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ΕισαγωγÞ

28 οιòτωβρßου 1940: Μια ιστορικÞ εθνικÞ επÝτειοò που, κÜθε ΧρüνΟ, γΙΟρΤÜζεΤαΙ με

κÜθε επισημþ"α, σε κÜθε γωνιÜ τηò ΕλλÜδαò,

Ο δεýτεροò παγκüσμιοò πüλεμοò 9φ αρχßσει απü το Ι939, με τη γερμανικÞ εισβολÞ

στην πολωνßα. Στò ßü'ßου"ιου Þ þιþ ,ßοÝρχυrο, στον πüλεμο και τον Αýγουστο του

ι940, θα προκαλÝσει τη χþρα μαò με rου.ορηλrομü στην τÞνο του ευδρüμου <<¸λλη»,

ανÞμερα τÞò μεγÜληò γιορτÞò τηò Παναγßαò,

Εßναι ο προÜγγελοò τηò ιταλικÞò επßθεσηò στην ΕλλÜδ9]:υ προετοιμÜζεται με κÜθε

μυστικüτητα, πριν *rÞ ,ÝηΙωθεß στιò 28 Οκτωβρßου του 1940,

Η χþρα μοò, χrριò Ιr" Ý*üÝrr, τα τßρÜστια πολεμικÜ μÝσα των εισβολÝων ιταλþν και

με μüνα üπλα τηò þ ψυχÞ «9, ,η γενναιüτητα,του λαοý τηò εßπε ΟΧΙ στο ιταμü

τελεσφραφο του ιτÜχοß 
'üßκτατορÜ Μουσολßνι" καταφÝρνονταò, στο μÝτωπο τηò

Αλβανßαò, καßριο «;þυ; ..Ý rυl"ογλιστικÝò του φιλοδοξßεò, σε σημεßο ταπεßνωσηò,

γεγονüò που ανÜγκασ, ιλ" *þξ δr«rαrορο τηò τερμανιαò, τον Χßτλερ, να ανασυντÜξει

τα πολεμικÜ του πλþ «οrηο πjüστρÝξει σε βοÞθεια του φανφαρüνου συμμÜΧΟυ ΤΟυ,

Η ΕλλÜδα, αφοý αντιστÜθηκε ηρωικÜ στιξ σιδηρüφραΚτεò στρατÝò του Χßτλερ,

υπÝκυψε στη κατÜ πολý ανþτερεò στραττιοτικÝßτου δυνÜμεò και αναπüφευκτα υπÝστη

στò 24 Απριλßου 
,ßqÞι, 

την 
,τριπλÞ 

κατοχÞ απü τò συνασπισμÝνεò δυνÜμεη τηò

Γεjμανßαò, τηò Ιταλßαò και τηò Βουλγαρßαò,

κι απü 
"ηυ 

ο«ιÞρÞ «υrÞ'«ο.οχÞ ξßπÞbησε η εποποιßα τηò ΕθνικÞò Αντßστασηò, που

σε συνδυασμü με .ßß υιοò'r.υ üßμßαχr, οδÞγησαν στην πτþση των δυνÜμεων του

ναζιστικοý «ο, φοοÝ,«οý αξονα και στην απελευθÝρωση τηò χþραò μαò,



ΠαραθÝτουμε, επιλεκτικÜ, κÜποια κεßμενα διακεκριμιÜνων δημοσιογρÜφων και

λογοτεχνþν που περιγρÜφουν το κλßμα και τα συναισθÞματα του λαοý μαò την κρßσιμη

και ηρωικÞ εκεßνη περßοδο.
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Γιþργοò ΣεφÝρηò
ΜÝρεò Γ' 16 Απρßλη 1934 - 14 ΔεκÝμβρη Ι940

[ΑΘΗΝΑ-1977-IΚΑΡοΣ]

