Ζ ώξα ήιζελ, σ Άλδξεο Έιιελεο! Πξό πνιινύ νη ιανί ηεο Δπξώπεο,
πνιεκνύληεο ππέξ ησλ ηδίσλ Γηθαησκάησλ θαη ειεπζεξίαο απηώλ, καο
επξνζθάινπλ εηο κίκεζηλ, απηνί,
θαίηνη νπσζνύλ ειεύζεξνη, επξνζπάζεζαλ όιαηο δπλάκεζη λα απμήζσζη ηελ
ειεπζεξίαλ, θαη δη’ απηήο πάζαλ απηώλ ηελ Δπδαηκνλίαλ.
Οη αδειθνί καο θαη θίινη είλαη παληαρνύ έηνηκνη, νη έξβνη, νη νπιηώηαη,
θαη όιε ε Ζπεηξνο, νπινθνξνύληεο καο πεξηκέλσζηλ·
αο ελσζώκελ ινηπόλ κε Δλζνπζηαζκόλ! ε Παηξίο κάο πξνζθαιεί!
Ζ Δπξώπε, πξνζειώλνπζα ηνπο νθζαικνύο ηεο εηο εκάο, απνξεί δηά ηελ
αθηλεζίαλ καο, αο αληερήζσζη ινηπόλ όια ηα Όξε ηήο Διιάδνο από ηνλ Ήρνλ
ηήο πνιεκηθήο καο άιπηγγνο, θαη αη θνηιάδεο από ηελ ηξνκεξάλ θιαγγήλ ησλ
Αξκάησλ καο. Ζ Δπξώπε ζέιεη ζαπκάζε ηαο αλδξαγαζίαο καο, νη δε ηύξαλλνη
εκώλ ηξέκνληεο θαη σρξνί ζέινπζη θύγεη απ’ έκπξνζζέλ καο.
Οη θσηηζκέλνη ιανί ηεο Δπξώπεο ελαζρνινύληαη εηο ηελ απνθαηάζηαζηλ ηεο
ηδίαο επδαηκνλίαο· θαη πιήξεηο επγλσκνζύλεο δηά ηαο πξνο απηνύο ησλ
Πξνπαηόξσλ καο επεξγεζίαο, επηζπκνύζη ηελ ειεπζεξίαλ ηεο Διιάδνο.
Ζκείο, θαηλόκελνη άμηνη ηεο πξνπαηνξηθήο αξεηήο θαη ηνπ παξόληνο αηώλνο,
είκεζα Δύειπεηο, λα επηηύρσκελ ηελ ππεξάζπηζηλ απηώλ θαη βνήζεηαλ· πνιινί
εθ ηνύησλ θηιειεύζεξνη ζέινπζηλ έιζε, δηά λα ζπλαγσληζζώζη κε εκάο.
Κηλεζήηε, σ θίινη, θαη ζέιεηε ηδή κίαλ Κξαηαηάλ δύλακηλ λα ππεξαζπηζζή ηα
δίθαηά καο! Θέιεηε ηδή θαη εμ απηώλ ησλ ερζξώλ καο πνιινύο, νίηηλεο,
παξαθηλνύκελνη από ηελ δηθαίαλ καο αηηίαλ, λα ζηξέςσζη ηα Νώηα πξνο ηνλ
ερζξόλ θαη λα ελσζώζη κε εκάο· αο παξξεζηαζζώζη κε εηιηθξηλέο θξόλεκα, ε
Παηξίο ζέιεη ηνπο εγθνιπσζή! Πνίνο ινηπόλ εκπνδίδεη ηνπο αλδξηθνύο ζαο
Βξαρίνλαο; ν άλαλδξνο ερζξόο καο είλαη αζζελήο θαη αδύλαηνο. Οη ζηξαηεγνί
καο έκπεηξνη θαη όινη νη νκνγελείο γέκνπζηλ ελζνπζηαζκνύ! ελσζήηε ινηπόλ,
σ αλδξείνη θαη κεγαιόςπρνη Έιιελεο! αο ζρεκαηηζζώζη θάιαγθεο εζληθαί, αο
εκθαληζζώζη Παηξησηηθαί ιεγεώλεο, θαη ζέιεηε ηδή ηνπο παιαηνύο εθείλνπο
Κνινζζνύο ηνπ δεζπνηηζκνύ λα πέζσζηλ εμ ηδίσλ, απέλαληη ησλ ζξηακβεπηηθώλ
καο εκαίσλ! Δηο ηελ θσλήλ ηεο άιπηγθόο καο όια ηα παξάιηα ηνπ Ησλίνπ
θαη Αηγένπ πειάγνπο ζέινπζηλ αληερήζε· ηα Διιεληθά πινία, ηα νπνία ελ
θαηξώ εηξήλεο ήμεξαλ λα εκπνξεύσληαη, θαη λα πνιεκώζη, ζέινπζη ζπείξε εηο
όινπο ηνπο ιηκέλαο ηνπ ηπξάλλνπ κε ην ππξ θαη ηελ κάραηξαλ, ηελ θξίθελ
θαη ηνλ ζάλαηνλ...
