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Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ”

«Ό Πότης έτραγούδαε στοΰ Μάρκου τό κιβούρι 
καί λέγει τραγούδια θλιβερά και παραπονεμένα.

—Για σήκω άπάνω Μάρκο μου, καί μή βαρυκοιμάσας 
τί ό Βάλτος έπροσκύνησε κι’ δλο το Ξηρομέρι.
Τό Μεσολόγγι άπόμεινε, δε θέ να προσκυνήση 
στερηας τό δέρν’ ό Κιουταχής, κι’ Άράπης του πελάγου 
πέφτουν τά τόπια σά βροχή κι’ οί πόμπες σά χαλάζι 
κΓ αύτά τά λιανοντούφεκα σάν άμμο τής θαλάσσης».

Ό Νότης, πού «έτραγούδαε στού Μάρκου τό κιβούρι καί λέει 
τραγούδια θλιβερά καί παραπονεμένα», είναι ό Σουλιώτης στρα
τηγός Νότης Μπότσαρης, ένας άπό τούς ήρωί’κούς αρχηγούς τής 
πολιορκημένης φρουράς του Μεσολογγίου. Κι’ ό Μάρκος, πού 
βρίσκεται θαμμένος στο μαρτυρικό Μεσολόγγι καί πού στον τάφο 
του μοιρολογάει ό Νότης, είναι ό αλησμόνητος γιά τον ήρωϊσμό 
καί τη σεμνότητά του Σουλιώτης αγωνιστής Μάρκος Μπότσαρης. 
Κι’ οί δυο Σουλιώτες είναι απ’’ τούς πιο μεγάλους τής μεγάλης έκεί- 
νης ελληνικής έποχής, πού ξανάδωσε στον κόσμο έλεύθερη τήν Ελ
λάδα, γιά νά ξαναγίνη πολύ σύντομα καί πάλι μεγάλη. Ή θλιβερή 
σκηνή τού ύπέροχου αύτου δημοτικού τραγουδιού «ύπόκειται» Ιστό 
πολιορκημένο Μεσολόγγι. "Οταν ό λαός φαντάζεται τούς μεγά
λους του νά κλαίνε, είναι πάντα μεγάλο τό πένθος τής πατρίδας, 
είναι πάντα βαρύς ό πόνος τού έθνους. Τά δάκρυα των μεγάλων 
είναι ό τραγικός έπίλογος των έθνικών συμφορών, είναι ίσως τό 
βάλσαμο τής παρηγοριάς γιά τήν πληγωμένην έθνικήν ψυχή. Σ’ έ
να άνάλογο έθνικό πένθος, πού συνέβη μερικούς αιώνες προηγου
μένως, ό έλληνικός λαός είχε ξαναφαντασθή τούς μεγάλους του καί 
τά ιερά του πρόσωπα νά δακρύζουν.

«Ή Δέσποινα ταράχτηκε, δακρύζουν οί εικόνες.. .»

Κι’ αμέσως μέσα άπό τά ιερά δάκρυα άνάβλυσεν ή μυστική πα
ρηγοριά.

«Σώπασε κυρά Δέσποινα, καί μή πολυδακρύζεις. ..
Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάναι. . .»

(1) Έλέχθη είς έπιμνημόσυνον συγκέντρωσιν έπΐ τη έπετείω της έξόδου του Μεσολογγίου, 
πού Εγινεν άπό τόν Ε.Π.Ο.Κ. είς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον τήν 12. ’Απριλίου 1952.Βιβ
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Kogi τώρα στο Μεσολόγγι, πού πάνω στον τάφο ενός ηρώα δα
κρύζει ό μεγάλος Σουλιώτης αρχηγός, το πένθος κοά ό πόνος έχουν 
πλημμυρίσει την έλληνικήν ψυχήν. Και ό σκελετωμένος λαός στρέ
φει τά βλέμματά του στούς μεγάλους νεκρούς του, γιά νά άντλήση 
παρηγοριά καί δύναμη, γιά νά βρή τή σωτηρία^του.~ Μά ή_ φρικτή 
τραγωδία των πολιορκημένων θά όλοκληρωθή πρώτα κι έπειτα 
θα άνατείλη στο σπαραγμένο έθνος ή νίκη καί ό θρίαμβος. Τό υ
περάνθρωπο μαρτύριο των ανθρώπων, πού έγιναν φαντάσματα α
πό τις στερήσεις καί τις συμφορές κι’ δμως έξακολουθούν νά άγω- 
νίζωνται, πλησιάζει προς τό τέλος του. Ή ώρα τής μεγάλης θυ
σίας είναι πολύ κοντά.

