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Μ ΟΝΕΣ ΤΟ Υ ΚΟΣΜ ΟΥ

Κάθε έτήσιος τόμος καί μ ια  όλοκληρω μένη αύτοτελής έκδοση

Τό έργο κυκλοφορίΐ σέ πολυτΐλή τομίδια κάθε 40 μέρες—Τά Θέματα τοΟ έργου δη
μοσιεύονται γιά  πρώτη φορά καί δέν ύπάρχουν σέ καμμιά έγκυκλοπαίδεια τοΰ κόσμου

Ζ ητήστε άπό τούς πλασιέ, τά περίπτερα, τούς Εφημεριδοπώ λες καί 
τά γραφ εία  μας τό ύπερπολυτελές πολυσέλιδο το μ ίδ ιο —Τό 2ο τ ο μ ί

διο Θά κυκλοφορήσει έντός τω ν ήμερω ν
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
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ΣΥΛ Λ Ο ΓΙΚ Η  Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ  Α ΓΩ Ν ΙΣΤΩ Ν
Πρόλογος: Γ Ε Ρ . ΑΥΓΕΡΟ ΠΟ ΥΛΟ ΣΓστρατηγός του ΕΛ Α Σ

Υπεύθυνο [έργο πού φωτίζει την πιο ήρωική εποχή. Μιά Ικδοση πού χαιρετίζεται 
άπό έκατοντάδες πνευματικούς και πολιτικούς, παράγοντες τού τόπου σαν μιά λαμ

πρή προσφορά στο έθνος καί την ιστορία του.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ τό έργο, 4 χρυσοδ€ρματόδ€τοι τόμοι 1700 σελίδες—1000 φ ω το
γρ α φ ίες—50 έργα τέχνης, σχεδιαγράμματα—100λ)00 ονόματα, χ ιλ ιά δες τά 

πρόσωπα. Τό έργο παραδίνεται αμέσως καί με εύκολίες πληρωμής.

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΕΙ καί σέ τεύ χ η . Ζ ητήστε το άπό τά περίπτερα, Ιφ η μ ε-
ριδοπώ λεζ, πλασιέ καί τά Γραφ εία  μας
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Τυραννίδας ες τάς πόλεις κατάγειν παρα- 
σκευάζεσθε, τοϋ οϋτε άδικώτερόν έστιν 
ουδέν κατ’ ανθρώπους οϋτε μιαιφονώτερον;

ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 92, I

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
Τό πραξικόπημα πού συντελέστηκε, σά νά χει έρθει από κάποιον άλλον 

αιώνα, συνοδεύεται άπό θεσμούς ιστορικά έξαντλημένους και ηθικά ανοχύρωτους. 
Θά ήταν έξαιρετικά αστείο αν δεν ήταν έξ ίσου επικίνδυνο: Ή μοναρχία, θεσμός 
κενός ώς Ι σ τ ο ρ ι κ ό  μ έ γ ε θ ο ς  πάει νά προβληθεί ώς παρατεινόμενο πα
ρελθόν, ώς κ υ ρ ι α ρ χ ί α ,  χρησιμοποιώντας τούς μηχανισμούς έξουσίασης.

Στην έποχή μας, πού παραβίασε τις πύλες τού σύμπαντος* πού έκλέπτυνε 
και πλούτισε άνυπολόγιστα την άνθρώπινη συνείδηση μέ λεπτότατες διεργασίες 
και όξύτατους ήθικούς προβληματισμούς* πού χειραφέτησε και χειραφετεί μέσα 
στο μεγαλειώδες κίνημα τής έλευθερίας τά πλήθη των έγχρώμων καί των κάθε 
λογής καταπιεσμένων* πού διάλυσε αύταπάτες, ταμπού, «θείες έντολές» κ* έγκα- 
θίδρυσε σάν έπιστέγασμα τής ιστορικής αύτής διαδρομής τήν έννοια καί την 
πράξη τής λαϊκής κυριαρχίας, έκτείνοντάς την άπό τήν κορυφή ώς τά κράσπεδα 
των συγχρόνων κοινωνιών —  έ, λοιπόν, σ' αυτήν άκριβώς τήν έποχή, έμφανί- 
ζεται στήν πατρίδα μας τό νεκραναστημένο πνεύμα μιας άλλης περασμένης έπο- 
χής: τό πνεύμα τής βασιλικής κυριαρχίας πού άντιπαρατάσσεται στήν κυριαρ
χία του λαού.

Τά πρόσφατα κρίσιμα γεγονότα είναι αποκαλυπτικά καί διάλυσαν πλήθος 
αύταπάτες: Ό λαός ύστερα άπό πολύχρονο ήρωικό καί τραχύτατο άγώνα κατε
δαφίζει τήν ξενόδουλη κυβέρνηση τής Δεξιάς κι ανεβάζει στήν αρχή μια δημο
κρατική κυβέρνηση όπλίζοντάς την μέ μιά συντριπτική πλειοψηφία. Στάθηκε ά- 
ληθινό δυστύχημα γιά τον τόπο ή δισταχτικότητα τής κυβέρνησης αυτής στο 
μέγα ζήτημα τής έκκαθάρισης, του εκδημοκρατισμού. Δυνάμεις μέσα κ έξω 
άπ' αυτήν δούλεψαν απ' τήν πρώτη στιγμή γιά τον ουσιαστικό τορπιλλισμό τής 
λαϊκής εντολής. Και ό πρωθυπουργός μέ τό έντονο άντικομμουνιστικό του πλέ
γμα συχνά άποδείχτηκε τουλάχιστο δέσμιος τους. Χρειάστηκε νά περάσει ενά
μισης χρόνος γιά νά προχωρήσει ή κυβέρνηση έκεΐ πού ζητούσε ό λαός άπ5 τήν 
πρώτη στιγμή καί νά εκδηλώσει επιτέλους τή διάθεση νά υπαγάγει τις ένοπλες 
δυνάμεις στο νόμιμο κυβερνητικό έλεγχο. Τότε όμως οί ξεθαρρεμένες άπό τήν 
καθυστέρηση σκοτεινές δυνάμεις άφηνίασαν. Ά π 1 αυτή τή στιγμή τά προσχή
ματα άφέθηκαν κατά μέρος κι άποκαλύφθηκε ή αληθινή ουσία των πραγμάτων. 
Γιατί ή ό στρατός ανήκει στο λαό, οπότε ό λαός καί ή κυβέρνησή του έχει άπό- 
λυτο δικαίωμα νά τον ελέγχει καί νά τον χειραγωγεί, ή ό στρατός άνήκει στο 
βασιλιά, κι ό βασιλιάς στο στρατό καί συνάμα ό καθένας στον έαυτό του, οπότε 
ή αντιδιαστολή προς τό λαό εΐναι προφοχνής.

Προφανές έπίσης εΐναι καί τό νόημα των τελευταίων γεγονότων. Ή ισχύς 
πού σύμφωνα μέ τήν παλιά ρήση, «στηρίζεται στήν άγάπη τού λαού», διακηρύσ
σει έμπρακτα ότι αισθάνεται πολύ πιο σίγουρη όταν στηρίζεται στον «έλεγχο 
τοΰ στρατού», στή Χωροφυλακή πού εΐναι «βασιλική», στήν 'Αεροπορία πού εΐ- 
ναι «βασιλική», στο ναυτικό πού εΐναι «βασιλικό». ’Αναγκαία συνέπεια αυτού 
εΐναι πώς σιγά σιγά οί κατοαπεστικοί μηχανισμοί άποκτοΰν αυθυπαρξία καί2



Κάθε ένας πού ξεσηκωθεί 
νά γίνει τύραννος π συνερ
γεί στην εγκατάσταση τυ
ραννίας προγραμμένος νά 
'ναι αυτός καί τό γένος του.

θεσμιον των 'Αθηναίων.

χρησιμοποιούν μέ τή σειρά τους «προς ίδιον όφελος» τους Ιστορικά έξαντλημέ- 
νους θεσμούς. Κ* έτσι, μέσα στην αμοιβαία τους έξάρτηση και υποστήριξη σφι- 
χτοπλεγμένοι κυλίονται, συμπαρασύροντας μαζί τους ολόκληρη τη χώρα προς 
την καθυστέρηση, την καταστροφή, τήν ουσιαστική έξαφάνιση άπό τό σύγχρονο 
κόσμο. Γιατι πίσω άπό τό πλέγμα συντηρημένων θεσμών και μέσων έξουσίασης 
καραδοκούν άλλα εδραιωμένα συμφέροντα, οικονομικά καί πολιτικά, ντόπια καί 
ξένα, που είναι καί οί προτγματικοί συντηρητές καί κινητήρες του πλέγμοττος.

Έδώ άποκαλύπτονται οί άντινομίες, οί μόνιμες διελκυστίνδες, οί ρόλοι καί 
οί προθέσεις, τά κρυφά καί φανερά άλλα πάντα όργανωμένα συμφέροντα.

Ό βασιλιάς άρνήθηκε στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό τό δικαίωμα νά έπο- 
πτεύει τό στράτευμα μέ τό πρόσχημα πώς ή άσκηση του δικαιώμοετος αυτού 
άπό τον πρωθυπουργό έγκυμονεϊ «έθνικούς κινδύνους».

Κινδύνους, όμως γιά ποιόν;
"Οχι βέβαια γιά τό έθνος, γιά τό λαό. Γ ιατι ό λαός αγωνίστηκε χρόνια ολό

κληρα καί γκρέμισε τον Καραμανλή. Κι ακόμα, ό λαός πάλι κατεβαίνει στά πε
ζοδρόμια, καί διαδηλώνει, καί ματώνεται καί δολοφονείται.

Οί κίνδυνοι εΐναι μόνο γιά τά οργανωμένα συμφέροντα, ντόπια καί ξένα, 
πού λυμαίνονται τον τόπο. Εΐναι γιά τις παρακρατικές συμμορίες της Δεξιάς, 
πού κατακεραυνωμένη άπ? τό λαό οχυρώνεται πίσω άπό τό παλάτι καί βυσσο- 
δομεΐ μαζί μέ τούς στρατοκρόπτες καί τις χούντες πού τρέφουν πολιτικές φιλοδο
ξίες «σωτήρων» τοΰ τόπου.

Οί κίνδυνοι εΐναι γιά τούς παρασυνταγματικούς, τούς αυλόδουλους καί τούς 
αυλοκόλακες πού προαλείφονται γιά δικτατορική σταδιοδρομία. Εΐναι γιά τις 
σκοτεινές Κ.Υ.Π. καί τις «Σέρβις» των ξένων πού αγοράζουν κρέας γιά τό σφα
γείο τοΰ Βιετνάμ, ψήφους γιά τον ΟΗΕ καί προδότες γιά τήν Κύπρο.

"Ολη αυτή ή πανσπερμία των ανυπόληπτων καί ζοφερών δυνάμεων άναρρι- 
χάται τεχνηέντως στο π αλάτι, περιελίσσεται γύρω άπό τό βασιλιά, τον έκτρέ- 
πε. οστό τά πλαίσια τής βασιλευόμενης δημοκρατίας προς μοναρχικά παραστρα
τήματα. Καί καθώς οί δυνάμεις αυτές δέν έχουν πιά κανένα λαϊκό έρεισμα, κα
θώς έχουν χάσει κάθε ελπίδα γιά κοινοβουλευτική υπεροχή, προσπαθούν νά έπι- 
βιώσουν διατηρώντας τον έλεγχό τους ποτνω στούς δραστικούς έξωκοινοβουλευτι- 
κούς μηχανισμούς έξουσίασης, νά τούς άποσπάσουν, νά τούς μεταβάλουν σέ στε
γανά διαμερίσματα, είδος ταμπού γιά τή λαοπρόβλητη κυβέρνηση, γιά τή Βου
λή, γιά τό έθνος, γιά τό λαό.

Βρεθήκαμε έτσι μπροστά σ' ένα πραγματικό πραξικόπημα. Τό Σύνταγμα 
παραβιάστηκε άπό τον ανεύθυνο άρχοντα μέ υπεύθυνη πράξη. Καί ή παραβίαση 
συντελέστηκε μέ τήν ανίερη συνεργασία μερικών προδοτών μέσα άπό τούς άντι- 
προσώπους πού είχε έκλέξει ή πλειοψηφία τοΰ λαού. Ωστόσο ή συνεργασία 
αυτή δέν εΐναι σέ θέση νά κρύψει τον άληθινό χαρακτήρα τού πραξικοπήματος:

$
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ΕΤναι ολοφάνερο πώς ή βασιλική ένέργεια τείνει νά έξαρτήσει τη συνταγματική 
νομιμότητα οπτό τις προθέσεις του στέμματος καί φυσικά από τις προθέσεις 
των ανεύθυνων «συμβούλων» και των συμβούλων των συμβούλων. Κ' εδώ βρίσκε
ται ό μισοκρυμμένος δικτατορικός χαρακτήρας τού πραξικοπήματος, στο όποΐο 
έπιχειρεϊται νά δοθεί όπως όπως κάποια νομιμοφάνεια. Ξέρουν βέβαια πώς μια 
άπροκάλυπτη πολιτική ή στρατιωτική δικτατορία, λειτουργεί σαν είδος «μπού- 
μεροτ/κ» και θέτει αύτόματα καθεστωτικό ζήτημα με άπρόβλεπτες έξελίξεις στο 
μέλλον. Δεν τήν διακινδυνεύουν λοιπόν στα καλά καθούμενα, δεδομένου ότι καί 
τό διεθνές κλίμα είναι σαφώς έχθρικό σε τέτοιους πολιτικούς παλιμπαιδισμούς. 
Έξ άλλου ή ιστορική πείρα έχει άποδείξει ότι ή διελκυστίνδα άνάμεσα σε λαούς 
και δικτάτορες ταλαιπώρησε μέν κάμποσο τούς πρώτους άλλα τελικά έξαφά- 
νισε τούς τελευταίους. Ή συνεργασία τών προδοτών τής λαϊκής έντολής πρόσφε- 
ρε στις σκοτεινές δυνάμεις τή δυνατότητα ν’ άκολουθήσουν τή «θεσμική» όδό: 
Τήν ντέ φάκτο διεύρυνση, κατά τις περιστάσεις, τών «έξουσιών» του βασιλιά 
και τον έμπλουτισμό τους μέ ύπεύθυνες άρμοδιότητες έτσι ώστε νά φαίνεται πώς 
τάχα οί θεσμοί τού πολιτεύματος συνεχίζουν φαινομενικά νά ύφίστανται μέ 
«μιάν κάποιαν αλλοίωση» στο λειτουργικό τους ρόλο —  μέ «ύπερλειτουργίες» 
ή «ύπολειτουργίες» τού καθενός, άνάλογα κάθε φορά μέ τις «άνάγκες». ’Αλλα
γή τού καθεστώτος δέν έπισυμβαίνει άλλά «μόνον» περιορισμένες έφ’ άπαξ καί 
προσωρινές —  μέχρι νά έκλείψει ό κίνδυνος πού κατά τό τροπάρι είναι κομμου
νιστικός —  μεταβολές καί μικροπαρατυπίες μέσα στά πλαίσιά του. Φαντά
ζονταν πώς τήν απειλή στήν πραγμεχτική της έκταση δέν θά τήν καταλάβουν πα
ρά μόνον οί πιο οξυδερκείς καί οί «έξοικειωμένοι». ‘Αλλά σ’ αύτό τό τελευταίο, 
οί συνωμότες δέν ύπολόγισοτν καλά κ* έπεσοίν έξω.

Ό λαός άμέσως συνειδητοποίησε τήν άνωμαλία σ’ όλες της τις διαστάσεις 
καί την άντιμετώπισε εύθύς έξ άρχής σάν προεγματικό πραξικόπημα, πρόχειρα 
κρυμμένο κάτω άπό τις έπιφάσεις μιάς ψευτονομιμότητας μέ πιστοποιητικά άπό 
τον κ. Σγουρίτσα. Κι άμέσως κατέβηκε στούς δρόμους ενωμένος σ’ ένα πραγμα
τικά μεγαλειώδες κίνημα, τό πιο πηγαίο καί ώριμο απ' όσα είδαμε στήν πατρί
δα μας τήν τελευταία δεκαπενταετία.

Άπό τή Θράκη ώς τήν Πελοπόννησο κι άπό τήν "Ήπειρο ώς τήν Κρήτη καί 
τή Ρόδο ή Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε φλέγόμενο καμίνι. Οί ήρωικοί φοιτητές 
βάφουν καί πάλι μέ τό αίμα τους τήν άσφαλτο τών δρόμων. Οί έργάτες κατε
βαίνουν σε γενική άπεργία. Οί πόλεις δίνουν ή μιά μετά τήν άλλη τό παρών. 
Κάτω άπό τήν ιαχή τού λαού σαρώνεται τό κυβερνητικό άνεμομάζωμα τού θλι
βερού ριμαδόρου.

Άλλά ό αγώνας δέν είναι άπλώς υπέρ ή κοττά προσώπων. Τά πρόσωπα 
έτυχε νά βρεθούν σ’ οα/τή τή θέση «ώς σκεύη εκλογής». Ό λαός έχει συνειδητο
ποιήσει ότι πέρα απ’ αυτά ό άγώνας γίνεται γιά ζητήματα άρχής, γιά νά άπο- 
κοττασταθεί στά κυριαρχικά του δικαιώματα πού έμπρακτα τού άμφισβητήθηκοεν* 
γιά νά κατοχυρώσει τή λαϊκή κυριαρχία πού οί κύκλοι τής ανωμαλίας καί τών 
άνομων συμφερόντων διαρκώς τήν τραυματίζουν καί τήν περιστέλλουν. Τού κά- 
κου προσπαθούν νά υποβιβάσουν τή σημασία τών λαϊκών εκδηλώσεων άποκα- 
λώντας τες «πεζοδρόμια». Τά «πεζοδρόμια» δέ θά ύποστείλουν τή σημαία τού

Οΰδέν τυράννου δυσμενέ- 
στερον πόλει δπου τό μέν 
πρώτιστον οΰκ είσίν νόμοι 
κοινοί, κρατεί δ ’ είς τον 
νόμον κεκτπμένος.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Ίκετιδες
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Α ν  δέ δι’ άπάτης αρξη τις π βίας, ηδη δοκεϊ 
τούτο είναι τυραννίς Τοιαύτην δ άναγ- 
καϊον είναι την τυραννίδα την μοναρχίαν, 
ίίτις άνυπεύΟυνος άρχει των όμοιων και βελ- 
τιόνων πάντων προς τό σφέτερον αυτής συμ
φέρον, άλλα μη προς τό των άρχομένον, 
διόπερ ακούσιος’ οΰδείς γάρ έκών υπομένει 
των ελευθέρων την τοιαύτην αρχήν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

άγώνα. "Έχουν ανεξάντλητες έφεδρεΐες σέ αντοχή και αγωνιστικότητα για νά 
κατεδαφίσουν δλες τις σκοτεινές άττόττειρες τής Αυλής καί των ξένων. Σέ περι
στάσεις σάν τις σημερινές ή βουή των πεζοδρομίων είναι ένα άπό τα πιο δρα
στικά μέσα στήν κλίμακα των οπλών πού διαθέτει ό λαός για νά άμύνεται καί 
νά έπιβάλει τή θέλησή του. Ή βουή αυτή κάνει τους έπίβουλους νά υποχωρούν 
καί τούς ύποψήφιους προδότες πού ξεχνούν τήν έντολή του λαού νά διστάζουν. 
Ή Βουλή χρειάζεται τήν ένίσχυση του πεζοδρομίου άλλιώς κινδυνεύει νά κα
ταντήσει «άπογυμνωμένος» θεσμός, όπως συνέβαινε στήν καραμανλική περίοδο 
πού τελικά θάφτηκε κάτω άπό τούς πεζοδρομιακούς άγώνες. Τούς ίδιους αυτούς 
άγώνες πού τότε ύμνουσοτν καί επικαλούνταν οί σημερινοί άποστάτες ένώ τώρα 
τούς άποκαλοΰν «περιττή οχλοκρατία» άκριβώς γιατί οι ίδιοι έγινοτν λαομίσητοι.

Κ’ εδώ φανερώνεται ό μέγας κίνδυνος πού δέν εξοφλείται σέ μιάν «έφ* ά
παξ» παραβίαση τής νομιμότητας. Γιατί μιά κυβέρνηση ή θά στηρίζεται στο λαό 
ή θά τον καταπιέζει. Ουδέτερη κατάσταση δέν ύπάρχει. Γιά νά παραμείνει μιά 
άντιλαϊκή κυβέρνηση πρέπει όλο καί περισσότερο ν’ άντισταθμίζει τήν έλλειψη 
λαϊκού έρείσμοτος μέ καταπιεστικά μέτρα. Νά περιορίζει συνεχώς τήν έλευθε- 
ρία, νά κοταδιώκει τις ιδέες, νά πνίγει στο αίμα τις συγκεντρώσεις. Τό ένα μέ
τρο οδηγεί στο άλλο κι δλα μαζί στήν τυραννία. "Ηδη τό ραδιόφωνο ξανάγινε 
έπαίσχυντο. "Ηδη οί δρόμοι ξαναβάφτηκαν μ* αίμα κ1 έπεσε ό πρώτος νεκρός. 
"Ηδη άπειλές εκτοξεύονται, υπάλληλοι μετατίθενται, προγραφές παντού ετοι
μάζονται. "Όσο θά ογκώνεται ή λαϊκή άντίδραση τόσο τά κοτοπτιεστικά μέτρα 
θά έντείνονται καί θ' απλώνουν. Σέ λίγο θ’ άρχίσουν οί συλλήψεις, οί άπαγορεύ- 
σεις οργανώσεων, οί εκτοπίσεις, ή άλωση τών Πανεπιστημίων. Κι otocv πιά δέ 
θά μπορούν νά ξανακλείσουν τούς άσκούς του Αιόλου, πού άνοιξαν, Θ’ άκολου- 
θήσουν τά «άουτο ντά φέ», ή λογοκρισία του τύπου, ή άπccγόpεuση τής έπικοινω- 
νίας μέ τούς άλλους λαούς, ή άστυνόμευση τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής 
<ωης.

"Ολοι οώτοί οί έπικρεμάμενοι κίνδυνοι θέτουν καί τούς διανοούμενους, συγ
γραφείς καί καλλιτέχνες, μπροστά σέ μεγάλες ευθύνες καί καθήκοντα. Ό λαός 
άποκρυπτογράφησε τή σημασία τών συμβάντων καί γΓ αυτό άποδύθηκε ένωμέ- 
νος σ' ώριμον άγώνα για  τή δημοκρατία καί τήν ελευθερία του.

Οί διοτνοούμενοι πού μόνο μέσα σέ συνθήκες ελεύθερης δημιουργίας πραγμα
τώνουν τον έαυτό τους, διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο. Γ ι’ αυτό καί τάσσονται 
ολόψυχα στο πλευρό του λαού, πλαισιώνουν τό μεγάλο άγώνα του έμπνεόμενοι 
άπ’ αυτόν κ* έμπνέοντας καί θερμαίνοντάς τον άκόμα περισσότερο.

Τό πραξικόπημα δέ θά περάσει! Ή δημοκροττία θά νικήσει!
Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 5



ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΤΡΙΒΝ

Μπροστά στό νεκρά φοιτητή 
που έπεσε για τή Δημοκρατία

τοϋ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑ Κ Ο Τ

Ό ταν ένας γελωτοποιός κυβερνά, 
χρέος έχει ένας ποιητής άληθινός νά μιλήσει.
Δικαίωμα έχει άπό ψηλά δοσμένο νά ραπίσει
τούς δήμιους, νά παραμερίσει την κουστωδία, εκείνους,
πού όπως στ’ άρχαΐα χρόνια οί Βάρβαροι
δικαίωμα δεν έχουν κανένα στό χώμα μας,
καί νά πετάςει στόν νεκρόν αυτόν ένα τριαντάφυλλο
σάν έναν όρκο στην Ελλάδα.

Γ ια τί αν ένας ποιητής
δεν έχει έργο του τήν άλήθεια, έργο δεν έχει τότε, ούτε
θέση κάτω άπ’ τον ήλιο, τόν λαμπρό πατέρα,
πού τροφοδότησε καί στέγασε τό Ελληνικό  Πνεύμα' εκπίπτει τότε
καί γίνεται ένα ]ΐε τούς εισβολείς Βαρβάρους, τούς τυράννους,
ένα μέ τούς ανεύθυνους, τούς πυροδότες
τής πατρικής μας γής, πού ο,τι φυτρώνει,
άπ’ τό χορτάρι ως τό έλατο πάνω της, μεγαλώνει
θηλάζοντας κόκκαλα.

