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""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου δενδεν είδανείδαν τόποντόπον ενδοξότερονενδοξότερον απόαπό τούτοτούτο τοτο αλωνάκιαλωνάκι" " 
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ΕίναιΕίναι πρόδηλοπρόδηλο ότιότι οο τόποςτόπος διαµορφώνειδιαµορφώνει τουςτους ανθρώπουςανθρώπους καικαι καθορίζεικαθορίζει

τηντην δράσηδράση τουςτους τηντην οποίαοποία καταγράφεικαταγράφει µετέπειταµετέπειτα ηη ιστορίαιστορία. . ΣτονΣτον τόποτόπο πουπου
βρισκόµαστεβρισκόµαστε κυριαρχείκυριαρχεί ηη µάχηµάχη τηςτης θάλασσαςθάλασσας µεµε τηντην ξηράξηρά, , πουπου
διαµορφώνειδιαµορφώνει τηντην λιµνοθάλασσαλιµνοθάλασσα µεµε τιςτις διάσπαρτεςδιάσπαρτες νησίδεςνησίδες µέσαµέσα στηνστην
γαλάζιαγαλάζια ηρεµίαηρεµία τηςτης. . 

ΤοΤο ΑιτωλικόΑιτωλικό ήτανήταν αρχικάαρχικά µιαµια συστάδασυστάδα απόαπό 4 4 ήή 5 5 µικράµικρά νησάκιανησάκια στοστο
κέντροκέντρο τηςτης λιµνοθάλασσαςλιµνοθάλασσας. . ΟιΟι πρώτοιπρώτοι κάτοικοίκάτοικοί τουτου, , πουπου ήτανήταν ψαράδεςψαράδες, , τατα
ένωσανένωσαν µεµε ξύλιναξύλινα γεφύριαγεφύρια καικαι µεµε επιχωµατώσειςεπιχωµατώσεις, , ώστεώστε νανα αλλάζειαλλάζει ηη
έκτασηέκταση τουτου νησιούνησιού όχιόχι όµωςόµως ηη µορφήµορφή καικαι ηη εικόναεικόνα τουτου..

ΤοΤο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι ιδρύθηκειδρύθηκε τοτο 1313οο αιώνααιώνα απόαπό κυνηγηµένουςκυνηγηµένους ναυτικούςναυτικούς
((εµπόρουςεµπόρους καικαι ψαράδεςψαράδες), ), πάνωπάνω σεσε 3 3 νησάκιανησάκια, , πουπου µεµε τοντον καιρόκαιρό
ενοποιήθηκανενοποιήθηκαν. . ΤοΤο όνοµαόνοµα τουτου φαίνεταιφαίνεται ότιότι προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τιςτις ιταλικέςιταλικές
λέξειςλέξεις Messo + LangiMesso + Langi, , πουπου σηµαίνεισηµαίνει χωριόχωριό πλάιπλάι σεσε λίµνηλίµνη.. ΙστορικάΙστορικά τοτο όνοµαόνοµα
ΜεσολόγγιΜεσολόγγι πρωτοαναφέρεταιπρωτοαναφέρεται κατάκατά τηντην ναυµαχίαναυµαχία τηςτης ΝαυπάκτουΝαυπάκτου
ΑναπτύχθηκεΑναπτύχθηκε οικονοµικάοικονοµικά κατάκατά τοντον 1717οο αιωνααιωνα, , µεµε τοτο εµπόριοεµπόριο ψαριώνψαριών καικαι
τηντην ναυπήγησηναυπήγηση πλοίωνπλοίων ΟΟ στόλοςστόλος τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου αριθµούσεαριθµούσε 50 50 µεγάλαµεγάλα
πλοίαπλοία καικαι οιοι δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου επεκτάθηκανεπεκτάθηκαν καικαι στοστο εξωτερικόεξωτερικό. . ΆνηκεΆνηκε
στουςστους ΒενετούςΒενετούς αλλάαλλά τοτο 1770 1770 σταστα ΟρλωφικάΟρλωφικά, , καταστράφηκεκαταστράφηκε οο στόλοςστόλος τουτου, , 
λεηλατήθηκελεηλατήθηκε καικαι κατακτήθηκεκατακτήθηκε απόαπό τουςτους ΤούρκουςΤούρκους..



""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου δενδεν είδανείδαν τόποντόπον ενδοξότερονενδοξότερον απόαπό τούτοτούτο τοτο αλωνάκιαλωνάκι" " 
∆∆. . ΣΟΛΩΜΟΣΣΟΛΩΜΟΣ



ΤοΤο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι είναιείναι ταυτισµένοταυτισµένο όσοόσο καµιάκαµιά άλληάλλη ελληνικήελληνική πόληπόλη µεµε τοντον αγώνααγώνα τουτου 1821. 1821. 

