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Άι; παeακαλέσwμn τι:ι. "Υφιστο ιοά μιiς δί1Ιf'/ πάντα η)ν βοήθειά Tov καί
liι; Τόtι εύχαιιιστήσοιιμε μέ δλη μαι; τήν φvχή, γιατί μιiι; έδιάλεξε vπερα

σπιστάι; τώιι πολvτιμοτlρωιο άγαθώιο πού έχει ή άιιθρωπότης καί μιiς ύφω
σn lτσ1 dπό τήιι ταπειιοότητά μαι; ε/ι; σκεύος έκλογής.
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έvνοήσετε, δτι ή ο!χοvομιχή μας κατά.στα.σις 6αίνει διαρκώς προς τά &.νω χα!
δτι αι μφψιμοιρίαι μερικών &.νθρώπων, οι δποίοι έν χρυφφ χαί παρα6ύπφ έλ·
π ίζουν χα.! προσδοχοϋν ο!χονομιχην καταστροφήν, είναι μεμψιμοιρίαι &.6ά.σιμο:
χαί α[ Ηπίδες των είναι έλπίοες μά.ταιαι . Όσον ήμείς κυ6ερνώμεν τήν χώ·

tpοφήν τής οlκογενείιχ.ς σας; Μή στηρ!ζεσθε μονά.χιχ. εtς την mλλιέργιιιχ.ν τοϋ

ραν οϋτε ο!χονομιχάς χαταστροφάς δύναται νά. ύποστή ή 'Ελλάς χα! εlναι περ!

tό καλό χα! τήν εύτυχίιχ.ν σας.

χαπνοϋ . Νά. τις &.χούσετε ιχ.ύτές τlς συμ.6ουλές πού σάς εlπιχ., διότι είναι συμ
βουλές &.νθρώπου δ δποίος πονεί χ.α.! lνδιιχ.φέρεται γιά. σ17.ς. Είναι τά. λόγια.

ένός χα.λοiJ φlλου σας, προστά.του σιχ.ς, δ δποίος δέν θέλει τ(ποtε &λλο παρά.

τούτου 6έ6αιοι δλοι, οϋτε εlναι δυνατόν νά. παρασυρθώμεν ε!ς έξωτεριχάς περι·
πετείας, αι δποίαι δύνανται νά. 6λά.ψουν την χώραν.

Χα!ρω πολύ, δυνά.μενος νά. έχφρά.σω τήν έμπιστοσύνην προς τον λαόν
διά τήν συνδρομήν του. Μέ την 6ε6αιότητα οέ δτι δλόχληρος δ 'Ελληνικός
Λαός οέν θά μ17.ς &.φήση ποτέ, &.λλά. θά. είναι πά.ντοτε ε!ς το πλευρόν μας χα!
ύn -ιστηρ ι χτής μας, μέ τήν 6ε6αιότητα δτι θά &.πολαμ6ά.νωμεν τής έμπιστιnύνης
αύ·, οiJ τοϋ λαοϋ, μέ τήν 6ε6αιότητα &.κόμη δτι α! τιiξεις τών έργαζομένωv ~
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συναισθιiνωνται πr.ίντοτε τάς εόθύνιχ.ς τάς δποίας &.νελά.6ομεν &.πέναντι δλrr

κλήρου τoiJ vΕ(}νους χα! δτι θά εύρίσΚωνται αι τά.ξεις αίίται συμπαραστά.τιδες

Λαέ τής Δρά.μας χα! τών περιχώρων,

ήμών χαί τέλος μέ την 6ε6αιότητα δτι δ λαός της Κα6ιiλας, δ δποίος εύρί·
σχεται ύπό περιστά.σεις έντελώς Ιδιαιτέρας, θά συναισθιiνεται πά.ντοtε τήν
&.νιiγχην τής Κυ6ερνήσεως αύτης χα! το καλόν, το δποίον ή μορφή αδτη τής
Κυ6ερνήσεως τοϋ παρέχει, &.ναφωνώ έξ δλης της ψυχής:
6

Εlμαι 6αθύτα.τα. συγχεχινημένος χαί γεμάτος χαράν δι' αύτήν την πά.νΙSημον έχδήλωσιν τών α.!σθημά.των σου, α!σθημά.των lνθουσιασμοiJ, πlστεως ~αι
&.πολύtου &.φοσιώσεως προς τήν Κυ6έρνησίν μου, α!σθημά.tων lπιδοχιμασιας

Ζήτω δ λαός τής Κα6άλαςl

~. 1'-·"'--;

Ζήτω ή 'Ελλάς!

n

διά. tό lργον της. Δέν &.μφέ6αλλα περί αύτοσ ποtέ, &.λλ' εlμαι ·ιύτυχής
τά.
βλέπω ιχ.ύτά τά. α!σθήματα δλοζώντανα μπροστά μου. Δέν &.μφέ6αλλα ΙSέ περ!

~ ";i.:. , αύτοσ, διότι εlχιχ. τήν συνείδησιν ήσυχη δτι π17.ν δ,τι lχαμα ήtο lχτέλεσις της

Ζήτω δ Βασιλεύς!

