Δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη κατά την επίσκεψή του στα Ανώγεια
«Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Ανωγείων για τη φιλοξενία σήμερα εδώ στην
ιστορική γη των Ανωγείων, ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφό μου Γιάννη
Κεφαλογιάννη για την παρουσία του, όπως ευχαριστώ από την ψυχή μου όλους
τους Ανωγειανούς που παρέστησαν και συμμετείχαν σε αυτήν την πάρα πολύ
παραγωγική και δημιουργική συζήτηση.
Είμαστε εδώ με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για να διαβουλευτούμε, να
συζητήσουμε με τους κατοίκους της περιοχής για όλα εκείνα τα ζητήματα, τα
οποία έχουν δημιουργήσει πρόσφατα πληγές στην τοπική κοινωνία και
ταυτόχρονα με ποιον τρόπο μπορούμε, ο νόμος, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία να
λειτουργήσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά στην περιοχή.
Πατάμε σε ένδοξη γη. Εδώ στο Ιδαίο Άντρο που μεγάλωσε ο Δίας. Εδώ που
βγήκαν οι καπεταναίοι σε όλες τις επαναστάσεις της Κρήτης. Εδώ που γεννήθηκε
η Επιτροπή Απελευθερωτικής Δράσης το 1941. Από εδώ που πέρασε ο Κράιπε. Σε
αυτό το χωριό που κάηκε το 1822 και το 1867 από τους Τούρκους. Σε αυτό το
χωριό που ισοπεδώθηκε από τους Γερμανούς. Εδώ που γεννήθηκε ο Νίκος
Ξυλούρης.
Καλώ τους Ανωγειανούς να μείνετε ανυπότακτοι στην αδικία, στην εκμετάλλευση,
στην απανθρωπιά και τους σκοτωμούς. Κι αν η βεντέτα είναι στις παραδόσεις
σας, είστε παλικάρια και μπορείτε να τις αλλάξετε. Όσες πάλιωσαν και χάλασαν.
Όχι μόνο γιατί το λέει ο νόμος, αλλά γιατί οι λεβέντες δεν είναι για να τους
χαλάμε σε βεντέτες. Είμαι εδώ γιατί σέβομαι τους Ανωγειανούς και την ιστορία
τους. Σέβομαι όμως και τη Δημοκρατία. Σέβομαι τον νόμο, αυτόν εκπροσωπώ.
Η παρανομία στη δημοκρατία δεν είναι ανυπακοή, είναι έγκλημα. Ο νόμος δεν
κάνει καμία εξαίρεση. Γιατί αν έκανε εξαιρέσεις, θα ήταν άδικος. Ο νόμος
εφαρμόζεται το ίδιο στην Αθήνα, στα Ζωνιανά, στη Μάνη και στα Σφακιά.
Σας χρωστάω μια μαντινάδα για τον αποχαιρετισμό. «Βεντέτες και παλιανθρωπιές
τη φήμη μας μαυρίζουν. Χαλούν τσ’ ανθρώπινες ψυχές κι ούλους μας
ταλανίζουν».
Θα ήθελα, συμπληρωματικά, να πω ότι στο επιχειρησιακό επίπεδο, σήμερα, με
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραμαλάκη, έχουν
τοποθετηθεί στα δύο ΤΑΕ της περιοχής πενήντα έμπειροι και εκπαιδευμένοι

αστυνομικοί, πολλοί από τους οποίους είναι γηγενείς Κρητικοί, με όλα τα
διαθέσιμα μέσα και με καινούργια οχήματα.
Θα επιδιώξουμε, μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο, να οδηγήσουμε τον νόμο
και τη δημοκρατική τάξη της περιοχής στα κανονικά επίπεδα. Να λειτουργήσουμε
στο επίπεδο της αποτροπής και της πρόληψης, έτσι ώστε να βελτιώσουμε
συνολικά το κλίμα της κοινωνικής ειρήνης στην περιοχή.
Θα είμαστε μαζί σας, μαζί με τους Ανωγειανούς, μαζί με τους Μυλοποταμίτες,
μαζί με όλους! Θα είμαστε μαζί σας, κάθε μέρα ελέγχοντας και εποπτεύοντας την
εφαρμογή των μέτρων, και είμαστε βέβαιοι ότι η αυτορρύθμιση που επιχειρεί
αυτή τη στιγμή η δημοτική αρχή των Ανωγείων και οι κάτοικοι, πολύ σύντομα,
με την προσπάθεια που κάνει η πολιτεία μέσα από την εφαρμογή του νόμου, θα
δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και τη συμβίωση
των κατοίκων στην περιοχή.»

