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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH 

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

τα καταστήματα 

“ΠΑΓΩΤΟ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ”“ΠΑΓΩΤΟ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ”  
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ  

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
a
a

Λ. ΙΚΑΡΟΥ 103 ΤΗΛ. 2810227090 
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 48 ΤΗΛ. 2810212444

Α
νησυχία υπάρχει από την περασμένη Παρασκευή 
στη Μεσσαρά μετά την καταγραφή νέων κρουσμά-
των κοροναϊού, που αυξήθηκαν χθες το απόγευμα 
στα 7 και μεταξύ των ασθενών είναι δύο αντιδήμαρ-
χοι. Σήμερα στην περιοχή θα βρίσκεται κλιμάκιο του 

ΕΟΔΥ για την ιχνηλάτηση δεκάδων επαφών τους, ενώ ο Δήμος 
Φαιστού για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει κλειστός. Του-
λάχιστον 20 άτομα έκαναν το τεστ Covid-19 το Σάββατο και πε-
ρίμεναν τα αποτελέσματα έως αργά χθες τη νύχτα, για να διαπι-
στωθεί τελικά ότι πλην των δύο αντιδημάρχων, τα 18 ήταν 

αρνητικά. Δεκάδες τεστ θα γίνουν και σήμερα στην περιοχή. Οι 
έλεγχοι εστιάζονται τόσο στα χωριά της Μεσσαράς όπου βρέ-
θηκε αρχικά ζευγάρι ηλικιωμένων θετικό στον κοροναϊό που 
έκανε διακοπές εκεί, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα αφού εί-
χαν επαφές μαζί τους. Εντωμεταξύ, μεγάλος αριθμός τεστ γίνεται 
και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης στα Χανιά, όπου καταγρά-
φηκαν περιστατικά κοροναϊού σε δύο εργαζόμενους. Τον κώ-
δωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί με αφορμή τον τριψήφιο 
αριθμό κρουσμάτων κοροναϊού στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέ-
ρες και που χθες εκτινάχθηκαν στα 203.         Σελίδα 7   

Δεν ξεχνούν την αδικοχαμένη Κάλλια, μητέρας, ενός μικρού κοριτσιού, η οποία “έσβησε” 
στην άσφαλτο ανήμερα της Παναγίας πέρυσι, αλλά ούτε και τις υπόλοιπες ψυχές που χάθη-
καν στους δρόμους της Κρήτης. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τα μέλη της ομάδας  “SOS-
ΒΟΑΚ” προγραμματίζουν εκδήλωση μνήμης για όλους εκείνους που δεν βρίσκονται πια 
κοντά μας. Ως προς το φοβερό τροχαίο με θύμα την 32χρονη μητέρα, έχει ασκηθεί ποινική 
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον εμπλεκόμενο οδηγό.            Σελίδα 3

Ο ρους της ιστορίας και 
το RO της πανδημίας 

Το «ρο» ταλαιπωρούσε τον Δημοσθένη, αν και ρήτορας. Το 
RΟ του 2020, απειλεί μια ολόκληρη χώρα, που πέρασε 
σχεδόν αβρόχοις ποσίν το πρώτο κύμα της πανδημίας. 
Πλέον κάθε μολυσμένος από τον ιό μπορεί να τον μεταδώσει 
σε περισσότερα από ένα άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα. Το RO ξεπέρασε το 1 
και ο κόκκινος συναγερμός έχει ήδη σημάνει. Τα κρούσματα 
των τελευταίων ημερών είναι όσα και στο peak της 
καραντίνας. 151+! Ειδικά χθες, συνέτριψαν κάθε ρεκόρ με 
203 καινούρια. Αυτοδυναμία κανονική και αυτοχειρία μαζί. 
Διότι τώρα το χάνουμε το κορμί πατριώτη… 

Του Γιάννη Σπανάκη

Tην πρωτόγνωρη εμπειρία που βίωσε στο Τμήμα Covid του ΠΑΓΝΗ μοιράζεται μαζί μας ο 
δημοσιογράφος της «Π» Γιάννης Ζωράκης. Υποβλήθηκε στο τεστ, καθώς βρέθηκε στον κύκλο 
επαφών ατόμου το οποίο διαγνώστηκε θετικό στον ιό. «Αισθανόμουν ότι έπαιζα σε ταινία 
θρίλερ με χημικό πόλεμο…» περιέγραψε, υπογραμμίζοντας ότι όσο ορισμένοι έξω μιλούν για 
συνωμοσίες και για ανύπαρκτους ιούς, κάποιοι άλλοι εκεί μέσα δίνουν μάχη να σώσουν ζωές.    

          Σελίδα 3

  Σελίδα 2

Στη μνήμη της Κάλλιας,  
με βαριές ποινικές διώξεις

«Ένιωθα ότι παίζω σε ταινία  
θρίλερ με χημικό πόλεμο»
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5ο το “Ηράκλειο” στους εφήβους, 
3ος ο ΟΑΧ στις νεάνιδες

Σήμερα η “πρώτη”  
με Μπούση στο ΒΑΚ

Γ’ ΓΕΝΙΚΗ 

Πολλές ισοπαλίες  
στα πρώτα  
φιλικά     

ΦΕΥΓΟΥΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ 

Πέφτουν οι τόνοι  
για το σήμα  
του ΟΦΗ

Γράφουν 
σήμερα 
στην “Π” 

w Γ. Απτεραίος                       

                            Σελίδα 8 

w Α. Αρχοντάκης                    

                          Σελίδα 10 

w Γ. Καλογεράκης                   

                           Σελίδα 9 

w Ζ. Καραταράκης                  

                          Σελίδα 8 

w Α. Κολετζάκης                     

                          Σελίδα 10 

w Γ. Κουβίδης                         

                         Σελίδα 10 

w Κ. Μουδάτσος                    

                       Σελίδα 11 

w Δ. Σάββας                           

                            Σελίδα 8 

w Αιμ. Ψαθάς                          

                          Σελίδα 8 

ΣΤΑ 203 ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ 

Σε συναγερμό η χώρα, 
σε εγρήγορση η Κρήτη  
Στο παρά πέντε γλίτωσε η Μεσσαρά το lockdown, που εξέταζαν οι Αρχές COVID-19 

Πώς οι λίγοι κολλούν 
τους πολλούς 

Λίγοι άνθρωποι “ευθύνονται” για τη μετάδοση του κορο-
ναϊού στους πολλούς. Είναι εκείνοι που έχουν  υψηλό ιικό 
φορτίο, βρίσκονται σε χώρο όπου υπάρχει συνωστισμός, 
γάμος, πάρτι, πανηγύρι και μπορούν να κολλήσουν δεκά-
δες ή και εκατοντάδες ανθρώπους που δεν φορούν μάσκα. 

