφης ήταν ένας
πολύ καλά καταρτισµένος επιτελικά
αξιωµατικός. Είχε µετεκπαιδευτεί
στη Γαλλία όπου υπηρέτησε κατόπιν
ως στρατιωτικός ακολουθος.           .
Μετά την επιστροφή του στην Ελλά-
δα υπηρέτησε ως επιτελάρχης του
στρατηγού Αλέξανδρου Οθωναίου ο
οποίος υπήρξε «ηγέτης» των βενιζε-
λικών αξιωµατικών µε µεγάλη επιβο-
λή και κύρος στο στράτευµα. Ο Σαρά-
φης επηρεαζόταν άµεσα από τον Οθω-
ναίο, ο οποίος δεν ήθελε τον Πλα-
στήρα Ο Αλέξανδρος Οθωναίος είχε
χρηµατίσει πρωθυπουργός για πέντε
ηµέρες (6-10 Μαρτίου 1933) µετά το
αποτυχόν κίνηµα του Πλαστήρα.
Από τότε έβλεπε τον εαυτό του σαν
τον µελλοντικό ηγέτη της χώρας, ελ-
πίζοντας ότι οι δύο παρατάξεις θα
τον καλούσαν ως σωτήρα σε πε-
ρίπτωση που θα ήταν ισόπαλες. Έτσι
δεν δέχθηκε την πρόταση του Βενι-
ζέλου να αναλάβει, ως όφειλε, την
ηγεσία της Επαναστάσεως Παράλ-
ληλα, τορπίλιζε όσο µπορούσε την
«λύση» Πλαστήρα µέσω του Σαρά-
φη. Οι «κακές γλώσσες» µιλούσαν
για την επιρροή που ασκούσε στον
ηλικιωµένο πια στρατηγό η νέα
σύζυγος του Παναγή Τσαλδάρη,

Λίνα (σερσέ λα φαµ !!!)Έτσι το
«κίνηµα» βρέθηκε ακέφαλο µε τρι-
µελή ηγεσία, τον Στέφανο Σαράφη,
τον πλοίαρχο Κολιαλέξη και τον πο-
λιτικό Αλέξανδρο Ζάννα. Στο Κίνηµα
είχαν µυηθεί όλες οι φρουρές της
Βόρειας Ελλάδος (3ο και 4ο Σώµα
Στρατού) κάποιες µονάδες της Αθή-
νας και βέβαια η Κρήτη, καθώς και
πολλοί αξιωµατικοί του Ναυτικού. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος σε επιστολή
του, από τα Χανιά, στην Επιτροπή
όριζε σαφώς ότι στόχος ήταν η Θεσ-
σαλονίκη. …..    «Εάν ο στόλος κα-
ταπλεύσει εις Θεσσαλονίκην, αν-
τίστασις εκ µέρους της φρουράς
είναι απί-θανος κι αν προβληθεί θα
συντριβεί αυθηµερόν. Και τότε δια
την ευτυχήν έκβασιν του αγώνος
ουδεµία επιτρέπεται αµφιβολίαν»….
Παράλληλα, επέµενε να ηγηθεί ο
Πλαστήρας. Για το λόγο αυτό ζή-

τησε ολιγοήµερη αναβολή. Η Επιτρο-
πή έστειλε τον πλοίαρχο Ν. Τούµπα
να φέρει τον Πλαστήρα από την
Γαλλία στην Ελλάδα, χωρίς όµως να
αναβληθεί το Κίνηµα. Πίστευαν ότι
θα τα καταφέρουν χωρίς τον Πλα-
στήρα. Ο Τούµπας διεµήνυσε στις
27 Φεβρουαρίου στον Πλαστήρα ότι
θα έπρεπε την 1η Μαρτίου να
βρίσκεται στην Αθήνα. Ανέφικτο για
τις συνθήκες της εποχής. Ο Πλα-
στήρας έφτασε µέχρι το Πρίντεζι ό-
που η Ιταλική κυβέρ-νηση τον έθεσε
υπό περιορισµό µέχρι να ξεκαθα-
ρίσει η κατάσταση στην Ελλάδα.
Έτσι το Κίνηµα έγινε χωρίς τον Πλα-
στήρα που µε την τεράστια επιρροή
του στις προσφυγικές µάζες και στο
στρατό αλλά και µε την µεγάλη του
εµπειρία στα κινήµατα θα ήταν ο πιο
αποφασιστικός παράγοντας επιτ-
υχίας. Η Παρασκευή της 1ης Μα-
ρτίου ήταν µια παγερή χειµωνιάτικη
µέρα.                                           .
Η Κυβέρνηση έχει πληροφορηθεί για
την «κίνηση». Ωστόσο δεν ανησυχεί
ιδιαίτερα. .
Υπουργοί, Στρατιωτικών και Ναυ-
τικών, είναι ο Γεώργιος Κονδύλης και
ο ναύαρχος Αλέξανδρος Χατζηκυ-
ριάκος, δύο αυτόµολοι της Βενιζελι-
κής Παράταξης, που γνωρίζουν καλά
πρόσωπα και πράγµατα. Το από-
γευµα οµάδα στρατιωτικών και πο-
λιτών, υπό τους Σαράφη και Χριστό-
δουλο Τσιγάντε, καταλαµβάνει το
Πρότυπο Σύνταγµα Ευζώνων στο
στρατόπεδο Μακρυγιάννη. Άλλη ο-
µάδα µε επικεφαλής τον Ιωάννη
Τσιγάντε καταλαµβάνει την Σχολή
των Ευελπίδων. Οι ενέργειες αυτές
ήταν µεγάλο σφάλµα διότι, πρώτον
οι δυνάµεις διασπάστηκαν και
δεύτερον, εγκλωβίστηκαν µόνες
τους, καταλαµβάνοντας µονάδες
χωρίς στρατ η γ ι κ ή α ξ ί α .  Θ α
µ π ο ρ ο ύ σ α ν α ν δρούσαν ενιαία

να καταλάβουν το Υπουργείο Στρα-
τιωτικών ή το 1ο Σώµα Στρατού.
Όπως ήταν φυσικό κυκλώθηκαν από
τις δυνάµεις του Κονδύλη και πα-
ραδόθηκαν λίγες ώρες αργότερα. Τι
συνέβη όµως µε το Ναυτικό; Ο
ναύαρχος Χατζηκυριάκος είχε φρον-
τίσει να φρουρείται καλά ο
Ναύσταθµος. Σε όλα τα πλοία, µε ε-
ξαίρεση τα υποβρύχια, είχαν τοπο-
θετηθεί κυβερνήτες φανατικοί αντι-
βενιζελικοί .
. Τα πλοία ήταν χωρίς πυροµαχικά
και είχαν αφαιρεθεί τα πώµατα από
τους κυλίνδρους των µηχανών του
«ΑΒΕΡΩΦ». Στο Πέραµα υπήρχε φυ-
λάκιο µε διαλεγµένους αντιβενιζελι-
κούς χωροφύλακες. Κι όµως οι άν-
δρες του ναυτικού κατάφεραν να
καταλάβουν τον Ναύσταθµο µε σχέ-
διο που θυµίζει κινηµατογραφική
ταινία. Το φυλάκιο στο Πέραµα ε-
ξουδετέρωσε ένα απόσπασµα της
«∆ηµοκρατικής Άµυνας» υπό τον
συνταγµατάρχη Ιωάννη Γρηγοράκη
και τον υπίλαρχο Παπούλα (γυιό του
στρατηγού). Ύστερα έρχεται η ώρα
των «κουρσάρων». Γύρω στις πέντε
το απόγευµα φθάνουν στο Πέραµα
σαράντα περίπου άνδρες µε καµπα-
ρντίνες. Μέσα από τις καµπαρντίνες
φορούν τις στολές τους. Είναι αξιω-
µατικοί του Ναυτικού.
Επικεφαλής ο υποναύαρχος Ιωάννης
∆εµέστιχας και οι πλοίαρχοι Α. Κο-
λιαλέξης και Χαλκιόπουλος. Κρατάνε
λαµπάδες και βαφτιστικά. Ο ∆εµέ-
στιχας πρόκειται να κάνει µια βάφτι-
ση στα Παλούκια. Στο Ναύσταθµο ο
πλωτάρχης Κουτσοµητσόπουλος
χάνει επίτηδες την «ευκαιρία» που
βγάζει τους εξοδούχους και παρακα-
λεί µια βενζινάκατο να τον βγάλει α-
πέναντι. Οι αντιβενιζελικοί που περι-
µένουν κίνηµα ησυχάζουν. Βγήκαν
«εξόδου» οι «εχθροί». Η βενζινάκα-
τος που µεταφέρει τον Κουτσο-
µητσόπουλο φθάνει στο Πέραµα.
Μαζί της όµως φθάνει και ένα ακόµη
πλοιάριο µε εξοδούχους που είχαν
καθυστερήσει να βγουν. Οι εξο-
δούχοι βλέπουν τι συµβαίνει. Οι πε-
ρισσότεροι φεύγουν, δεν θέλουν
µπλεξίµατα. Κάποιοι που είναι βενι-
ζελικοί προσχωρούν. Και τότε το
πλοιάριο που τους έφερε ξεκινάει
πρώτο να επιστρέψει στο Ναύσταθ-
µο και να ειδοποιήσει. Τότε ο ∆εµέ-
στιχας πετάει την καµπαρντίνα το--
υ, για να φανούν τα γαλόνια, και όρ-
θιος στην πλώρη του πλοιαρίου του
Κουτσοµητσόπουλου «λούζει» µε
ναυτικές βρισιές τον υπαξιωµατικό
που τόλµησε να µπει µπροστά από
έναν ναύαρχο. Ο κυβερνήτης του
πλοιαρίου «ψαρώνει» και κάνει κρά-
τει. Οι επαναστάτες µπαίνουν στον
Ναύσταθµο. .
Κατέλαβαν το «ΑΒΕΡΩΦ» του ο-
ποίου κυβερνήτης ανέλαβε ο αντιπ-
λοίαρχος Θεόδωρος Κουντουριώτης
(γυιός του ναυάρχου), το «ΕΛΛΗ»,
το «ΨΑΡΡΑ», το «ΛΕΩΝ», το «ΝΙΚΗ»
και τα υποβρύχια «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και
«ΝΗΡΕΥΣ». Τα πλοία αυτά, αφού εφ-
οδιάστηκαν µε καύσιµα, πυροµαχικά
και πόσιµο νερό πέρασαν το στενό
της Ψυττάλειας παρά το πυρά που
δέχτηκαν από µια µοίρα πυροβολι-
κού που έστειλε εν τω µεταξύ η
κυβέρνηση στο Πέραµα. Ήταν οι
πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Μα-
ρτίου του 1935. Όταν ο στόλος
βρέθηκε στα ανοιχτά του Σαρωνικού