Πνία ειιεληθή ςπρή ζέιεη αδηαθνξήζε εηο ηελ πξόζθιεζηλ ηεο Παηξίδνο; Δηο
ηελ Ρώκελ έλαο ηνπ Καίζαξνο θίινο ζείσλ ηελ αηκαηνκέλελ ριακύδα ηνπ
ηπξάλλνπ εγείξεη ηνλ ιαόλ. Tη ζέιεηε θάκε εηο σ Έιιελεο, πξνο ηνπο
νπνίνπο ε Παηξίο γπκλή δεηθλύεη κελ ηαο πιεγάο ηεο θαη κε δηαθεθνκκέλελ
θσλήλ επηθαιείηαη ηελ βνήζεηαλ ησλ ηέθλσλ ηεο; Ζ ζεία πξόλνηα, σ θίινη
πκπαηξηώηαη, επζπιαγρληζζείζα πιένλ ηαο δπζηπρίαο καο επδόθεζελ νύησ ηα
πξάγκαηα, ώζηε κε κηθξόλ θόπνλ ζέινκελ απνιαύζε κε ηελ ειεπζεξίαλ πάζαλ
επδαηκνλίαλ. Αλ ινηπόλ από αμηόκεκπνλ αβειηεξίαλ αδηαθνξήζσκελ, ν
ηύξαλλνο γελόκελνο αγξηώηεξνο ζέιεη πνιιαπιαζηάζε ηα δεηλά καο, θαη
ζέινκελ θαηαληήζε δηά παληόο ην δπζηπρέζηεξνλ πάλησλ ησλ εζλώλ.
ηξέςαηε ηνπο νθζαικνύο ζαο, σ πκπαηξηώηαη, θαη ίδεηε ηελ ειεεηλήλ καο
θαηάζηαζηλ! ίδεηε εδώ ηνπο Νανύο θαηαπαηεκέλνπο! εθεί ηα ηέθλα καο
αξπαδόκελα δηά ρξήζηλ αλαηδεζηάηελ ηεο αλαηδνύο θηιεδνλίαο ησλ βαξβάξσλ
ηπξάλλσλ καο! ηνπο νίθνπο καο γεγπκλσκέλνπο, ηνλ αγξνύο καο
ιεειαηηζκέλνπο θαη εκάο απηνύο ειεεηλά αλδξάπνδα!
Δίλαη θαηξόο λα απνηηλάμσκελ ηνλ αθόξεηνλ ηνύηνλ Επγόλ, λα ειεπζεξώζσκελ
ηελ Παηξίδα, λα θξεκλίζσκελ από ηα λέθε ηελ εκηζέιελνλ λα πςώζσκελ ην

ζεκείνλ, δη’ νπ πάληνηε ληθώκελ! ιέγσ ηνλ ηαπξόλ, θαη νύησ λα
εθδηθήζσκελ ηελ Παηξίδα, θαη ηελ Οξζόδνμνλ εκώλ Πίζηηλ από ηελ αζεβή ησλ
αζε-βώλ Καηαθξόλεζηλ.
Μεηαμύ εκώλ επγελέζηεξνο είλαη, όζηηο αλδξεηνηέξσο ππεξαζπηζζή ηα δίθαηα
ηεο Παηξίδνο, θαη σθειηκνηέξσο ηελ δνπιεύζε. Σν έζλνο ζπλαζξνηδόκελνλ
ζέιεη εθιέμε ηνπο Γεκνγέξνληάο ηνπ, θαη εηο ηελ ύςηζηνλ ηαύηελ Βνπιήλ
ζέινπζηλ ππείθεη όιαη καο αη πξάμεηο...
Αο θηλεζώκελ ινηπόλ κέ ελ θνηλόλ θξόληκα, oη πινύζηνη αο θαηαβάισζηλ
κέξνο ηεο ηδίαο πεξηνπζίαο, oη ηεξoί πνηκέλεο αο εκςπρώζσζη ηνλ ιαόλ κε
ην ίδηόλ ησλ παξάδεηγκα, θαη oη πεπαηδεπκέλνη αο ζπκβνπιεύζσζηλ ηα
σθέιηκα. Oη δε ελ μέλαηο απιαίο ππνπξγνύληεο ζηξαηησηηθνί θαη πνιηηηθνί
νκνγελείο, απνδίδνληεο ηαο επραξηζηίαο εηο ελ έθαζηνο ππνπξγεί δύλακηλ,
αο νξκήζσζηλ όινη εηο ην αλνηγόκελνλ ήδε κέγα θαη ιακπξόλ ζηάδηνλ, θαη αο
ζπλεηζθέξσζηλ εηο ηελ παηξίδα ηνλ ρξεσζηνύκελνλ θόξνλ, θαη σο γελλαίoη αο
ελνπιηζζώκελ όινη άλεπ αλαβνιήο θαηξνύ κε ην αθαηακάρεηνλ όπινλ ηεο
αλδξείαο θαη ππό-ζρνκαη εληόο νιίγνπ ηελ λίθελ θαη κεη' απηήλ παλ αγαζόλ.
