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ΕΜΠΡΟΣ
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ελληνίδες, Έλληνες, καλώς ήλθατε.

Είμαστε εδώ! Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε χιλιάδες.

Είμαστε Έλληνες!

Για την Ελλάδα. Πρώτα η Ελλάδα!

Μεγαλώνουμε την Ελλάδα, το ξέρουμε!

Χαιρετίζουμε σήμερα την ίδρυση της Νέας Ελλάδας.

Και πάλι δίδουμε το όραμα. 

Εμπρός! για μια Νέα Ελλάδα.

Έφτασε η μεγάλη μέρα.

Μια ένδοξη εποχή αρχίζει. 

Όλα από την αρχή. Ας αρχίσουμε!

Είμαστε το κίνημα της νέας εποχής. 

Το κοινωνικό κίνημα των πολιτών.

Η Ελλάδα των Πολιτών.

Συναντηθήκαμε και γνωριστήκαμε.

ΗΡΘΑΤΕ. ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ. ΝΙΚΗΣΑΜΕ!

Είμαστε οι νικητές! Πρώτοι! οι Έλληνες.

Εσείς έχετε την δύναμη. Μόνο εσείς.

Όλοι μαζί δημιουργούμε την Ελλάδα που μας αξίζει. 

 Πάμε μπροστά. Πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο μακριά. Ήρθε η ώρα να ανέβουμε 
ψηλότερα. Πολύ ψηλότερα. Η Ελλάδα, που οραματιζόμαστε, πρωταγωνιστεί. 
Εσείς πρωταγωνιστείτε, εσείς μπορείτε. Εσείς! είσθε η Ελλάδα.

Έχουμε τον πρώτο λόγο!

Θα ακουστούμε! Ώστε δεν θα μπορούν να μας ξεχάσουν.

Θα κερδίσουμε! όταν φιλοτιμούμεθα. Προφτάστε! 

Οι σκοποί μάς καλούν εις τα μέγιστα. Τα δίκαια του γένους και το πεπρωμένο 
του έθνους μας μάς οδηγούν. Προχωράμε! Από την Ελλάδα για τον Κόσμο. Για 
όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα θα δοξαστεί!
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Πολίτες της Ελλάδας, 
αυτός είναι ο σκοπός, ο προορισμός, η αποστολή μας. Αυτή είναι η αξιοσύνη 
μας η μεγάλη. Είμαστε χρήσιμοι στην Ελλάδα και στην ανθρωπότητα. Γινόμαστε 
σημαντικοί, ζούμε και προκόβουμε. Ξεπερνούμε τα σύνορά μας και κατακτούμε 
τον κόσμο.

Εμείς! Οι Έλληνες έχουμε την επιθυμία της δημιουργίας. Είμαστε μια χώρα 
πολιτισμού, πλουτισμένη από τον δικό μας πολιτισμό. Η αξία της Ελλάδας είναι 
ανεκτίμητη. Η Ελλάδα συμβολίζει τις ιδέες της προόδου. Η Γη μας είναι ιερή. Ο 
Ελληνισμός είναι μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία ζωής. Δέντρο ζωής και καρπός 
βίου. Αυτή είναι η αφετηρία μας, από εδώ ξεκινάμε. Σηκώστε πανιά να πάρει φόρα 
η ζήση!

Είμαστε Έλληνες. Έχουμε πλήρη συναίσθηση αυτής της ευθύνης. Την υποχρέωση 
της πίστης των ιδανικών, που γεννήθηκαν στον τόπο μας και της οικουμενικής 
εξάπλωσής τους. Όραμα και αποστολή μας είναι η Αναγέννηση της Ελλάδας, καθήκον 
μας η Συνέχεια του Ελληνισμού. Αισθανόμαστε την υποχρέωση να σταθούμε στο 
ύψος αυτής της απαίτησης. Τότε θα βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Αυτός είναι 
ο δικός μας πατριωτισμός! Αυτή είναι η θέληση, που μας αλλάζει.

Αλλάζουμε! την Ελλάδα. Μας αξίζει μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα περήφανη 
στον κόσμο. Μια Ελλάδα Νέα.

Κοιτάξτε γύρω σας, ο κόσμος αλλάζει. Κάθε μέρα, πιο γρήγορα από ποτέ. Δεν 
ζούμε πια σε μια εποχή αλλαγών. Ζούμε την αλλαγή εποχής. Το νέο όραμα να 
είναι ανθρωπιστικό. Μέτρο όλων ο άνθρωπος. Το δικό μας σύστημα κρατεί τον 
μέσο όρο. Η κατάφαση της ζωής γίνεται πανανθρώπινη ολότητα των πόθων και 
των προσδοκιών μας. Πρόοδος είναι η πίστη στις δυνατότητες του ανθρώπου. Η 
ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός για την ανάπτυξη όλων. Τη ματιά που κοιτάζει έτσι 
τη ζωή την ονομάζουμε ελληνική! Ευτυχείτε!

Το προοδευτικό όραμα θεμελίωσε την Ελευθερία, διασφαλίζει τη Δημοκρατία, 
κατοχύρωσε τα Δικαιώματα. Εμείς θ’ αλλάξουμε τον κόσμο! Ας γίνει ξακουστό το 
κάλεσμά μας! για τον Κόσμο που έρχεται. Στην αιχμή του χρόνου, στην αυγή των 
νέων καιρών έρχεται η ελληνική αγγελία. Αποκατάσταση της ενότητας μέσα από το 
ανάπτυγμα της ελληνικής προσπάθειας. Είστε οι μέτοχοι των έργων του Έθνους. 
Χαρά σε σας! 

Εγκαινιάζουμε μια πανελλήνια προσπάθεια. Χαράσσουμε νέα πορεία, που 
στηρίζεται στη λαϊκή μας παράδοση, στις ρίζες μας. Στον ιστορικό ελληνικό 
ανθρωπισμό. Στον πολιτισμό μας, στον πολιτισμό της ειρήνης και της προκοπής. Δεν 
υπάρχει καμιά άλλη διέξοδος. Καμία άλλη προοπτική. Θα συνεχίσουμε δημιουργικά 
τη μεγάλη παράδοση του Ελληνισμού. Είμαστε ο οίστρος της Ιστορίας. Θα γράψουμε 
ιστορία, θα αφήσουμε εποχή! Η ημέρα η ελληνική ανατέλλει, για μένα, για σένα, για 
όλους!

