Δημοκρατικόν Μανιυέστο.
Ἡ θξηζηκόηεο, εἰο ηήλ ὁπνίαλ ἔρνπλ πεξηέιζεη ηά ἐζληθά καο πξάγκαηα, θαί νἱ
κεγάινη θίλδπλνη πξόο ηνύο ὁπνίνπο θεξόκεζα, ἐπηβάιινπλ πεξηζζόηεξνλ ἀπό
πάληνηε γπκλήλ, ὁζνλδήπνηε ὠκή θαί ἄλ εἶλαη, ηήλ ἀιήζεηαλ.
Καί ηήλ ἀιήζεηαλ αὐηήλ ὅπσο ηήλ βιέπνκελ θαί ηήλ πηζηεύνκελ, ζεσξνῦκελ
θαζῆθνλ καο λά δηαθεξύμσκελ.
Ἡ ιιάο, πηζηή εἰο ηάο παξαδόζεηο θαί ηάο ὑπνρξεώζεηο ηεο, ἐλ πιήξεη
γλώζεη ηῶλ ζπκθεξόλησλ θαί ζπλαηζζήζεη ηῶλ δηθαησκάησλ ηεο, θαηαπλίμαζα ἔθζεζκνλ ἐζσηεξηθήλ ἀληίδξαζηλ, εἰζῆιζελ εἰο ηόλ παγθόζκηνλ πόιεκνλ
θαί ἠγσλίζζε θαί αὐηή ὁινςύρσο πξόο ἐπηθξάηεζηλ ηνῦ δηθαίνπ, ἐμαζθάιηζηλ ηῆο ἐζληθῆο ἐιεπζεξίαο θαί παγίσζηλ ηῆο εἰξήλεο εἰο ηήλ Δὐξώπελ. Καί,
ἐκπηζηεπζεῖζα ηά δίθαηά ηεο εἰο ηνύο Μεγάινπο Σπκκάρνπο, ηνύο παιαηνύο
πξνζηάηαο θαί θίινπο ηεο, εἶδε ηάο πξνζδνθίαο ηεο δηθαηνπκέλαο, ἀθνῦ δηά
ηῶλ ζπλζεθῶλ κέ ηήλ Βνπιγαξίαλ θαί ηήλ Τνπξθίαλ θαί ηῶλ ζπλαθῶλ πξόο
αὐηάο δηεζλῶλ πξάμεσλ ἀλεγλσξίζζεζαλ θαηά ηό δπλαηόλ κέηξνλ αἱ ἐζληθαί
καο δηεθδηθήζεηο.
Καί ἀλέζεζαλ κέλ νἱ Σύκκαρνη ηήλ ἐθαξκνγήλ ηῆο Σπλζήθεο ηῶλ Σεβξῶλ εἰο ηήλ
ιιάδα, ἀιι’ ἐμεθνινύζνπλ νἱ ἴδηνη ηάο ἐρζξνπξαμίαο κέ ηνύο Τνύξθνπο.
Τό γεγνλόο ηνῦην, ἡ ἐθ ηνῦ θνηλνῦ ἀγῶλνο ἀιιειεγγύε, θαζώο θαί ηό γεληθόλ
ζπκκαρηθόλ ζπκθέξνλ πξόο ζεβαζκόλ ηῶλ ζπλζεθῶλ παξεῖραλ ηήλ βεβαίσζηλ,
ὅηη ἡ ιιάο, εἰο ηήλ πξνζπάζεηάλ ηεο πξόο ἐθαξκνγήλ ηῆο Σπλζήθεο ηῶλ
Σεβξῶλ, ζά εἶρελ, ἐθηόο ἔζησ θαί κηθξᾶο πνιεκηθῆο ζπλδξνκῆο ηῶλ Σπκκάρσλ,
ἐλ πάζεη πεξηπηώζεη ηήλ ὑιηθήλ θαί θπξίσο ἀκέξηζηνλ ηήλ ἠζηθήλ ἀξσγήλ
ησλ. Αὐηή δέ θαί κόλε ζά ἦην ἱθαλή λά πξνθαιέζῃ, ἐλ πεξηπηώζεη πείζκνλνο ἀληηζηάζεσο ηῆο Τνπξθίαο, ηάο δπζκελεζηέξαο δη’ αὐηήλ ζπλεπείαο, αἱ
ὁπνῖαη πξνεγγέιζεζαλ δηά ηῆο κεη’ αὐηῆο ζπλζήθεο θαί αἵηηλεο ζά ὡδήγνπλ
εἰο ὁινθιεξσηηθήλ ἀπειεπζέξσζηλ θαί ηῆο ἑιιεληθῆο θαί ηῶλ ἄιισλ ὑπό ηόλ
Τνπξθηθόλ δπγόλ ἐζλνηήησλ.