ο ναύαρχος ∆εµέστιχας προσπάθησε
να επικοινωνήσει µε τις Φρουρές της
Βορείου Ελλάδος. Τίποτα….. Τι είχε
συµβεί ; Από κακή συνεννόηση µετα
του Σαράφη και του Ταγµατάρχη
Θωµά Σφέτσου οι Φρουρές της Βό-
ρειας Ελλάδος θεώρησαν ότι το
Κίνηµα αναβάλλεται     .
Έτσι, ο ναύαρχος ∆εµέστιχας πήρε
την µοιραία απόφαση. Αντί ο στόλος
να πλεύσει προς Θεσσαλονίκη ή προς
Καβάλα έπλευσε προς τα Χανιά, ό-
που βρισκόταν ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος. Με την απόφαση αυτή δια-
φώνησε ο Κολιαλέξης.                  .
Αυτό ήταν και το καθοριστικότερο
σφάλµα που έκρινε το Κίνηµα. Επί
χρόνια οι βενιζελικοί µηκτύριζαν τον
Μανιάτη ναύαρχο που τους «έκαψε»
µε την γκάφα του.                  .
Ο γράφων θυµάται πολλές συζητή-
σεις Κρητών µε Μανιάτες ιδιαίτερα
τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευ-
σης. (Ήµουν στη Νεολαία της Ε∆ΗΚ
του Γεωργίου Μαύρου και του Ιωάν-
νη Ζίγδη). .Στα Χανιά ο Βενιζέλος
πληροφορήθηκε την έκρηξη του Κι-
νήµατος τις πρώτες πρωινές ώρες
του Σαββάτου 2 Μαρτίου. Περισσό-
τερο τον ανησύχησε η είδηση ότι ο
στόλος πλέει προς τα Χανιά. Είπε χα-
ρακτηριστικά στον Βουλευτή Μα-
νούσο Βολουδάκη …. «αν έρθει εδώ
ο στόλος όλα χάθηκαν»….      .
Οι κυβερνητικές αρχές καταλύθηκαν
και ορίστηκε ένοπλο συλλαλητήριο
το απόγευµα, στο προάστιο των
Χανίων, την Χρυσοπηγή. Εκεί ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος εξεφώνησε τον τε-
λευταίο πολιτικό λόγο της ζωής του              
Η χαρακτηριστικότερη φράση του
ήταν … «συντριβή του Κινήµατος θα
εσήµαινε οριστική υποδούλωση του
τόπου η οποία θα κατέληγε µετά
διάστηµα, όχι µακρόν,  εις διάλυσιν
της Μεγάλης Ελλάδος, όσης πε-ρ-
ιεσώθη εκ της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής»…. Το βράδυ του Σαββά-
του 2 Μαρτίου έφθασε στη Σούδα ο
Στόλος υπό τον ∆εµέστιχα. Εκεί το-
υς περίµενε ο συνταγµατάρχης
Εµµανουήλ Τζανακάκης που είχε
διορισθεί στρατιωτικός διοικητής
των επαναστατών στην Κρήτη.
Κατόπιν ο ∆εµέστιχας, ο Κολιαλέξης
και ο Χαλκιόπουλος πήγαν µε τον
Τζανακάκη στο σπίτι του Βενιζέλου.
Ο Βενιζέλος τους «κατσάδιασε», κα-
τά τον ∆εµέστιχα, και τους συνέ-
στησε να αποπλεύσουν το ταχύτερο
για την Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια
Ελλάδα επαναστάτησε πρώτη η 6η
Μεραρχία Σερρών µε επικεφαλής
τον ίδιο τον µέραρχο, υποστράτηγο
Ανα-γνωστόπουλο, το βράδυ της 2ας
Μαρ-τίου. Το πρωί της εποµένης 3
Μαρτίου επαναστάτησε στην Καβά-
λα ολόκληρο το ∆΄ Σώµα Στρατού
µε επικεφαλής τον αντιστράτηγο
∆ηµήτριο Καµµένο.    

.Ο Καµµένος κάλεσε αµέσως εθελο-
ντές. Η προσέλευση του κόσµου ή-
ταν αθρόα. Στις αποθήκες όµως,
υπήρχαν στολές και όπλα για 5.000
άνδρες. Το βράδυ της 3ης Μαρτίου
όλες οι µονάδες από τον Έβρο µέχρι
τον Στρυµόνα είχαν επαναστατήσει
έχοντας και την ένθερµη και ενεργή
συµπαράσταση του πληθυσµού
Εθελοντές κατατάσσονται να πολε-
µήσουν για την ∆ηµοκρατία και τον
Βενιζέλο.

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
.              συνεχεια στη σελιδα 15
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Γεώργιος Καρτσώνης
Καθηγητής  Μέλος

εξελεγκτικής επιτροπής
“ΟΜΟΝΟΙΑΣ”
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Áðü ôçí êáñäéÜ ôçò ÊñÞôçò - óôï êÝíôñï ôïõ ÐåéñáéÜ
Óôïí ðåæüäñïìï ôçò Ðáëáéïëüãïõ óôçí ðëáôåßá ÔåñøéèÝáò âñßóêåôáé ôï åóôéáôüñéï «+ïõóßá». Åêåß

áðïöÜóéóå ï Ìé÷Üëçò ÊïôóéöÜêçò – áíáèñåììÝíïò óôçí Ìåãáëüíçóï - íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá ÷þñï ãéá

íá äþóåé ôç äõíáôüôçôá óôïõò êáôïßêïõò ôçò ðñùôåýïõóáò íá ãåýïíôáé áõôÜ ðïõ ç ÊñÞôç ðáñÜãåé,

áõôÜ ðïõ ïé Êñçôéêïß óõíÞèéóáí íá áðïëáìâÜíïõí. Áðü ãáìïðßëáöï êáé ÷áíéþôéêï ìðïõñÝêé, ìÝ÷ñé 

÷ï÷ëéïýò êáé ðßôåò áðü ôá ÓöáêéÜ, üôé êáé íá äïêéìÜóåôå Ý÷åé óßãïõñá «åðéðëÝïí» ïõóßá, áöïý  üëåò 

ïé ðñþôåò ýëåò Ýñ÷ïíôáé êáôåõèåßáí áðü ôï íçóß ôùí ðÝíôå çðåßñùí óôï «íçóß» ôïõ ÐåéñáéÜ.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 9  Τ0 ΒΡΑ∆Υ

Τ ο κ έ φ ι δ ε ν « π τ ώ χ ε υ σ ε »  σ τ η ν Ο µ ό ν ο ι α
Μια «ζεστή» βραδιά Αποκριάς, έζησαν τα µέλη και οι φίλοι

της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», που
συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012, στο
κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», για να ξεφύγουν από την κα-
θηµερινότητα µε χορό, τραγούδι και γευστικούς παραδοσια-
κούς µεζέδες.

Την εκδήλωση άνοιξε η Γ. Γραµµατέας του Συλλόγου, η
οποία καλωσόρισε εκ µέρους του ∆.Σ. τον κόσµο και τους
ευχήθηκε µε µαντινάδες «καλή διασκέδαση» και «καλή Σαρα-
κοστή». Τη σκυτάλη στο µικρόφωνο πήρε το συγκρότηµα
του Κυριάκου Σταυριανουδάκη, ανάµεσα στα µέλη του
οποίου ήταν και το µέλος του ∆.Σ. της Οµόνοιας,  Α. Κυριακά-
κης. Οι καλλιτέχνες, πριν ξεκινήσουν το κυρίως πρόγραµµά
τους, συνόδευσαν τη γυναικεία χορωδία της Οµόνοιας, σε
εύθυµα παραδοσιακά τραγούδια ενώ τις κοπελιές, που φο-
ρούσαν οµοιόµορφα ασηµένια καπελάκια, ακολούθησαν
στην πίστα οι νεαροί της παρέας για να αναβιώσουν όλοι µαζί,
αποκριάτικους κωµικούς χορούς, αποσπώντας έτσι το πα-
ρατεταµένο χειροκρότηµα των παρευρισκοµένων. Μετά τον
καθιερωµένο χορό των µελών του ∆.Σ. µικροί και µεγάλοι
βάλθηκαν µε ζήλο να αφήσουν πίσω τους κάθε τι στενάχωρο
και επιδόθηκαν σε συναγωνισµό χορευτικών ικανοτήτων,
ενώ κάποιοι δεν δίστασαν να µασκαρευτούν για το καλό της
βραδιάς. 

Αργά τα χαράµατα ο ήλιος που είχε από ώρα ανατείλει,
βρήκε τον Κυριάκο Σταυριανουδάκη και τους συνεργάτες
του να συντροφεύουν ακούραστα µε τις δοξαριές τους,  τους
εναποµείναντες γλεντζέδες, οι οποίοι δεν έλεγαν να νυστά-
ξουν.