’Εκείνοι πού δώσαν
τή διαταγή άνοιχτή νά σέ δολοφονήσουν, 
αξίζουν ολοι τους μαζί πιο λίγο άπ’ οσο αξίζει 
μιά τρίχα άπ’ τό κεφάλι σου. Δεν αντιπροσωπεύουν 
ούτε μιά στάλα ελληνικού αίματος. Δεν γνωρίζουν 
πατριωτική γραφή νά διαβάσουν τά αίσθήματά σου.

Παράσιτα είναι δίχως ρίζες. Στόν πάνλαμπρο ανάμεσα 
ήλιο μας, είναι: τό σκότος κι β φόνος.
Ξεναγοί των ’Έ ς - νΕς στις ιερές μας λειψανοθήκες.

Εγκάθετοι τού Πρυτανείου. Μόνιμοι λογχοφόροι 
τού ’Εσταυρωμένου. Κατάσκοποι τής ’Ανάστασης.

Σέ στραγγάλισαν όπως τήν ομορφη
στραγγαλίζουνε μοίρα τής χώρας μας —  αρπαγές
πού ή παρουσία τους προσβάλλει άκόμη καί τά ζώα μας



καί μάς μολύνει τόν άγέρα. "Ομως, ανδρείε, έμεΐς, 
γνωρίζουμε πόσο πιάνεις ξαπλωμένος στό χώμα.
Γνωρίζουμε τί στοίχισες για  νά γίνεις.
Γνωρίζουμε άπό ποιους αιώνες μακρινούς ήρθες, μές άπό ποιά 
διαδοχικά μαρτύρια πέρασες. Είσαι τό ’'Εθνος.

Ή Ελλάδα είσαι. Μέσα στήν καρδιά σου, 
σάν από δέντρο κάτω κάθεται δ Καραϊσκάκης, 
ό Διάκος καί τά παλικάρια τους καί τραγουδάει ό Σολωμός, 

ενώ περιίπταται
τοϋ Άνδρέα Κάλβου ό αετός, άστραφτερός, απάνω τους.

Σύ είσαι ή Ελλάδα πού σηκώνεται 
νά πατήσει στό βάθρο τοΰ πεπρωμένου της 
μέ «ελευθερία» καί «γλώσσα καί άςιοπρέπεια.
Σύ είσαι ή Ελλάδα πού δολοφονούν 
κάθε χρόνο, κάθε άνοιξη, κάθε ΙΙάσχα.

Ή Ελλάδα πού είναι όλόκληρη ένα Ιερό 
πού οι πέτρες της δλες είναι έξαπτέρυγα.

Σύ είσαι ή  Ελλάδα πού δημοπρατούν 
τό αίμα της καί τό μέλλον της.
Πού μέ τά μπουκωμένα τους στόματα, άσεβεΐς 
κι άναίσχυντοι αυλητές, τής βρωμίζουν 
τ’ ονομα, τό λευκόν ώς άνθος. Έσύ είσαι!

Σέ σένα οι δάφνες καί τά δάκρια μου κ’ οΕ στίχοι μου κ’ ή ζωή μου. 
"Ο ,τι πιο ωραίο στη χώρα μας ύπάρχει, τά βουνά μας, 

άς σοΰ γίνουν μνημείο καί άγαλμα, γ ια τί, 
δολοφονώντας κάθε μέρα τό παρόν, δεν άφησαν 
νά γεννηθεί κανείς Φειδίας· γιατί τό φώς 
τό σκοτώνουν άπό βρέφος άκόμη, 
βάζοντας χοίρους νά θηλάζουν τό βυζί τής πατρίδας.

Τρέμουν τά λόγια μου σάν τόν ήλιο καί σάν τόν άγέρα της.
Γιομάτοι άπό άγανάχτηση οΕ στίχοι μου κ ι άπό έλπίδα,
είναι, σάν τής μάνας τά δάκρυα, δίχως ειρμό.
γιομάτοι άστραπές πού συγκρούονται μέσα τους νά φωτίσουν
τ’ ώραΐο πρόσωπό σου. Γ ια τί δταν
ένας ποιητής μιλά, είναι ή Πατρίδα ολόκληρη.

Ό  Όλυμπος καί ό Ταΰγετος μέσα μου συνοριάζουν 
τό Ίόνιο καί τό Κρητικό πέλαγος καί τό Αιγαίο* 
ό Περικλής καί ό Μακρυγιάννης. Τά κοράκια κρώζουν 
δσο ποτέ τους αίμοβόρα, δμως, έγώ, ή Πατρίδα, 
μέ μιά φωνή, πού δταν αυτοί θά ’χουν χαθεί στη σκόνη, 
θ’ άκούγεται μές στούς αιώνες ίδια, σοΰ τό λέω:

Γ ιά  δ,τι έπεσες, ήταν αλήθεια.



ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ή συγκέντρωση των διανοουμένων στο θέατρο «Βέμπο»

Οί συγγραφείς, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, έπιστήμονες, πού συγκεντρώθηκαν 
άπόψε 26 Ιουλίου 1965, ήμέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ. στο θέατρο «Βέμπο», 
υστέρα άπό πρόσκληση τής Επιτροπής για την υπεράσπιση τής Δημοκρατίας 
καί του Πολιτισμού, έγκρίνουν το ακόλουθο ψήφισμα:

Δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι  γιά τήν κατάφωρη παραβίαση τής συιπτχγματικής 
νομιμότητας, των δημοκρατικών θεσμών καί τής λαϊκής έτυμηγορίας τής 16ης 
Φεβρουάριου 1964.

Κ α τ α δ ι κ ά ζ ο υ ν  τους έμπνευστές, αυτουργούς καί συνεργούς του άντι- 
δημοκρατικου πραξικοπήματος, και ιδιαίτερα έκείνους πού προέρχονται άπό τήν 
δημοκροπΊκή παράταξη καί πού κατεπρόδωσαν την έντολή τής συντριπτικής πλειο- 
ψηφίας τού έλληνικού λαού.

Τ ά σ σ ο ν τ α ι  ά λ λ η λ έ γ γ υ ο ι  μέ τον έλληνικό λαό πού άγωνίζεται 
άποφασιστικά γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκροττίας.

Σ τ ι γ μ α τ ί ζ ο υ ν  τις άντιλαϊκές ένέργειες τής κυβερνησεως Νόβα, δπως 
έκδηλώθηκαν μέ τις βάρβαρες έπιθέσεις τής αστυνομίας κατά τής φοιτητικής 
νεολαίας καί τή δολοφονία τοΰ μάρτυρα τής Δημοκρατίας φοιτητή Σωτήρη Πέ- 
τρουλα.

Ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  τ ή ν  π ε π ο ί θ η σ η  ότι ή προγραμματισμένη οικονο
μική ανάπτυξη, καθώς καί ή έκπαιδευτική, πνευματική, έπιστημονική καί καλλι
τεχνική άνάτττυξη, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου γιά τή σημερινή Ελλάδα καί 
δτι άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν πραγμοττοποίησή της είναι ή όμαλή λειτουρ
γία καί ή διεύρυνση τών δημοκρατικών θεσμών.

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ ν  δτι θά αγωνιστούν γιά τήν προάσπιση τής Δημοκρα
τίας καί τής συνταγματικής νομιμότητας καί δτι πιστεύουν ακράδαντα δτι ή Δη
μοκρατία θά νικήσει.

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ο ύ ν  τήν Επιτροπή νά έπιδοχτει τό ψήφισμα καί νά πρα
γματοποιήσει δλες τις ενέργειες εκείνες πού αποβλέπουν στήν άποκατάσταση τής 
όμαλής λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος καί στή διαφώτιση τής έλληνικής καί τής 
παγκόσμιας κοινής γνώμης γιά τούς εθνικούς κινδύνους πού δημιουργεί τό άντιδη- 
μοκροπτκό πραξικόπημα.

Επίσης ένεκρίθη ψήφισμα συμπαράστασης στήν Ποτνεργατική απεργία τής 
27.7.65 καί καταδίκης τού άντιδημοκροαικού πνεύματος τών ραδιοφωνικών 
εκπομπών.

Ή  Ετα ιρία  Ε λλήνω ν Λογοτεχνών
Τό διοικητικό συμβούλιο τής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών σέ έκτακτη 

σύσκεψή του πήρε τήν ομόφωνη άπόφαση:
1. Νά έκφράσει δημοσία τις ζωηρότατες ανησυχίες τού πνευματικού κόσμου 

τής χώρας γιά τήν άπροσδόκητη καί άνώμαλη εξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης 
πού εγκυμονεί σοβαρούς καί άμεσους κινδύνους τόσο γιά τό δημοκροπηκό μας 
πολίτευμα όσο καί γιά τό έθνικό θέμα τής Κύπρου.

2ο. Νά διαδηλώσει τήν προσήλωσή του στά ιδανικά τής πολιτικής καί πνευ
ματικής έλευθερίας.

3ο. Νά διαβεβαιώστι τον έλληνικό λαό δτι ό πνευματικός κόσμος θά βρί
σκεται πάντα άγρυπνος στο πλευρό του γιά τήν υπεράσπιση καί τήν κοττοχύρωση 

8 τών δικαιωμάτων του.



To Σωματείο Ε λλήνω ν Ηθοποιών

Συνάδελφοι,
"Υστερα απ’ την άττόφαση τής ΓΣ Ε Ε  και τής Πανελληνίου Ομοσπονδίας Θεά

ματος καί Άκροάμοττος, τό Δ .Σ . του Σ.Ε.Η. μέ άπόφαση τής γενικής συνελεύ- 
σεως του Σώματος των ηθοποιών τής 3.3.65 και σύμφωνη γνώμη των ’Αντιπρο
σωπευτικών Επιτροπών όλων τών θεάτρων, άποφάσισε δπως συμμετάσχει στην 
προγραμματισθεΐσα άπό την Γ Σ Ε Ε  24ωρη γενική απεργία τών έργατοϋπαλ- 
λήλων 'Αθηνών και Πειραιώς, την Τρίτη, 27ην τρ. μηνός.
Συνάδελφοι,

Ή άνώμαλη κατάσταση αυτών τών ημερών και τά προβλήματά μας που 
ξαναγύρισαν πίσω άπ' την άρχή, είναι ό δικός μας λόγος γιά τη συμμετοχή στή 
γενική άπεργία πού έχει ώς κύρια αιτήματα τήν άποκατάσταση τής πολιτικής 
όμσλότητος καί τήν έπίλυση τών προβλημάτων όλων τών έργαζομένων. Δέν ά- 
περγοΰμε ούτε γιά πολιτικούς λόγους, ούτε γιά θέματα έξω άπό τά συμφέρον- 
τά μας. Σάν πνευματικοί άνθρωποι όμως έχουμε υποχρέωση νά ύψώσουμε κ’ 
έμείς τή φωνή μας προς κάθε κατεύθυνση, γιά νά ξαναβρεΐ ή χώρα μας τήν ήρε- 
μία της καί νά θυμήσουμε στούς υπευθύνους πολιτικούς παράγοντες, ότι μόνο 
στον όμαλό πολιτικό βίο άνθίζουν τά Γράμματα καί οί Τέχνες. Κι όπως πριν 
ένα μήνα, είμαστε άποφασισμένοι νά μεταχειριστούμε όλα τά νόμιμα μέσα γιά 
τήν έπίλυση τών προβλημάτων μας άπ’ τήν προηγούμενη κυβέρνηση, μέ άποτέ- 
λεσμα νά φθάσουν στήν οριστική λύση τους τρία άπ’ τά βασικά μας αΐτήματα, 
έτσι καί τώρα είμαστε υποχρεωμένοι νά ένώσουμε τή φωνή μας μέ τή φωνή όλων 
τών έργαζομένων γιά νά στερεώσουμε στή χώρα μας μιά ομαλή δημοκρατική 
κατάσταση, πού θά λύσει κάθε μας αίτημα ξεχασμένο στά ντουλάπια άπ’ τούς 
κρατικούς υπευθύνους. Θά ’ταν ντροπή γιά τήν πνευματική μας ιδιότητα, ή ά- 
πουσία μας άπ’ τήν 24ωρη άπεργία, όταν όλοι οι έργαζόμενοι στο θέατρο (μου
σικοί, τεχνίτες, υποβολείς) καί στο θέαμα (ύπάλληλοι κινηματογράφων, τεχνι
κοί κινηματογράφου, καραγκιοζοπαίχτες κλπ.), θ’ άπεργήσουν μέ ενθουσιασμό. 
Συνάδελφοι,

Ή ομαλή πολιτική κατάσταση ένδιαφέρει καί τούς εργοδότες καί τούς έρ- 
γαζομένους, γιατί μόνο σέ μιά ομαλή κατάσταση πηγαίνει ό κόσμος στο θέοαρο. 
Συνεπώς, καί μέ τό στοιχειώδες δικαίωμα πού μάς παρέχουν οί νόμοι του Κρά
τους γιά απεργία, δέν αντιδικούμε μέ τούς εργοδότες, αλλά υψώνουμε μαζί τους 
τή φωνή μας γιά τό καλό τής δουλειάς μας καί του πολιτισμού γενικότερα 
Συνάδελφοι,

"Υστερα άπ* τήν ενθουσιώδη άπ’ όλους σας υποδοχή τής άποφάσεως του 
Σ.Ε.Η. καί όλων τών συνεργαζομένων Σωματείων στο χώρο του θεάμοττος, κα
λούμε όλους τούς έργαζομένους ήθοποιούς τήν Τρίτη 27 ’ Ιουλίου, ν’ άπόσχουν 
άπ* τις δοκιμές καί τις ποίραστάσεις τών θεάτρων, μέ μοναδικά μας αιτήματα 
τήν άμεση άποκατάσταση τής όμαλότητος καί τήν έπίλυση τών προβλημάτων μας.

Μέ νεώτερη ανακοίνωσή μας —  μέσω τών εφημερίδων —  θά πληροφορη- 
θεϊτε τον τόπο καί τον χρόνο πού είτε όλοι οί εργαζόμενοι μαζί, είτε χωριστά, 
οί άνήκοντες στο χώρο του θεάματος καί του άκροάματος, θά συγκεντρωθούμε 
τήν Τρίτη τό βράδυ γιά νά διακηρύξουμε όλοι μαζί τήν οριστική μας άπόφαση 
ότι σάν Καλλιτέχνες καί σάν "Ανθρωποι, δέν έχουμε μόνο υποχρεώσεις στή ζωή 
αλλά καί δικαιώμοατα.

Ό  Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Οί "Ελληνες μουσικοί, ύπέρμαχοι τής Δημοκροαίας καί τής όμαλότητος, τ ί
θενται παρά τό πλευρόν όλων εκείνων τών δυνάμεων αϊτινες έταξαν εις έαυτάς τό 
καθήκον τής περιφρουρήσεως τών δημοκροτπκών ιδεωδών καί τής όμαλότητος του 
πολιτικού βίου.



Ή  Όμάδα Τέχνης α
Καταγγέλλει προς τον καλλιτεχνικό κόσμο τής χώρας την πραξικοπηματική 

άνοπροπη τής νομίμου κυβερνήσεως, θεωρεί ότι ή έκτροπη άπό την όμαλότητα 
θέτει σε κίνδυνο τούς πνευματικούς θεσμούς του τόπου καί άξιώνει την επανα
φορά τής νομίμου κυβερνήσεως γιά την αποκατάσταση τής δημοκρατικής λει
τουργίας.

Ο ί Αντιστασιακοί
Έν όψει τής βαθείας κρίσεως, έθνικής καί πολιτικής, την όποιαν διέρχεται 

ή χώρα, συνεστήθη Πανελλήνιος Επιτροπή Δημοκρατικού Άγώνος ‘Αντιστασιακών 
ή οποία καλεΐ όλους τούς αντιστασιακούς να συμμετάσχουν είς τον άγώνα τού 
έλληνικού λαού διά τήν άποκατάστασιν τής Συνταγματικής Νομιμότητος, τήν 
προάσπισιν τής Δημοκρατίας, των έλευθέρων θεσμών καί τήν έξασφάλισιν τής 6- 
μαλής λειτουργίας του πολίτικου βίου.

Οί ‘Αντιστασιακοί, οί όποΤοι έδωσαν τό παρών είς τάς κρισιμωτέρας στιγμάς 
τής πατρίδος καί έφραξαν με ολόκληρον τον υπερήφανον έλληνικόν λαόν τον δρόμον 
είς τον κτηνώδη φασισμόν χωρίς νά ύπολογίσουν θυσίας.

Καλούνται καί πάλιν νά τεθούν έπικεφαλής του λαού διά τήν σωτηρίαν τής 
* πατρίδος, τής Δημοκρατίας καί των έλευθεριών του.

Διά τήν Πανελλήνιον Επιτροπήν Δημοκρατικού Άγώνος Αντιστασιακών 
Σταύρος Κανελλόπουλος, δικηγόρος, Κομνηνός Πυρομάγλου, υπαρχηγός ΕΔΕΣ, 
Νικόλαος Κοσίντας, στροττηγός, Γεράσιμος Αυγερόπουλος, στρατηγός, Σταμάτης 
Μερκούρης, τ. υπουργός, Σπόρος Τσικλητήρας, άντισυνταγματάρχης, Κωνσταντί
νος Δεσποτόπουλος, δικηγόρος, Μαρία Σβώλου, κοινωνιολόγος, Νίκος Παπαίω- 
άννου, δικηγόρος, Θεμιστοκλής Ζαφειρόπουλος, δικηγόρος, Τάσσος Άναστασό- 
πουλος, μηχανικός

Τα άντικείμενα των σκέψεών μας δέν είναι πολλά καί δέν είναι νέα. Έ ν α  
είναι τό άντικείμενον. Μία ή σκέψις. Πρόκειται νά φυλάξουμε τήν άνεξαρτησια 
του ελληνικού μας φρονήματος.

Τούτο είδα άπ’ αρχής καθώς θά είδατε πολλοί άπό σάς δτι ξένη θέλησις 
σκέπτεται καί ενεργεί δπως πνίξει, δπως σβήσει τό αίσθημά σας καί τήν θέλησίν σας.

Αυτή ή ξένη θέλησις παρουσιάζεται εδώ πέρα πότε μέ τήν μορφήν του Ι η 
σουιτισμού, πότε με εκείνην τής Καμαρίλλας, πότε μέ έκείνην των οργάνων τής 
Κυβερνήσεως, τά όποια φοβούνται καί δουλεύουν τήν Καμαρίλλα, πότε μέ δλα 
αυτά τά διάφορα σχήματα ενωμένα καί προσπαθεί νά στήσει έδώ πέρα τόν θρό
νον της και νά εμποδίσει τόν λαόν νά έκφράσει ελεύθερα τήν γνώμην του είς κάθε 
περίστασιν είτε του τόπου είτε γενικότερα τής Ελλάδος.

Έ να  λοιπόν είναι τό άντικείμενον —  ή άνεξαρτησία τοϋ φρονήματος μας τήν 
οποίαν πρέπει νά υπερασπιστούμε μέ κάθε θυσίαν.

Ή κυβέρνησις μέ τούς υπαλλήλους της έδώ πέρα κάνει δ,τι ήμπορεί δχι μό
νον διά νά σβήσει τά γενναία και φιλελεύθερα αισθήματα, διά νά παυσει αυτήν τήν 
ορμήν του τόπου πρός τήν πρόοδον, άλλα διά νά βασιλεύσουν φρονήματα δλως 
διόλου ενάντια, φρονήματα τά οποία έάν έστερεώνοντο και αν καρποφορούσαν ή
θελε κάμουν νά σκιρτήσουν άπό τήν χαράν τους οί ασπονδότεροι εχθροί τής Έλ-
«\ r λ/.aooc.

10 ΙΑΚΩΒΟΣ Π Ο Λ ΪΛ Α Σ
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A h  υπάρχει ϊσως έπίθετο τής ελληνικής γλώσσας πού νά μή δόθηκε στο 
πραξικόπημα τής 15ης Ιουλίου —  από τα πιο υβριστικά και περιφρονητικά ώς 
τά πιο υποκριτικά καί... έθνοσωτήρια. Παραλείπεται, όμως, τό πιο χαρακτηρι
στικό, νομίζω: δτι τό πραξικόπημα αυτό ήταν α π ο κ α λ υ π τ ι κ ό .  Διπλά μά
λιστα:

"Αποκαλυπτικό, απ’ τη μιά# έπειδή έδειξε (σ’ όσους έπέμεναν νά μην τό 
βλέπουν) πώς αυτός ό τόπος δεν θά μπορέσει ποτέ νά ησυχάσει και νά προκό
ψει, πώς αυτός ό λαός δέν θά μπορέσει ποτέ νά γίνει κύριος στο σπίτι του, όσο 
οι δυνάμεις τής άντιλαϊκής βίας καί των ύποπτων συμφερόντων παραμένουν άμε- 
τακίνητες στά οχυρά τους καί διατηρούν ανέπαφο τό πανούργο τους όπλοστάσιο.

'Αποκαλυπτικό, όμως, κι απ’ την άλλη, έπειδή έφερε στο φως (γιά όσους 
δέν τό ήξεραν) ή έπιβεβαιώνει (γιά όσους τό γνώριζαν) τρεις άπ" τις μεγαλύ
τερες αρετές τού ελληνικού λαού:

Πρώτα, τήν αίσθηση τής Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ,  που τον χαρακτηρίζει. Ό 
πανελλήνιος, παλλαϊκός ξεσηκωμός που ακολούθησε τό πραξικόπημα τής συνω
μοτικής έκείνης νύχτας, ήταν αρχικά ομόψυχη διαμαρτυρία γιά τήν προσβολή τού 
Δίκιου άπ’ τό "Άδικο, γιά  τήν άδίστακτη καταπάτηση τού Δίκιου των πολλών 
άπ3 τό σκοτεινό Άδικο των λίγων.

"Έπειτα, την αίσθηση τού Γ ε λ ο ί ο υ ,  που τόσο έντονη έχει ό λαός μας. 
"Αν ή σκευωρία παραπαίει άπ5 τά πρώτα της κιόλας βήματα, εΐν' επειδή οι 
'Έλληνες εΐδαν αμέσως τη φαιδρότητα μιας κυβέρνησης πού σχηματίσθηκε μέ 
τό... κουταλάκι τού γλυκού, καί τήν κωμικότητα μερικών πολιτικών πού έκαναν 
τή «θυσία» νά δεχτούν ουρανόπεμπτα χαρτοφυλάκια, προσφέροντας άντ" αυτών 
ρίμες τού Καζαμία.

Τέλος, τήν αίσθηση τής Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ,  πού όσο κι αν στραγγαλίζε
ται, ποτέ δέν σβήνει μέσα στήν ψυχή τών Ελλήνων. Ό λαός μας δέν έχει παρά 
μιάν αξίωση: ν* αποφασίζει α υ τ ό ς  γιά τις τύχες του, κ οί αποφάσεις του 
νά γίνονται καί νά μένουν σεβαστές. Αυτή τή νόμιμη καί άγια αξίωση αψήφησε 
αναίσχυντα τό πραξικόπημα τής 15ης Ιουλίου: την πανηγυρικά έκφρασμένη λαϊκή 
απόφαση θέλησε νά τήν άντικαταστήσει μέ κατασκευάσματα «υψηλής» μοίγειρι- 
κής, φτιαγμένα μέ ξενόφερτα καρυκεύμοττα. Αλλά ό λαός μας είναι γνωστός γιά 
τή λιτότητά του —  καί προτιμά τό ξεροκόμματο πού ζυμώνει μέ τά χέρια του 
απ' τά περίτεχνα όσο καί ύποπτα «πιάτα» πού τού σερβίρουν έκ τών άνω γιά 
νά τού κλείσουν τό στόμα.

Αυτό τό στόμα, αυτή ή φωνή τού λαού μας, έχουμε χρέος, σάν πνευμοττικοϊ 
άνθρωποι, ν’ άγωνισθούμε γιά νά μείνουν έλεύθερα κι αλύγιστα. Ό λαός μας 
μπορεί νά είναι «πάντοτ3 εύκολοπίστευτος καί πάντα προδομένος». "Αλλά όταν 
κοσαλάβει πώς γελάστηκε τιμωρεί ανελέητα. Καί εκείνους πού τον γέλασαν 
—  καί εκείνους πού φυγομάχησαν τήν ώρα τής κρίσης.