ΔευτÝρα 28. ΚοιμÞθηκα δýο το πρωζ διαβÜζονταò ΜακρυγιÜννη. Στιò τρεη και μισÞ

μια φωνÞ μÝσα απü .ο ,Þιεφ.υο με φπνησε: <<Ýχουμε πüλεμο». τßποτε Üλλο, ο κüσμοò

εßχε αλλÜξει. Η αυγÞ, που λφο αργüßερα εßδα να χαρÜζει πßσω απü τον γμηττü, Þταν

Üλλη αυγÞ: αγνωστη.'ΠεριμÝνει ακüμη εκεß που την Üφησα. Δεν ξÝρω πüσο θα περιμÝνεò

αλλÜ ξÝρω πωò θα φÝρει το μεγÜλο μεσημÝρι,
ττßτýθηκα κι Ýφυγα αμÝσωò. Στο γπουργεßο τýπου δυο_τρειò υπÜλληλοι. ο ΓκρÜτσι

εßχε δει τοý ΜεταξÜ ο.η'.ρ"ò. του Ýδωσε μια νüτα και του εßπε πωò στò 6 τα ιταλικÜ

οßροrrýμοrα θα προχωÞηÝ."r. ο πρüεδροò τΟυ αποκρßθηº9 πωò αυτü ισοδυναμεß με

κÞρυξη πολÝμου, και üταν Ýφυγε κÜλεσε τον πρÝσβη τηò Αγγλßαò," 
ΑμÝσωò μετÜ τον Νικολοýδη στο Υπουργεßο Εξωτερικòbν. Ο πρüεδροò Þταν μÝσα

με τον πρÝσÞη ,ηò Τουρκßαò. Στο γραφεßο του ΜαυρουδÞ, ο ΜελÜò Ýγραφε σπασμωδικÜ

Ýνα τηλεγρÜφÞμ«. ο ýαυρüυδÞò μÝσα στο παλτü του σαν Ýνα μικρü σακοýλι. ΔιÜβασα

τη νüτα τßυ'ΓκρÜτσι. o'raφof κι ο παπαδÜκηò τηλεφωνοýσαν. καθþò ετοßμαζα το

τηιεγραφημα του Αθηναßκοý πρακτορεßου, μπÞκε ο Τοýρκοò πρÝσβηò για νº ιδεß τη

νüτα'καß σε λφο ο ηρουδροò με üψη πολý ζωντανÞ. ¸πεπα Üρχισαν να φτÜνουν οι

υπουργοß, χλωμοß περισσüτερü η ιrγο"rρο, καθÝναò κατÜ την κρÜση του. το υπουργικü

συμβοýλßσ κρÜτησε'λφο. ü ΜεταξÜò πÞγε αμÝσωò στο γραφεßο του κι Ýγραψε το

dιd)γεηα σßο λαü. το πÞραμε και γßρßσαμε στο υπουργεßο τýπου. ΜÝσα απü τα τξÜμια

του αυτοκινÞτου, η αυγÞ ß, Ýνα παρÜξενο μυστÞριο χυμÝν^ο στο πρüσωπü τηò.¸γραψα

μαζß με το Νικολοýδη'τß'διÜγγελμα του βασιλιÜ. καμιÜ δ_gκτυλογρÜφοò ακüμη. πÞγα

οηßrr'μrο στιγμτß και το χτυιτησα στη γραφομηχανÞ μου, Η Μαρþ μου εßχε ετοιμÜσει



καφÝ. Γýρισα στο Υπουργεßο καθþò σφýριζαν οι σειρÞνεò... Στη γωνßα Κυδαθηναßων

μια φτωχÞ γυναßκα με μια υστερικÞ σýσπαση στο πρüσωπο,
' τþÞ; üιοι μαòεμλο, ο.ο'υηüγεια τηò «ΜεγÜληò Βρετανßαò». ο βασιλιÜò με ýφοò

νÝου αξιωματικοý. Υπüγραψε το διÜγγελμÜ του και φýγαμε,

Τηλεφþνησα στο-τηλεγραφεßο να σταματÞσουν τα τηλεγραφÞματα και_ των

Γερμανþν ανταποκριτþν.'οι ßπÜλληλοι εκεß εßναι ακüμη ουδÝτεροι. Δεν μποροýν να

πÝτÝψουν τη φωνÞ μου:-εßστε βÝβαωò; και των Γερμανþν;

-Και των Γερμανþν εßπα.
-Τι δικαωλογßα να δþσουμε;

^_#.º,;ßιºJ&frγffi:º;λασμÝνα τα σýρματα με το Βερολßνο, κι αν φωνÜζουν

πολý στεßλτε τουò σ' εμÝνα.
... ΠÞρα «οß εδ.οο το πρþτο πολεμικü ανακοινωθÝν μαò και κατÝβηκα στουò

δρüμουò γλ ηο ιδþ τÜ πρüσωπλ. Το πλÞθοò Ýσπαζε τα τζÜμια των γραφεßων τηò «Αλα

Λπüρυ».