[~ θελήσεώς σου, τoiJ 'Ελληνιχοϋ ΛαοiJ, χαί δ,τι lχαμα ήτο πρός το συμφέρον σου.

~ '
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© Δίν θέλω νά. σάς περιγρά.ψω ε!ς ποίαν χιχ.τά.στιχ.σιν εύρισχόμεθιχ. πρό τής 4ης
Αυγούστου, διότι την γνωρίζετε δλοι, τήν ύπέστητε δλοι σας χιχ.ί τούς κινδύνους
tοός έκ τής κιχ.ταστάσεως έκεlνης δυναμένους νά. προέλθουν τούς είδατε σά.ν
&.πειλητιχά φαντάσματα ινώπιόν σας. Τό δτι δέ σήμερον, μολονότι ιν~μισυς
χρόνος παρηλθεν &.πό τότε δπου ένήργησιχ. τήν πρ17.ξιν τής 4ης Αύγουστου,
εύρίσχεσθε ε!ς το εύχάριστον σημείον νά. εlσθι πά.ντοtι lνθουσιώΙSεις δπαδοt
toi} lργου τής Κυ6ερνήσεως, σημαlνει δtι τοiJτο &.ντιχ.πεκρίθη πληρέστιχ.τα
πρός τά.ς προσδοκlας σα.ς. 'Εκείνο διά. το δποίον θά. χαυχάσ(}ε πά.ντα, δπως

πρέπει νά. χαυχάσθε ισείς χα! !διαιτέρω~ έσύ λαέ της Δρά.μας, εlναι δτι ιεηλει

Σάς εύχαριστώ διά τήν ύποδοχήν σας χα! σάς ζητώ ενιχ. πράγμα μι:ινά.χα.
Αύτά τά τενιiγη, πού τά έλευθερώσαμεν &.πό τά νερά. χαί τά χάνιχ.με γην χαλ·
λ:εργήσιμον, νά τά χαλλιεργήτε χα! νά. τά χαλλιεργήτε έντιχ.τιχά.. Πρέπει ~

~ ώς κακόν δνειρον χα! τάς πολιτικά.ς χα! τά.ς κοινωνικά.ς διιχ.ιρέσεις τoiJ

γνωρίζετε δτι ιχ.ύτό το πράγμα εγινε μέ χρήμα δλοχλήρου τοϋ Έλληνιχοϋ Λαοϋ
καί ε!ς σάς έπι6ά.λλεται νά. τό χά.μετε ώστε νά χαρποφορήση, ε!ς τρόπον ώστι
τά. ε!σοδήματα νά. &.πο6οϋy είς δφελος δλοχλήρου τοϋ Έλληνικοϋ Λαοϋ. Πρέπ!:
νά. σάς έχφρά.σω χαί μίαν λύπην. Ε!ς δλην αύτην τήν θαυμασίιχ.ν lχτασιν παU
σάς περι6ά.λλει δέν 6λέπω οϋτε ένα δενδρά.κι. ~Αν εlναι δικές σας οι έχτά.αεις
ιiύταί, διιχ.τί δέν τάς δενδροφυτεύετε; Μη περιορίζετε την έργασίαν σιχ.ς μόνον
ε!ς την χαλλιέργειαν τοϋ χαπνοϋ. Διατί νά μη lχετε και τά. περι6ολά.χιιχ. σας,
ε!ς τά δποίιχ. νά. χαλλιεργήτε χαί δλα ~ά. &.ναγχαία και χρήσιμιχ. διά. τήν δια·

δμονοοσντες και δμόφρονες, ά.ντιμεtωπίζοντες τά. σημερινά. προ6λήμαtιχ. τή,ς Πα

πa.ρελθόντος, τούς διχα.σμοός, τούς έμφυλίους πολέμους χα! τους ά.λληλοσπ~
ρα.γμού~ χα! εύρισχόμεθα ώς •Ελληνες &.λληλέγγυοι δ είς πρός τον Wον,

τρlδος μας. Οϋτε ήσαν μικρά. τά. προ6λήματιχ. αύτά.. 'Εξωτερικώς lπρεπι ν ά.πο
~τήσωμεν την έμπιστοσύνην τών αυμμά.χων μας Βαλκιινικών Κρrχtών. Βέ6rχια
ιtμεθιχ. λα.ός ε!ρηνικός χα! ο! σκοποl μα\; εlναι ε!ρηνικοι. Δέν ζητο~ν ά.πο
λότως τlποτε !λλο ά.πό κανέναν, παρά. μόνον τήν φιλlαν του, την δποιαν ιtμε
βα. πρόθυμοι ν' &.νταποΙSώσωμεν, ά.λλ' είμεθα ιπίσης κιχ.! lνιχ.ς λαός συναισθrχ~

νδμιvος πλήρως τά. δικαιώματά. του, τά. δποία lννοοiJμεν ν~ όπιρασπlσωμιν. Δι
α.iιτό πλήν τής ά.νιχ.γνωρίσεως τής ΙSιιθνοΟς 'ijμώv θώιως !θεώρησα ~ πρώ-