Ο απολογισµός αυτής της όµορφης βραδιάς στην οποία το
κέφι, η διάθεση και η µεταξύ της διοίκησης και των µελών
του σωµατείου αλληλεγγύη, έδιωξαν για λίγο τη σκιά από τα
µάτια των συνανθρώπων µας, απέδειξε για άλλη µια φορά
πως µπορεί η τσέπη του ΄Ελληνα να αδειάζει, ο ψυχικός του
κόσµος όµως ποτέ δεν «πτωχεύει».                        Α.-Μ. Ν.
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Τ Α  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Κ Ρ Α Σ Ι Α  Τ Ο Υ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Α Κ Η
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Η « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  τ ι µ ά τ η δ ι π λ ο γ ι ο ρ τ ή
Με ευλάβεια στην Παναγία και βαθιά ευγνωµοσύνη στους ήρωες του

1821, γιόρτασε και φέτος όπως κάθε χρόνο, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τη γιορτή του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και της Εθνικής

παλιγγενεσίας.  Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου, οι βρακοφόροι και οι κρη-

τικοπούλες µε τις παραδοσιακές ενδυµασίες που είχαν κατακλύσει το µέγα-

ρο της Αδελφότητας, συνοδευόµενοι από τον Πρόεδρο και µέλη του

∆ιοικητικού Συµβουλίου, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο της γραµµής, µε

προορισµό το Μητροπολιτικό Ν. Αγίας Τριάδος.
Σε όλη τη διαδροµή, τα παιδιά τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια, µε-

τατρέποντας το βαρύ κλίµα που επικρατεί παντού τελευταία λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης της χώρας, σε εορταστικό. Οι επιβάτες συγκινηµένοι, κα-
µάρωσαν τα παιδιά και τους ευχήθηκαν «Χρόνια πολλά». Μετά το τέλος της
δοξολογίας η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς
κ.κ. Σεραφείµ, έγινε επιµνηµόσυνη δέηση στην πλατεία Καραϊσκάκη και κα-
τάθεση στεφάνων. 

Εκ µέρους της Αδελφότητας το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του σω-
µατείου. Στην παρέλαση που ακολούθησε, το αντιπροσωπευτικό τµήµα των
µουσικοχορευτικών συγκροτηµάτων της Οµόνοιας, το οποίο απέσπασε
όπως πάντα το θερµό χειροκρότηµα των παρευρισκοµένων, µε την παρου-
σία του θέλησε να κάνει σαφές ότι οι αξίες και τα ιδανικά των ηρώων του
1821, δείχνουν καθηµερινά το δρόµο στους νέους για να κερδίσουν τη
µάχη για την αξιοπρέπεια της πατρίδας τους.                              Α.-Μ. Ν

Επάνω: Ο Πρόεδρος, µέλη του ∆.Σ. της Οµόνοιας και τα παιδιά µε τις παραδοσια-
κές ενδυµασίες έξω από το Μ. Ν. Αγ. Τριάδας.

Κάτω : Η αντιπροσωπία της Αδελφότητας µετά το τέλος της παρέλασης.



óåëßäá  8 ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2012

Η αίθουσα εκδηλώσεων της Αδελ-
φότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», αποδείχτηκε για µια
ακόµη φορά µικρή, για να φιλοξενή-
σει τα µέλη και τους φίλους του σω-
µατείου,που τίµησαν µε την παρου-
σία τους την εκδήλωση, η οποία
πραγµατοποιήθηκε για την κοπή της
βασιλόπιτας, την Κυριακή 22 Ια-
νουαρίου 2012. Με σύµµαχο τον
καιρό, ο οποίος είχε βελτιωθεί αι-
σθητά και τη βοήθεια της Τροχαίας,
σύσσωµος ο Πειραϊκός κλήρος και
όχι µόνο, µε επικεφαλής τον Μητρο-
πολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ.
Σεραφείµ, πλήθος επισήµων αλλά
κυρίως απλός κόσµος προσήλθε στο
µέγαρο της Αδελφότητας για να
ευχηθεί το «Καλή Χρονιά» στον
Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου, τα οποία υπο-
δέχονταν τον κόσµο και ακούραστα
ανεβοκατέβαιναν συνεχώς τους
ορόφους του κτιρίου έτοιµα να διευ-
θετήσουν και την παραµικρή λεπτο-
µέρεια, προκειµένου οι εκλεκτοί κα-
λεσµένοι τους να αισθανθούν οικεία.
Ένα πλούσιο µουσικοχορευτικό
πρόγραµµα από τα χορευτικά
συγκροτήµατα και τη γυναικεία χο-
ρωδία της Αδελφότητας, κράτησε
συντροφιά στους παρευρισκόµενους,

µέχρι να ολοκληρωθεί η προσέλευ-
ση του κόσµου. Στα όργανα ήταν τα
µέλη του ∆.Σ. Γ. Κυπριωτάκης
(λύρα) και Α.Κυριακάκης (λαγούτο)
και τα µέλη της Οµόνοιας Ν. Μαυ-
ροειδής (λύρα) και Μ. Πλυµάκης (λα-
γούτο), ενώ την εκδήλωση παρου-
σίασε η Γ. Γραµµατέας του Συλλό-
γου Α.-Μ. Ντουντουνάκη. Στη
συνέχεια µικροί και µεγάλοι µαθητές
έψαλλαν τα κάλαντα και το λόγο
έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος κα-
λωσόρισε και ευχαρίστησε τον κό-
σµο που βρίσκεται πάντα κοντά στο
σωµατείο, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Αυτό θα πει σύλλογος! Συνε-
ργασία, δηµιουργία οµόνοια». ∆εν
παρέλειψε δε να ευχαριστήσει την
εταιρεία «ΑΝΕΚ LINΕS» για την επί
σειρά ετών παραχώρηση των καρα-
βιών της για την κοπή της βασιλόπι-
τας και να ευχηθεί σε όλα της τα
πληρώµατα «καλά ταξίδια». Τέλος,
κάλεσε όλους να συµµετέχουν ενε-
ργά στο «Αλληλοδιδακτικό σπουδα-
στήρι της Οµόνοιας» το οποίο θα
λειτουργήσει για πρώτη φορά, στις
29 Ιανουαρίου 2012. Στη συνέχεια ο
Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σερα-
φείµ µε τη βοήθεια των ιερέων, ευ-
λόγησε τη βασιλόπιτα, την οποία
για 8η συνεχή χρονιά προσέφερε

Η « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »  κ ό β ε ι τ η

Επάνω φωτογραφία η γυναικεία χορωδία σε παραδοσιακά τραγούδια.
Κάτω τα παιδιά ψάλλουν τα κάλαντα.

Πλήθος κόσµου παρακολουθεί την εκδήλωση...
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βασιλόπιτά της στο «σπίτι» της
στο σωµατείο, το αρτοποιείο  Μ.

και Ξ. Λουπασάκη και επαινώντας το
έργο των συντελεστών της εκδήλω-
σης, χαρακτήρισε την Οµόνοια
«πλούτο για τον Πειραιά».

Καµαρώνοντας δε το µεγάλο αριθµό
των νέων που απαρτίζουν τα µουσι-
κοχορευτικά συγκροτήµατα είπε,
πως όσο τα νιάτα ασχολούνται µε
την παράδοση και υπάρχει συνέχεια,
δεν κινδυνεύει ποτέ να χαθεί η όµο-
ρφη πατρίδα µας. 

Ο λόγος του Σεβασµιώτατου άγγι-
ξε τις καρδιές όλων των παρευρι-
σκοµένων, οι οποίοι τον καταχειρο-
κρότησαν. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο εκ-
πρόσωπος της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πα-
τριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρι-
κής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, Αρχιµαν-
δρίτης Μακάριος, ο οποίος αφού µε-
τέφερε τους χαιρετισµούς και τις ευ-
λογίες του Μακαριωτάτου, δώρισε
στην Οµόνοια ένα ηµερολόγιο της
εκκλησίας Αλεξανδρείας του σω-
τηρίου έτους 2012. Ακολούθησε το
µοίρασµα των κοµµατιών, ευχές,
µαντινάδες, χοροί και τραγούδια.
Τυχερός της βραδιάς ήταν ο ∆ιαµε-
ρισµατικός Σύµβουλος Ι. Αλεξανδρά-
κης στον οποίο έπεσε το φλουρί και
παρέλαβε για µποναµά, ένα Πειραϊκό

Λεύκωµα, προσφορά της εφηµερίδας
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ». Μετά το πέρας της
εκδήλωσης όλοι οι προσκεκληµέ-
νοι είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν το πλούσιο κρητικό κέρα-
σµα το οποίο προσέφερε στο σωµα-
τείο το µέλος του Μ. Πνευµατικάκης, 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους µεταξύ άλλων οι βου-
λευτές ∆. Καρύδης, Γ. Νιώτης, Γ.
∆ιαµαντίδης, Τ. Νεράντζης, Π. Με-
λάς, Γ. Τραγάκης, Περιφερειακοί και
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Πειραιά, Πρόε-
δροι και εκπρόσωποι κρητικών
συλλόγων και άλλων συλλόγων Πει-
ραιά, ο επίτιµος Πρόεδρος της Οµό-
νοιας Γ. Ψαροµµάτης και πολιτευτές
από όλα τα κόµµατα.

Οι Κρητικοί του Πειραιά µε την
παρουσία τους στην εκδήλωση έδω-
σαν ένα ηχηρό παρόν, αποδει-
κνύοντας ότι γι αυτούς ούτε η πο-
λυτέλεια, ούτε τα πλούσια εδέσµατα
αποτελούν δέλεαρ για να σµίξουν. 

Η αγάπη τους για την Κρήτη είναι
αυτή που τους ενώνει και τους κάνει
να συναθροίζονται και να δηµιουρ-
γούν το αδιαχώρητο σε ένα χώρο
φιλικό και ζεστό που τους φέρνει πιο
κοντά στο νησί τους και τους κάνει
να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. 

Αντωνία-Μαρία Ντοντουνάκη

Ο Πρόεδρος της Οµόνοιας Θ. Τσόντος ανάµεσα στον Μητροπολίτη Πειραιώς
κ.κ. Σεραφείµ & τον Β΄Αντιπρόεδρο π. Χ. Τζανουδάκη.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείµ ευλογεί τη βασιλόπιτα του σωµατείου.