Ὅκσο ηά πξάγκαηα κεηεβιήζεζαλ ἄξδελ ἀπό ηῆο 22αο Ννεκβξίνπ 1920.
Αἱ ζύκκαρνη Μεγάιαη Γπλάκεηο, βιέπνπζαη θαηά πνῖνλ ηξόπνλ ἐπεδίσθαλ ηά θπβεξλῶληα θόκκαηα λά ιύζνπλ ηό δπλαζηηθόλ δήηεκα, ἐδήισζαλ ἐπηζήκσο ὅηη:
«Γέλ ζέινπλ λά ἐπέκβνπλ εἰο ηά ἐζσηεξηθά πξάγκαηα ηῆο ιιάδνο, ἀιι’ εἶλαη
ἠλαγθαζκέλαη λά δειώζνπλ δεκνζίᾳ, ὅηη ἡ παιηλόξζσζηο ἐπί ηνῦ ζξόλνπ ηῆο
ιιάδνο, ἑλόο ἡγεκόλνο ηνῦ ὁπνίνπ ἡ ὄρη λνκηκόθξσλ ζηάζηο θαί δηαγσγή
ἀπέλαληη ηῶλ Σπκκάρσλ θαηά ηήλ δηάξθεηαλ ηνῦ πνιέκνπ ἐγέλεην δη’ αὐηνύο
πεγή δπζρεξεηῶλ θαί ἀπσιεηῶλ ζνβαξῶλ, δέλ ζά ἠδύλαην λά ζεσξεζῇ παξ’
αὐηῶλ εἰκή ὡο θύξσζηο παξά ηῆο ιιάδνο ηῶλ ἐρζξηθῶλ πξάμεσλ ηνῦ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ. Τό γεγνλόο ηνῦην ζά ἐδεκηνύξγεη κίαλ θαηάζηαζηλ λέαλ,
δπζκελῆ εἰο ηάο ζρέζεηο κεηαμύ ηῆο ιιάδνο θαί ηῶλ Σπκκάρσλ θαί εἰο ηήλ
πεξίζηαζηλ αὐηήλ αἱ ηξεῖο Κπβεξλήζεηο δεινῦλ ὅηη ἐπηθπιάζζνπλ δη’ ἑαπηάο
πιήξε ἐιεπζεξίαλ δξάζεσο δηά λά θαλνλίζνπλ ηήλ θαηάζηαζηλ αὐηήλ».
Τήλ ἐμαηξεηηθήλ ζνβαξόηεηα ηῆο ηνηαύηεο δειώζεσο, ἀλεμαξηήησο ηῆο βαζηκόηεηνο ἤ κή ηῶλ θαηά ηνῦ Βαζηιέσο ἰζρπξηζκῶλ ηῶλ Σπκκάρσλ, ἔθξπςαλ
ἀπό ηόλ ιαόλ ηά θπβεξλῶληα θόκκαηα θαί δηά ηῆο ζθελνζεζίαο ηνῦ δεκνςεθίζκαηνο ηῆο 22αο Ννεκβξίνπ 1920 ἔξξηςαλ ἐθ’ ὁινθιήξνπ ηνῦ ἑιιεληθνῦ
Ἔζλνπο ηήλ εὐζύλελ ηῆο παιηλνξζώζεσο ηνῦ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, ὑπέξ
ηῆο ὁπνίαο θαλείο πνιηηηθόο, πνλῶλ ηήλ παηξίδα, δέλ ἐπεηξέπεην λά ηαρζῇ,
κεηά ηήλ θαηά ηῆο Γεξκαλίαο ζπκκκαρηθήλ λίθελ.
