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Συνέδριο ιστορικής μνήμης για τα Ολοκαυτώματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τις
Γερμανικές αποζημιώσεις, αλλά και για τα 70 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το
Ολοκαύτωμα της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας, θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14
Σεπτεμβρίου 2013 στην Άνω Βιάννο (Βλαχάκειο Πνευματικό Κέντρο).

Το συνέδριο που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Βιάννου, και την
Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, αποτελεί φόρο τιμής σε όσους
θυσιάστηκαν αλλά και σε όσους επέζησαν και κρατούν μέχρι σήμερα άσβηστες τις μνήμες
της ναζιστικής βαρβαρότητας.

Επίσης την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου με την συνδιοργάνωση της ΠΕ Ηρακλείου θα
ακολουθήσει το καθιερωμένο μνημόσυνο για τα θύματα, τους 461 εκτελεσθέντες της
ναζιστικής θηριωδίας, στο Πανδημοτικό Ηρώο στα Αμιρά Βιάννου.

Σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης οι συνδιοργανωτές αναφέρθηκαν
αναλυτικά στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές
αποζημιώσεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης τόνισε την σημαντικότητα του
συνεδρίου, όπου μέσω των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν θα υπάρξει σημαντική
βοήθεια στην τεκμηρίωση των Ελληνικών θέσεων για τις Γερμανικές αποζημιώσεις.
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«Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και σήμερα η Πατρίδα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη
κατάσταση κάτω από μια ιδιότυπη οικονομική κατοχή. Και σε αυτό υπάρχει μια απάντηση,
είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε για να αποτινάξουμε τον οικονομικό ζυγό»
υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης.

Ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης ανέφερε ότι στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο για τα
Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές αποζημιώσεις αναμένεται να συμμετάσχουν ειδικοί
επιστήμονες και προσωπικότητες, εκπρόσωποι των ενώσεων θυμάτων , φορέων
διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και δήμαρχοι των μαρτυρικών δήμων από πολλές
μαρτυρικές περιοχές της Ελλάδας με πρώτο τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη, δήμαρχο
Ανωγείων και Πρόεδρο του Δικτύου Μαρτυρικών Δήμων.

Από την πλευρά τους, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ενωσης θυμάτων
Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένης Συγγελάκης, και Μανόλης Καρακωνσταντάκης
αντίστοιχα, ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την
βοήθεια και ηθική συμπαράσταση, όπως είπαν, προκειμένου να διεξαχθεί το διήμερο
συνέδριο, καθώς επίσης και τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη για την
διοργάνωση του ετήσιου μνημόσυνου.

Τόνισαν επίσης ότι με τις εισηγήσεις που πρόκειται να γίνουν θα τεκμηριωθούν για άλλη μια
φορά τα δίκαια αιτήματα όχι μόνο των Βιαννιτών αλλά όλου του Ελληνικού λαού σχετικά με
την διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους Γερμανούς, σε σχέση με το κατοχικό δάνειο που
είχε αναγκαστεί να δώσει η Ελλάδα, αλλά και την αρπαγή αρχαιολογικών θησαυρών.

Επίσης ο κ. Συγγελάκης ανακοίνωσε ότι την έναρξη του συνεδρίου θα είναι παρόντες και θα
κάνουν χαιρετισμούς-ομιλίες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος
του «Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα»
Μανόλης Γλέζος, ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο και πληρεξούσιος της
Ελληνικής Δημοκρατίας στη δίκη μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας για την υπόθεση του
Διστόμου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης Στέλιος Περράκης, ο Καθηγητής Σύγχρονης
Πολιτικής Ιστορίας στο Α.Π.Θ. Γιώργος Μαργαρίτης, ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός
Νίκος Χριστοδουλάκης, η συνήγορος των θυμάτων του Διστόμου κα Χριστίνα Σταμούλη, ο
δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Δημοσθένης Κούκουνας, ο δημοσιογράφος
Παντελής Σαββίδης και πολλοί ακόμη σημαντικοί επιστήμονες.
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Θα δώσουν επίσης το παρών σημαντικές προσωπικότητες από τη Γερμανία, όπως ο
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης κ. Christophe Schminck-Gustavus, που έχει με την
έρευνά του αναδείξει μερικά από τα εγκλήματα της Βέρμαχτ στην Ελλάδα, ο δικηγόρος
Joakim Lau, που χειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία την υπόθεση των αποζημιώσεων του
Διστόμου στην Ιταλία (Εφετείο Φλωρεντίας, 2005 και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
Ρώμης, 2008), καθώς και ο δικηγόρος Martin Klingner, συντονιστής της ομάδας «AK
Δίστομο» από το Αμβούργο, που έχει στηρίξει νομικά και κινηματικά για πάνω από 10
χρόνια την υπόθεση της διεκδίκησης και απόδοσης των αποζημιώσεων στα θύματα της
ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν παράλληλα πολιτιστικές εκδηλώσεις και
συγκεκριμένα:
- Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου η Μικτή Χορωδία της ΠΕ Ηρακλείου θα δώσει συναυλία
στην Έμπαρο στις 8 το βράδυ υπό την διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου.
- Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου η χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως
Αρκαλοχωρίου-Καστελίου και Βιάννου θα δώσει συναυλία στις 7:30 το απόγευμα στο χώρο
του μνημείου της Κάτω Σύμης.
- Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ οι μαθητές της πέμπτης τάξης του
δημοτικού σχολείου Ανω Βιάννου θα παρουσιάσουν τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου
Κορνάρου στο Βλαχάκειο Πνευματικό Κέντρο.
- Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο
Πανδημοτικό Ηρώο Βιάννου με την υψίφωνο Λουκία Σπανάκη και τον πιανίστα Μάριο Καζά
σε έργα Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λοίζου, Λόρκα κ.α.
- Το Σάββατο στις 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με
τον Ross Daly στο χώρο του Βλαχάκειου Πνευματικού Ιδρύματος, στην Άνω Βιάννο.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία δυο αθλητικές εκδηλώσεις ο αγώνας δρόμου 10
χιλιομέτρων στην Άνω Βιάννου στις 17 Αυγούστου και ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
μεταξύ των ομάδων «Πατούχας» και ΠΟΑ, την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της
Βιάννου.
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