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Σνῦ Γξεγνξίνπ Φ. Κσζηαξᾶ, θαζεγεηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ  

 
Ἀζθαιῶο  κύξλε εἶρε γλσξίζεη 

κεγάιεο πεξηόδνπο εἰξήλεο θαί ἀθκῆο, 
ἀξρόληηζζα ἀιεζηλή θαί θνζκνύπνιηο·  
ἄλζεζε ἦηαλ πλεπκαηηθή, νἰθνλνκηθή, 
θνηλσληθή, ζξεζθεπηηθή, θαιιηηερληθή, 
ἐπηζηεκνληθή, ἀθόκα θαί ἀζιεηηθή, 
ἀθνῦ ἀζιεηηθά ζσκαηεῖα ὅπσο ὁ 
«Ἀπόιισλ» θαί θπξίσο ὁ «Παληώληνο» 
ἱδξύζεθαλ πξίλ θαλ ἱδξπζνῦλ 
ἀληίζηνηρα ζηήλ ιιάδα, ἐλῶ 

ἀλαγέξζεθαλ ζηάδηα κεγαινπξεπέζηαηα ὄρη κόλνλ, ὅπσο ἐθεῖλν ηνῦ ιόθνπ ηῆο κύξλεο 
ἀιιά θαί ζηίο άξδεηο, ηή Μαγλεζία γηά λά κή ζπκίζσ ηό ζηάδην ηῆο Λανδηθείαο 
ρσξεηηθόηεηαο 100 ρηιηάδσλ ζεαηῶλ! Ἡ κύξλε, πξόο ηνύηνηο, δνθίκαζε πέξνρεο ἐπίζεο 
ζηηγκέο κεγαιείνπ, δόμαο θαί παηξησηηθῆο κέζεο. Γύν κόλν δείγκαηα: 

25 Ἰνπιίνπ 1833 θζάλεη ζηή κύξλε ἐπί ηνῦ ἀγγιηθνῦ πινίνπ «Μαδαγαζθάξε» ὁ 
λεαξόο Βαζηιεύο Ὄζσλ ἐθθιεζηάδεηαη ζηήλ Ἁγία Φσηεηλή θαί ὕζηεξα ἐπηζθέπηεηαη ηήλ 
«Δαγγειηθή ρνιή» -ηά πιήζε παξαιεξνῦλ ἀπό ἀθξάηεηνλ ἐλζνπζηαζκό θαί ζπγθίλεζε, 
ἀθόκε θαί ὁ θιεγκαηηθόο Ἄγγινο πινίαξρνο δαθξύδεη, νἱ ἐιπίδεο ηνῦ Ἔζλνπο 
ἀλαπηεξώλνληαη θαί ππξαθηώλνληαη... 

1ε Μαΐνπ 1919 κεηά ηή πλζήθε ηῶλ εβξῶλ ηό «θελδόλε» ἀπνβηβάδεη ηνύο 
πξώηνπο πεδνλαῦηεο. Ὑπνζηέιινπλ ηήλ κηζέιελν θαί ςώλνπλ ηήλ Γαιαλόιεπθν.  
Μεηξνπνιίηεο Χξπζόζηνκνο θιαίσλ ἀπό ραξάλ ιέγεη πξόο ηνύο δεκνγέξνληαο: 

«Αἵ κεγάιαη ηνῦ Γέλνπο ἐιπίδεο, ὁ ἀθνίκεηνο θαί ζθνδξόο, ὁ θαίσλ θαί 
θινγίδσλ ηά ζπιάρλα κᾶο πόζνο πξόο ἕλσζηλ κεηά ηῆο κεηξόο Ἑιιάδνο γίλεηαη 
πξαγκαηηθόηεο θαί ἀπνηεινῦκελ ἤδε ηκῆκα ηῆο ἡλσκέλεο, ηῆο ἐλδόμνπ, ηῆο 
ἀζαλάηνπ κεγάιεο Παηξίδνο καο». Ἡ κύξλε ἐιεπζεξώλεηαη ὕζηεξα ἀπό 517 ἔηε 
δνπιείαο ἀπό ηόλ θαηξό ηνῦ Σακεξιάλνπ! Ὅηαλ ηήλ ἑπνκέλε κέξα, 2 Μαΐνπ 1919, ηά 
πνιεκηθά καο ζά ἀπνβηβάζνπλ ηνύο ζηξαηηῶηεο θαί ὁ Γεζπόηεο ζά γνλαηίζεη κέ δάθξπα 
ζηά κάηηα, γηά λά εινγήζεη θαί λά θηιήζεη ηή ζεκαία ηνῦ πληάγκαηνο, ἐλῶ ηά πιήζε 
γνλαηηζκέλα ςάιινπλ ηό «Σή Ὑπεξκάρσ ηξαηεγῶ ηά ληθεηήξηα...», νἱ πέηξεο ξαγίδνπλ θαί 
ὁ κπξληόο πνηεηήο Μηραήι Ἀξγπξνπνπινο ἀγάιιεηαη: 