Τνηνπηνηξόπσο ἐδεκηνπξγήζε εἰο ηόλ ηόπνλ καο θαζεζηώο κή ἀπνιαῦνλ ηῆο
ἐκπηζηνζύλεο ηῶλ Σπκκάρσλ, ηνζνῦην κᾶιινλ, θαζόζνλ ηά ἴδηα θόκκαηα δηά
ηῆο δνπιηθῆο ησλ ζπκπεξηθνξᾶο ἀπό ηνῦ 1915 θαηώξζσζαλ λά παξαζηήζνπλ

ηόλ Βαζηιέα Κσλζηαληῖλνλ ὡο ζπγθεληξνῦληα εἰο ηόλ ηόπνλ ηήλ ἰζρπξνηέξαλ
θαί ζηαζεξσηέξαλ πνιηηηθήλ δύλακηλ, ἐπηβαιινκέλελ ἀθόκε θαί ἐλαληίνλ
ζαθῶο ἐθπεθξαζκέλεο δηαθόξνπ ιατθῆο ζειήζεσο.
Ἔθηνηε ἐπηζσξεύνληαη αἱ ἐζληθαί ζπκθνξαί. Ἡ ιιάο ἐμέπεζελ ἀπό ηήλ ἐπίδεινλ
ζέζηλ πνύ εἶρελ εἰο ηό πιεπξόλ ηῶλ Σπκκάρσλ. Κάζε νἰθνλνκηθή ἀξσγή ἐθ κέξνπο
αὐηῶλ δηεθόπε. Ὁ Βαζηιεύο, ἐπαλειζώλ, δέλ ἀλεγλσξίζζε. Ἀλεγλσξίζζε ὅκσο ὁ
Κεκάι θαί ἡ Κπβέξλεζηο ηῆο Ἀγθύξαο ὡο λόκηκνο θαί ὡο θπξίσο ἐθπξνζσπνῦζα
ηήλ Τνπξθίαλ. Ἡ Σπλζήθε ηῶλ Σεβξῶλ ἐγθαηειείθζε θαί ὄρη κόλνλ ἀθέζεκελ
θαηάκνλνη λά ἐπηβάισκελ ηήλ εἰξήλελ εἰο ηνύο Τνύξθνπο, ἀιιά θαί πεξηνξηδόκεζα ἀπό ηνύο Σπκκάρνπο εἰο ηήλ πνιεκηθήλ καοδξᾶζηλ.
Σύκκαρνη Γπλάκεηο ζπλάπηνπλ ζπκθσλίαο κέ ηνύο Τνύξθνπο, δηεπθνιύλνπλ
ηήλ ζηξαηησηηθήλ ησλ ἐλίζρπζηλ θαί ὑπνζηεξίδνπλ ηάο πιένλ παξαιόγνπο
ἀμηώζεηο ησλ.
