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∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ                                      

                                                ∆ελτίο Τύπου  

Εορτασµός της εορτής του Αγίου Πνεύµατος της Φύσης και της Εθνικής 
Αντίστασης στο Οροπέδιο του Οµαλού στην Βιάννο. 

Με  κάθε λαµπρότητα και την  παρουσία  εκατοντάδων πιστών  και των 
κληρικών του ∆ήµου, έγινε σήµερα στο Οροπέδιο του Οµαλού Βιάννου η 
εορτή του Αγίου Πνεύµατος, ιερουργούντος του πατήρ Μελχισεδέκ 
Αρχιµανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως  Αρκαλοχωρίου Καστελίου και 
Βιάννου. Παράλληλα, όπως έχει καθιερωθεί, εορτάστηκε η ηµέρα της Φύσης 
στο Οροπέδιο του Οµαλού και  η Εθνική Αντίσταση που κορυφώθηκε τον 
Σεπτέµβριο του 1943 στην Βιάννο. 

Στην µνήµη των πεσόντων Αγωνιστών έγινε τρισάγιο στον χώρο του µνηµείου 
και κατάθεση στεφάνων από τον ∆ήµαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη, τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Θυµάτων Βιάννου  Αριστοµένη Συγγελάκη,  της 
Περιφέρειας Κρήτης, των Πολιστικών φορέων της Βιάννου, από τους  
Εκπρόσωπους  της Ελληνικής Αστυνοµίας,  και του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
ενώ  τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού. 

Ο ∆ήµαρχος Βιάννου στον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στον εορτασµό της 
ηµέρας που πέρα από την θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύµατος 
εορτάζεται παράλληλα και  η Φύση µέσα σε ένα µοναδικό και σπάνιο  
περιβάλλον το οποίο  οφείλουµε όλοι µας να σεβαστούµε και να 
προστατεύσουµε. Για τον εορτασµό της  Εθνικής  Αντίστασης ο ∆ήµαρχος 
είπε, ότι έχουµε ιερό καθήκον  να τιµούµε τους πεσόντες αγωνιστές και όλους 
όσους θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν για το ύψιστο ιδανικό την επικράτηση 
της Ελευθερίας. Ο αγώνας  και η θυσία των αγωνιστών αυτών  τόνισε ο 
∆ήµαρχος  αποτελούν  ισχυρή παρακαταθήκη για όλους µας, ιδιαίτερα όµως 
για τις νέες γενιές . 

Ακολούθησε η κεντρική οµιλία από τον Πρόεδρο της Ένωσης Θυµάτων 
Ολοκαυτώµατος Βιάννου ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Αριστοµένη Συγγελάκη, ο 
οποίος αναφέρθηκε για την Αντίσταση στην Βιάννο και τον αγώνα του λαού 
της που πληρώθηκε µε αίµα και πλήθος νεκρών, όπου µέχρι και σήµερα δεν 
έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη για τα εγκλήµατα των γερµανικών στρατευµάτων 
κατοχής. Μίλησε για  τη σηµασία της διεκδίκησης των γερµανικών 
αποζηµιώσεων  και τόνισε ότι η   σφαγή της  Βιάννου    αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα ολοκαυτώµατα στην Ευρώπη, καταλήγοντας ότι  το µήνυµα των 
πεσόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης είναι  επίκαιρο και διαχρονικό. 