Τά γεγονότα τής δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου είναι 
σέ όλους γνωστά. 'Ωστόσο με εύλάβειαν ό στοχασμός ας τά έπανα- 
λάβη κι’ εφέτος στήν αναμνηστικήν αυτήν έορτή, γιά νά μας φέρουν 
καί πάλι τό Ιερό τους μήνυμα.

Τό πέμπτον έτος τής Ελληνικής έπαναστάσεως ύπήρξε κρίσι
μο γιά τόν εθνικό μας αγώνα. Ό Σουλτάνος αποφασισμένος νά 
καταπνίξη τήν επανάσταση μέ κάθε μέσον αναζήτησε καί βρήκε 
άξιόλογο" σύμμαχο, τόν Μεχμέτ Άλή τής Αίγυπτου.

Ό νέος εχθρός, πολυάριθμος, ακμαίος καί θαυμάσια παρα
σκευασμένος, αποβιβάζεται τόν Φεβρουάριο του 1825 στήν Πελο
πόννησο με τον φοβερό καί επίμονον αρχηγό του Ί μπραήμ. Σέ λί
γο ή επανάσταση στήν Πελοπόννησο περιστέλλεται σέ μερικές μι
κρές έστίες. Τήν άνοιξη του ίδιου έτους πολυάριθμα στρατεύματα 
του Σουλτάνου με αρχηγό τον (δραστήριο καί φιλόδοξο καί απάν
θρωπο Ρεσίτ Μεχμέτ Πασαν Κιουταχήν αναχωρούν από τά ’Ιωάν
νινα, διασχίζουν τήν Δυτικήν Ελλάδα χωρίς νά συναντήσουν σο
βαρόν άντίσταση καί φτάνουν στις 15 ’Απριλίου 1825 στο Μεσολόγ
γι. Ή έκστρατεία παρασκευάστηκε μέ πολλήν έπιμέλεια^τά στρα
τεύματα είναι πολυάριθμα καί εκλεκτά" άπό τις 20.000 του στρατού 
αυτού τό μεγαλύτερο μέρος είναι άγριοι καί φιλοπόλεμοι^’Αλβα
νοί, τά δπλα καί τά εφόδια άφθονα καί κεφαλή του λαμπρού αύτου 
στρατοί; ό πολύς Κιουταχής.

Ό Κιουταχής πήρΙε μαζί μέ τόν προβιβασμό του σέ Ρούμελη 
Βάλεσή τήν εντολή νά καταλάβη τό Μεσολόγγι καί τήν άπειλη δτι 
θά χάση τήν κεφοελή του, αν άποτύχη. Τήν άφιξη του εχθροί; 
άναγράφουν τά «Ελληνικά Χρονικά», πού έξέδιδε τότε στο Μεσο
λόγγι ό λαμπρός έλβετός φιλέλληνας ’Ιωάννης ’Ιάκωβος Μάγιερ, 
μέ τις πιο κάτω γραμμές. «15 ’Απριλίου. Σήμερον τό πρωί περί τάς 
3 ώρας οί εχθροί, διηρημένοι εις μικρά σώματα έφθασαν εις τούς 
έλαιώνάς μας καί συναθροίζονται όλονέν. Μερικοί ήρωές μας έτρε- 
ξαν ενθουσιασμένοι προς ύπάντησίν των καί άκροβολίσθησιν μέ αύ- 
τούς πλησίον τών ελαιώνων. ’Από τούς ήμετέρους έλαβώθη μόνον 

εις, άπό δ έ τούς εχθρούς έφονεύθη ό σημαιοφόρος των καί έλαβώ
θη σαν καί μερικοί».

Οί εχθροί συρρέουν αδιάκοπα καί σέ λίγες μέρες συμπληρώ
νεται ή πολιορκία άπό «άπειράριθμον σμήνος φανατικών Τούρκων» 
κατά τήν έκφραση του μηχανικού Μ. Κόκκινη, «έχόντων έπί κεφα
λής τόν κενόδοξον καί μισάνθρωπον Κιουταχήν». ζσ. 150).

Ή στρατηγική σημασία του Μεσολογγίου είναι άνυπολόγιστη. 
Ή κατοχή του φρουρίου αύτου μπορούσε νά εξασφάλιση τον έλεγ
χο τής Δυτικής Στερεας Ελλάδας, νά άναχαιτίζη τις "Τουρκικές 
στρατιές, πού βάδιζαν κατά τής Πελοποννήσου άπό τή Δυτικήν Ελ
λάδα καί νά έπηρεάζη έτσι σέ μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις καί 
σ’ αυτήν άκόμα τήν Πελοπόννησο.

