Ένα ακόμα αρχείο ιστορικής εφημερίδας της Κρήτης παραδόθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017
Με το αρχείο της ιστορικής εφημερίδας «Κρητικός Αγών» της οποίας ιδρυτής και εκδότης
υπήρξε ο αρχηγός της Εθνικής αντίστασης αείμνηστος Καπετάν Μανόλης Γ. Μπαντουβάς,
εμπλουτίστηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου, έπειτα από την σχετική δωρεά της
οικογένειας Μπαντουβά.
Η νέα αυτή δωρεά έρχεται να εμπλουτίσει σημαντικά τα ιστορικά τεκμήρια της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, ιδιαίτερα δε αυτά που αφορούν στην εποχή των πρώτων μετακατοχικών
χρόνων της ιστορίας της Κρήτης και του νομού Ηρακλείου.
Η εφημερίδα «Κρητικός Αγών», όπως και η δωρηθείσα ήδη στη Βιβλιοθήκη, από τους
απογόνους του αειμνήστου Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά, και Κώστα Τριγώνη, εφημερίδα
«Ελεύθερος Τύπος», που εκδόθηκαν τα ίδια περίπου χρόνια, φωτίζουν μια ιδιαίτερη
περίοδο της ιστορίας του τόπου μας, ο οποίος είχε εξέλθει από την οδυνηρή περίοδο της
γερμανοϊταλικής Κατοχής και είχε εισαχθεί στην -τραγικότερη ακόμη από απόψεως
απωλειών - περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης Κώστα Τριγώνη, ο
οποίος απηύθυνε τη σχετική πρόταση στην οικογένεια του αειμνήστου Καπετάν Μανόλη. Η
οικογένεια Μπαντουβά ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία στην πρόταση και τις αμέσως
επόμενες ημέρες, παραδόθηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου οι 4 υπάρχοντες
βιβλιοδετημένοι τόμοι της ιστορικής εφημερίδας «Κρητικός Αγών».

Παράλληλα, παραδόθηκε από την οικογένεια Μπαντουβα - Μελά στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
Μαλεβιζίου και το πλήρες αρχείο της ιστορικής εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» που
εξέδιδε ο καπετάν Χρήστος Μπαντουβάς, από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης, βιβλιοδετημένο σε δέκα τόμους.

Οι νέες προσφορές της οικογένειας, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από το Δημοτικό
Συμβούλιο Μαλεβιζίου, στην τελευταία συνεδρίαση του οποίου παρέστησαν ο κ. Κ.
Μπαντουβάς, η κ. Ειρ. Μπαντουβά - Μελά (κόρη του εκδότη του Ελεύθερου Τύπου καπετάν
Χρήστου Μπαντουβά) ο καθηγητής κ. Χρ. Μπαντουβάς και άλλα μέλη της οικογενείας.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής
Πολιτισμού του Δήμου Κώστας Τριγώνης, παρουσίασε τα εντυπωσιακά στοιχεία
επισκέψεων στην Βιβλιοθήκη. Σημειώνεται ότι μόνο τα δανεισθέντα βιβλία το 2016, άγγιξαν
τα 3500
!
Τα στοιχεία αυτά μάλιστα,
οδήγησαν τον κ. Κ. Μπαντουβά στο να ανακοινώσει μια οικονομική δωρεά προς τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, ποσού 2.000 €, με σκοπό να αγοραστούν βιβλία που θα
εμπλουτίσουν το δανειστικό της τμήμα.
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Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ευχαρίστησε για μια ακόμα
φορά την οικογένεια Μπαντουβά - Μελά για την δωρεά της, ιδιαίτερα δε τον κ. Κώστα
Μπαντουβά που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας: «Η
Δημοτική μας Βιβλιοθήκη έχει πλέον μετατραπεί σε μια σημαντική κοιτίδα γνώσης και
πολιτισμού. Σε μια πολιτιστική δομή ανάδειξης πολύτιμων θησαυρών του τόπου μας. Η δε
ανταπόκριση που υπάρχει από τους επισκέπτες της, μικρούς και μεγάλους, δικαιώνει την
προσπάθειά μας και αποδεικνύει ότι η δημιουργία της, ήταν απαραίτητη.
Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω δημόσια την κ. Ειρήνη Μπαντουβά - Μελά και
την οικογένειά της για την ευγενική τους χειρονομία, μια κίνηση που αποδεικνύει το
ενδιαφέρον τους για την διάδοση του πολύτιμου αυτού αρχείου, αλλά και την κοινωνική
υπευθυνότητα που τους διακρίνει. Μια εξαιρετική χειρονομία που μας συγκινεί, μας γεμίζει
χαρά και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
Να ευχαριστήσω επίσης τον καλό μου φίλο Κώστα Μπαντουβά ο οποίος μας συγκίνησε για
μια ακόμα φορά με τη διπλή δωρεά του, ενώ δεν ξεχνάμε ότι μόλις πριν από λίγους μήνες
χρηματοδότησε και τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Αγίου Πάντων
που βρίσκεται και το μνημείο των 62 Μαρτύρων στην Αμμουδάρα, σε μελέτη, επίσης
προσφορά, του Μανώλη Βασιλάκη.
Να συγχαρώ τέλος τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Μαλεβιζίου Κώστα Τριγώνη, καθώς και όλα τα στελέχη της Βιβλιοθήκης μας, για τα πολύ
καλά αποτελέσματα που έχουν καταφέρει».