   Σελίδα 7 

ΔΕΠΑΝΑΛ 

Η διπλή μάχη  
για την επιβίωσή της 

Μια από τις πιο κρίσιμες μάχες της δίνει στις 24 του Σε-
πτέμβρη η ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς δικάζεται σε δεύτερο βαθμό 
η προσφυγή που έχει καταθέσει στο Εφετείο Χανίων και 
αφορά στην πολύκροτη υπόθεση της επιστροφής του ΦΠΑ 
από την πρώτη φάση κατασκευής του Πολιτιστικού Κέν-
τρου, που ευθύνεται για το οικονομικό έμφραγμα που έχει 
υποστεί.  Ωστόσο η «μητέρα των μαχών» είναι αυτή που 
αφορά στην έκβαση της προσφυγής για τα 11.814.687 
ευρώ, που θα κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο 
και θα καθορίσει την τύχη όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ αλλά και 
του Δήμου Ηρακλείου συνολικότερα.      Σελίδα 5  

Η Εύβοια θρηνεί 
για τους νεκρούς 
και τις πληγές της 
Στους επτά ανέρχονται 
οι νεκροί από τη θεομη-
νία στην Εύβοια, μετά 
την ανεύρεση μιας 
38χρονης γυναίκας και 
ενός άνδρα  στην Αμφι-
θέα χθες βράδυ. Μετά 
και από αυτήν την εξέ-
λιξη, οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία επικεντρώθη-
καν στο Μπούρτζι, όπου αγνοείται ένας άνδρας. Στην Εύ-
βοια σημειώθηκε  χθες  βιβλική καταστροφή. Τόνοι λάσπης 
και φερτών υλικών πλημμύρισαν ρέματα και ποτάμια και 
παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους: σπίτια, ζώα, καλ-
λιέργειες, περιουσίες ολόκληρες.       Σελίδα 3 
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Βασικά θέματα που καλό είναι να γνωρίζουμε  
για τις τροφές των ψαριών ιχθυοτροφείου

Παρότι διάφορες μορφές εκτατικής εκτροφής 
ψαριών υπάρχουν για αιώνες, εντούτοις τα τελευ-
ταία 40-50 χρόνια ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών, 
συγκεκριμένα του σολομού στη βόρεια Ευρώπη και 
το λαβράκι-τσιπούρα στη Μεσόγειο, έχει μετεξελιχ-
θεί σε μια εντατική-βιομηχανική δραστηριότητα, 
καθώς έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες για σίτιση του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού για ποιοτικά 
αλλά και οικονομικώς προσιτά τρόφιμα. Ακόμα και 
για την Ελλάδα, μια κατεξοχήν νησιωτική και παρά-
κτια χώρα, οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες αποτέλε-
σαν μια νέα δραστηριότητα για την κοινωνία και 
την επιστημονική κοινότητα. Ο κύκλος ζωής των 
ψαριών μυστηριώδης, συναρπαστικός και απόμα-
κρος, φύλαγε τα μυστικά του βαθιά μέσα στη θά-
λασσα ακόμη και από τους επαγγελματίες ψαράδες, 
πόσο μάλλον για τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ιχθυοκαλ-
λιέργειες δεν διαφέρουν από τις άλλες μορφές 
εκτροφής παραγωγικών ζώων, πάνω στις οποίες 
βασίζεται η διατροφή μας για χιλιετίες, παρά μόνο 
στο ότι η εκτροφή των ψαριών γίνεται μέσα στη θά-
λασσα ή σε λίμνες και ποτάμια. 

Βασική παράμετρος για μια επιτυχημένη 
εκτροφή των ψαριών είναι η ισορροπημένη δια-
τροφή τους. Το θέμα της διατροφής προσεγγίστηκε 
στην αρχή με βάση τις παρατηρήσεις από το θα-
λάσσιο περιβάλλον, δηλαδή, ακατέργαστα αλιεύ-
ματα προσφέρονταν αυτούσια στα εκτρεφόμενα 
ψάρια. Ωστόσο αυτή η «πρωτόγονη» πρακτική 
ήταν συνυφασμένη με την εμφάνιση πολλών προ-
βλημάτων, όπως η διαθεσιμότητα των αλιευμάτων, 
ασθένειες των άγριων ψαριών που μεταφέρονταν 
στα εκτρεφόμενα ψάρια, το μεγάλο χρονικό διά-
στημα εκτροφής με συνέπεια το υψηλό κόστος πα-
ραγωγής που καταλήγει να επιβαρύνει τον κατανα-
λωτή. Αλλά υπήρχαν και οικολογικά προβλήματα, 
όπως η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
με ακατέργαστα και συνήθως αγνώστου προέλευ-
σης και ποιότητας αλιεύματα, και η υπεραλίευση 
των ιχθυοαποθεμάτων μεταξύ των άλλων. Για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων άρχισε στα-
διακά να αναπτύσσεται ένας ξεχωριστός κλάδος εν-
τός της βιομηχανίας των ιχθυοκαλλιεργειών, ο κλά-
δος των ιχθυοτροφών. 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια δικαιολογημένη 
ευαισθησία των καταναλωτών για το θέμα των ιχ-
θυοτροφών αφού η επικρατούσα αντίληψη είναι 
«ό,τι τρώει το ψάρι τελικώς το τρώμε και εμείς». 
Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η βιομηχανία 
παραγωγής ιχθυοτροφών, στην οποία εντάσσονται 
και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, βασίζεται πάνω 
σε μια αυστηρή ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 

και έχουν θεσμοθετηθεί ελεγκτικοί μηχανισμοί για 
την εφαρμογή της. Επακολούθως η ποιότητα και η 
ασφάλεια των ιχθυοτροφών βρίσκεται υπό συνεχή 
έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επι-
πλέον, μέσω της εφαρμογής των νέων συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε όλα 
τα στάδια της παραγωγικής δια-
δικασίας των ιχθυοτροφών. Επο-
μένως δεν έχει βάση η κάθε εί-
δους φοβία, επιφύλαξη ή 
κατηγορία έναντι των ιχθυοτρο-
φών.  