πί πιένλ ἡ Βόξεηνο Ἤπεηξνο, ἐλῶ εἶρε θαηαθπξσζῆ εἰο ηήλ ιιάδα δηά δηεζλνῦο
πξάμεσο, παξαρσξεῖηαη ἀπό ηάο ἰδίαο ζπκκάρνπο Γπλάκεηο εἰο ηήλ Ἀιβαλίαλ. Ἡ
δηά ηήλ ἀπνθαηάζηαζηλ ηῶλ Γσδεθαλήζσλ ἀλεηιεκκέλε ὑπνρξέσζηο ἀζεηεῖηαη
ἀδηακαξηπξήησο. Τέινο, ἀθόκε θαί ὕζηεξα ἀπό αἱκαηεξνηάηνπο θαί ἐπηηπρεῖο
ἀγῶλαο ηνῦ ζηξαηνῦ καο, ὄρη κόλνλ δέλ γίλεηαη πιένλ θαλείο ιόγνο πεξί ζεβαζκνῦ ηῆο κεηά ηῆο Τνπξθίαο ζπλζήθεο, ἀιιά θαί παληαρόζελ ἐπηδηώθεηαη ἡ
ἀπνκάθξπλζίο καο ἀπό ηήλ Μηθξάλ Ἀζίαλ, ὑπνζηεξίδεηαη κεηαμύ ηῶλ Σπκκάρσλ,
θαηά παξάβαζηλ ηῆο ἀπό αἰῶλνο ἰζρπνύζεο ἀξρῆο δηά ηάο ἀπειεπζεξνπκέλαο
ἀπό ηήλ Τνπξθίαλ ρώξαο, ἡ ἀπνθαηάζηαζηο πιήξνπο ηῆο Τνπξθηθῆο θπξηαξρίαο
θαί δηνηθήζεσο εἰο ηά ἀπειεπζεξσζέληα ηκήκαηα ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο, ἐζράησο δέ
θαί ηῆο Ἀλαηνιηθῆο ἀθόκε Θξάθεο, δηά λά ραζῇ θαηόπηλ κέ ηήλ ζεηξάλ ηεο θαί
ἡ Μαθεδνλία. Παξηζηάλνληαη δέ ζήκεξνλ αἱ θπξσζεῖζαη δηά ζπλζήθεο ἐζληθαί
καο δηεθδηθήζεηο ὡο θαηαθηεηηθαί ἀπό ηά ἴδηα ζπκκαρηθά ζηόκαηα, ηά ὁπνῖα
πξνεγνπκέλσο ἐθήξπηηαλ ὅηη ἡ δηαηήξεζηο ηῆο Τνπξθηθῆο θαηαθηήζεσο εἰο
ηήλ Θξάθελ θαί ηήλ Γπηηθήλ Μηθξάλ Ἀζίαλ ἀληίθεηηαη εἰο ηό δίθαηνλ, ηήλ ἰδέαλ
ηῆο ἐζληθῆο ἐιεπζεξίαο θαί ηόλ ἀλζξσπηζκόλ. Παληνῦ, ὅπνπ πξνεγνπκέλσο
εὑξίζθακελ ζεξκήλ θηιηθήλ ὑπνδνρήλ θαί ἀκέξηζηνλ ὑπνζηήξημηλ, ζπλαληῶκελ
ηώξα, εἰο ὅια καο ηά δεηήκαηα, δπζκέλεηαλ θαί ἐρζξόηεηα.
Δἰο ηνηνῦην δέ ζεκεῖνλ ἔρνπλ πεξηέιζεη ηά πξάγκαηα, ὥζηε, ἐλῶ ἀπό ηεζζάξσλ
κελῶλ ἡ Κπβέξλεζηο ἐθιηπαξεῖ ηήλ ἐπέκβαζηλ ηῶλ Σπκκάρσλ πξόο εἰξήλεπζηλ, ζπκκαρηθή ζπκθσλία πξόο ηνῦην, ἔζησ θαί πόξξσζελ ἱθαλνπνηνῦζα ηάο
ἀμηώζεηο καο θαί δπλακέλε ἐλ ηαπηῷ λά ἐπηβιεζῇ εἰο ηνύο Τνύξθνπο ἀπό ηνύο
Σπκκάρνπο, ἀπεδείρζε ἀδύλαηνο.
Μόλνλ κέ ἐληειῆ θαηαζηξνθήλ ηῶλ ἐζληθῶλ καο δηθαίσλ θαίλεηαη ὅηη ζά ἦην
θαηνξζσηή ζπκκαρηθή ζπκθσλία.