Πλήθος επισήµων παρακολουθούν την ευλογία της βασιλόπιτας. Σύσσωµος ο πειραϊκός κλήρος και όχι µόνο,  τίµησε µε την παρουσία του την εκδήλωση.

Γ. Χριστοδουλάκης µε την κόρη του, ∆. Κρητικός, Θ. Τσόντος, Μ. Πνευµατικάκης,
Σ. Λάσκος, Γ. Πολυράκης, το ζεύγος Ν. Σαρρή, Α. Βροντάκης και ο Σ. Πετράκης

Ο τυχερός της βραδιάς ∆ιαµερ. Σύµβουλος Ι. Αλεξανδράκης ανάµεσα στους:
Θ.Τσόντο, Α. Μουλιανάκη, Σ. Μπικουβάρη και ∆. Μαυριδάκη.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» αναγνωρίζοντας το
µορφωτικό και ψυχαγωγικό ρόλο
του βιβλίου και τη συµβολή του
στην ανάπτυξη του ατόµου, χαι-
ρετίζει και επιδιώκει ενεργά τον
εµπλουτισµό της ήδη πλούσιας βι-
βλιοθήκης που διατηρεί στο µέγαρό
της. Στο πλαίσιο αυτό, αποδέχθηκε
µε µεγάλη χαρά τη δωρεά στην ο-
ποία προέβη ο επιφανής λογο-
τέχνης,  δηµοσιογράφος και µέλος
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
∆ηµήτριος Αετουδάκης. Πρόκει-
ται για τρία από τα πιο πρόσφατα
συγγραφικά έργα του, όπου µέσα
από το εύρος των γνώσεων και τη
δύναµη της γραφής του αναβλύζει η
αγάπη και το πάθος του για το µεγα-
λείο της Ελλάδας και του πολιτισµού
της.   Στο βιβλίο «Ιουλιανός, ο Μέγας

Ελληνιστής» ο πολυγραφότατος
συγγραφέας διεισδύει µε ύφος ζω-
ντανό και γλώσσα ξεκάθαρη στην
προσωπικότητα του ρωµαίου αυτο-
κράτορα Ιουλιανού εξαίροντας τις
πτυχές εκείνες που σµιλεύτηκαν από
την ελληνική σκέψη και σοφία.  Την
αίσθηση ενός παραµυθιού απο-
κοµίζει ο αναγνώστης του βιβλίου
«Το Χτικιό», στο οποίο ο ∆. Αετου-
δάκης µέσα από µια προσωπική µαρ-
τυρία γεµάτη πόνο, συγκίνηση και
περηφάνια, µας ταξιδεύει στην
πέτρινη ιστορία του µεσοπολέµου,
της κατοχής και της αντίστασης
αναδεικνύοντας την ταυτότητα της
πόλης του Ρεθύµνου, του τόπου
που τον γαλούχησε και τον ενέπνευ-
σε. Στο βιβλίο του «Εγώ, η ∆ηµο-
κρατία», ο συγγραφέας αφηγούµε-
νος σε πρώτο πρόσωπο, µας προ-
σκαλεί σε ένα οδοιπορικό µε αφε-
τηρία τη γέννηση της ∆ηµοκρατίας
στην αρχαία Αθήνα, στις περιόδους
όπου αυτή βάλλεται, υπονοµεύεται,
δοξάζεται και εξελίσσεται τονίζοντας
την αναγκαιότητα της ατοµικής
συνείδησης και ευθύνης για τη διά-
σωσή της.  

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχαριστούν θερµά
για την ευγενική προσφορά του τον
∆ηµήτριο Αετουδάκη και καλούν τα
µέλη και τους φίλους της Αδελφό-
τητας να γνωρίσουν από κοντά την
πλούσια συλλογή της βιβλιοθήκης
της.            ΑΓΓ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Β Ι Β Λ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Η Σ « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α Σ »

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού –Νικαίας, Αγ. Ι. Ρέντη,
Ανδρέας ∆ασκαλάκης κοβει την βασιλόπιτα της  Ένωσης.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποι-
ήθηκε το Σάββατο 10 Mαρτίου 2012
o ετήσιος χορός της Ένωσης Κρη-
τών Αγίας Βαρβάρας «Η Με-
γαλόνησος» στο κρητικό κέντρο
«Οµαλός». Οι προσκεκληµένοι από
νωρίς γέµισαν το µαγαζί και είχαν
την ευκαιρία να ξεφύγουν από τις
άσχηµες σκέψεις των ηµερών, να α-

πολαύσουν νόστιµα φαγητά, το
κρασί του Μπαντούρη και να διασκε-
δάσουν µε το νεανικό συγκρότηµα
των Μανώλη και ∆ηµήτρη Σπυρι-
δάκη. Ο Πρόεδρος Στέλιος Τσι-
σκάκης άνοιξε την βραδιά καλωσο-
ρίζοντας τον κόσµο και ευχήθηκε σε
όλους να έχουν υγεία και δύναµη.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Γεν.
Γραµµατέας Παντελής Πρεντάκης ο
οποίος αφού ευχαρίστησε τους πα-
ρευρισκοµένους για την συµµετοχή
τους, έδωσε το δικό του µήνυµα
δύναµης και αισιοδοξίας µε µια µα-
ντινάδα: 

«Λυγίζει και το δυνατό κλαδί, µα
τρία δε λυγίζουν, γιατί ‘ναι τ’ άλλα
δίπλα του και το υποστηρίζουν».
Ακολούθησαν χορευτικά τµήµατα
της Ένωσης που ξεσήκωσαν σε χει-
ροκροτήµατα όλον τον κόσµο.    

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ

ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ

Ε Ν Ω Σ Η Κ Ρ Η Τ Ω Ν Α Γ Ι Α Σ   Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ
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ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΕ ΞΥΛΑ

Φτιάχνουµε
παραδοσιακό

ψωµί 

ΜΙΧΑΛΗΣ

& ΞΑΝΘΗ

ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ
Εθν. Αντιστάστασεως 38

∆ραπετσώνα

τηλ.:  2104612106

2104615791

ΠΩΛΗΣΗ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ

∆οκιµάστε το

δικό µας ψωµί

που φτιάχνουµε

µε προζύµι και

αγνά προιόντα 

για υγεινή

διατροφή!!!

Η Ένωση Κρητων Κερατσινίου ∆ραπετσώνας «Το
Αρκάδι» έκοψε τη βασιλόπιτά της στο κρητικό κέντρο
ΟΜΑΛΟΣ, στις 3 Φεβρουαρίου 2012 και πολλά µέλη
και φίλοι την τίµησαν µε την παρουσία τους και τις
ευχές τους. Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αν. Κλαουράκης, ευχαρίστησε όλους
τους προσκεκληµένους για τη συνεχή παρουσία τους
και συµπαράστασή τους στα δρώµενα της Ένωσης.
Τη βασιλόπιτα ευλόγησαν οι σεβαστοί πατέρες Ε.
Καροφυλλάκης και Γ. Μαυροειδής. Το γλέντι
ξεκίνησαν τα χορευτικά της Ένωσης µε τη συνοδεία
του συγκροτήµατος του Κ. Σταυρουλιδάκη και στη
συνέχεια οι παρευρισκόµενοι συνέχισαν τη διασκέ-
δασή τους µέχρι το πρωί.                                                                                                                                               

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
το οποίο αναδείχτηκε από τις εκλογές που

πραγµατοποιήθηκαν στην Ένωση Κρητών

Κερατσινίου ∆ραπετσώνας «Το Αρκάδι»,

στις 18 Μαρτίου 2012 έχει ως εξής:

Α. Κλαουράκης (Πρόεδρος), Γ. Παρ-

τσαλάκης (Α΄Αντιπρόεδρος), Ν. Σταγάκης

(Β΄Αντιπρόεδρος-Υπεύθυνος Πολιτισµού),

Ε. Μερίδη (Γ.Γραµµατέας), Τ. Κοκοροµύτης

(Ταµίας), Α. Σταυρουλάκης (Β.Ταµίας), Κ.

Κωνσταντάς (Ειδ. Γραµµατέας) και Εφοροι

οι :   Σ. ∆ουλγεράκης, Χ. Τσατσάκης, 

Ε. Κανδηλιεράκης, και Α. Καµπουράκης.

Η Έ ν ω σ η Κ ρ η τ ω ν Κ ε ρ α τ σ ι ν ί ο υ ∆ ρ α π ε τ σ ώ ν α ς
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Ειδικός:
Στην Λαπαροσκοπική,

ΟγκολογικήΧειρουργική,
αλλά και στην Χειρουργική

του Μαστού,
του Θυρεοειδούς και της

Παχυσαρκίας,
καθώς έχει εκπαιδευθεί

σε εξειδικευµένα Ιατρικά
Κέντρα της Ελλάδας και

του Εξωτερικού.

ιατρός Ζουριδάκης Ιωάννης
Γενικός Χειρουργός,

∆ιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου
"Metropolitan"

Είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής Εταιρείας, της
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού
και πολλών άλλων επιστηµονικών εταιρειών. 

ΙΑΤΡΕΙΟ Βύρωνος 6 & Αθηνάς, Κορυδαλλός
Ραντεβού, τηλ. Γραµµατεία όλο το 24ωρο, 
Tηλ. 210 - 49 42 131 Kινητό 6944 54 33 02
Tηλ ιατρείου 210 - 49 42 131, fax 210 - 49 76 508

www.i-zouridakis.gr

Άλλη µια µικρή µαθήτρια των µου-
σικοχορευτικών συγκροτηµάτων
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η Κωνσταντίνα
∆αµαρτζή, που αν και δεν είναι
Κρητικοπούλα ούτε από µάνα ούτε
από πατέρα, λατρεύει την Κρήτη,
διάλεξε το µέγαρο του σωµατείου
για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.
Μετά το πέρας του µαθήµατος µια
τεράστια τούρτα σε σχήµα Κρήτης

έκανε την εµφάνισή
της στα χέρια του ευ-
τυχή «χαζοµπαµπά».
Οι συµµαθητές της
Κωνσταντίνας, της τρα-
γούδησαν το τρα-
γούδι των γενεθλίων
και στη συνέχεια µε τη
συνοδεία της λύρας, οι
µεγαλύτεροι µαθητές
της αφιέρωσαν ευχη-
τήριες µαντινάδες.  .
Ακολούθησε το µοίρα-
σµα των κοµµατιών,
το οποίο εξελίχθηκε σε
παιχνίδι αφού κάθε

παιδάκι ήθελε να φάει το κοµµάτι
που αντιπροσώπευε τον τόπο κατα-
γωγής του. 