ΕισέρχεταιΕισέρχεται στηνστην επανάστασηεπανάσταση στιςστις 20 20 ΜαίουΜαίου µεµε τουςτους οπλαρχηγούςοπλαρχηγούς ΠαλαµάΠαλαµά καικαι ΜακρήΜακρή. . 
ΜέχριΜέχρι τηντην ΈξοδοΈξοδο, , τοτο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι αποτελείαποτελεί τοντον προµαχώναπροµαχώνα τουτου αγώνααγώνα εναντίονεναντίον τωντων
ΤούρκωνΤούρκων. . ΗΗ στρατηγικήστρατηγική τουτου θέσηθέση εξασφάλιζεεξασφάλιζε, , σεσε όποιονόποιον τοτο κατείχεκατείχε, , τοντον έλεγχοέλεγχο τηςτης
ΠελοποννήσουΠελοποννήσου, , πουπου αποτέλουσεαποτέλουσε τοτο κύριοκύριο κέντροκέντρο καικαι τοτο προπύργιοπροπύργιο τηςτης επανάστασηςεπανάστασης. . 

ΗΗ πρώτηπρώτη σηµαντικήσηµαντική εχθρικήεχθρική απειλήαπειλή ήρθεήρθε στιςστις 20 20 ΙουλίουΙουλίου 1822 1822 απόαπό τητη θάλασσαθάλασσα, , 
ότανόταν έφτασεέφτασε ενωµένοςενωµένος οο τουρκικόςτουρκικός καικαι οο αιγυπτιακόςαιγυπτιακός στρατόςστρατός καικαι στόλοςστόλος µεµε 84 84 
καράβιακαράβια καικαι 11000 11000 άνδρεςάνδρες υπόυπό τοντον ΟµέρΟµέρ ΒρυώνηΒρυώνη. . ΜετάΜετά απόαπό τηντην πρώτηπρώτη αποτυχηµένηαποτυχηµένη
επίθεσηεπίθεση οιοι ΈλληνεςΈλληνες ξεκινούνξεκινούν διαπραγµατεύσειςδιαπραγµατεύσεις. . ΣτιςΣτις 21 21 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου φτάνουνφτάνουν στηνστην
πόληπόλη οο ΤζαβέλαςΤζαβέλας καικαι οο ΜπότσαρηςΜπότσαρης καικαι στηστη σύσκεψησύσκεψη πουπου ακολουθείακολουθεί αποφασίζουναποφασίζουν
««αγώνααγώνα µέχριςµέχρις εσχάτωνεσχάτων»». . ΟιΟι ΤούρκοιΤούρκοι ορίζουνορίζουν τηντην τελικήτελική τουςτους επίθεσηεπίθεση προςπρος κατάληψηκατάληψη
τηςτης πόληςπόλης, , ανήµεραανήµερα τωντων ΧριστουγέννωνΧριστουγέννων τουτου 1822, 1822, µεµε σκοπόσκοπό νανα βρουνβρουν τουςτους ΈλληνεςΈλληνες
απροετοίµαστουςαπροετοίµαστους λόγωλόγω τηςτης γιορτήςγιορτής. . ΤηνΤην παραµονήπαραµονή τηςτης επίθεσηςεπίθεσης, , οο ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος
ΓούναρηςΓούναρης απόαπό τατα ΓιάννεναΓιάννενα, , οο ΈλληναςΈλληνας γραµµατέαςγραµµατέας τουτου ΟµέρΟµέρ ΒρυώνηΒρυώνη, , τουτου οποίουοποίου τητη
γυναίκαγυναίκα καικαι τατα παιδιάπαιδιά είχανείχαν όµηρουςόµηρους οιοι ΤούρκοιΤούρκοι, , φανέρωσεφανέρωσε τοτο σχέδιοσχέδιο κικι έτσιέτσι ότανόταν
επιτέθηκανεπιτέθηκαν οιοι ΤούρκοιΤούρκοι βρήκανβρήκαν άντρεςάντρες καικαι γυναίκεςγυναίκες σεσε κάθεκάθε προµαχώναπροµαχώνα νανα
αντιστέκονταιαντιστέκονται ηρωικάηρωικά. . ΟιΟι ΈλληνεςΈλληνες πήρανπήραν τητη νίκηνίκη, , ενώενώ οο ΓούναρηςΓούναρης µετάµετά τητη σφαγήσφαγή τηςτης
οικογένειάςοικογένειάς τουτου καλογέρεψεκαλογέρεψε στοστο ιστορικόιστορικό µοναστήριµοναστήρι τηςτης ΠαναγιάςΠαναγιάς τηςτης ΚλεισούραςΚλεισούρας. . 

