
Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη στην 

εκδήλωση μνήμης για τους Ήρωες Πεσόντες Μυλοποταμίτες 

στη Μάχη τη Κρήτης στην περιοχή Λατζιμά.  

 

                                         Λατζιμάς Ρεθύμνης, 20 Μαΐου 2017  

 

Κυρίες και κύριοι  

Αγαπητοί φίλοι  

 

Η κρητική γη αναδύει το άρωµα της ελευθερίας α�’ άκρη σ’ 

άκρη αφού  η ψυχή των ανθρώ�ων της, για αιώνες ολάκερους, 

µιλούσε µόνον τη γλώσσα της Ελευθερίας.   

 

Κάθε τό�ος αυτού του νησιού, έχει το δικό του µερίδιο στην 

ιστορία και το κέρδισε µε Αγώνες ασύλλη�των διαστάσεων. Οι 

�ρόγονοί µας ε�ιβεβαίωσαν µε την ίδια τους τη ζωή τον αδάµαστο 

χαρακτήρα της κρητικής ψυχής, την �ίστη και την 

αδια�ραγµάτευτη �ροσήλωσή τους στα υψηλότερα ιδανικά.  

 

Αυτούς τους ήρωες τιµούµε σήµερα, εδώ, στο Λατζιµά, 

α�οτίνοντάς τους τον ελάχιστο, οφειλόµενο φόρο τιµής.   

Είναι µια ιερή υ�οχρέωση, α�ροσ�έλαστη α�ό τη φθορά  �ου 

�ροκαλεί η ε�ανάληψη κι η εθιµοτυ�ία.  

Και την υ�ηρετούµε, αναγνωρίζοντας  το α�οτύ�ωµα και την 

αντανάκλασή της, στην �ροσω�ική αλλά και συλλογική µας ζωή.  

Τη βιώνουµε ως καλλιέργεια της ιστορικής µας συνείδησης, 

α�αραίτητης για να γνωρίσουµε το �αρελθόν µας �ου 

διαµόρφωσε αυτό �ου είµαστε σήµερα ως κοινωνία και ως 



άνθρω�οι, ως αντίσταση α�έναντι σε ότι µας ε�ιβάλλεται χωρίς τη 

συναίνεσή µας, ως αντίδοτο στην χωρίς στοχασµό, άβουλη και 

άκριτη εξέλιξη µας,  ως θωράκιση  της ψυχής και της σκέψη µας 

α�έναντι σε  ε�ιβουλές  και �ρακτικές ανοίκειες �ρος την 

ιδιοσυγκρασία και την ιστορική µας Παράδοση,  ως 

συνειδητο�οίηση της ευθύνης �ου έχουµε για τη διαφύλαξη της.   

 

Έχοντας στη διάθεση µας το ισχυρό ιδεολογικό ο�λοστάσιο �ου 

µας κληροδότησαν οι �ρόγονοί µας και µια λεύτερη γη, µ�ορούµε 

και οφείλουµε να δώσουµε το δικό µας �ροσω�ικό αγώνα για να 

γίνει η κοινωνία µας καλύτερη, ο κόσµος µας �ιο ανθρώ�ινος και  

το µέλλον των �αιδιών µας ασφαλέστερο.  

 

Σήµερα, �ου οι �ροκλήσεις είναι τόσο �ολλές και 

εναλλάσσονται µε ταχύτητα �ου δύσκολα �αρακολουθεί κανείς, σε 

τούτους τους σύγχρονους καιρούς �ου ο �όλεµος  έχει  άλλες 

�ρωτόγνωρες διαστάσεις και µέσα, σε τούτη την �αρατεταµένη 

�ερίοδο  γενικευµένης ανασφάλειας και συνεχώς ανατρο�ών, τις 

α�αντήσεις µα και τις λύσεις, µόνον στην ιστορία µ�ορούµε να τις 

αναζητήσουµε. Αρκεί να τη γνωρίσουµε, να την 

ε�ικαιρο�οιήσουµε και να µεταγγίσουµε στα �αιδιά µας τη 

δύναµη �ου κρύβει η γνώση του �αρελθόντος.  

 

Η Μάχη της Κρήτης, α�οτελεί µια α�ό τις σηµαντικότερες 

µάχες του Β’ Παγκοσµίου �ολέµου και έµεινε στην ιστορία τόσο 

για την �ρωτοφανή αντίσταση �ου συνάντησαν οι ναζιστικές 

δυνάµεις κατοχής, όσο και για τις σηµαντικές α�ώλειες �ου 



υ�έστησαν οι κατακτητές στην �ροσ�άθειά τους να κατακτήσουν 

α�ό αέρος την Κρήτη. Η συµµετοχή χιλιάδων αµάχων στις 

ε�ιχειρήσεις είναι κάτι �ου δεν είχαν υ�ολογίσει οι Γερµανοί και 

έτσι ο κάθε α�λός στρατιώτης ή �ολίτης �ου  �ότισε µε το αίµα του 

και µ�όλιασε µε τον Αγώνα του το άνθος της Ελευθερίας, είναι το 

δικό µας σηµείο αναφοράς, το �ροσω�ικό µας θησαυροφυλάκιο 

και η δική µας κατάθεση  στην ελληνική και �αγκόσµια ιστορία.    

Εύχοµαι να έχουµε όλοι δύναµη, υγεία, τόλµη, αισιοδοξία  και 

αγά�η για το συνάνθρω�ο ώστε να συνεχίσουµε να  α�οδίδουµε 

τιµή στους ήρωες µας και να µην χρειαστεί �οτέ ξανά να 

θρηνήσουµε άλλους.  

 

Σας ευχαριστώ �ολύ.  


