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Είναι δυο εβδοµάδες τώρα που µ΄ ένα τελεσίγραφο, µοναδικό στα διπλωµατικά χρονικά των εθνών, για το περιεχόµενο,

την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασαν, η Ιταλία κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώσει τα εδάφη της, ν΄ αρνηθεί

την ελευθερία της και να κατασπιλώσει την τιµή της.

 

Οι Έλληνες δώσαµε στην ιταµή αυτή αξίωση της φασιστικής βίας την απάντηση που επέβαλλαν τριών χιλιάδων ετών

παραδόσεις, χαραγµένες βαθιά στην ψυχή µας, αλλά και γραµµένες και στην τελευταία γωνιά της ιερής µας γης µε το

αίµα των µεγαλυτέρων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας. Κι αυτή τη στιγµή, κοντά στο ρεύµα του θυάµιδος και στις

χιονισµένες πλαγιές της Πίνδου και των µακεδονικών βουνών, πολεµούµε, τις περισσότερες φορές µε τη λόγχη,

αποφασισµένοι να νικήσουµε ή να πεθάνουµε µέχρις ενός.

 

Σ' αυτόν τον άνισο, σκληρότατο, αλλά και πεισµατώδη αγώνα, που κάνει το λυσσασµένο επιδροµέα να ξεσπάζει κατά

των γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίει, να σκοτώνει, ν' ακρωτηριάζει, να διαµελίζει τους πληθυσµούς

στις ανοχύρωτες κι άµαχες πόλεις µας και στα ειρηνικά χωριά µας, έχουµε το αίσθηµα ότι δεν υπερασπιζόµαστε δική

µας µόνον υπόθεση: Ότι αγωνιζόµαστε για τη σωτηρία όλων εκείνων των υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευµατικό

και ηθικό πολιτισµό, την πολύτιµη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασµένοι µας φόγονοι και

που σήµερα βλέπουµε ν' απειλούνται από το κύµα της βαρβαρότητας και της βίας.

 

Ακριβώς αυτό το αίσθηµα εµπνέει το θάρρος σ' εµάς τους Έλληνες διανοουµένους, τους ανθρώπους του πνεύµατος και

της τέχνης, ν' απευθυνθούµε στους αδελφούς µας όλου του κόσµου., για να ζητήσουµε, όχι την υλική, αλλά την ηθική

βοήθεια τους.

 

Ζητούµε την εισφορά των ψυχών, την επανάσταση των συνειδήσεων, την εργασία, το κήρυγµα, την άµεση επίδραση,

παντού όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθηση και την ενέργεια για έναν καινούριο πνευµατικό Μαραθώνα,

που θ' απαλλάξει τα δυναστευόµενα έθνη από τη φοβέρα της πιο µαύρης σκλαβιάς που είδε ποτέ ο κόσµος. Όταν µια

τέτοια επανάσταση συντελεσθεί, η Νίκη θα στεφανώσει το µέτωπο και του τελευταίου, του πιο ταπεινού, εργάτη.

 

Με τη µεγάλη και σταθερή αυτή ελπίδα σας στέλνουµε τον αδελφικό µας χαιρετισµό.
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