Τίμησαν την μνήμη των Εθνομαρτύρων του Σάρχου

Δευτέρα,14 Αυγούστου 2017
Με σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα
Σάρχου, εκπρόσωποι φορέων και αρχών τίμησαν και εφέτος την μνήμη των 35
Εθνομαρτύρων του Σάρχου, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον
Αύγουστο του 1944.
Το παρών στην τελετή στον χώρο του μνημείου των Ηρώων, έδωσε ο εκπρόσωπος του
Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης
Μύρων Κτιστάκης, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, ο Γραμματέας της
Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, ο
εκπρόσωπος του επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, Νίκος
Χρονάκης, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκης, Εντεταλμένος
Σύμβουλος Λάμπρος Βαμβακάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ματαλλιωτάκης, ο
Αντιδήμαρχος Γιώργος Βαλτζάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Φίλιππος Σαββάκης,
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, Συλλόγων Θυμάτων, Πολιτιστικών Συλλόγων και
φορέων, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, συγγενείς των Εθνομαρτύρων και οι
κάτοικοι του οικισμού.
Ομιλία εκφώνησε η φιλόλογος και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάρχου Άννα
Φιλιππίδη, ενώ ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Κυρίες
και κύριοι, φίλες και φίλοι, συγκεντρωθήκαμε και εφέτος εδώ στον Σάρχο, στο επίσημα
χαρακτηρισμένο «μαρτυρικό χωριό» και μέλος του δικτύου «μαρτυρικών πόλεων και χωριών
Ελλάδας της περιόδου 1940 - 1945», για να αποτίσουμε τον δέοντα φόρο τιμής στους
Ήρωες του οικισμού. Εδώ όπου στις 13 Αυγούστου του ‘44 οι Γερμανοί κατακτητές
βλέποντας τον πόλεμο να χάνεται, προχώρησαν σε μια ακόμη πράξη μίσους και εκδίκησης.
Κυριευμένοι από τον πανικό του ηττημένου, εκτέλεσαν αθώους Σαρχιανούς πατριώτες, σε
μια ύστατη προσπάθεια να ικανοποιήσουν το πολεμικό τους μένος.
20 Σαρχιανούς συγκέντρωσαν σε τούτο εδώ το χώρο που βρισκόμαστε κι εμείς σήμερα.
Όλοι τους με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, όπως ταιριάζει σε κάθε Πατριώτη, στάθηκαν
μπροστά από τις κάνες των όπλων του κατακτητή. Εκτός όμως από τους 20, οι Γερμανοί
πήραν κι άλλους 15 μαζί τους και τους χρησιμοποίησαν ως υποζύγια και ομήρους στην
επιδρομή τους στα Ανώγεια. Μετά την καταστροφή των Ανωγείων, οι Γερμανοί τους
εκτέλεσαν κι αυτούς στα Σίσαρχα, στην άκρη του χωριού, σε μια απότομη, μικρή ρεματιά...
Ήταν η δεύτερη εκτέλεση μέσα στο Αύγουστο, για τους ανθρώπους του Σάρχου.
35 άνθρωποι συνολικά, από 18 μέχρι 80 χρονών, συν άλλοι 6 που είχαν εκτελεστεί ή πέσει
στο πεδίο της μάχης νωρίτερα, από ένα χωριό 250 περίπου κατοίκων, είναι βαρύς φόρος
αίματος... 41 αθώοι πατριώτες από το Σάρχο, θυσία στο βωμό της Ελευθερίας, θύματα της
Ναζιστικής θηριωδίας. 41 νεκροί, που με τη θυσία τους, τοποθετήθηκαν στο Πάνθεων των
Ηρώων της πατρίδας μας.
Σήμερα, όλοι εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε άσβεστη την μνήμη των ηρώων μας, των
αθώων θυμάτων της κτηνωδίας των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.
Όλοι εμείς οι νεότεροι, που είχαμε την ευτυχία να μην ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, ας
αντλήσουμε θάρρος και δύναμη από το μεγαλείο της στάσης των Ηρώων του Σάρχου, για να
ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας. Και ας υποσχεθούμε εδώ
ενώπιον του μνημείου τους, ότι θα διατηρήσουμε ζωντανό το μήνυμα της θυσίας τους και θα
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το μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενεές
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!». {gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2017/0
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