«Κη ἄο ἔιζεη  ὀκνξθόηεξε θεξάζηα 
 ἁγλή παξζέλα 
πνῦ ηή ιέλε ιεπζεξηά 
λά κᾶο θεξάζεη ηό παιηό πνηό ηνῦ Δἰθνζηέλα 
πνύρεη κπαξνύηηλε εσδηά»! 

Κη ὁ κέγαο ἐζληθόο καο πνηεηήο ὁ Κ. Παιακᾶο ἀλαθξνύεη ηό δηθό ηνπ παηάλα ἀπό ηήλ 
Ἀζήλα ηήλ αἰώληα πόιε ηῆο Παιιάδνο: 

«Χηππῆζηε κήξσλ ἰσληθέο νἱ ιύξεο 
κύξλε μαλά, γελλήηξηεο εἴλ’ νἱ κνῖξεο»! 

Ἀιιά ηό ὄκνξθν ἐζληθό ὄλεηξν ἀπό δηθά καο ιάζε θαί πάζε, ζαλαηεθόξα ζύλεξγα 
ζηά ρέξηα ηῶλ δῆζελ ζπκκάρσλ καο, θξάηεζε ηξία ρξόληα θαί ηξεῖο κῆλεο, ὅζνλ θαί  
ιάκςε ηῆο ιόγρεο ηνῦ ζηξαηνῦ καο ζηά πνιπλεθξά κέησπα ηῶλ καρῶλ. Καί ἔπεηηα; Ἔπεηηα 
ηόλ Αὔγνπζην ηνῦ 1922 ἦξζε ἐπάλσ ζηά θηεξά κίαο καηλόκελεο θαηαηγίδαο  ὀιέζξηα 
ζπκθνξά: 



Σό κέησπν ἔπεζε! 
Σό θξηθῶδεο ἄγγεικα δηαδίδεηαη ὡο ἀζηξαπή· νἱ θακπάλεο ρηππνῦλ ζπαξαρηηθά, ηό Γέλνο 
κᾶο ἀλεβαίλεη ηό Γνιγνζά ηνπ· νἱ ιεειαζίεο θαί νἱ ζθαγέο ἀξρίδνπλ· ὁ Μεηξνπνιίηεο 
Χξπζόζηνκνο ἀξλνύκελνο λά ἀπνρσξηζζεῖ ηνῦ πνηκλίνπ ηνπ θεξαπλώλεηαη πξῶηνο θαί δέλ 
ζέιεη λά ἐπηδήζεη ηῆο θαηαζηξνθῆο: ἀπνξξίπηεη ηήλ πξόηαζε ηνῦ Γάιινπ πξνμέλνπ Γθξαγηέ 
λά κεηαθεξζεῖ ἀζθαιήο ζηό γαιιηθό Πξνμελεῖν. Ἀπάγεηαη ἀπό Σνύξθνπο ζηξαηηῶηεο θαί 
πξνζάγεηαη πξό ηνῦ αἱκνβόξνπ ζηξαηεγνῦ Ννπξεληίλ Παζᾶ. « Γεζπόηεο -γξάθεη ζηό 
βηβιίν ηνπ “Ἡ κάζηηγα ηῆο Ἀζίαο” ὁ παξώλ ζηά γεγνλόηα πξόμελνο ηῶλ Ἡλσκέλσλ 
Πνιηηεηῶλ Σδώξηδ Χόξηνλ- ἦηαλ θάησρξνο,  ζθηά ηνῦ ἐγγίδνληνο ζαλάηνπ πινῦην ἐπί ηνῦ 
πξνζώπνπ ηνπ. ιίγνπ ἐμ ὅζσλ ἀλαγλώζνπλ ηάο γξακκᾶο αηᾶο, ζά ἐλλνήζνπλ ηήλ 
ζεκαζία ηνῦ θαηλνκέλνπ ηνύηνπ... Γέ κνῦ ὡκίιεζε πεξί ηνῦ θηλδύλνπ, ηόλ ὁπνῖνλ ὁ ἴδηνο 
δηέηξερελ, ἀιιά κέ παξαθάιεζε λά πξάμσ πᾶλ ηό δπλαηό πξόο ζσηεξίαλ ηῶλ θαηνίθσλ ηῆο 
κύξλεο». « Χξπζόζηνκνο -γξάθεη ὁ Ρελέ Ππῶ ζηό βηβιίν ηνῦ “ ζάλαηνο ηῆο κύξλεο”- 
παξαδόζεθε ἀπό ηόλ Ννπξεληίλ ζηόλ καληαζκέλν ὄριν. Σόηε ηνῦ θόξεζαλ ἄζπξε 
κπινύδα, ηνῦ μεξίδσζαλ ηά γέληα, ηόλ καραίξσζαλ, δηακέιηζαλ θαί ἔζπξαλ ηό ζῶκα ηνῦ 
κέρξη ηήλ ηνπξθηθή ζπλνηθία θαί ηόλ πέηαμαλ ζηά ζθπιηά». Οὔηε κία ζηηγκή ὁ Γεζπόηεο δέλ 
ἀπώιεζε ηήλ θαξηεξηθόηεηά ηνπ ἀιιά θαηά ηή δηάξθεηα ηῶλ βαζαληζηεξίσλ ηνῦ ςηζύξηδε: 
«Κύξηε, Κύξηε ἐιέεζόλ κε»! Ἕσο ὅηνπ  θηελώδεο βαξβαξόηεο δηεκέξηζε ηά κέιε ηνπ. Σό 
ἔζλνο κέ ηό ζηόκα ηνῦ Πνηεηῆ Παιακᾶ γνλαηίδεη κπξνζηά ζηήλ ἀπίζηεπηε ηξαγσδία: 