Εμείς οι Έλληνες είμαστε προοδευτικός λαός. Μπορούμε να ευημερήσουμε. 
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Κοιτάμε μπροστά. Οι λαοί! αλλάζουν τα πράγματα. Μια μεγάλη αλλαγή ανέτειλε. 
Θέλουμε να τη ζήσουμε! 

Ένας είναι ο δρόμος, η Ελληνική Αλήθεια, που βρίσκεται μέσα στις αθάνατες 
πράξεις και μεγάλες έννοιες της Ιστορίας μας. Πάντα η αλήθεια της Ελλάδας θα 
υπάρχει. Αυτή μας ελευθερώνει. Οι Έλληνες ζούμε στο φως της δικής μας αλήθειας. 
Ό,τι είναι εθνικό είναι αληθές. Αυτό είναι το αλάνθαστο κριτήριο αληθείας. Είναι ο 
δικός μας γνώμονας!

Ναι! θα σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Τώρα Ελλάδα είναι όλος ο 
κόσμος. Πάλι οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες!

Αγνάντια στον κόσμο θα δώσουμε το μέγα μάθημα. Από τον μικρό τόπο θα βγουν 
οι μεγάλες ουσίες. Το καθολικό εκδηλώνεται σε όργανα εθνικά. Είστε! τα όργανα 
του Έθνους. Είμαστε στον ισθμό της ιστορίας, στην Ελλάδα! δεν πάει μακρύτερα. 
Οι άνθρωποι θα μας ακολουθήσουν. Τα έτη της Πατρίδας μας δεν θα εκλείψουν! 
Είμαστε οι όντες και οι ερχόμενοι. Είμαστε οι άνθρωποι του μείζονος αιώνος, ο 
μέγας Λαός! Ας ξεκινήσουμε!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
η Δημοκρατία, και η Ελευθερία είναι έννοιες της Ιστορίας μας. Η τελειότης του 
ελληνικού πνεύματος συμπίπτει με την οικουμενική λειτουργία του πολιτεύματος 
του πολιτισμού. Τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητας ταυτίζονται με τα 
ηθικά ενδιαφέροντα του Ελληνισμού. Τα ενεργήματα της ευμάρειας της αρχαίας 
διάνοιας μάς εκληροδότησαν τη διαιώνιση των αρχών και των αξιών: της 
Ειρήνης, του Ανθρωπισμού, της Δικαιοσύνης. Αυτές είναι οι πλέον ανθρώπινες 
πραγματοποιήσεις. Σκοπός μας η αναγέννηση του πνεύματος, επιδίωξή μας 
η ανάδειξη των εθνικών δυνάμεων. Αυτή είναι η έγνοια μας. Η φροντίδα και η 
μέριμνα για το καλό. Έχουμε μόνο μία ιδεολογία, το Καλό της Ελλάδας!

Οι ιδέες είναι η μεγάλη περιουσία της Ελλάδας. Κανένας ποτέ λαός δεν επιβλήθηκε 
στην παγκόσμια συνείδηση μόνο με επιτεύγματα υλικά. Θριάμβευσαν οι λαοί εκείνοι, 
όπως ο δικός μας, που δημιούργησαν πολιτισμό και με τον πολιτισμό τους έγραψαν 
ιστορία, κέρδισαν τον θαυμασμό των εθνών.  Η πλούσια συγκομιδή των Ελλήνων 
είναι παράδειγμα πνευματικής αποδόσεως. Μπορούμε! και εμείς σήμερα με τις 
επιδόσεις μας να διεκδικήσουμε θέση τιμητική μεταξύ των προηγμένων λαών του 
κόσμου. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια νέα εντολή, που μας ανατέθηκε 
ήδη διά των ιδεών. Αν αυτά που έχουμε στον νου τα κάνουμε πράξη, η αναγνώριση 
θα έλθει από μόνη της. Θα ξανακερδίσουμε το δικαίωμα στα μεγάλα αισθήματα. Ο 
λόγος μας έγινε ρήση, κατέστη υπόσχεση. Αυτό είναι το Ελληνικό Αλφάβητο. Τα 
έθνη σπεύδουν σ’ εμάς. Να! τι μας τιμά.

Ανεβαίνουμε την παγκόσμια σκάλα. Διαθέτουμε την ολοκληρίαν της ζωής, 
έχουμε την κυριότητα του μείζονος αγαθού. Το επιχείρημά μας είναι κοσμοϊστορικής 
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ολκής και ακτινοβολίας γεγονός. Με τα εντάλματα της Ρωμιοσύνης. Χαρά σε σας, 
Ελλαδικοί και γεια σε σας, Πολίτες!

Αυτές οι αξίες είναι ο πλούτος των Ελλήνων. Αυτές είναι οι αξίες μας. Να, γιατί το 
θέμα του ελληνικού ανθρωπισμού έχει ενδιαφέρον και σπουδαιότητα. Είναι θέμα 
ηθικής λάμψεως και αξίας, θέμα ψυχικού μεγαλείου του Έθνους. Η επικράτησή 
του είναι θέμα παντός Έλληνος και κάθε  Ελληνίδος. Είμαστε οι φιλοδοξίες μας και 
το ίδιο το όνομά μας. Η επιστροφή του Ελληνισμού είναι ίσως η πιο ωραία ιδέα 
σε όλο τον κόσμο, η ιδέα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Θα σήμαινε 
την αναγέννηση και το ξανάνιωμα του έθνους μας. Ένα πανανθρώπινο σύμβολο. 
Η γιορτή όλης της ανθρωπότητας αποτελεί κληρονομιά του Ελληνικού Πνεύματος. 
Κτήμα και απόκτημα της ελληνικής δημιουργικής υποστάσεως. Αγαπάμε τη ζωή!

Με νου ελευθερίας βάζουμε σε κίνηση την ιστορία. Θα ολοκληρώσουμε τα 
πεπρωμένα μας, θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις της ελληνικής σοφίας. Το ελληνικό 
νόημα θα τελέσει το καλό των ανθρωπίνων υποθέσεων. Απαγγέλλουμε την 
ετυμηγορία, διακηρύττουμε την ελευθεροφροσύνη μας, την αναβίωση της φιλίας 
και της συναδέλφωσης. Αυτό είναι το συμβόλαιο για την ευτυχία! Κάνουμε όσα 
καλά και όσα πιο πολλά μπορούμε. Διότι είναι η Ελλάδα μας!