Καλό είναι να γνωρίζουμε πως 
παράγονται και τι περιέχουν οι 
σημερινές ιχθυοτροφές. Τα 
εκτρεφόμενα ψάρια στη χώρα 
μας (τσιπούρα – λαβράκι) είναι 
σαρκοφάγοι οργανισμοί και ως 
εκ τούτου απαιτούν την κατανά-
λωση ζωικής προέλευσης τρο-
φών για να μεγαλώσουν.  Οι 
πλέον θρεπτικές πρώτες ύλες για 
τις τροφές αυτές είναι το ιχθυά-
λευρο και το ιχθυέλαιο, που στην 
ουσία είναι άλευρο και έλαιο 
προερχόμενα κυρίως από αλιεύ-
ματα του Ειρηνικού και του Ατ-
λαντικού ωκεανού. Οι ύλες αυτές 
περιέχουν τα απολύτως απαραί-
τητα αμινοξέα και λιπαρά οξέα 
που απαιτούνται για την αύξηση των ψαριών. Είναι 
οι ίδιες θρεπτικές ουσίες που πρέπει να συμπερι-
λαμβάνουμε και εμείς καθημερινά στην ισορροπη-
μένη διατροφή μας. Πέρα από αυτά, υπάρχουν και 
άλλα συστατικά που στόχο έχουν να αυξήσουν την 
θρεπτική αξία των ιχθυοτροφών αλλά και να τους 
προσδώσουν μια συνεκτική μορφή ώστε να μην 
θρυμματίζονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
και αποθήκευσης, όπως είναι το άλευρο του σιτα-
ριού και καλαμποκιού. Σε αυτά προστίθενται και 
ανόργανα μακροστοιχεία όπως το ασβέστιο, φω-
σφόρος, νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο αλλά και ιχνοστοι-
χεία όπως σίδηρος, ψευδάργυρος, ιώδιο, σελήνιο 
μαζί με απαραίτητες βιταμίνες και αντιοξειδωτικές 
ουσίες. Γενικώς τα όποια πρόσθετα των ιχθυοτρο-
φών είναι ίδια με αυτά που συμπεριλαμβάνονται σε 
όλα τα τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης ή/και 
υπάρχουν ως συμπληρώματα διατροφής. Όλα τα 
παραπάνω προστίθενται σε ποσότητες σύμφωνα με 
τη νομοθεσία και ανάλογα με το αναπτυξιακό στά-
διο του ψαριού για να προσδώσουν ένα πλήρως 
θρεπτικό σιτηρέσιο. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που λαμ-
βάνονται υπόψη για τη σύσταση των ιχθυοτροφών 
εκτός από τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών. Αυ-
τοί σχετίζονται κυρίως με περιβαλλοντικά και οικο-
νομικά θέματα. Η αλιευτική πίεση στα φυσικά ιχ-
θυοαποθέματα που ασκείται από τον άνθρωπο εξ 
αιτίας της υπεραλίευσης, καθώς και η κλιματική αλ-
λαγή, οδήγησαν στην σταδιακή μείωση του ποσο-
στού των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στις ιχθυο-

τροφές και η επιστημονική κοινότητα στράφηκε 
στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών 
και λιπών για την κάλυψη των αναγκών των διαφό-
ρων ειδών ψαριών. Έτσι σήμερα υπάρχουν διαθέ-
σιμες μια ποικιλία από φυτικές πρώτες ύλες μεταξύ 
των οποίων η σόγια, το ηλιάλευρο, η ελαιοκράμβη 
κλπ. καθώς και τα φυτικής προέλευσης έλαια που 
έχουν μειώσει κατά πολύ την εξάρτηση από τις θα-
λάσσιες πηγές πρώτων υλών. Προϊόντα που προέρ-
χονται από άλλες βιομηχανίες τροφίμων για τον άν-
θρωπο, όπως για παράδειγμα τα υπολείμματα από 
τη φιλετοποίηση άλλων ειδών ψαριών, τα οποία εί-
ναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όχι μόνο συ-
νεισφέρουν στη θρέψη των ψαριών αλλά ελαττώ-
νουν την πίεση στο περιβάλλον μέσω της μείωσης 
των αποβλήτων και της υλοποίησης της κυκλικής οι-
κονομίας. Οι χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές πρώ-
τες ύλες έχει αποδειχθεί ότι δεν επηρεάζουν αρνη-
τικά την ανάπτυξη των ψαριών. Σήμερα το 
ιχθυάλευρο συνιστά περίπου το 20% των συστατι-
κών των ιχθυοτροφών. Οι συνεχείς ερευνητικές 

προσπάθειες των τελευταίων ετών είναι επικεντρω-
μένες στη δημιουργία νέων πρώτων υλών από 
εναλλακτικές βιώσιμες πηγές, όπως είναι το φυτο-
πλαγκτόν, τα φύκια, το άλευρο των προνυμφών των 
εντόμων και άλλα. Όλες αυτές οι πηγές βρίσκονται 
χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, αποτελούν μέρος 
της φυσικής διατροφής των ψαριών, χωρίς να είναι 
ανταγωνιστικές με άλλες χρήσεις, παρέχουν τη δυ-
νατότητα ανακύκλωσης μη χρησιμοποιούμενων 

υλικών και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα πα-
ραγόμενα προϊόντα. Το παραγόμενο ψάρι σιτιζό-
μενο με τα παραπάνω συστατικά αποτελεί μια εξαι-
ρετικής ποιότητας τροφή για τον άνθρωπο καθώς 
είναι πλούσιο σε ω-3 λιπαρά οξέα και ιχνοστοιχεία 
ενώ ειδικά για τα Μεσογειακά είδη αυτά χαρακτη-
ρίζονται από υψηλή γευστικότητα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η 
διατροφή των ψαριών λειτουργεί μέσα σε ένα πε-
ριβάλλον που έχει τρεις κύριες συνιστώσες. Πρώτη 
είναι η κοινωνική συνιστώσα που έχει να κάνει με 
το πώς βλέπει η κοινωνία συνολικά τα εκτρεφόμενα 
ψάρια ανάλογα με τις συνήθειές της και τις προτε-
ραιότητες που θέτει. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά 
το οικονομικό κομμάτι και σχετίζεται με το κόστος 
παραγωγής των ψαριών, το οποίο με τη σειρά του 
θα διαμορφώσει το κόστος των εκτρεφόμενων ψα-
ριών και το κατά πόσο είναι οικονομικώς προσιτά 
στους καταναλωτές. Τέλος, η τρίτη συνιστώσα είναι 
η τεχνολογική, δηλαδή το κατά πόσο υπάρχουν οι 
κατάλληλες γνώσεις και δυνατότητες για την οποι-

αδήποτε παραγωγή και επεξεργασία των πρώτων 
υλών και του τελικού προϊόντος. Σε αυτές τις τρεις 
συνιστώσες εμπλέκεται η πολιτεία με τις αποφάσεις 
της και τις νομοθεσίες που θεσπίζει, οι ιχθυοπαρα-
γωγοί που επενδύουν τα κεφάλαια τους και παρά-
γουν το προϊόν και τέλος εμπλέκονται τα κάθε εί-
δους ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που 
δημιουργούν, μεταδίδουν και εφαρμόζουν τις νέες 
γνώσεις και τεχνολογίες. Η αρμονική σχέση όλων 
των παραπάνω είναι αυτή που δίνει την ώθηση για 
περαιτέρω ανάπτυξη. 

Κάνοντας μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελ-
θόν, παρά τις όποιες δυσκολίες, μπορούμε να υπε-
ρηφανευόμαστε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε ορθώς το 
συγκριτικό πλεονέκτημά της στην περίπτωση των 
υδατοκαλλιεργειών, κατακτώντας μια κυρίαρχη 
θέση τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και της 
επιστήμης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Είναι 
χρέος όλων μας, της πολιτείας, των παραγωγών του 
κλάδου και των επιστημόνων η συνέχιση της αρμο-
νικής συνεργασίας με την ίδια προσοχή και αφο-
σίωση για τη διατήρηση της θέσης αυτής. 

