
Η πποκήπυξη του Αλ. Υψηλάντη, 24/02/1821 

Μάχου υπζρ πίςτεωσ και πατρίδοσ 
 

Θ ϊρα ιλκεν, ω Άνδρεσ Ζλλθνεσ! Πρό πολλοφ οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ, 

πολεμοφντεσ υπζρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευκερίασ αυτϊν, μασ 

επροςκάλουν εισ μίμθςιν, αυτοί, καίτοι οπωςοφν ελεφκεροι, επροςπάκθςαν 

όλαισ δυνάμεςι να αυξιςωςι τθν ελευκερίαν, και δι’ αυτισ πάςαν αυτϊν τθν 

Ευδαιμονίαν. 

  

Οι αδελφοί μασ και φίλοι είναι πανταχοφ ζτοιμοι, οι ζρβοι, οι ουλιϊται, και 

όλθ θ Θπειροσ, οπλοφοροφντεσ μασ περιμζνωςιν· ασ ενωκϊμεν λοιπόν με 

Ενκουςιαςμόν! θ Πατρίσ μάσ προςκαλεί! 

  

Θ Ευρϊπθ, προςθλϊνουςα τουσ οφκαλμοφσ τθσ εισ θμάσ, απορεί διά τθν 

ακινθςίαν μασ, ασ αντθχιςωςι λοιπόν όλα τα Όρθ τισ Ελλάδοσ από τον Ιχον 

τισ πολεμικισ μασ άλπιγγοσ, και αι κοιλάδεσ από τθν τρομεράν κλαγγιν των 

Αρμάτων μασ. Θ Ευρϊπθ κζλει καυμάςθ τασ ανδραγακίασ μασ, οι δε τφραννοι 

θμϊν τρζμοντεσ και ωχροί κζλουςι φφγει απ’ ζμπροςκζν μασ. 

  

Οι φωτιςμζνοι λαοί τθσ Ευρϊπθσ εναςχολοφνται εισ τθν αποκατάςταςιν τθσ 

ιδίασ ευδαιμονίασ· και πλιρεισ ευγνωμοςφνθσ διά τασ προσ αυτοφσ των 

Προπατόρων μασ ευεργεςίασ, επικυμοφςι τθν ελευκερίαν τθσ Ελλάδοσ. 

  

Θμείσ, φαινόμενοι άξιοι τθσ προπατορικισ αρετισ και του παρόντοσ αιϊνοσ, 

είμεκα Εφελπεισ, να επιτφχωμεν τθν υπεράςπιςιν αυτϊν και βοικειαν· πολλοί 

εκ τοφτων φιλελεφκεροι κζλουςιν ζλκθ, διά να ςυναγωνιςκϊςι με θμάσ. 

Κινθκιτε, ω φίλοι, και κζλετε ιδι μίαν Κραταιάν δφναμιν να υπεραςπιςκι τα 

δίκαιά μασ! Κζλετε ιδι και εξ αυτϊν των εχκρϊν μασ πολλοφσ, οίτινεσ, 

παρακινοφμενοι από τθν δικαίαν μασ αιτίαν, να ςτρζψωςι τα Νϊτα προσ τον 

εχκρόν και να ενωκϊςι με θμάσ· ασ παρρθςιαςκϊςι με ειλικρινζσ φρόνθμα, θ 

Πατρίσ κζλει τουσ εγκολπωκι! Ποίοσ λοιπόν εμποδίηει τουσ ανδρικοφσ ςασ 

Βραχίονασ; ο άνανδροσ εχκρόσ μασ είναι αςκενισ και αδφνατοσ. Οι ςτρατθγοί 

μασ ζμπειροι και όλοι οι ομογενείσ γζμουςιν ενκουςιαςμοφ! ενωκιτε λοιπόν, ω 

ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Ζλλθνεσ! ασ ςχθματιςκϊςι φάλαγκεσ εκνικαί, ασ 

εμφανιςκϊςι Πατριωτικαί λεγεϊνεσ, και κζλετε ιδι τουσ παλαιοφσ εκείνουσ 

Κολοςςοφσ του δεςποτιςμοφ να πζςωςιν εξ ιδίων, απζναντι των κριαμβευτικϊν 

μασ θμαίων! Εισ τθν φωνιν τθσ άλπιγκόσ μασ όλα τα παράλια του Λωνίου και 

Αιγζου πελάγουσ κζλουςιν αντθχιςθ· τα Ελλθνικά πλοία, τα οποία εν καιρϊ 



ειρινθσ ιξεραν να εμπορεφωνται, και να πολεμϊςι, κζλουςι ςπείρθ εισ όλουσ 

τουσ λιμζνασ του τυράννου με το πυρ και τθν μάχαιραν, τθν φρίκθν και τον 

κάνατον... 