Γύρω από κάθε πνευματική προσπάθεια ανοίγονται πρακτικοί ορίζοντες, που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ένα στήριγμα την κατάλληλη ώρα και να αναδώσουν 
ένα φως στην ακέραια αποστολή της ελληνικής ουσίας, και της ανέγερσης της 
πνευματικής γνωριμίας, στο μέτρο της καλής θέλησης και του προορισμού των 
εθνών. Ώστε να στραφούμε με άρτια βούληση και πίστη προς τη δυνατή ισορρόπηση 
του κόσμου και την ομόθυμη γνώριση εκείνων των ενεργητικών αρχών, που 
αποτελούν στην ιστορία των ιδεών τον πνευματικό ήλιο, από τον οποίο απορρέει 
προαιώνια η δημιουργική ζωή της ανθρωπότητας. Να, τι θα κάνουμε!

Γιατί όχι; Η άποψή μας για τον κόσμο είναι τόσο μεγάλη! Ανοίγει η αυλαία, το 
ελληνικό τόλμημα προβάλλει στο προσκήνιο. Υπάρχει σκοπός, το ξέρετε ήδη! 
Τέτοια είναι η φύση των μεγάλων ιδεών, που συντάσσουν το ελληνικό δόγμα, 
που κυριαρχούν στον ελληνικό οργανισμό. Το εθνικό ήθος μας να αναδειχθεί σε 
παγκόσμια  ιδέα. Κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο! Τι πιο ελληνικό; Κυκλώνουμε τη 
ζωή!

Έχει κανείς άλλος σήμερα τέτοια φρόνηση ή ανώτερη εκλογή; Είναι η Ελληνική 
Αποκάλυψη. Ερχόμαστε για να χαρίσουμε! Το μεγάλο σχέδιο θα υλοποιηθεί. Έρχεται 
η ημέρα. Μην έχετε αμφιβολία. Η Ελληνική Ιδέα θα σφραγίσει όλα τα μήκη και τα 
πλάτη. Εσείς είσθε η έκφραση του σκοπού, η θέληση για την Ελλάδα. Έχουμε τα ηνία. 
Τα έργα μας θα δώσουν αρχή και τέλος. Αναγγέλλουμε την Ελληνική Παρουσία των 
Αξιών στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αρχίζουμε!

Έχω μια δόξα να ζητήσω από εσάς: Να θέλετε όσα τη ζωή βαστούνε. Τραβάμε! τη 
χαρά προς τα πάνω. Αρχινά! ο ήλιος. Εδώ, στην Ελλάδα, εδώ ανταμώστε! 

Εδώ στην Ελλάδα ακούστηκε ο πρώτος Ολυμπιακός Ύμνος, εδώ ακούστηκε ο 
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Επιτάφιος του Περικλή, εδώ ανέτειλε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, εδώ λειτουργείται 
το Πάσχα των Ελλήνων. Εδώ είναι ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη, εδώ είναι 
Μαραθώνας και Θερμοπύλες, ο Όλυμπος και οι Δελφοί, το Σούλι και η Αλαμάνα. 
Είναι όλοι τους εδώ, ο Κολοκοτρώνης και ο Οδυσσέας, ο Μέγας Αλέξανδρος και 
ο Παλαιολόγος, από το Μεσολόγγι και την Αγιά Σοφιά ώς την Πίνδο και το γαλάζιο 
Αρχιπέλαγος.

Η Ελευθερία μας είναι «απ΄ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Η Ιστορία 
μας είναι γραμμένη με αίμα στην πέτρα. Εσείς είστε η πέτρα! Δικά σας είναι τα 
κατορθώματα. Είμαστε οι κάτοχοι της Ελληνικής, γλώσσας και σοφίας. Είμαστε οι 
κτήτορες της Ελληνίδος φύσεως, όπου οι μεγάλες ιδέες μορφώθηκαν, γεννήθηκε 
ο ηρωισμός, ιστορήθηκαν οι Άθλοι του Ηρακλή, σπαθίζουν τα χελιδόνια, υμνήθηκε 
η ζωή και οι χαρές της. Χιλιάδες χρόνια φύεται η δάφνη, φυτρώνει η άμπελος, 
της ελιάς εδώ οι ναοί και οι κάμποι. Το λαϊκό πνεύμα ζωντάνευε την Εθνική Ζωή 
και λάμπρυνε τα γόητρα τού ελληνικού κάλλους. Μας θαμπώνουν, μας μεθούνε 
νεράιδες, ήρωες, θεοί. Κι ο μύθος με τη ζήση μας κι ο θρύλος με τη χτίση. Αυτή είναι 
η πατρίδα μας. Ιδού! εμείς, της φύτρας μας οι τύχες. Να πάρουμε την ξεχωριστή 
θέση, που μας έδωσε η δύναμη της φύσης και καθόρισε η μοίρα μας. Η Ιστορία 
είναι με το μέρος μας!

Δική μας αποστολή είναι να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα της κληρονομίας μας 
και να αξιοποιήσουμε το προνόμιο του ελληνικού νοήματος. Χρέος μας η ανόρθωση 
του Έθνους, η άνοδος της Ελλάδας. Είμαστε το πυρ της ιστορικής ύλης. Να γιατί 
υπάρχει το ελληνικό κι όχι το τίποτα. Γιατί έτσι! Γιατί έτσι θα σώσουμε τον κόσμο. 
Στον χάρτη του κόσμου είμαστε οι οδηγοί! Θα ηγηθούμε! 

Συμπολίτες,
σήμερα, όλοι συμφωνούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία νέα αρχή. Ένα άλμα προς 
το μέλλον. Να γράψουμε, όλοι μαζί, ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας και μάλιστα 
ένδοξο. Κάθε αρχή ξεκινά από μια αλήθεια. Μία μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η 
διαφορά της αρχής από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Η αλήθεια, που έχει τη δύναμη 
να αλλάξει τα πάντα. Κάνετε! να ζήσουμε την Ελλάδα. Υπάρχουν Ελληνες!