Διαβάστηκε από τον Μ. Πλωρίτη στή συγκέντρωση του θεάτρου «Βέμπο». 11
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Ή εποχή μας νομίζω ότι είναι έποχή έκπληκτική. Δεν τό νομίζω, εΤμαι βέ
βαιος. Στους άλλους τόπους Τσως νά φαίνεται ή μεγαλοσύνη τής έποχής μας άπό 
τά έργα και τις μέγιστες επιτεύξεις τής έπιστήμης και τής τέχνης και την έξέλι- 
ξη του ίδιου του ανθρώπου σαν ατόμου που ζει και συνειδητοποιεί τη θέση του 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Έδώ στον τόπο μας, μέ τη μικρή ζωή έλευθερίας καί (Ανεξαρτησίας, σπτατα- 
λάμε όλες μας τις δυνάμεις, χρόνια τώρα, σέ άγώνες, σέ ένεργητικές καί παθητι
κές αντιστάσεις, σέ χίλιες προσπάθειες νά μπορέσουμε νά άναπνεύσουμε έλεύθερα 
γιά νά φτιάξουμε κ' έμεΤς ένα έργο. Χάνουμε τά καλύτερα χρόνια τής ζωής μας, 
γιά νά δείξουμε στον κόσμο μας ποιό είναι τό σωστό. Ενώ θά τά χαιρόμαστε 
αυτά τά Τδια χρόνια άν, μ’ όλες τις ανέσεις μιας έλεύθερης καί δημοκρατικής χώ
ρας, χαράζαμε σχέδια γιά έργα καί πραγματοποιούσαμε έργα πολιτισμού.

Έδώ στον τόπο μας ή έκπληκτική έποχή των άλλων τόπων γίνεται τραγικά 
έκπληκτική. Κ ή τελευταία άγωνιστική έξαρση των τελευταίων ήμερων εΤναι μιά 
ένθουσιαστική διαπίστωση. Κ’ εΤναι άποτέλεσμα τής τελευταίας 30ετίας. ΕΤναι 
ή συνισταμένη τής φωτισμένης προσπάθειας δλων δσων πίστεψαν στις ικανότητες 
του λαού μας καί τον καθοδήγησαν. Μέ τις ηρωικές πράξεις τους, μέ τά βιβλία 
που σκορπίστηκαν σ' δλες τις έλληνικές γωνιές, μέ τις διαλέξεις, μέ την Παιδεία 
γενικά πού απλώθηκε κ’ έγινε συνείδηση, κι ό τελευταίος "Έλληνας έμαθε ιστορία, 
έμαθε νά κρίνει, νά συγκρίνει, νά βλέπει τούς άλλους συνανθρώπους του, νά συγ
κρίνει τη χώρα του μέ τις άλλες χώρες, έμαθε νά έπαινεΤ, νά θυμάται, νά κατα
δικάζει.

Ή προχθεσινή άπεργία, κορύφωση των 15 (Αγωνιστικών ημερών, είναι τό 
κύριο χαρακτηριστικό σημάδι ωριμότητας τού λαού μας. Πέρα άπό άμφιβολίες, 
φόβους, εκβιασμούς, κατάλαβε δτι δέ γίνεται άλλιώς, δε μπορούμε νά ζήσουμε αλ
λιώς, δε μπορούμε νά λύσουμε κανένα πρόβλημα σάν εργαζόμενοι, κινδυνεύουμε 
νά χάσουμε καί τ ’ άποχτημένα, κινδυνεύουμε ν’ άφανιστοΰμε, άν ή δημοκρατία, 
μ’ όλες τις μορφές της, δέ μείνει άμόλυνιη άπό μεσαιωνικές επεμβάσεις, 5έ στα- 
θεοοποιηθεί και σ' αυτό τον τόπο πού πολλά έδοσε καί πολλά ποέπει νά πάρει πιά.

Τό θέατρο ειδικά καί δλο τό θέαμα γενικότερα, μέ την απόλυτη άποχή του, 
μέ την καταπληκτική επιτυχία τής άπεργίσς του, έπεισε όλους μας δτι κι αυτό 
ωρίμασε. Κι όπως σ’ ένα μεγάλο ποσοστό σάν έργο καί σάν παράσταση διεκδι- 
κεί πρώτες θέσεις, έτσι καί σάν συνείδηση εργατική, μπήκε στις πρώτες θεσεις 
μάχης γιά την επίλυση των αιτημάτων του. ΕΤναι αφάνταστα συγκινητικό τό γε
γονός ότι οί ήθοποιοί, μέ τις άμεσες φιλοδοξίες, μέ τη δέσμια πολλές φορές θέση 
τους κ’ εξάρτησή τους απ’ τούς επιχειρηματίες, βρήκαν τή δύναμη κ’ ύπάκουσςχν 
στο ΣΕΗ, συμφώνησαν καί πίστεψαν στο νόημα τής άπεργίας. Αυτό δέν έχει 
ξαναγίνει στήν ιστορία τού ελληνικού θεάτρου. Καί μάς κάνει νά υπερηφανευό- 
μαστε όλοι εμείς ο; νέοι στο επάγγελμα, πού, παράλληλα μέ τήν καλλιέργεια 
τής τέχνης μας, πιστεύουμε δτι είμαστε σέ θέση δλοι ενωμένοι ν’ (Αγωνιστούμε 
καί νά πετύχουμε τό κάθε τί πού θά καλυτερέψει τη στάθμη τού ελληνικού θεάτρου 
αλλά ταυτόχρονα καί τις συνθήκες εργασίας μας. Κ’ ή παλιά άντίληψη δτι ο\
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ηθοποιοί είναι «ινδάλματα» καί δεν πρέπει νά ασχολούνται μέ τίποτ’ άλλο παρά 
με τό ρόλο τους, είναι τόσο ξεπερασμένη πού μόνο τά γέλια προκαλεί. Οί άνθρω
ποι του θεάτρου ούτε μια στιγμή δεν έπαψαν νά πιστεύουν ότι πάνω άπ' όλα εί
μαστε άνθρωποι, μέ υποχρεώσεις, μέ δικαιώματα, με έλπίδες, μέ φόβους, μέ α
νάγκες...

Καί για όλα αυτά θ' αγωνιστούμε έμεΐς οι ίδιοι, χέρι μέ χέρι μ ’ όλους τούς 
έργαζομένους, καθοδηγώντας τους μάλιστα αν είναι δυνατόν. Κι ό ελληνικός λαός 
έχει άνάγκη άπ’ τούς καλλιτέχνες καί τούς διανοούμενους νά του δείχνουν τό δρό
μο, νά περπατάνε μαζί του, νά πηγαίνουν πρώτοι. Καί δέν κατεβαίνουν στην έκτί- 
μησή του, άλλά ανεβαίνουν. ’Αλλά καί οι ίδιοι οί καλλιτέχνες, πιασμένοι χέρι - 
χέρι, μέ τον έργαζόμενο λαό, άντλουν διδάγματα, βλέπουν τις γνήσιες άντιδράσεις 
του λαού, τον ζουν μέ τις κωμικές, τις τραγικές, τις καλές καί τις κακές αντιδρά
σεις του. Κι όταν ανεβαίνουν στή σκηνή νά παίξουν, δέν παίζουν στον άέρα, άλλά 
μπροστά σ' ένα κοινό πού άποτελεΐται άπ’ τον ίδιο τον έργαζόμενο λαό. Κι όταν 
άκόμη μελετάει τό ρόλο του ό ηθοποιός, ή παίζει στή σκηνή τό ρόλο του, δέν 
είναι ή ερμηνεία του γαλλική ή γερμανική, άλλά είναι γνήσια ελληνική, δουλεμένη 
άπ’ τήν προσωπική του ζωή μέσα στήν έλληνική πραγματικότητα, μέσα στο κα
μίνι τής ελληνικής πραγματικότητας.

Ή άγωνιστική έξαρση αυτών τών ήμερών πού συγκλόνισαν τήν Ελλάδα, 
σφραγίστηκε μέ τήν άπεργία. Κ* οί "Ελληνες ήθοποιοί, πρωτοπόροι, δημοκράτες 
καί φωτισμένοι άνθρωποι, γιά τήν όμαλότητα καί τή λύση τών αιτημάτων τους έδο- 
σαν τό μεγάλο «Παρών»!

Φ. Σαρρή Σχέδιο
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Του ΤΑ ΣΟ Υ ΒΟΤΡΝΑ

Τούτες τις μέρες του πανδημοκρατικού συναγερμού, έχω δοσμένη όλόκληρη 
την καρδιά μου στη νεολαία τής πατρίδας μας. Πραγματικά, πρέπει νά 'μαστέ 
πολύ περήφανοι γιά τη νέα γενιά, την άπτόητη στον άγώνα, τήν τυραννομάχο. 
Αυτή είναι τό έναυσμα τού παλλαϊκού ξεσηκωμού, αυτή και ό αιμοδότης του. 
Σ έ δσα φέρετρα θυμάτων των δημοκρατικών άγώνων γονατίσαμε έδώ καί δεκά
δες χρόνια, ήταν φέρετρα πού κλείνανε νέα κορμιά, τήν άνοιξη τής ζωής. Τό 
μέγα δώρο τής ύπαρξης τό πρόσφεραν άφειδωλευτα έκεΐνοι γιά τούς οποίους 
ήταν πιο πολύτιμο —  οι υπέροχοι, οΐ δυσμάχητοι, οί άκαταμάχητοι νέοι μας.

Γυρίζοντας πριν λίγες μέρες άπό τό σεισμό τής κηδείας τού Πέτρουλα μέ 
γεμάτα δάκρυα τά μάτια καί τό στήθος πλημμυρισμένο άπό σημαίες καί τρα
γούδια, θυμόμουν τούς άγώνες τής νέας γενιάς έδώ καί τριάντα χρόνια, δτοτν 
βάζαμε τά στήθεια μας ταμπούρι γιά νά μήν περάσει ή δικτατορία τής 4ης Αύ
γουστου. Μοναδικές και έξαίσιες ώρες έξαρσης! Θυμάμαι όταν μετά τό κίνημα 
τού 1935, και μέσα σ' ένα κλίμα άντεπαναστατικής τρομοκρατίας τής Δεξιάς, 
ξεχυθήκαμε στα Προπύλαια τού Πανεπιστημίου (τον καθαγιασμένο αύτό χώρο 
τής έλευθερίας περισσότερο άπό μια εκατονταετία) καί άψηφώντας τούς άρμα- 
τωμένους πραιτωριανούς του θλιβερού άποστάτη τής δημοκρατίας (καλή ώρα!...) 
Γ. Κοντύλη, σηκώναμε ατούς ώμους μας σά λάβαρα νίκης τούς διωγμένους άπό 
τό Πανεπιστήμιο δημοκρατικούς καθηγητές μας, τό Σβώλο, τό Νίκο Βέη, τό Λο- 
ρεντζάτο. Κάπου στα χαρτιά μας σώζεται μια ιστορική φωτογραφία, παιρμένη 
άπό εναν πλανόδιο. Εΐναι ένα κιτρινισμένο άπό τον καιρό χαρτόνι, όπου διοκοί- 
νεται ό Νίκος Βέης υψωμένος ατούς ώμους μας. Ό σθεναρός εκείνος δημοκράτης 
δεν διέψευσε τό ένστικτό μας. Μάς ατυμπαρακολούθησε στον άντιδικτοτορικό άγώ
να, στην Αντίσταση καί, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, μπήκε στή βουλή καί ύψωσε 
τη φωνή υπέρ τών λαϊκών δικαίων.

Προχτές πάλι, ξεφυλλίζοντας παλιούς τόμους εφημερίδων τών παραμονών 
τής 4ης Αύγούστου, τής άποφράδας οώτής ημερομηνίας, πού μέ τόσο δραματικό 
τρόπο έρχεται σήμερα στην έπικαιρότητα, τό βλέμμα μου στάθηκε σέ κάποιες 
φωτογραφίες άπό τον άγώνα τών φοιτητών ατούς αθηναϊκούς δρόμους. Καί σέ 
μια άπ’ (χυτές άναγνώρισα μέ συγκίνηση τό Φώτο Βέττα, φοιτητή τότε τών μαθη
ματικών, πού σήμερα βρίσκεται στις φυλαικές. Τριάντα χρόνια καταιγίδων τον 
κράτησαα/ άπτόητο στο μετερέζι τών λαϊκών άγώνων. Τού στέλνω άπό τούτη τη 
θέση τον άδελφικό χαιρετισμό μου.

Θυμάμαι άκόμα τό 1937 την άνοιξη —  μήνα 'Απρίλη — otccv ήρθε στην 
Ελλάδα ό Γάλλος υπουργός τής Παιδείας καί στέλεχος τού γαλλικού «Λαϊκού 
Μετώπου» Ζάν Ζαί. Ή δικτατορία στή χώρα μας περνούσε τον πρώτο ματτοβαμ- 
μένο χρόνο της. Οί φυλακές καί τά στρατόπεδα ήτον γεμάτα, άλλα οι «πλάστρες 
φωτιές» τής δημοκρατίας κρυφόκαιγαν στά στήθεια τής νεολαίας.

Μαζευτήκαμε όλοι στον «Παρνασσό», όπου, μπροστά στο Γάλλο ύπουργό, 
θά μιλούσε ό καθηγητής τής Σορμπόννης καί διάσημος ελληνιστής Ούμπέρ Περνό, 
άποφασισμένοι νά δόσουμε μιά μάχη γιά τη δημοκροτία κ* ένα μάθημα στο νάνο 
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Oi έκδηλώσεις των φοιτητών έκαναν τήν παλιά αίθουσα νά τρέμει. Ξαφνια
σμένοι οί πραιτωριανοϊ του δικτάτορα είχαν ζαρώσει στην αρχή στον έξώστη 
τής σάλλας και στις ζητωκραυγές των φοιτητών υπέρ τής δημοκρατίας άπαντου- 
σαν μέ τό σύνθημα: «Ζήτω ό βασιλεύς»! Κι όταν εΤδαν δτι ή δημοκρατική λάβα 
φούντωνε κ’ ήταν έτοιμη νά ξεχυθεί στους δρόμους, όρμησαν άκάθεκτοι, άρπα
ξαν τις καρέκλες και μάς χτυπούσαν κατακέφαλα, τραυματίζοντας πολλούς αρ
κετά βαριά.

Έκπληκτοι και συγκινημένοι ό Γάλλος υπουργός καί ό σοφός έλληνιστής 
παρακολουθούσαν τό καννιβαλικό όργιο μέ δάκρυα στά μάτια. Κι όταν πήγαν 
στην πατρίδα τους, κατάγγειλαν μέ αύστηρά λόγια τή δολοφονική επίθεση κατά 
τών φοιτητών τής 'Αθήνας άπ' τά όργανα τού δικτάτορα.

Γιά τήν Ιστορία, σημειώνω ότι ήταν πρώτη φορά πού έμφανίστηκε στή δη
μόσια ζωή μας έκείνη τή μέρα ή συμμορία τής «Καρφίτσας». ΟΙ πραιτωριανοϊ 
γιά νά διακρίνονται μεταξύ τους, είχαν κολλήσει στο πέττο τού σακκακιού τους 
μιά καρφίτσα, τήν ίδια που έγινε δολοφονικό στυλέττο στή Θεσσαλονίκη καί 
μπήχτηκε στο κρανίο τού Γρηγόρη Λαμπράκη.

Βγαίνοντας άπό κείνο τό μακελλιό τού «Παρνασσού» συνάντησα στή γωνία 
Σταδίου - Έδ. Λώ τό φίλο μου καί συμφοιτητή μου Γιώργη Σίμο. Αίγες στιγμές 
άργότερα πιάστηκε άπό τά στίφη τών χαφιέδων καί άκολούθησε όλους τούς άνα- 
βαθμούς τού μαρτυρίου τών άγωνιστών —  στρατόπεδα Μεταξικά, στρατόπεδα 
Χιτλερικά. Σήμερα βρίσκεται πολιτικός πρόσφυγας στήν Τασκένδη. Κοντεύουν 
τριάντα χρόνια άπό τότε πού έχω νά τον δώ. Σήμερα, πού μιά άλλη γενιά, καλύ
τερη άπ' τή δική μας, ύπερασπίζει τή δημοκρατία μέ τά στήθη της, τον θυμά
μαι. Καί άπό τούτη έδώ τή γωνιά τού στέλνω τήν άγάπη μου μαζί μέ τήν έλπίδα 
ότι κοντοζυγώνει ό καιρός νά συναντηθούμε καί πάλι καί νά σφίξουμε τά χέρια 
μας. Γιατί ή δημοκρατία —  δέν γίνεται άλλιώς —  θά νικήσει! Στά θεμέλιά της 
έχουμε βάλει κ’ έμεΐς τή νιότη μας. Κ’ ή σημερινή γενιά χτίζει μέ τό αΤμα της 
τό άπαρτο κάστρο της.

Φευ! Ξένοι προς ήμας αυτούς, οικείοι προς τούς ξένους 
ούδ' Ιλαχιστην εχοντες φιλοτιμίαν γένους 
καί πασαν θυσιάζοντες άρχήν εις τό συμφέρον 
νά φέρει μέλλον καί παρόν αφήσαμε το φέρον.
Τόν μεν λαόν τον άλλοτε συναθλητήν γενναίον 
είς φορολόγους όνυχας άφήσαμεν όρνέων.
Η μ είς  δ' έγίναμεν ήμων αυτών οί χειροκτόνοι 
διότι όλοι χαμερπώς έκλιναμεν τό γόνυ 
εμπρός είς τόν έλάχιστον βασιλικόν Γραφίσκον 
ώς Πέρσαι είς του λάμποντος ήλιου των τόν δίσκον.

» Κατ’ αϋτούς τούς καιρούς ευδοκιμοδσιν δσοι Ινώπιον τής εξουσίας διπλοΰσι 
διπλωματικώς τό σώμα είς εδαφιαίας προσκυνήσεις, δσοι όμιλοΰντες πνίγουσι τήν 
φωνήν έντός τοΰ λάρυγγος [ . J  δσοι άπορρίφαντες κύρια πατρωνυμικά Ονόματα ά- 
ποκαλοϋνται «άφοσιωμένοι».
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Ο Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι *

Σ Τ Η  

Γ I A

Μ Α Χ Η

τ η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

*Η συγγραφέας Έ λ λ η  ’Αλεξίου

"Ενα εκατομμύριο Αθηναίο: βγήκαν καί περπάτησαν ειρηνικά στους δρό
μους άπό Καστρί ώς Σύνταγμα φωνάζοντας, |ΐέ άπόφαση καί πάθος αληθινό, 
«ζήτω ή Δημοκρατία». Καί χέρια, πόδια, καρδιές των «χρυσοφόρων Μήδων» πα- 
ράλυσαν... Οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουμε καί μεΐς στην ούρα αύτοΰ τοΰ ώ
ρα·'ου λαοΰ, μέ καμάρι πώς είμαστε κομμάτι του. Καί σίγουροι πώς το μεγάλο ρεύ
μα τής άρετή; θά σαρώσει την ανομία.

*0  ποιητής Μανόλης Άναγνωστάκης
Νομίζω δτι καθήκον κάθε πνευματικού άνθρώπου. στις σημερινές δύσκολες 

ώρες, άλλά καί πάντοτε, είναι να δίνει τό παρών στό πλευρό τών δυνάμεων πού 
άγωνίζονται έναντίον τής έκτροπης άπό την όμαλότητα καί ύπέρ τής Δημοκρατίας.

*Η συγγραφέας Μ έλπω  Ά ξιώ τη
4  Αύγούστου 1936, άπόγεμα. Στην πλατεία τής Κηφισιάς μπαίναμε μέ μια 

φίλη στό λεωφορείο. Βλέπομε κόσμο νά διαβάζει στον τοίχο. — Τ ί είναι έκ ε ΐ; ρω
τούμε τό είσπρακτοράκι τοΰ λεωφορείου. — Μπά, τίποτα! μάς λέει, —  γράφει πώς 
ό Μεταξάς έκήρυξε Δημοκρατία.

’Από μιά τέτοια γλωσσική σύγχυση είχαμε πληροφορηθεΐ εκείνη την ήμερα 
δ,τι έμελλε ν' ακολουθήσει. Οϊ καιροί σήμερα δέν είναι ίδιοι, ή σύγχυση όμως μπο
ρεί νά εκσυγχρονίζεται.

Στην Ελλάδα γεννήθηκε ή Δημοκρατία! λέμε πάντα μέ υπερηφάνεια —  τό 
ζήτημα δμως είναι μήπως ή χώρα δπου γεννήθηκε γ ίνει ό τάφος της. Πολλοί είναι 
οί νεκροί καί πολλοί οί ζωντανοί πού έχουν αρκετούς, άπό προσωπική εμπειρία, 
λόγους γιά  νά παρεμποδίσουν αναλογίες άλλων εποχών, δσο είναι καιρός.

*0  κριτικός Ά λέξης Αργυρίου
Μολονότι δεν θά είναι ή τελευταία φορά πού παραοιάζονται κάποιοι ήθικοί 

κανόνες —  δέν λέω τό Σύνταγμα —  στον τόπο μας, δέν είναι τίμιο καί σωστό, ή 
πυκνότητα τοΰ φαινομένου νά μάς οδηγεί στό συμπέρασμα δτι δέν μποροΰμε νά 
μεταβάλομε τίποτα. Ή  άντιδικία τής πολιτικής μέ το πνεΰμα είναι πανάρχαιη, 
δπως μάς δίδαξε τό παρελθόν, μά ποτέ οί πνευματικοί άγώνες δέν ύπήρξαν μιά 
μάταιη προσπάθεια. “ Ισα ίσα οί πνευματικοί άνθρωποι πού άντιστάθηκαν στη βία 
καί πολέμησαν γιά  τις ελευθερίες, συντελέσανε πάντα στην εξέλιξη μιάς ζωής μέ 
ανθρωπινότερους δρους.
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Δέν ξέρω καμιά πολιτική στον κόσμο πού νά μή χρησιμοποιεί τον άνθρωπο 
ώς μέσον. Κ * ίσως μέ τά σημερινά δεδομένα νά φαίνεται πώς δέν ύπάρχει διέξο
δος. Ή πολιτική έχει σαν δπλο της τή σκοπιμότητα, χάρη στήν δποία δέν βλέπω 
άν σώζεται ή Ανθρωπότητα, γεγονός δμως παραμένει δτι δέν σώζεται ό άνθρωπος. 
Έ  κοινωνία σκοτώνει έναν εγκληματία για  νά προστατέψει τά μέλη της, άλλά 
σκοτώνει κ ’ έναν επαναστάτη, άν καί είδαμε δτι πολλές έπαναστάσεις κέρδισαν 
τήν κρίση τής ιστορίας. Μ’ ένα λόγο ή πολιτική εκφράζει τή δέσμευση μιας ύπάρ- 
χουσας κατάστασης καί καθυστερεί τή ροή τής ζωής, άκόμη καί τότε πού ή πο
λιτική γίνεται επανάσταση, άν τή σκεφτοϋμε στδ άμέσως έπόμενο βήμα της. Ή  
πολιτική είναι «καθεστώς» καί επιτρέπει στά πράγματα νά έςελίσσονται μέχρι τδ 
σημείο έκεΐνο πού νά μήν παραόιάζεται τό στάτους κβό. Τό νόημα των πνευματι
κών αγώνων άπό τήν άλλη πλευρά είναι ή άρνηση νά ύποταχθοϋμε στή σκοπιμότη
τα, ώστε νά παρέχεται ή δυνατότητα στή διακίνηση τών νέων ιδεών καί νά πρα
γματοποιείται ή συνειδητοποίηση τών αιτημάτων τής έποχής πού τά καθεστώτα ά- 
ναστέλλουν. 'Π δράση αυτή τών πνευματικών ανθρώπων δέν αποτελεί άσκηση πο
λιτικής, άλλά άνταποκρίνεται στδ ίδιο τδ νόημα τής πνευματικής λειτουργίας. "Ο
σες φορές οί άνθρωποι τοΰ πνεύματος σιώπησαν γιά  δ,τι τραγικό συνέβαινε γύρω 
τους, αποβλέποντας σέ μιά σκοπιμότητα, δέν έβλαψαν μόνο τήν έποχή τους, δέν 
έβλαψαν μόνο τδν εαυτό τους, άλλά κάποτε καί τούς ιερούς σκοπούς πού ζητούσε ή 
πολιτική εκείνη πού ύπεράσπιζαν σωπαίνοντας. Ή  πικρή πείρα τών τελευταίων 
δεκαετιών, μέ τις δραματικές άνακατατάςεις, τό δηλώνει νομίζω άρκετά καθαρά. 
Νά σκεφθεΐ κανείς τις συνέπειες μιας τέτοιας σιωπής, σήμερα πού ή πολιτική, 
σέ παγκόσμια κλίμακα, έχει μεταβληθεΐ σέ πρακτοριακή, καρκίνωμα πού τείνει νά 
τήν καταφάει καί νά τήν μεταβάλλει σέ άνδρείκελο τού ίδιου της τοΰ έαυτοΰ. Κά
τω από αυτούς τούς σύγχρονους ορούς τδ χρέος τών πνευματικών ανθρώπων γίνε
ται άκόμη μεγαλύτερο καί ή άπαίτηση γιά  μιά έξοδο άπό τό κακό δλοένα καί πιό 
άναγκαία. Τό κατάλληλο έδαφος υπάρχει. Μέσα σ’ ένα περιβάλλον τόσων έπανα- 
στατημένων συνειδήσεων διαφαίνεται ή δυνατότητα γιά  μιά αλλαγή. "Ομως άλλοί- 
μονο, τήν άλλαγή αυτή δέν πρέπει νά τήν ελπίζομε σέ πολύ προσεχείς γενιές. Ά λλά  
άκόμη καί άν ή ελπίδα αυτή δέν πραγματοποιηθεί ποτέ, δσο δέν μεγαλώνει ή έν
στασή μας στδ κακό, τόσο πιό πολύ αυτό θά επιτίθεται μέ μανία, ζητώντας νά μάς 
έξαφανίσει. Ή πολιτική, γνωρίζοντας καλά τήν άξια του, θά ζητάει πάντα νά 
πνίξει ή νά εξαγοράσει τό πνεύμα. Οί πνευματικοί άνθρωποι έπιβιώνουν μονάχα 
πολεμώντας αύτόν τόν θανατηφόρο εναγκαλισμό. Υπηρετώντας τήν αλήθεια, πού 
δέν άναγνωρίζει σκοπιμότητες καί μέσα, ύπηρετοϋν τήν ίδια τήν υπόθεσή τους. Μέ
σα στήν αλήθεια περιέχεται καί ή δημοκρατία καί ή ελευθερία. Μπορεί αύτές οί 
δυο λέξεις νά είναι συκοφαντημένες. άλλά είναι γνήσιες καταστάσεις καί έχουν 
σαφές περιεχόμενο, δταν έχεις σωστή πνευματική αγωγή.