Παýλοò ΠαλαωλιÞοò: Προò το καθÞκον,
(Απü την εφημερßδα «Ελεýθερον ΒÞμα» τηò 29ηò Οκτωβρßου 1940)

ΣειρÞνεò και κωδωνοκρουσßεò, ΔευτεριÜτικο πρω_ιlιü, ΑνÞσυχεò μορφÝò στα

παρÜθυρλ. ΚοπÜζοντα, ο, γÜrου,ò, συνεwοοýνται με το β¸μμα, και μÝνουν_ σýμφωνοι,

Τα πÜντα γΙα την τιμιÞ. Δεν εßναι η μανßα του πολÝμου που τουò εμπνÝα" δεν εßναι το

πÜθοò τηß περßπετÝιαò. Εßναι η συναßσθηση τηò αξιοπηÝπειαò. ¼ταν αυτÞ εßναι

εκτεθειμÝιη1 σε κινδýνουò, τüτε το τροπÜριο τηò ειρηνοφιλßαò διακüπτεται,.,¼χι απü

ογÜηη λροß.ου πüλεμο. Ιπü αγÜπτ1 προò αυτÞ τÞν εφÞº. Γιατß τßποτα δεν εξυπηρετεß

τÞν ειρÞνη χε.ροrrρα'απü την κÜλοπροαιρετη δwθεση των λαþν να δÝχονται ραπßσματα,

κακüò εßναι ο πüλεμοò. λιια υπαρχÝι κιßπι πιο απαßσω κι απ, αυτüν ακüμα, η λÜσπη

που πÝφτÝι και κηλιδþýειßò υπολÞψÝιξ των λαþν üταν θελÞσουν να τον αποφýγουν με

θυσßα τηò τιμÞò.ουò. τε.οοò «ηß,þßò τßποτα δεν εßναι ικανü να τò καθαρßσει, οýτε το

σβÞσιμο τηò γενεÜò ηου ,η εχrι ηρο«οτrσει. οι γενεÝò φεýγουν, αλλÜ μÝνουν οι σελßδεò

τηò ιστορßαò, για να θυμßζουνh ντροπÞ. ΜÝνουν οι μεταγενÝστεροι και ζητοýν ευθýνεò

απü τη στÜχτη μαò.
Στρατþτεò τηò ειρÞνηò üσο δεν προσβÜλλεται η Ελευθερßα και το Δßκαιο, ¼ταν

üμωò κινδυνεýουν ß« Ýrßü ÜßτÜ αγαθÜ, τüτε η εμμονÞ στην ειρÞνη αποτελεß ανανδρßα,

αναξιοπρÝπεια και αφýοτιμßα.
ΓωüλαμποροýνναμαòκατιlγορÞσουν.¸ναμüνοδενθαπεικανεßò:üτιδεν

διατηρÞσαμε, μÝσα στο πÝρασμα των οþrυ, Üσπιλη την εθνικÞ μαò φþοτψßα. ¸τσι

ασþ'θα τÞν διατιlρÞσουμε και τþρq. κοινÞ εßναι η θÝληση: Να το ξαναφορÝσουμε,

Γνþριμη οrοιÞ ,ου,ºλοý μαò. Τη φορrου ο παπποýò, τη_ φüρεσε ο πατÝραò, θα τη

φορÝσει τþρα ο γιοò. Και πÜντα για τον ßδιο σκοπü. Για την ΤιμÞ και γßα την Ελευθερßα,

r,o τουò ßδßουò λüγουò καλοýμαστε και σÞμερα. το καθÞκον υπογρÜφει τη προσκλÞσεη,

Η φωνÞ του εßναι η þ *rρι,ητικÞ απ, üλßò τιò φωνÝò. τη δÝχεσθε χωρßò υπ9}.ογισμοýò.