ΤονΤον ΣεπτέµβριοΣεπτέµβριο τουτου 1823 1823 ξεκινάξεκινά νέανέα σύντοµησύντοµη όµωςόµως ΠολιορκίαΠολιορκία τηςτης πολήςπολής απόαπό τοντον
ΜουσταήΜουσταή ΠασάΠασά, , οο οποίοςοποίος όµωςόµως αναγκάζεταιαναγκάζεται νανα αποχωρήσειαποχωρήσει στιςστις 30 30 ΝοεµβρίουΝοεµβρίου. . ΤηνΤην 55ηη
ΙανουαρίουΙανουαρίου τουτου 1824 1824 αποβιβάζεταιαποβιβάζεται στηνστην πόληπόλη οο ΛόρδοςΛόρδος ΒύρωνΒύρων µεµε τηντην ακολουθίαακολουθία τουτου. . 
ΗΗ άφιξήάφιξή τουτου αναπτερώνειαναπτερώνει τοτο ηθικόηθικό τωντων πολιτώνπολιτών καικαι στρατιωτώνστρατιωτών πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στηνστην
πόληπόλη. . ∆υστυχώς∆υστυχώς τηντην 1919ηη ΑπριλίουΑπριλίου τουτου 1824 1824 πεθαίνειπεθαίνει οο ΛόρδοςΛόρδος ΒύρωνΒύρων..



ΣταΣτα χρόνιαχρόνια πουπου µεσολάβησανµεσολάβησαν µεχριµεχρι τηντην δευτερηδευτερη πολιορκιαπολιορκια τοτο 18251825--26, 26, 
οργανώνεταιοργανώνεται ηη οχύρωσηοχύρωση τηςτης πόληςπόλης µεµε άνοιγµαάνοιγµα µεγάληςµεγάλης τάφρουτάφρου, , πουπου

ανατέθηκεανατέθηκε στονστον µηχανικόµηχανικό ΠέτροΠέτρο ΚοκκίνηΚοκκίνη..



""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου δενδεν είδανείδαν τόποντόπον ενδοξότερονενδοξότερον απόαπό τούτοτούτο τοτο αλωνάκιαλωνάκι" " 
∆∆. . ΣΟΛΩΜΟΣΣΟΛΩΜΟΣ



ΣτιςΣτις 15 15 ΑπριλίουΑπριλίου τουτου 1825 1825 ξεκινάξεκινά ηη τρίτητρίτη καικαι πιοπιο ηρωικήηρωική πολιορκίαπολιορκία τηςτης