Στον τόπο μας πολλά πράγματα είναι σέ κακό δρόμο. Έ χομε χάσει τό παι
χνίδι άκόμη καί σέ βασικά θέματα. Νά σ/.εφθεΐ κανείς τό γλωσσικό καί τό εκπαι
δευτικό μας πρόβλημα. Ζοϋμε σ' ένα πνευματικό μεσαίωνα. "Οσο δμως άφήνομε 
ασύδοτες τις δυνάμεις πού καλλιεργούν ανελεύθερες καί οπισθοορομικές άντιλή- 
ψεις, τόσο θά καθυστερούμε τήν ανάπτυξη τοΰ τόπου μας. Κ ι δμως ό κόσμος έδειξε, 
πολλές φορές τά τελευταία χρόνια, δτι έχει συνείδηση καί ευαισθησία άπέναντι 
στούς κανόνες πού καταπατοϋνται. Συχνά πήγε πιό μπροστά άπό Ικείνους πού ζή
τησαν νά τόν καθοδηγήσουν. "Ολοι αυτοί οί καλοί οιωνοί αποτελούν τούς ορούς 
πού θά μάς φέρουν σέ μιά άλλαγή. Ά ρκετά καθυστερήσαμε.

Νομίζω δτι είναι καιρός νά άναληφθεΐ ένας άγώνας άπό τούς πνευματικούς 
Ανθρώπους τής χώρας μας. πάνω σέ μιά βάση γενική καί έξω άπό οποιεσδήποτε 
πολιτικές δεσμεύσεις, πού νά έκφράσει τό διάχυτο πνεύμα γιά περισσότερη ελευ
θερία, γιά περισσότερη δημοκρατία καί νά ματαιώνει κάθε φορά τά σχέδια οποίων 
έπιχειροΰν νά αναχαιτίσουν τήν άνάπτυςη τού τόπου, έντειχίζοντάς τον σέ σχή
ματα καταδικασμένα άπό τήν ιστορία, σέ ιδέες διπλά πεθαμένες, σέ μορφές ζωής 19
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μεσαιωνικές. Έ να  τέτοιο χώρο, έλεύθερης πνευματικής αναπνοής, τόν θεωρώ σή
μερα δυνατό και αναγκαίο, καί μέσα στα πλαίσια μιας καθαρής πνευματικής δρα
στηριότητας.

'Ο κριτικός Μάρκος Λύγέρης

Οί χούντες είναι οί χρυσέ: λόγχες τής ’Αμερικής. Μέ τό χρυσάφι της Ιχ · ι  
δημιουργήσει παντού τήν Γ>η φάλαγγα της κ ’ έχει τούς έγκαθέτους της. Μέ 
τό χρυσάφι της συγκρότησε στό άψε - σόήσε τή χούντα της στόν Ά γ ιο  Δομίνικο, 
μέ τό χρυσάφι γρήγορα καί ξαφνικά καί τήν κατάλληλη ώρα έστησε τή χούντα 
στό Α λγέρ ι, έναν κρίκο σ’ αυτή τή χρυσή αλυσίδα αποτελεί κ ’ ή ελληνική χούντα, 
δπως κ’ οί άλλες ασιατικές χούντες.

11 Δημοκρατία στήν Ελλάδα έχει πάθει πολλούς Ακρωτηριασμούς, άπό τις 
δικτατορίες, άπό τήν Κατοχή κι άπό τις αιματοβαμμένες κυβερνήσεις μέ τούς αί- 
ματοστάλαχτους νόμους πού λειτουργούν άκόμα. Ό  αγαπητός μου φίλος καί Πρόε
δρος τής κυβέρνησης κ. Γ. Παπανδρέου, δταν νέος πρωτοπαρουσιάστηκε στήν πο
λιτική ζωή, ήταν γιά  μάς τούς τότε νέους μιά έξέχουσα φυσιογνωμία, πυρετική, 
ανήσυχη, φιλόδοξη· έβλεπε ψηλά, τόν κατείχε τό ιδανικό νά οδηγήσει τή χώρα του 
σέ νέους ορίζοντες. Πίταν τότε σοσιαλιστής! Τόν βλέπαμε μέ τή φαντασία μας 
νά διαδέχεται τό μεγάλο Βενιζέλο, Ισάξιος ή καί μεγαλύτερός του. Καί τώρα/ 
τόσα χρόνια πού περιμένουμε τό θαύμα του, τί νά πούμε; «Τόλμα κ. Πρόεδρε, 
γίνε ό ανορθωτής τής κατερειπωμένης Δημοκρατίας* σοΰ παρουσιάζεται τώρα μιά 
ευκαιρία νά έγκαινιάσεις μιά νέα Ιστορική έποχή γιά τόν τόπο, έχεις μαζί σου τό λαό, 
μήν παραμελείς αυτή τή φλογερή δύναμη. ’Αλλιώς οί χούντες, οί δημιουργοί τους 
κ’ οί χρηματοδότες τους θά σκεπάσουν γρήγορα τήν Ελλάδα μ’ ένα σκοτάδι πιό 
μαύρο άπ’ δσα γνώρισε ως τώρα. (10.7.65)

Ό  ζωγράφος Γ ιά ννης Βαλαβανίδης

Οί φασίστες προσπάθησαν. Ό  λαός όμως τούς άπάντησε. Ο! φασίστες τότε, 
όπως τό ’χουν φυσικό, χτύπησαν. Ό  λαός προχώρησε. Ό  ήρωας του έπεσε. Ό  
λαός τον Ικλαψε, τον πόνεσε, αλλά πάντα προχωράει. Καί φυσικά, στό τέλος οί 
φασίστες θά φύγουν.

Ό  ποιητής Κώστας Βάρναλης

Δέ θέλει ρώτημα γιά  τούς πνευματικούς ανθρώπους, πού σέβονται τόν έαυτό 
του; κι αγαπούνε τό λαό τους. Ή περιφρούρηση τής Δημοκρατίας είναι ή πρώτη 
τους υποχρέωση.

Ό  συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός

Τά νέα μέ βρήκανε στήν ’Ιταλία. Ό  εφημεριδοπώλης φώναξε «c ie lo n e»  κ ' 
εγώ πού πήγα νά δώ πού έβοσκε ό κυκλώνας τούτη τή φορά, τόν βρήκα, στήν έκτη 
σελίδα τής εφημερίδας, μέ τό πρόσωπο τού Νόβα, πού ώς γνωστόν δέν είναι κ ι δλό- 
τελα άσχετο; μέ τήν ’Ιταλία, καθώς ή γυναίκα του έχει ενα άπό τά μεγαλύτερα 
χρυσοχοεία τής Ρώμης.

Καί είπα μέσα μου: «Π άλι; Δέν είναι ή μοίρα μας ποτέ ν’ αξιωθούμε δ,τι 
γέννησαν οί πρόγονοί μας; Πάλι δυό βήματα π ίσιο; Πάλι μές στό Μεσαίωνα τής 
σκέψης καί τού νοΰ;»

Στήν έποχή αυτή τών ηλεκτρονικών έγκεφάλων είναι άστεΐο νά λειτουργούν 
άκόμα παλατιανοί έγκέφαλοι. Στήν έποχή αύτή τών άλλων άστρων είναι άστεΐο 
νά πιστεύουμε στή θεωρία πριν άπ’ τόν Κοπέρνικο.

Έφτασα τή μέρα τής κηδείας τού ήριοα Πετρούλα. 'Όλα νεκρά γιά  νά τονί
σουν πάλι τήν αιώνια ζωντάνια τού λαού μας. ’ Ολα ακίνητα γιά νά περάσει ή 
μεγάλη κίνηση τού ’Ανθρώπου.



Ό  ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος

Δεν υπάρχει έθνος -τον κόσμο τόσο άξιο καλύτερης τύχης δσο τό Ελληνικό, 
μέ τις λαμπρές του παραδόσεις καί τόν έξοχό του λαό, πού νά 'χει ύποστεΐ τόσες κα
ταστροφές —  αλλεπάλληλες καταστροφές —  καί νά ’χει Εμποδιστεί ν’ ακολουθή
σει το ορό;ιο της δημιουργικής πορείας πού διαγράφεται μέσα του. Ά πδ τήν έπο- 
μένη τής εθνικής του απελευθέρωσης ή τύχη του ορίζεται άπό τα σαπρόφυτα τοϋ 
σκοταδισμού πού έπιχειροΰν σήμερα ;ιιά  νέα επίθεση έν μέσω ημέρας, γιατί ή 
νύχτα άπό τήν έπομένη τού ΓΓ Παγκοσμίου 1 Ιολέ»νου άρχισε ήδη ν’ άποσύρεται 
άπ’ δλο τόν κόσ;ιο. ’Άνθρωποι χωρίς εθνική συνείδηση» χωρίς καμιά συναίσθηση 
ευθύνης, άπάτριοες πού θά έκαναν μόνο γιά  άρπαγες Εθελοντές σέ διάφορες 
λεγεώνες τών ξένων πού καίνε καί ρη;ιάζουν αθώους λαού; —  νόθοι "Έλληνες, 
λεγεώνες τών ξένων Ιναντίον τής χώρας τους στήν πραγματικότητα, ταπεινώσαν 
τήν ιστορία μας καί ρημάξαν τή χώρα μας. Λυτή τή στιγμή θ’ άποτελοΰσε τή με
γαλύτερη μας έθνική τραγοιοία, μεγαλύτερη κ ι άπό τή Μικρασιατική καταστροφή 
μας. άν πετύχαιναν τά δολοφονικά τους σχέδια σέ βάρος τ ή ; Δημοκρατίας μας. 
Αύτό θά ίσοουνάμουσε με όλοκληρωτική έθνική καταστροφή. Οί άπόγονοι του Σο- 
λιυμοΰ, τού Κάλβου, τοϋ Κολοκοτρώνη καί τοΰ Τναραϊσκάκη —  δ εύκολοπίστευτος 
λαός —  πρέπει νά σηκωθοϋν σάν ένα; άνθρωπος. Δημοκρατία σημαίνει Ελλάδα. 
Θάνατος τής Δημοκρατίας, ατιμωτικός έθνικός θάνατος.

Ό  συγγραφέας Γ ιά ννης Γουδέλης

Ό  Καραμανλής ξεκινώντας άπό τό Σύνταγμα έφτασε στήν ύποσκαμένη "Ομό
νοια. Ό  Νόβας ξεκινώντας άπό τήν ύποσκαμένη βμόνοια φθάνει νά κατεδαφίζει 
τό Σύνταγμα (μέσω ’Ακαδημίας καί Ήρώοου).

Ό  χαράκτης Χρηστός Δαγκλής

Τά γεγονότα πού συνέοησαν αυτές τις μέρες στή χώρα μας, ποιοι τά προκά- 
λεσαν καί τό τί Επιδιώκουν, είναι δλα γνωστά. "Οπως καί οι άντιδράσεις άηοίας 
καί αγανάκτησης τής μεγάλης μάζας τοΰ λαοΰ μας.

"Ένα είναι τό καθήκον δλων μας: ό άγώνας γιά  τήν Αποκατάσταση τής Δημο
κρατίας. ’Αποκατάσταση τή ; Δημοκρατίας γιά  σήμερα σημαίνει Επαναφορά στήν 
άρχή τοΰ Γεωργίου Παπανδρέου καί τής κυβέρνησής του. Μόνο έτσι άποκατασταί- 
νεται ή θέληση τής Απόλυτης πλειοψηφίας τοΰ Λαοΰ μας.

"Ο ποιητής Ίάσων Δεπούντης

"Π άπάντησή μου είναι: Δεν απομένει παρά ό άγώνας. Ό  φασισμός επαθε 
στις 15 Ιουλίου στή χώρα μας νέα όποτρσπή· καί τέτοιας βαριάς μορφής, πού άπο- 
τέλεσμά της μπορούσε νά ήταν παράκρουση ή άφασία καί γιά  τό πιο ισορροπημένο 
μυαλό. "Ομως χωρίς ένα δευτερόλεπτο χασομέρια ξεσηκώθηκε ό λαός καί νάτος, 
πάλι στούς δρόμους, γ ιά  νά υπερασπιστεί (κ’ εμείς όλοι μαζί του) τις ελευθερίες 
καί τά συνταγματικά όικαιώματά του, πού ξαφνικά καί παράλογα είδε νά τά πε- 
τοΰν. Πώς λοιπόν νά μήν Εκδηλώσω καί Εδώ τήν άγανάκτησή μου ενάντια στούς 
μεσαιωνικούς σκοταδιστές, δταν έπί πλέον θυμάμαι πώς τέτοιες μέρες πέρυσι τό 
καλοκαίρι (τό πρώτο ύστερα άπό δεκαετίες πού είπαμε νά νιώσουμε λίγο σάν Ελεύ- 
θεροι καί δημιουργικοί άνθρωποι) δουλεύαμε μιά ομάδα πνευματικών φίλων πάνω 
στό νομοσχέδιο γιά τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί σάν τελειώσαμε τή μελέτη 
μας υποβάλαμε, ό σεβαστός δάσκαλος θρασ. Σταύρου, ό βουλευτής κ. I . Π. Κου
τσοχέρας. οί παλιοί άξιοι συνεργάτες τοΰ Μανόλη Τριανταφυλλίδη Φωτεινή Τζωρ- 
τζάκη καί Μιχ. Οικονόμου, κ ’ εγώ, ενα λεπτομερές υπόμνημα στή Βουλή μέ δια
τυπωμένο κύριο αίτημα νά γ ίνει λαϊκή ή Παιδεία μας. ’Έ χ ε ι ημερομηνία τό υπό
μνημα αυτό, πού τό έλαβαν σοβαρά ύπ’ οψη τους οί άρμόβιοι τότε, 17 Λύγούστου 
1964. Τ ί άντίθεση εφέτος! Άπό σήμερα 28 Ιουλίου 1965, πού γράφω τις λίγες 21



τούτες γραμμές, ώς τήν ώρα πού θά συμπληρωθεί, τόν Αύγουστο, Ινα; χρόνος άπό 
πέρυσι, απομένουν μόνο είκοσι μέρες. Καί όμως, έχω τήν έντύπωση πώς βαδίζουμε, 
όχι στήν προκοπή, όπως όλοι τήν ποθήσαμε καί τήν αγκαλιάσαμε για δική μας, 
Αλλά στό χάος! Γ ια τί κανείς (καί αυτό έπιοιώςανε οί έχθροί τού λαού), κανείς 
δέν ξέρει ποιές δυνάμεις, πού καί πώς διαμορφώνουν τά εικοσιτετράωρα, πού έρ
χονται σκοτεινά, έναγώνια, απάνθρωπα, σέ σημείο πού να έχουν κιόλας επιβάλει 
σέ κάθε δημοκρατικό πολίτη τή μόνη λύση, μόνη διέξοδο: Δέν άπομένει παρά ό 
αγώνας.

Ο ζωγράφος Βαγγέλης Δημητρέας

Πολλές φορές έχει έξαπατηθεϊ ό ελληνικός λαός μέ εύκολα έπιχειρήματα. 
“Αλλες φορές προδόθηκε ανοιχτά χωρίς κάν προσχήματα.

Τούτος όμως ό στραγγαλισμός τής λαϊκής έντολής είναι άπό τούς πιό δόλιους 
καί τούς πιό ξετσίπωτους.

Οί έπιπτώσεις θά είναι ασφαλώς τρομερές καί μάς δημιουργούν τήν ύποχρέω- 
ση να έντείνουμε τήν πάλη μας, γιά τήν έπιστροφή στήν όμαλότητα.

Ό  ποιητής Δημήτρης Δούκαρης

Αγωνιστικό εγερτήριο προκαλοΰν τά τελευταία γεγονότα σέ όλες τις τίμιες 
συνειδήσεις.
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'Ο συγγραφέας Στρατής Δούκας

Κατάπληξη, κατάθλιψη καί άηδία μαζί είναι τά συναισθήματα πού έδοκίμασε 
ό λαός άπό τά Απροσδόκητα πολιτικά γεγονότα. Δέν ήλθαν, βέβαια, σάν κεραυνός 
έν αιθρία- άπό καιρό κάτι σάηιο βρωμούσε, όχι στή Δανία άλλά έδώ μέσα στήν 
Ελλάδα. "Ομως οέ θά μπορούσε ίσως νά προεικάσει κανείς τον συγκλονιστικό καί 
Απροσχημάτιστα ώμο τρόπο, μέ τον όποιο εκδηλώθηκε ή ανακτορική παρέμβαση 
στά πολιτικά πράγματα τής χώρας. Τήν Απροκάλυπτη βία πού έπιχειρήθηκε ένάν- 
τια στή λαϊκή θέληση καί πού όέ μπορούν νά τήν καλύψουν τά Απίθανα καί αντι
φατικά κείμενα τών βασιλικών επιστολών πού συνέρραψχν οί παντοίας προελεύ
σ ε ις  βασιλικοί σύμβουλοι. Κ ’ αισθάνεται ό λαός κατάθλιψη καί άηδία μαζί δια- 
κρίνοντας τήν ευτέλεια τών κινήτρων τής αποστασίας καί κχταπρόδοσης τής λαϊ
κής έντολής άπό ένα μέρος τού πολιτικού κόσμου πού θέλει νά παριστά τήν πολι
κή του ηγεσία καί βλέποντάς το νά χάνει ξαφνικά όχι πιά τήν άνθρώπινή του 
Αξιοπρέπεια άλλά τήν άνθρώπινή του υπόσταση καί νά μεταβάλλεται ώς διά μαγείας 
σέ μιά εξανδραποδισμένη αγέλη όπως τών πανάθλιων συντρόφων τού Όδυσσέα 
μέσα στήν αύλή τής Κίρκης. Καί αισθάνεται άηδία καί ντροπή ό λαός μπροστά 
στήν πρωτόφαντη καί πρωτάκουστη Ανατροπή τών ήθικών Αξιών, άλλά καί δέος 
μπροστά στούς εθνικούς κινδύνους πού έπαπειλούνται στήν κρισιμότερη στιγμή 
τού Αγώνα τού κυπριακού λαού. Ό  πολυβασανισμένος αύτός λαός ξαναζεί τή δρα
ματική Ατμόσφαιρα τής μικρασιατικής καταστροφής, οπού οί ίδιοι πολιτικοί παρά
γοντες, τής μικράς καί Ανέντιμου Ελλάδος, καί οί σημερινοί Απόγονοι τών «οίκα- 
δε̂ · μέ τήν παθολογική υστερία τού άντιοενιζελισμού τους τότε καί τού άντιπαπαν- 
δρεϊσμού τους σήμερα, πάντα τό ίδιο πωρωμένοι καί αδίσταχτοι, ώθησαν τό έθνος 
στό χείλος τής καταστροφής. Μά δ λαός συσπειρωμένος στον έαυτό του, μόνος 
Αλλά καί πανέτοιμος γιά  τον Αγώνα, δέ θά δεχθεί νά τεθεί έπικεφαλής του παρά 
ή πολιτική ηγεσία πού θά τήν αισθανθεί κοντά του, δέ θά δεχθεί σάν συμπαρα
στάτη παρά τήν πνευματική ήγεσία πού θά δεθεί Αρρηκτα μαζί του.

'Ο πνευματικός κόσμος μας, μνήμων τών μακραίωνων Ανθρωπιστικών καί δη
μοκρατικών του παραδόσεων, είναι βέβαιο ότι θά σταθεί στό ύψος τών σημερινών 
περιστάσεων. Ξέρει ότι δ Αγώνας αύτός είναι υπέρ βωμών καί έστιών, ύπέρ ιερών 
καί όσιων. "Οτι πρόκειται γιά  τις πανάκριβες καί Ακριβοπληρωμένες πολιτικές του



έλευθερίες, πρόκειται για τή ζωή, τήν προκοπή καί τδ μέλλον τοΰ έθνους. Ξέρει 
ακόμα δτι ό αγώνα; αυτός θά είναι μακρύς καί ανειρήνευτος. Ά λλα  δέν είναι 
διατεθειμένος ν’ αφήσει τα άγια του στους μεσαιωνικούς βρυκόλακες.

Ό  ζωγράφος καί ποιητής Νίκος Έγγονόπουλος

Τ ί ση,ιασία μπορεί νά ’χει ή γνώμη ένός καλλιτέχνη στά χρόνια μας;
Αγαπώ μέ πάθος τήν έλευθερία, τή Δημοκρατία, τήν τάξη, τή νομιμότητα, τό 

σεβασμό τής ανθρώπινης άξιοπρέπειας καί τής ανθρώπινης ζωής. 'Όλα τούτα έπα- 
θαν μεγάλο στραπάτσο αυτές τις μέρες.