Με την ελευθερία του ήθους του ελληνικού και την αίσθηση της κοινής ιστορικής 
μοίρας, που συναρθρώνει τα υψηλά αισθήματα με την ορθή συνείδηση και τον 
δυναμισμό, που οδήγησε το έθνος μας στην κεντρική σκηνή της ιστορίας. Μια νέα 
αρχή, έτσι η κοινή μας θέληση γίνεται πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που 
συνέχει την παράδοση με το μέλλον, που δημιουργεί το παρόν. Το οποίο βιώνεται 
σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, έναν κόσμο που στοχαζόμαστε στη βάση του ηθικού 
ελληνικού οικουμενισμού. Η λύτρωση θα έλθει από εκεί που έχει ξανάρθει, από το 
κύριο κέντρο. Από την Ελλάδα! Εδώ υπάρχει τόπος για τον άνθρωπο. Η ανθρωπότητα 
θέλει να αγαπήσει! Θα βρούμε το δίκιο και τα δίκαιά μας! Ο άνθρωπος τον άνθρωπο 
θα δικαιώσει. Δικαιοσύνη επί της γης. Πιστέψτε με!
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Έλληνες,
σας καλούμε όλους και όλες να ενστερνιστούμε αυτές τις ιδέες, να τις κάνουμε 
πράξη ζωής. Να αφήσουμε πίσω τις νοοτροπίες, που μείωσαν την Ελλάδα. Διότι 
η κρίση, που όλοι βιώνουμε δεν είναι μόνον οικονομική. Αυτή η κρίση είναι το 
αποτέλεσμα μιας πνευματικής κάμψης. Βρίσκεται πέραν κέρδους ή ζημίας. Τα 
λάθη που έγιναν δεν πρέπει να επαναληφθούν. Βάζουμε τα δυνατά μας! Έτσι, λαέ 
μου, το ποθείς κι έτσι λαέ, το κάνεις!

Η Ελλάδα του σήμερα κινείται σε ελεύθερη πτώση. Με ουσιαστική απώλεια μνήμης, 
με απώλεια συνειδήσεων. Τα σχέδια που εφαρμόστηκαν απέτυχαν, οι υποσχέσεις 
εξαντλήθηκαν. Ο Ελληνισμός υπήρξε αποφασιστικός πνευματικός παράγοντας της 
Οικουμένης για αιώνες. Ποτέ άλλοτε δεν βρισκόμασταν σε δυσκολότερη θέση από 
σήμερα. Κινδυνεύουμε να μη διαθέτουμε τα απαραίτητα μεγέθη για την ιστορική 
αναπαραγωγή μας ως εθνικού υποκειμένου. Αρκετά! Υψώνουμε το ανάστημά μας. 
Αλλάζουμε τη φορά των πραγμάτων. Θα μας μνημονεύσει η ανθρωπότητα!

Να πού βρισκόμαστε σήμερα, και εμείς και ο Κόσμος: μπροστά σ’ ένα σταυροδρόμι. 
Σημείο συνάντησης ή απομάκρυνσης. Εκεί που είναι ο κίνδυνος κι εδώ που είναι 
η ελπίδα. Στον στρόβιλο του κόσμου, στη δίνη της ιστορίας η σπείρα ξετυλίγεται σα 
σβούρα. Ανακάτεμα παντού. Όλα τερματίζονται χωρίς να τελειώνουν, όλα αρχίζουν 
χωρίς να ξεκινούν. Ο κόσμος κουράστηκε. Εμείς λέμε, η ιστορία δεν έχει τέλος, έχει 
μόνον αρχή. Τώρα αρχίζουμε!

Ξετυλίγουμε τη θηλιά, που πλέκεται στον ιστό της ζωής. Το δέσιμο ή το λύσιμο 
εξαρτάται από πού τραβάς. Τραβάμε την άκρη της ελληνικής ψυχής. Αυτή είναι, που 
λύνει και δένει. Λύνουμε τον γόρδιο δεσμό, σπάμε τα δεσμά. Με εύστοχον χείρα 
και ισχυρούς βραχίονες, που με βια μετρούν τη γη. Ξεμπλέκουμε το κουβάρι του 
κόσμου. Χαράσσουμε τον ελληνικό μεσημβρινό στο κοσμοδιάγραμμα. Ενώνουμε 
τους πόλους με μία γραμμή, ένα ουράνιο τόξο συνδέει όλα τα σημεία της υδρογείου, 
γη και ουρανό. Οι κύκλοι μας ανήκουν στην οικουμένη!

Ο κόσμος είναι η Ελλάδα που μεγαλώνει. Οι θύρες ανοίγονται και τα έθνη 
εκπλήσσονται. Διακονούμε το έργο μας. Το αποφασίσαμε! Η απάντηση υπαγορεύτηκε 
από τα ελληνικά ρήματα. Θα αξιωθούμε τα μέγιστα. Αυτά επιδιώκουμε να 
κατακτήσετε! Σας ξέρω, δικαιώνετε τη ζωή!

Βγαίνουμε από το μάτι του κυκλώνα με πυξίδα την ελληνική λογική, Λογικό των 
μεγαλύτερων διαστάσεων. Το κλειδί, που ψάχνει ο κόσμος είναι η ελληνική στιγμή. 
Από εδώ κάνουμε άλμα ζωής. Κρατάμε το μέτρο για τη νέα ζωή. Διαθέτουμε τον 
Ελληνικό Λόγο, τον Ελευθερωτή!

Απαντούμε σ΄ αυτή την πρόκληση. Βάζουμε τέλος σε μια μακρά καθοδική πορεία 
του νεότερου ελληνισμού. Ο αγώνας μας θα είναι νικηφόρος. Θα διαδώσουμε τη 
ζωντανή πρόταση του ελληνικού διαφωτισμού στον σύγχρονο κόσμο, με λογισμό και 
μ΄ όνειρο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να περάσουμε από τη σημερινή καταισχύνη 
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σε μια νέα ακμή. Οι προσδοκίες μας είναι υψηλές. Όλα αρχίζουν από την κορυφή. 
Μεγαλύτεροι στα ύψη!