Καη’ ἀθνινπζίαλ κνηξαίσο θεξόκεζα εἰο ἐμαθνινύζεζηλ ηῆο πνιεκηθῆο θαηαζηάζεσο κέ παληειῆ ἰδηθήλ καο ἀπνκόλσζηλ θαί ἔκκεζνλ θαί ἄκεζνλ ἀθόκε
ὑπνζηήξημηλ ηῶλ Τνύξθσλ ἐθ κέξνπο ηῶλ παιαηῶλ θίισλ θαί πξνζηαηῶλ ηῆο
ιιάδνο, ηῶλ ρζεζηλῶλ ζπκπνιεκηζηῶλ θαί ζπκκάρσλ καο.
Ἡ ηνηαύηε θαηαζηξνθή ἐπῆιζε θαί ζπλερίδεηαη, δηόηη νἱ ὑπεύζπλνη θπβεξλῆηαη
ἀπέθξπςαλ ηήλ ἀιήζεηαλ ἀπό ηόλ ιαόλ, ἔηαμαλ ὑπεξάλσ ηῆο ἐζληθῆο ζσηεξίαο πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηῆο Βαζηιείαο, ὄπηζζελ ηῶλ ὁπνίσλ θαιύπηεηαη εὐηειήο θνκκαηηθή ἰδηνηέιεηα.
Ἀιι’ εἶλαη πιένλ θαηξόο, ἔζησ θαί ηήλ ὑζηάηελ ζηηγκήλ, λά ζπλέιζσκελ, λά
πέζνπλ ηά ςεύδε, λά ἐπηβιεζῇ ηό πξαγκαηηθόλ ζπκθέξνλ ηνῦ Ἔζλνπο. Δἶλαη
θαηξόο λά ἐμαξζῶκελ ὅινη ὑπεξάλσ θάζε θνκκαηηθῆο ἐκπαζείαο, θάζε θνκκαηηθῆο βιέςεσο.
Δἶλαη ὑπεξηάηε ἀλάγθε θάζε πξνζσπηθόλ ζπκθέξνλ ηῆο Βαζηιείαο λά ὑπνθύςῃ
ἀγνγγύζησο εἰο ηό ἐζληθόλ ζπκθέξνλ. Αἱ δεκαγσγηθαί πξνζσπνιαηξεῖαη θαί νἱ

βπδαληηληζκνί πξέπεη λά ιείςνπλ. Πξόθεηηαη πεξί ηῆο ὑπνζηάζεσο ηνῦ Ἔζλνπο,
πεξί ηνῦ ζηξαηνῦ καο, ηνῦ ηόζνλ ἡξστθῶο ζπζηαδνκέλνπ, πεξί ηῆο δσῆο ηνῦ
ἐξγαδνκέλνπ ιανῦ, ηνῦ ὁπνίνπ δηαξθῶο ηά βάξε αὐμάλνπλ. Ἡ ιιάο εἶλαη δεκηνύξγεκα ηνῦ πλεύκαηνο, ηῶλ κόρζσλ θαί ηῶλ ἀγώλσλ ηῶλ ηέθλσλ ηεο. Γέλ
εἶλαη βαζηιηθόλ ηηκάξηνλ θαί δέλ εἰκπνξεῖ πνηέ λά γίλῃ ἀλεθηόλ λά ζπζηαζζῇ
θαί ηό ἐιάρηζηνλ ηκῆκα ηεο ράξηλ πξνζσπηθῶλ βαζηιηθῶλ ζπκθεξόλησλ.