Τ ί σημασία μπορεί νά 'χει ή γνώμη ένός καλλιτέχνη στόν τόπο μας;

Ό  ποιητής Κώστας Θρακιώτης

Κατάπληξη καί βαθύτατη όδύνη νιώσαμε βλοι μας μέ τό άντιδημοκρατικό 
πραξικόπημα τής 15ης ’ Ιουλίου. ΙΓοτέ οέν μπορούσαμε νά φανταστούμε τήν απρο
σχημάτιστη τούτη πολιτική επιβουλή ένάντια στις δασικές συνταγματικές μας έλευ
θερίες. Ό  ξένο; παράγοντας, πού ύπήρξε ή πηγή δλων τών άνωμαλιών καί τών 
έθνικών ;τας συμφορών, από τότε πού δημιουργήθηκε τό δήθεν «έλεύθερον κράτος 
μας», καί μέ τούς ντόπιους πράκτορές του καί συνεργάτες πού τδν ύπηρέτησαν καί 
τόν ύπηρετούν σέ βάρος τής εθνικής μας άνεξαρτησίας καί τών έθνικών συμφερόν
των μας, έκανε καί πάλι το θαύμα του. Α λλά  φαίνεται πώς δέν όπολόγισαν αυτή 
τή φορά τή μεγάλη αντίδραση τού λαού μας, πού άνεξάρτητα άπο πολιτικές τοπο
θετήσεις καταδίκασε στό σύνολό του τήν άθλια καί πρωτάκουστη συνωμοσία. Μέ 
τήν πολιτική του ώριμότητα ό λαός μας άντιλήφθηκε τό μέγεθος τής συμφοράς 
πού τοΰ έπιφύλασσε τούτη ή εκτροπή καί πού τά ελατήριά της ήταν τόσο ξεκά
θαρα: ή κατάλυση τών δημοκρατικών του έλευθεριών, ή νατοϊκή λύση στό Κυ
πριακό, ή άποστολή τών παιδιών μας στό σφαγείο τού Βιετνάμ κλπ. "Ετσι, οί 
διεθνείς κύκλοι τής ανωμαλίας καί οί πρόθυμοι μάγειροί τους πήραν τήν μεγαλειώ- 
δικη καί αποστομωτική απάντηση μέ τήν πανεθνική εξέγερση δλων: Δημοκρατία 
ή θάνατος. Τώρα, άνεξάρτητα άπ’ δλη τούτη τήν περιπέτεια, σάν ποιητής σκέ
φτομαι καί τή θλιβερή περίπτωση τού «συναδέλφου» Γ . Άθάνα-Νόβα. Ξέρου;ιε 
δλοι μας, πώς οί πραγματικοί πνευματικοί άνθρωποι καί ξεχωριστά οί ποιητές 
είναι οί πιό ευαίσθητοι στά θέματα τής ηθικής αξιοπρέπειας καί τιμής. Πάντα 
στάθηκαν οί συνειδητοί εκφραστές τών πιο προχωρημένων άρχών «τού ώραίου, τού 
μεγάλου καί τού αληθινού», θεματοφύλακες στήν υπηρεσία τού αληθινού πνεύμα
τος τής δημοκρατίας καί τής ελευθερίας. Τά θαυμαστά παραδείγματα τού Σολω- 
μοΰ, τού Κάλβου, τοΰ Παλαμά, τοΰ Σικελιανοΰ καί τοΰ Καζαντζάκη, δέν τόν έκα
ναν νά σκεφτεΐ πώς ή αθανασία δέν στεφανώνει ποτέ τούς αυλόδουλους ύπηρέτες, 
μά τούς πραγματικά ελεύθερους άντρες, τούς πιστούς στά μεγάλα ιδανικά τής 
άνθρωπότητας; Λυπάμαι σάν «συνάδελφος» καί σάν άνθρωπος για  τόν άχαρο ρόλο 
πού έπωμίστηκε, γιατί πιστεύω πώς ένας ποιητής, «φύσει καί θέσει», γεννήθηκε 
γ ια  ν’ άτενίζει πιό ψηλά κι άπό ,τ ’ άστρα, γιά  νά μή συναγελάζεται μέ τά σκου
λήκια. Α λλιώ ς θά πει, πώς δέν είχε ποτέ του φτερά κ’ ήταν καί είναι γιά πάντα 
έξωφλημένος.

Ή  παιδαγωγός Ρόζα Ίμβριώτη
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καί τούς κατά χώρες στρατοκράτες κι αντιδραστικούς κύκλους μέ σκοπό τή διά
σωση τών νεοαποικιοκρατών καί τής κυριαρχίας τους. Σημάδι το κοινό μοτίβο: 
«Είναι καιρός, λένε οί κύκλοι τής ανωμαλίας, να άποκατ»στήσουμε καί στήν Ε λ 
λάδα τήν τάξη καί τό αίσθημα τής πειθαρχίας!» καί εννοούν νά παραμερίσουν 
τόν κυρίαρχο λαό/ να φτάσουν στήν προσωπική Εξουσία καί στήν τυφλή ύπακοή 
στά άνωθεν κελεύσματα. Σύμφωνα »ιε το σχέδιο αύτό τού ΝΑΤΟ, τών ρεβανσιστών 
καί τών ’Αμερικανών, πρέπει οί Ελευθερίες τού άτόμου, ή  έλευθερία τής γνιόμης 
καί τής συνείδησης, τά δικαιώματα τών Εργαζομένων νά καταπνιγοΰν. «Οί νόμοι, 
γράφουν οί έγκέφαλοι τού ΝΑΤΟ, μπορεί νά επιτρέπουν δλα αύτά, δταν έχουμε 
ειρήνη, όμως σήμερα τέτοιοι νόμοι είναι καταστρεφτικοί καί πρέπει νά άλλάςουν». 
’Οργανώνουν λοιπόν παντού άμυνα κατά «τού εσωτερικού Εχθρού» πού είναι σ’ αυτή 
τήν περίπτωση 6 εργαζόμενος λαός. Φτιάχνουν διπλό Επιτελικό σχέδιο. Ά πό τή 
μιά ένεργοΰν μυστικές παραστρατιωτικές όργανώσεις, χούντες, γιά  τή δολιοφθορά 
καί τό πνίξιμο κάθε φωνής τού λαού μέ τόν καταναγκασμό καί τή βία, κ ι άπό 
τήν άλλη δηλητηριάζουν τήν ειρηνική ατμόσφαιρα καί φαρμακώνουν τήν ψυχή τής 
νεολαίας μέ υστερικές κραυγές γιά τόν άπό Βορρά κίνδυνο μέ μιά καλομελετημένη 
Ιδεολογική έπίθεση. Δείχνεται σαν μοναδική σωτηρία τό ΝΑΤΟ, γιά  νά περισω- 
θει ό έλεύθερος λεγόμενος κόσμος, οηλ. τό μονοπωλιακό κεφάλαιο, οί στρατοκρά- 
τες- οί έμπρηστές τής ειρήνης σέ κάθε χώρα, ό νεοφασισμός.

Χρέος τών πνευματικών ανθρώπων νά ξεσκεπάσουν δλα αύτά τά σατανικά 
σχέδια τών ιμπεριαλιστών καί τών υπηρετών τους σέ κάθε χώρα, δπως καί στή 
δική μας. Νά σκίσουμε αύτό τό διάτρητο μανδύα τού ελεύθερου λεγόμενου κόσμου. 
Νά δείξουμε, δτι τό σχέδιο Εφαρμόζεται κ ’ εδώ με υπέρμετρο ζήλο άπό τή χούν
τα καί τούς αύλικούς κύκλους μέ τή βοήθεια τών ξένων. Πρέπει νά σταθούν οί 
πνευματικοί άνθρωποι πλάι στό λαό, πλάι στήν ύπέροχη νεολαία μας, γιά  νά γ ίνει 
κοινή συνείδηση μά καί πράξη το άρθρο 114 τού Συντάγματος. Χρέος τών πνευ
ματικών ανθρώπων είναι νά δόσουν το παρών στή φωνή τού λαού καί τήν προ
σταγή τής 'Ιστορίας. Νά απαιτήσουν ή κυβέρνηση νά Εκπληρώσει τήν Εντολή 
τοΰ λαού στο ακέραιο. Κανένα συμβιβασμό μέ τούς δολιοφθορεΐς. Ή Δημοκρατία 
πρέπει νά νικήσει. Ό  λαός νά γ ίνει αφέντης στό σπίτι του. (10.7 .65)
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Ό  καθηγητής Γιάννης Ίμβριώτης

Τούτες τις μέρες δλος δ Ελληνικός λαός παρακολ.ουθεϊ μέ κομμένη τήν ανάσα τή 
φοβερή απειλή. Ή χούντα συνωμοτεί, Ετοιμάζεται νά έξορμήσει, νά βιαιοπραγή- 
σει, νά σταματήσει κάθε ομαλή δημοκρατική ανάπτυξη σέ τούτον τόν τόπο, νά 
γυρίσει πρός τά πίσω κάθε προς τά Εμπρός κίνηση. "Ολο αύτό τό αντεθνικό, τό 
αντιλαϊκό κίνημα θρέφεται άπό τήν ελληνική ολιγαρχική αντίδραση κι άπό τόν 
ξένο ιμπεριαλιστή πού ματώνει τόσους και τόσους φιλειρηνικούς λαούς, όπως στήν 
Κύπρο, στό Βιετνάμ, στον "Αγιο Δομίνικο. Ή  χούντα είναι ή κοφτερή αιχμή 
όλων αύτών τών σκοτεινών δυνάμεων, πού ετοιμάζεται νά καταφέρει χτύπημα 
στή δημιουργική βρμή τού λαού, στις δημοκρατικές ελευθερίες, στά έπιταχτικά αί- 
τήματά του γιά  μιάν άνώτερη ανθρώπινη ζωή, στον άγώνα τών άδελφών Κυπρίων. 
Εμπρός στόν κίνδυνο κανείς δέν πρέπει νά μείνει άπραγος. Ούτε ή χούντα ούτε 
καμιά άλλη σκοτεινή άντιιστορική δύναμη πρέπει νά μπορέσει νά πετύχει. ’Ιδ ια ί
τερα οί πνευματικοί άνθρωποι τούτη τήν κρίσιμη στιγμή έχουν αύςημένο τό χρέος 
νά προβάλουν στο προσκήνιο, νά λαλήσουν σ’ ολο τό λαό, νά τόν Εμψυχώσουν καί 
νά τόν Ορθώσουν άτράνταχτο υπερασπιστή τών δικαιωμάτων του, τού άνθρωπισμοΰ 
του, τού έργου του. δλης τής άξίας τής ιστορικής λειτουργίας του. Καμιά χούντα 
δέν πρέπει νά «περάσει». (10.7.65)

'Ο  γεν. γραμ. τοΰ Σ Ε  Η Λυκούργος Καλλέργης

Κάθε "Ελληνας δταν άναλογίζεται τήν πρόσφατη ιστορία τής Ελλάδας άπ’ 
τήν απελευθέρωση τού 1821 ώς τις μέρες μας, είναι άδύνατο νά μή νιώθει συναι-



σθή;ιατα πού νά κυμαίνονται ανάμεσα στο θαυμασμό καί τήν περηφάνεια άπό τή 
μιά, στήν άπέραντη θλίψη καί τήν αγανάκτηση από τήν άλλη. Πόσες υπέροχες 
ανατάσεις τοΰ έθνους μας! Καί πόσες μαρτυρικές καταπτώσεις! Στόν ελληνικό κοι- 
νωνικό βίο οι δυνάμεις οί Ανυψωτικές υπονομεύονται κάθε φορά άπό πανούργες δυ
νάμεις καταλυτικές πού συντρίβουν τήν δρμή τοΰ λαοΰ μας καί άναποοογυρίζουν 
κάθε τόσο τήν έςελικτική του πορεία. Οί ευκολόπιστοι το λένε τούτο μοίρα τής 
ελληνικής φυλής. Καί όμως, μέ τό πέρασμα τού χρόνου έχει γ ίνει πιά κοινή συνεί
δηση, οτι οί δυνάμεις αυτές πού σάν κακά δαιμόνια ξεπετιοΰνται κάθε φορά καί 
φράζουνε τό δρόμο στόν ελληνικό λαό, δέν είναι άλλο άπό τά άνομα καί αισχρά 
υλικά συμφέροντα μικρής μερίδας Ελλήνω ν πού πρακτορεύουν μαζί μέ τά δικά 
τους καί τά ξένα συμφέροντα ;ιέσα στήν ίδια τους τή χώρα. Είναι οί καλλικάν- 
τζαροι τής ελληνικής ζωής, οί κληρονόμοι των κοτζαμπάσηδων τοΰ 21. Δέν είναι 
άοπλοι καί μόνοι τους. Έ χουν συνεπίκουρους τούς κοτζαμπάσηδες δλου τοΰ κόσμου. 
Τ ή  σκληρή, τήν πανούργα, τήν άπάνθρωπη δραστηριότητα τους γιά  τήν περιφρού
ρηση καί αύξηση τών υλικών τους συμφερόντων, τή λένε δράση γιά  τήν προστα
σία τοΰ άστικοΰ καθεστώτος. ΘεωροΟν τήν Ελλάδα τσιφλίκι δικό τους. Περνάνε 
άπό πολλές μεταμορφώσεις. Μεταχειρίζονται δλα τά θεμιτά καί άθέμιτα μέσα. Καί 
έξαπατοΰν πολύ κόσμο, λαϊκό καί μορφωμένο, οτι χωρίς αύτούς ή Ελλάδα είναι 
χαμέ'/η.

Μπροστά σ’ αυτή τήν κατάσταση ή θέση τοΰ πνευματικού άνθρώπου είναι ξε
κάθαρη. Δέ μπορεί νά μείνει άόιάφορος. Έ χ ε ι χρέος νά άντιταχθεΐ στον κοτζαμπα- 
σιδισμό, νά τον ξεσκεπάσει. Νά τοΰ βγάλει τις διάφορες μάσκες πού κάθε φορά 
άλλάζει. Νά φανερώσει τήν εξέλιξή του στή σύγχρονη οικονομική ολιγαρχία πού 
διατηρεί άνομους δεσμούς μέ τό ξένο κεφάλαιο γιά  νά περιφρουρεί καί νά αύξαίνει 
τά άνομα πλούτη της. Μπορεί σέ μερικούς διανοούμενους ή θέση τούτη νά φανεί 
πεζή, «πολιτική», καί ίσιος έξω άπό αισθητικούς καί έπιστημονικούς κανόνες. Μά 
στήν Ελλάδα αυτές τις μέρες περάσαμε ξανά —  ύστερα άπό ένα νικηφόρο τίναγμα 
προς τά εμπρός μέ τις έκλογές τοΰ περασμένου Φλεβάρη —  σέ μιά νέα ώμή, πεζή 
καί άσχημη πραγματικότητα, σέ μιά νέα σκληρή, πανούργα, άνελέητη έπίθεση τοΰ 
κοτζαμπασιοισμοΰ. Τά όπλα μας δέν πρέπει νά ’ναι πιά άπό ξύλο πλουμιστό, μά άπό 
καθαρό καί κρύο άτσάλι.

Ό  συγγραφέας ’Ιάκωβος Καμπανέλλης

"Οσοι δέν θέλουν νά καταλάβουν αυτό πού κατάλαβε τό συντριπτικά μεγαλύ
τερο μέρος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, πώς δηλαδή τά βασιλικά γράμματα έπρόσβαλαν 
τήν άξιοπρέπεια κάθε "Ελληνα πολίτη, είτε οέν έχουν στοιχειώδη ελληνική περη- 
φάνεια είτε τήν καταπίνουν άπό σκοπιμότητα. Τό πρόβλημα δέν είναι τώρα πιά 
τά ένσοκομματικά τής Ένώσεως Κέντρου, άλλά ή άρνηση τοΰ Παλατιοΰ νά παρα
δεχτεί τήν Ισχύ τοΰ λαοΰ. Τό Παλάτι στήν Ελλάδα ύπήρχε καί υπάρχει έλέω 
περιστάσεων. Ή κυβέρνηση Παπανδρέου ύπήρχε Ιλέω λαοΰ. Ή αιωνιότης καί ή 
δύναμη είναι ό λαός, καί δχι οί περιστάσεις καί τά δημιουργήματά τους. Ό  λαός 
ένιωσε δικό του τον Παπανδρέου καί ξένο τό Παλάτι. Καί ένιωσε σωστά ο λαός. 
Τώρα τό ζήτημα είναι πώς αύτός ό λαός δέν θά προδοθεΐ γ ιά  άλλη μ ά  φορά.

Ό  ζωγράφος Όρέστης Κανέλλης

Πρέπει δλοι νά υπερασπίσουμε μέ πάθος τά δικαιώματά μας πού κινδυνεύουν. 
Κανείς δέν έχει επισημάνει μέ τόση σαφήνεια, άκρίβεια καί έπιγραμματικότητα 
τήν ουσία τοΰ κινδύνου δσο ό νόμιμος πρωθυπουργός Παπανδρέου. Αύτό δμως δέν 
σημαίνει οτι καί ό ίδιος δέν έχει βαριές ευθύνες άφοΰ, πραγματικά λαοπρόβλητος, 
δχι μόνο άνέχτηκε άλλά καί τοποθέτησε σέ καίριες θέσεις ύποπτα άτομα. 25



Ό  ηθοποιός Τ. Καροΰσος

“Ο,τι έγινε είναι απαράδεχτο, χι δπω; έγινε, μ1 αύτή τήν πρωτοφανή σ/.αιό- 
τητα, είναι πιό απαράδεχτο. Προσβάλλει τό αίσθημα τής στοιχειώδους εύπρέπειας. 
Καί ξέρετε τί έγ ινε; Έπιασαν τό ’Έθνος άπό τό λαιμό χαϊ τοΰ λένε: ΟΧΙ δ,τι 
θέλεις έσΰ, άλλα δ,τι θέλουμε εμείς. Καί μεΐς θέλουμε να μείνεις χαμηλά, πολύ χα
μηλά, είς τόν αίώνα τόν άπαντα χαμηλά. ’Αλλά τό Έθνος δείχνει δτι δέν τό δέ
χεται αύτό. Καί ίσως ήρθε ή στιγμή νά έκκαθαριστεϊ ριζικά τό ζήτημα πού τα
λαιπωρεί ένάμισυ αιώνα τήν Ελλάδα.

*0  συγγραφέας Νίκος Κατηφόρης

’Από τή σύγκρουση τής λαϊκής κυριαρχίας μέ τήν εύνοιοκρατία, πρόβαλε 
άπειλητικο τό μαύρο σύγνεφο τοΰ νεοφασισμού, πού πάει νά σκεπάσει τό γαλανό 
ούρανό τής πατρίδας! Τραγική περιπέτεια πού άναταράζει καί γεμίζει άνησυχία 
κάθε ζωντανή συνείδηση. Σ ’ αύτή τήν ταραχή όέν μπορούν ν’ άδιαφορήσουν οί 
πνευματικοί άνθρωποι. ’Αντίθετα, καθώς ή φύση τής δουλειάς τους τούς όπλίζει μέ 
ευαισθησίες πού τούς δίνουν όξύτερη συναίσθηση τού κακού, γίνονται μοιραία ό ό η - 
γ ο ΐ  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ν  καί έρχονται στήν πρωτοπορία τοΰ κοινού άγώνα γιά  
τήν έλευθερία.

*Η χαράκτρια Βάσω Κατράκη

Σέ δλη τή διάρκεια τής τελευταίας πολιτικής κρίσης βρίσκομαι κάτω άπό τό 
πνιχτό αίσθημα τού τρομερού σεισμού πού τάραξε τήν πατρίδα μας τελευταία. 
"Ολο αυτό τόν καιρό έχασα τό αίσθημα τής άνάγκης νά εργαστώ καλλιτεχνικά, 
έχασα τήν επαφή μου με τή δουλειά μου.

Αυτοί οι «σπουδαίοι κύριοι» πού σκαρώσανε τά γεγονότα αύτά δέν βλέπουν 
δτι καταστρέφουνε τον τόπο τούτο ηθικά, πνευματικά άκόμα καί οικονομικά;

"Ολοι τέλος πάντων πρέπει νά άναγκαστοΰμε νά φύγουμε άπό τή γή τών 
γονιών μας;

Τά παιδιά μας βέβαια τά ετοιμάζουμε νά τά φυγαδεύσουμε, άλλά έμείς δέν 
μπορούμε νά φύγουμε.

Μάς άπομένει νά άγωνιστούμε γιά  τή σωτηρία τ ή ; πατρίδας μας, πού άνόη- 
τα καί άνόσια τή ρίχνουνε στή ντροπή, νά άγωνιστούμε γ ιά  τήν έπικράτηση τών 
συμφερόντων τού ταλαίπωρου καί προδομένου λαού μας, γ ιά  τήν ηθική, πνευματική 
καί επιστημονική άνάπλαση τού τόπου μας, καί γ ιά  μιά άληθινή Δημοκρατία.

*0  ηθοποιός Μόνος Κατράκης
"Οπως κάθε "Ελληνας πού άγαπάει τήν πατρίδα του, θεωρώ επιτακτική 

άνάγκη τήν αποκατάσταση τής συνταγματικής όμαλότητας καί τής Δημοκρατίας 
καί θ’ άγωνιστώ μέ όλες μου τις δυνάμεις πρός τήν κατεύθυνση αύτή.

'Ο  ζωγράφος Δ . Κοκκινίδης
Τά κρίσιμα γεγονότα τών τελευταίων ημερών προκαλοΰν δίκαιη αγανάκτηση 

καί άνησυχία γιά τό μέλλον τού τόπου, άλλά καί καταδείχνουν τήν πολιτική ώρι- 
μότητα τού ελληνικού λαού, πού επιτρέπει τήν αισιόδοξη πρόβλεψη δτι δέν υπάρ
χει πιά χώρο; γιά  άνώμαλες λύσεις.
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'Η  δημοσιολόγος Θ άλεια Κολυβά

"Ο πνευματικός κόσμος στάθηκε πάντα φρουρός τών δημοκρατικών έλευθεριών. 
Δέν πρόδοσε ποτέ τήν έντολή του. δέ λιποτάχτησε άπό τό καθήκον του. Τό ίδιο 
θά κάμει καί σήμερα αν οί έχθροί τής δημοκρατίας θελήσουν νά επιβάλλουν αντι
λαϊκές λύσεις. Σύσσωμος θά γράψει μιά νέα άντιστασιακή σελίδα.



Ό  συγγραφέας Κώστας Κοτζιΰς

Ή  Χούντα ύπαρχε καί πριν, ήτανε ό πυρήνας τοϋ Καραμανλικού καθεστώτος. 
()ί Ιδιαίτερες συνθήκες τού τόπου μας τής είχαν δύσει τή δυνατότητα νά εμφανί
ζεται ένα διάστημα με τό μανδύα μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μετά τή 
νίκη τής δημοκρατίας άπογυμνώθηκε κ ’ ιδιαίτερα σέ τούτη την περίοδο —  πού 
άναζητάει νέα προσωπεία —  έμφανίζεται jii το αληθινό, τό φασιστικό πρόσωπό της. 
’ Ιδιαίτερα σ’ αυτή τήν περίοδο ή δημοκρατία κατανοεί τόν κίνδυνο πού διατρέχει, 
ακριβώς γιατί αυτή τήν περίοδο τόν κατανοεί κ ι ό τελευταίος πολίτης της. Τό 
σύνταγμά μας απαιτεί τή συσπείρωση, τήν όργάνωση, τήν πάλη γιά τήν υπερά
σπιση του. Ή τιμή τού Έ λληνα  πολίτη, ή  τιμή τού πατριώτη άπαιτεί συμμετοχή 
στόν ’Αγώνα.

*0  πρόεδρος τής Ε .Ε .Λ . Λέων Κουκούλας

Οί δεσμοί τού πνεύματος μέ τήν έλευθερία καί τή δημοκρατία είναι ιστορι
κοί. Ιστορικό είναι καί τό χρέος τών πνευματικών άνθρώπων νά μένουν πάντοτε 
άγρυπνοι καί έτοιμοι νά προασπίσουν τήν κινδυνεύουσα δημοκρατία.

Ό  ποιητής Κώστας Κουλουφάκος
Ανοχή τού πραξικοπήματος θά σήμαινε έγκατάλειψη κάθε έλπίδας γιά  τήν 

οικονομική καί πνευματική άνάπτυξη τής πατρίδας μας. θά  σήμαινε έγκατάλειψη 
κάθε προσπάθειας γιά  τή διαπαιδαγώγηση ύπεύθυνιον καί ένεργών πολιτών, ικα
νών νά λειτουργούν ώς πλήθος φωτισμένων άτόμων κι δχι ώς λεγεώνες φανατικών 
ή άδιάφορων ύπηκόων. θά  σημαινε καταδίκη τής Ελλάδας σέ χώρα μισθοφόρων 
καί ξενοδοχοϋπαλλήλων, σέ χώρα δπου ή δουλοπρέπεια, ή οιαβολή, ή εύλύγιστη 
μέση θ’ άποτελοΰν καθεστώς, θά  σήμαινε καθίζηση άπό τό 1965 στό 1765, ισο
δύναμη μέ πήδημα αυτοκτονίας. Κανένας Έ λληνας, σ’ δποιο κόμμα κι άν άνήκει, 
δέν τά θέλει αυτά. Γ ι ’ αύτό καί κανένας δέν ανέχεται τό πραξικόπημα. Καί δέ θά 
μείνει ουτ’ ένας πού νά μήν έναντιωθεΐ ενεργά.

Ή ζωγράφος Μαρία Κωστάκου
Ή Δημοκρατία τού εικοστού αιώνα θά ’πρεπε νά προβληματίζεται σέ τελειό

τερες μορφές λειτουργίας της καί δχι νά μάχεται γ ιά  τήν ύπαρξή της. Ή  έντιμότητα 
τών αντιπροσώπων τού λαού πρέπει νά είναι ή  πρώτη άρετή τους. ’Αλλιώς, πρέπει 
νά επεμβαίνει ό ίδιος ό λαός.