Των Δρ. Σταύρου Χατζηφώτη, Δρ. Ιωάννη Νέγκα, Δρ. Ελένης Φουντουλάκη,Δρ.  Ιωάννη Κοτζαμάνη (ΕΛΚΕΘΕ) 

Ο Αντώνης Σανουδάκης με μοναδικό 
τρόπο ξεδιπλώνει τη ζωή, τη δράση και 
τις σκέψεις του Δημήτρη Ξυριτάκη (ΔΞ). 
Επιχειρεί να ρίξει φως στην ιστορία του 
τόπου μας διευρύνοντας τους ορίζοντες 
της. Αποτελεί συμβολή στην προφορική 
ιστορία, όπως λέει και ο ίδιος. Τον διευ-
κολύνει βέβαια ότι πολλές φορές συ-
ναντήθηκαν στους δρόμους της φω-
τιάς, σε κοινούς αγώνες και 
μοιράστηκαν ελπίδες, όνειρα και ορά-
ματα. Στο βιβλίο βυθιζόμαστε στις πε-
ρισσότερο από διακόσιες σελίδες με 
διηγήσεις του ΔΞ και ξυπνούνε μέσα 
μας οι ιδέες ενάντια στο φασισμό κάθε 
μορφής. Για να ξαναθυμούνται οι πα-
λιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι τι ση-
μαίνει φασισμός, δικτατορία η χούντα. 
Για να μαθαίνομε πόσα δεινά επιφυλάσ-
σουν στους πολίτες οι εθνικιστικές δυνά-
μεις της αντίδρασης. 

Ο ΔΞ ξεκινάει τις αφηγήσεις με ειδυλλια-
κές σκηνές από την αγροτική ζωή, κυρίως 
από τα Καλέσα, το χωριό του. Αφενός 
σκληρή δουλειά για τις καλλιέργειες και τις 
παραγωγές και αφετέρου σκληροί αγώνες 
και συλλαλητήρια για αξιοπρεπείς τιμές 
στα προϊόντα. Στα χρόνια της δεκαετίας 
του 1960 πρωτοστατούν οι αμπελουργοί 
και η κοινωνία του Ηρακλείου συμπαρα-
στέκεται στους δίκαιους αγώνες της αγρο-
τιάς. Μέσα στις πολλές περιγραφές του ΔΞ 
ξεχωρίζουν εκείνες για τα μετόχια. Ιδιότυ-
πες κοινωνίες τόσο για τη δουλειά όσο και 
για τη ζωή με τα γλέντια, τους χορούς και 
τα τραγούδια. Αγρότες και εργάτες δού-
λευαν μαζί, έτρωγαν μαζί, τραγουδούσαν 
παρέα, όλοι μαζί! Σκαφτιάδες και τρυγη-
τάδες, αλουσιδιαστάδες και κόφτρες. 
Σκληρή χειρωνακτική δουλειά από τη μία 
και από την άλλη χοροεσπερίδες, πανηγύ-
ρια, χοροί, ερωτικά παιγνίδια και παρα-
τράγουδα με καβγαδάκια καμιά φορά.  

Στη συνέχεια ο ΔΞ αναφέρεται στις μά-
χες ενάντια στο ναζισμό, στη μάχη της 
Κρήτης και στην επική Εθνική Αντίσταση. 
Στους αγώνες και στις ηρωικές ενέργειες, 
στο κάψιμο των χωριών και στις μαζικές 

εκτελέσεις, στους αγωνιστές αλλά και 
στους προδότες. Στα έργα των δημοκρα-
τών αλλά και στα φρικτά κι ανόσια έργα 
των ναζί κατακτητών, των δοσιλόγων και 
του κάθε λογής σουμπερίτη. 

Τη ζωή στο χωριό διαδέχεται η μετακό-
μιση στο Ηράκλειο και τα γυμνασιακά 
χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι 
πνευματικές αναζητήσεις του νεαρού μα-
θητή αλλά και η παρουσίαση σημαντικών 
δασκάλων που σφράγισαν την πνευματική 
εξέλιξη των μαθητών. Από το Ηράκλειο ο 
ΔΞ βρίσκεται φοιτητής στη Νομική Σχολή 
Αθηνών με υποτροφία. Μια ενδιαφέ-
ρουσα πορεία μόρφωσης και ανησυχιών, 
αναζητήσεων και αγώνων σε εποχές φοι-
τητικών αναβρασμών και κινητοποιήσεων, 
ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδισμού, 
των παρακρατικών οργανώσεων και αντι-
δραστικών κύκλων. Αγώνες για τη Δημο-
κρατία, τη παιδεία, την Ελλάδα της αξιο-
πρέπειας. Και που δεν είναι μπερδεμένος! 
Σε περιοδικά, εκλογές, εκδηλώσεις, συνε-
δριάσεις και κινητοποιήσεις, σε φοιτητικά 
αιτήματα και κινήματα της εποχής!  Με 
γλαφυρό τρόπο παρουσιάζει τις ιδεολογι-
κές αντιπαραθέσεις των νεολαίων της 
Ένωσης Κέντρου, ΕΔΗΝ, με τους Λαμπρά-
κηδες και τους κοινούς αγώνες.  

Η δεκαετία του 60 είναι χαρακτηρι-

σμένη από σημαντικές στιγμές της νεώτε-
ρης ιστορίας. Δημοκρατικοί αγώνες, πολι-
τικά παιγνίδια, αποστασία και στο ύστε-
ρον η δικτατορία της 21ης Απριλίου του 
1967 και η Ελλάδα βρίσκεται στο γύψο. 
Ένα λασπωμένο τανκς πηγαινοέρχεται τη 
διαδρομή Ομόνοια – Πατησίων κι ένας κα-
ραβανάς στο πύργο του πυροβολώντας, 
ουρλιάζει στη ντουντούκα, «στα σπίθια 
σας, στα σπίθια σας!» Την ίδια νύχτα στο 
Ηράκλειο συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές 
και χρειάστηκε ο στρατός με δυο λόχους 
να ανοίξει πυρ. Σαν είδαν ότι η δικτατορία 
είχε επικρατήσει σε όλη την χώρα διαλύ-
θηκαν ενώ συνελήφθησαν αρκετοί διαδη-
λωτές. 

