Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος
Ἡ ὥνα ἦιζεκ, ὦ Ἄκδνεξ Ἕιιεκεξ! Πνὸ πμιιμῦ μἱ ιαμὶ ηῆξ Γὐνώπεξ, πμιεμμῦκηεξ
ὑπὲν ηῶκ ἰδίςκ Δηθαηςμάηςκ θαὶ ἐιεοζενίαξ αὐηῶκ, μᾶξ ἐπνμζθάιμοκ εἰξ μίμεζηκ,
αὐημί, θαίημη ὁπςζμῦκ ἐιεύζενμη, ἐπνμζπάζεζακ ὅιαηξ δοκάμεζη κὰ αὐλήζςζη ηὴκ
ἐιεοζενίακ, θαὶ δη’ αὐηῆξ πᾶζακ αὐηῶκ ηὴκ Γὐδαημμκίακ.
Οἱ ἀδειθμί μαξ θαὶ θίιμη εἶκαη πακηαπμῦ ἕημημμη, μἱ Σένβμη, μἱ Σμοιηῶηαη, θαὶ ὅιε ἡ
Ἤπεηνμξ, ὁπιμθμνμῦκηεξ μᾶξ πενημέκςζηκ· ἂξ ἑκςζῶμεκ ιμηπὸκ μὲ Ἐκζμοζηαζμόκ! ἡ
Παηνὶξ μᾶξ πνμζθαιεῖ!
Ἡ Γὐνώπε, πνμζειώκμοζα ημὺξ ὀθζαιμμύξ ηεξ εἰξ ἡμᾶξ, ἀπμνεῖ δηὰ ηὴκ ἀθηκεζίακ
μαξ, ἂξ ἀκηεπήζςζη ιμηπὸκ ὅια ηὰ Ὄνε ηῆξ Γιιάδμξ ἀπὸ ηὸκ Ἦπμκ ηῆξ πμιεμηθῆξ
μαξ Σάιπηγγμξ, θαὶ αἱ θμηιάδεξ απὸ ηὴκ ηνμμενὰκ θιαγγὴκ ηῶκ Ἁνμάηςκ μαξ. Ἡ
Γὐνώπε ζέιεη ζαομάζε ηὰξ ἀκδναγαζίαξ μαξ, μἱ δὲ ηύνακκμη ἡμῶκ ηνέμμκηεξ θαὶ
ὠπνμί ζέιμοζη θύγεη ἀπ’ ἐμπνμζζέκ μαξ.
Οἱ θςηηζμέκμη ιαμὶ ηῆξ Γὐνώπεξ ἐκαζπμιμῦκηαη εἰξ ηὴκ ἀπμθαηάζηαζηκ ηῆξ ἰδίαξ
εὐδαημμκίαξ· θαὶ πιήνεηξ εὐγκςμμζύκεξ δηὰ ηὰξ πνὸξ αὐημὺξ ηῶκ Πνμπαηόνςκ μαξ
εὐενγεζίαξ, ἐπηζομμῦζη ηὴκ ἐιεοζενίακ ηῆξ Ἑιιάδμξ.
Ἡμεῖξ, θαηκόμεκμη ἄλημη ηῆξ πνμπαημνηθῆξ ἀνεηῆξ θαὶ ημῦ πανόκημξ αἰῶκμξ, εἴμεζα
Γὔειπεηξ, κὰ ἐπηηύπςμεκ ηὴκ ὑπενάζπηζηκ αὐηώκ θαὶ βμήζεηακ· πμιιμὶ ἐθ ημύηςκ
θηιειεύζενμη ζέιμοζηκ ἔιζε, δηὰ κὰ ζοκαγςκηζζῶζη μὲ εμᾶξ. Κηκεζῆηε, ὦ θίιμη, θαὶ
ζέιεηε ἰδῆ μίακ Κναηαηὰκ δύκαμηκ κὰ οπεναζπηζζῇ ηὰ δίθαηά μαξ! Θέιεηε ἰδῆ θαὶ ἐλ
αὐηῶκ ηῶκ ἐπζνῶκ μαξ πμιιμύξ, μἵηηκεξ, παναθηκμύμεκμη ἀπὸ ηὴκ δηθαίακ μαξ αἰηίακ,
κὰ ζηνέρςζη ηὰ Νῶηα πνὸξ ηὸκ ἐπζνὸκ θαὶ κὰ ἑκςζῶζη μὲ ἡμᾶξ· ἂξ παῤῥεζηαζζῶζη μὲ
εἰιηθνηκὲξ θνόκεμα, ἡ Παηνίξ ζέιεη ημὺξ ἐγθμιπςζῆ! Πμῖμξ ιμηπὸκ ἐμπμδίδεη ημὺξ