Παξ’ ὅινλ ηόλ πόζνλ πξόο ἐπάλνδνλ εἰο ηόλ εἰξεληθόλ βίνλ, δέλ εἶλαη δπλαηόλ
λά δερζῇ ἡ ιιάο λά ἐπηβιεζῇ ἐθ λένπ ἡ Τνπξθηθή δηνίθεζηο εἰο ηά ἀπνζπαζζέληα δηά ηῆο Σπλζήθεο ηῶλ Σεβξῶλ ηκήκαηα ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο. Ἀπό ηήλ
ἐθ ηῆο Τνπξθηθῆο θαηαθηήζεσο ηέθξαλ ἐβιάζηεζελ ἐθεῖ θαί ἀλζεῖ ἑιιεληθή
δσή, παξάγνπζα πινῦηνλ, θηίδνπζα πόιεηο, ἐμαπιώλνπζα ηά θῶηα, δεκηνπξγνῦζα πνιηηηζκόλ, δσή ἡ ὁπνία ἐλζαξθώλεηαη εἰο ἑθαηνκκύξηνλ ἀλζξσπίλσλ
ὑπάξμεσλ, ἐρνπζῶλ ηήλ πιένλ ἰζρπξάλ ἐζληθήλ ζπλείδεζηλ θαί ζέιεζηλ. Καί
ὅια αὐηά ὑπό ηήλ ζθιεξάλ πίεζηλ θαί ηόλ θαηαηξεγκόλ ηνῦ πιένλ βαξβάξνπ
θαηαθηεηνῦ. θ ηνύηνπ γίλεηαη θαλεξόλ πνίαο ἐζλόηεηνο πεδίνλ δξάζεσο δηά
ιόγνπο θαί γεσγξαθηθνύο θαί θπιεηηθνύο εἶλαη ἀλαγθαίσο ηά κέξε ἐθεῖλα,
ὅπσο ἄιισο ηε θαί ἡ ἱζηνξία ησλ ηό καξηπξεῖ, ἐλῶ νὐδέλ ἀπνδεηθλύνπλ ηνπηθαί κηθξαί ἀιινεζλεῖο πιεηνςεθίαη, αἵηηλεο θαί ἐγελλήζεζαλ ἀπό ηήλ πιένλ
θαηαζηξεπηηθήλ θαηάθηεζηλ θαί δηαηεξνῦληαη ράξηο εἰο αὐηήλ.
Τήλ ἑιιεληθήλ ινηπόλ αὐηήλ δσήλ δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά παξαδώζσκελ εἰο
ηνύο Τνύξθνπο πάιηλ, κεηά ηξηῶλ ἐηῶλ ἐιεύζεξνλ βίνλ, ἀθόκε θαί δηά ιόγνπο
κόλνλ θηιαλζξσπίαο.
Οἱ Τνῦξθνη ἐζηάζεζαλ ἀλίθαλνη λά δεκηνπξγήζνπλ ἰδηθόλ ησλ ἀλώηεξνλ
πνιηηηζκόλ ἤ λά δερζνῦλ ηόλ πνιηηηζκόλ ηῶλ ἐζλῶλ πνύ θαηέθηεζαλ. Τήλ
ἐπηβνιήλ ησλ ἐπ’ αὐηῶλ ἐζηήξημαλ δηαξθῶο εἰο ηήλ πιένλ ὠκήλ βίαλ, εἰο ηήλ
παξεκπόδηζηλ ηῆο πξνθνπῆο ηῶλὑπνδνύισλ, ηῶλ ὁπνίσλ θάζε νἰθνλνκηθή,
ἠζηθή θαί πλεπκαηηθή ἀλύςσζηο ἐπλίγεην θαί πλίγεηαη πάληνηε εἰο ηό αἷκα
θαί ηήλ ἁξπαγήλ. Τί ινηπόλ πεξηκέλεη ηόλ ιιεληζκόλ ηῆο Μηθξᾶο Ἀζίαο,
παξαδηδόκελνλ ἐθ λένπ εἰο ηνύο Τνύξθνπο, ηό γλσξίδνκελ. Καί ἄλ ηό παιαηόλ
καξηπξνιόγηνλ ηνῦ Γέλνπο θεῖηαη καθξάλ εἰο ηήλ κλήκελ, βννῦλ νἱ δησγκνί,