Η περηφÜν* «γυο"ß,ηη οριο'μηση. Δεν μετρÜ τη δυνÜμεη εκεßνου που_θÝλει να την

,οοý«þο",. ΒαδßζÝß μ, ,ο μrτ.ηο ψηλÜ στο δρüμο τηò τιμÞò. οι Θερμοπýλεò δεν εßναι

Ýνα γεωγραφτ«ο οημυω, δεν εßναι Ýνα απλü ιστορικü γεγονüò. Εßναι Ýνα σýμβολο, Το



σýμβολο αυτü το διατÞρησαν ψηλÜ οι γενεÝò των ΕλλÞνων. Απü τιò Θερμοτýλεò ωò το

21, και πÝρα απ, αυτü, με κλÝωτü το βιβλßο τηò αριθμιητικÞò βÜδισε το Ýθνοò.στουò

δρüμουò των πεπρωμÝγων του. Με την αριθμητικÞ στο χÝρι δοýλοι θα εßμαστε σÞμερα,

>"ηυη,ρ.φρüνησητηòαριθμητικÞòοφεßλουμετηνεfuικÞμαòυπüσταση.Το1940δενθα
καμ"ι ,ξ"ßÞrοη. παßßα καß πρüσφατη ιστορßα δεßlρει ποιο κατÜντημα περιμÝνει τουò

λαοýò εκεßνουò που, με οδηγü ßον υπολογισμü, Ýστερξαν σε ταπεινþσεlò και σε διασυρμü

,ηò þò ,ουò. Η .ιμÞ ηο» σrrηωσαν δεν εßναι η μüτη1 τουò θυσßα. Μαζß μ, αυπlν Ýχασαν

«"ß.« υßικÜ ÜγαθÜ που πßστεψαν üτι θα εξασφÜλιζαν αν δÝχονταν τον εξευτελωμü,

ΚαθÞκον και συμφÝρον εßναι η προÜσπιση τηò εθνικÞò τιμÞò, Στην εκτÝλεση του

καθÞκοντüò καλοýνται'οß πολßτεò. καθÞκον προò τα μÜρμαρα που αποτελοýν τη δüξα

.rυ λrρ«ομÝνων, προò το βρÜχο που κοßλαναν ο ιδρþταò καß το αßμα των γενεþν που

προηγÞθηκαν, προò 
"μÜò.ουò 

þ*»ò, προò τουò τÜφουò των πατÝρων βαζ, προò τα λßκνα

των παιδþν μοò, ηοü θλ ντρÝπονταν αν μαò Ýβλεπαν απρüθυμουò να συνεχßσουμε την

εθνικÞ μαò παρÜδοση.
ΑλλÜ τÝτοw ηrρßηrßDοη δεν υπÞρξε, δεν υπÜρχει, δòν θα υπÜρξει. Μαò το εßπε η

χθεσινÞ μÝρα. Θα μþ.ο ηþ ο, επüμενεò. Θα μαò το λÝνε üλεò οι μÝρεò, üσο υπÜρχει ο

γ"ß"αò»ß ουρανüò μ*ξ, üοο υπÜρχουν οι αφροß του Αιγαßου^ Ψαò, για να σχηματßζουν την

üηερüηrη κυανüλßυκÞ, ηου ογ«üλ*ζει πÝρα ωò πÝρα τουò ελληνικοýò ορßζοντεò,

Γýργοò ΘεοτοκÜò : ΤετρÜδια ημερολογßου Ι939-1953

[ΑΘΗΝΑ-εστια|

3 Νοεμβρßου Ι940
«...Τηυ πρþτη μÝρα του πολÝμου η διαδÞλωση τηò λεωφüρου ΚηφισιÜò,. που

αποδοκßμÜσ. ßηυ ß"«ßr«Þ πρεσβεßα και ýστερα ιτÞγε να φωνÜξει «ζÞτω» Ýξω απü την

αγγλικÞ; üταν πÝρασε απü τÞ γερμανικÞ πρεσβεßα κρÜτησε απüλυτη σιγÞ,-" 
,»...'εερ. πþò üλα αυτÜ ÞßÜν üλωò διüλου αυθüρμητα. Εδα τη διαδÞλωση με τα

