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Σαράντα ένα χρόνια συµπληρώνονται φέτος από την κατάλυση της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας µε την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος την 21η Απριλίου
του 1967, το οποίο έθεσε τη χώρα και τους πολίτες της κάτω από καθεστώς
ανελευθερίας, αναξιοπρέπειας και βίας. Ο τραγικός επίλογος σε αυτή την
επταετή τυραννία του ελληνικού λαού γράφτηκε µε την εξέγερση του
Πολυτεχνείου και επεφύλασσε την εθνική τραγωδία της Κύπρου.
Σήµερα, η σκοτεινή αυτή περίοδος της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας µοιάζει
να είναι µακρινό παρελθόν και, όµως, το κύριο µήνυµά της παραµένει πάντα
επίκαιρο: ο αγώνας για την προάσπιση των ιδανικών της δηµοκρατίας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και της εθνικής
ανεξαρτησίας πρέπει να είναι διαρκής.
Ταυτόχρονα, οφείλουµε όλοι µας να θυµόµαστε και να τιµάµε τους
συµπατριώτες µας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τη δηµοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, ενάντια στη Χούντα και συνέβαλαν καθοριστικά στην
ανατροπή της εξουσίας των Συνταγµαταρχών. Οι µνήµες για όλους, τους
επώνυµους αλλά και ανώνυµους αγωνιστές, είναι ακόµα νωπές και οι
µαρτυρίες τους συγκλονιστικές, καθώς βασανίστηκαν ανελέητα στη διάρκεια
της ∆ικτατορίας και έζησαν τη φρίκη της εξορίας και των φυλακών.
Η δηµοκρατία που απολαµβάνουµε σήµερα δεν µας έχει χαριστεί, αποτελεί
τον καρπό των αγώνων και της αυτοθυσίας όλων αυτών των καθηµερινών
ανθρώπων, ο αγώνας, όµως, για την προάσπιση και την ενδυνάµωσή της
οφείλει να είναι συνεχής και καθηµερινός.
Σήµερα η δηµοκρατία είναι περισσότερο εδραιωµένη και στέρεη από ποτέ,
ενώ παράλληλα ενισχύεται και εµβαθύνεται ακόµη περισσότερο, µέσα από
ένα νέο πολιτικό πολιτισµό, ο οποίος προάγει την εµπιστοσύνη και το
σεβασµό στην άλλη άποψη και µας απαλλάσσει από φανατισµούς και πάθη.

Παρόλα αυτά, όµως, προκειµένου να µη βιώσει ο λαός µας ποτέ ξανά τέτοιες
τραγικές στιγµές, απαιτείται η θεσµική θωράκιση του πολιτεύµατός µας
απέναντι σε φαινόµενα εκφυλισµού, η απόκρουση κάθε προσπάθειας
περιορισµού των δηµοκρατικών δικαιωµάτων καθώς και η συνεχής διεύρυνση
της δηµοκρατίας µε θεσµούς συµµετοχής των πολιτών.