Η εφημερίδα «Κρητικός Αγών»
Η εφημερίδα «Κρητικός Αγών», όπως και η δωρηθείσα ήδη στη Βιβλιοθήκη, από τους
απογόνους του αειμνήστου Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά, και κ. Κώστα Τριγώνη,
εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», που εκδόθηκαν τα ίδια περίπου χρόνια, φωτίζουν μια
ιδιαίτερη περίοδο της ιστορίας του τόπου μας, ο οποίος είχε εξέλθει από την οδυνηρή
περίοδο της γερμανοϊταλικής Κατοχής και είχε εισαχθεί στην - τραγικότερη ακόμη από
απόψεως απωλειών - περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
Η έκδοση της εφημερίδας ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 1948. Στην προμετωπίδα της
αναφέρεται ως εκδότης και ιδρυτής ο Εμμ. Γ. Μπαντουβάς και διευθυντής ο Νικόλαος Γ.
Μπαντουβάς. Διευθυντές σύνταξης διετέλεσαν κατά σειρά ο αείμνηστος Αθηναγόρας
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Μυκωνιάτης για το διάστημα μεταξύ 1ης/12/1948 και 9ης/2/50, και ο επίσης αείμνηστος
Ελευθέριος Λασηθιωτάκης από τις 10-2-1950 έως τις 31-10-1950.
Στη δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου παραδόθηκαν συγκεκριμένα οι 4 τόμοι της εφημερίδας
«Κρητικός Αγών» που βρίσκονταν στα χέρια της οικογένειας του εκδότη και ιδρυτή, οι
οποίοι περιλαμβάνουν τα φύλλα από το διάστημα μεταξύ 1ης/12/1948 και 31ης/10/1950.

Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Πρόκειται για μια από τις πλέον αξιόλογες τοπικές εφημερίδες των πρώτων δύσκολων
χρόνων της μετακατοχικής περιόδου. Η εφημερίδα ήταν καθημερινή και μάλιστα
απογευματινή.
Ο εκδότης της καπετάν Χρήστος Μπαντουβάς, από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης, προχώρησε με μεγάλη επιμέλεια στην έκδοσή της, με στόχο να υπηρετήσει τις
αρχές του, αλλά και να προβάλει το έπος της Εθνικής Αντίστασης και τους αγωνιστές της.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, ως αρχισυντάκτη της εφημερίδας του όρισε τον
αείμνηστο Θρασύβουλο Σταυράκη, μια μεγάλη μορφή της Ηρακλειώτικης δημοσιογραφίας, ο
οποίος στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» αφιέρωσε όλη του την εμπειρία αλλά και τη δύναμη της
πένας του.
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