πόληςπόλης απόαπό τοντον ΚιουταχήΚιουταχή ΠασάΠασά καικαι 35000 35000 άνδρεςάνδρες. . ΜέσαΜέσα στηνστην πόληπόλη ήτανήταν
κλεισµένοικλεισµένοι ΜεσολογγίτεςΜεσολογγίτες καικαι ΠελοποννήσιοιΠελοποννήσιοι καικαι αντιπρόσωποιαντιπρόσωποι όλωνόλων τωντων
υπόδουλωνυπόδουλων ελληνικώνελληνικών πληθυσµώνπληθυσµών αλλάαλλά καικαι πολλοίπολλοί φιλέλληνεςφιλέλληνες ευρωπαίοιευρωπαίοι
καικαι αµερικανοίαµερικανοί. . ΜετάΜετά απόαπό συνεχείςσυνεχείς αποτυχίεςαποτυχίες οιοι ΤούρκοιΤούρκοι αποφασίζουναποφασίζουν νανα
παραχειµάσουνπαραχειµάσουν καικαι νανα εντείνουνεντείνουν τηντην πίεσηπίεση προςπρος τουςτους πολιορκηµένουςπολιορκηµένους, , 
περιµένονταςπεριµένοντας τηντην εξάντλησήεξάντλησή τουςτους αλλάαλλά καικαι τητη βοήθειαβοήθεια τουτου αιγυπτίουαιγυπτίου
ΙµπραήµΙµπραήµ πασάπασά οο οποίοςοποίος καταφθάνεικαταφθάνει τοντον ∆εκέµβριο∆εκέµβριο τουτου 1825 1825 µεµε 10000 10000 
άνδρεςάνδρες. . ΗΗ κατάστασηκατάσταση εξελίσσεταιεξελίσσεται όλοόλο καικαι πιοπιο απελπιστικήαπελπιστική γιαγια τουςτους
ΈλληνεςΈλληνες, , διότιδιότι δυσχεραίνεταιδυσχεραίνεται οο απόαπό θαλάσσηςθαλάσσης ανεφοδιασµόςανεφοδιασµός ενώενώ οο λιµόςλιµός
καικαι οιοι αρρώστιεςαρρώστιες είναιείναι πλέονπλέον γεγονόςγεγονός. . ΠολλέςΠολλές οικογένειεςοικογένειες είχανείχαν αρχίσειαρχίσει νανα
στερούνταιστερούνται εντελώςεντελώς τατα τρόφιµατρόφιµα καικαι αναγκάζονταναναγκάζονταν νανα σφάζουνσφάζουν άλογαάλογα, , 
µουλάριαµουλάρια, , γαϊδούριαγαϊδούρια καικαι κατόπινκατόπιν σκύλουςσκύλους, , γάτεςγάτες καικαι ποντικούςποντικούς. . ΑλλάΑλλά καικαι
αυτάαυτά έλειψανέλειψαν. . ΆρχισανΆρχισαν νανα τρώνετρώνε τότετότε αρµυρίκιααρµυρίκια, , τατα πικράπικρά χόρταχόρτα πουπου
φυτρώνουνφυτρώνουν στηστη λιµνοθάλασσαλιµνοθάλασσα. . ΟΟ υποσιτισµόςυποσιτισµός καικαι οιοι αρρώστειεςαρρώστειες
εξασθένιζανεξασθένιζαν τουςτους ανδρεςανδρες τηςτης φρουράςφρουράς καικαι προκαλούσανπροκαλούσαν πολλούςπολλούς
θανάτουςθανάτους.  .  ΧαρακτηριστικοίΧαρακτηριστικοί οιοι στιχοίστιχοί τουτου εθνικούεθνικού µαςµας ποιητήποιητή ∆∆..ΣολωµούΣολωµού::

ΆκραΆκρα τουτου τάφουτάφου σιωπήσιωπή στονστον κάµποκάµπο βασιλεύειβασιλεύει
ΛαλείΛαλεί πουλίπουλί, , παίρνειπαίρνει σπυρίσπυρί, , κικι ηη µάναµάνα τοτο ζηλεύειζηλεύει..
ΤαΤα µάτιαµάτια ηη πείναπείνα εµαύρισεεµαύρισε' ' σταστα µάτιαµάτια ηη µάναµάνα µνέειµνέει''
ΣτέκειΣτέκει οο ΣουλιώτηςΣουλιώτης οο καλόςκαλός παράµεραπαράµερα καικαι κλαίεικλαίει::
""ΈρµοΈρµο τουφέκιτουφέκι σκοτεινόσκοτεινό, , τιτι σ΄έχωσ΄έχω γωγω στοστο χέριχέρι; ; 
ΟπούΟπού συσυ µουµου ΄γινες΄γινες βαρύβαρύ κικι οο ΑγαρηνόςΑγαρηνός τοτο ξέρειξέρει."."



ΚατάΚατά τιςτις
πολιορκίεςπολιορκίες
εκδίδοντανεκδίδονταν στοστο
ΜεσολόγγιΜεσολόγγι δύοδύο
εφηµερίδεςεφηµερίδες απόαπό
τιςτις οποίεςοποίες
σηµαντικότερησηµαντικότερη
καικαι µακροβιώτερηµακροβιώτερη
ήτανήταν τατα
ΕΛΛΗΝΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑΧΡΟΝΙΚΑ τουτου
ελβετούελβετού
φιλέλληλαφιλέλληλα
ΙακώβουΙακώβου ΜάγερΜάγερ, , 
ηη οποίαοποία
τυπωνόταντυπωνόταν µεµε
τυπογραφικότυπογραφικό
εξοπλισµόεξοπλισµό, , τοντον
οποίοοποίο είχεείχε
δωρίσειδωρίσει στηνστην
πόληπόλη οο ΛόρδοςΛόρδος
ΒύρωνΒύρων. . ΗΗ
διακοπήδιακοπή τωντων
ΕλληνικώνΕλληνικών
ΧρονικώνΧρονικών έγινεέγινε
ότανόταν εχθρικήεχθρική
βόµβαβόµβα γκρέµισεγκρέµισε
τοτο τυπογραφείοτυπογραφείο
τουςτους, , οπότεοπότε όλοόλο
τοτο προσωπικόπροσωπικό
πήρεπήρε πιαπια θέσειςθέσεις
στουςστους
προµαχώνεςπροµαχώνες..