«...θαί ηῶλ ιιήλσλ νἱ ρνξνί θαί ηῶλ πηζηῶλ ηά πιήζε 
νῦ πξνζθπλνῦλε, ἄκσκε, ηή ζεία δνθηκαζία 
θαί ηό κεηαιαβαίλνπκε ηό αἷκα πνύ ἐρύζε»! 

Ἀιιά ηό αἷκα ηνῦ ζλνκάξηπξα Γεζπόηε Χξπζνζηόκνπ κύξλεο εἰζάγεη ζηήλ 
ηειεπηαία πξάμε ηνῦ Γξάκαηνο θαί θνξπθώλεη αηή ηήλ ηξαγσδία θαί ηήλ ςώλεη ζέ 
ζθαῖξεο βαξβαξόηεηαο ηνπξθηθῆο ἀπό ηίο ζπάληεο ζηήλ παγθόζκηα ἱζηνξία ηῶλ ιεειαζηῶλ, 
ηῶλ ἁξπαγῶλ, ηῶλ βηαζκῶλ, ηῶλ ζθαγῶλ, ηῆο θξίθεο θαί ηνῦ ηξόκνπ, ηῶλ δνινθνληῶλ 
θαί ηνῦ ἐκπξεζκνῦ. ηίο 31 Αὐγνύζηνπ (π. ἤκ.) ηό ἀπνκεζήκεξν ηῆο Σεηάξηεο 
παξαδίδεηαη ζηίο θιόγεο  Ἀξκέληθε ζπλνηθία·  ππξθαγηά ἁπιώλεηαη θαί παίξλεη ηεξάζηηεο 
δηαζηάζεηο. Ἡ κύξλε  Μάλλα θαίγεηαη. Ἀιιόθξνλεο νἱ Ἕιιελεο ἐγθαηαιείπνπλ ηά ζπίηηα 
ηνύο θαζώο νἱ πύξηλεο γιῶζζεο γίλνληαη νξαλνκήθεηο. Κόιαζε Γαληηθή: «Ἀπό ηή κύξλε 
ἔθηαζε ζηό Κνξδειηό  ἀληαύγεηα ηῆο θσηεηᾶο πνύ ἀληαλαθινῦζε ηίο πξνζόςεηο ηῶλ 
θηηξίσλ θαί θνθθίληδαλ ζάλ ηό αἷκα πνύ ἐρύλεην ζηή κύξλε... ὁ θαηξόο ἦηαλ ζπλλεθηά... 
θνθθίληδε ὁ νξαλόο, λόκηδεο ὅηη ἔθηαζε  Γεπηέξα Παξνπζία θαί ὅηη ζά πάξνπλ θσηηά νἱ 
νξαλνί. Σό ζέακα -γξάθεη ὁ αηόπηεο Κ. Πνιίηεο- ἦηαλ ηξνκαθηηθό, ἀθνύγακε ηό 
κνπγθξεηό ηῆο θσηηᾶο, ηίο θσλέο ἑθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ γπλαηθνπαίδσλ πνύ δεηνῦζαλ 
βνήζεηα...». Παηδηά ζθνύδνπλ, δεηᾶλε ηή κάλα ηνπο. ξκάεη ὁ θόζκνο... νἱ Σνῦξθνη 
ππξνβνινῦλ... νἱ ἄλζξσπνη νξιηάδνπλ, ηξαπκαηίδνληαη ἤ πέθηνπλ λεθξνί...», ζεκεηώλεη 
ζηά “Σεηξάδηά” ηεο  Ἀληδέι Κνπξηηᾶλ, πνύ ἐπέδεζε ηνῦ ραιαζκνῦ. 

