
Δήλωση του Πρωθυπουργού για την 28η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας 24-7-02 

Ελληνίδες, Έλληνες, 

Πριν 28 χρόνια πήρε τέλος η επταετία της εξάρτησης και 

του αυταρχισμού. Πριν 28 χρόνια ο ελληνικός λαός 

γκρέμισε το καθεστώς, που καταπίεσε και χειραγώγησε 

την Ελλάδα και την οδήγησε τελικά σε μια εθνική ήττα με 

την διχοτόμηση της Κύπρου. 

Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας ήταν το αποτέλεσμα 

του αγώνα, ολόκληρου του ελληνικού λαού και 

προσώπων απ' όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς 

χώρους. Οι δυνάμεις του Κέντρου και της Αριστεράς είχαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον επταετή αυτό αγώνα και είναι 

πολλοί - άλλοι γνωστοί κι άλλοι άγνωστοι - εκείνοι, που 

δεν δίστασαν να διακινδυνεύσουν ακόμα και τη ζωή τους 

για το ιδανικό της Ελευθερίας και πλήρωσαν το τίμημα της 

Δημοκρατίας με διώξεις, με βασανιστήρια και με εξορίες. 

Η 28η επέτειος για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 

συμπίπτει με την κορύφωση του αγώνα για την πάταξη 

της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία ήταν το στίγμα και η 

ντροπή της Μεταπολίτευσης. Ήταν μια απόπειρα 

υπονόμευσης και διασυρμού του αγώνα όλων εμάς, 

που παλέψαμε για να εγκαθιδρύσουμε, να 
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στερεώσουμε και να διευρύνουμε την Δημοκρατία 

στον τόπο μας τις τρεις αυτές δεκαετίες. 

Αυτή η περίοδος λήγει για την Ελλάδα. Αποδεικνύουμε 

σήμερα ότι η Μεταπολίτευση δεν είναι μια καχεκτική 

δημοκρατία. Είναι η καλύτερη Δημοκρατία, που έχει 

γνωρίσει ο λαός και η χώρα μας. Κι αυτό το 

αποδεικνύουμε γιατί η Ισχυρή Δημοκρατία πατάσσει την 

τρομοκρατία με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του 

Συντάγματος και των νόμων του κράτους, με τον σταθερό 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οδηγούμε την 

τρομοκρατία σε ήττα γιατί οι συλλήψεις και οι καταδίκες 

αντικατοπτρίζουν την επιβεβαίωση και την ισχυροποίηση 

των δημοκρατικών θεσμών. 

Ο ελληνικός λαός με την ίδια ενότητα και την ίδια 

αποφασιστικότητα, που αποκατέστησε τη 

Δημοκρατία το 1974 στηρίζει σήμερα την εξάρθρωση 

της τρομοκρατίας. 

Ήρθαμε σήμερα εδώ για να θυμηθούμε και να θυμίσουμε. 

Για να θυμηθούμε το στίχο του Μίκη Θεοδωράκη, «Και συ 

Λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς τον Ωρωπό». 

Για να θυμίσουμε ότι η μνήμη είναι ζωντανή και καθορίζει 

τους προσανατολισμούς και τα οράματα μας. 
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Για να θυμίσουμε ότι η μνήμη του παρελθόντος είναι 

πυξίδα για την πολιτική του μέλλοντος μας. 

Για μας, οι φυλακές του Ωρωπού, όπως η Γυάρος, η 

Μακρόνησος, η Λέρος το Μπογιάτι είναι σύμβολα 

ιστορικής μνήμης και αυτογνωσίας. 

Ο Ωρωπός, 28 χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση, 

σηματοδοτεί και συμβολίζει την αξιοπρέπεια και τον 

ανθρωπισμό. 

Μια φυλακή για αγωνιστές της Δημοκρατίας εμπεριέχει και 

υποδηλώνει την ιδέα της Ελευθερίας. 

Όταν πριν από 28 χρόνια οι τελευταίοι πολιτικοί 

κρατούμενοι άφηναν τις φυλακές του Ωρωπού για να 

γυρίσουν πίσω στην ελευθερία, δεν φαντάζονταν ότι τη 

θέση του κολαστηρίου θα έπαιρνε ένα σχολείο. 

