
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

 

 
Λαέ της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος, της Ευρώπης και του 

πλανήτη ολόκληρου. 

Στο κάλεσμα των καιρών, για ένα καλύτερο και δικαιότερο 

μέλλον της ανθρωπότητας, ακολούθησα νοερά τα ανεξίτηλα 

αχνάρια του θρυλικού Αγωνιστή της ειρήνης, συμπατριώτη μου 

Γρηγόρη Λαμπράκη, που σε αυτή την ιστορική πόλη η τελευταία 

του πνοή, σαν μανιασμένη φλόγα εξήλθε από μέσα του και έγινε 

σάλπισμα αγώνων ιερών για τον παγκόσμιο άνθρωπο, για να στείλω 

ένα μήνυμα υπενθυμίζοντας σε εκείνους που νομίζουν πως τα πάντα 

εξαρτώνται από αυτούς και τη δύναμη των όπλων τους, πως κάνουν 

ένα μεγάλο λάθος στο συλλογισμό τους. 

Στη λογική τους, «έτσι εμείς θέλουμε τον πλανήτη», τους 

απαντώ: «εμείς αλλιώτικο τον θέλουμε». 

Η ισχύς τους, είναι ένα ρηχό και ασήμαντο ρυάκι, μπρος στον 

ασυγκράτητο χείμαρρο των αδικημένων λαών της γης, που μπορεί 

να παρασύρει ορμητικά ό,τι βρεθεί και αντισταθεί στο διάβα του. 

Μπροστά σε τέτοιες δυναμικές και μεγαλειώδεις 

συγκεντρώσεις, φόβος και τρόμος κατακυριεύει τις δειλές ψυχές των 

αδίκων ταγών της γης, που με κάθε τρόπο θέλουν να επιβάλλουν τη 

δική τους τη θέληση. 

Ήλθε η στιγμή, που εμείς και όχι εκείνοι, θα καθορίζουμε τις 

τύχες μας, εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, εμείς θα 

επαναφέρουμε στη σωστή λειτουργία, γιατρεύοντας τις ασθένειες 

και τις μολυσμένες και πυορροούσες πληγές που οι φρενοβλαβείς, 

τεχνηέντως προξένησαν στον σημερινό ψυχοραγούντα πλανήτη μας. 

Οι λαοί, έχουν τη δύναμη και από σήμερα κιόλας, πρέπει να τη 

χρησιμοποιήσουν. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνάται η οικουμένη 

από μια ομάδα αφανών παρανοϊκών, που θέλουν να λέγονται και 

άνθρωποι. Γι’ αυτό λοιπόν: 

 
Σ’ αυτούς που θέλουν άβουλο, τον κόσμο να τον κάνουν 

και μπρος σε κάθε όραμα, τοίχους, φραγμούς του βάνουν. 

 

Εσύ που έχεις δύναμη, στο νου και στην ψυχή σου, 

πρέπει σκληρά ν’ αντισταθείς, μην το ξεχνάς, θυμήσου. 

 

Μπες προπομπός και φώναξε, θα σε ακολουθήσουν, 

κι’άλλοι πολλοί που το μπορούν, τον κόσμο ν’ αφυπνίσουν. 

 



Κι όλοι μαζί, με μια κραυγή και τη γροθιά υψωμένη, 

δώστε τον όρκο ν’ ακουστεί, σ’ όλη την οικουμένη. 

 

Αφού υπάρχει θάνατος, να φοβηθείς τι έχεις, 

ήρωας γίνε και χρυσή σελίδα θα κατέχεις. 

 

Στην ιστορία των λαών, στο πέρασμα των χρόνων, 

η οπτασία σου θα ζεί, στα βάθη των αιώνων. 

 

Μην επιτρέψεις να στηθούν, οικόσημα και θρόνοι, 

τον Τσε Γκεβάρα έχε στο νου και τον Κολοκοτρώνη. 

 

Τον Μπολιβάρ «λευτερωτή», παράδειγμά σου φέρε, 

τίποτα δεν χαρίζεται, μόν’ κατακτιέται ξέρε. 

 

Τ’ άδικο γρονθοκόπησε και το κατεστημένο, 

άλλαξ’ ακόμα και αυτό, το κακοπεπρωμένο. 

 

Τα ιερά ιδανικά, όλων προστάτεψέ τα 

και των ανδρών επιφανών, τα έργα δίδαξέ τα. 

 

Πράξεις δειλίας και γιές μέν, δεινά τιμώρησέ τες, 

και κυβερνήσεις άνομες, αμέσως γκρέμισέ τες. 

 

Τίμα αυτούς π’ απέδειξαν, πως είναι πατριώτες, 

μα στείλε στο απόσπασμα, τους κλέφτες, τους προδότες. 

 

Και τα «γεράκια» των λαών, θα γίνουν κότες όλα, 

αν τους αφήσεις δίχως τάνκς και δίχως πολυβόλα. 

 

Σπάρτακος γίνε σύγχρονος, συμβιβασμούς μην κάνεις, 

φάρος θα είσαι λαμπερός, ακόμα κι αν πεθάνεις. 

 

Γιατί στο μέλλον οι λαοί, για σένα θα μιλάνε, 

τα δοξασμένα χνάρια σου, πιστά θ’ ακολουθάνε. 

 

 

Ζήτω η δύναμη των λαών της γης, ζήτω οι δίκαιοι για τη 

δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη αγώνες μας. 
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