ἀκδνηθμύξ ζαξ Βναπίμκαξ; ὁ ἄκακδνμξ ἐπζνόξ μαξ εἶκαη ἀζζεκὴξ θαὶ ἀδύκαημξ. Οἱ
ζηναηεγμί μαξ ἔμπεηνμη θαὶ ὅιμη μἱ ὁμμγεκεῖξ γέμμοζηκ ἐκζμοζηαζμμύ! ἑκςζήηε
ιμηπόκ, ὦ ἀκδνεῖμη θαὶ μεγαιόροπμη Ἕιιεκεξ! ἂξ ζπεμαηηζζῶζη θάιαγθεξ ἐζκηθαί, ἂξ
ἐμθακηζζῶζη Παηνηςηηθαὶ ιεγεῶκεξ, θαὶ ζέιεηε ἰδῆ ημὺξ παιαημὺξ ἐθείκμοξ
Κμιμζζμὺξ ημῦ δεζπμηηζμμῦ κὰ πέζςζηκ ἐλ ἰδίςκ, ἀπέκακηη ηῶκ ζνηαμβεοηηθῶκ μαξ
Σεμαίςκ! Γἰξ ηὴκ θςκήκ ηῆξ Σάιπηγθόξ μαξ ὅια ηὰ πανάιηα ημῦ Ἰςκίμο θαὶ Αἰγέμο
πειάγμοξ ζέιμοζηκ ἀκηεπήζε· ηὰ Ἑιιεκηθὰ πιμῖα, ηὰ ὁπμῖα ἐκ θαηνῷ εἰνήκεξ ἤλενακ
κὰ ἐμπμνεύςκηαη, θαὶ κὰ πμιεμῶζη, ζέιμοζη ζπείνε εἰξ ὅιμοξ ημὺξ ιημέκαξ ημῦ
ηονάκκμο μὲ ηὸ πῦν θαὶ ηὴκ μάπαηνακ, ηὴκ θνίθεκ θαὶ ηὸκ ζάκαημκ...
Πμία ἑιιεκηθὴ ροπὴ ζέιεη ἀδηαθμνήζε εἰξ ηὴκ πνόζθιεζηκ ηῆξ Παηνίδμξ; Γἰξ ηὴκ
Ῥώμεκ ἕκαξ ημῦ Καίζανμξ θίιμξ ζείςκ ηὴκ αἱμαημμέκεκ πιαμύδα ημῦ ηονάκκμο
ἐγείνεη ηὸκ ιαόκ. Τί ζέιεηε θάμε Σεῖξ ὦ Ἕιιεκεξ, πνὸξ ημὺξ ὁπμίμοξ ἡ Παηνὶξ
γομκὴ δεηθκύεη μὲκ ηὰξ πιεγάξ ηεξ θαὶ μὲ δηαθεθμμμέκεκ θςκὴκ ἐπηθαιεῖηαη ηὴκ
βμήζεηακ ηῶκ ηέθκςκ ηεξ; Ἡ ζεία πνόκμηα, ὦ θίιμη Σομπαηνηῶηαη, εὐζπιαγπκηζζεῖζα
πιέμκ ηὰξ δοζηοπίαξ μαξ εὐδόθεζεκ μὕης ηὰ πνάγμαηα, ὥζηε μὲ μηθνὸκ θόπμκ
ζέιμμεκ απμιαύζε μὲ ηὴκ ἐιεοζενίακ πᾶζακ εὐδαημμκίακ. Ἂκ ιμηπὸκ ἀπὸ ἀληόμεμπημκ
ἀβειηενίακ ἀδηαθμνήζςμεκ, ὁ ηύνακκμξ γεκόμεκμξ ἀγνηώηενμξ ζέιεη πμιιαπιαζηάζε

ηὰ δεηκά μαξ, θαὶ ζέιμμεκ θαηακηήζε δηὰ πακηὸξ ηὸ δοζηοπέζηενμκ πάκηςκ ηῶκ
ἐζκῶκ.
Σηνέραηε ημὺξ ὀθζαιμμύξ ζαξ, ὦ Σομπαηνηῶηαη, θαὶ ἴδεηε ηὴκ ἐιεεηκήκ μαξ
θαηάζηαζηκ! ἴδεηε ἐδῶ ημὺξ Ναμὺξ θαηαπαηεμέκμοξ! ἐθεῖ ηὰ ηέθκα μαξ ἁνπαδόμεκα
δηὰ πνῆζηκ ἀκαηδεζηάηεκ ηῆξ ἀκαηδμῦξ θηιεδμκίαξ ηῶκ βανβάνςκ ηονάκκςκ μαξ! ημὺξ
μἴθμοξ μαξ γεγομκςμέκμοξ, ημὺξ ἀγνμύξ μαξ ιεειαηηζμέκμοξ θαὶ ἡμᾶξ αὐημύξ ἐιεεηκὰ
ἀκδνάπμδα!