Πoίoη κηζζσηνί θαη ραύλνη δνύινη ηνικνύλ λα αληηπαξαηαρζώζηλ απέλαληη
ιανύ, πνιεκνύληνο ππέξ ηεο ηδίαο αλεμαξηεζίαο; Μάξηπξεο oη Ζξσηθνί αγώλεο
ησλ πξνπαηόξσλ καο· Μάξηπο ε lζπαλία, ήηηο πξώηε θαη κόλε θαηεηξόπσζε ηαο
αεηηήηνπο θάια-γθαο ελόο ηπξάλλνπ.
Με ηελ Έλσζηλ, σ πκπνιίηαη, κε ην πξνο ηελ ηεξάλ Θξεζθείαλ έβαο, κε ηελ
πξνο ηνπο Νόκνπο θαη ηνπο ηξαηεγνύο ππνηαγήλ, κε ηελ επηνικίαλ θαη
ζηαζεξόηεηα, ε λίθε καο είλαη βεβαία θαη αλαπόθεπ-θηνο, απηή ζέιεη
ζηεθαλώζε κέ δάθλαο αεηζαιείο ηνπο Ζξσηθνύο αγώλαο καο, απηή κε
ραξαθηήξαο αλεμαιείπηνπο ζέιεη ραξάμε ηα νλόκαηα εκώλ εηο ηνλ λαόλ ηεο
αζαλαζίαο, δηά ην παξάδεηγκα ησλ επεξρνκέλσλ γελεώλ. Ζ Παηξίο ζέιεη
αληακείςε ηα εππεηζή θαη γλήζηά ηεο ηέθλα κε ηα βξαβεία ηεο δόμεο θαη
ηηκήο· ηα δε απεηζή θαη θσθεύνληα εηο ηελ ησξηλήλ ηεο πξόζθιεζηλ, ζέιεη
απνθεξύμε σο λόζα θαη Αζηαλά ζπέξκαηα, θαη ζέιεη παξαδώζε ηα νλόκαηά ησλ,
σο άιισλ πξνδόησλ, εηο ηνλ αλαζεκαηηζκόλ θαη θαηάξαλ ησλ κεηαγελεζηέξσλ.
Αο θαιέζσκελ ινηπόλ εθ λένπ, σ Αλδξείνη θαη κεγαιόςπρνη Έιιελεο, ηελ
ειεπζεξίαλ εηο ηελ θιαζηθήλ γελ ηεο Διιάδνο! Αο ζπγθξνηήζσκελ κάρελ
κεηαμύ ηνπ Μαξαζώλνο θαη ησλ Θεξκνππιώλ! Αο πνιεκήζσκελ εηο ηνπο ηάθνπο
ησλ Παηέξσλ καο, νη νπνίνη, δηά λα κάο αθήζσζηλ ειεπζέξνπο, επνιέκεζαλ
θαη απέζαλνλ εθεί! Σν αίκα ησλ ηπξάλλσλ είλαη δεθηόλ εηο ηελ ζθηάλ ηνλ
Δπακεηλώλδνπ Θεβαίνπ, θαη ηνπ Αζελαίνπ Θξαζπβνύινπ, νίηηλεο θαηεηξόπσζαλ
ηνπο ηξηάθνληα ηπξάλλνπο, εηο εθείλαο ηνπ Αξκνδίνπ θαη Αξηζηνγείησλνο, νη
νπνίνη ζπλέηξηςαλ ηνλ Πεηζηζηξαηηθόλ δπγόλ, εηο εθείλελ ηνπ Σηκνιένληνο,
όζηηο απεθαηέζηεζε ηελ ειεπζεξίαλ εηο ηελ Κόξηλζνλ θαη ηαο πξαθνύζαο,
κάιηζηα εηο εθείλαο ηνλ Μηιηηάδνπ θαη Θεκηζηνθιένπο, ηνπ Λεσλίδνπ θαη ησλ
ηξηαθνζίσλ, νίηηλεο θαηέθνςαλ ηνζάθηο ηνπο αλαξηζκήηνπο ζηξαηνύο ησλ
βαξβάξσλ Πεξζώλ, ησλ νπνίσλ ηνπο βαξβαξνηέξνπο θαη αλαλδξνηέξνπο
απνγόλνπο πξόθεηηαη εηο εκάο ζήκεξνλ, κε πνιιά κηθξόλ θόπνλ, λα
εμαθαλίζσκελ εμ νινθιήξνπ.
Δηο ηα όπια ινηπόλ θίινη ε Παηξίο Μάο Πξνζθαιεί!
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