μÜτια βου, την αποτελοýσαν κατÜ μÝγα ψροò φοιτητÝò και νομßζωο αρκετοß
'ΔωδεκανÞσιοτ. Εßναι πραγματικÜ κÜτι το αξιοπρüσεχτο αυτü το πολιτικü Ýνστικτο του

ελληνικοý πλÞθουò, ηου ,ü'«οθοδηγεß αυθüρμητα να φωνÜξει εδþ, αλλÜ να μην φωνÜξει

(τουλÜχιστο προò το παρüν) εκεß.' »...ßιυ"rο. λüγοò'γιÜ επικεßμενη επßθεση εναντßον των ΔωδεκανÞσων με

συνδυασμÝνη ενεργειÜ του αγγλικοý στüλου και του στρατοý μαò τηò κρÞτηò, Η εδηση

αυτÞ με συγκινεß ξεχωριστÜ...»



¶γγελοò Σικελιανüò Εικοσιοχτþ του Οχτþβρη του 1940

(ΔημοσιεýθÞ*" οr,ξ ι5 Νοεμβρßου ι940 στο περιοδικü ΝÝα Εστßα, τεýχοò 334)

(Απü τα ΧωρικÜ τηò Σßβυλλαò: ο <<¼ρθιοò σκοπüò»)

Το γÝνοò βουλιαγμÝνο μεò σòον αιþνα
να λυτρωθεß μονÜχο του μπορεß

μανα ξυπνÞσει πρÝπει η πλÝρια ΜνÞμη

βαθειÜτου, αδÜμαστι7 και τρομερÞ

Κανεßò δε θα ξεφýγει τι1 γενιÜ του!

το βαροò τηò θα σπÜσει ωò τη στιγμÞ

που βγαßνονταò απü τη λησμονιÜτου
στο φωò που πια δεν στÝκουν δισταγμοß,

Τηò ζωÞò θε να ντυθεß ττ7ν πανοπλßα,

και μ' ακÝριο τον Üγιο σκελmü

των περασμÝνων, θα στηθεß σαι γη του

με το κεφÜλι αλýγιστο κι ορτü!

ΕλÝγαμε:ÝναΜαραΘþναακüμα!Ελξταιιε:ΜwΣαλαΡlναακüμα!ΕλÝγαμε:Ακüμα
Ýγα εικοσυÞια! Κι Þοr* τÝλοò συ, ΜÞτÝρα-ΜÝρα, οποý αγκÜλιασεò κι αýψωσεò

ολüκληρα "« 
πυρ«ο[ωα στον ανþτατο λυτρωτικü σκοπü τουò, στον υπÝρτατο τουò

ηθικüν Ιστορικü Ρυθμü!
Ω δικαßωση üλων των ελληνικþν αγþνων! Ω ýψιστη ηθικÞ στροφÞ μÝσα στο.χÜοò

ολüκληρου του κüσμο»ß κο, ß"òι .» γιγÜντια, πλÝρια ιστορικÞ καταβολÞ, απü την

οποßα, Ν ι κ η τ Ý ò,'οι¸λληνÝò, 
-οα 

òε«ινÞσουμε αýριο, πρωτοπüροι τηò πνευματικÞò

ανÜπλασηò ολοκληρηò τηò γηò! .^ ,. ,_^___^,. __._^.
Ω ΜÝρα_ΜÜwα, που μαò Ýσπασεò ακÝρια κι ωò το γοιοΨ, üλα τα κρυφÜ εσωτερικÜ

δεσμÜ μαò! Ω «οομü#ορ,«Þ ελεßeερþ, τüσο βαθειÜ λαχταρισμÝνη! Να Σε! Σε

κατÝχουμε! Σε νþθουμε! Σε θÝλουμε!