αἱ ζθαγαί, ηά βαζαληζηήξηα θαί αἱ ἁξπαγαί, αἱ ἀπό ηνῦ 1913 θαηά ηῶλ ὁκνεζλῶλ καο δηαπξαηηόκελαη ζπζηεκαηηθῶο εἰο ηήλ Μ. Ἀζίαλ θαί Θξάθελ θαη’
ἐπηηαγήλ αὐηνῦ ηνῦ Κξάηνπο, ὅπσο πάληνηε, θαζώο θαί ἡ ἐπίζεο ηξαγηθή
ηύρε ηῶλ Ἀξκελίσλ. Γέλ εἴκεζα δέ ηόζνλ ἁπιντθνί, δηά λά πηζηεύζσκελ εἰο
πξνζηαζίαο κεηνςεθηῶλ, ἐκπηζηεπκέλαο εἰο νἱαζδήπνηε ἀξράο, ἐληόο πεξηβάιινληνο Τνπξθηθῆο δηνη θήζεσο. Γηά ηνύο ἰδίνπο ιόγνπο, εἰο ηνύο ὁπνίνπο
πξνζηίζεηαη θαί αὔμεζηο ηῶλ θηλδύλσλ ηῆο ἀζθαιείαο ηνῦ Κξάηνπο θαί ηῆο
δηαηεξήζεσο ηῆο εἰξήλεο, ἀκεζώηεξνλ ἀπεηινπκέλαο ἀπό κεγαιπηέξαλ ἐθ
λένπ ἐμάπισζηλ ηῶλ Τνύξθσλ εἰο ηήλ Θξάθελ, δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά δερζῇ ἡ
ιιάο νὔηε ζπδήηεζηλ πεξί νἱαζδήπνηε ὑπνρσξήζεώο καο εἰο ηήλ Θξάθελ.
Πξόο πεξηθξνύξεζηλ ηῶλ λνκίκσλ αὐηῶλ ἐζληθῶλ καο ἀμηώζεσλ ἔρνκελ
ἀλάγθελ ηῆο ἀκεξίζηνπ ζπλδξνκῆο ηῶλ παιαηῶλ πξνζηαηῶλ, θίισλ θαί
ζπκκάρσλ ηῆο ιιάδνο.
Τίπνηε δέλ ρσξίδεη ηό Ἔζλνο ἀπ’ αὐηνύο. άλ εὑξέζεζαλ εἰο ηό παξειζόλ Κπβεξλήζεηο, ἐπηβιεζεῖζαη εἰο ηόλ ηόπνλ ἐλαληίνλ ηῆο ιατθῆο ζειήζεσο, αἵηηλεο
ἠκπόδηζαλ ἐπί ηηλα ρξόλνλ ηήλ ιιάδα λά ζπλερίζῃ ηήλ παηξνπαξάδνηνλ
πνιηηηθήλ ηεο, ὁ ιιεληζκόο ὅκσο, κεηά δύν πνιέκνπο θαί κίαλ ἐμαληιεηηθήλ
ἐπηζηξάηεπζηλ, ἔθακε κίαλ ἐπαλάζηαζηλ δηά λά ἀλακηρζῇ εἰο ηόλ πόιεκνλ παξά ηό
πιεπξόλ ηῶλ παιαηῶλ ηνπ θίισλ θαί ἔζεζελ ὅιαο ηνπ ηάο δπλάκεηο εἰο ηόλ θνηλόλ
ὑπέξ ηνῦ δηθαίνπ ἀγῶλα, ηόλ ὁπνῖνλ θαί ζπλερίδεη ἀθόκε κέ ὑπεξηάηαο ζπζίαο.
Καί ἀθνῦ ἐθ κέξνπο ηῶλ Σπκκάρσλ πξνβάιιεηαη δπζπηζηία πξόο ἡκᾶο, ἕλεθα
ηνῦ ηξόπνπ θαζ’ ὅλ ἐιύζε ηό δπλαζηηθόλ δήηεκα, θαί ἡ ἀπνθαηάζηαζηο ηῆο

ιιάδνο εἰο ηήλ ζπκκαρηθήλ ηεο ζέζηλ θαη’ ἄιινλ ηξόπνλ ἀπεδείρζε πιένλ
πεξηηξάλσο ἀδύλαηνο, ἐπηβάιιεηαη λά δηακνξθσζῇ ηνηνπηνηξόπσο ηό δπλαζηηθόλ θαζεζηώο, ὥζηε λ’ ἀλαθηεζῇ πιήξσο ἡ ἐκπηζηνζύλε ηῶλ Σπκκάρσλ.