Ή  συγγραφέας "Ελλη Λαμπρίδη
"Ο τι ή σημερινή κρίση είναι δξεία καί έπικίνδυνη, δέ γεννάται ζήτημα. Τό 

ένστικτο τού λαού, ένισχυμένο άπό δέκα έξη μηνών άνεπίθετη μονοκρατορία —  κι 
άς λένε σήμερα οί άλλοι δτι διαφωνούσαν —  βρήκε τό επίκεντρο τής ανησυχίας. 
Μπορεί, έπιτρέπεται κατά τό Σύνταγμα νά διορίζει τό Στέμμα κυβέρνηση; Σ ’ αύτό 
άντέδρασε ό λαός μέ τήν παλλαϊκή έκδήλωση τής περασμένης Δευτέρας. Δέν ήταν 
δχλος, ήταν λαός, πού ερριξε δλο τόν δγκο του νά πει δχι στό ερώτημα αύτό. "Ολα 
τ ’ άλλα είναι λεπτομέρειες. '

άπίθανο, θά βγει ένισχυμένο άπ’ αύτές. ’Αλλά γιά  νά ζήσει καί νά προκόψει τό 
Κέντρο, θά χρειαστεί νά κάνει ριζικό μετασχηματισμό στό μηχανισμό του: Νά γ ίνει 
ή Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή ζωντανό δργανο συμμετοχής στις άποφάσεις, κ ι δχι 
άνθρωποι τού «Ναί», νά λειτουργήσει τό Υπουργικό Συμβούλιο σά συλλογικό διοι
κητικό δργανο, δπου οί άποφάσεις νά παίρνονται, εί δυνατό κατά όμοφωνία, άν 
δχι, κατά πλειοψηφία στήν όποια νά ύποτάσσεται κι ό πρωθυπουργός έστω κι άν 27



μειοψήφισε1 νά χαραχθεΐ γενικό πρόγραμμα, νά γίνουν συνετές οικονομίες, καί 
τά δικαιώματα του λαοΰ νά μή του δίνονται σάν «παροχές», άλλα σά δίκαιη ενί
σχυση τής θέσης του. Ί1 επιβολή ένβς προσώπου στόν τεράστιο αύτό μηχανισμό 
είναι απαράδεκτη. Κυρίαρχη πρέπει νά είναι ή ιδέα, τό σχέδιο, τό έθνικό συμ- 
φέρον. Καί ποιός θά τό βρίσει αύτό; Αυτή είναι ή μεγαλύτερη νοητική δυσκολία 
τής δημοκρατίας.

"Λν δμως δέ γίνουν αυτά, άν προτιμηθούν νόθες λύσεις, είτε χωρίς, είτε καί 
μέ έκλογές, πολύ φοβούμαι πώς σέ λίγους μήνες θάχομε πάλι τά ίδια.

Ό  ποιητής Τάσος Λειβαδίτης

*Η έκπαραθύρωση, δπως πολύ σωστά ονομάστηκε, μιας νόμιμης κυβέρνησης 
πού διαθέτει τά 53% τών ψηφοφόρων, μαζί μέ τή γνωστή καί σκανδαλούδη, χρόνια 
τώρα., «άγνοια» τής Άριστεράς (μή συμμετοχή στά Συμβούλια Στέμματος κλπ.) 
είναι —  γιατί νά μήν τό πούμε έξω από τά δόντια; —  μιά φτυσιά στο πρόσωπο τού 
ελληνικού λαοΰ. Κ ι δπως συνέβη πάντα στήν ιστορία, γιά νά προλάβουν τήν άντί- 
δραση στήν προσβολή, τή συμπληρώνουν μέ αίμα. Τό αίμα τού Ιίαλδεμίρη μόλις 
προχτές, τό αίμα τού ΙΙέτρουλα σήμερα. Μά άν ό ελληνικός λαός έπιζεΐ σήμερα 
άπό τόσους καί τόσους κατατρεγμούς είναι γιατί ξέρει νά μήν λυπάται τό αίμα του 
δταν τό χρειάζεται ή έλευθερία καί ή άλήθεια.

"Οσο γιά τον κ. Νόβα, δχι μόνο ή άναρρίχησή του στό ρόλο τού πρωθυπουργού 
μά καί ή συμμετοχή του στό θίασο τού μεγάρου τής βδοΰ Πανεπιστημίου καί Σίνα 
(γιατί θά ’ταν άστεϊο νά μιλάμε περί Ακαδημίας) άποδείχνουν καί τήν «άξία» τού 

άνδρος καί τή γελοιοποίηση τών άξιων στον τόπο μας. Μά δέν είναι ώρες γιά  χιούμορ. 
Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα άπ’ τόν κ. Νόβα αυτήν τή στιγμή —  είναι δ 
λαός ν' ή πληγωμένη του αξιοπρέπεια. Οί πνευματικοί άνθρωποι τής χώρας μας, 
πρέπει νά σταθούν πλάι του καί ν’ άγωνιστούν μέ πάθος, γιατί σάν πρωτοπόρο κ* 
ευαίσθητο κομάτι τού λαοΰ, πρέπει νά νιώθουν περισσότερο άπό κάθε άλλον τό 
βάρος καί τήν όργή αυτής τής φτυσιάς.

Ό  ποιητής Βύριονας Λεοντάρης
Τό σημαντικό καί έλπιδοφόρο τών κρίσιμων αύτών ημερών είναι δτι οί λαϊκές 

μάζες μέ τό σωστό αισθητήριό τους κατάλαβαν τήν άληθινή ουσία τής κρίσης. 
Παρά τις άπό καιρό προσπάθειες νά άποκρυβοϋν οί πραγματικοί κίνδυνοι πού άπει- 
λοΰσαν καί απειλούν τό λαό, παρά τή φιλολογία τής τελευταίας στιγμής βρισμένων 
συγκροτημάτων τού τύπου, πού μιλούν άπλά καί μόνο γιά  παραβίαση τής συντα
γματικής τάξης —  καί γ ιά  τίποτε άλλο — , δ λαός κινητοποιήθηκε γιά  νά προστα
τεύσει καί τις λίγες ελευθερίες πού μέ χίλιους άγώνες κρατάει άκόμη καί γιά νά 
υπερασπίσει τό άληθινό νόημα τής ψήφου του. Διακήρυξε μέ τό αίμα του πώς 
οέν υποτάσσεται στή βία καί πώς δέν θεωρεί τήν ψήφο του σάν ενα πτώμα πού 
ενταφίασε στις κάλπες, άλλά σάν ζωντανή πράξη μέ συνέχεια καί συνέπεια. Προ
ειδοποίησε πώς εκλέγει εκπροσώπους γιά νά έκτελέσουν τις εντολές του καί δχι 
προστάτες γιά  νά τού υποδείχνουν καί νά τού επιβάλλουν αυτοί τά ιστορικά καθή
κοντα. Αύτή ή στάση τού λαού άς φωτίζει τούς πνευματικούς άνθρώπους, γ ιά  νά 
μπορέσουν νά σταθούν κοντά του, ανεβάζοντας τή συνείδησή τους στό ύψος τής 
δικής του συνείδησης.

Ό  ήθοποιός Στέφανος Ληναϊος
Αύτή ή παμπάλαια θεωρία δτι δ πνευματικός άνθρωπος κι δ καλλιτέχνης 

πρέπει νά άφοσιώνονται στά γραφτά τους καί στις τέχνες τους μόνο, είναι μιά σκο
τεινή θεωρία. Καί δυστυχώς υπάρχουν άκόμα διανοούμενοι καί καλλιτέχνες πού 
κλείνονται στά εργαστήριά τους, μακριά άπ’ τά καυτά προβλήματα τής Ιποχής μας, 
άπροσγείωτοι καί άνεύθυνοι.

Ό  πνευματικός άνθρωπος είναι ό ουσιαστικός ηγέτης ενός λαού. Μπαίνον-28



τα; μέσα στά σπίτια καί τα μαγαζιά των ανθρώπων, στά ήθη του; καί τούς φό
βου; του;, στην καρδιά του; καί τήν τσέπη του;, στις λαχτάρες του; καί τις άπο- 
γοητεύσει; τους, στά όνειρά του; καί τ ί ;  έλπ ίδε; του;, καί, διαθέτοντας τη δύναμη 
τή ; τέχνη; του, 6 πνευματικό; άνθρωπος μπορεί νά συλλάβει σωστά τό νόημα τή ; 
ζω ή; τοϋ λαού, νά τό κάμει διήγημα, ποίημα, πίνακα, μουσική, θέατρο, νά τό κά
μει Τέχνη βγαλμένη απ’ τού; ανθρώπους γιά  τού; Ανθρώπους.

Αυτή είναι ή  αιώνια στάση τοΰ πνευματικού ανθρώπου γιά κάθε εποχή γιά 
κάθε χώρα. Ιδ ια ίτερα  στί; Εποχές δμω; πού οί άπλοι άνθρωποι χάνουν τόν προσ
ανατολισμό, φοβούνται, μπερδεύονται, τά Γράμματα καί οί Τέχνες πρέπει νά ’χουν 
τή δύναμη, μέ δσα μέσα διαθέτουν, νά δείχνουν πρό; κάθε κατεύθυνση το σωστό. 
Νά παλεύουν γιά τό σο>στό χωρίς άνάσα.

Σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, στή χώρα μα;, πού ό λαό; μα; 
ξέρει τί επαθε καί τί παθαίνει αυτή άκριβώς τή στιγμή, οί κορυφαίοι άνθρωποι 
τού Πνεύματος καί τή ; Τέχνης, άκόμη καί τά «ινδάλματα» εκείνα τής σκηνή; καί 
τή ; πέννας, έχουν υποχρέωση νά σταθούν πρωτοπορία καί νά συνειδητοποιήσουν 
τ ί ;  ευθύνες του;. Νά διαφωτίσουν καί νά διαφωτισθούν. Νά οδηγήσουν καί νά 60η- 
γηθοΰν. Κ ι άν χρειαστεί νά περπατήσουμε μαζί μέ τό λαό, θά περπατήσουμε, θά 
τραγουδήσουμε, θά φωνάξουμε. Ποτέ όμως δεν πρέπει νά μείνουμε ουδέτεροι.

Ό  συγγραφέας Γιάννης Μαγκλής

Ή έλευθερία είναι τό πρώτο καί υψιστο ιδανικό τού ανθρώπου. Ή ιστορία 
τού Ανθρώπινου πολιτισμού είναι γιομάτη άπό άγώνε; σκληρούς, ολο αίμα, γιά  τήν 
άπόκτησή τη ;. Οί άνθρωποι ζήταγαν νά έλευθεριυθούν άπό τού; ολίγου; απάνθρω
που; πού τού; βασάνιζαν καί τού; τυραννούσαν γιά νά άρχουν καί νά τού; έκαε- 
ταλλεύονται. Ή ιστορία τών προγόνων μα; είναι γιομάτη άπό τέτοια παραδείγματα 
Ανθρώπων ελευθέρων. Τέτοια έννοια έδιναν στήν έλευθερία καί τέτοιο σεβασμό 
είχαν, πού μέ λύπη του; αναγκάζονταν νά Αδικήσουν ανθρώπου; καθ’ δλα έντιμους 
καί ενάρετου;, πού μάλιστα τού; έσωσαν άπό τ ί;  επιδρομές τών βαρβάρων, μόνο 
καί μόνο γιατί άπόκτησαν δύναμη τεράστια καί υπήρχε φόβο; μιά μέρα νά τού; 
επιβληθούν σάν τύραννοι. ΤΙ διδασκαλία τού Χριστού έπίση; είναι κήρυγμα έλευ
θερία;. ’Επειδή δέν μπορούσε νά κάνει κοινωνική Επανάσταση κάτω άπό τά ρω- 
μαϊκά δόρατα, κήρυξε τή μακαριότητα καί τήν Ανταμοιβή τών καταπιεσμένων σε 
μιά άλλη ζωή. ’Από τή φύση του λοιπόν δ άνθρωπο; γεννήθηκε ελεύθερο;, μά 
σκλαβώθηκε άπό υπανθρώπου; φιλόδοξου;· σαδιστές κ εγκληματίες, ϋσπου ήρθε 
ή μέρα πού μέ τού; άγώνε; καί τήν πάλη καί τ ί ;  θυσίες ό άνθρωπο; καταδίκασε 
τήν τυραννία καί μίσησε τούς τυράννους. Η χώρα μα; άπό τότε πού λευτερώθηκε 
πολλά ύπόσερε άπό τήν τυραννία. Λευτερώθηκε άπό τόν Τούρκο κατακτητή γιά 
νά σκλαβωθεί, μερ ικέ; φορές πιότερο σκληρά καί άδικα, άπό τόν ντόπιο ή συμμα
χικό τύραννο. Τ ’ απομνημονεύματα τού στρατηγού Μακρυγιάννη μάς γιομίζουν 
θυμό, πικρία, κ ι Αγανάκτηση κατά τών ντόπιων καί ξένων αδικητών. Τά  πάθια 
του. οί έξευτελισμοί του, τά μαρτύριά του, τά νιώθουμε δικά μας. Μά; φέρνουν τό 
δάκρυ καί μά; ατσαλώνουν τήν καρδιά γιά τόν Αγώνα. Καί τούτο, γιατί β εξαίρε
το; αυτός άνθρωπο; Αγωνίστηκε γιά  τή λευτεριά τών συμπατριωτών του καί, σέ 
προέκταση, τή δική μα; καί τών παιδιών μα ;. Ό πως λοιπόν ή λευτεριά άπό τή 
φύση της είναι τό υψιστο τών ιδανικών τού Ανθρώπου, χρέος έχομε δλοι μα; νά 
τήν υπερασπίσομε καί νά τή σώσομε. Παιδί τ ή ; λευτεριά; είναι ή δημοκρατία.

Χαιρετίζω τή Λευτεριά καί τή Δημοκρατία, δπιος καλημερίζω τή μάνα μου 
πού μού έδωσε τή ζωή. Καί μοΰ είναι Απαραίτητη οπω; ή άνασεμιά.

Χαιρετίζω τού; Αγωνιστές τη ; δημοκρατία;. "Λ ; είναι βέβαιοι δτι ούτε οί 
ξένοι ούτε οί ντόπιοι τύραννοι μπορούν νά τού; βουλώσουν. Στή χώρα τούτη ζοΰν 
πάντα μέσα στί; ψυχές τών Ανθρώπων μα; οί τυραννοκτόνοι Αρμόδιοι καί Άριστο- 
γείτονες. Οί "Ιππαρχοι, δσο καί άν συμμαχήσουν μέ τού; βαρβάρους, πέφτουν. 29



‘ Ο άκαδημαϊκός Σπΰρος Μελ&ς

Ή θέση τών πνευματικών άνθρώπων 
Λυτό όλοι τό ξέρουν, άλλα λίγοι μάχονται 
Δημοκρατία σημαίνει καί αγώνας. "Οποιος

είναι σέ μ ια  πραγματική Δημοκρατία, 
για  νά το άποχτήσουν. Πίστη όμως στή 
λοιπόν έχει θάρρος ας αγωνιστεί.

‘ II ποιήτρια ΜέλισσανΟη

Τά γεγονότα των ημερών αυτών ήταν μιά οδυνηρή Ικπληξη.

*0  άρχιτέκτων Κώστας Μπίτσιος

Ό  έλληνικός λαός στίς τελευταίες εκλογές υπερψηφίζοντας τή Δημοκρατία 
άνέδειξε εκείνους πού προόριζε για  τήν πολιτική του ηγεσία. ΙΙίστεψε δτι ή ψήφος 
του θα στερέωνε τή Δημοκρατία καί θά άνοιγε τό δρόμο για  ένα εύτυχέστερο μέλλον. 
Στίς δύσκολες σημερινές στιγμές έχουμε χρέος νά βοηθήσουμε γιά  νά παραμείνει 
σεβαστή ή θέληση αύτή τού λαού μας.

*0  άκαδημαϊκός Στρατής Μ υριβήλης

Σέ μιά όργανωμένη δημοκρατική κοινωνία, ό στρατός είναι ταγμένος νά 
υπηρετεί καί νά υπερασπίζεται τή δημοκρατία. ’Αντίθετη δράση τοΰ στρατού άπο- 
τελεί έγκλημα πού πρέπει νά τιμωρείται. Οί πνευματικοί άνθρωποι, δπως δλοι οί 
άνθρωποι, έχουν άνάγκη άπο τις δημοκρατικές έλευθερίες γιά  νά μπορούν νά δη
μιουργήσουν καί σέ κάθε κίνδυνο τις υπερασπίζονται θαρραλέα. (10.7.65)

Ό  συγγραφέας Μ ελής Ν ικολα ΐδης

Δέν μπορεί νά είναι κανείς αληθινά πνευματικός άνθρωπος χωρίς νά πιστεύει 
βαθύτατα στήν ανώτερη πνευματική αξία πού λέγεται Ελευθερία καί πού είναι 
ταυτόσημη μέ τήν έννοια τ ή ; Δημοκρατίας. Γ ι ’ αύτό καί δέν μπορεί νά εννοηθεί 
πνευματικός άνθρωπος πού νά μήν άγαναχτεϊ καί νά μήν καταδικάζει τή σημερινή 
συνωμοτική καί πραξικοπηματική εκτροπή άπο τούς συνταγματικούς θεσμούς καί 
τις δημοκρατικές παραδόσεις τής χώρας μας, πού πλήττει καί άπειλεί νά κατα- 
λύσει τις έλευθερίες καί τά δικαιώματα τού λαού. "Ολοι οί πνευματικοί άνθρωποι, 
πού έχουν συναίσθηση τής άποστολής καί τής ευθύνης τους, στέκονται ολόψυχα καί 
αποφασιστικά κοντά στόν γενναίο καί αδούλωτο λαό μας, πού μέ αδάμαστο θάρρος 
καί μέ ακλόνητη πίστη στά ιδανικά τής ’Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας αντι
στέκεται στίς σκοτεινές, αυταρχικές καί αυθαίρετες έναντι ον του ένέργειες, καί 
είναι πρόθυμοι καί έτοιμοι ν’ άγωνιστοΰν μαζί του γιά  τά προαιώνια καί δψιστα 
αύτά ιδανικά τής φυλής μας.

'Ο  συνθέτης Ά λέκο ς Ξένος

Χρειάζεται μιά ενιαία άγωνιστική στάση δλων τών πνευματικών άνθρώπων 
καί στο έσωτερικό καί στο έςωτερικό γιά  ένα πραγματικό εκδημοκρατισμό καί 
ειρηνική άνέλιξη τών πραγμάτων στή χώρα μας. Στόν κύκλο τής πολιτικής δρα
στηριότητας, πρέπει νά χρησιμοποιηθούν μέσα τής τέχνης, δπως ή άφίσα, τό τραγούδι, 
ή ποίηση κλπ., πράγματα πού τελευταία ξεχάστηκαν άλλα πού βοηθούν πολύ στήν 
έξαρση τοΰ λαϊκού φρονήματος.

'Η  ήθοποιός Ασπασία Παπαθανασίου
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Πριν άπό δεκαπέντε μέρες ξέσπασε στήν πατρίδα μας μία άπο τις μεγαλύ
τερες μεταπολεμικές κρίσεις. Δεκαπέντε μέρες τώρα ό έλληνικός λαός άγωνίζεται 
σκληρά γιά νά φράξει τό δρόμο στό φασισμό, πού ύπουλα, συνωμοτικά, μέ άνώμαλο 
τρόπο, κατάφερε νά καταργήσει τή νόμιμη κυβέρνηση τού τόπου. Τά γεγονότα



των τελευταίων ήμερων φέρνουν στή μνήμη δλων μα; παρόμοια προπολεμικά γ ε
γονότα, που προετοίμασαν τήν έγκαθίδρυση φασιστικών καθεστώτων καί δδήγη- 
σαν τελικά στό ματοκύλισμα τή ; ανθρωπότητας. "Οπως καί τότε, έτσι καί τώρα 
έ αγώνας μας δεν είναι αγώνας για  τήν επικράτηση ενός κόμματος άλλά είναι 
ένας άγώνας εθνικός, για τή σωτηρία τής πατρίδας. Για άλλη μιά φορά καλείται 
ό ελληνικός λαός —  καί στήν πρώτη γραμμή οί πνευματικοί άνθρωποι —  νά ορθώ
σει μιά καινούρια Ε θν ική  Αντίσταση τών δημοκρατικών θεσμών, γιά  τήν κατο- 
χύρουση τής πολιτικής καί πνευματικής έλευθερίας.

Ό  συγγραφέας Μ . Μ . Παπαϊωάννου

I I  ίδια ιστορία. Ή Λύλή καί οί ξένοι χρησιμοποιούν διεφθαρμένους πολιτι
κούς γιά  συμφέροντα άντίθετα από τά εθνικά.

Τό παρήγορο σημείο καί τούτες τις μέρες είναι ό λαός. Χωρίς νά παίρνει 
άνάσα, αγωνίζεται νά πείσει τούς πολιτικούς πώς τό μόνο πού σώζει από τή ντροπή 
καί τήν καταστροφή είναι νά προτιμούν άπό τήν αΰλική εύνοια, τή λαϊκή. “Ωσπου 
νά τό πετύχει αυτό ό λαός στό όαθμό πού χρειάζεται ή Δημοκρατία, τά εθνικά 
καί λαϊκά συμφέροντα θά κινδυνεύουν.

"Ισως ήρθε ή στιγμή αύτή. 'Όμως δεν είναι βέβαιο. Καί άπό τήν πλευρά τού 
λαού ύπάρχουν έλλείψεις καί Αδυναμίες. ’Αφήνεται διαρκώς μόνος του. Πρέπει κά
ποιος έπιτέλους νά βρεθεί νά κατευθύνει θετικά τούς αγώνες του στήν έπιτυχία. 
"Ως τώρα αύτΟς ό κάποιος έλειψε. Στήν Απουσία αύτή έπί πολλά χρόνια όφείλεται 
ό κίνδυνος πού διατρέχει σήμερα ή Δημοκρατία.

Ή  Ελλάδα είναι φέουδο τών ξένων καί τής Αυλής. Μόνο μέ τή Δημοκρατία, 
αύτή τή Δημοκρατία τού σημερινού της Συντάγματος, είναι δυνατόν νά προστα- 
τευθεί ή χώρα άπό τήν αυθαιρεσία, τή σκλαβιά τών ξένων καί τής Αύλής. Ελλάδα 
συγχρονισμένη στον υλικό καί πνευματικό πολιτισμό δεν αρέσει ατούς «υψηλούς 
προστάτες». Εθνικό λοιπόν είναι ο,τι δεν συμφέρει τούς ξένους καί τήν Αυλή. Ή
στιγμή ζητά απ’ όλους μας νά θυσιάσουμε τό προσωπικό συμφέρον στό εθνικό.
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Ό  συγγραφέας Ν ότης Π εργιά λης

Πνεύμα καί ελευθερία είναι έννοιες ταυτόσημες. "Απ’ τή στιγμή πού στραγ
γαλίζεται 6 λόγος, δ πνευματικός άνθρωπος ή συμβιβάζεται, δπότε παύει νά είναι 
πνευματικός, ή παύει νά δημιουργεί, οπότε αύτοκτονεί.

Ό  πνευματικός άνθρωπος, φυσικός ήγέτης τού λαού, οέ μπορεί νά στέκεται 
μακρυά άπ’ τά προβλήματα του. ’ Ιδιαίτερα δταν τό πρόβλημα είναι τόσο ζωτικό, 
όπως ή ελευθερία του, μάχεται στήν πρώτη γραμμή.

’Ακόμα εκφραστής τών Ονείρων τού Ανθρώπου ό πνευματικός άνθρωπος Ανοί
γει δρόμους, έρευνα κ’ είναι παρών μέσα στό χρόνο καί στήν Ανθρώπινη Αγωνία 
τού σήμερα καί τού αύριο. Αν ένας Απλός έντιμος τεχνίτης φτιάχνει Αναπαυτικά 
παπούτσια και περπατάμε σίγουρα, ένας έντιμος πνευματικός άνθρωπος έχει χρέος 
νά φωτίζει το δρόμο, νά φτιάχνει ώραίες Ιδέες καί νά πολεμάει τό ψεύδος τών 
ανέντιμων μαστόρων.

Δυστυχώς, στή χώρα μας αύτή τή στιγμή χαλκεύονται δεσμά άπό τέτοιους 
Ανέντιμους τεχνίτες καί θά "θελα νά πώ ότι χρέος όλων τών πνευματικών ανθρώπων 
είναι αυτό Ακριβώς: νά τούς ξεγυμνώσουμε καί νά τούς φωτίσουμε όπως Ακριβώς 
είναι.

Ό  πνευματικός άνθρωπος κινδυνεύει νά μήν υπάρχει αύριο άν έπικρατήσουν 
οί Ολίγοι σκοτεινοί, άντιπνευματικοί καί συμφεροντολογικοί κύκλοι. Αυτό τουλάχι
στον μάς διδάσκει ή πρόσφατη ιστορία μας.

