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∆ηµοσία δήλωσις τῆς 19.4.1981
«ΤΙ ∆ΕΝ ΕΞΕΧΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»
᾽Απάντησις εἰς ἐρώτηµα τῆς ἐφηµερίδος ΤΟ ΒΗΜΑ (19.4.1981)

« Τὸ ἐρώτηµά σας, τὶ δὲν ἐξέχασα ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς δικτατορίας,
ἐπιδέχεται µιὰ µονολεκτικὴ ἀπάντησι : τὰ πάντα !
Ναί, τὰ ἐνθυµοῦµαι ὅλα !
Πρώτιστα, τὴν ἐντροπή, ποὺ αἰσθανόµουνα ὡς ῞Ελληνας, γιὰ τὸ
γελοιοδέστερο αὐτὸ κατασκεύασµα στὴν νεωτέρα ἑλληνική µας ῾Ιστορία,
ποὺ µόνον σὰν «ὕβρις», µὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὅρου στὴν ἀρχαία τραγῳδία, θὰ
µποροῦσε νὰ χαρακτηρισθῇ.
Τὰ παρανοϊκὰ καὶ ἀµαθῆ περιτρίµµατα, ποὺ ἡ κτηνώδης βία
ἀνέδυσε στὴν ἐπιφάνεια τῆς δηµοσίας ζωῆς, καὶ τά, ἀκόµη θλιβερώτερα,
ἐνεργούµενα καὶ εὐτελεῖς θεράποντες τῶν ἀπαιδεύτων ἐκείνων.
Τὴν ἀποσύνθεσι τοῦ ἐθνικοῦ καὶ κοινωνικοῦ µας βίου, ποὺ µὲ
γιγάντια βήµατα προώθησαν οἱ ἄθλιοι ἐκεῖνοι.
Τὰ µύρια ἐγκλήµατα σὲ βάρος χιλιάδων ἑλλήνων πολιτῶν καὶ τά,
ἀκόµη πιὸ καίρια, ἐγκλήµατα κατὰ τῆς ἐθνικῆς µας ὑποστάσεως : πιὸ
συγκεκριµένα, τὸ µέγα χάσµα, ποὺ ἀνέσκαψαν, ἀνάµεσα στὰ δύο τµήµατα τοῦ
ἐθνικοῦ µας συνόλου, τὸ στρατευµένο καὶ τὸ µὴ στρατευµένο · τὴν
περιφρόνησι, ποὺ ἐνέπνευσαν, ἰδίως στὴν νεότητα, µὲ τὴν ἰταµὴ ταύτισί τους, οἱ
ἀνιστόρητοι καὶ ἀπαίδευτοι, πρὸς ὅλες τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες, µὲ τὶς ὁποῖες
ἔζησε καὶ συνετηρήθη καὶ ἐµεγαλούργησε µέχρι σήµερα, παρὰ τὶς τόσες
ἀντίξοες καὶ χαλεπὲς συγκυρίες καὶ περιστάσεις, ὁ ῾Ελληνισµός · καὶ ἀκόµη
πιὸ ἁπτά, τὸ φρικτὸ ἔγκληµα τῆς κυπριακῆς τραγῳδίας (τὴν µεγαλύτερη
αὐτή, µετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ᾽Ιωνίας, ἐθνικὴ συµφορὰ) καὶ τὴν ὀλέθρια
θέσι, στὴν ὁποία περιήγαγαν τὶς ἐξωτερικές µας σχέσεις καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία
τόσο µοχθοῦµε, χρόνια τώρα, νὰ ἐξέλθουµε ...
Ναὶ τὰ ἐνθυµοῦµαι ὅλα αὐτά. Καὶ τὰ ἐνθυµοῦµαι ὄχι ὡς ἄτοµο.
᾽Αλλὰ ὡς µονάδα τοῦ ἐθνικοῦ µας συνόλου, ποὺ θέλει νὰ αἰσθάνεται, πὼς
καὶ ἀπὸ µέσα της περνᾷ, στὸ αἰώνιο διάβα του, τὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ
῾Ελληνισµοῦ ... Καὶ διότι πιστεύω, πὼς ἡ συντήρησις ἀκριβῶς καὶ αὐτὴ ἡ
ἐθνική µας ἐπιβίωσις θὰ ἐξασφαλισθοῦν µόνον µὲ τὴν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς
µας µνήµης .
Ναί, εἶναι ζήτηµα ζωῆς, νὰ θυµούµαστε τὰ πάντα !
῾Ως πρὸς τὰ βιώµατά µου ὡς ἀτόµου, ἂς µοῦ ἐπιτραπῇ, νὰ µὴ ᾽πῶ,
τὶ δὲν ἐξέχασα. ῾Η ἀπόλυτος σιγή, ποὺ ἐτήρησα, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ
τερµατισθῇ. ῎Αλλωστε, τόσον ἐδικαιώθη ἐκ τῶν ὑστέρων, καθὼς τοὐλάχιστον
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γιὰ πολλοὺς λόγους νοµίζω. ᾽Ηµπορῶ νὰ εἰπῶ µονάχα, καὶ µόνο τώρα, πὼς
«θέλω, µὰ δὲν βολεῖ νὰ λησµονήσω» ... ».-
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