""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου
δενδεν είδανείδαν τόποντόπον
ενδοξότερονενδοξότερον
απόαπό τούτοτούτο τοτο
αλωνάκιαλωνάκι" " 
∆∆. . ΣΟΛΩΜΟΣΣΟΛΩΜΟΣ



ΣτιςΣτις 26 26 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου τουτου 1826 1826 οιοι ΤουρκοαιγύπτιοιΤουρκοαιγύπτιοι κυριεύουνκυριεύουν τηντην

νησίδανησίδα ΒασιλάδιΒασιλάδι καικαι δύοδύο ηµέρεςηµέρες µετάµετά καικαι τητη νησίδανησίδα ΝτολµάΝτολµά, , ενώενώ τηντην 11ηη
ΜαρτίουΜαρτίου συνθηκολογείσυνθηκολογεί τοτο ΑιτωλικόΑιτωλικό. . ΤηνΤην 2525ηη ΜαρτίουΜαρτίου οιοι ΤούρκοιΤούρκοι καικαι
ΑιγύπτιοιΑιγύπτιοι προσπαθούνπροσπαθούν νανα καταλάβουνκαταλάβουν τηντην νησίδανησίδα τηςτης ΚλείσοβαςΚλείσοβας αλλάαλλά
ηττώνταιηττώνται καικαι υποχωρούνυποχωρούν µεµε 3000 3000 νεκρούςνεκρούς. . ΑυτήΑυτή ήτανήταν καικαι ηη τελευταίατελευταία νίκηνίκη
τωντων ελλήνωνελλήνων στοστο πεδίοπεδίο τηςτης µάχηςµάχης. . ΟιΟι πολιορκούµενοιπολιορκούµενοι ήτανήταν εξαντληµένοιεξαντληµένοι
απόαπό τητη φοβερήφοβερή πείναπείνα καικαι τιςτις άλλεςάλλες στερήσειςστερήσεις καικαι µόνοµόνο απόαπό τηντην ποθούµενηποθούµενη
άφιξηάφιξη τουτου ελληνικούελληνικού ΣτόλουΣτόλου περίµενανπερίµεναν βοήθειαβοήθεια. . ∆υστυχώς∆υστυχώς νέανέα προσπάθειαπροσπάθεια
ανεφοδιασµούανεφοδιασµού απόαπό τοντον ΑνδρέαΑνδρέα ΜιαούληΜιαούλη αποτυγχάνειαποτυγχάνει, , καικαι ωςως µόνηµόνη λύσηλύση
απέµεινεαπέµεινε ηη ΕΞΟ∆ΟΣΕΞΟ∆ΟΣ ηη οποίαοποία καικαι αποφασίζεταιαποφασίζεται νανα γίνειγίνει πράξηπράξη τηντην νύχτανύχτα τηςτης
1010ηςης προςπρος 1111ηη ΑπριλίουΑπριλίου τουτου 1826, 1826, ξηµερώµαταξηµερώµατα τηςτης ΚυριακήΚυριακή τωντων ΒαΐωνΒαΐων..

ΤοΤο µεσηµέριµεσηµέρι τηςτης 1010ηςης ΑπριλίουΑπριλίου καταρτίστηκεκαταρτίστηκε τοτο σχέδιοσχέδιο καικαι τοτο δειλινόδειλινό
άρχισανάρχισαν όλοιόλοι νανα µετακινούνταιµετακινούνται στιςστις προσδιορισµένεςπροσδιορισµένες θέσειςθέσεις τουςτους. . ΠρινΠριν τηντην
ΈξοδοΈξοδο µεταλαµβάνουνµεταλαµβάνουν τωντων ΑχράντωνΑχράντων ΜυστηρίωνΜυστηρίων καικαι καίνεκαίνε όό,,τιτι τουςτους ήτανήταν
περιττόπεριττό. . ΑποφασιζουνΑποφασιζουν νανα σκοτώσουνσκοτώσουν τατα γυναικόπαιδαγυναικόπαιδα, , γιαγια νανα µηνµην πέσουνπέσουν
σταστα χέριαχέρια τωντων ΤούρκωνΤούρκων, , αλλάαλλά, , µεµε παρέµβασηπαρέµβαση τουτου επισκόπουεπισκόπου ΡωγώνΡωγών ΙωσήφΙωσήφ
δενδεν τοτο έκανανέκαναν πράξηπράξη. . ΌτανΌταν νύχτωσενύχτωσε όλοιόλοι περίµενανπερίµεναν τοτο σύνθηµασύνθηµα τουτου
ξεκινήµατοςξεκινήµατος. . ΛίγοΛίγο πρινπριν όµωςόµως, , αντιλαµβάνονταιαντιλαµβάνονται τηντην προδοσίαπροδοσία τουτου σχεδίουσχεδίου
στονστον ΙµπραήµΙµπραήµ. . ΑνΑν καικαι τροποποιούντροποποιούν τοτο σχέδιοσχέδιο, , ηη σύγχυσησύγχυση, , οο πανικόςπανικός τηντην
ώραώρα καικαι τατα τουρκικάτουρκικά πυράπυρά προκαλούνπροκαλούν τεράστιεςτεράστιες απώλειεςαπώλειες. . ΚαµιάΚαµιά δύναµηδύναµη
όµωςόµως δενδεν ήτανήταν ικανήικανή νανα αναχαιτήσειαναχαιτήσει τηντην πορείαπορεία εκείνηεκείνη τωντων αγωνιστώναγωνιστών
προςπρος τηντην ΑΘΑΝΑΣΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑ..