Ἀθνῦζηε, ηώξα ηί ιέλε νἱ ἴδηνη νἱ ζθαγεῖο: 
Γηαηαγή ηνῦ Ἀξρεγνῦ Χσξνθπιαθῆο ηνῦ Ἀτδηλίνπ Μερκέξ Χξήθ: ... παηξίο ἐπηβάιιεη ηήλ 
πνρξέσζηλ ὅπσο ἕθαζηνο ὁπιίηεο ἐθπιεξώζεη ἀκέζσο ηό θαζῆθνλ ηνῦ ηῆο γεληθῆο 
ζθαγῆο, ὅπεξ ηνῦ ἔρεη ἀλαηεζῆ. Ἕθαζηνο πνρξενῦηαη λά θνλεύζεη ηέζζαξεο - πέληε 
Ἕιιελεο. Ἕθαζηνο ὁπιίηεο πνρξενῦηαη λά ἐθηειέζεη ηνῦην.  Κεληξηθόο ηαζκάξρεο 
Χσξνθπιαθῆο (πνγξαθή - ζθξαγίδα). 

Ἀθνῦζηε ηώξα, θαί ηή θσλή ἑλόο ἀπό ηά ζθάγηα: 
«λνκάδνκαη νθία Νηθνιάνπ. Δἶκαη ἀπό ηό Ἰβξηλδί ηῆο Μ. Ἀζίαο. Δἴρακε θαηαθύγεη κέ ηόλ 
ἄλδξα κνπ θαί ηό γπηό καο Μαλσιάθε ζηό κύιν ηνῦ Γθηνῦλ Γθηνξθέο... Οἱ Σνῦξθνη ὅξκεζαλ 
ἐπάλσ καο... Μπξνζηά ζηά κάηηα ηνῦ ἄλδξα κνπ θαί ηνῦ παηδηνῦ κνπ κέ ἀηίκαζαλ πνιιέο 
θνξέο. Ὕζηεξα ἔζθαμαλ ηό παηδί κνπ θαί θνκκαηίαζαλ ηόλ ἄλδξα κνπ. Σνῦ ἔβγαιαλ ηά 
ἐληόζζηα θαί κνῦ ἔδηλαλ λά θάσ ηό θξέαο ηνπ... Ἄλ ὄρη, ζά ἔζθαδαλ θη ἐκέλα. θείλε ηήλ 
ὥξα ἀθνύζηεθαλ ππξνβνιηζκνί. Ἦηαλ ὁ ἑιιεληθόο ζηξαηόο. Ἔηζη ζώζεθα». 



γθιεκαηηθή ιαγλεία, αἱκνζηαγήο βαξβαξόηεο, ζεξησδία θηελώδεο ἀλάγθαζαλ 
θνπάδηα λά θνλεύνληαη κέ ηόλ πνθόπαλν ἤ ηήλ μηθνιόγρε ζηή κέζε ηνπ δξόκνπ, παηδηά 
λά θιαῖλε θαί λά ζθάδνληαη ὡο ἐξίθηα θαί γπλαῖθεο λά ἀηηκάδνληαη. Ἡ παξαιία ηῆο κύξλεο, 
 ζάιαζζά ηεο,  γεκάηε ἀλζξώπνπο πνύ δεηνῦζαλ λά θζάζνπλ ζηά πινῖα ηῶλ 
Δξσπαίσλ πνύ ἀκέξηκλα παξαθνινπζνῦζαλ ηή ζθαγή ἐκπνδίδνληαο ηήλ ἐπηβίβαζε, 
ἀπνηεινῦλ ηό πηό καῦξν ζθεληθό ζηήλ Ἱζηνξία ηνῦ Ἀλζξσπηζκνῦ θαί ηῆο Δξώπεο, ηῆο 
ἀλάιγεηεο, ηῆο ἀδηάθνξεο θαί ἀδάθξπηεο κπξνζηά ζέ ἐθεῖλν ηό ραιαζκό, ηή γελνθηνλία 
ηνῦ ιιεληζκνῦ. 

