
Έκτακτα ημερήσια 
δρομολόγια για
 σήμερα Τετάρτη

Ημερίδα για τα 
χρόνια της Κατοχής

Οι “Μινωικές Γραμμές”, προκειμένου 
να καλύψουν τις αυξημένες μεταφορι-
κές ανάγκες, προγραμματίζουν έκτα-
κτα ημερήσια δρομολόγια σήμερα Τε-
τάρτη 8 Μαΐου, με αφίξεις και αναχω-
ρήσεις από τα λιμάνια Πειραιά και Η-
ρακλείου σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα: 

• Ηράκλειο-Πειραιάς: Αναχώρηση 
από Ηράκλειο στις 10 το πρωί. 

Άφιξη στον Πειραιά στις 6 το απόγευ-
μα και

• Πειραιάς-Ηράκλειο: Αναχώρηση 
από Πειραιά στις 10 το πρωί. 

Άφιξη στο Ηράκλειο στις 6 το από-
γευμα. 

Όσον αφορά στα βραδινά δρομολό-
για, οι “Μινωικές Γραμμές” ενημερώ-
νουν το επιβατικό κοινό ότι θα εκτελε-
στούν κανονικά με αφίξεις και αναχω-
ρήσεις από τα λιμάνια Πειραιά, Σού-
δας και Ηρακλείου, σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα: 

 Άφιξη Αναχώρηση
Πειραιάς 20:30 Σούδα
 04:30 05:00
Ηράκλειο 07:30

 Άφιξη Αναχώρηση
Ηράκλειο 20:30
Σούδα 23:30 23:59 
Πειραιάς 07:15
 
Για περισσότερες πληροφορίες, πα-

ρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να α-
πευθύνονται στον ταξιδιωτικό τους 
πράκτορα, στα κεντρικά πρακτορεία 
των “Μινωικών Γραμμών”, μέσω των 
πανελλαδικών αριθμών 801-11-
75000 (από σταθερό τηλέφωνο) και 
18175 (από σταθερό ή κινητό τηλέ-
φωνο), ή στα λιμενικά γραφεία της ε-
ταιρείας (Ηράκλειο: 2810/399.899, 
2810/229.602, 2810/330.198, Πειραι-
άς: 210/41.45.744, 210/40.80.028, 
Αθήνα: 210/33.76.910, Σούδα: 
6972/552.661, 28210/81.276, Χανιά: 
28210/45.911-12). 

Κρατήσεις on-line στο www.minoan.
gr.

Ημερίδα για την περίοδο Κατοχής 
στον Χάρακα διοργανώνουν την Πα-
ρασκευή 17 Μαΐου το Δίκτυο Συλλό-
γων Μεσαράς και ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Χάρακα. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου στις 10 το πρωί. Ομιλητές θα εί-
ναι οι: 

^ Μιχάλης Σπυριδάκης, με θέμα: “Η 
Μάχη της Κρήτης, οι κατοχικές στρατι-
ωτικές βάσεις Ναυτικού και Πυροβο-
λαρχιών και τα κατοχικά πολεμικά ο-
χυρωματικά έργα - απελευθέρωση, 
εμφύλιος”. 

^ Βασίλης Καφετσάκης, με θέμα: 
“Τα νοσοκομεία και η υγειονομική πε-
ρίθαλψη στα χρόνια της Κατοχής”.

^ Ελευθέριος Φοινίτσης, με θέ-
μα:“Τα θύματα του πολέμου της Μά-
χης της Κρήτης και της περιόδου της 
Κατοχής”.

“Μινωικεσ ΓραΜΜεσ”

Χαρακασ

«Από τη ναζιστική ισοπέδωση στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη»

Εκδήλωση μνήμης και τιμής 
για το ηρωικό Τυμπάκι

“Τυμπάκι - Από τη ναζιστική ισοπέδωση στην ανοι-
κοδόμηση και την ανάπτυξη” ήταν το θέμα της εκ-
δήλωσης που διοργάνωσε με επιτυχία την περα-
σμένη Κυριακή στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η 
Πολιτεία Τυμπακίου. 

Σ την εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ 
των οποίων ο Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας 
κ.κ. Μακάριος, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκο-

πής Κρήτης Αρχιμανδρίτης κ.κ. Νικάκης Χριστόφορος, ο βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Ηγουμενίδης, ο βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ-ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο περιφερειάρχης 
Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. 
Βασίλης Λαμπρινός, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου κ. Γεώργιος Πιτσούλης, ο αντιπεριφερειάρχης Πολι-
τισμού και Απόδημου Ελληνισμού κ. Κωνσταντίνος Φασου-
λάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αρχανών-Αστερουσίων κ. Γεώργιος Επιτροπάκης, ο αντιει-
σαγγελέας Εφετών κ. Νικόλαος Μαρκάκης, και ο εκπρόσω-
πος του Πολιτικού Γραφείου κ. Μανόλη Κεφαλογιάννη, κ. Νί-