ΤηνΤην πορείαπορεία τουςτους συνοδεύεισυνοδεύει καικαι ηη ανατίναξηανατίναξη απόαπό τοντον ΧρηστοΧρηστο ΚαψαληΚαψαλη τηςτης
πυριτιδαποθήκηςπυριτιδαποθήκης όπουόπου κλειστηκανκλειστηκαν οιοι τραυµατισµένοιτραυµατισµένοι καικαι γενικότεραγενικότερα οιοι πιοπιο
ανήµποροιανήµποροι, , µαζίµαζί µεµε όσουςόσους επέλεξανεπέλεξαν νανα πεθάνουνπεθάνουν κοντάκοντά τουςτους..



""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου
δενδεν είδανείδαν
τόποντόπον

ενδοξότερονενδοξότερον
απόαπό τούτοτούτο τοτο
αλωνάκιαλωνάκι" " 

∆∆. . ΣΟΛΩΜΟΣΣΟΛΩΜΟΣ



""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου δενδεν είδανείδαν τόποντόπον ενδοξότερονενδοξότερον απόαπό τούτοτούτο τοτο αλωνάκιαλωνάκι" " 
∆∆. . ΣΟΛΩΜΟΣΣΟΛΩΜΟΣ

ΑπόΑπό τουςτους 3000 3000 στρατιωτικούςστρατιωτικούς πουπου πήρανπήραν µέροςµέρος στηνστην έξοδοέξοδο, , µόνοµόνο 1300 1300 σώθηκανσώθηκαν. . οιοι

υπόλοιποιυπόλοιποι 1700 1700 σκοτώθηκανσκοτώθηκαν. . ΑπόΑπό τιςτις γυναίκεςγυναίκες, 13 , 13 µόνοµόνο ΣουλιώτισσεςΣουλιώτισσες σώθηκανσώθηκαν καικαι απόαπό

τατα παιδιάπαιδιά 3 3 ήή 4 4 µόνοµόνο.  .  ΗΗ θυσίαθυσία τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου, , πουπου επίεπί 12 12 ολόκληρουςολόκληρους µήνεςµήνες

αντιστάθηκεαντιστάθηκε ηρωικάηρωικά, , προώθησεπροώθησε τοτο ελληνικόελληνικό ζήτηµαζήτηµα, , όσοόσο καµιάκαµιά άλληάλλη ελληνικήελληνική νίκηνίκη. . 

∆ιότι∆ιότι πληµµύρισεπληµµύρισε τουςτους άλλουςάλλους ΈλληνεςΈλληνες καικαι τουςτους ΕυρωπαίουςΕυρωπαίους µεµε αισθήµατααισθήµατα θαυµασµούθαυµασµού

γιαγια τουςτους άνδρεςάνδρες τηςτης φρουράςφρουράς τουτου καικαι τοντον ηρωικόηρωικό πληθυσµόπληθυσµό τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου. . 