Δἶλαη ςεῦδνο ὅηη ηνῦην ἀπνηειεῖ ὁπσζδήπνηε ἐπέκβαζηλ εἰο ηήλ δηαθπβέξλεζηλ
ηνῦ ηόπνπ, κείσζηλ ηῆο αὐηνηειείαο ηνπ. θ’ ὅζνλ ηό Ἔζλνο ἔρεη ἀλάγθελ ηῆο
ζπλδξνκῆο ηῶλ ζπκκάρσλ Γπλάκεσλ θαί εἶλαη ἀπνθαζηζκέλνλκαδύ ηνπο λά
βαδίζῃ εἰο ηό κέιινλ, ὅπσο θαί εἰο ηό παξειζόλ, αὐηό ηνῦην ηό Ἔζλνο, ὁξκώκελνλ ἀπό ηήλ ἐπίγλσζηλ ηῶλ ὑπεξηάησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ, ἐιεπζέξσο θαί αὐηνπξναηξέησο, ζά ἐθδειώζῃ θαηά ηξόπνλ, ἀπνθιείνληα θάζε ἀκθηζβήηεζηλ θαί
δηζηαγκόλ, ηήλ ηνηαύηελ εἰιηθξηλῆ ηνπ πξόζεζηλ.
Ἄλ ὅκσο, παξ’ ὅιαο ηάο ἐπηζσξεπνκέλαο ζπκθνξάο, ἐμαθνινπζήζῃ ἡ Κπβέξλεζηο, ἀδηαθνξνῦζα δηά ηήλ ἔθπησζηλ ηῆο ιιάδνο ἀπό ηήλ ζπκκαρηθήλ ηεο ζέζηλ,
λά ηάζζῃ ηό πξνζσπηθόλ βαζηιηθόλ ζπκθέξνλ ὑπεξάλσ ηῆο γεληθῆο ζσηεξίαο,
ζά γεληθεπζῇ ἡ πεπνίζεζηο, ἥηηο ἤξρηζε λά ξηδνβνιῇ, ἀθ’ ὅηνπ πξό ὀιίγσλ ἐηῶλ
ἐκαηαηώζε ἡ ζέιεζηο ηνῦ Ἔζλνπο πξόο θαλνληζκόλ ηῆο ἐμσηεξηθῆο ηνπ πνιηηηθῆο ζπκθώλσο πξόο ηάο παξαδόζεηο, ηά αἰζζήκαηα θαί ηά ζπκθέξνληά ηνπ,
ὅηη ὁ ζεζκόο ηῆο βαζηιείαο, ηόλ ὁπνῖνλ ἐδέρζε θαί δηαηεξεῖ ὁ ἑιιεληθόο ιαόο,
ὅπσο ηόλ ἔρῃ πξόκαρνλ ηῶλ ἐζληθῶλ δηθαίσλ, ἐζληθόλ ζπλεθηηθόλ θξίθνλ θαί
ζύκβνινλ, εἶλαη πξόμελνο ἐζληθῶλ ζπκθνξῶλ, ζπληειεῖ ὄρη εἰο ηήλ ζπλνρήλ,
ἀιιά εἰο ηήλ δηάζπαζηλ ηνῦ Ἔζλνπο. Σύκθσλα κέ ηήλ πεπνίζεζηλ αὐηήλ, ηό
βιέπνκελ θαζαξά, ζά ξπζκίζῃ, ὅπσο εἶλαη θπζηθόλ, ηήλ δξᾶζηλ ηνπ ηό Ἔζλνο,
ἄμηνλ θαί ζεβαζκνῦ κεγαιπηέξνπ θαί ηύρεο θαιπηέξαο.
μ ὀλόκαηνο ηῶλ Γεκνθξαηηθῶλ Φηιειεπζέξσλ.