και θε γα Σε «ρ.r"Þοουμυ üλüι στο τερÜστιο ýψοò που μαò φανερþθηΚεò α,Π' Τα

χαρÜματα .rυ εr«οüßμJ του ομþβρη του 1940, κι ωò με τη συντÝλεια των αþνων,

εßτε ζÞσουμε, ,ιr", ουρßü που θα φrγγßò πÜνω απ, üλο τον πλανÞτη το γιγÜντιο φωò Σου,

θα βρþκüμαστε στα σπλÜχγα Σου, ω ΜητÝρα, αθÜνατοινεκρΙΙ'" 
*"rυροη 1940, ΑθÞγα



ΣτρÜττlò ΜυριβÞλιιò: Η þρα τηò ιστορßαò,
(Δημοσιεýθηκε στη 15 ýßrμρbω ι940 στο περιοδικü ΝÝα Εστßα, τεýχοò 334)

ΣεμιανþραπουκανεßòδενξÝρα'σεμιαστιγμÞπουμüνοοΘεüòορßζειμÝσαστο
ναü ηò ιστορßαò σημαßνει ξοφυr«6 η βαθευß καμπÜνα τηò Μοφαò πÜνω στα ριζικÜ των

λαþν. Τüτε τα Üτομα που- αποτελοýν την εθνικÞν ολüτητα, πετοýν θεληματικÜ Ýνα

μεγÜλο μÝροò απü τα πιο ακριβÜ προýμιÜ τουò, αυτÜ ßσα_ßσα που κατοχυρþνουν τη

μονÜδα μÝσα στο κοινωνικü σýνολο. ¼λοι τüτεò, υποταγμιhιοι σε μιαν ακατανßκητη

κεντρομüλο δýναμη, αναζητοýν τον πυρÞνα τηò üμογÝνειαò, τωκνþνουνται γýρω εκεζ

γ* υ« bþοουυ, üσο γßνεται πιο υπεýθυνα, το μεγÜλο «παρþν» τηò φυλÞò,.Μπρ^οστÜ στο

κÜλεσμα τηò Μοßραò. . Μια φυλÞ, Ýνα Ýθνοò, Ýναò λαüò, εßναι προικισμÝνα με ΡlολογικÜ

νειÜτα τüσο περισο6rrρο, üσο πω γρÞγορα και πιο αποτελεσματικÜ θα μπορÝσουν να

κÜνουν τη σωτÞρια προσαρμογÞ, απü το Üτομο στην ομαδικÞ ολüτητα,

Σαν γßνει αυτü" "οrrß 
ηßο,-η φυλÞ, οπλισμÝνη με üλα τα ψυχικÜ και ζωικÜ τηò

χαρßσματα, παßρνει την ιστορικÞ τηò φυσιογνωμßα και απü μια σκüνη ατüμων, που Þταν

ηρßυ, γιυυr«ι ξαφνικÜ |ια η"ßωρßο þιαßg μορφÞ, εμψυχωμÝνη^απü ιιια μοναδικÞ θÝληση,

ΑναπνÝει μÝσα τηò þ*ò οπß«rροò λαüò, μ, Ýνα στÞθοò πεκbριο, και το Ργθιτü στιò

πρÜξεò «þ οrο»ò χογισlßοιßò rουò, ßου δßýει μια θεüρατη καρδιÜ με το σφυροκüπημα του

ρυθμοý τηò.' 'Μüνü- 
στουò λαοýò ποý, ναι γερασμÝνοι βιολογικÜ, βλÝπουμε τα Üτομα ται τιò

μικρÝò ομÜδεò, υο rροβαυ, παραζαλßσμÝνα, το καθÝνα το δρüμο του, μπροστÜ στην

κρßσι[η þρο, ürου ,ηΙοημο θα βαρÝσει η βαρυß καμπÜνα τηò Μοßραò,
' òü.Þ η ομοθυμßα ßων δÝκα εκατομμυρßων ΕλλÞνων, με ,την οποßαν αντßκρυσαν το

φοβερü γεγονüò του πολÝμου, εßναιθαρρþ ßο τπο σπουδαßο φαινüμενο μÝσα στην ιστορßα