  

Ποία ελλθνικι ψυχι κζλει αδιαφοριςθ εισ τθν πρόςκλθςιν τθσ Πατρίδοσ; Εισ 

τθν Ρϊμθν ζνασ του Καίςαροσ φίλοσ ςείων τθν αιματομζνθν χλαμφδα του 

τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι κζλετε κάμθ εισ ω Ζλλθνεσ, προσ τουσ οποίουσ θ 

Πατρίσ γυμνι δεικνφει μεν τασ πλθγάσ τθσ και με διακεκομμζνθν φωνιν 

επικαλείται τθν βοικειαν των τζκνων τθσ; Θ κεία πρόνοια, ω φίλοι 

υμπατριϊται, ευςπλαγχνιςκείςα πλζον τασ δυςτυχίασ μασ θυδόκθςεν οφτω τα 

πράγματα, ϊςτε με μικρόν κόπον κζλομεν απολαφςθ με τθν ελευκερίαν πάςαν 

ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτθρίαν αδιαφοριςωμεν, ο 

τφραννοσ γενόμενοσ αγριϊτεροσ κζλει πολλαπλαςιάςθ τα δεινά μασ, και 

κζλομεν καταντιςθ διά παντόσ το δυςτυχζςτερον πάντων των εκνϊν. 

  

τρζψατε τουσ οφκαλμοφσ ςασ, ω υμπατριϊται, και ίδετε τθν ελεεινιν μασ 

κατάςταςιν! ίδετε εδϊ τουσ Ναοφσ καταπατθμζνουσ! εκεί τα τζκνα μασ 

αρπαηόμενα διά χριςιν αναιδεςτάτθν τθσ αναιδοφσ φιλθδονίασ των βαρβάρων 

τυράννων μασ! τουσ οίκουσ μασ γεγυμνωμζνουσ, τον αγροφσ μασ 

λεθλατιςμζνουσ και θμάσ αυτοφσ ελεεινά ανδράποδα! 

  

Είναι καιρόσ να αποτινάξωμεν τον αφόρθτον τοφτον Ηυγόν, να 

ελευκερϊςωμεν τθν Πατρίδα, να κρθμνίςωμεν από τα νζφθ τθν θμιςζλθνον να 

υψϊςωμεν το ςθμείον, δι’ ου πάντοτε νικϊμεν! λζγω τον ταυρόν, και οφτω να 

εκδικιςωμεν τθν Πατρίδα, και τθν Ορκόδοξον θμϊν Πίςτιν από τθν αςεβι των 

αςεβϊν Καταφρόνθςιν. 

  

Μεταξφ θμϊν ευγενζςτεροσ είναι, όςτισ ανδρειοτζρωσ υπεραςπιςκι τα 

δίκαια τθσ Πατρίδοσ, και ωφελιμοτζρωσ τθν δουλεφςθ. Σο ζκνοσ 

ςυνακροιηόμενον κζλει εκλζξθ τουσ Δθμογζροντάσ του, και εισ τθν φψιςτον 

ταφτθν Βουλιν κζλουςιν υπείκει όλαι μασ αι πράξεισ... 

  

Ασ κινθκϊμεν λοιπόν μζ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλοφςιοι ασ καταβάλωςιν 

μζροσ τθσ ιδίασ περιουςίασ, oι ιερoί ποιμζνεσ ασ εμψυχϊςωςι τον λαόν με το 

ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμζνοι ασ ςυμβουλεφςωςιν τα ωφζλιμα. 

