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Το ΜέΡΑ25 για την 24η Ιουλίου, 48η Επέτειο της Κατάρρευσης της Χούντας:   

Γιορτάζουμε την Πτώση της Χούντας, όχι την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας που μόνο η Ρήξη με την 

Ολιγαρχία μπορεί να φέρει   
 

Σήμερα, 24η Ιουλίου, το ΜέΡΑ25 τιμούμε την 48η επέτειο από την πτώση της 

νεοφασιστικής Χούντας που έφερε το αμερικανοκίνητο πραξικόπημα των 

συνταγματαρχών και πενθούμε για την Κυπριακή τραγωδία και την Κατοχή που 

κι εκείνη σχεδιάστηκε, στο ίδιο ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο, από τις ΗΠΑ. 

 

Σήμερα, 24η Ιουλίου, το ΜέΡΑ25 τιμούμε εκείνες και εκείνους που, από την 

πρώτη μέρα, αντιστάθηκαν στην Χούντα προετοιμάζοντας με το αίμα τους τις 

μεγαλειώδεις, παλλαϊκές εξεγέρσεις, αρχικά της Νομικής και κατόπιν του 

Πολυτεχνείου – εξεγέρσεις που απέτρεψαν την «φιλελευθεροποίηση» της 

Χούντας των Παπαδόπουλου-Μαρκεζίνη από το να εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα 

μια «δημοκρατία» τύπου Τουρκίας.  

 

Σήμερα, 48 χρόνια μετά, το ΜέΡΑ25 δεν γιορτάζουμε την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας. Πως μπορούν κάποιοι να μιλάνε για αποκατάστασή της όταν η 

δημοκρατία είχε ήδη καταργηθεί πολύ πριν την 21η Απριλίου του 1967 με τα 

Ιουλιανά του 1965, πρωτοστατούντος του Αρχι-Αποστάτη Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη ο οποίος πολιτευόταν εκ μέρους της τότε ολιγαρχίας, του Παλατιού 

και των ΗΠΑ. Αλλά ακόμα και πριν από την Αποστασία και τα Ιουλιανά, με 

εξαίρεση την μικρή αναλαμπή δημοκρατίας που επέβαλε στο Κατεστημένο ο 

Ανένδοτος Αγώνας του λαού μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζούσαν στα 

πέτρινα χρόνια του κράτους της εμφυλιοπολεμικής Δεξιάς.  

 

Σήμερα, αυτή την 24η Ιουλίου, αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη προσβολή προς τους 

δημοκράτες πολίτες να τους μιλούν για δημοκρατία όταν στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, ιδίως μετά το 2010, με τις τρόικες και τα μνημόνια να κυριαρχούν, οι 

κρατούντες δεν κρατούν καν τα προσχήματα των αστικών δημοκρατιών. 

 

Ναι, σήμερα, 24η Ιουλίου του 2022,… 

 

· με υπουργούς της κυβέρνησης να αμφισβητούν από το βήμα της Βουλής 

το Πολυτεχνείο, κλείνοντας το μάτι στους νοσταλγούς της Χούντας 



 

 

με μια χούφτα ολιγάρχες να κάνουν πάρτι λεηλασίας και αισχροκέρδειας εις 

βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας που δεν τα βγάζει πέρα  
με μια Κυβέρνηση ΑΕ να λογοδοτεί στους ίδιους ολιγάρχες με τους οποίους, 

την ίδια στιγμή, φλερτάρουν τα αντιπολιτευόμενα κόμματα εξουσίας  

με συστημικά ΜΜΕ που, καθώς ανήκουν στους ίδιους ολιγάρχες, σε τίποτα 

δεν διαφέρουν όσον αφορά τον πλουραλισμό τους από ΜΜΕ στυγνών 

δικτατοριών 

με τους δημοσιογράφους που δεν «συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις» 

των ολιγαρχών να διώκονται δικαστικά 

με το Δημοψήφισμα του 2015, την μεγαλειώδη στιγμή που η Δημοκρατία 

παραλίγο να λειτουργήσει, να ακυρώνεται και να λοιδορείται καθημερινά 

από το Καθεστώς  

με το Καθεστώς να παρουσιάζει ως προάσπιση των συνόρων μας την 

εγκληματική διαταγή στα πληρώματα του Λιμενικού να διακινδυνεύουν 

τις ζωές προσφύγων & μεταναστών πετώντας τους στην 

φουρτουνιασμένη θάλασσα 

με καταδικασμένους δολοφόνους και βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι 

ελέω της καλής τους σχέσης με το Καθεστώς, την ώρα που το κράτος 

εξαντλεί όλα του τα αποθέματα «νόμιμης» βίας σε νέους ανθρώπους 

στις φυλακές 

 

…με όλα αυτά να σκοτεινιάζουν τη σκέψη των δημοκρατών της πατρίδας μας, 

απορρίπτουμε εορτασμούς και φανφάρες για μια ανύπαρκτη Δημοκρατία. 

Αρκούμαστε στο να θυμόμαστε με ανακούφιση την πτώση της Χούντας και να 

ανανεώνουμε την υπόσχεση, ως χρέος στους αντιστασιακούς εκείνης της 

περιόδου αλλά και στις επόμενες γενιές, ότι θα παλεύουμε καθημερινά για την 

Ρήξη με την θριαμβεύουσα Ολιγαρχία – την Ρήξη που είναι η μοναδική ελπίδα, 

κάποια στιγμή, η Δημοκρατία να νικήσει. 


