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Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης ( Ι.Λ.Α.Ε.Κ. ) εκφράζει την έντονη
αντίθεσή της στην επιχειρούμενη εκποίηση του ιστορικού αεροδρομίου του Μάλεμε και του
συνόλου  της  δημόσιας  περιουσίας  της  χώρας  μας  και  ενώνει  τη  φωνή  της  με  τη  φωνή
σύσσωμου του Δήμου Πλατανιά, και όχι μόνο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

Η δημόσια περιουσία ανήκει στον ελληνικό λαό, ο οποίος αφαιμάσσεται για να πληρώνει ένα
χρέος  που  σκόπιμα  διογκώνεται  καθημερινά,  και  όχι  στην  όποια  κυβέρνηση,  που  στις
δημοκρατίες εκλέγεται για να κάνει διαχείριση επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος και όχι
επί ζημία αυτού.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, μεταξύ άλλων καταιγιστικών πυρών - κλείσιμο της ΕΡΤ, απολύσεις, αύριο τι ; - την πρόθεση της κυβέρνησης
να βάλει στο στόχαστρο της λεγόμενης ‘’αξιοποίησης’’ το αεροδρόμιο του Μάλεμε.

Τι σημαίνει η μικρή αυτή λωρίδα γης για την ιστορία της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης;

Εδώ δόθηκε η πιο καθοριστική μάχη για την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εδώ οι Κρητικοί πολέμησαν αυθόρμητα, χωρίς οργανωμένο στρατό, με νύχια και με δόντια και κυρίως με ψυχή. Υπερασπίστηκαν τη γη τους,
την ελευθερία, την αξιοπρέπειά μας.

Εμείς, τώρα, θα διαγράψουμε την ιστορία ισοπεδώνοντάς την κάτω από την ανέγερση πολυτελών κατοικιών για την ευζωία κάποιων ξένων;
Θα ξεριζώσουμε τη μνήμη; Θα την παραχωρήσουμε με αντάλλαγμα τι; Την απώλεια της συλλογικής συνείδησης που οδήγησε τους πατεράδες
και τους παππούδες μας στη χωρίς σκέψη αντίδραση στον Άξονα;

Εμείς θα δεχτούμε την κατεδάφιση κάθε ιστορικού δημιουργήματος ονομάζοντάς το ανάπτυξη, που στην πραγματικότητα δεν είναι;

Ποιο όραμα καλλιεργείται σ’ αυτό τον λαό; Να μετατραπεί σ’ έναν πληθυσμό εξαθλιωμένων ιθαγενών, που η ύψιστη διεκδίκησή του θα είναι
να κάνει τον υπηρέτη κάποιων πλούσιων αφεντάδων;

Αν  χάνουμε  το  ένα  μετά  το  άλλο,  στο  τέλος  δεν  θα  απομείνει  τίποτα,  κανένα  υλικό,  με  το  οποίο  θα  μπορούμε  να  ξαναχτίσουμε  ό,τι
καταστρέφεται επίβουλα και μεθοδικά.

Πώς είναι δυνατόν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, που στηρίχτηκε στην αρχαία ελληνική σκέψη και στη διανόηση του διαφωτισμού, που πάνω απ’
όλα βάζει τον άνθρωπο, να αυτοαναιρείται, υποβαθμίζοντας την ανθρώπινη οντότητα, την αξιοπρέπεια, την ίδια τη ζωή;

Ποιες ιδέες υπερασπίστηκαν οι Κρητικοί και οι Σύμμαχοι, όταν αντιστάθηκαν στον από αέρος εισβολέα;

Μήπως είναι ώρα να ανασυντάξουμε τις δικές μας αντιστάσεις και να υπερασπιστούμε αυτά που μας ανήκουν;
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