λυ jωουò 
μαò ολοþρÞ. ιι ΕλλÜδα'σýσσωμη, σý\τχη, στÜθηκε μπροστÜ στο ανοιμü

βιβλßο τηò ýοΙραò «ο, υrrογορεýει το νÝο κεφÜλαω τηò ιστορßαò τιlò,

Δεν'Ýγινε'αýτü με ,ξουογ«οομοýò οýτε με φοβÝρεò. τα δÝκα εκατομμýρω των

ΕλλÞνων πρüσφεραν ,ο»ò ηΙηγ.μÝνουò εγωισμοýò των, τιò φιλοδοξßεò και τα_μßση και

τα πÜθη τουò τα πολιτικÜ, και τουò προσωπικοýò φθüνουò και τι,ò ματαιοδοξßεò τουò,

πρüσφεραντηκοσμοθεωρßεòτουòκαιτηδιαφωνßεòτουòκαιτιζαυταρÝσκεÝòτουò'
ηßüοφrρ«υ τη ειεßοεριεξ τüυò στο βωμü τηò ΕλλÜδαò, με τον ßδιο τρüπο που τα

ζευγÜρια πρüσφεραν τÞ χßυσεò βÝρrò .ουò και Οι πτωχÝò υτηρÝτριεò τò οικονομßεò το¼ò.

¸τσι οι πεντακüσιεò χ*rßαrò ,rυ οrρο.rυμÝνων νÝων πρüσφεραν τα νειÜτα και τη ζωÞ

τουò. ¼λοι με λωτερη τη θÝßηση, üλοι απü το περßσσευμα τηò καρδιÜò,

Αυτü το θÜμα bεν ,ßυο, η πρþτη φορÜ που γßνεται μÝσα_στην ιστορßα τηò φυλÞò, Δε

θα, ναι ««, η οrrρηη. Γιατß Þ ειιαü«, μÝσα στο προνομωýχο κýτταρü τηò, εßναι Üναò

Üßþνια νÝοò και ολοζλντανοò ßργανισμüò. Εßναι η ωια η Ýwοια τηò νιüτηò, ενσαρκωμαη

σε μυι ρÜτÝα εýστροφη, ,»φÜη.οο,η, γεμÜ,τη πεßσμα και γοητευτικÞ τρÝλα,, 
Αλ, την ÜλλÞ λÞιÜ των συνüρων μαò χτυπÜ Ýναò λαüò 45 εκατομμυρßων. Τον

νικοýμε γιατß ειμαστε μια φυλÞ αρσενικÞ-κÜι λεýτερη, κι εßναι μια φυλÞ απü 45

εκατομμýρια σκλÜβουò.
Εßναι Ýναò αγωνÜò Üνισοò αυτüò και οι λαοß του κüσμου, ομροß και φßλοι και

αδυßφοροι" τΟν παρακολουθοýν με κατÜπλιηξη. Ποιο θα, ναι το τÝλοò του;

εßαχßστα *ε*φÝρr, αυτü το τÝλοò. ολÜκερη η δικαßωσÞ μαò στÝκεται στην αρχÞ,

Το πþò üλοι μαζß κιlνÜμε τον πüλεμο, αυτü εßναι η νßκη τηò φυλΧιò.¼λα 1, Üλλα εßναι

μηχανολογßα.'ΚÜι δεν εßναι μüνο μια πρÜξη τιμÞò ετοýτη η ομüψυχη ενÝργεια, Εßναι



ακüμαμιαπρÜξηυγεßαòκαιμυιπρÜξηφαντασßαò.ΜüνοÝναοργανισμüò
πλημμυρισμÝνοò απü τη χαÞÜ και τη δüξα τηò ζωÞò Ýχει τη δýναμη να ορμÜ προò τη

θυσßα φ .boo κεφι. και'[üνο ωαò λαüò με ισχυρÞ φαντασßαο μπορεß να εξαρθεß πÜνω

απü το υλικü βÜρüò των ατομικþν συμφερüντων καινα χυμÞξει με τÝτοια αποκοτιÜ, με

ανοιμÝò τιò φτεροýγεò προò τιlν αναμμÝνη φλüγα,'ßηßrρß 
οτß«ομαß.υ στηý υψηλüτατη κορφÞ τηò ιστορßαò μαò. Εκεß που ο αÝραò