Η µικρή Κωνσταντίνα, πήρε το
καθιερωµένο δωράκι που προσφέ-
ρει ο σύλλογος σε όλους τους
εορτάζοντες και φωτογραφήθηκε µε
τους συµµαθητές, της για να θυµά-
ται τις όµορφες στιγµές όταν αυτές
θα είναι πια παρελθόν.

«Χρόνια πολλά» Κωνσταντίνα

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σας γνωρίζουµε ότι από τις αρχαιρεσίες της Οµοσπονδίας Βιοτεχνικών

Σωµατείων Πειραιά Ο.Β.Σ.Π. την 23η Ιανουαρίου 2012, εκλέχθηκε το Νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο µετά τη συγκρότηση σε σώµα στις 30

Ιανουαρίου 2012, έχει ως εξής : Πρόεδρος: Σιγάλας Γεώργιος Α΄ Αντιπρό-
εδρος: Αραµπατζής Γεώργιος Β΄ Αντιπρόεδρος : Μαυροµµάτης Ανάργυρος
Γενικός Γραµµατέας : Βαζαίος Χαράλαµπος Ταµίας :Θεοδωρέλλης ∆ηµήτριος
Αναπληρωτής Γραµµατέας :Γκουσδόβας Απόστολος Μέλοι ∆.Σ. : Μουστάκας
∆ηµήτριος, Τσιµογιάννης Ιωάννης, Μουρατίδης Εµµανουήλ, Ντρέγκας
∆ηµήτριος, Μάρθας Γεώργιος.

Μιχάλης Παυλάκης .  Γέννηµα
θρέµµα των Βρυσών Αγίου Βασι-
λείου, είχε την τύχη να γνωρίσει την
ίδια µορφή της µουσικής µας, που
είχε γνωρίσει κι ο παππούς του κι ο
παππούς του παππού του. Κι αυτό ε-
πέδρασε όχι µόνο στον τρόπο που
παίζει µουσική, αλλά και στον άρτιο
χαρακτήρα του.

Στρατής Μαµαλάκης. Εχει γεννη-
θεί στο χωριό Ατσιπάδες Αγ. Βασι-
λείου Ρεθύµνης, Έχει συνεργαστεί
µε τα µεγαλύτερα ονόµατα του Κρη-

τικού πενταγράµµου και η πα-
ρουσία του στα Κρητικά κέντρα
της Αθήνας και της Κρήτης,
είναι πολύχρονη και επι-
τυχηµένη. 

Τι γίνεται λοιπόν όταν δύο
τέτοιοι άνθρωποι αγνοί, γεµά-
τοι ευαισθησίες και σπουδαίο
ταλέντο σµίξουν; Απλά κάνουν
αυτό που λέει ο λαός µας «το
δίδυµο της επιτυχίας». Παραδο-
σιακοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, µε
σεβασµό στους δηµιουργούς
των κοµµατιών που παίζουν, τα
αποδίδουν σωστά και αυθεντι-
κά, χωρίς να προσπαθούν να τα
αλλάξουν. ∆ύο καταξιωµένοι

Κρητικοί οργανοπαίχτες, που τους
χαρακτηρίζει το αληθινό µερακλίκι.
Ο Μιχάλης µε τη λύρα του και ο Στρα-
τής µε το λαγούτο του, συνταυ-
τίζονται πλήρως και µε τους χορευ-
τές που ανεβαίνουν στην πίστα, ανε-
βοκατεβάζοντας µε µαεστρία τα δο-
ξάρια τους πάνω στα βήµατά τους.
Ετσι η κάθε τους κοινή εµφάνιση,
αποτελεί πόλο έλξης για το κοινό τους,
το οποίο τους απολαµβάνει και ξε-
σηκώνεται µε τις κοντυλιές και τις
µαντινάδες τους.   Α.-Μ. Ν.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ
∆ύο πραγµατικοί καλλιτέχνες

ΠΑΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
∆ιεύθυνση: Σαλαµίνος 96 - Πειραιάς

Τηλέφωνα:2104616814   210.462.35.55 

Τηλέφ. κιν:6947444705 . 697.370.03.70 
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Πλήθος επισήµων και απλού κόσµου, τίµησε
µε την παρουσία του την εκδήλωση που πραγµα-
τοποίησε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012,
ο Σύλλογος Μεταµοσχευµένων και Νεφρο-
παθών Αθλητών «Οι Λέοντες του Πειραιά», για
την κοπή της βασιλόπιτάς του και τα εγκαίνια
των νέων τoυ γραφείων και αθλητικών εγκατα-
στάσεων επιτραπέζιας αντισφαίρισης, στο
κτήριο του Πύργου του Πειραιά, στο 2ο όροφο.
Τον αγιασµό και την ευλογία της πίτας, τέλεσε
ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σερα-φείµ. Στη
συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος των
«Λεόντων» Γ. Μπενέτος, ο οποίος αφού κα-
λωσόρισε τους παρευρισκόµενους και µοίρασε

τα κοµµάτια της πίτας,  υποδέχτηκε θερµά τα
µουσικοχορευτικά συγκροτήµατα της Αδελ-
φότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και
παρότρυνε τη Γ. Γραµµατέα του σωµατείου να
αναφερθεί στη µακρόχρονη και ιστορική πο-
ρεία του. Η χορωδία της Οµόνοιας ανταπέδωσε
τα καλωσορίσµατα µε µαντινάδες και συνέχισε
µε ριζίτικα και άλλα παραδοσιακά τραγούδια.
Οι χοροί της Κρήτης που ακολούθησαν, ενθου-
σίασαν τους παρευρισκόµενους και πολλοί ή-
ταν αυτοί που πιάστηκαν στον κύκλο και ακο-
λούθησαν τα βήµατα των χορευτών. Η βραδιά
έκλεισε µε πλούσιο κέρασµα, το οποίο όλοι οι
προσκεκληµένοι είχαντηνευκαιρίανααπολαύσουν. 

Ο ι « Λ Ε Ο Ν Τ Ε Σ »  κ ό β ο υ ν τ η β α σ ι λ ό π ι τ ά τ ο υ ς

Με µεγάλη επιτυχία πραγµα-
τοποίησε την ετήσια χοροεσπε-
ρίδα της, η Οµοσπονδία Συλλό-
γων ∆ήµου Αγίου Βασιλείου Ρε-
θύµνης «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», το Σάβ-
βατο 21 Ιανουαρίου 2012, στο
κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ». Κα-
τά τη διάρκεια της βραδιάς, η
Οµοσπονδία έκοψε τη βασιλόπι-
τά της και όποια από τα µέλη
της δεν είχαν συναντηθεί µετά
την καινούργια χρονιά, βρήκαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν
ευχές για υγεία και προκοπή.
Λαµβάνοντας το λόγο ο Πρόε-
δρος Μ. ∆ριδάκης αφιέρωσε
µια µαντινάδα σε κάθε χωριό-
µέλος της Οµοσπονδίας και εν-
θουσίασε τους παρευρισκόµε-
νους. Στη συνέχεια το ∆.Σ., η
πλειοψηφία του οποίου είναι

Πρόεδροι των συλλόγων των
χωριών τους, άνοιξε το χορό. Η
εµφάνιση του χορευτικού
συγκροτήµατος της Αδελφό
τητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» εξέπληξε ευχάρι-
στα τους παρευρισκόµενους και
αυτό µε τη σειρά του δεν τους
απογοήτευσε. Οι βρακοφόροι
και οι κοπελιές µε τις παραδοσια-
κές ενδυµασίες, αναπτύσσο-ντας
όλες τις χορευτικές τους δεξιό-
τητες, ξεσήκωσαν τον κόσµο µε
τα ταλίµια και τις φιγούρες τους.
Ετσι µετά την ευχάριστη αυτή
νότα όλοι οι προσκεκληµένοι α-
κολούθησαν το παράδειγµα των
χορευτών και ανέβηκαν στην
πίστα για να διασκεδάσουν
συντροφιά µε το συγκρότηµα
των Γ. Χαλκιά και Γ. Κακλή. 