ΠραγµατικάΠραγµατικά σπάνιασπάνια συναντάσυναντά κανείςκανείς στιςστις σελίδεςσελίδες τηςτης ιστορίαςιστορίας παραδείγµαταπαραδείγµατα παρόµοιαςπαρόµοιας

υπεράνθρωπηςυπεράνθρωπης ψυχικήςψυχικής αντοχήςαντοχής. . ΟιΟι φλόγεςφλόγες τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου θέρµανανθέρµαναν τιςτις καρδιέςκαρδιές τωντων

πολιτισµένωνπολιτισµένων λαώνλαών καικαι τουςτους ξεσήκωσανξεσήκωσαν σεσε µιαµια αληθινήαληθινή σταυροφορίασταυροφορία γιαγια τηντην

απελευθέρωσηαπελευθέρωση τουτου ελληνικούελληνικού έθνουςέθνους. . ΗΗ τόλµητόλµη καικαι ηη ανδρείαανδρεία τωντων ""ΕλεύθερωνΕλεύθερων

ΠολιορκηµένωνΠολιορκηµένων" " προκάλεσανπροκάλεσαν τητη βαθιάβαθιά συγκίνησησυγκίνηση καικαι τοτο θαυµασµόθαυµασµό όλωνόλων τωντων λαώνλαών. . ΤοΤο

ΜεσολόγγιΜεσολόγγι πέρασεπέρασε στηνστην ιστορίαιστορία σανσαν ΠόληΠόλη ΗρώωνΗρώων..

ΗΗ ΈξοδοςΈξοδος τωντων ΜεσολογγιτώνΜεσολογγιτών καικαι ηη µεγάληµεγάλη καταστροφήκαταστροφή τηςτης ΠόληςΠόλης προκαλεσανπροκαλεσαν ρίγηρίγη

συγκίνησηςσυγκίνησης σεσε όληόλη τηντην ΕυρώπηΕυρώπη καικαι ξεσηκώνουνξεσηκώνουν τουςτους λαούςλαούς, , οιοι οποίοιοποίοι πιέζανπιέζαν τιςτις

κυβερνήσειςκυβερνήσεις τουςτους νανα δράσουνδράσουν υπέρυπέρ τωντων ΕλλήνωνΕλλήνων. . ΤοΤο κύµακύµα φιλελληνισµούφιλελληνισµού πουπου

ξεσηκώνεταιξεσηκώνεται συντελείσυντελεί στηνστην επέµβασηεπέµβαση τηςτης ΓαλλίαςΓαλλίας, , τηςτης ΑγγλίαςΑγγλίας καικαι τηςτης ΡωσίαςΡωσίας υπέρυπέρ τηςτης

ΕλλάδοςΕλλάδος..



""ΤαΤα µάτιαµάτια µουµου δενδεν είδανείδαν τόποντόπον ενδοξότερονενδοξότερον απόαπό τούτοτούτο τοτο αλωνάκιαλωνάκι" " 
∆∆. . ΣΟΛΩΜΟΣΣΟΛΩΜΟΣ