εßναι α[ρροσßα. Μποροýμε σÞμερα να δεχτοýμε τον Αισμßλο κοντÜ μαò, δßχωò να μαò

ταπεινþσει ο μεγÜλοò και ιερüò ßσκιοò του,

και εßναι μια υπερÜνeρþ χαρÜ για κÜθε πνευματικü Üνθρωπο, να μπορÝσει να

σταθεß φ ασφαΚια ««ß μ" Ý"ιγυ.þ σε τοýτη την επικßνδυτ.τη θÝση, üπου το χþμα εßναι

σφραγþμÝνο απü τα βηματα των θεßον και των ηρþων. Να σταθεß με τη συνεßδηση

φþισμαηη απü το φγÜιü Þλω τηò φυ}ýßò, φωτισμαη1 ωò τα βαθειÜ, Ýτσι üπωò φωτßζεται

ü καθÜριοò βυθüò τηò θÜλασσοò,'ü.ου τον χτυπÜει κÜθετα ο Þλιοò, και ξεχωρßζεη μÝσα

να γαλÜνßζουν λογÞò-λογÞò πετρÜδια και νερολοýλουδα,, 
¼ρθωò πÜνω στη βιγßο.ηò επßστιμηò þραò, γεμÜτοò απü ολÜκερο το παρελθüν τηò

φυλÞò, γεμüτοò απü οßü το νüηlßα τηò ÝλßηνικÞò Γηò, που γÝιητημα και φýτρο τηò εßναι ο

«αοþ"Ý μοò, Ýργο του Þλιου τηò και του χþμÜτοò και τιºò θÜλασσÜò τηò. Να σταθεß ο

καθÝναξ μ«ξ εß«*.μÝνοò και Þσυχοò μπρüò σ, οτιδÞποτε _κι 
αν πρüκεπαι να συμβεß

φτÜνει αυτü να .υ«, ψοÜ στο Νülßο τηò ιστορßαò τηò φυλÞò, που αυτüò προστÜζει και

εμεßò πρÜττουμε. Να σταθεß ευτυχßσμωδò και να αναπνεýσει με üλο του το στÞθοò τον

αÝρα των ελληνικþν αþνων, ποß, υαι μεθυστικüò σαν κρασß" γιατß εßναι γεμÜτοò απü

οηÝρμ,rrο ζωÞò, απü τραγοýδια και μþθουò και φαντασßεò,
ο καθÝναò να σταθεß Ýτσι με τη ψυχÞγυμνÞ μπροστÜ στο Θεü, þσπου να αισθανθεß

την ασÞμαντη μονÜδα τηò ýπαρξÞò ,δυ απüλυτα δνσωματωμÝνη μÝσα στην αþνια

μüρφÞ τηò φυλÞò, αþνιοò κι αυτüò μαζß τηò,

Γιατß σÞμερα μÝσα üτον καθþα μαò υπÜρχει ολÜκερη η ΕλλÜδα, ζει μÝσα μαò με

üλουò τουò αþνεò τηò ιστορßαò τηò, κοιτÜξει μÝσ, απü τα μÜτια μαò με üλουò τουò ÞρωÝò

τηò, λατρεýrrο, ο.ηυ ηροοÝ»χÞ μÜξ μ" üλουò τουò θεοýò τηò, χορετει 1Ýσα στη φαντασßα

μÜξ με üλα τα χρþματα, τουò Þχουò και τιò γραμμÝò τηò,

Αν üλοι μπορÝσουμε υο φþrωουμε την πρÜξη του πολÝμου που πολεμοýμε με αυτü

το Þρεμο και'σταθερü φωò, δεν υπÜρχει φüβοò να λυγßσει κανÝνα γüνατο, ωò το τÝλοò,

Αυτü το φωò, το «ßι,«ρλυ φοrò»», ηου ßÝυι η εκκλησßα, εßναι κεßνο που Ýκαμε και κÜνει

üλουò τουò Þρωεò τηζ πανανθρþπινηò ιστορßαò να τραβÜνε χαμογελαστοß το δρüμο τηò

αποσßολÞò τουò, με τüση ασφÜλθτ0, ιΕ τüση χÜρη,
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