Ο Πρόεδρος της Βουλής στις εκδηλώσεις ολοκαυτώματος της Βιάννου

O Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης
του Ολοκαυτώματος της Βιάννου στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο συνέδριο με θέμα τα
πολεμικά ολοκαυτώματα.

Πριν το συνέδριο ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφτηκε το Δημαρχείο Βιάννου όπου και
ενημερώθηκε για θέματα και προβλήματα του Δήμου τις άμεσες ανάγκες αλλά και
προτεραιότητες που έχει η Δημοτική Αρχή. Ανακοινώσε επίσης πως από τον
προϋπολογισμό της Βουλής θα εξοπλιστούν με σύγχρονους υπολογιστές και διαδραστικούς
πίνακες τα σχολεία της περιοχής. Ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφτηκε την Πινακοθήκη
Βιάννου, τον τόπο εκτελέσεων στα Αμιρά, το Μνημείο σύμβολο της Βιάννου στην θέση Σελί
Αμιρών καθώς και την θέση Κουρνιαχτός που έγινε η μάχη της Σύμης μεταξύ ανταρτών και
στρατευμάτων κατοχης.Στο συνέδριο επίσης παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος
μητροπολίτης Αρκαλοχωριου Καστελίου και Βιάννου Κύριος Ανδρέας, οι Βουλευτές Μαρία
Σκραφνάκη, Φραγκίσκος Παρασυρης, Βασίλης Κεγκέρογλου Μανόλης Στρατάκης, ο
Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης ο Αντιπερειφερειάρχης Ηρακλείου,
Ευριπίδης Κουκιαδάκης, οΓενικος Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
Αθανάσιος Καρούτζος Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Φορέων και Οργανώσεων.

Στην εναρκτήριο ομιλία του στο συνέδριο ο κος Πρόεδρος ανάφερε.

Στη Βιάννο έχει γραφεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής εθνικής
αντίστασης και της βαρβαρότητας της γερμανικής κατοχής, όπου τον Σεπτέμβριο του 1943
το αιματοκύλισμα και οι λεηλασίες υπήρξαν πρωτοφανείς. Ο απολογισμός ήταν πραγματικά
οδυνηρός: 451 συμπολίτες σας εκτελέστηκαν, δέκα χωριά με 980 κατοικίες καταστράφηκαν
ολοσχερώς.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμό νεκρών ελληνικό ολοκαύτωμα.

«Η εξηκοστή όγδοη επέτειος μνήμης - όπως επισήμανε ο κ. Πετσάλνικος - αποτελεί την
ευκαιρία να θυμηθούμε και να διδαχθούμε, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα».

«Χρέος μας να διαφυλάξουμε την ιστορία και να εκφράσουμε σεβασμό στη μνήμη
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των νεκρών».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι «η φρίκη των ολοκαυτωμάτων στη
χώρα μας αναδεικνύει τη γενναιότητα και τον ηρωισμό των αγωνιστών, το θάρρος και την
περιφρόνηση των αμάχων κατοίκων -μαρτύρων απέναντι στο θάνατο. Πρόκειται για μία
στάση που προκαλεί συναισθήματα δέους και συγκίνησης για το ψυχικό σθένος και το
πατριωτικό φρόνημα των ανθρώπων αυτών».

Ο κ. Πετσάλνικος ανέφερε ότι «η φρίκη των ολοκαυτωμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να
ξεχαστεί. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε την ιστορία και να εκφράσουμε σεβασμό στη
μνήμη των νεκρών. Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε όλους τους αγωνιστές, όλα τα αθώα
θύματα, γυναίκες και παιδιά, της γερμανικής αυτής θηριωδίας. Παράλληλα εκφράζουμε την
ανάγκη για συναδέλφωση των λαών και ειρήνη. Καταδικάζουμε συλλήβδην κάθε μορφή
πολεμικής σύρραξης, κατοχής, λεηλασίας στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας
επικράτησης ενός λαού εις βάρος άλλων λαών, εθνικών ομάδων και μειονοτήτων, στο όνομα
οποιασδήποτε ιδεολογίας, θρησκείας, εθνικής διεκδίκησης και εθνικιστικού φανατισμού».

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε ότι τον Απρίλιο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την
Καστοριά, τιμούν κάθε χρόνο το ολοκαύτωμα της Κλεισούρας, που αποτελεί ένα ακόμα
μαρτυρικό τόπο από τους πολλούς της Ελλάδας. Στην Κλεισούρα πραγματοποιήθηκε
επίσης, πραγματική σφαγή των γυναικόπαιδων. Από τα 261 θύματα μόνο 15 ήταν άνδρες
προχωρημένης ηλικίας, 82 θύματα ήταν αγόρια και κορίτσια κάτω των 18 ετών, 39 θύματα
ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών!

Καταλήγοντας, ο κ. Πετσάλνικος, υπογράμμισε ότι «σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
η πολιτική υπό την έννοια της διαχείρισης διαρκώς μεταβαλλόμενων σχέσεων και
καταστάσεων στην οικονομία και την κοινωνία, έχει ως πρωταρχικό μέλημα την
καλλιέργεια της συνεργασίας και την επίτευξη συναίνεσης, για την αντιμετώπιση των
σύγχρονων προκλήσεων και για τη δημιουργία μίας πολιτικά ολοκληρωμένης Ενωμένης
Ευρώπης. Τα λάθη, οι παραλείψεις, οι αδυναμίες του παρελθόντος επιβάλλουν την
αναγνώρισή τους, αλλά και την υπέρβασή τους για να προχωρήσουμε με σταθερότητα σε
ένα καλύτερο και, βεβαίως, κοινό μέλλον».
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