Ό  κριτικός Γ . Π ετρής

Μιά τραυματισμένη κι άβουλη Δημοκρατία, πού είδαμε καί πάθαμε νά στή
σουμε στά πόδια της στόν τόπο μας. χτυπήθηκε τις τελευταίες μέρες ύπουλα, Ανεν 31



δοίαστα, σχεδιασμένα. Τά προσχήματα υπάρχουν πάντα, οί προδότες βρίσκονται. 
Οί δυνάμεις πού κίνησαν τή μηχανή τής παραβίασης, είναι οί ίδιες τοϋ παρασκή
νιου καί τής προθήκης τής δημόσιας ζωής, πού αιώνες τώρα δεν αφήνουνε τόν 
τόπο νά προκόψει, καί τά συμφέροντα πού έξυπηρετοΟν είναι τά ϊδια. "Ας μή ξε
γελιόμαστε. "Ε γινε μιά άρχή, μιά σφυγμομέτρηση. Αύριο κιόλας μπορεί νά ’χουμε 
καί χειρότερα. Ή συγκομιδή τών λίγων ήμερων ήταν τρομαχτική κι άποκαλυ- 
πτική. Ήταν όμως μιά μοναχή νύξη γιά  τό τί μάς περιμένει. Μέ πάθος, επιμονή 
καί συνείδηση οί άπλοι άνθρωποι έκαναν δική τους ύπόθεση τήν ύπεράσπιση τής 
Δημοκρατίας. Ξέρουν πώς τούς Αφορά άμεσα, πώς έχει άμεση σχέση μέ τήν καθη
μερινή τους ζωή, καί τή ζωή τών παιδιών τους. Οί πνευματικοί άνθρωποι, από 
τή θέση τους είναι τοποθετημένοι στήν κεφαλή τής μεγάλης φάλαγγας. Κανείς δέ 
μπορεί πιά νά υποτιμά τόν κίνδυνο. Τό τέρας είναι ακόμα ζωντανό στδν τόπο 
μας. Θέλει καίριο χτύπημα, κατακέφαλα. Αυτό είναι τό μεγάλο χρέος, σήμερα, 
δπως καί πάντα. "Ολα τ’ άλλα άκολουθοΰν. Χωρίς τή Δημοκρατία, τίποτα δέ μπο
ρεί νά προκόψει.

Ό  κριτικός Μάριος Π λω ρίτης

'Ά ν θέλει «αρετήν καί τόλμην» ή Δημοκρατία στις ώρες τής όμαλότητας, τις 
θέλει πολύ περισσότερο στις στιγμές τής ανωμαλίας. Καί είναι ανωμαλία μεγίστη 
καί κίνδυνος θανάσιμος γιά  τή Δημοκρατία ή ύπαρξη καρκινωμάτων καί βρυκολά- 
κων πού σκευωρούν γιά  τήν κατάλυσή της.

Πολίτευμα κατ’ έξοχήν ειρηνικό ή Δημοκρατία, έχει ώστόσο τό δικαίωμα 
αλλά καί τό χρέος ν’ άντιτάξει δία στή βία τών έπιβουλευτών της. Τόλμη χωρίς 
άρετή είναι κυνισμός καί τυραννία. ’Αλλά καί άρετή χωρίς τόλμη είναι ρομαν
τισμός καί αύτοκαταοίκη. (10.7.65)

cO κριτικός Δ ημήτρης Ραυτόπουλος

Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αισθάνεται προσβλημένος άπό τις αθλιότητες πού 
συμβαίνουν στήν πολιτεία μας. Ή  κυρίαρχη θέληση ενός περήφανου λαού ποοοπα- 
τιέται ξεδιάντροπα, άνάξιοι πολιτικάντηδες, επαίτες τής εύνοιας, προδίδουν τήν 
εντολή του, τόν παραδίδουν στήν ερεθισμένη μέ διαταγές τους αστυνομική θηριω
δία, χλευάζουν τή δίκαιη οργή του καί φτύνουν στο χυμένο αίμα τής νεολαίας. 
Στήν εποχή μας, γίνεται προσπάθεια ν’ αναβιώσει ή έλέω θεού μοναρχία. Τό Σύν
ταγμα κουρελιάζεται. Οί δημοκρατικοί θεσμοί καταλύονται. Ή πολιτική απιστία, 
ή προδοσία, ή εξαγορά, ή ίντριγκα καί ή συνωμοσία Ανάγονται σέ αρετές. Θλιβερό 
προπέτασμα σ’ αύτή τήν εξόρμηση τής τυραννίας μπαίνει ένας έπιπλέων φελλός 
τής ’Ακαδημίας καί τής πολιτικής, γνωστός «άρχοντογλυψάδας» καί πάντα «δια
κεκριμένος» τής νεοελληνικής άναξιοκρατίας.

Δέ θά χρειαζόταν καν αύτή ή αισχρή λεπεομέρεια γιά  νά αισθάνεται άηδία 
καί οργή κάθε πνευματικός άνθρωπος. Μισεί τήν τυραννία καί τήν πολιτική ατι
μία τό πνεύμα. Στήν άμάχη του μέ τή βία καί τά σκοτάδια της άντρώθηκε στούς 
αιώνες.

Ή  πνευματική μας οικογένεια συσπειρώνεται σήμερα ομόγνωμη καί συγχρο
νίζεται στο δυνατό παλμό τοϋ έθνους. Δεν έχει άλλο λόγο νά πει κανείς σήμερα. 
Στό λαό, εκεί είναι ή θέση μας. Ό  λόγος πεθαίνει όταν καταλύεται ή έλευθερία. 
Τό πνεύμα ενώνει τή δική του ύπόθεση μέ την ύπόθεση τής Δημοκρατίας.
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Ό  ποιητής Γ ιώ ργης Σαραντής

Πιστεύω οτι εγγύηση γιά  τήν αποκατάσταση τής Δημοκρατίας είναι ή αδιάλ
λακτη προσήλωση τοϋ έλληνικοΰ λαού στά δημοκρατικά ιδανικά καί αίσιοδοξώ 
δτι ή Δημοκρατία θά νικήσει στόν τόπο πού τήν καταξίωσε σαν ύπέρτατη άρχή.



Ό  ζωγράφος Φώτης Σαρρής

Σαν καλλιτέχνης καί σαν έλεύθερος άνθρωπος, αισθάνομαι τήν ύποχρέωση 
νά έκφράσω τδν άποτροπιασμό μου μπροστά στη βία, πού προτάθηκε ένάντια στή 
θέληση ένός δλόκληρου λαού.

ΑύτοΙ πού σκότωσαν τήν Δημοκρατία μές στούς δρόμους, οί φονιάδες τοΰ 
ήρωα Σωτήρη ΙΙέτρουλα θά μείνουν στο αίσχος καί τήν ντροπή. Τό αίμα τοΰ άδικο- 
σκοτωμένου άδελφοΰ μας τούς στιγματίζει γιά  πάντα στή συνείδηση κάθε "Ελληνα, 
κάθε τίμιου άνθρώπου, στήν Ιστορία.

Ό  άρχιτέκτων Ν ίκος Σ ιαπκίδης

Στις κρίσιμες αυτές στιγμές πού περνάει ή πατρίδα »ιας, νομίζω δτι καθένας 
μα; πρέπει νά ένώσει τις δυνάμεις του μέ τΙς δυνάμεις τοΰ λαού πού αγωνίζεται 
θαρραλέα γιά τήν περιφρούρηση τών έλευθεριών του καί τή διάσωση τής δημο
κρατικής δμαλότητας στή χώρα.

Ό  συγγραφέας Γ ιά ννης Σκαρίμπας

Νομικώς, στά δημοκρατικά πολιτεύματα, οί βασιλείς (β,που υπάρχουν άκόμα 
καί τέτοιοι) είναι ίσοβίως άνήλικοι. ’Εξ αυτού καί το «άνεύθυνόν» τους. Ιίολύ πε
ρισσότερο όταν, σύν τή νομική αυτών άνηλικότητι, τρέχει καί ή φυσική τους —  πως —  
τέτοια. (= "Ο τα ν  άκόμα είναι πολύ νεαροί). Σ ’ αυτά ( = τ ά  δημοκρατικά πολιτεύ
ματα) ύπεύθυνοι, νόμω πάλι, είναι μόνον οί κυβερνήσεις τών κρατών καί ειδικό
τερα οί πρωθυπουργοί, οί καί πρώτοι καί κύριοι φορείς τών κυριαρχικών αντιλή
ψεων καί τών έντολών τοΰ λαού. Αυτούς (τούς πρωθυπουργούς) δέν τούς άναοεί- 
χνει (όπως τούς βασιλείς) ή τυφλή τύχη τής γεννήσεως, άλλά τούς στέλνει κυβερ
νήτες καί ύπεύθυνους ή θέληση ή κυριαρχική τών λαών τους. Αυτοί κυβερνούν 
καί άκριβώς γ ι ’ αύτό, μόνον αύτοί είναι υπεύθυνοι. Οί βασιλείς χαίρονται τά μεγα
λεία, τούς θρόνους τους, ταξιδεύουν, ή —  άν τούς άρέσει —  γλεντάνε. Όλόκληρη 
ή τελευταία σειρά τών βασιλέων τής ’Αγγλίας (πού τούς άρεσε), έμειναν ώς οί 
πιο γλεντζέδες τοΰ κόσμου.

Ό  συγγραφέας Κώστας Σούκας

Τβ θέμα τής προασπίσεως καί περιφρουρήσεως τής Δημοκρατίας (βασιλευο- 
μένης ή μή) είναι θέμα ύπερκομματικό, συνεπώς έθνικό. Τούτο μέ το άλάθητο 
ένστικτό του κατάλαβε ό λαός μας. Αύτή ή φλογερή εξανάσταση ένός λαού από 
τούς πιό φιλότιμους κ’ εύφυεϊς τοΰ κόσμου, βεβαιώνει καί τή γρήγορη άνάστασή 
του στ’ απαράγραπτα δικαιώματά του.

Ή τελευταία πανελλαδική απεργία, πού δέν έγινε αύτή τή φορά γιά  οικο
νομικά αιτήματα άλλά γιά  τήν περιφρούρηση τών πρώτων άξιών τής ζωής, βε
βαιώνει δτι β λαός μας διήνυσε πιά ολο τβ δύσκολο δρόμο πού ξεχωρίζει τον ύπεύ- 
θυνο άνθρωπο άπό τό φυτό καί τό ζώο. Βεβαιώνει δηλαδή τήν άλήθεια τοΰ με
γάλου μας ποιητή στούς ανεπανάληπτους «’Ελεύθερους Πολιορκημένους» του. 
Πραγματικά, δ Σολωμός βεβαιώνει δτι τό Μεσολόγγι δέν είναι παρά δ ναός τής 
αιώνιας θυσίας. Οί μαρτυρικοί πρόμαχοι τοΰ ιερού αυτοΰ βωμοΰ θά κάνουν τήν 
έξοδο άπ' τό Μεσολόγγι γ ιά  νά μείνουν ελεύθεροι «έδώθε μέ τούς αδελφούς (ή) 
έκείθε μέ τό χάρο». Αυτό είναι τό νόημα τής ελευθερίας, πού πραγματοποιείται μέ 
τήν άληθινή Δημοκρατία. Μιας ελευθερίας πού καταξιώνει γιά  τώρα καί γ ιά  πάντα 
τις υπέρτατες αξίες τής ζωής.

Ό  συγγραφέας Γεράσιμος Σταύρου
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καί πώς ύποτιμούν τήν αντοχή του, τήν εύαισθησία του, τή δύναμή του. Στη βασα
νιστική πορεία τοΰ έθνους μας για προκοπή καί ειρήνη, γ ιά  ελευθερία καί ισότητα, 
ποτέ οέν έπαψαν νά βυσοδομοΰν συσπειρωμένοι έναντίον του, νά τον ματώνουν, να 
τοΰ ρημάζουν το σπιτικό, νά τον ύποχρεώνουν ν’ αγωνίζεται συνεχώς στις έπάλ- 
ξεις, ακόμα καί γιά τις πιο στοιχειώδεις άνθρώπινες κατακτήσεις.

Σίγουρα, τή μοιραία νύχτα τής 15ης Ιουλίου, έκεΐ πού βασικά ποντάρησαν 
άνατρέποντας τή νόμιμα  ̂ κυβέρνηση, θά ήταν στήν κούραση αύτοΰ τοΰ λαού, ύστερα 
από τόσους αγώνες καί τόσες θυσίες, θά  είπαν: Τ ί  μπορεί πιά νά κάνει δταν 
έμεΐς κρατάμε ολόκληρο τόν μηχανισμό τής βίας; θα  πρέπει νά βαρέθηκαν τοΰ- 
τες οί γενιές ν’ άναμετριοΰνται {ΐαζί μας. 'Έτσι φαντάστηκαν οί εχθροί τής Δη
μοκρατίας καί βάζοντας μπροστά τούς εξωμότες άποτόλμησαν τό πραξικόπημα.

ΙΙόσο γελάστηκαν! Τήν ίδια κιόλας στιγμή, άντίκρυσαν τό αιώνιο θϋμα τους, 
νά όρθώνεται οσο ποτέ ακμαίο, άποφασισμένο νά φτάσει ώς τήν έσχατη θυσία 
γιά νά μήν περάσει ό φασισμός. Κάτι περισσότερο: άποφασισμένο νά ξεκαθαρί
σει μ ιά  γιά  πάντα τούς λογαριασμούς μ’ έκείνους πού οέν έπαψαν νά τό ξεγελούν 
καί νά τό προδίνουν. 'Ολόκληρος ό δημοκρατικός κόσμος, άπ’ τή μιάν άκρη τής 
Ελλάδας ώς τήν άλλη, αδερφωμένος, μέ ακατάλυτο πάθος γιά τήν ελευθερία καί 
τή δικαιοσύνη, έργάτες καί νεολαίοι, άγρότες κ’ έμποροόιοτέχνες, έπιστήμονες, 
καλλιτέχνες καί υπάλληλοι, βρέθηκαν άμέσιυς στις επάλξεις —  ξαναζούν μιά νέα 
Ε θν ική  ’Αντίσταση.

Τό φασιστικό πραξικόπημα, αντί νά σκορπίσει τή σύγχιση, τό φόόο, τήν άπο- 
γοήτευση, τη μοιρολατρία, βρέθηκε αντιμέτωπο μπροστά σ’ ένα λαό ένωμένο, 
έτοιμο γιά  τήν πιό σκληρή αναμέτρηση, μ' εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στό δί
κιο του, στο μέλλον του. Ό  μεγάλος κίνδυνος, πέτυχε αυτό πού πέτυχε κ’ ή χιτλε- 
ροφασιστική εισβολή στά χρόνια τοΰ πολέμου: Νά συνειδητοποιήσουν ολοι τήν 
ανάγκη ν’ αγωνιστούν ώς τή νίκη, νά φλογιστούν άπ’ τά ώραιότερα Ιδανικά, νά 
δούνε καθαρά ποιός είναι ό έχθρός καί τί πρέπει νά γ ίνει. Ό  καθένας νιώθει 
τοηοα γύρο) του νά τού παραστέκονται αμέτρητα άδέρφια.

Ξέρουμε πώς β δρόμος γιά τήν αληθινή Δημοκρατία περνάει από πολλές 
δοκιμασίες. Μά ακόμα ξέρουμε πώς έτσι ενωμένους στή δημοκρατική πάλη, κανέ
να; φραγμός οέ θά μπορέσει νά μάς σταματήσει. Κανένα κακό λοιπόν, χωρίς κα
λό, καθώς λέει κι ό πανάρχαιος λόγος. Οί πνευματικοί άνθροιποι πού ολα τούτα 
τά ματωμένα χρόνια, ένιωσαν βαθειά πόσο αναπόσπαστα είναι δεμένοι μέ τό λαό 
μας —  ή καλλιτεχνική δημιουργία μέ τήν έλευθερία —  βρίσκονται κιόλας . στις 
πρώτες γραμμές καί μάχονται τήν πιό κρίσιμη ώρα γ ιά  τή Δημοκρατία καί τόν 
πολιτισμό. Γ ια τί έκεΐνοι έκφράζουν γνήσια τό έθνος κι όχι οί μισθοφόρε; χούντες.

'Η  συγγραφέας Διδώ  Σω τηρίου

Σέ κάθε έποχή καί σέ κάθε χώρα οί άξιοι πνευματικοί άνθρωποι στάθηκαν 
οί έκφραστές τού πάθους καί τοΰ βάθους τών λαϊκών άγώνων γιά  λευτεριά καί 
πρόοδο. Στάθηκαν πρωτοπόροι οραματίστε;, μά καί άγωνιστές γιά  τήν άπελευθέ- 
ρωση τού ανθρώπου άπό τήν κτηνώδη βία, τό σκοταδισμό καί τήν πισωδρόμηση. 
Πώς είναι δυνατό σέ στιγμές ιστορικές σάν αύτές πού περνούμε νά μείνουν ουδέ
τεροι θεατές; Πώς ν’ άφήσουν τό λαό μονάχο δταν ή προσπάθεια τών καμουφλα- 
ρισμένων εχθρών του είναι νά τόν παραπλανήσουν, νά τόν χουγιάξουν καί νά τόν 
μαντρώσουν ξανά σέ τείχη απελπισίας; Πώς νά μείνουν ουδέτεροι οί πνευματικοί 
άνθρωποι δταν ή νεολαία χύνει το αίμα της στούς δρόμους γιά  τή δημοκρατία, 
δταν δολοφονούν τό φοιτητή Σωτήρη Πετρούλα κι ό εργάτης πατέρας του, μέσα 
στο σπαραγμό του βρίσκει νά πει «Έ τσ ι λεβέντη σέ ήθελα, γ ιέ  μου, κι άς σέ 
χάνω...»;

Πώς νά μήν καυχηθεΐς γ ι' αύτόν τόν υπέροχο πολυβασανισμένο λαό; Στ’ αυ
τιά αντηχεί τό ποδοβολητό του, οί τρεχάλες του, ή οργισμένη φωνή του γιά την 
προσβολή πού τού έγινε, ή αφυπνισμένη συνείδησή του, ή ατσαλωμένη θέλησή του, 
ό όρκος του νά διαφεντέψει τή μοίρα του. Αύτό τό άγωνιζάμενο «πεζοδρόμιο», πού



μέ τόση περιφρόνηση τ’ ονοματίζει ή αυλόδουλη προδοσία καί πού τό τρέμουν 
χούντες καί ξένοι, αύτό γράφει την ιστορία τής ανθρώπινης άξιοπρέπειας καί 
διαγράφει τήν πορεία άπ’ τά σκοτάδια στδ φώς.

Είμαστε μαζί σου, λαέ. Σού δανείζουμε τη φωνή μας, τήν πέννα μας, τήν
ψυχή μας

Ό  συγγραφέας Ά γγελο ς  Τερζάκης

Κάθε πνευματικός εργάτης δέν μπορεί παρά να είναι αντίθετος σέ προθέσεις 
καί εκδηλώσεις πού δέν έκφράζουν μέ τρόπο συγκεκριμένο κ ι άμεσο τήν κυρίαρχη 
θέλησα) τού λαοΰ.

Ό  συγγραφέας Στρατής Τσίρκας

ΟΙ τελευταίες κινήσεις τών οργανωμένων πρακτόρων τής άνωμαλίας, θυμί
ζουν έξοργιστικά τις παρα|ΐονές τού Ισπανικού, τή χούντα τών στρατηγών, πού 
έστασίασαν εναντίον τής νόμιμης κυβέρνησης καί τελικά, μέ τή βοήθεια τού Χί- 
τλερ καί τού Μουσολίνι, έπνιξαν τήν πατρίδα τους στδ αίμα, καί τή Δημοκρατία. 
Τότε, πνευματικοί άνθρωποι άπ’ δλον τδν κόσμο έπισήμαναν τόν κίνδυνο, κ ι δίαν 
χρειάστηκε, πολλοί άπ’ αυτούς έκαμαν τό χρέος τους.

Σήμερα, δέν υπάρχει πνευματικός άνθρωπος, δσο άφιερωμένος κι αν είναι στό 
δημιουργικό του έργο, πού να μήν άντιλαμβάνεται πώς άνάλογες κινήσεις τών 
σκοτεινών δυνάμεων στήν Ελλάδα βάζουν σέ κίνδυνο δ,τι πιό άκριβό καταχτήθηκε 
άπό τό λαό μέ σκληρές θυσίες καί αγώνες στά τελευταία χρόνια: Τ ή  νομιμότητα, 
τήν δημοκρατία, τήν ελευθερία καί τήν ειρήνη. Διδαγμένοι άπό τά παθήματα τού 
παρελθόντος, έπαγρυπνοϋν. Αυταπάτες δέν επιτρέπονται. Ά ν  χρειαστεί, θ’ άγωνι- 
στοΰν ένωμένοι, σάν ένας άνθρωπος. Δέ θ’ άφίσουν τό φασισμό νά ξαναπεράσει στόν 
τόπο πού έδοσε στόν κόσμο τά φώτα του Ανθρωπισμού. (10.7.65)

Ό  ζωγράφος Ά λέκο ς Φασιανός

Αυτές οί Ιπεμβάσεις, πού γίνονται χωρίς τήν έγκριση τού λαοΰ, είναι απαρά
δεκτες. Τό νά θέλουν δηλαδή οί πολιτικοί νά επιβάλλονται διά τής βίας στή θέληση 
τών ανθρώπων. Γ ι ’ αυτό καταδικάζω ανεπιφύλακτα τή βία καί τά έπακόλουθά 
της. Γ Γ  αυτό άς προσπαθήσουν οί καλοί πολιτικοί, έχοντας δλους τούς πνευματι
κούς ανθρώπους μέ τό μέρος τους, νά επαναφέρουν τήν δμαλότητα στόν τόπο μας.

'Ο  συγγραφέας Γιώ ργος Φ τέρης

θέλω  οί λογοτέχνες ν’ άγωνίζονται γ ιά  τά πολιτικά δημοκρατικά θέματα 
περισσότερο άπ’ δσο Αγωνίζονται γιά  τά λογοτεχνικά. Κ Γ  αύτό, γιατί πιστεύω δτι 
ή πολιτική παίζει στή ζωή τού Ανθρώπου Αποφασιστικότερο ρόλο. Πιστεύω δηλαδή 
έκεΐνο πού είπε ό Νεκράσωφ: Μπορείς νά μήν είσαι ποιητής, άλλα είσαι υπο
χρεωμένος νά ’σαι πολίτης».

Ό  ζωγράφος Γ ιά ννης Χ αΐνης

Μέ τό πραξικόπημα επιχειρούν νά άποκαταστήσουν τά τυπικά φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά τού φασισμού, τά συστατικά του στοιχεία. Έφεραν ξανά τόν φόνο 
Αποβλέποντας νά επανεγκαταστήσουν τόν φόβο.

Ή επιχειρούμενη θανάτωση τής Δημοκρατίας τήν ώρα πού ή λαϊκή θέληση 
έτεινε νά τήν μετατρέψει άπό προσδοκία σέ πραγματικότητα, κοντά στά άλλα ση
μαίνει θανάτωση καί κάθε προοπτικής γιά  πνευματική καί καλλιτεχνική δημι
ουργία.

Οί καλλιτέχνες, πολίτες μέ αυξημένη εύθύνη Απέναντι στό κοινωνικό σύνολο 
Αφού μέ τό έργο τους συντελούν στήν Ανάπτυξη τής συνείδησής του. θά σταθούμε 
στις πρώτες γραμμές τού άγώνα γιά τήν Αποκατάσταση τής συνταγματικής νομι
μότητας. 35



Τ Ο  Α Κ Ο Ι Μ Η Τ Ο  Ι Ν Π Η Α  
T O T  Α Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι

Τό διακρίναν τήν άρχαίαν Ελλάδα πνεύμα, εις τήν διαρρύθμισιν τής Πολι
τείας, υπήρξε πνεύμα άντι μοναρχικόν, ή δέ μακρά 'Ιστορία του Ελληνικού “Ε
θνους από των Περσικών Πολέμων μέχρι τής έν Χαιρωνεία μάχης καί άπό ταύτης 
μέχρι τών ημερών ημών, υπήρξε διαρκής όιαμαρτύρησις κατά τής μοναρχίας.

Ή  Ελλάς πρώτη έβημιούργησεν τήν πολιτείαν, ύπέρ αύτής ήγωνίσθη κατά 
τής ’Ασιανής Παμβασιλείας καί πρδς αυτήν ήτένισαν οί πόθοι της, είτε άνεξαρτή- 
του ούσης είτε οουλευούσης.