Κι έτσι ξεκινούν νέα μαρτύρια του δη-
μοκρατικού λαού, των φοιτητών και ολό-
κληρης της χώρας. Η χούντα, ο φασισμός 
και η φοβέρα! Ο ΔΞ επιστρέφει στο Ηρά-
κλειο και στην Αγία Ειρήνη δίνουν όρκο 
ενάντια στη δικτατορία. Χιλιάδες προκη-
ρύξεις ρίχτηκαν στη πόλη με συνθήματα 
όπως: 1-1-4, Δημοκρατία και κάτω η δι-
κτατορία. Η αστυνομία έστελνε τους προ-
γραμμένους συνήθως αριστερούς στην 
εξορία! Εκείνη την εποχή στο Ηράκλειο 
οργανώνεται η αντιδικτατορική οργάνωση 
ΔΕΚΑ, 10Κ. Σημαντικές προσωπικότητες 
συμμετέχουν, παλαιότεροι και νεότεροι, 
για να βοηθήσουν να πέσει η χούντα. Σε-
λίδες γεμάτες με γνωστά και άγνωστα 
πρόσωπα  που ρισκάρουν και αγωνίζονται 
για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 
Ιστορικές συναντήσεις, σημαντικά γεγο-

νότα, συσκέψεις, δράσεις, σχέδια αλλά και 
συλλήψεις, κυνηγητά, στημένες δίκες, φυ-
λακίσεις, βασανισμοί, εξορίες, κακοποι-
ήσεις και εκβιασμοί. Σωματική και ψυχο-
λογική βία!  

Με κομμένη την ανάσα διαβάζονται αυ-
τές οι ιστορίες και οι περιπέτειες στις διά-
φορες φυλακές, Χανίων, Αλικαρνασσού, 
Αίγινας κτλ και η ζωή των πολιτικών κρα-
τούμενων. Κόλπα και ευρεσιτεχνίες και συ-
νεχής αγώνας για τη Δημοκρατία, την 
ελευθερία, τη μόρφωση, τη τέχνη και το 
πολιτισμό. 

Το Μάη του 1970 ο ΔΞ αποφυλακίζεται 
και επανέρχεται στο Ηράκλειο. Μόνιμος 
επισκέπτης στο σπίτι ο χωροφύλακας με 
τις στερεότυπες ερωτήσεις, τις συνηθισμέ-
νες συλλήψεις και κρατήσεις ωρών η ολί-
γων ημερών. Το φθινόπωρο ανεβαίνει 
στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις σπου-
δές του στη Νομική Σχολή. Παράλληλα με 
τις σπουδές συνεχίζει την αντιδικτατορική 
πάλη μέσα από διάφορες οργανώσεις. 
Μέσα στις σελίδες του βιβλίου ζωντα-
νεύουν εμβληματικές μορφές του αντιστα-
σιακού αγώνα. Στις αρχές του 1971 πα-
ρουσιάζεται φαντάρος για να καταλήξει 
σε τάγμα ανεπιθύμητων κάπου στην Κο-
ζάνη. Η πτώση της χούντας βρίσκει τον ΔΞ 
επιστρατευμένο και οι συγκρούσεις του εί-
ναι σε μόνιμη βάση. Επειδή ζητούσε η μο-
νάδα να κινηθεί προς την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας τον θέτουν σε κράτηση. 
Κρατούμενος στο στρατό δέχεται την πρό-
σκληση να συμμετέχει στην κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας, στο υφυπουργείο οικι-
σμού, δίπλα στον Κώστα Αλαβάνο. 

Ακολουθούν οι αφηγήσεις από την συμ-
μετοχή του στην πολιτική ζωή της χώρας, 
ταγμένος στην Ένωση Κέντρου. Μετά το 
1981 έντονα προβληματισμένος πιστεύει 
ότι η υπόθεση της Δημοκρατίας δεν είναι 
μόνο θέμα των κομμάτων που παλεύουν 
για την είσοδο στη Βουλή η για την από-
χτηση της εξουσίας. Είναι υπόθεση σε 
πολλά επίπεδα, στους ΟΤΑ, στην προστα-
σία του περιβάλλοντος, στην εκδίωξη των 
ξένων βάσεων, στην προστασία των μει-
ονοτήτων από τη δράση των κατασταλτι-
κών μηχανισμών και των προκαταλήψεων 
κτλ. Ο ΔΞ λέει ότι σε πολλούς αγώνες δρας 
μεν με τους φίλους σου σε ολιγομελείς 
ομάδες αλλά έχεις πίσω σου ένα ολόκληρο 
λαό που εγκρίνει τους αγώνες και επιδοκι-

μάζει έστω και σιωπηλά τη στάση σου. 
Σαν επίλογος του βιβλίου είναι η εκτί-

μηση του ΔΞ στον ελληνικό λαό και στις 
δυνατότητες του να δημιουργήσει το μέλ-
λον του, με τρόπο αντάξιο στις ικανότητες 
και στις ιστορικές του καταβολές. Κρίνει 
και κατακρίνει τον τρόπο ζωής που οδηγεί 
στον εφησυχασμό και στην κατανάλωση. 
Πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει σαν 
στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στη 
διεθνή σκηνή χρησιμοποιώντας τη μεγάλη 
πολιτιστική της κληρονομιά. Κάτι που λέ-
γεται από πολλούς και ελάχιστα υλοποιεί-
ται. Ο ΔΞ υπήρξε άνθρωπος της δράσης 
της κεντροαριστεράς και της ενότητας του 
χώρου με βαθιά πίστη στους δημοκρατι-
κούς θεσμούς. Ενάντια στα συμπτώματα 
παρακμής επιζήτησε ένα νέο αέρα ανα-
ζωογόνησης, ενώ τον προβλημάτιζε έν-
τονα ο εθνικιστικός παροξυσμός που πί-
στευε ότι θα ξεπεραστεί. Ανησυχούσε για 
την κακή χρήση των σύγχρονων τεχνολο-

γιών και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
σε βάρος των ελευθεριών του πολίτη. 

Για ακόμη μια φορά, ο Αντώνης Σανου-
δάκης, σε μια εποχή έκπτωσης του πολιτι-
κού βίου και λόγου, μας προσφέρει ένα 
θαυμάσιο πόνημα για τον μαχητή και δια-
νοούμενο δικηγόρο, Δημήτρη Ξυριτάκη, 
που παρέμεινε σταθερός στις αρχές και τις 
αξίες του, μέχρι και τη μέρα που έφυγε για 
τους τόπους του Μύθου στις 22/6/2018. 
Ένα πόνημα για να μην ξεχνούμε τα εγ-
κλήματα των ναζιστών, τα έργα του φασι-
σμού και της χούντας που κάποιοι προ-
σπαθούν να τα εξωραΐσουν για να τα 
ξεχάσομε. 

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη 
Σανουδάκη για τον Δημήτρη Ξυριτάκη, θα 
πραγματοποιηθεί στη προβλήτα της Μα-
ρίνας, στο βενετσιάνικο λιμάνι, στις 23 Σε-
πτεμβρίου, από τις εκδόσεις Ταξιδευτής, 
υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και 
του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. 

