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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε μήνυμά του για την 57η επέτειο της 
Μάχης της Κρήτης, είπε τα εξής:

“ Συμπληρώνονται 57 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, που αποτελεί συνέχεια 
του έπους του ’40.

Οι Κρήτες και οι σύμμαχοι συμπολεμιστές τους, στην πρώτη συμμαχική 
επιχείρηση, καταλυτική σε συνέπειες και επιπτώσεις για τις δυνάμεις του Άξονα, 
απέδειξαν με την αυταπάρνηση, τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και την απαράμιλλη 
γενναιότητά τους ότι, όντως, “θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία”.

Έστειλαν σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη από τις ορδές του Χίτλερ το μήνυμα 
της αντίστασης για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Έδειξαν, με το παράδειγμά τους, ότι η προσήλωση στα ιδανικά της ειρήνης και 
της ελευθερίας, καθώς και στα ιδεώδη της δημοκρατίας δεν αναγνωρίζει 
“ρεαλισμό” και δεν συμβιβάζεται με αισθήματα ηττοπάθειας και αναμονής της 
“νομοτελειακής επικράτησης του ισχυροτέρου”.

Γι’ αυτό οι Κρήτες και οι σύμμαχοί τους πέρασαν στην Ιστορία. Κατέστησαν 
σύμβολο όχι μόνο για όλους τους Έλληνες, αλλά και για όλους τους λαούς της 
Ευρώπης και της Μεσογείου, που συμμερίζονται και ασπάζονται κοινές αξίες και 
παραδόσεις.

Η σύγχρονη Ελλάδα, αντλώντας δύναμη από την αποφασιστικότητα των Κρητών, 
διοχετεύει σήμερα όλη τη δραστηριότητά της, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, 
στην οικοδόμηση του μεγάλου ευρωπαϊκού σπιτιού και στην εμπέδωση κλίματος 
ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας στα Βαλκάνια, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα του σήμερα δίνει μια νέα διάσταση στη σύγχρονη μορφή του 
πατριωτισμού, που φιλοδοξεί να καταστήσει τη χώρα μας ισχυρή και 
ευημερούσα.

Η Ελλάδα του σήμερα διαθέτει και το σθένος και την αποφασιστικότητα, τόσο για 
την εξουδετέρωση υπαρκτών απειλών, όσο και για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων ενός ανελέητα ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα του σήμερα έχει και τη βούληση και την πρόθεση να καταστήσει 
ενεργό την παρουσία της μέσα σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Γιατί η Ελλάδα που προσδοκούμε και ονειρευόμαστε είναι μια Ελλάδα με Ιστορία, 
Μνήμη και Μέλλον”.