Ο « Π Ρ Ε Β Ε Λ Η Σ »  δ ι α σ κ ε δ ά ζ ε ι σ τ ο ν « Ο Μ Α Λ Ο »

Τ α µ ι κ ρ ά Κ υ κ λ α δ ο ν ή σ ι α κ ό β ο υ ν τ η ν π ί τ α τ ο υ ς
Η Οµοσπονδία Συλλόγων Μικρών

Κυκλαδονήσων έκοψε την αγιοβα-
σιλόπιτά της το Σάββατο 4 Φεβρουα-
ρίου 2012, στο εντευκτήριο του
Συνδέσµου των Απανταχού Μηλίων,
στο λιµάνι του Πειραιά. Στην εκδή-
λωση συµµετείχαν πολλά µέλη και
φίλοι της Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ. ενώ την πίτα
ευλόγησαν οι Πανοσιολογιότατοι κ.κ.
Ι. Βαµβακάρης και Μ. Ζαχαρόπου-
λος. Ακολούθησε ο λόγος του
Προέδρου Π. Συρίγου, ο οποίος α-
ναφέρθηκε στην επικαιρότητα και
ενηµέρωσε τον κόσµο για τις δρα-
στηριότητες της Οµοσπονδίας. Στη
συνέχεια οι παρευρισκόµενοι είχαν
την ευκαιρία να καµαρώσουν τα χο-
ρευτικά του Συλλόγου Ακρωτη-

ριανών Θήρας και του Συνδέσµου
Σχοινουσιωτών µε τον Α. Θεολογίτη
στο βιολί και τον Π. Ρούσσο στο λα-
γούτο. Στη δηµιουργία της ευχάρι-
στης ατµόσφαιράς συντέλεσε και η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» µε τη συµµετοχή
της χορωδίας της η οποία τρα-
γούδησε και χόρεψε σκοπούς της
Μεγαλονήσου µε τη συνοδεία των
κρητικών καλλιτεχνών Γ. Κυπριω-
τάκη, Α.& Μ. Κυριακάκη και Ε. Τσον-
τάκη. Η βραδιά συνεχίστηκε µε τα
συγκροτήµατα, τους οργανοπαίχτες
και τον κόσµο οι οποίοι ένωσαν την
καλή τους διάθεση και δηµιούργησαν
µια µεγάλη παρέα που γλέντησε µε
κέφι, µεζέδες και καλό κρασί. Α.-Μ. Ν

Γ. Παπανοκολάου , Θ. Τσόντος και Γ. Μπενέτος

Α.-Μ. Ντουντουνάκη Σ. Τσοντάκη Γ. Κυπριωτάκη
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ΚΕΝΤΡΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ

Σελίνου  125  Χανιά

Τηλ.\ Φαξ  2821095753

Κιν.  6972235757

Το τελευταίο «Αντίο» σ’ ένα µερακλή

΄Εφυγε ξαφνικά από κοντά µας ο
συµπατριώτης µας και µέλος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Γιάννης Μπαρµπε-
ράκης, γνωστός σε όλους για την
προσφορά του στην κρητική πα-
ροικία του Πειραιά. Αντρας µερα-
κλής, µε καλλιτεχνικές ανησυχίες,
είχε µοιράσει το ταλέντο του ανάµε-

σα στη µουσική και το ράψιµο. ΄Επαιζε µαντολίνο, βιολί, τραγουδούσε και
κρατούσε τα σκήπτρα της διασκέδασης σε όλες τις παρέες. Με το ίδιο µεράκι
ασχολήθηκε και µε το ράψιµο των ανδρικών κρητικών ενδυµασιών, βάζο-
ντας όλη του την τέχνη στις κρητικές κιλότες. Η αγάπη του για την Κρήτη
ήταν µεγάλη. Έτσι, ούτε όταν έφυγε από το Κερατσίνι όπου διέµενε, για να
οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο νεκροταφείο του Σχιστού, δεν
αποχωρίστηκε το µαύρο του πουκάµισο και το κρουσάτο του κεφαλοµά-
ντηλο. Αποχαιρετώντας τον, ο πατήρ Μ. Καροφυλάκης αναφέρθηκε σε ένα
γεγονός που τον συγκλόνισε. Τον προηγούµενο µήνα είχε συναντήσει στον
τόπο καταγωγής του, τις Μάλλες Ιεράπετρας τον Γιάννη, ο οποίος του είπε
χαρακτηριστικά: 

-Σε ένα µήνα θα σε χρειαστώ για µια τελετή. 
-Τι τελετή; ρώτησε απορηµένος ο ιερέας.
-Τη δικιά µου, απάντησε ο Γιάννης.
Ο Γ. Μπαρµπεράκης, υπήρξε µέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου των απα-

νταχού Μαλλιωτών Ιεράπετρας «Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ», ο Πρόεδρος του οποίου Μ.
Μεραµβελιωτάκης, στον επικήδειο που εκφώνησε, είπε µεταξύ άλλων ότι
µετά την απώλεια του προσφιλούς του µέλους, ο Σύλλογος έγινε φτωχότερος.
Ο ίδιος δε, αισθάνεται συντετριµµένος αφού τα συναισθήµατα που έτρεφε
για τον εκλιπόντα ήταν αυτά που τρέφει ο γιός για τον πατέρα του. Τέλος
γνωρίζοντας την αγάπη του θανόντος για τη µουσική, τον κατευόδωσε µε
την εξής µαντινάδα : 

Καλό ταξίδι εκειά που πας και µερακλή κι αντάρτη
Θάχεις τη σκέψη µας πανιά, τη θύµηση κατάρτι
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εκφράζουν τα πιο θερµά τους συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του εκλιπόντος.                                                                              Α.-Μ. Ν.

Σε ειδική τελετή, στο κτίριο της
Βουλής των Ελλήνων, πραγµατοποι-
ήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του αντι-
γράφου της Μεγάλης Επιγραφής της
Γόρτυνας, ενός από τα σηµαντικότε-
ρα ελληνικά επιγραφικά µνηµεία,
που αποτελεί δωρεά της Νοµαρχίας
της ιταλικής Περιφέρειας του Τρέν-
το, στο Κοινοβούλιο. Η επιγραφή εν-
τοιχίστηκε σε κοιλότητα του
τοιχώµατος έξω από την αίθουσα
Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Πρόεδρος
της Βουλής, Φ. Πετσάλνικος, κατά
την παρουσίαση του έργου, ανέφε-
ρε ότι η Μεγάλη Επιγραφή της Γόρτυ

νας, η οποία ανακαλύφθηκε το 1884
στην αρχαία Γόρτυνα της Κρήτης
από τον Ιταλό αρχαιολόγο Φεντε-
ρίκο Άλµπερ, αποτελεί την πρώτη
κωδικοποίηση νοµικού κειµένου του
ευρωπαϊκού πολιτισµού, συντεταγ-
µένου στην ελληνική γλώσσα. Απο-
τελεί δε πολύτιµη πηγή γνώσης για
τις αρχές δικαίου, τον τρόπο νοµοθ-
ετικής ρύθµισης των ιδιωτικών έννο-
µων σχέσεων,τη µορφή της πολιτει-
ακής οργάνωσης και την έννοια της
δικαιοσύνης, στην ισχυρή περιοχή
της δωρικής Κρήτης τη χρονική πε-
ρίοδο από τον 7ο έως και τον 4ο
αιώνα π.Χ. Τέλος δεν παρέλειψε να
συγχαρεί τους συντελεστές της
πρωτοβουλίας. Συγκινητικά ήταν τα
λόγια του εκπροσώπου της ιταλικής
Περιφέρειας του Τρέντο ο οποίος
είπε ότι διαβάζοντας το περιεχόµενο
αυτής της επιγραφής δεν πρέπει να
λέµε πια πως η Ελλάδα ανήκει στην
Ευρώπη, αλλά πως η Ευρώπη ανήκει
στην Ελλάδα.

Ενα πολύ όµορφο επιτραπέζιο ηµερολόγιο µας έστειλε και φέτος η εταιρ-
εία ΑΝΕΚ LINES, µε στόχο να ξεκινήσει ένα ταξίδι ενηµέρωσης για το
σηµαντικό περιβαλλοντικό έργο που επιτελούν τα  διάφορα Μη Κερδοσκοπι-
κά, Μη Κυβερνητικά Σωµατεία και οι Οργανώσεις. Με την πρωτοβουλία αυ-
τή η Κρητική ναυτιλιακή εταιρία, προσδοκά να αφυπνίσει την περιβαλλοντι-
κή µας συνείδηση έτσι ώστε να συµπεριφερθούµε στη φύση µε την ευαι-

σθησία που της αρµόζει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΑΝΕΚ LINES τα τελευταία
χρόνια υλοποιεί µια σειρά δράσεων που αφορούν στη διατήρηση και αναβά-
θµιση του προγράµµατος διάσωσης του γυπαετού, της λειτουργίας περι-
πτέρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο λιµάνι του Πειραιά, τις ανα-
δασώσεις και την καµπάνια προώθησης οικολογικών τσαντών. Α.-Μ. Ν.

Τα αποκαλυπτήρ ια της Μεγάλης
Επ ιγραφής της Γόρτυνας

Μ α θ α ί ν ω ,  σ κ έ φ τ ο µ α ι ,  π ρ ά τ τ ω  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ά !
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Το λεγόµενο «Κίνηµα του ’35» αντι-
µετωπίζεται σήµερα από πολλούς
σαν µια στασιαστική κίνηση του Βε-
νιζέλου στο στράτευµα που είχε
στόχο την εξουσία. Φοβάµαι ότι
πολλοί από εκείνους που προσεγ-
γίζουν το ζήτηµα το κάνουν για να
γράψουν κάτι που ίσως βοηθήσει
στην ακαδηµαϊκή τους καριέρα. Πώς
είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος
και να ερµηνεύσει τη σηµασία του
«Κινήµατος» αν δεν είναι «βενιζε-
λικός» ; Για να κάνω µια παρέκβαση.
Ο κορυφαίος βυζαντινολόγος Στή-
βεν Ράνσιµαν έγινε ορθόδοξος στο
δόγµα για να είναι «φούλ γκρήκ», ό-
πως έλεγε. Μόνο έτσι θα καταλάβαι-
νει το Βυζάντιο.                 .
Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσω να
δώσω µια «άλλη» ερµηνεία των γε-
γονότων αυτών. Κατ’ αρχήν να ξε-
καθαρίσω ότι «το Κίνηµα» ήταν
«Επανάσταση», όπως έλεγε ο ίδιος ο
Βενιζέλος αλλά και άλλοι ιστορικοί
όπως ο Γρηγόριος ∆αφνής και ο
Γεώργιος Ρούσσος, την ονοµάζουν
έτσι. Ήταν αναγκαίο και είχε µεγά-
λες πιθανότητες επιτυχίας .Όµως ας
πάρουµε τα γεγονότα από την
αρχή. Το 1920 µε τις εκλογές του
Νοεµβρίου ανήλθε στην εξουσία η
αντιβενιζελική παράταξη µε αποτέ-
λεσµα να συντριβεί δυο χρόνια µετά
«η Ελλάδα των ∆ύο Ηπείρων και
των Πέντε Θαλασσών». Η µικρασια-
τική καταστροφή ήταν η χειρότερη
συµφορά που έπληξε το ελληνικό
έθνος. .
Ο Καµένος τότε δυστυχώς έκανε
ένα ακόµη µοιραίο λάθος, ανάλογο
µε εκείνο του ∆εµέστιχα. ∆εν έκανε
καµιά, απολύτως επιθετική ενέρ-
γεια. Κατέστρεψε όλες τις γέφυρες
του Στρυµόνα εκτός από τη γέφυρα
του Όρλιακο, περιµένοντας να επι-
τεθούν οι κυβερνητικοί αντί να επι-
τεθεί εκείνος. Αν βάδιζε κατά της
Θεσσαλονίκης ασφαλώς θα την είχε
καταλάβει, όπως παραδέχθηκε
αργότερα ο Ιωάννης Μεταξάς.  Έτσι
οι µυηµένες φρουρές από τον Νέ-
στο µέχρι τον Αλιάκµονα δεν
κινήθηκαν καθόλου.        .