Μέσα από την ανάπτυξη διαφορετικών βαθμίδων στην κλίμακα του χρόνου 
της ιστορίας η παγκοσμιότητα αντιφάσκει. Τα βάσανα και οι αμαρτίες του κόσμου 
έφτιαξαν τυραννίες και ανεξέλεγκτους κυρίους. Ο άνθρωπος δυσφορεί και οδυνάται. 
Το κακό νόμισμα έβλαψε πόλεις, ο χρυσός υποδούλωσε πολιτείες. Ζητούν το ψωμί 
του φτωχού και του πένητος. Μιλούν για εμπορεύματα, αγορές, ισολόγια, κάνουν 
προσθαφαιρέσεις, παντού υπολογισμοί. Πήραμε τον κάλαμο και θα συντρίψουμε τα 
σκεύη κεραμέως. Έθνη πέφτουνε και χώρες τρίζουν, οι Έλληνες θα απαντήσουν. 
Δίκιο! έχετε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν υπάρχουν οφειλές και οφειλέτες, 
υπόχρεοι και υποχρεώσεις. Να ζήσουμε θέλουμε χωρίς ανάγκες, αυτό είναι 
το αίτημα ζωής. Δωρίζουμε τον Άρτο Ζωής τον ελληνικό, που θα χορτάσει τους 
πάντες. Αυτή! είναι θαυμαστή οικονομία και τα πλούτη περισσεύματος της ελληνικής 
φιλοτιμίας. Έχουμε να ζήσουμε! Μεγάλη είναι η καρδιά μας, πλατειά είναι η γη μας. 
Γίναμε! η περιουσία του ανθρώπου. Ναι, θα κρατήσουμε τη ζωή, έχει ο Θεός! Αυτή 
είναι η Ελληνική Βίβλος, η Νέα Ελληνική Διαθήκη. Θα γίνει το όραμα πράξη, θα 
συμπράξουν όλα σ’ αυτό. Μέσα από τη διάθεση της δύναμής μας θα προσδιοριστεί 
το ξεδίπλωμα του ελληνικού εγχειρήματος για τους μετέπειτα στόχους της ανοδικής 
ιστορικής (μας) εξέλιξης. Ξεκινάμε από την πρώτη παράλληλο. Από την Ελλάδα, και 
στην Ελλάδα! 

Η πρότασή μας δεν απαιτεί υλικές δαπάνες, ως έθνος έχουμε το ανεξάντλητο 
απόθεμα και τους αξόδευτους πνευματικούς πόρους. Στη γνώμη και στο νου κανένας 
δε μας πιάνει. Απαιτείται ένας νέος προσανατολισμός της νεοελληνικής σκέψης. 
Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να ξαναβρούμε το νόημα της ζωής με τον 
δικό μας ελληνικό τρόπο. Να! η ευκαιρία. Θα ασκήσουμε τις θελήσεις μας. Μετράμε 
το άγιο χώμα, θα μας δώσει πλουσιοπάροχα   τα αγαθά με τη δόξα του μόχθου. 
Η δημιουργία μας δεν τέλειωσε! Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε! Θα διαφυλάξουμε 
του έθνους τη ζωή. Αιώνες ιστορίας και γενεές Ελλήνων μας παρακολουθούν 
και μας παροτρύνουν. Είναι η σειρά μας! Όραμά μας το ιδανικόν ολοκλήρου του 
έθνους. Ένα καθολικό όραμα επανένωσης και προόδου της ανθρωπότητας. Αυτό 
ευαγγελιζόμαστε! Τα πνευματικά σύνορα της Ελλάδας, τα όρια του   Ελληνισμού 
φθάνουν ώς τις ακρώρειες του κόσμου και τις φωτίζουν. Η Ελλάδα αγρυπνά! και 
μάρμαρα σκαλίζει.

Κάθε λαός έχει έναν πολύτιμο θησαυρό, στον οποίο συνάπτει την τιμή του. Τον 
φυλάει και τον αυξάνει. Οι Έλληνες κατορθώσαμε το έργο αυτό προσφέροντας στους 
πάντες. Μοιράσαμε το πλεόνασμα από τα πλούτη και τα μεγαλεία μας. Μοιράζουμε 
δίκαια και με καλοσύνη. Το πιστώνεται διαιώνια ο ελληνικός λαός. Πρόκειται για 
την πνευματική μας υπόσταση και στάση ανά τις χιλιετίες. Η ανθρωπότητα είναι 
κατάχρεη στους Έλληνες. Η Ελλάδα δικαιούται να καλέσει τους λαούς της γης σε μια 
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Νέα Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Πέστε! και φιλήστε! το χώμα της Ελλάδας, 
το γεμάτο καλοσύνη! Εν Υψίστοις και επί Γης Ειρήνη!

Εξ όλων των εθνών το Ελληνικόν έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι αναγεννάται 
και αναζεί. Κινείται και διατηρεί τον χαρακτήρα του. Αυτό είναι το κλειδί της δύναμής 
μας. Η ικανότητα του Έλληνα να έχει Ιστορία. Ιστορία μεγάλων κεφαλαίων!

Όμως, τι αξίζει να θέλει να ζει μια φυλή, αν δεν ήθελε να νικήσει; Αν δεν θέλει 
να δημιουργήσει; Εάν δεν κατορθώσει να ηγεμονεύσει; Να επικρατήσουμε 
πνευματικώς! Υπερέχουμε!

Με την ελληνική ελευθερία απαντούμε στην παγκόσμια κρίση, με την αφύπνιση 
του ελληνικού πνεύματος λύνουμε το αίνιγμα. Πρόκειται για ένα εγχείρημα 
πανεθνικής διάστασης. Είναι ο Ευαγγελισμός της Ελληνικότητας και η Αναγγελία 
του Πανελληνισμού. Αρχίστε! Μας παρακινούν η αγωγή και η παράδοσή μας. Το 
νέο Εμβατήριο της Νίκης μας ας ηχήσει απ΄ άκρη σ΄ άκρη. Γεια σου, Ελλάδα!

Έχουμε ένα όνειρο οι Έλληνες: την Ελευθερία! 
Αυτό είναι το χρυσάφι της ιθαγένειας, της ράτσας μας, της Ρωμιοσύνης.

