Με Μεγάλη Επιτυχία Πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση για το Έπος του 1940 στο Ηράκλειο, με Συνδιο

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 25/10, η εκδήλωση μνήμης και
τιμής στους ήρωες του 1940, που διοργάνωσε, ενόψει της εθνικής εορτής της 28ης
Οκτωβρίου, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την
Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας, τους Δήμους Ηρακλείου, Αρχανών Αστερουσίων, Μαλεβιζίου, Βιάννου, Χερσονήσου, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, την περιφέρεια
Κρήτης, τον Δήμο Ανωγείων, τις Ενώσεις Θυμάτων Ολοκαυτωμάτων Βιάννου, Δαμάστας,
Σοκαρά, την Ένωση Πληγέντων νομού Ρεθύμνης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Συκιάς
«Ο Τσιλίβδικας», στον κινηματογράφο «ΑΣΤΟΡΙΑ», στο Ηράκλειο.
Τον Δήμο Γόρτυνας εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Σοφία Χατζάκη - Σφακιανάκη, που έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

Η κληρονομιά που μας άφησαν οι ήρωες του 1940 αποτελεί σήμερα, 79 χρόνια μετά το
μεγάλο ΟΧΙ του λαού μας στον φασισμό, οδηγό για όλους εμάς και δείχνει τον δρόμο της
ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της ειρήνης στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να
διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας τα μηνύματα
της θυσίας των προγόνων μας.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε η ταινία του Λευτέρη Χαρωνίτη «Το έπος
των Ελλήνων στην Αλβανία»
. Ακολούθησε συζήτηση για την Εθνική Αντίσταση και την διεκδίκηση των γερμανικών
αποζημιώσεων, με την συμμετοχή του Αντιστράτηγου ε.α., Συγγραμματέα του Εθνικού
Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Δημήτρη
Αλευρομάγειρου, του Καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ, Γιώργου Μαργαρίτη και του
Διδάκτορος Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου
Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Αριστομένη Συγγελάκη.

Το έπος του 1940 αποδεικνύει ότι αν ένας λαός δεν θέλει να υποταχθεί, όσες δυνάμεις και
αν τεθούν απέναντί του, δεν κατακτιέται

τόνισε ο κ. Μαργαρίτης.
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Ο κ. Αλευρομάγειρος αναφέρθηκε στον αγώνα των Ελλήνων και διάβασε την μαρτυρία
λοχαγού που υπερασπίστηκε το ύψωμα 731, ενώ ο κ. Συγγελάκης ανέφερε ότι η χώρα μας
πρέπει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων, επισημ
αίνοντας ότι

H Γερμανία αρνείται ακόμα και σήμερα να αναλάβει την ευθύνη για τα εγκλήματα του Γ΄
Ράιχ

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Ηρακλείου, Σωκράτης
Βαρδάκης, Νίκος Ηγουμενίδης, Μανώλης Συντυχάκης, οι δήμαρχοι Βιάννου, Μηνάς
Σταυρακάκης, Αρχανών - Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, Ανωγείων, Σωκράτης
Κεφαλογιάννης, Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ο
πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης, Παύλος Μπαριτάκης, η αντιδήμαρχος
Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Αριστέα Πλεύρη, η δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου,
Ευαγγελία Σχοιναράκη, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων από τον Σοκαρά, την Βιάννο, την
Καλή Συκιά, την Δαμάστα και τον Σάρχο, καθώς και πλήθος κόσμου.
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