έ κία ζύζθεςε ηνῦ Reichstag I Hitler ἀλαθνίλσζε ηήλ «Endelosung» «ηειηθή ιύζε» 
ηό ὁινθαύησκα 6.000.000 βξαίσλ. Σή κόλε θσλή ἀληηξξήζεσο ηνῦ Goebels: «Καί ηί ζά 
πεῖ  παγθόζκηα θνηλή γλώκε;» ὁ Hitler ηήλ δηέθνςε κέ ζαξθαζηηθό θπληζκό: «Πνηόο 
ζπκᾶηαη ζήκεξα ηήλ γελνθηνλία ηῶλ Ἀξκελίσλ θαί ηῶλ Χξηζηηαλῶλ ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο;». 
Ἀιιά ἐπηηέινπο ζηήλ Νπξεκβέξγε νἱ ζηθνί αηνπξγνί ηνῦ ὁινθαπηώκαηνο θάζηζαλ ζηά 
εἰδώιηα θη ὕζηεξα ζηή θπιαθή ἤ ὁ Βίιιπ Μπξάλη γνλάηηζε ειαβηθά ζηνύο ηάθνπο ηῶλ 
βξαίσλ ζέ κία ηξαγηθά κεγαιεηώδε ζθελή γηά ινγαξηαζκό ηῶλ Γεξκαλῶλ γηά λά ἀπαιιάμεη 
ἀπό ηή βαζεηά εζύλε ηό γεξκαληθό ἔζλνο. δῶ, ὅκσο, νἱ ζύηεο πξνζπνηνῦληαη ηά ζύκαηα 
θαί νἱ ζηθνί αηνπξγνί κεηαβάιινληαη ζέ θαηήγνξνπο· θαί  Δξώπε; Σόλ ἐλίζρπζε ηόλ 
Κεκάι πίζσ ἀπό ηήλ πιάηε καο! ήκεξα πνηνύο ἐληζρύεη ζηήλ γεηηνληά καο! Σί ζθιεξή πνύ 
εἶλαη  θξαπγή ηῆο κύξλεο! Δἶλαη ηνπιάρηζηνλ θαί ἀθππληζηηθή; Ἀκθηβάιισ! 

Ἀπξνζκέηξεηε  ζπκθνξά θαί ἀλππνιόγηζηε! Ἕλα κηθξό δεῖγκα ζέ ἐπίπεδν 
ιεηηνπξγῶλ ηνῦ Ὑςίζηνπ: Ἀπό ηνύο 450 ἱεξεῖο ηῆο ἐπαξρίαο Σκύξλεο, νἱ 347 
βξῆθαλ ηόλ ζάλαην. Ἀπό ηνύο Ἱεξάξρεο ἐθηόο ἀπό ηόλ Χξπζόζηνκν, ἐκαξηύξεζαλ ὁ 
Μνζρνλεζίσλ Ἀκβξόζηνο πνύ ηόλ ἔζαςαλ δσληαλό, ὁ Γξεγόξηνο Κπδσληῶλ πνύ 
ηόλ ἔζθαμαλ, ὁ ἀξρηεξαηηθόο ἐπίηξνπνο Ἀξρηηδηθάθεο πνύ ηόλ ζνύβιηζαλ, ὁ 
δηάθνλνο Γξεγόξηνο ηῆο Ἁγίαο Ἄλλεο ζηό Κνξδειηό πνύ ηόλ ἔθαςαλ δσληαλό, ὁ 
ἱεξέαο Μειέηηνο ηνῦ λανῦ ηῆο Εὐαγγειηζηξίαο πνύ ηόλ θάξθσζαλ ζέ πεῦθν: «Ὤ 
ηῆο δεκίαο» ζξελεῖ ὁ αηόπηεο ηῆο Ἁιώζεσο ηῆο Πόιεσο Γνύθαο, ὁ ἱζηνξηθόο, ηό 1453! 
«Ἔζελην, Κύξηε, ηά ζλεζηκαία ηῶλ δνύισλ νπ βξώκαηα, ηάο ζάξθαο ηῶλ ὁζίσλ νπ ηνῖο 
ζεξίνηο ηῆο γήο»!  ἱεξόο θιῆξνο, ἔλζενο κπζηαγσγόο ηῆο ἐζληθῆο ςπρῆο θαί δσῆο θαί 
ἀθνύξαζηνο δηάθνλνο ηῶλ κεγάισλ ἰδεῶλ θαί παξαδόζεσλ ηῆο θπιῆο καο, ἐπί ηνῦ 
ζπζηαζηεξίνπ! 