Συνέλληνες,
ως έθνος δεν έχουμε παρόν. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η 
Δημοκρατία απειλείται. Το κράτος χρεοκόπησε. Οι αρχές του συντάγματος δεν 
εφαρμόζονται, η πολιτεία αδυνατεί να τις υπερασπισθεί. Η γραφειοκρατία τις 
υπονομεύει. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί. Η διάκριση των εξουσιών παραβιάζεται. 
Τα δικαιώματα των πολιτών δεν προστατεύονται. Το κράτος δικαίου έχει καταργηθεί. 
Οι όροι του κοινωνικού συμβολαίου έχουν καταλυθεί. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Η 
χώρα διασύρεται διεθνώς. Οι παθογένειες του συστήματος εξουσίας εγκυμονούν 
κινδύνους για την εθνική μας ασφάλεια. Η μετάθεση του βάρους και των συνεπειών 
των λανθασμένων επιλογών στις γενιές του μέλλοντος είναι ανήθικη. Η κοινωνία 
χρεώνεται για τη συντήρηση του πελατειακού κράτους. Η τακτική της αποφυγής 
του πολιτικού κόστους αποτελεί καθημερινή πρακτική. Ο λαϊκισμός κυριαρχεί. Η 
διαρκής μετατόπιση ευθυνών είναι υποκριτική. Η διαφθορά μαστίζει την πολιτική, 
δεν διακονείται το δημόσιο όφελος ούτε πρυτανεύει η εντιμότητα. Δεν υπάρχει 
διάκριση μεταξύ συμφερόντων και κυβερνήσεων. Το κέρδος επικρατεί έναντι του 
κοινού αγαθού. Ποιος διευθύνει; Η ανεργία αυξάνεται, οι ανισότητες διευρύνονται, 
η φτώχεια εξαπλώνεται, οι αδύναμοι υποφέρουν, η αδικία έγινε νόμος. Μας πάνε 
από το κακό στο χειρότερο. Μας στέρησαν τη χαρά. Οι πολιτικοί χρεοκόπησαν 
την Ελλάδα γιατί υπηρέτησαν φτωχές και πτωχευμένες ιδέες. Κάνουν τα πάντα 
μικρά. Μας λιγοστεύουν! Αρέσκονται στο καθόλου και στο τίποτα. Λένε και ξελένε, 
ψεύδονται. Κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Απέτυχαν! καλά ο λαός μας το ξέρει. Τα 
κόμματα μάς έβλαψαν, οι πολιτικοί μάς εξαπάτησαν, οι ιθύνοντες αυθαιρετούν, 
οι αξιωματούχοι αδιαφορούν. Φτάνει πια! Η συνέχιση λειτουργίας αυτού του 
συστήματος είναι καταστροφική για την πατρίδα. 
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Ελεύθερα μιλούμε! Ν’ άλλαξε ο κόσμος, λέτε; περνάει ο κόσμος όπως πρώτα; 
Έτσι θα ζούμε; Όχι! Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορούμε 
να συνεχίζουμε όπως πριν, αυτή η διαπίστωση γίνεται πολιτική απαίτηση. 
Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να δώσουμε τέλος στην παρακμή. Ό,τι είναι 
να γίνει, θα γίνει από εμάς! Ή θα το κάνουμε εμείς ή δεν μπορεί να γίνει. Ας το 
κάνουμε! Για να αλλάξουμε την Ελλάδα ανατρέπουμε ό,τι μας κρατάει πίσω. Ο 
φαύλος κύκλος σπάζει. Είναι εντελώς αναγκαίο, είναι τελείως επείγον. Αλλάζουμε 
ζωή! Επιλέγουμε την Έγερση. Όποτε δοκιμαστήκαμε, ολοκληρωθήκαμε ως έθνος. 
Υπερβαίνουμε τις δυσκολίες και μεγαλουργούμε. Μια νέα αρχή. Η μετάβαση σε μια 
νέα περίοδο της μακραίωνης ιστορίας μας. Η ανατροπή των δομών του πολιτικού 
συστήματος και του οικονομικού κατεστημένου που οδήγησαν στη χρεοκοπία και 
στην ελάττωση του Ελληνισμού. Μια άλλη Δημοκρατία. Ένα άλλο κράτος, τη μορφή 
του οποίου αποφασίζει μόνον ο λαός. Εμείς μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο, πολύ 
καλύτερο. Ένα κράτος μεγάλων σκοπών! Το θέλουμε, θα γίνει!

Πιστεύουμε στις αρχές που διαμόρφωσαν την ιστορία μας. Δημιουργούμε το νέο, 
που εκφράζει τους πόθους και τις ανάγκες των Ελλήνων. Οδηγός μας είναι οι αξίες 
μας. Αυτές καθορίζουν τους στόχους μας, τα θέλω και το κίνητρο των πράξεών μας. 
Ορίζουν το ήθος της πολιτικής μας. Είναι η βάση της ενότητάς μας. Ερμηνεύουν 
την ιστορία μας. Φωτίζουν τη διαδρομή μας. Ο αγώνας μας είναι αγώνας για την 
Εθνική μας Παλινόρθωση. Κυβέρνηση του Ελληνικού Κόσμου και του Ελληνικού 
Λαού. Αυτό είναι το πολίτευμά μας. Δημιουργούμε από την αρχή την Ελληνική 
Δημοκρατία. Θα επιτύχουμε! 

Ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε όλα. Κάποιοι λένε ότι δεν ήρθε ακόμα αυτή η ώρα. 
Ότι τώρα προέχει να βγούμε από την κρίση, να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. 
Τους ρωτάμε, πού ήμασταν, και τι ώρα είναι; Ο πατριωτισμός μας είναι όλων των 
καιρών, ο Ελληνισμός είναι αιώνια επίκαιρος. Αντί να γυρίζουμε από μια ώρα σ’ 
άλλη, ερχόμαστε σ’ εσένα Ελλάδα. Ήρθαμε για την Ελλάδα. Εμείς γνωρίζουμε, 
είμεθα εντός του μέλλοντός μας! Ο καιρός είμαστε εμείς!

Μας ρωτούν, ποιοι είστε; Απαντούμε, είμαστε οι Έλληνες. Δεν υπάρχει κάτι 
περισσότερο από αυτό. Είμαστε το Άλφα   και το Ωμέγα. Προχωράμε με θάρρος. 
Είμαστε στην ευθεία, που οδηγεί στον σκοπό. Κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει, 
τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα, που έχει έρθει η ώρα της.

Ήρθε η ώρα! Να περάσουμε από την παθητική αναμονή στην ενεργή λαϊκή 
παρουσία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας. Προχωράμε! Με 
τόλμη και αποφασιστικότητα στη θεμελίωση μιας Νέας Ελλάδας. Μιας Πολιτείας 
ταγμένης στην προστασία του Έθνους και στην υπηρεσία του Λαού. Μιας αληθινά 
ανεξάρτητης Ελλάδας. Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση! Οι Έλληνες σώζουν την 
Ελλάδα!