Πρώτον εξαιτίας του λάθους Σα-
ράφη-Σφέτσου στην αρχή, δεύτε-
ρον του λάθους του ∆εµέστιχα στη
συνέχεια και στο τέλος λόγω της α-
τολµίας του Καµµένου. Πόσο δίκιο
είχε ο Βενιζέλος που επέµενε να
ηγηθεί ο Πλαστήρας ! Εν τω µεταξύ
ο στόλος που αναχώρησε από την
Σούδα έφθασε στην Καβάλα την
Τρίτη 5 Μαΐου. Την προηγούµενη
ηµέρα, 4 Μαρτίου, ο Βενιζέλος ανα-
λάµβανε επίσηµα την αρχηγία του
Κινήµατος που µετατράπηκε σε
Επανάσταση. Ήταν µια πράξη
αντρίκεια. Ο µεγάλος ηγέτης αν και
είχε αντιληφθεί ότι το παιχνίδι ήταν
χαµένο δεν άφησε τους επαναστά-
τες στην τύχη τους. Ανέλαβε τις
ευθύνες του. Το κράτος της Αθήνας
επωφελήθηκε από τα διαδοχικά λά-
θη των επαναστατών και έδρασε µε
επικεφαλής τον «προδότη» Γεώργιο

Κονδύλη ο οποίος µπήκε δυναµικά
στο παιχνίδι, αφού βεβαιώθηκε ότι :

1. Οι επαναστάτες στην Αθήνα
αυτοεγκλωβίστηκαν, 2. Ο στόλος
έφυγε µε κατεύθυνση την Κρήτη, 3.
Ο Καµµένος δεν βάδισε προς την
Θεσσαλονίκη αµέσως και βέβαια ότι
ο Πλαστήρας παρέµεινε εκτός Ελλά-
δος. Τόσο η Βρετανία όσο και η Γαλ-
λία έδωσαν βοήθεια στην Αθήνα.
Στις 6 Μαρτίου κατέπλευσαν στο
Φάληρο αγγλικά και γαλλικά πολεµι-
κά πλοία. Η Γιουγκοσλαβία δάνεισε
αεροπλάνα στην Αθήνα, ενώ η
Ιταλία που ενδιαφερόταν για τον
πόλεµο στην Αιθιοπία δέσµευσε τον
Πλαστήρα για να µην δυσαρεστήσει
την Αγγλία.

Οι κυβερνητικές δυνάµεις δεν
δίστασαν να βοµβαρδίσουν αεροπο-
ρικώς τις Σέρρες και µε όσα πολεµι-
κά πλοία έµειναν πιστά στην
κυβέρνηση την Καβάλα, µε απώλειες
στον άµαχο πληθυσµό. Στις συγκ-
ρούσεις στη Βόρεια Ελλάδα οι επα-
ναστάτες είχαν δεκατρείς νεκρούς.
Ανάµεσά τους και ο κρητικός ανθυ-
πολοχαγός Τσεπαπαδάκης και ο
υπίλαρχος Ιωαννίδης. Οι απώλειες
των κυβερνητικών ήταν τρεις νεκροί.
Το πρωί της 11ης Μαρτίου ο Καµµέ-
νος τηλεγραφεί στον Βενιζέλο ότι τα
πάντα χάθηκαν. Το απόγευµα της
ίδιας ηµέρας οι κυβερνητικές δυνά-
µεις είχαν καταλάβει όλες τις επανα-
στατηµένες πόλεις. Ο Καµµένος
διέφυγε µε τους αξιωµατικούς του
στην Βουλγαρία όπου και ζήτησε
πολιτικό άσυλο.

Ο Αναγνωστόπουλος διέφυγε
στην Τουρκία. Και µια τραγική λε-
πτοµέρεια. Λίγο πριν εγκαταλείψει
το ελληνικό έδαφος ο επιτελάρχης
του Καµµένου, συνταγµατάρχης
Παναγιωτόπουλος, πεθαίνει από οξύ
έµφραγµα. Ο Κονδύλης εκτιµούσε
ότι ο Βενιζέλος θα συνέχιζε τον
αγώνα. Υπήρχαν τα νησιά. Υπήρχε η
Κρήτη µε τους ενόπλους που δεν
πρόλαβαν να πάνε στην Μακεδονία.
Υπήρχε ο στόλος µε τον «ΑΒΕΡΩΦ».
Και βέβαια υπήρχε ο Πλαστήρας
που µπορούσε να αποδράσει από
την Ιταλία. Κι αν έρθει ; Με αυτές τις
σκέψεις στο µυαλό του, ο Κονδύλης
φθάνει στο σηµείο να συστήσει
στην κυβέρνηση τον τορπιλισµό
του «ΑΒΕΡΩΦ».

Ο Βενιζέλος, όµως, δεν θέλει να
προκαλέσει αιµατοχυσία ούτε ε-
µφύλιο. Έτσι το βράδυ της 11ης προς
12η Μαρτίου το «ΑΒΕΡΩΦ» α-
ναχωρεί από τα Χανιά για την ιταλο-
κρατούµενη Κάσο. Επιβάτες του
είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος µε την
σύζυγό του και οι Γ. Μαρής, Ι.
Κούνδουρος, Β. Σκουλάς καθώς και
οι αξιωµατικοί του Ναυτικού που
«άρπαξαν» το στόλο. Το «ΑΒΕΡΩΦ»
φθάνει στην Κάσο όπου αποβιβά-
ζονται οι επαναστάτες για να πά-ρ-
ουν τον δρόµο της εξορίας.

Ο Βενιζέλος ακούει για τελευταία
φορά στην ζωή του να τον ζητω-
κραυγάζουν όταν αποβιβάζεται.
Είναι οι ναύτες του «ΑΒΕΡΩΦ» που
τον επευφηµούν. Τα ναυτάκια αυτά

όταν το «ΑΒΕΡΩΦ» επιστρέψει στη
Σαλαµίνα θα µεταταγούν σε µονά-
δες πεζικού για να υποστούν και το
ανάλογο «καψόνι». Η Επανάσταση
έληξε. Και τώρα αρχίζει η τιµωρία
και η εκδίκηση. Στις 18 Μαρτίου
ξεκίνησε η δίκη των αξιωµατικών
της Αθήνας. Στους κατηγορούµενους
προστίθεται και ο απόστρατος
συνταγµατάρχης Λεωνίδας Σπαής.
Ήταν µάρτυρας κατηγορίας στη
∆ίκη των Έξι. Ευκαιρία λοιπόν να
καταδικαστεί σε θάνατο. Ψευδο-
µάρτυρες καταθέτουν ότι ήταν στο
Σύνταγµα Ευζώνων. ∆εν µπορούν,
όµως, να τον αναγνωρίσουν. ∆εν
έχει σηµασία. Ήταν. Η απόφαση του
δικαστηρίου ήταν ισόβια στους
Σπαή, Σαράφη, Χριστ. και Ιωαν. Τσι-
γάντε, Στεφανάκο, Τριανταφυλλίδη
και άλλους.

Επιπλέον, στους στρατιωτικούς
επεβλήθη η ποινή της καθαίρεσης.
Η καθαίρεση έγινε δηµόσια στα
λεγόµενα «παραπήγµατα», εκεί που
σήµερα βρίσκεται το άγαλµα του
Ελευθερίου Βενιζέλου. Κάθε λογής
αποβράσµατα συνέρρευσαν εκείνη
την ηµέρα για να προπηλακίσουν
χυδαία και να εξευτελίσουν τους α-
ξιωµατικούς µε κάθε τρόπο.  Η ποι-
νή του θανάτου θεωρείτο, για έναν
αξιωµατικό εκείνης της εποχής, ελα-
φρότερη από την καθαίρεση. Η
κυβέρνηση φρόντισε να κινηµατο-
γραφηθούν οι σκηνές.

Όταν προβλήθηκαν προκάλεσαν
φρίκη, αηδία και αποτροπιασµό,
ακόµα και σε κυβερνητικούς κύκλους,
που έτρεχαν µετά να «µαζέψουν»
την ταινία. Στις 3 Απριλίου στρατο-
δικείο στη Θεσσαλονίκη δίκασε σε
θάνατο τον επίλαρχο (ταγµατάρχη)
Στυλιανό Βολάνη ανηψιό του κρητι-
κού µακεδονοµάχου. Ο Κονδύλης
υπήρξε συµπολεµιστής του θείου
του. ∆ιοικητής στο Γ΄ Σώµα Στρα-
τού ήταν ο µετέπειτα Πρωθυπο-
υργός, Αλέξανδρος Παπάγος. Ο Πα-
πάγος είναι καθαρόαιµος αντιβενιζε-
λικός, πρόσωπο µε µεγάλη επιβολή
στους αντιβενιζελικούς αξιωµατι-
κούς. 