'II μοναρχία όσάκις παρ’ Έ λλησ ιν Γσχυσε καί ίδρύθη ως έξουσία, ύπήρξε 
ή τό προϊόν τής ξενικής κατακτήσεως ή παρεκτροπή, διά τής βίοις έπιβληθεΐσα, 
καταπεσοΟσα υπό τό βάρος τής κοινής άποφάσειος.

Ουδέποτε ή μοναρχία ύπήρξε παρά τοΐς Έ λλησ ι τό εξαγόμενον τής έλευθέ- 
ρας εργασίας καί συναινέσεως αυτών, τής βσυλτ/σεώς των τής πολιτειακής. Τόσω 
δ’ ένεχαράχθη είς τήν φύσιν τού 'Ελληνικού 'Έθνους τό τοιοϋτον άντιμσναρχικόν 
πνεύμα, ώστε ούτε ή μακρά βυζαντινή δεσποτεία, διάδοχος τής ρωμαϊκής, ούτε ή 
τυραννία αλλοφύλων κατακτήσεων, κατίσχυσαν αυτού ή τό ήλλοίωσαν τό παράπαν.

Ή  μετά δουλείαν τόσων αιώνων άναστάσα Ε λλά ς, πρό ετών πεντήκοντα, 
διάφορον δεν είχε πνεύμα. Ά νηγέρθη φέρουσα δλην τήν πανοπλίαν τής πολιτεια
κής παραοόσεως τής ’Αρχαιότητος μέχρι καί αύτών τών έσχάτων σημείων, ούδε- 
μίαν δ’ άνάμνησιν έκ τής μοναρχίας τών Γροακορωμαίων. At δέ Συνελεύσεις τού 
’Έθνους, ούχί μονάρχης ή εν πρόσωπον, έκανόνισαν πάντα τά κατ’ αυτήν.

"Οτε ο’ Ιζητήθη ή ΐδρυσις τής Μοναρχίας έν τή Έ λλάδι, τό δημόσιον πνεύμα 
άντέστη κατ’ αύτής έγένετο δέ χρεία τής παρεμβάσεως τού δγκσυ τής Διπλωμα
τίας τής Δύσεως καί τής ’Ανατολής καί ή άπειλή τής έγκαταλείψεως, όπως ίορυ- 
θή έν Έλλάδι τό μοναρχικόν πολίτευμα. [...]

'Η  πρώτη τής Ελλάδος μοναρχία δπως ύπάρξη, έπεβλήθη είς τούς Έ λληνας 
καί Iστηρίχθη έπί τού ξενικού στρατού καί έπί τής άσθενείας τής Ελλάδος. Ή 3η 
Σεπτεμβρίου 1843 καί 10η ’ Οκτωβρίου 1862 άπέδειξαν δτι ή μοναρχία δέν δύ- 
ναται νά ζήση έν Έ λλάδι, άμα ή Ε λλά ς έλευθέρως ένεργή.

Τό πνεύμα τούτο τής ’Αρχαίας Ελλάδος τό ακραιφνές καί αμιγές καί κύ
ριον έλληνικόν πνεύμα, τό πνεύμα τό άντιμσναρχικόν, άνευρίσκομεν δλόκληρσν.

ΤΙΜ . ΦΙΛΗΜΩΝ (1877)

Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Σ
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Μά πώς θά μπορούσε νά ’ναι πράμα καλοβαλμένο ή μοναρχική έξουσία πού 
μπορεί νά κάνει αυτά πού θέλει χωρίς νά δίνει κανένα λόγο; [...] Έ πρεπε βέβαια 
δ τύραννος, έχοντας δλα τ’ αγαθά, νά μή φθονάεΓ ώστόσο, τ’ δλότελα αντίθετο



προσδιορίζει τή στάση του απέναντι στούς πολίτες: φθονάει τούς καλύτερους δσο 
ζοΰνε κ' υπάρχουνε, ευνοεί τή χειρότερη μερίδα τοΰ λαού καί περίφημα δέχεται 
κάθε συκοφαντία. L J  Ά ν  τόν θαυμάζεις μέτρια δυσφορει πώς δεν ύπερετιέται 
με πολλή προθυμία.

’Από τό λόγο τοΰ Ότάνη, —  I I I ,  80

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ
Χαρακτηριστικό τής τυραννίας είναι να μή φχαριστιέται σέ καμιάν αξιοπρεπή 

ή πού μαρτυρεί ανεξάρτητο φρόνημα πράξη. [ ..J
Ή  τυραννία σέ τρεϊς σκοπούς αποβλέπει: ΙΙρώτα, στό να κάμει τούς ύπή- 

κοούς της μικρόψυχους έπειδή ό μικρόψυχος κανένα δέ θά μπορούσε νά έπιδουλευ- 
τεϊ. Δεύτερο, στήν άμοιβαία δυσπιστία τών πολιτών, γιατί δέν καταλύεται ή τυ
ραννία πρίν συνδεθοΰν μ ’ άμοιβαία έμπιστοσύνη μερικοί (καί γ ι ’ αύτό πολε;ιοΰν 
τούς ανώτερους ά'Λρώπους οι τύραννοι, σάν έπικίντυνους γιά  τήν έξουσία τους, 
όχι μόνο γιατί δέν άνέχονται τή δυναστική έξουσία άλλά καί γιατί έμπνέουν εμ
πιστοσύνη καί μεταξύ τους καί στούς άλλους καί δέν καταγγέλλουν κανένα ούτε με
ταξύ τους ούτε από τούς άλλους). Καί τρίτο, νά κατασταίνει τούς ύπήκοούς της 
άούναμους γιά  πολιτικές ενέργειες, γιατί κανείς δέν έπιχειρεΐ τ’ άνημπόρετα, καί 
συνακόλουθα ούτε νά καταλύσει τήν τυραννία χωρίς νά ’χει τή δύναμη.

«Πολιτ.», V 9 ,8 ,  1314α

"Ετσι πού ή τυραννία, όντας τό χειρότερο πολίτευμα, ν’ άπέχει τό περισσότερο 
άπό τό καλοσυγκερασμένο πολίτευμα τήν «Πολιτεία».

«Πολιτ.», IV  2, 2, 1289

Καί ή τυραννία, δπως πολλές φορές ειπώθηκε, δέν αποβλέπει σέ τίποτα άπό 
τό κοινό συμφέρον εξόν άν πρόκειται νά συντελέσει καί στή δική της ωφέλεια.

«Πολιτ.», V 8 , 6 , 1311 α

Π Λ Α Τ Ω Ν

"Ας εξετάσουμε λοιπόν τήν ευτυχία καί τοΰ άνθρώπου καί της πόλης όπου 
ένας τέτοιος θνητός θά γεννιόταν [...]: Τ ις  πρώτες λοιπόν μέρες καί τόν πρώτο 
καιρό, δέν χαμογελά; δέν χαιρετά τόν καθένα πού συναντά; δέν άρνιέται πώς εί
ναι τύραννος; Καί δέν υπόσχεται πολλά κ’ ιδιαίτερα καί δημόσια, [...] καί σ’ όλους 
καμώνεται τόν καλόβολο καί τόν πράο; [ ..J

Κ ι άν υποψιάζεται μερικούς πού έχουν έλεύθερο φρόνημα πώς δέν θ’ άνε- 
χτοΰνε τήν έξουσία του δέ βρίσκει μιά πρόφαση νά τούς έξοντώσει; [ ..J

Ά λλά  μέ μιά τέτοια ταχτική δέν άρχίζει νά γίνεται μισητός στούς πολίτες;
Καί δέν θά συμβεΐ πολλοί απ’ αότούς πού συνεργάστηκαν στήν εγκατάστασή 

του, άνθρωποι τής έμπιστοσύνης του, νά μιλούν καί σ’ αύτόν κ ι άναμεταξύ τους 
άνοιχτά καί νά ψέγουν αύτά πού γίνονται, όσοι τουλάχιστο τό λέει ή καρδιά τους;

— Φυσικά.
— "Ολους αότούς λοιπόν δ τύραννος, άν θέλει νά μείνει στήν αρχή πρέπει νά 

τούς εξαφανίσει λίγο - λίγο ώσπου νά μήν άφήσει ούτε άπό τούς φίλους του ούτε 
άπό τούς Οχτρούς του κανεναν πού ν’ άξίζει κάτι.

— Είναι φανερό.
[...] ’Αναπόφευκτα, θέλει δέ θέλει, πρέπει νά ’ναι γ ιά  δλους αυτούς οχτρός 

καί νά τούς επιβουλεύεται, ώσπου νά καθαρίσει τήν πόλη.
— Ωραίος, μά τήν άλήθεια καθαρμός!
— Ναί, άντίθετος μ’ αυτόν πού κάνουν οί γιατροί μέ τά κορμιά τ’ άρωστη-



μένα· γ ιατί άφαιροΰν το χειρότερο  κ ι αφήνουν τό καλύτερο ένώ έκεΐνος [δ τύραννος] 
τ ’ Αντίθετο κάνει.

Ίίολιτεία», V II I  16, 566 D , Ε . 567 A, Β , C

Ξ Ε Ν Ο Φ Ω Ν

’Ανάμεσα στόν τύραννο καί στους τυραννευόμενους ούτε ειρήνη γίνεται ποτέ, 
ούτε ποτέ Οά μπορούσε ό τύραννος νά βασιστεί σέ σπονδές καί ν’ Αναθαρρήσει.

«Ίέρων», I I ,  11

Ό  τύραννος δταν πιάνοντας μερικούς πού στ’ Αλήθεια συνωμοτούνε ενάντια 
του τούς σκοτώνει, ξέρει ότι δέν άνεβάζει τήν πόλη σάν σύνολο, [...] άλλα καί πα
σχίζει νά μικρύνει όσο μπορεί αύτδ πού ’γίνε, κ’ ένώ τό πράττει, άπολογεΐται ταυ
τόχρονα πώς οέ βρίσκεται σ’ άδικο κάνοντάς το —  τόσο μακριά βρίσκεται άπδ τό 
νά πιστεύει δτι είναι όμορφα αύτά πού κάνει. Κ ι δταν πεθάνουν αυτοί πού φοβή
θηκε, δέν είναι νά πεις πώς θά βρει μεγαλύτερη άσφάλεια, αλλά φυλάγεται πιά 
περισσότερο από πρώτα.

«Ίέρων», I I ,  17, 18

Χάρη στις πατρίδες ζεΐ ό κάθε πολίτης ασφαλισμένος. Γ ιά  τούς τυράννους δ- 
μως κ’ εδώ τ’ όλότελα άντίθετο γίνεται' άντί νά τούς προστατεύουν οι πολιτείες 
τους, μεγάλες τιμές απονέμουν σ’ αυτόν πού σκοτώνει έναν τύραννο κι άντί νά τόν 
έμποδίζουν νά μπαίνει στούς ιερούς χώρους, δπως τούς φονιάδες τών πολιτών, 
άπεναντίας καί Ανδριάντες μέσα στά ιερά στήνουν οί πολιτείες σ’ αύτούς πού κα
τόρθωσαν κάτι τέτοιο.

«Ίέρων», I I ,  4 , 5 , 6

Οί τύραννοι λοιπόν δχι σπάνια αναγκάζονται νά ληστεύουν καί ναούς καί άν- 
θρώπους επειδή πάντοτε έχουν άνάγκη κι από άλλα χρήματα γιά  τις άναγκαίες 
δαπάνες. νΕτσι άκριβώς σά νά ’χουνε πόλεμο, είναι πάντα άναγκασμένοι ή νά δια
τρέφουν στρατό, ή νά καταστραφοϋνε.

«Ίέρων», IV  11

’Αλλά κι άλλο κάτι φοβερό πού παθαίνουν οί τύραννοι θά σοΰ πώ, Σιμωνίδη. 
’ Αναγνωρίζουν τόσο εύκολα δσο κ’ οί ιδιώτες ποιοι είναι ανδρείοι, ποιοι σοφοί και 
ποιοι δίκαιοι· αλλά άντί νά τούς θαυμάζουν, τούς φοβούνται —  τούς Ανδρείους μην 
άποτολμήσουν τίποτα γιά  τή λευτεριά, τούς σοφούς μη σχεδιάσουν τίποτα καί τούς 
δίκαιους μη ό λαός τούς επιθυμήσει γ ι’ άρχηγούς του. ’ Οταν λοιπόν έξ αίτιας τού 
φόβου εξοντώσουν λίγο - λίγο τούς τέτοιους, ποιοι άλλοι τούς Απομένουν νά χρησι
μοποιήσουνε, παρά οι άδικοι, οί άνθρωποι μέ πάθη κ’ οί δουλόπρεποι; Κ ι αύτούς 
μπορούν νά τούς εμπιστεύονται τούς άδικους γιατί φοβούνται, δπως κ’ οί τύραννοι, 
τις πολιτείες μην έλευτερωθούν κάποτε καί τούς πιάσουνε, τούς άνθρώπους μέ πάθη 
γιατί θέλουν νά βρίσκονται στά πράματα, καί τούς δουλόπρεπους γιατί ούτε οί 
ίδιοι έχουν την άξίωση νά ’ναι έλεύθεροι.

«Ίέρων», V  1, 2

[...] Καί πώς θά πεις πάλι πώς οί τύραννοι περισσότερο παρ’ άλλους μπορούν 
νά βάλουν στό χέρι τούς οχτρούς, δταν πολύ καλά ξέρουνε πώς οχτροί τους είναι 
δλοι οί τυραννευόμενοι κ ι αύτούς ούτε νά τούς σκοτώσουν όλους μπορούν ούτε καί
νά τούς φυλακίσουν;

«Ίέρων», V I 14

38 [...] ’Αλλά καί σ’ αυτό τό σημείο ή τυραννία είναι Αθλιότατο πράμα’ ούτε



δηλαδή νά γλυτώσει θά μπορούσε ό τύραννος. Γιατί πώς θά μπορούσε ν’ άρκέσει 
καί ποιός ποτέ τύραννος ή τά χρήματα νά γυρίσει σ’ δσους άφαίρεσε χρήματα, ή 
νά μπει στά ίδια οεσμά γιά  δσους φυλάκισε, ή γιά  δσους θανάτωσε πώς θά μπο
ρούσε νά δώσει άπ’ αυτού του ισάριθμες ζωές νά θανατωθούνε; "Αχ, άν συμφέρει, 
Σιμωνίδη, σ’ όποιονδήποτε νά κρεμαστεί, έγώ τουλάχιστο βρίσκω πώς άπδ μιά τέ
τοια πράξη ό τύραννος έχει τό μεγαλύτερο κέρδος.

«Ίέρων», V II  12

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ

Γνώμη μου είναι πώς γιά τΙς αιτίες αύτές είναι χωρίς ψυχικό σθένος τό γ έ
νος τό ’Ασιανό, και ακόμα έξ αιτίας τών νόμων γιατί τής ’Ασίας τά πιό πολλά 
μέρη όιοικοϋνται από βασιλιάδες. (...) "Οπου διοικοΰνται άπό βασιλιά, οί άνθρωποι 
έκεΐ γίνονται πολύ δειλοί, —  ειπώθηκε άπό μένα καί προηγούμενα, —  γιατί οί 
ψυχές είναι υποδουλωμένες καί δέν τδχουν βουλή νά κινδυνεύουν θεληματικά ά
σκοπα σέ δφελος ξένου αξιώματος. Οί δέ άνθρωποι πού διοικοΰνται μέ τήν ίδια 
τους έλεύθερη βούληση, σέ δφελος τού ίδιου τού εαυτού τους παίρνουν στό χέρι 
τους τούς κινδύνους καί όχι γιά  χάρη άλλων. [...] "Ετσι οί νόμοι καθορίζουν σέ 
μεγάλο βαθ;ιό τήν ψυχική διαμόρφωση τών άνθρώπων.

«ΙΙερί ’Αέρων, Ύοάτων, Τόπων», §§  16 καί 23

Λ Ο Γ Γ Ι Ν Ο Σ

Μοΰ άπομένει δμως άκόμα νά διασαφήσω ένα ζήτημα, έκεϊνο πού ένας άπό 
τούς φιλοσόφους μας μέ ρωτούσε τελευταία:

«Βαθιά μέ κατέχει», μοΰ ’λεγε, «δπως καί πολλούς άλλους, βέβαια, άπορία, 
πώς συμβαίνει τέλος πάντων στήν έποχή μας νά ύπάρχουν ιδιοφυίες έξαίρετα προι
κισμένες στό νά πείθουνε, νά διαπρέπουν στά δημόσια θέματα, όξύτατες καί ζωη
ρές κ ’ εξοχα ικανές στού λόγου τά θέλγητρα —  αλλά αναστήματα παραμεγάλα καί 
πολύ άψηλά, Ιξω άπό σπάνιες ίσως εξαίρεσες, νά μή γεννιώνται τώρα πλέον. Είναι 
τόσο μεγάλη τού άνώτερου λόγου ή στειρότητα πού δέρνει τώρα τον παγκόσμιο βίο.

»νΗ, μά τήν αλήθεια», έλεγε, «πρέπει νά πιστέψουμε έκεϊνο τό θρυλούμενο 
πώς ή δημοκρατία είναι ή μόνη άγαθή τροφός τών έξοχων πνευμάτων, ή δημο
κρατία πού μόνο μαζί της ίσως άκμάσανε καί μαζί της κατόπι πεθάνανε κ ’ οί με
γάλοι τού λόγου τεχνίτες; Γ ια τί μόνη ή ελευθερία είναι ικανή νά θρέψει τά φρο
νήματα τών ύπερόχων πνευμάτων, νά στηρίζει τις έλπίδες τους καί συνάμα νά 
άνοίγει τό στίβο στήν πρόθυμη αναμεταξύ τους άμιλλα καί στή φιλοτιμία τους γιά  
τά πρωτεία.

»Πιό πέρα, χάρη στά έπαθλα πού έχουν τεθεί στά δημοκρατικά καθεστώτα, 
τά πνευματικά προτερήματα τών ρητόρων άκονίζονται μέ τήν άσκηση, σπιθοβο- 
λοΰν σά νά πούμε μέ τήν τριβή καί φυσικά συναστράφτουν άπό τό φώς τής λευτε
ριάς πού καταυγάζει τά θέματά τους. Ένώ έμεΐς οί τωρινοί», έλεγε, «μοιάζουμε σά 
νά συνηθίσαμε άπό παιδιά σέ μιά δίκαιη δουλεία. Μόνο πού δέ μας σπαργάνωσε 
άπό τά πρώτα χρόνια της συνείδησής μας μέ τις έμφυτες συνήθειές της κ ι έπαγ- 
γελματικές της ροπές καί δέν έχουμε διόλου γευτεί τ’ όμορφότατο καί γονιμότατο 
γ ιά  τό λόγο νάμα, τήν ελευθερία. Καί, φυσικά, δέν βγαίνουμε παρά μόνο στήν 
κολακεία μεγαλοφυιες.

»Κ ’ έξ ακολούθησε νά λέει πώς δλες τις άλλες ικανότητες μπορούν κ ’ οί δού
λοι νά τις άποχτήσουνε, κανένας όμως δούλος δέ θά μπορούσε νά γ ίνει τεχνίτης 
τού λόγου. Γ ιατί άμέσως άναπηδά άπό μέσα του τό αίσθημα τής στέρησης τού 
έλεύθερου λόγου καί συμμαζεύεται πάντα άπό τή συνήθεια τών γρονθοκοπημάτων 
γιατί κατά τον "Ομηρο, 'τό σκλάβωμα κόβει άπ’ τόν άνθρωπο τό μισό άντρι- 
σμό του” . 39



Καθώς λοιπόν^, έλεγε, «αν πρέπει νά δώσω πίστη  σ' αύτο πού ακούω, τά 
κιβώτια πού μέσα μεγαλώνουν οί ΙΙυγμαίοι, οί νάνοι όπως τούς λέν, οχι μόνο μπο
δίζουν τά σούματα πού σφαλούν νά μεγαλώσουν κανονικά |ΐά καί στρεβλώνουν τά 
μέλη τους μέ τό δεσμό πού τά περισφίγγει· έτσι κι βποιαδήποτε δουλεία κι άν 
ακόμα είναι ή δικαιότατη, θά μπορούσε κανείς στρεβλή της ψυχής καί δημόσιο 
δεσμωτήριο νά τή λέει».

ίίε ρ ί Τψους», 44

Ν Ο Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α ΙΩΝ

Νόμος: «’Απόφαση τής Βουλής καί τής Συνέλευσης τοΰ λαού- ή φυλή τών 
Λίαντιαίων είχε τήν Ιΐρυτανεία, γραμματέας ήταν ό Κλειγένης, ό Βόηθος πρόε
δρος· πρότασι, τοΰ Δημοφάντου' ό νόμος ισχύει άπό τόν καιρό πού άνάλαόε ή 
Βουλή τών Πεντακοσίων, τών άναδειγμένων μέ κλήρο, μέ πρώτο γραμματέα τόν 
Κλειγένη.

Ά ν κανείς καταλεΐ τή δημοκρατία τών Αθηνών ή σέ περίοδο πού ή δημοκρα
τία έχει καταλυθεΐ κατέχει κάποιαν άρχή, νά θεωρείται οχτρός τών ’Αθηναίων 
καί νά θανατώνεται ατιμώρητα, ή περιουσία του νά δημεύεται καί τό δέκατο νά 
περνά στό τα|ΐεϊο τής θεάς.

Κ ι αυτός πού θά σκοτώσει τόν ένοχο κι αυτός πού θά συμβουλέψει τό φόνο 
νά ναι καθαρός άπό κάθε άνοσιότητα κι άπό κάθε μίασμα.

Κ ι δλοι οί 'Αθηναίοι συσσωματωμένοι στις φυλές καί στούς δήμους νά τελέ- 
σουν θυσίες μέ ακμαία σφάγια καί νά ορκιστούν πάνω σ’ αυτές νά θανατώσουν 
οποίον πράξει τά έργα τούτα. Καί ό δρκος είναι αυτός:

Θά κάμω καί μέ λόγο καί με έργο καί μέ ψήφο καί μέ τό χέρι μου, άν τό 
μπορώ, νά θανατωθεί οποίος καταλύσει τήν ’Αθηναϊκή Δημοκρατία κι οποίος άπό 
δώ καί πέρα σέ περίοδο πού ή δημοκρατία έχει καταλυθεί, κατέχει κάποια άρχή 
καθώς κι οποίος επιχειρήσει νά γίνει τύραννος ή συνεργήσει στήν έγκατάσταση 
τυραννίας. Κ ι άν κάποιος άλλος θανατώσει τόν ένοχο, θά τόν θεωρήσω καθαρό 
μπροστά στούς θεούς καί στις Οντότητες, σά νά σκότωσε Οχτρό τών Αθηναίων. [...]

(’Από παράθεση τοΰ Ανδοκίδη)

Ν Ο Μ Ο Σ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Α ΙΩ Ν

”Αν κανείς φανερωθεί νά παραδίνει την πόλη τών Ερυθραιών σέ τύραννους 
νά θανατώνεται άτιμώρητα κι αυτός καί τά παιδιά πού γεννήθηκαν απ’ αότόν εξόν 
άν αποδείξουν τήν άφοσίωσή τους στό λαό τών Ερυθραιών καί τών ’Αθηναίων. 
Στήν περίπτωση τούτη τά παιδιά τού ένοχου, άφοΰ καταθέσουν στό δημόσιο τά 
υπάρχοντα τοΰ πατέρα τους, νά παίρνουν τά μισά καί τ ’ άλλα μισά νά δημεύονται.

’Απόσπασμα άπό έπιγραοή της ’Ακρόπολης που ορίζει καί συγκροτεί 
τό δημοκρατικό πολίτευμα τών ’Ερυθρών.—Inscriptiones Graecae I, 9.

Φ
Πολεμώντας ενάντια σ' Ιναν οχτρό πού πάντα νικιέται καί πάντα ξαναγεν- 

νιέται, τριγυρισμένοι άπ’ τις παγίδες τών χριστιανικών κυβερνήσεων πού έγιναν 
οί σύμμαχοι τών οχτρών τού Ευαγγελίου, χτυπούμενοι άπό τις δόλιες προσφορές 
μιας προστασίας πού ό λαός μας δέν τή ζητά —  θά ύποκύψουμε; ’Ό χ ι στρατηγέ. 
Ό  θεός καί ή απελπισία μας μάς στηρίζουν. "Ενα έθνος πού ολάκερο κοιτάζει 
τούς οχτρούς του μέ περιφρόνηση καί τόν τάφο του μ’ αδιαφορία, δέ μπορεί νά 
νικηθεί.

40
ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

(’Από τό Γράμμα στό Λαφαγιέτ, 1826)
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