Toυ  
Κωστή Μουδάτσου

Δημήτρης Ξυριτάκης-Αντιδικτατορική Οργάνωση Κρήτης
(Του Αντώνη Σανουδάκη από τις εκδόσεις Ταξιδευτής)
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Μπροστά σε αδιέξοδο  
η κυβέρνηση 

Εύκολα κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν 
παίρνει δραστικά μέτρα για να αποκόψει την 
ορμή του δεύτερου κύματος της πανδημίας, που 
απειλεί και τη χώρα μας. Και όταν λέμε δραστικά, 
για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάκτυλό 
μας, εννοούμε ένα οριζόντιο lockdown. Κάτι τέ-
τοιο όμως, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν 
είναι εφικτό. Με τόσους τουρίστες στη χώρα και 
με τόσους εσωτερικούς εκδρομείς, ελέω Αυγού-
στου, πώς και σε πόσο χρονικό διάστημα, μπο-

ρείς να εφαρμόσεις μια καθολική καραντίνα; Έπειτα για να γίνει κάτι τέτοιο 
πρέπει να γνωρίζεις ότι θυσιάζεις την οικονομία και άρα να έχεις κάνει 
τα κουμάντά σου. Μα δυστυχώς τα 72 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμα πού θα πάνε. Και έπειτα ρωτήστε 
καταστηματάρχες εστίασης και διασκέδασης, καθώς και το προσωπικό 
τους, τι θα συμβεί σε περίπτωση νέου λουκέτου; Προφανώς και η κα-
τάσταση είναι αδιέξοδη και στο μόνο που μπορούμε να προσδοκούμε 

είναι οι μικρότερες δυνατές απώλειες. 
 

Είναι για τα δύσκολα 
Η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να ανα-

θέσει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης την ευθύνη της εκτέλεσης 
των έργων οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ έχει πολλές αναγνώσεις σε 
σχέση με το πώς δρομολογήθηκε, όπου ασφαλώς είναι κορυφαίος ο 
ρόλος του διευθύνοντος συμβούλου κ. Παπαδογιάννη, που είναι γνω-
στό ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με τα κυβερνητικά στελέχη και με το 
περιβάλλον Μητσοτάκη. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι απαιτήσεις αυτές 
δεν θα μπορούσαν καν να διατυπώνονται προφορικά, εάν δεν υπήρχε 
ο διευθυντής Συγκοινωνιακών Εργων του ΟΑΚ Γιώργος Αγαπάκης, ο 

οποίος έχει αποδείξει ότι είναι για τα δύσκολα και έχει 
διαχειριστεί με επιτυχία εξαιρετικά σύνθετα έργα, τα 
οποία κατάφερε να φέρει σε πέρας...  

 

Η εκκωφαντική σιωπή… 
Βεβαίως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Αυτή που λέει 

ότι όλα τα σημαντικά δημόσια έργα θα πρέπει να εκτε-
λούνται μονό με τον έλεγχο και την εποπτεία δημοσίων 
φορέων και υπηρεσιών, για να έχουν τη σφραγίδα της 
σωστής εκτέλεσης τους. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΑΚ είναι 
ανώνυμη εταιρεία.  Εδώ αναμένονται με ενδιαφέρον οι 
επίσημες τοποθετήσεις, διότι μέχρι στιγμής καταγράφε-
ται εκκωφαντική σιωπή από τους τοπικούς παράγοντες... 

 

Αποχαιρετισμός με το πενάκι 
Τίτλοι τέλους και για το «Έθνος της Κυριακής» χθες 

και ο σκιτσογράφος της εφημερίδας Πάνος Μαραγ-
κός αποχαιρέτησε τους αναγνώστες με τον δικό του 

τρόπο και με το πενάκι του. Μάλιστα σε ανάρτησή 
του στο facebook μεταξύ άλλων αναφέρει:  

«Μια συναρπαστική εμπειρία σχεδόν 40 
χρόνων ολοκληρώνεται. Ήταν Σεπτέμβρης του 

1981, όταν με την καθοδήγηση του αείμνηστου 
Αλέκου Φιλιππόπουλου εμπλακήκαμε στην επανέκ-
δοση του μεταδικτατορικού «ΕΘΝΟΥΣ» των μεγάλων 
επιτυχιών. 

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για την ελευθερία 
που μου εξασφάλισαν στο έργο μου. 

Κρατάω πολύτιμη «προίκα» την συμπόρευση με αρκετούς σημαντικούς και έντιμους ανθρώ-
πους καθώς και τις δυνατές φιλίες». 

 

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα 

που απηύθυνε η κίνηση SOS BOAK, που σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Κρήτης και την Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ , οργά-
νωσε εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στο ισόγειο του 

κτηρίου της Περιφέρειας στην πλατεία Ελευθερίας. 
"Όλοι οδηγούμε... Όλοι δίνουμε αίμα", ήταν το σύν-
θημα της δράσης. Οι διοργανωτές τόνισαν πως "στό-

χος της συγκεκριμένης ομάδας αιμοδοσίας δεν είναι 
αποκλειστικά η συγκέντρωση αίματος για τους τραυμα-

τίες, αλλά παράλληλα και η ευαισθητοποίηση όλων μας. Η 
ευαισθητοποίηση στον χώρο του εθελοντισμού και της ανι-
διοτελούς προσφοράς στον συνάνθρωπο’. Η ομάδα μετρά 
17.255 μέλη και έχει στο ενεργητικό της ποικίλες δράσεις. 

Κώνοι 

Πολλά έχουν δει τα μάτια 
μας τελευταία, αλλά το να βάζεις 
προστατευτικούς κώνους εντός τε-
χνικής υπηρεσίας για να εμποδίσεις 
την είσοδο του κοινού λόγω της 
πανδημίας πάει πολύ… Δηλαδή τι 
τους εμπόδισε να βάλουν μια ταμ-
πελίτσα και να εξηγούν το πλαίσιο 
λειτουργίας της υπηρεσίας; Καταρ-
χάς τα εμπόδια αυτά είναι πρό-
βλημα και για τους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους στην υπηρεσία, καθώς 
μετακινούνται από το ένα γραφείο 
στο άλλο, και κατά δεύτερον, μπο-
ρεί να είναι η αιτία να προκαλέσουν 
ατύχημα στον πολίτη που προσπα-
θεί να κάνει τη δουλειά του… Δύ-
σκολο είναι να πέσει να σπάσει το 
χέρι του κάποιος;  

 

Φυτώριο 

Ο κόσμος το έχει τούμ-
πανο και μερικοί μερικοί κρυφό κα-
μάρι το γεγονός ότι η Λότζια εξελίσ-
σεται και απροκάλυπτα ως φυτώριο 
φιλοδοξιών. Εδώ βέβαια το πραγ-
ματικό ενδιαφέρον δεν το έχουν 
απαραίτητα αυτοί που εκδηλώνον-
ται απροκάλυπτα  και εκθέτουν τον 
εαυτό τους, αλλά αυτοί που λει-
τουργούν υπόγεια, κάτω από τις 
φτερούγες των ισχυρών τους οποί-
ους θεωρητικά στηρίζουν και με 
την πρώτη ευκαιρία θα τους ξεπου-
λήσουν… όπως άλλωστε έχουν 
αποδείξει κατ’ επανάληψη…  

Κρούσματα 

Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι δεν πρόκειται να μεταδώσουν 
σε πολλούς άλλους τον κοροναϊό, 
αλλά οι λιγοστοί που βρίσκονται 
στο λάθος σημείο στη λάθος στιγμή 
της λοίμωξης είναι αρκετοί για να 
κάνουν ευρύτερη «ζημιά», σύμ-
φωνα με τους Αμερικανούς επιστή-
μονες που προχώρησαν σε σχετική 
μελέτη. Όλες οι εκτιμήσεις από διά-
φορες χώρες συνηγορούν ότι μόνο 
το 10% έως 20% των κρουσμάτων 
ευθύνονται για το 80% περίπου 
των νέων λοιμώξεων. 

