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 «Συµµετοχή του ∆ηµάρχου Βιάννου στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την 
µάχη της Κρήτης στο Ευρωκοινοβούλιο» 
 
Στην εκδήλωση µε θέµα «τα 75 χρόνια από την ιστορική Μάχη της Κρήτης, 
σταθµό στην πορεία του Β Παγκοσµίου Πολέµου, θύµατα της βαρβαρότητας και των 
διώξεων που υπέστησαν οι Κρητικοί από τους ναζί», που διοργάνωσε  
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Στέλιος Κούλογλου, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλες παραβρέθηκε  ο ∆ήµαρχος Βιάννου Παύλος 
Μπαριτάκης.  
Στην παρέµβαση του ο ∆ήµαρχος Βιάννου ευχαρίστησε και έδωσε τα συγχαρητήρια 
του στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κο Στέλιο Κούλογλου για την πρωτοβουλία της  
διοργάνωσης εκδήλωσης µε αφορµή τα 75 χρόνια από την µάχη της Κρήτης, και 
ιδιαίτερα για το γεγονός ότι προσκλήθηκαν και συµµετέχουν οι ∆ήµαρχοι και 
εκπρόσωποι των µαρτυρικών πόλεων και χωριών της Κρήτης για πρώτη φορά στην 
καρδιά της Ευρώπης στην έδρα του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου στις Βρυξέλες. 
Ο ∆ήµαρχος µεταξύ άλλων τόνισε ότι το Ολοκαύτωµα της Βιάννου και των χωριών της 
∆υτικής  Ιεράπετρας  αποτελεί το δεύτερο σε αριθµό θυµάτων Ολοκαύτωµα στην 
Ελλάδα και είναι ένα από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης, µε 461 νεκρούς  µε 1000 
κατεστραµµένες οικίες δεκάδες χωριά ισοπεδωµένα ενώ ο πόνος η ορφάνια και η 
δυστυχία κυριάρχησαν για πολλά  χρόνια στον τόπο αυτό. 
Η σηµερινή εκδήλωση όπως και άλλες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται αποτελούν  
µία ακόµα ψηφίδα στη διαδροµή µνήµης που χαράσσεται  τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα µας µε σκοπό να κρατηθεί άσβεστη η µνήµη αλλά παράλληλα να µην ξεχνούµε 
ότι ακόµη δεν έχει αποδοθεί ∆ικαιοσύνη και η αποζηµίωση που οφείλει η Γερµανία για 
τα εγκλήµατα που διέπραξε ο τακτικός Γερµανικός στρατός κατοχής στην Βιάννο. 
Οφείλουµε και πρέπει  να κρατήσουµε ζωντανές τις  µνήµες όλων αυτών που έχασαν 
τις ζωές τους, µέσω τέτοιων δράσεων  µουσείων, µνηµείων,  εκδηλώσεων µέσω της  
εκπαίδευσης αλλά  και πάνω από όλα µε τις ισχυρές προσπάθειες για την αποτροπή 
της γενοκτονίας και άλλων σοβαρών εγκληµάτων, που δυστυχώς γίνονται πλέον 
καθηµερινότητα. Κλείνοντας έθεσε και πάλι το θέµα της διδασκαλίας της τοπικής 
ιστορίας,  έτσι ώστε τα νέα παιδιά να διδαχθούν την νεώτερη  ιστορία του τόπου µας, 
καθώς και τους αγώνες για την ελευθερία που έδωσαν οι προγονοί µας  για την 
πατρίδα.  

Στην εκδήλωση συµµετείχαν η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα,  ο 
ευρωβουλευτής  της Ν∆, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, και ο ευρωβουλευτής µε την 
ΕΛΙΑ, Νίκος Ανδρουλάκης. Επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Θυµάτων 
Ολοκαυτώµατος Βιάννου κος Αριστοµένης Συγγελάκης, οι ∆ήµαρχοι των Ανωγείων 
Μανώλης Καλλέργης ,Κανδάνου Σελίνου Ανδρέας Περάκης, οι εκπρόσωποι των 
µαρτυρικών χωριών της  ∆αµάστας και Καλής Συκιάς, ο  ιστορικός και ∆ιδάκτωρ 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Σκαλιδάκης, ο ∆ηµήτρης 
Ξενάκης αν. καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και ο Αριστοµένης Ι. Συγγελάκης, 
µέλος του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των Οφειλών της Γερµανίας προς την 
Ελλάδα. 