Η πρόκληση της ιστορικής περιόδου πρέπει να εννοηθεί έξω και πέρα από τη 
δυναμική της κρίσης και τις πολιτικές, που την υπηρέτησαν. Δεν υπάρχει άλλος 
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χρόνος για δικαιολογίες ή απραξία. Προβάλλει η ανάγκη της άμεσης δράσης. Να! 
τα όπλα μας. Έχουμε το φρόνημα, διαθέτουμε το ήθος για μια κοινή προσπάθεια 
διάπλασης της κοινωνικής αποτελεσματικότητας με τον λαό μας στο κέντρο. 
Έχουμε την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για τα μεγάλα επιτεύγματα της φυλής 
μας. Φέρουμε την αποστολή τής διάδοσης και της διάσωσης των αδιάβλητων και 
άφθαρτων αληθειών του δημιουργικού Ελληνικού Λόγου. Η Ελλάδα είναι το κέντρο 
της γης! Είναι ολόκληρος ο κόσμος, ο κόσμος μας. Ο Ομφαλός της γης. Ελλάδα! 
διαμαντόπετρα στης γης το δαχτυλίδι.

Έχετε! το σθένος να λάβετε και να αναλάβετε όμοιους ρόλους με ελεύθερη 
τη βούληση. Για τον αγωνιστή και τον αθλοθέτη δεν υπάρχουν περιορισμοί και 
προϋποθέσεις. Απαιτείται μόνον η προσωπική μας προαίρεση και η όρεξη για 
το Αγαθό. Εσείς! είσθε η επιλογή. Η αποδοχή της δύναμής μας έχει το χάρισμα 
της σύλληψης του λόγου μας. Τουτέστιν, η ελληνική ψυχή περιδιαβαίνοντας τους 
ποικίλους αιώνες από εκεί χύνει τη γλυκύτητα στη διάνοιά μας. Αυτή είναι η δωρεά, 
που πλουτίζει την επαγγελία ενός νέου κόσμου δημιουργίας, που μας συναρπάζει 
και μας προμηθεύει την ευχέρεια των ενεργειών προς μίαν ευτυχή διέξοδο. Εύγε!

Η Ελλάδα μάς πλουταίνει. Είναι η ευλογία και η καλοτυχία μας. Το ότι 
ευδοκιμήσαμε και ευτυχήσαμε να είμεθα απόγονοι και κληρονόμοι του ελληνικού 
πνεύματος γίνεται η λύση. Στο βήμα των αιώνων οι δρόμοι μας οδηγούν στα μεγάλα 
ιδανικά. Καταστείτε ανυπόμονοι γι’ αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα θα δοθούν σε 
άλλους καιρούς. Τα κατέχετε ήδη, και έχει καλώς!

Ελευθερωθείτε και ελευθερώστε. Χαρίστε! Δώσετε και πάρετε, θα σας δοθούν 
όλα. Γίνετε!   πλούσιοι. Προλάβετε! η ιστορία σάς περιμένει. Οριστήκατε, δεύτε 
λάβετε και πορευθείτε. Ακολουθήστε μας. Προσέλθετε! Ζητούνται Έλληνες. Να 
‘μαστε! Ας προχωρήσουμε, όμως!

Ακούστε, οι Νέοι Έλληνες,
ποτέ δεν εστάθη ένας λαός τόσο κοντά στους κόσμους τους ήρωος όσο ο ελληνικός. 
Δυστυχώς, όμως, πουθενά δεν ηχεί σήμερον τόσον παράταιρα η έκκληση για ηθική 
πειθαρχία. Πουθενά δεν υπονομεύεται με τόση ευκολία το βάθρο της εθνικής μας 
υπάρξεως. Εσείς! να είσθε εκείνοι που θα σώζουν το έθνος μας. Να έχετε το θάρρος 
να πράξετε και την τόλμη να ενεργήσετε. Είμαστε έτοιμοι για κάθε καλό αγώνα, που 
πρέπει να αρχίσει για τη μεγαλοσύνη της πατρίδας. Η πατρίδα ελπίζει σ’ εμάς!

Ελάτε! μ’ έναν ζήλο, με μια καρδιά. Μας θέλει η Ελλάδα! Η μεγάλη αυτή ώρα 
έφθασε κιόλας. Να, η καλή είδηση. Ανταποκριθήκατε στο πατριωτικό κάλεσμα. 
Βρόντα, Παιάνα! Η πίστη μας περισσεύει. Ας εξαπλωθεί από αυτή τη στιγμή το 
μήνυμα πως η σημαία πέρασε στα χέρια μιας νέας γενιάς Ελλήνων, με τέτοιο 
παράστημα. Περήφανων για την κληρονομιά τους, αφοσιωμένων στα καλά έργα 
του έθνους. Παιδιά της Ελλάδος! τα μάτια στον ουρανό, τα μέτωπα στον ήλιο. 
Κρατάτε! τη Σημαία. Της πατρίδας μας η Σημαία κυματίζει με καμάρι, ο Σταυρός της 
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λαμπυρίζει και χαιρετίζει τη νίκη. Εν τούτω νίκα! Έλαβε τον βότρυ ο Βοριάς και το 
στάχυ ο Νότος. Ας το μάθουν όλοι, σε Ανατολή και Δύση, σε κάθε θάλασσα και κάθε 
στεριά. Εμπρός, παιδιά! Ξεκινάμε, με τι ζωή! Να χαρεί πλατιά ο Λαός!

Ακούσατε, νέα εξουσία κατέχετε και μεγάλη ισχύ κρατείτε. Κρατούμε! την 
Ελλάδα. Όλοι εμείς! σώζωμεν φωνήν Έλληνος ανθρώπου, η οποία θα ξανακάνει 
την γλώσσαν μας όρκον, και θα γνωρίσουν τη δύναμη του σκήπτρου της ανδρείας 
και θα θεαθούν το λάβαρον της ορμής μας. Με δύναμη θα συλλάβει ο νους και η 
καρδία θερμά θα αισθανθεί. Η θαυμαστή του Έλληνος ατομικότης θα συναντηθεί με 
την αλήθεια και θα γίνει εθνική αρετή στη συμπεριφορά της. Και ως ευτύχημα θα 
δώσει και θα την κάνει πίστη. Της Λευτεριάς σου, Ελλάδα! Ο δαυλός της ιστορίας 
σου είμαστε. Στη δόξα σου, Πατρίδα!