 

Κρατήρας 

Η τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της 
Βηρυτού δημιούργησε κρατήρα 
βάθους 43 μέτρων, όπως δήλωσε 
χθες πηγή από τις λιβανέζικες δυνά-
μεις ασφαλείας, επικαλούμενη τις 
εκτιμήσεις Γάλλων πυροτεχνουρ-
γών που επισκέφθηκαν το σημείο. 

Η έκρηξη που σημειώθηκε την 
Τρίτη «δημιούργησε κρατήρα βά-
θους 43 μέτρων» δήλωσε η πηγή. 

Μάσκα ακόμα και έξω 
Η συζήτηση για την αναγκαιότητα της χρήσης μά-

σκας δεν έχει τέλος. Αν και κάποιοι αντιδρούν, οι 
ειδικοί δε σταματούν να τονίζουν ότι πρέπει να 
φοράμε μάσκα ακόμα και σε εξωτερικούς χώ-
ρους. 

Ο καθηγητής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης, αναφέρει: “Μάσκα 
κι έξω”! 

Μάσκα στις πολυσύχναστες πλατείες και δρόμους, 
ακόμη και σε αυτά δίπλα στη θάλασσα! Τη μάσκα τη 
βγάζουμε μόνο για να φάμε και να πιούμε, πάντα βέ-
βαια σε μέρη που η απόσταση από τους διπλανούς 
μας είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο!” 

 

Τα μεγάλα ζόρια του Χαρδαλιά 

Δύσκολη η χθεσινή ημέρα για τον Χαρδαλιά. Ο υπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο 
τα της πανδημίας, που αναζωπυρώνεται και απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση και λήψη μέτρων, για να μη χαθεί τελείως η 
μπάλα, αλλά μετέβη και στην Εύβοια. Από τις φονικές καταιγί-
δες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εφτά άτομα (αγνοείται 
ένας), ενώ και οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες σε πολλούς οικι-
σμούς της περιοχής, που πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη. 

 

Τι προσάπτει η αντιπολίτευση 
Η αντιπολίτευση πάντως δεν έχασε την ευκαιρία να καταγ-

γείλει την κυβέρνηση, που δεν έκανε χρήση του τηλεφωνικού 
αριθμού 112, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους των 
πληγεισών περιοχών, αν και οι μετεωρολόγοι είχαν αναφερθεί 
στην επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων. 

 

«Το 112 δεν είναι διά πάσαν 
νόσον» 

«Το 112 δεν είναι διά πάσαν νόσον, είναι  ένα επι-
χειρησιακό εργαλείο που καλύπτει συγκεκριμένες 
ανάγκες», απάντησε ο κ. Χαρδαλιάς σε  σχετική ερώ-
τηση. Όπως τόνισε, αν είχε ενεργοποιηθεί μπορεί να 
είχαμε εκατόμβη νεκρών, αφού η εκκένωση σπιτιών 
μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη όταν η γύρω περιοχή 
είναι πλημμυρισμένη. «Έχουμε πέντε νεκρούς και οι 
τρεις έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να 
φύγουν» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας.  

 

Νέο γκράφιτι στ’ Ανώγεια 

Ένα ακόμα εντυπωσιακό γκράφιτι στα Ανώγεια διά 
χειρός Αλέξανδρου Ραπτάκη. Μετά τα δύο σπουδαία έργα 
που δημιούργησε για το φεστιβάλ Χαϊμαλίνα- τις προσωπογραφίες του Νίκου Ξυλούρη και 
της Ευαγγελίας Κλάδου- έβαλε το χέρι του και στο προαύλιο του «Σταυράκειου» Γυμνασίου 
και Λυκείου Ανωγείων.  

 Με την προτροπή του Συλλόγου Αποφοίτων 
και Φίλων του σχολείου, προσπάθησε να αποτυ-
πώσει συνοπτικά την πορεία της ζωής του Μι-
χάλη Σταυρακάκη στον κόσμο, παραδίδοντας 
ένα έργο με διαστάσεις 7Χ12 μέτρα. 

Η γραμμή της ζωής του ξεκίνησε το 1879 από 
τα Ανώγεια, πέρασε από τη Σμύρνη της Μικράς 
Ασίας, έφτασε στη δυτική όχθη της Βόρειας Αμε-
ρικής όπου και συναντήθηκε με τη σπουδαία γυ-
ναίκα και σύντροφό του Λετίσια και ξανά πίσω το 
1954 στα Ανώγεια, με καταστάλαγμα και αντί-
δωρο στα χαλάσματα του πολέμου, το σχολείο 
που έμελλε να αλλάξει τη ροή της 

ιστορίας στην περιοχή. 
 

Διακοπές στο Ρέθυμνο 

Το ζευγάρι Ολγα Κεφαλογιάννη-Μίνως Μάτσας 
περνά το πρώτο του καλοκαίρι στον αγαπημένο προορισμό της βουλευτού, 
τον τόπο καταγωγής της, το Ρέθυμνο. 

Μάλιστα ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας χθες,  κοινοποίησε κοινή φω-
τογραφία του με την Ολγα Κεφαλογιάννη από τις διακοπές τους στην Κρήτη, με φόντο 
το λιμάνι του Ρεθύμνου, μέσα από μια αισθησιακή οπτική γωνία. 

Φωτογραφία από τις διακοπές της στην Κρήτη, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον καλό 
της Μίνω Μάτσα, πόσταρε και η Όλγα Κεφαλογιάννη. 

Το ζευγάρι πλέον δεν κρύβεται, όπως και τα χαμόγελα ευτυχίας στα πρόσωπά τους.  

ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

@patris
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Μ
εγάλη διαδή-
λωση και σο-
βαρά επεισό-
δια ήταν σε 
εξέλιξη χθες 

βράδυ στη Βηρυτό, για δεύτερη 
νύχτα, καθώς η εξαγγελία του 
πρωθυπουργού της χώρας για 
εκλογές και η παραίτηση της 
υπουργού Ενημέρωσης δεν 
ήταν ικανά στοιχεία για να πεί-
σουν τους πολίτες. Με υποσχέ-
σεις για οικονομική βοήθεια 253 
εκατ. ευρώ έληξε η σύνοδος των 
δωρητών. 

Οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέ-
τωποι με τα δακρυγόνα των 
αστυνομικών δυνάμεων έξω 
από το κοινοβούλιο, ενώ ξέ-
σπασε φωτιά στην πλατεία έξω 
από το κτήριο. Πετώντας πέτρες 
κατά των αστυνομικών, οι Λιβα-

νέζοι προσπαθούσαν να σπά-
σουν τον αστυνομικό κλοιό 
γύρω από το κοινοβούλιο, ενώ 
εισέβαλαν στα κτήρια των 
υπουργείων Στέγασης και Μετα-
φορών. 

Πολλοί είναι αυτοί που κα-
λούν σε γενικευμένη εξέγερση, 
ώστε να ανατραπεί όλο το πολι-
τικό σύστημα, καθώς οι πολίτες 
ζητούν μεταρρυθμίσεις του οι-
κονομικού συστήματος, της δι-
καιοσύνης και να αντιμετωπιστεί 
η διευρυμένη διαφθορά. 

Χθες, Κυριακή, παραιτήθηκε 
η υπουργός Ενημέρωσης του Λι-
βάνου, Μανάλ Αμπντέλ Σαμάντ, 
ζητώντας «συγγνώμη από τους 
Λιβανέζους, τις προσδοκίες των 
οποίων αποτύχαμε να πραγμα-
τώσουμε, καθώς αλλαγές δεν 
έγιναν... και, μετά την τρομα-

κτική καταστροφή στη Βηρυτό, 
παραιτούμαι από την κυβέρ-
νηση». Το υπουργικό συμβού-
λιο συνεδριάζει σήμερα το πρωί 
για να αποφασίσει τη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών. 

Στο πλευρό των πολιτών είναι 
και ο πατριάρχης της Εκκλησίας 
των Μαρωνιτών, Μπούτρος Αλ-
Ράι, ο οποίος έκανε έκκληση να 
παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση. 
«Δεν αρκεί μία παραίτηση. Η 
κυβέρνηση έδειξε ότι ήταν ανί-
κανη να διαχειριστεί την κατά-
σταση». 

Στη μεγάλη διαδήλωση του 
Σαββάτου στην πρωτεύουσα 
του Λιβάνου, οι πολίτες επιτέθη-
καν κατά τεσσάρων υπουρ-
γείων, αλλά και της Ένωσης 
Τραπεζών. Στη διάρκεια της κι-
νητοποίησης σκοτώθηκε ένας 

αστυνομικός, που έπεσε από 
ένα μπαλκόνι ενώ υπάρχουν 
τουλάχιστον 700 τραυματίες με-
ταξύ των διαδηλωτών, που βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι με τις αστυ-
νομικές δυνάμεις.  

Οι εικόνες της καταστροφής 
είναι συγκλονιστικές, ενώ σύμ-
φωνα με τις αρχές από την 
έκρηξη της 4ης Αυγούστου δη-
μιουργήθηκε κρατήρας βάθους 
43 μέτρων. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το βίντεο από drone στα χα-
λάσματα της πόλης. 

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος 
απολογισμός δίνει 158 θανά-
τους, ενώ οι τραυματίες υπολο-
γίζονται σε 5 έως 6.000. Αδιευ-
κρίνιστος παραμένει ο αριθμός 
των αγνοουμένων κάτω από τα 
συντρίμμια, ενώ ο ο στρατός 
του Λιβάνου ανακοίνωσε πως 

εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον 
εντοπισμό περισσότερων επι-
ζώντων. Σύμφωνα με τις επίση-
μες ανακοινώσεις είναι 21, 
ωστόσο οργανώσεις αρωγής 
αναφέρουν ότι περίπου 430 οι-
κογένειες ψάχνουν να βρουν δι-
κούς τους ανθρώπους. 

Βοήθεια 253 εκατ. 
δολαρίων 

Την ώρα που οι ζημιές υπολο-
γίζονται σε περίπου 15 δισ., η 
σύνοδος δωρητών που διοργά-
νωσε η Γαλλία υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ εξασφάλισε υποσχέ-
σεις για βοήθεια ύψους 252,7 
εκατ. ευρώ (ή 298 εκατ. δολα-
ρίων) ώστε να καλυφθούν οι με-
σοπρόθεσμες ανάγκες στη Βη-
ρυτό. Οι ηγέτες των χωρών και 
των διεθνών οργανισμών που 

συμμετείχαν στη σύνοδο κορυ-
φής, ωστόσο, έθεσαν έναν βα-
σικό όρο για την παροχή αυτής 
της βοήθειας: τα χρήματα και η 
βοήθεια να μην πέσουν στα χέ-
ρια διεφθαρμένων προσώπων. 

Όπως τόνισαν όλοι, με πρώτο 
τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτή η 
βοήθεια που θα πρέπει να δια-
τεθεί σε φάρμακα, νοσοκομεία, 
σχολεία, τρόφιμα και στέγαση 
(300.000 άνθρωποι έχουν μεί-
νει άστεγοι), επισήμαναν ότι ο 
Λίβανος είναι μια χώρα στην 
οποία είναι γνωστό ότι τα χρή-
ματα «χάνονται» σε «αόρατα» 
έργα υποδομών, ενώ δεν υπάρ-
χει διαφάνεια στη διαχείριση 
των πόρων. 

Κατά την έναρξη των εργα-
σιών της τηλεδιάσκεψης των δω-
ρητών, για να καθησυχάσει τους 
προβληματισμούς των ηγετών, 
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν διευκρίνισε ότι το έργο 
της διανομής της βοήθειας και 
της αξιοποίησής της θα πρέπει 
να συντονιστεί από τα Ηνωμένα 
Έθνη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής 
δεν έχει ληφθεί κάποια συγκε-

κριμένη απόφαση για το πώς θα 
μπορούσε να γίνει αυτό. 

Στη σύνοδο, υπό τον πρό-
εδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μα-
κρόν, συμμετείχαν μεταξύ άλ-
λων, ο Αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ, οι πρωθυ-

πουργοί της Ιταλίας Τζουζέπε 
Κόντε και της Ισπανίας Πέδρο 
Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Αιγύ-
πτου Σίσι και οι πρωθυπουργοί 
Αυστραλίας, Σουηδίας, Ιράκ και 
Κουβέιτ, και ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Η Βηρυτός φλέγεται μετά τις εκρήξεις 

•ΡΟΔΟΣ 30/8 - 2/9   
•ΝΑΞΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ 20-23/8   
•ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  1-6/9 

•ΣΥΡΟΣ 21-24/8 

•ΤΗΝΟΣ 21-24/8
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 23 (πίσω από το HONDOS) 
           τηλ. 2810 223356, 228226  

       www.mikatravel.com 

Ταξίδια στην
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