κος Χρονάκης. Επίσης, τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση ο κ. Αντώνης Μανιαδάκης, διευθύνων 
σύμβουλος των “Μινωικών Γραμμών”, οι Τυμπακια-
νές πρωταθλήτριες κ. Κέλλυ Κυδωνάκη και κ. Μαρι-
νέλα Πεδιαδιτάκη, ο συγγραφέας του βιβλίου “Το Τυ-
μπάκι” κ. Μανόλης Χαλκιαδάκης, ο ζωγράφος κ. Αρι-
στόδημος Παπαδάκης, εκπρόσωποι των Γιατρών 
του Αιγαίου, εκπρόσωποι του Ναυταθλητικού Ομί-
λου Τυμπακίου, καθώς και οι πρόεδροι τοπικών 
συλλόγων του Τυμπακίου και συγκεκριμένα του Α-
γροτικού Συλλόγου Τυμπακίου κ. Μανόλης Ορφα-
νουδάκης, του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρι-
σμού Τυμπακίου κ. Βαγγέλης Τσιμπραγάκης, του Α-
ΟΤ κ. Αντώνης Λαμπράκης, του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τυμπακίου κ. Δημήτρης Χαλκιαδάκης και 
του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος στο 
Τυμπάκι “Μετόχι” κ. Αγγελική Γεωργιλάκη. 

Οι ομιλητές 
Ο πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης κ. Ανδρέας 

Λενακάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με 
τίτλο “Το χρέος στη Μνήμη. Ποια Μνήμη;”, συ-
γκλόνισε με μια βιωματική προσέγγιση των ιστο-
ρικών γεγονότων και του τρόπου που βιώθηκε 
ο απόηχός τους από τον ίδιο και τη γενιά του, δι-
αμορφωμένη από αφηγήσεις τρίτων και από 
προσωπικές του εμπειρίες, πάντα υπό το πρί-
σμα των πλούσιων ιστορικών του γνώσεων. 

Ο δεύτερος ομιλητής κ. Γεώργιος Καλογερά-
κης, στην ομιλία του με τίτλο “Τυμπάκι, 24 Ια-
νουαρίου 1942. Εάν αι οικογένειαι δεν έχουν ε-
γκαταλείψει τας οικίας των εντός των καθορι-
στικών προθεσμιών, θα εκδιωχθούν βιαίως”, 
σε συνέχεια πολυετούς μελέτης και έρευνας α-

πό τον ίδιο της ιστορικής περιόδου 1940-1945, έφερε στο 
φως νέα στοιχεία, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία 
του Τυμπακίου. Μάλιστα, επέλεξε να παρουσιάσει αδημοσί-
ευτα έγγραφα της εποχής, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σκο-
πίμως επικαλέστηκαν «λόγοι υγείας» για την επίσημη αιτιο-
λόγηση της εκκένωσης, πράγμα το οποίο στιγμάτισε αδίκως 
τους κατοίκους της περιοχής, αναλύοντας ταυτόχρονα τους 
πραγματικούς λόγους της εκκένωσης. 

Η τρίτη ομιλήτρια της εκδήλωσης, η κ. Ευαγγελία Μαράκη, 
με τίτλο ομιλίας “Τυμπάκι - Η κατάρρευση της οικονομίας α-
πό τους ναζί και η εξέλιξη σε υπόδειγμα οικονομικής ευημερί-
ας”, ανέλυσε τον τρόπο που ο λαός του Τυμπακίου, με την ερ-
γατικότητά του, από την οικονομική εξαθλίωση κατάφερε ό-
χι μόνο να ανακάμψει, αλλά και να δημιουργήσει το ακατόρ-
θωτο, να κατακτήσει δηλαδή το 1978 την κορυφή της Ελλά-
δας σε κατά κεφαλήν εισόδημα! 

Την εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα “Καστελλάκη” του Επιμε-
λητηρίου Ηρακλείου, διοργάνωσε η Πολιτεία Τυμπακίου. 

Το βίντεο με ιστορικές μαρτυρίες που προβλήθηκε κατά 
τη διάρκεια της βραδιάς ήταν μια επιμέλεια και ευγενική 
προσφορά των κ.κ. Κωνσταντίνου Κολυμπιανάκη και Αλέ-
ξανδρου Χριστόπουλου. Κατά τη διάρκεια της προβολής, 
το αίσθημα της συγκίνησης ήταν διάχυτο, καθώς με πε-
ριεκτικό και συνοπτικό τρόπο αποτυπώθηκαν ο πόνος, η 
ολοκληρωτική ισοπέδωση, ο ξεριζωμός και η ιστορία των 
θυμάτων των ναρκοπεδίων, που δημιουργήθηκαν από τις 
ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι κ.κ. Γιώργος Πα-

τεράκης (λύρα) και Μιχάλης Φραγκιαδουλάκης (λαούτο). 
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Εμπο-

ρικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανόλη Αλιφιεράκη 
για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας “Καστελλά-
κη” και για την τιμητική παρουσία του στην εκδήλωση. 

Επίσης, τους ομιλητές για την πολύτιμη συμβολή τους, 
καθώς και όλο τον κόσμο για τη σημαντική στήριξή του 
σε όλες μας τις δράσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για τον Αύγουστο του 2019, στο Τυμπάκι», αναφέρεται σε 
ανακοίνωση των διοργανωτών. 

Ο ξεριζωμός και τα θύματα των ναρκοπεδίων 
συΓκινηση
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Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση 
για την ανοικοδόμηση του Τυμπακίου μετά τη ναζιστική ισοπέδωση.


