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Τα οχυρωματικά πολεμικά έργα των Γερμανικών κατοχικών δυνάμεων του Β
παγκοσμίου πολέμου που παρουσιαστήκαν από τον κ Σπυριδάκη, στη αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηλάρι, Η περιοχή μελέτης ήταν από την νότια περιοχή
του Αμαρίου, από την Παραλία Κόρακα μέχρι το χωριό Λιγόρτυνα και Μεσοχωριό
της Ανατολικής Μεσσαράς. Όλη αυτή η περιοχή ήταν μέρος του πολεμικού
στρατηγικού σχεδιασμού του αεροδρομίου Τυμπακίου των φασιστικών δυνάμεων
κατοχής.
Παρουσιάστηκε και η αρχική εθελοντική επιστημονική ομάδα για την ιστορική και
τουριστική ανάδειξης των Γερμανικών οχυρών. Που αποτελείται από Καθηγητές
Πανεπιστημίου, μηχανικούς, τοπογράφους, φιλόλογους ιστορικούς, συντηρητές έργων
τέχνης στη ομάδα συμμετέχει και ο πρώην Διευθυντής και αρχιτέκτονας του
Κολοσσαίου της Ρώμης κ Piero Meogrossi . Και
με τη συνεργασία φυσικά την Εφορεία Νεότερων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ
Η πρόταση θα τεθεί σε όλους στους συλλόγους της Μεσσαράς του Δικτύου
Προσφώνηση του δημοσιογράφου Κ.ΝΙΚΟΥ
Ε.ΜΑΡΚΑΚΗ
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Κυρίες και Κύριοι, αγαπητέ κ.Σπυριδακη.
Η αποψινή μας εδώ συγκέντρωση -με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καμηλαρίου - αποτελεί στην ουσία , μέρος της αντιπολεμικής εκστρατείας
που δεσπόζει σήμερα σε ό λα τα μήκη και πλάτη της γης και είναι ένα από τα «σημεία
των καιρών μας».
Η εντύπωση που προκάλεσε η ομιλία σας δεν είναι η ίδια σε όλους που
παρευρισκόμαστε εδώ Οι νεώτεροι σε ηλικία θα δοκιμάσουν απλώς μια έκπληξη ενώ
στους κατά τύχη επιζώντες ακόμη των τραγικών ήμερων της γερμανικής κατοχής ,θα
ξυπνήσουν μνήμες βίας και απανθρωπιάς ,θα αναζωπυρωθούν σκηνικά από τη
θλιβερή εκείνη εποχή.
Ανάμεσα στους τελευταίους είμαι και εγώ που εργάστηκα μαζί με χιλιάδες
άλλους χωριανούς- Πετροκεφαλίανους και συμπατριώτες στα γύρω από το Καμηλάρι
οχυρωματικά έργα των φανατισμένων οπαδών «του Ράιχ των 1000 ετών ».. ..Με το
κλεισμό μας σε ειδικά στρατοπεδα.τη πείνα και φόβο κάτω από το μαστίγιο, εξ αλλου,
ζήσαμε μέρες φρίκης και απελπισίας Τότε που η νοσταλγία για λύτρωση και σωτήρια
από το μαρτύριο, ήταν στην ημερήσια διάταξη μας !!!

Θεάρεστη ,ανθρωπινή κασι αξιέπαινη η πρωτοβουλία σας κ. Σπυριδακη
να φέρετε στην επιφάνεια ,με την αποψινή εκδήλωση, μια δραματική σελίδα της
ιστορίας της Κρήτης. Πρωτοβουλία που ισοδυναμεί με προσωπικό αντιπολεμικό
μήνυμα σας προς την ανθρωπότητα να μη ξαναγίνουν πόλεμοι, αιματοχυσίες και
συγκρούσεις. Να μην εξαναγκάζεται ο καθένας να πηγαίνει στο πόλεμο και να
σκοτώνει το παίδι μιας άλλης μάνας Και από τη μια πλευρά ο δράστης να
παρασημοφορείται και ηρωοποιείτε ενώ από την άλλη του θύματος να βασιλεύει
μόνιμα το πένθος, το μοιρολόι και η ..συμφορά.
Ευχή όχι μονό του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηλαρίου, άλλα και όλων των καλής
πίστεως ανθρώπων να ακολουθήσει μελλοντικά μια εποχή με ειρηνική και όχι
πολεμική επίλυση των διάφορων μεταξύ των λαών.
Τα πέριξ του Καμηλαριου διασωζόμενα ηδη οχυρωματικά έργα των Γερμανών
αποτελούν ήδη μνημεια-συμβολα της πανανθρώπινης επιθυμίας για οριστική
κατάργηση των πολέμων.

