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Αθήνα, 27 Απριλίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με αφορμή την 58η επέτειο της 
μάχης της Κρήτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ενώ συμπληρώνονται 58 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, η μνήμη μας 
από τις λαμπρότερες στιγμές της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας 
παραμένει άσβεστη.

Η μάχη της Κρήτης πριν απ’ όλα συμβολίζει το πάθος για την ελευθερία 
και την αυτοθυσία, την τόλμη και τον ηρωισμό. Δίνει δείγματα γραφής 
γενναιότητας και αντίστασης για την υπεράσπιση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, τα δίκαια και την εθνική ανεξαρτησία. Εκπέμπει 
ασυμβίβαστο μήνυμα προσήλωσης στα ιδανικά της ειρήνης και της 
ελευθερίας, όπως και στα ιδεώδη της δημοκρατίας.

Η μάχη της Κρήτης αναχαίτισε για σημαντικό διάστημα την επέλαση του 
Χίτλερ. Γι’ αυτό και απετέλεσε σημαντική και συγκεκριμένη συμβολή 
στην κατοπινή ήττα των δυνάμεων του Άξονα. Ταυτόχρονα, όμως, 
απετέλεσε μια άρνηση του “ρεαλισμού της ηττοπάθειας” και της 
αναμονής της μοιραίας επικράτησης του δυνατού. Έδειξε ότι οι δυνάμεις 
του Άξονα αντιμετωπίζονται και μάλιστα για δεύτερη συνεχή φορά, 
αμέσως μετά την αλβανική εποποιία.

Γι’ αυτό οι Κρήτες και οι σύμμαχοί τους πέρασαν στην Ιστορία. Γι’ αυτό 
η μάχη της Κρήτης αποτελεί και σήμερα σύμβολο. Όχι μόνο για την 
Ελλάδα, αλλά για όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Εκφράζει τη θέληση 
συνεργασίας με όλους αυτούς που πιστεύουν στα ιδανικά της 
ελευθερίας και της ειρήνης. Εκφράζει το όραμα που προβάλλει σήμερα 
για μια Μεσόγειο της συνεργασίας και της ανάπτυξης, του σεβασμού του 
πολιτισμού κάθε λαού και της εθνικής του ανεξαρτησίας. Εκφράζει τη 
θέληση για μια Ελλάδα σύγχρονη, υπερήφανη και ισχυρή. Για μια 
Ελλάδα που προωθεί ενεργά τα , εθνικά δίκαια, δικαιώματα και 
συμφέροντά της. Για μια Ελλάδα παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας 
στην περιοχή.

Σήμερα, 58 χρόνια μετά, αντλούμε δύναμη από την αποφασιστικότητα 
των Κρητών. Διοχετεύουμε τη δραστηριότητά μας, δίνουμε όλες μας τις 
δυνάμεις στην οικοδόμηση του μεγάλου ευρωπαϊκού σπιτιού και στην 
εμπέδωση της ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας στα Βαλκάνια.
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Δίνουμε με τον τρόπο αυτό μια νέα διάσταση στη σύγχρονη μορφή του 
πατριωτισμού. Γιατί σήμερα πατριωτισμός είναι ό,τι καθιστά τη χώρα 
μας ισχυρή και ευημερούσα. Οτιδήποτε εξουδετερώνει υπαρκτές 
απειλές για την Ελλάδα και συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ενός ανελέητου ανταγωνισμού διεθνούς περιβάλλοντος. 
Οτιδήποτε προσδίδει στην Ελλάδα φωνή και κύρος και της επιτρέπει μια 
πιο ενεργό παρουσία μέσα σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Αυτή ακριβώς η προσπάθεια αποτελεί και την καλύτερη εκδήλωση 
μνήμης και χρέους απέναντι στους ήρωες της μάχης της Κρήτης. Σ’ 
αυτήν ακριβώς την προσπάθεια, ιστορικά γεγονότα που έχουν 
σφραγίσει τη μνήμη και τη συνείδησή μας, πρέπει να αποτελούν για 
όλους μας πηγή δύναμης και ελπίδας.