Δημοκράτες Πατριώτες,
προς τι ζητούμε τα πηδάλια; Εσάς, για εμάς ερωτώ, πέστε μου! Γιατί πολιτευόμαστε; 
Επιτελούμε το θέλημα του Έθνους, εκπληρώνουμε τις θελήσεις του Λαού, είναι η 
δική μας διακονία. Θα φέρουμε το έργο μας εις πέρας. Θα ακουστεί η φωνή μας! 
Μιλήσαμε και είπαμε. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια μας, όλα έχουν τον 
λόγο τους, έχουμε την εξουσία και την εντολή. Τα πάντα θα ανανεωθούν. Οι σκοποί 
μας θα επιτύχουν!

Σήμερα η υλοποίηση αυτών των ιδεών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ άλλοτε. Αυτές 
οι ιδέες έχουν πολλαπλάσια αξία και σημασία όταν γίνονται πραγματικότητα, όταν 
παίρνουν συγκεκριμένη μορφή. Να δούμε τα ιδανικά μας να εκπληρώνονται στο 
διάστημα της ελληνικής ημέρας. Τότε και μόνο τότε, αυτό που ξεκινάμε εδώ σήμερα 
θα είναι μία νέα αρχή. Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας και μάλιστα ένδοξο. Η 
σάλπιγγα ηχεί! 

Καλούμεθα σήμερα όλοι μας, εδώ και τώρα! δεν μένει λεπτό για χάσιμο. 
Κοντεύουμε. Αντάμα παίρνουμε τη ζωή, θα συνθέσουμε ξανά την ελληνική χαρά. 
Η Ελλάδα θα ξαναζήσει! Με τα μάτια της ψυχής μας είδαμε θαύματα θαυμάτων. Το 
ελληνικό θαύμα δεν αποτελεί μόνον φωτεινή δημιουργία του πνεύματος, μεγαλύτερο 
θαύμα είναι η δύναμή μας, η ακλόνητη πίστη, η θέληση και το ηθικό μεγαλείο μας. 
Η αγάπη για την Ελλάδα είναι η αρετή μας, η Αρετή των Ελλήνων. Είναι το βαρύτιμο 
φυλακτό της εθνικής μας μοίρας, ώστε να αναγνωρίσουμε τον ελληνικό εαυτό μας 
και να ακολουθήσουμε τα πεπρωμένα μας. Θα σώσουμε το τάμα μας! Η ανάκτηση 
της εθνικής πεποιθήσεως και το ξύπνημα της ελληνικής συνειδήσεως είναι οι 
ασφαλείς σταθερές συντεταγμένες και οι ιστορικές υπαγορεύσεις για το καινούργιο 
εθνικό κατόρθωμα της Ελληνικής Δημιουργίας, ότι Άξιον Εστί!

Μπροστά μας ανοίγονται νέοι ορίζοντες, έχουμε την ευκαιρία και το δικαίωμα 
με ευψυχία να διεκδικήσουμε στο στάδιο της ευγενούς άμιλλας την ηγεμονία. Νέα 
τρόπαια μας περιμένουν! Με βήμα ταχύ στον στίβο των λαών! Χίλιες φωνές μάς 
προστάζουν. Οι Έλληνες θα συνεχίσουν στον κόσμο, ο Ελληνισμός θα συνεχίσει τον 
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κόσμο. Η ιστορία μίλησε: Θα νικήσουμε! Μεγαλώνει η μοίρα μας. Βαδίζουμε προς 
το μεγάλο πλήρωμα. Μακάριοι οι Έλληνες. Να μας ζήσεις Ελλάδα!

Λαχταράμε μια Μεγάλη Πατρίδα. Η χώρα μας είναι η χαρά μας! Δεν θ’ αργήσει 
ο καιρός. Έρχεται η ώρα! να τη χαρούμε. Όλα θα επιτευχθούν. Λίγο ακόμα και θα 
ζήσουμε την ειλικρινή ζωή της ελληνικής συνείδησης. Έχουμε ένα κοινό παρελθόν, 
ένα παλλαϊκό παρόν, ένα θαυμάσιο μέλλον. Η Ιστορία μας αναπτύχθηκε σε Μύθο, ο 
Μύθος συμπτύχθηκε σε Προφητεία. Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου. Νυν! της 
ψυχής μας η πεμπτουσία. Χαίρε, η Ωραία Ελλάδα! Χαίρετε, των Ελλήνων τα τέκνα. 

Δεν περιορίζεται η ιστορία μας! Διότι προσδιορίζει έναν σκοπό και αποτελεί ένα 
κίνητρο για τη μεγάλη διαδρομή μας, τη Μεγάλη Πορεία τους Έθνους. Και μάλιστα 
επηρεάζει και επιτελεί τα δημιουργήματα της εθνικότητας. Αμήν! Αυτή είναι 
ελληνική σύλληψη σ’ όλη την έκταση της υπάρξεως που ταιριάζει στον Έλληνα 
Άνθρωπο. Όλα ενώνονται! Δεν θα πιστεύουν τι βλέπουν. Όλα στο φως! Είναι αυτή 
η ιστορική αστραπή, που θα γίνει χειροπιαστή στην ενέργειά της. Αυτό είναι το 
δωδέκατο ευαγγέλιο της γενεαλογίας μας που αληθεύει. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία 
μας: Η Δευτέρα Παρουσία της Ελλάδος στην παγκοσμιότητα. Αυτό κηρύσσουμε, πιο 
απάνω απ’ τις χώρες η Ελλάδα! Η Ελλάδα!  Έγινε το όνειρο, με το οποίο ζούμε! Είναι 
το πρόκριμα της νίκης μας. 

Για τον λόγο αυτό, σας καλώ, να κρατήσουμε άσβεστη την ιδέα 

του Ελληνικού Μέλλοντος και της Ελληνικής Διάρκειας.

Έτσι δείχνεται η Ελλάδα.

Πιαστείτε ολόγυρα στων εθνών την κορώνα. 

Όλα τα χέρια να ενωθούν σφιχτά στο όνομά της.

Ενωμένοι οι Έλληνες στο Όνομα της Πατρίδος.                   

Εμπρός! Να ανεβούμε ψηλότερα.

Να κυματίζει η Γαλανόλευκη στα πέρατα της Υφηλίου.

Δόξα σοι! Νικάμε!

Ζήτω!

 