Γἶκαη θαηνὸξ κὰ ἀπμηηκάλςμεκ ηὸκ ἀθόνεημκ ημῦημκ Δογόκ, κὰ ἐιεοζενώζςμεκ ηὴκ
Παηνίδα, κὰ θνεμκίζςμεκ ἀπὸ ηὰ κέθε ηὴκ ἡμηζέιεκμκ κὰ ὑρώζςμεκ ηὸ ζεμεῖμκ, δη’
μὗ πάκημηε κηθῶμεκ! ιέγς ηὸκ Σηαονόκ, θαὶ μὕης κὰ ἐθδηθήζςμεκ ηὴκ Παηνίδα, θαὶ
ηὴκ Ὀνζόδμλμκ ἡμῶκ Πίζηηκ ἀπὸ ηὴκ ὰζεβῆ ηῶκ ἀζε-βῶκ Καηαθνόκεζηκ.
Μεηαλὺ ἡμῶκ εὐγεκέζηενμξ εἶκαη, ὅζηηξ ἀκδνεημηένςξ ὑπεναζπηζζῆ ηὰ δίθαηα ηῆξ
Παηνίδμξ, θαὶ ὠθειημμηένςξ ηὴκ δμοιεύζε. Τὸ ἔζκμξ ζοκαζνμηδόμεκμκ ζέιεη ἐθιέλε
ημὺξ Δεμμγένμκηάξ ημο, θαὶ εἰξ ηὴκ ὕρηζημκ ηαύηεκ Βμοιὴκ ζέιμοζηκ ὑπείθεη ὅιαη
μαξ αἱ πνάλεηξ...
Ἂξ θηκεζῶμεκ ιμηπὸκ μὲ ἕκ θμηκὸκ θνόκημα, μἱ πιμύζημη ἂξ θαηαβάιςζηκ μένμξ ηῆξ
ἰδίαξ πενημοζίαξ, μἱ ἱενμὶ πμημέκεξ ἂξ ἐμροπώζςζη ηὸκ ιαὸκ μὲ ηὸ ἴδηόκ ηςκ
πανάδεηγμα, θαὶ μἱ πεπαηδεομέκμη ἂξ ζομβμοιεύζςζηκ ηα ςθέιημα. Οἱ δὲ ἐκ λέκαηξ
αοιαῖξ ὑπμονγμῦκηεξ ζηναηηςηηθμὶ θαὶ πμιηηηθμὶ ὁμμγεκείξ, ἀπμδίδμκηεξ ηὰξ
εὐπανηζηίαξ εἰξ ἣκ ἕθαζημξ οπμονγεῦ δύκαμηκ, ἂξ ὁνμήζςζηκ ὅιμη εἰξ ηὸ ἀκμηγόμεκμκ
ἤδε μέγα θαὶ ιαμπνὸκ ζηάδημκ, θαὶ ἂξ ζοκεηζθένςζηκ εἰξ ηὴκ παηνίδα ηὸκ
πνεςζημύμεκμκ θόνμκ, θαὶ ὡξ γεκκαῖμη ἂξ ἐκμπιηζζῶμεκ ὅιμη ἄκεο ακαβμιῆξ θαηνμῦ
μὲ ηὸ ἀθαηαμάπεημκ ὅπιμκ ηῆξ ἀκδνείαξ θαὶ ὑπό-ζπμμαη ἐκηὸξ ὀιίγμο ηὴκ κίθεκ θαὶ
μεη' αὐηὴκ πᾶκ ἀγαζόκ. Πμῖμη μηζζςημὶ θαὶ παῦκμη δμῦιμη ημιμμῦκ κα
ακηηπαναηαπζώζηκ ἀπέκακηη ιαμῦ, πμιεμμῦκημξ ὑπὲν ηῆξ ἰδίαξ ἀκελανηεζίαξ;
Μάνηονεξ μἱ Ἡνςηθμὶ ἀγῶκεξ ηῶκ πνμπαηόνςκ μαξ· Μάνηοξ ἡ Ἰζπακία, ἥηηξ πνώηε
θαὶ μόκε θαηεηνόπςζε ηὰξ ἀεηηήημοξ θάια-γθαξ ἑκὸξ ηονάκκμο.