«Ὤ! ςέο ηῶλ θξίλσλ ἐζληθῶλ ὁιναλζα ζηεθάληα μεξά ζθνξπνῦλε ζηό ζηαπξό 
κπξνζηά ηνπ καξηπξίνπ...», θιαίεη ὁ Παιακᾶο!  ιιεληζκόο ὅινο ἐπί ηνῦ ζπζηαζηεξίνπ! 
Ἡ ὄκνξθε λύκθε ηῆο κύξλεο πνύ, κεηέξα ηνῦ ἀλζξσπηζκνῦ, εἶρε: «ιόγν γιπθό ζηόλ 
ἄξξσζην, ζηό δύζηπρν ζπκπόλνηα», θαηαζηξάθεθε ὅπσο π.ρ.  Καξρεδόλα. Μόλν πνύ 
ηόηε δέλ πῆξραλ ηά ἀγθπξνβνιεκέλα ρξηζηηαληθά θαξάβηα γηά λά ζεῶληαη ἀδηάθνξα ὡο 
ἄιινη Νέξσλεο ηό πῦξ θαί ηή γελνθηνλία! Ἡ ἱζηνξηθή κνίξα, πηό ἰζρπξή ἀπό ηήλ ἀλζξώπηλε 
βνύιεζε θαί ηήλ ὀξγαλσκέλε ζπλσκνζία, νδέπνηε ἀδξαλεῖ. Κάπνπ ἀιινῦ θιώζεη ηά 
πεπξσκέλα. Σό ἀπξνζδόθεην κέζα ζηήλ πνξεία ηῆο ἱζηνξίαο πνιιέο θνξέο ἀλέθνςε ηή 
βαξβαξηθή ιαίιαπα, ἔζσζε ηόλ πνιηηηζκό θαί ππξάθησζε ηήλ ἐιπίδα ηνῦ γπξηζκνῦ.  
ιατθόο ηξαγνπδηζηῆο ηό γλσξίδεη: «Πνηόο μέξεη ηί θαηξνί ζά ’ξζνπλ, ηί ρξόληα ζά γπξίζνπλ, 
λά πᾶκε λά ηά πάξνπκε γηά λά πνιπραξνῦκε»! Ἄιισζηε θαί ηό «θαξάβη ηῆο ἐιπίδαο» ηνῦ 
Γεσξγίνπ Ἀζάλα πνύ ἀξκελίδεη ζηά πέιαγα ηνῦ κέιινληνο, δέλ θαηαπνληίζηεθε, θαζώο 
εἶλαη θνξησκέλν κέ ηήλ πνιύηηκε ἐιπίδα ηνῦ μελαγπξηζκνῦ, κόιηο ηό ἔζλνο ηό θαιέζεη: 

«Ἔια ρξπζό θαξάβη, ἔια μεθόξησζε! 
Γῶο καο ηό ζεζαπξό ζνπ θη ἄλνημε ηά παληά ὁιότζα γηά κύξλε θαί γηά ηά Μνπληαληά»! 

ηήλ ἐιπίδα  ηέθξα, ζηήλ ηέθξα ηό πῦξ πνύ θαηαιάκπεη ηήλ ἐζληθή κλήκε θαί 
δηαηεξεῖ ρισξή ηή ξίδα ηῆο θπιῆο. Ὅπνπ πάξρνπλ ζηαπξνί θαί ηάθνη, ἐθεῖ θαί Ἀλάζηαζε. 
«Οθ ἑάισ  ξίδα. Οθ ἑάισ ηό Φῶο! Οθ ἑάισ  βαζηιεύνπζα ςπρή ηῶλ ιιήλσλ»! 

 (Ἀπό ηό βηβιίνλ «ΓΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ») 

 