Σήμερα, οι μνήμες μιας ζοφερής περιόδου για τη νεώτερη 

Ελλάδα, οι μνήμες μιας μακράς σιωπής που επιβάλλονταν 

με τη δαμόκλειο σπάθη του φόβου, της ανελευθερίας και 

της στέρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έρχονται να 

συναντήσουν στους τοίχους αυτού του σχολείου, την 

υλοποίηση των στόχων του αντιδικτατορικού αγώνα. Μια 

Ελλάδα ισχυρή, με στέρεη Δημοκρατία , με πίστη στις 

δυνάμεις της, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και ελεύθερη 

κοινωνία. 
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Η φυλακή των Αγωνιστών έγινε Σχολείο - σύμβολο μιας 

μακράς περιόδου ομαλότητας. 

Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς 

που στον Ωρωπό και αλλού προτίμησαν τα τείχη της 

φυλακής από την ανέξοδη δήθεν ελευθερία. Όλους αυτούς 

που προτίμησαν να θυσιάσουν την προσωπική βολή τους 

για να αντισταθούν στην τυραννία, τη μικρόνοια, την 

παράνοια των συνταγματαρχών και των συνεργατών 

τους. Για να αντισταθούν σε όλους όσοι υποτιμούν την 

αξία της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας, από 

όπου και εάν αυτοί προέρχονται. 

Τιμάμε όλους αυτούς, οι οποίοι απέδειξαν με την 

αντιδικτατορική τους δράση ότι η ελευθερία κατακτάται και 

η δημοκρατία είναι υπόθεση κάθε πολίτη. Απέδειξαν ότι ο 

αγώνας για την ελευθερία είναι η υπέρτατη έκφραση της 

πίστης στην αξία της ανθρώπινης ζωής. ΓΓ αυτό και οι 

αγωνιστές σεβάστηκαν ακόμη και τη ζωή των βασανιστών 

τους. 

Φίλες και φίλοι, 

Η κληρονομιά της δικτατορίας στον ελληνισμό είναι η 

χωρισμένη στα δύο Κύπρος. Σήμερα, συσπειρώνουμε 
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τις δυνάμεις μας και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την 

είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - και κρίσιμη 

γΓ αυτό είναι η διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Η είσοδος της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στόχος των 

Κυπρίων, των Ελλήνων και ολόκληρου του ελληνισμού. Η 

διασφάλιση του ιστορικού αυτού στόχου αποτελεί πρώτη 

εθνική προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σταθερά ώστε η 

Ένωση να κάνει πράξη τη συμφωνία του Ελσίνκι - δηλαδή 

να ενταχθεί η Κύπρος ανεξάρτητα από την επίλυση του 

πολιτικού προβλήματος. Είμαστε αταλάντευτοι σε ότι 

αφορά αυτό το θέμα. Είναι χρέος μας και είναι χρέος 

της διεθνούς κοινότητας. 28 χρόνια μετά τη 

διχοτόμηση της Κύπρου να ανοίξει ο δρόμος για την 

επίλυση του Κυπριακού. 

Φίλες και φίλοι, 

Οικοδομούμε σήμερα μια Νέα Ελλάδα, δυναμώνουμε 

διαρκώς τη Δημοκρατία μας και δημιουργούμε μια ανοιχτή 

κοινωνία, που εξασφαλίζει τις ίσες ευκαιρίες, τα ίσα 

δικαιώματα και τις ίσες υποχρεώσεις. Μια Δημοκρατία, 

που διασφαλίζει την ελευθερία του λόγου, τον 

πλουραλισμό και την αντίθετη άποψη. Είναι αυτή η 

Δημοκρατία, που διασφαλίζει στην Ελλάδα και στους 

Έλληνες μια πορεία ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας, 
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προόδου και ευημερίας. Χάρη σε αυτή τη Δημοκρατία 

προχωράμε σήμερα με Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση 

στην πραγματοποίηση ιστορικών στόχων και στην 

υπέρβαση μεγάλων αδιεξόδων για τη χώρα και την 

κοινωνία μας. 

Το μήνυμα της φετινής επετείου είναι ευρύτερο και 

υπερβαίνει τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Το 

μήνυμα είναι πως όλοι μαζί ενωμένοι - με προσπάθεια, με 

σχέδιο και με σοβαρότητα - αλλάζουμε τη χώρα και 

δυναμώνουμε τη Δημοκρατία μας. Δημιουργούμε μια 

καλύτερη Ελλάδα, μια πιο ισχυρή Ελλάδα, μια σύγχρονη 

ισχυρή Κοινωνία. 
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