Μὲ ηὴκ Ἕκςζηκ, ὦ Σομπμιῖηαη, μὲ ηὸ πνὸξ ηὴκ ἱενάκ Θνεζθείακ Σέβαξ, μὲ ηὴκ πνὸξ
ημὺξ Νόμμοξ θαὶ ημὺξ Σηναηεγμὺξ ὑπμηαγήκ, μὲ ηὴκ εὐημιμίακ θαὶ ζηαζενόηεηα, ἡ
κίθε μαξ εἶκαη βεβαία θαὶ ἀκαπόθεο-θημξ, αὐηὴ ζέιεη ζηεθακώζε μὲ δάθκαξ
ἀεηζαιεῖξ ημὺξ Ἡνςηθμύξ ἀγῶκάξ μαξ, αὐηὴ μὲ παναθηῆναξ ἀκελαιείπημοξ ζέιεη
πανάλε ηὰ ὀκόμαηα ἡμῶκ εἰξ ηὸκ καὸκ ηῆξ ἀζακαζίαξ, δηὰ ηὸ πανάδεηγμα ηῶκ
ἐπενπμμέκςκ γεκεῶκ. Ἡ Παηνὶξ ζέιεη ακηαμείρε ηα εοπεηζή θαὶ γκήζηά ηεξ ηέθκα μὲ
ηὰ βναβεῖα ηῆξ δόλεξ θαὶ ηημῆξ· ηὰ δὲ ἀπεηζῆ θαὶ θςθεύμκηα εἰξ ηὴκ ηςνηκήκ ηεξ
πνόζθιεζηκ, ζέιεη ἀπμθενύλε ὡξ κόζα θαὶ Ἀζηακὰ ζπένμαηα, θαὶ ζέιεη παναδώζε ηὰ
ὀκόμαηά ηςκ, ὡξ ἄιιςκ πνμδόηςκ, εἰξ ηὸκ ἀκαζεμαηηζμὸκ θαὶ θαηάνακ ηῶκ
μεηαγεκεζηένςκ.
Ἂξ θαιέζςμεκ ιμηπὸκ ἐθ κέμο, ὦ Ἀκδνεῖμη θαὶ μεγαιόροπμη Ἕιιεκεξ, ηὴκ ἐιεοζενίακ
εἰξ ηὴκ θιαζηθὴκ γῆκ ηῆξ Ἑιιάδμξ! Ἂξ ζογθνμηήζςμεκ μάπεκ μεηαλὺ ημῦ Μαναζῶκμξ
θαὶ ηῶκ Θενμμποιῶκ! Ἂξ πμιεμήζςμεκ εἰξ ημὺξ ηάθμοξ ηῶκ Παηένςκ μαξ, μἱ ὁπμῖμη,

δηὰ κὰ μᾶξ αθήζςζηκ ειεοζένμοξ, ἐπμιέμεζακ θαὶ ἀπέζακμκ ἐθεῖ! Τὸ αἷμα ηῶκ
ηονάκκςκ εἶκαη δεθηὸκ εἰξ ηὴκ ζθηὰκ ημῦ Γπαμεηκώκδμο Θεβαίμο, θαὶ ημῦ Ἀζεκαίμο
Θναζοβμύιμο, μἵηηκεξ θαηεηνόπςζακ ημὺξ ηνηάθμκηα ηονάκκμοξ, εἰξ ἐθείκαξ ημῦ
Ἁνμμδίμο θαὶ Ανηζημγείηςκμξ, μἱ ὁπμῖμη ζοκέηνηρακ ηὸκ Πεηζηζηναηηθὸκ δογόκ, εἰξ
ἐθείκεκ ημῦ Τημμιέμκημξ, ὅζηηξ ἀπεθαηέζηεζε ηὴκ ἐιεοζενίακ εἰξ ηὴκ Κόνηκζμκ θαὶ
ηὰξ Σοναθμύζαξ, μάιηζηα εἰξ ἐθείκαξ ημῦ Μηιηηάδμο θαὶ Θεμηζημθιέμοξ, ημῦ
Λεςκίδμο θαὶ ηῶκ ηνηαθμζίςκ, μἵηηκεξ θαηέθμρακ ημζάθηξ ημὺξ ἀκανηζμήημοξ
ζηναημὺξ ηῶκ βανβάνςκ Πενζῶκ, ηῶκ ὁπμίςκ ημὺξ βανβανμηένμοξ θαὶ
ἀκακδνμηένμοξ ἀπμγόκμοξ πνόθεηηαη εἰξ ἡμᾶξ ζήμενμκ, μὲ πμιιὰ μηθνὸκ θόπμκ, κὰ
ἐλαθακίζςμεκ ἐλ ὁιμθιήνμο.
Γἰξ ηὰ ὅπια ιμηπὸκ, θίιμη, ἡ Παηνίξ Μᾶξ Πνμζθαιεῖ!
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