Oι δε εν ξζναισ αυλαίσ υπουργοφντεσ ςτρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείσ, 

αποδίδοντεσ τασ ευχαριςτίασ εισ θν ζκαςτοσ υπουργεί δφναμιν, ασ ορμιςωςιν 

όλοι εισ το ανοιγόμενον ιδθ μζγα και λαμπρόν ςτάδιον, και ασ ςυνειςφζρωςιν 

εισ τθν πατρίδα τον χρεωςτοφμενον φόρον, και ωσ γενναίoι ασ ενοπλιςκϊμεν 



όλοι άνευ αναβολισ καιροφ με το ακαταμάχθτον όπλον τθσ ανδρείασ και 

υπόςχομαι εντόσ ολίγου τθν νίκθν και μετ' αυτιν παν αγακόν. Πoίoι μιςκωτοί 

και χαφνοι δοφλοι τολμοφν να αντιπαραταχκϊςιν απζναντι λαοφ, πολεμοφντοσ 

υπζρ τθσ ιδίασ ανεξαρτθςίασ; Μάρτυρεσ oι Θρωικοί αγϊνεσ των προπατόρων 

μασ· Μάρτυσ θ lςπανία, ιτισ πρϊτθ και μόνθ κατετρόπωςε τασ αθττιτουσ 

φάλαγκασ ενόσ τυράννου. 

  

Με τθν Ζνωςιν, ω υμπολίται, με το προσ τθν ιεράν Κρθςκείαν ζβασ, με τθν 

προσ τουσ Νόμουσ και τουσ τρατθγοφσ υποταγιν, με τθν ευτολμίαν και 

ςτακθρότθτα, θ νίκθ μασ είναι βεβαία και αναπόφευκτοσ, αυτι κζλει 

ςτεφανϊςθ μζ δάφνασ αεικαλείσ τουσ Θρωικοφσ αγϊνασ μασ, αυτι με 

χαρακτιρασ ανεξαλείπτουσ κζλει χαράξθ τα ονόματα θμϊν εισ τον ναόν τθσ 

ακαναςίασ, διά το παράδειγμα των επερχομζνων γενεϊν. Θ Πατρίσ κζλει 

ανταμείψθ τα ευπεικι και γνιςιά τθσ τζκνα με τα βραβεία τθσ δόξθσ και τιμισ· 

τα δε απεικι και κωφεφοντα εισ τθν τωρινιν τθσ πρόςκλθςιν, κζλει αποκθρφξθ 

ωσ νόκα και Αςιανά ςπζρματα, και κζλει παραδϊςθ τα ονόματά των, ωσ άλλων 

προδότων, εισ τον ανακεματιςμόν και κατάραν των μεταγενεςτζρων. 

  

Ασ καλζςωμεν λοιπόν εκ νζου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Ζλλθνεσ, τθν 

ελευκερίαν εισ τθν κλαςικιν γθν τθσ Ελλάδοσ! Ασ ςυγκροτιςωμεν μάχθν μεταξφ 

του Μαρακϊνοσ και των Κερμοπυλϊν! Ασ πολεμιςωμεν εισ τουσ τάφουσ των 

Πατζρων μασ, οι οποίοι, διά να μάσ αφιςωςιν ελευκζρουσ, επολζμθςαν και 

απζκανον εκεί! Σο αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εισ τθν ςκιάν τον 

Επαμεινϊνδου Κθβαίου, και του Ακθναίου Κραςυβοφλου, οίτινεσ 

κατετρόπωςαν τουσ τριάκοντα τυράννουσ, εισ εκείνασ του Αρμοδίου και 

Αριςτογείτωνοσ, οι οποίοι ςυνζτριψαν τον Πειςιςτρατικόν ηυγόν, εισ εκείνθν 

του Σιμολζοντοσ, όςτισ απεκατζςτθςε τθν ελευκερίαν εισ τθν Κόρινκον και τασ 

υρακοφςασ, μάλιςτα εισ εκείνασ τον Μιλτιάδου και Κεμιςτοκλζουσ, του 

Λεωνίδου και των τριακοςίων, οίτινεσ κατζκοψαν τοςάκισ τουσ αναρικμιτουσ 

ςτρατοφσ των βαρβάρων Περςϊν, των οποίων τουσ βαρβαροτζρουσ και 

ανανδροτζρουσ απογόνουσ πρόκειται εισ θμάσ ςιμερον, με πολλά μικρόν 

κόπον, να εξαφανίςωμεν εξ ολοκλιρου. 

  

Εισ τα όπλα λοιπόν φίλοι θ Πατρίσ Μάσ Προςκαλεί! 

Αλζξανδροσ Τψθλάντθσ 

Σθν 24θν Φεβρεαρίου 1821 Εισ το γενικόν ςτρατόπεδον του Λαςίου 
 