Πιστεύει ότι ο Κονδύλης δεν θα θ-
ελήσει να τουφεκιστεί ο ανηψιός
του συµπολεµιστή του αν κινήσει
την διαδικασία απονοµής χάριτος.
Ίσως έχει δίκιο. Έτσι, για να ικανο-
ποιηθεί η φιλοδοξία του Παπάγου
για την πρωτοκαθεδρία στο στρά-
τευµα ο Βολάνης τουφεκίζεται την
αυγή της 5ης Απριλίου. Τα τελευ-
ταία του λόγια ήταν «Ζήτω η ∆ηµο-
κρατία». Ο πειθαρχιοµανής και µικρό-
ψυχος στρατηγός ήταν ο αποκλει-
στικά υπεύθυνος για την «δολο-
φονία» του γενναίου επίλαρχου.

Στις 13 Απριλίου ξεκινά στην Αθή-
να η δίκη της «∆ηµοκρατικής
Άµυνας». Κατηγορούµενοι οι Ανα-
στάσιος Παπούλας, Μιλτιάδης Κοι-
µήσης, Σκανδάλης, Μπιτζάνης κ.α. Ο
στρατηγός Παπούλας ήταν ήδη 78
ετών. Παλαιός πολεµιστής. Από τους
πρώτους αξιωµατικούς του Μακεδο-
νικού Αγώνα, ιδιαίτερα πιστός στον
βασιλιά Κωνσταντίνο, πολέµησε

σφοδρά τον Βενιζέλο στο Κίνηµα
της Εθνικής Αµύνης του 1917. 

Αρχιστράτηγος στη Μικρά Ασία
µετά τις εκλογές του 1920 άρχισε
να διαφοροποιείται από την παρά-
ταξή του όταν είδε την πραγµα-
τικότητα, όπως διαµορφωνόταν τό-
τε. Αυτό του κόστισε την αντικατά-
στασή του από τον µοιραίο Γεώργιο
Χατζανέστη (ο οποίος εκτελέστηκε
στην ∆ίκη των Έξι στις 15/11/1922
χωρίς να υποστεί διαπόµπευση). Αν
ο Παπούλας είχε παραµείνει αρχι-
στράτηγος δεν θα είχε συντελεστεί
η συντριβή του ελληνικού στρατού.
Στη δίκη των Έξι ο Παπούλας κατά-
θεσε ως µάρτυς κατηγορίας και α-
ργότερα, κάτω από το βάρος της µι-
κρασιατικής καταστροφής, άλλαξε
στρατόπεδο. Στην ίδια κατηγορία α-
νήκε και ο υποστράτηγος Μιλτιάδης
Κοιµήσης. Η απόφαση ήταν προει-
ληµµένη. Ο γέρο-στρατηγός έπρεπε
να πληρώσει. Ο Παπούλας σύµφω-
να µε την µαρτυρία του βουλευτή
Πειραιώς και συγκρατούµενου του
Σταµάτη Χατζήµπεη, την περίµενε
ήρεµος και ψύχραιµος. Η απόφαση
εκδόθηκε στις 22 Απριλίου, Μεγάλη
∆ευτέρα. Εις Θάνατον οι Παπούλας
και Κοιµήσης. Τα γεράκια κινήθηκαν
γρήγορα χωρίς να λογαριάσουν
ούτε το Πάσχα, ούτε την ηλικία του
Παπούλα.  

Τα ξηµερώµατα της Μεγάλης Τε-
τάρτης 24 Απριλίου οι δύο στρα-
τηγοί που κέρδισαν τα γαλόνια τους
στις µάχες, οδηγήθηκαν στο από-
σπασµα και τουφεκίστηκαν ζητω-
κραυγάζοντας υπέρ της ∆ηµο-
κρατίας. Συνολικά µέχρι τις 14 Απ-
ριλίου του 1935, σε όλη την χώρα,
είχαν παραπεµφθεί και δικαστεί
1.130 στρατιωτικοί και πολίτες (πα-
ρόντες και ερήµην). Από αυτούς 60
καταδικάστηκαν σε θάνατο. Πενήν-
τα πέντε από αυτούς ερήµην.

Ανάµεσά τους οι Βενιζέλος, Πλα-
στήρας, Τζανακάκης, Κούνδουρος,
Μαρής, ∆εµέστιχας, Κολιαλέξης,
Καµµένος, Αναγνωστόπουλος κ.α.
Σε δύο από τους θανατοποινίτες
που είχαν συλληφθεί δόθηκε χάρη
(ήταν αξιωµατικοί του Ναυτικού). Οι
εκκαθαρίσεις στο στράτευµα και
την Αστυνοµία-Χωροφυλακή υπήρ-
ξαν σαρωτικές. Σε σύνολο 5.000 α-
ξιωµατικών των τριών όπλων οι
1.500 περίπου που ήταν Φιλελεύθε-
ροι αποτάχθηκαν ή αποστρατεύθη-
καν. Ούτε και ο «ολίγος» Οθωναίος
γλύτωσε την αποστράτευση. Τότε
δηµιουργήθηκε το λεγόµενο «απο-
τακτικό ζήτηµα». Το κόµµα των Φι-
λελευθέρων έµεινε πλέον άοπλο βο-
ρά στους αντιπάλους του. Η ∆ηµο-
κρατία ψυχορραγούσε για να κατα-
λυθεί λίγους µήνες µετά µε την επά-
νοδο του Γεωργίου και να ενταφια-
στεί τον επόµενο χρόνο µε την βα-
σιλική δικτατορία της 4ης
Αυγούστου.  Σε όσους ισχυρίζονται
ότι το «Κίνηµα του ’35» δεν θα έπρε-
πε να είχε γίνει η καλύτερη απάν-
τηση είναι : ∆εν θα έπρεπε να είχε
αποτύχει.

Γεώργιος Καρτσώνης
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Με αφορµή τη συµπλήρωση 76
χρόνων από το θάνατο του Εθνάρχη
Ε. Βενιζέλου, η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η Παγκρή-
τιος Ένωσις, η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Κρητικών Σωµατείων, η
Κρητική Εστία και το παράρτηµα
Αττικής του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος», συναποφάσισαν να
τιµήσουν τη µνήµη του, µε µια λιτή
εκδήλωση η οποία πραγµατοποι-
ήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου
2012, µπροστά από το άγαλµά του,
στο Πάρκο Ελευθερίας. 

Την επιµνηµόσυνη δέηση τέλεσαν
οι ιερείς Χ. Τζανουδάκης και Ι. Κα-
βρουλάκης ενώ οι συνδιοργανωτές,
Πρόεδροι Συλλόγων και εκπρόσω-
ποι φορέων κατέθεσαν στεφάνια
στη µνήµη του µεγάλου Ελληνα πο-
λιτικού. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος
του Παραρτήµατος Αττικής του Εθ-
νικού Ιδρύµατος Ερευνών και Με-
λετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Γ.
Πρασιανάκης και ο Πρόεδρος της
Παγκρητίου Ενώσεως Γ. Μαριδάκης
χαιρέτισαν την εκδήλωση και ανα-
φέρθηκαν στο έργο και την προσω-
πικότητα εκείνου, που σφράγισε την
πολιτική ιστορία της πατρίδας µας.

Λαµβάνοντας το λόγο ο Πρόε-
δρος της Αδελφότητας, αφού ανα-
φέρθηκε στους ισχυρούς δεσµούς
που ενώνουν τον Βενιζέλο µε την
Οµόνοια έκλεισε το χαιρετισµό του
εκφράζοντας τη βαθιά του ικανο-
ποίηση για την εποικοδοµητική
συνεργασία των µεγάλων σωµα-
τείων, στην οργάνωση αυτής της
εκδήλωσης και ευχήθηκε να
υπάρξουν πολλές παρόµοιες
συνεργασίες στο µέλλον. Κα-
θόλη τη διάρκεια της σεµνής αυτής
εκδήλωσης την οποία παρουσίασε ο
Kοσµήτορας της Παγκρητίου
Ενώσεως Σ. Βανταράκης,  Κρητικό-
πουλα ντυµένα µε τις παραδοσιακές
φορεσιές της Κρήτης, κρατούσαν τα
λάβαρα των κρητικών σωµατείων
και πλαισίωναν το άγαλµα του
Εθνάρχη δίνοντας στον εορτασµό,
ένα διαφορετικό χρώµα. Μετά το
πέρας της εκδήλωσης, οι παρευρισ-
κόµενοι επισκέφθηκαν το παραπλή-
σιο Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου,
όπου είχαν την ευκαιρία να δουν
µια εκπληκτική συλλογή προσω-
πικών του συγγραµµάτων και έγγρα-
φα σχετικά µε τον ίδιο αλλά και γε-
νικότερα την εποχή του. Ο κύριος
πυρήνας των συλλογών αυτών προή-
λθε, από το υλικό που είχαν συγκεν-
τρώσει οι Κρητικοί Ζαχαρίας Μακα-
τούνης και ο γιος του Αντώνιος ο ο-
ποίος και το δώρισε στο ∆ήµο Αθη-
ναίων µε σκοπό την ίδρυση του
Μουσείου. Η εµπεριστατωµένη ξε-
νάγηση της κας Μ. Μαντά φώτισε
ακόµα περισσότερο τη ζωή του Με-
γάλου πολιτικού ο οποίος αγαπήθη-
κε και µισήθηκε, όσο κανένας άλλος
στην πατρίδα του.           Α.-Μ. Ν.

Οι Κρήτες Αττικής και Πειραιά ενωµένοι τιµούν τη µνήµη του Ελ. Βενιζέλου.

1. Οι συνδιοργανωτές µε τα  παι-
διά που κρατούν τα λάβαρα, µπρο-
στά από το άγαλµα του Εθνάρχη.

2. Ο Πρόεδρος της Οµόνοιας
Θ. Τσόντος.

3. Ο Πρόεδρος της Παγκρητίου
Ενώσεως Γ. Μαριδάκης.

4. Ο Πρόεδρος του παραρτ. Αττι-
κής του Εθν. Ιδρ. Ερευνών & Με-
λετών «Ελ. Κ. Βενιζέλος», Γ. Πρασια-
νάκης

5. Η αντιπροσωπία της Οµόνοιας
µε τον Πρόεδρο και  µέλη του ∆.Σ.
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