ΣτηΣτη ΓαλλίαΓαλλία, , στηνστην ΕλβετίαΕλβετία, , στηστη ΓερµανίαΓερµανία, , στηνστην ΑγγλίαΑγγλία καικαι σεσε άλλεςάλλες ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές
χώρεςχώρες σηµειώθηκανσηµειώθηκαν αξιοσηµείωτεςαξιοσηµείωτες εκδηλώσειςεκδηλώσεις συµπάθειαςσυµπάθειας καικαι φιλελληνισµούφιλελληνισµού µεµε
διαδηλώσειςδιαδηλώσεις εναντίονεναντίον τωντων ευρωπαίωνευρωπαίων ηγεµόνωνηγεµόνων πουπου είχανείχαν εγκαταλείψειεγκαταλείψει τουςτους
επαναστάτεςεπαναστάτες, , διακηρύξειςδιακηρύξεις καικαι εκκλήσειςεκκλήσεις γιαγια ενεργότερηενεργότερη συµµετοχήσυµµετοχή σταστα βάρηβάρη τουτου
πολέµουπολέµου, , ποιήµαταποιήµατα, , θεατρικάθεατρικά έργαέργα, , άρθραάρθρα, , λόγοιλόγοι καικαι έρανοιέρανοι. . ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά στοστο
ΠαρίσιΠαρίσι οιοι φοιτητέςφοιτητές ωργάνωσανωργάνωσαν διαδήλωσηδιαδήλωση ωςως ανηγγέλθηκεανηγγέλθηκε ηη πτώσηπτώση τουτου
ΜεσολογγίουΜεσολογγίου καίκαί υποχρέωσανυποχρέωσαν τοντον βασιλέαβασιλέα ΚάρολοΚάρολο νανα εξέλθειεξέλθει στονστον εξώστηεξώστη τωντων
ανακτόρωνανακτόρων τουτου ΚεραµεικούΚεραµεικού καικαι νανα ζητωκραυγάσειζητωκραυγάσει υπέρυπέρ τωντων ΕλλήνωνΕλλήνων λέγονταςλέγοντας ότιότι
΄µε΄µε αυτούςαυτούς θαθα πάµεπάµε καικαι ειςεις τηντην Κωνσταντινούπολιν΄Κωνσταντινούπολιν΄. . ΟΟ ΠάλµερστονΠάλµερστον στηνστην αγγλικήαγγλική
ΒουλήΒουλή τώντών ΚοινοτήτωνΚοινοτήτων καικαι οο ΣατωµπριάνΣατωµπριάν στηστη γαλλικήγαλλική ΒουλήΒουλή εξεφώνησανεξεφώνησαν θαυµάσιουςθαυµάσιους
λόγουςλόγους υπέρυπέρ τούτού ΜεσολογγίουΜεσολογγίου καικαι τατα φιλελληνικάφιλελληνικά κηρύγµατακηρύγµατα τουτου ΝείµπουρΝείµπουρ καίκαί τούτού
ΘειρσίουΘειρσίου, , εξήγειρανεξήγειραν τοντον γερµανικόγερµανικό λαόλαό υπέρυπέρ τήςτής ΕλλάδοςΕλλάδος, , ώστεώστε οο βασιλιάςβασιλιάς τηςτης
ΒαυαρίαςΒαυαρίας ΛουδοβίκοςΛουδοβίκος νανα διατάξειδιατάξει νανα σταµατήσουνσταµατήσουν οιοι πρόςπρός τιµήντιµήν τουτου εορτέςεορτές καικαι
φωταψίεςφωταψίες καικαι τατα χρήµαταχρήµατα νανα µοιρασθούνµοιρασθούν εξεξ ίσουίσου στουςστους πτωχούςπτωχούς τηςτης πόληςπόλης καικαι σταστα
θύµαταθύµατα τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου. . ΠοιηταίΠοιηταί, , γλύπταιγλύπται καίκαί ζωγράφοιζωγράφοι, , µεταξύµεταξύ τώντών οποίωνοποίων οο
ΒίκτωρΒίκτωρ ΟυγκώΟυγκώ, , οο ΓκάιτεΓκάιτε, , οο ΟυζανώΟυζανώ, , οο ∆αυΐδ∆αυΐδ ντ΄ντ΄ ΑνζέΑνζέ, , οο ΝτελακρουάΝτελακρουά, , οο ΕυγένιοςΕυγένιος ντέντέ
ΛανσάκΛανσάκ, , απηοθανάτισαναπηοθανάτισαν σταστα έργαέργα τουςτους τηντην ∆όξα∆όξα τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου καικαι έδειξανέδειξαν στηνστην
ΕυρώπηΕυρώπη ότιότι δενδεν υπήρχευπήρχε δυνατότηταδυνατότητα συµβιβασµούσυµβιβασµού ανάµεσαανάµεσα στηστη µαχόµενηµαχόµενη ΕλλάδαΕλλάδα καικαι
στηνστην ΟθωµανικήΟθωµανική ΑυτοκρατορίαΑυτοκρατορία, , κάνονταςκάνοντας τοτο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι σύµβολοσύµβολο τηςτης νεότερηςνεότερης
ελληνικήςελληνικής ιστορίαςιστορίας..

ΟιΟι ξένεςξένες δυνάµειςδυνάµεις άρχισανάρχισαν νανα κοιτούνκοιτούν σοβαράσοβαρά τηντην υπόθεσηυπόθεση τηςτης ελληνικήςελληνικής
επανάστασηςεπανάστασης, , αλλάαλλά, , καικαι ηη καθυστέρησηκαθυστέρηση τωντων ΤούρκωνΤούρκων στοστο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι, , έδωσεέδωσε τητη
δυνατότηταδυνατότητα στιςστις ελληνικέςελληνικές δυνάµειςδυνάµεις στηνστην υπόλοιπηυπόλοιπη ΕλλάδαΕλλάδα νν' ' ανασυνταχθούνανασυνταχθούν. . ∆εν∆εν
είναιείναι υπερβολήυπερβολή νανα πούµεπούµε, , ότιότι ηη θυσίαθυσία τωντων υπερασπιστώνυπερασπιστών τουτου ΜεσολογγίουΜεσολογγίου
εξασφάλισεεξασφάλισε τηντην ελευθερίαελευθερία τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας. . ΟΟ χαµόςχαµός δενδεν έγινεέγινε µάταιαµάταια, , διότιδιότι ολόκληροςολόκληρος οο
κόσµοςκόσµος τουςτους ∆όξασε∆όξασε καικαι τουςτους ∆οξάζει∆οξάζει ώστεώστε

ΚΑΘΕΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑΝΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ∆ΗΜΟΤΗΣ∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ..