Γι’ αύτό οί Τούρκοι είχαν προσπαθήσει καί προηγουμένως, το 
1822, νά καταλάβουν τό Μίεσολόγγι. Ό ήρωϊσμός δμως καί ή αύ- 
τοθυσία τών ύπερασπιστών τού Μεσολογγίου συντρίψανε τό πεί
σμα καί τήν όρμη τών πολιορκητών καί ή πρώτη πολιορκία τής ή- 
ρωϊκής πόλεως τελείωσε μέ θρίαμβο τών Ελλήνων καί πανω
λεθρία τών Τούρκων. Τό φρούριον είχε τότε έπισκευασθή, συμπλη
ρώθηκε δέ αργότερα ή οχύρωσή του μέ πολλήν επιμέλεια καί φρον
τίδα, ώστε νά γίνη κυριολεκτικά τό προπύργιο τής Δυτικής Ελλά
δος. Ό μεγάλος πολιτικός τής έπαναστάσεως Α. Μαυροκορδατος, 
ό μηχανικός Μ. Κόκκινης, ό άρχιτέκτονας Σταύρος Κουτζούκης, ό 
στρατηγός ’Αθανάσιος Ραζικότσικας, ό θαυμάσιος Βύρων, οί πρό
κριτοι τού Μεσολογγίου καί πολλοί άλλοι έργάστηκαν μέ πολλή 
διορατικότητα καί μέ μεγάλον πατριωτισμό γιά νά έτοιμάσουν τό 
Μεσολόγγι γιά τή μεγάλη του ώρα καί γιά τήν άβασίλευτη δόξα 
του. Γύρω άπό τό Μεσολόγγι κτίστηκε τείχος χαμηλό στήν άρχή, 
πού ύψώθηκε δμως καί πλατύνθηκε έπειτα άπό τήν πρώτη πολιορ
κία. Στο τείχος κατασκευάστηκαν δεκαεπτά κανονοστάσια μέ ί- 
διαίτερο^τό καθένα όνομα καί τοποθετήθηκαν' 48 πυροβόλα διαφό
ρου ολκής καί τέσσερα βομβοβόλα. Μπροστά άπό τό τείχος σκά
φτηκε τάφρος βαθειά καί πλατειά καί μπροστά άπό τήν τάφρον άλ
λη πρόταφρος. Τά μικρά νησάκια στή λιμνοθάλασσα τού Μεσο
λογγίου οχυρώθηκαν επίσης, μέ πολλή δέ φροντίδα γιά τήν ίδιαί 
Γερή τους σημασία οχυρώθηκαν ή Κλείσοβα καί τό Βασιλάδι. Στήν 
Κλείσοβα τοποθετήθηκαν 4 μικρά πυροβόλα καί φρουρά άπό 130 
άντρες, μέ άρχηγόν τόν Κίτσον Τσαβέλα. Στο Βασιλάδι τοποθετή
θηκαν έξη πυροβόλα, μικρή φρουρά καί 2 χιλιάδες γυναικόπαιδα, 
γιά νά άνακουφισθή ή πολιορκημένη πόλη άπό τό περιττό βάρος 
πληθυσμού άμάχου.

Οταν άρχισε ή δευτέρα πολιορκία, ύπήρχαν στο Μεσολόγγι 
12 χιλιάδες ψυχές. Άπό αύτές 4000 άποτελουσαν τή φρουρά, σ’ 
αύτούς δμως πρέπει νά προστεθούν άκόμα χίλιοι άπό τόν ύπόλοι- 
πο πληθυσμό, πού μπορούσαν νά φέρουν δπλα. Οί άντρες τής φρου- 
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ρδς ήταν άπό τούς ικανότερους καί γενναιότερους άγωνιστάς 
όλης τής Ελλάδας, ιδιαίτερα δε τής ’Ηπείρου, τής Αιτωλίας καί 
τής ’Ακαρνανίας. Καί οί αρχηγοί τής φρουράς ήταν άπό τούς 
πιο ξακουστούς ήρωες του έπαναστατημένου έθνους.
Οί εχθροί χρησιμοποίησαν για την πολιορκία πολύ μεγαλύτερες 
δυνάμεις. ’Από τον ’Απρίλιον ώς τον Δεκέμβριο του 1825 πολιόρκη
σε τό Μεσολόγγι ό Κιουταχής με 20.000 στρατιώτες. Κι’ άπό τον 
Δεκέμβριο του έτους αύτοϋ ώς τόν ’Απρίλιο του 1826 άγωνίστηκε 
άποφασιστικά γιά την κατάληψη τού Μεσολογγίου καί ό Ίμπραήμ 
με 8000 ’Άραβες. Την πολιορκίαν άπό τη ξηρά σημπλήρωσε ό 
Τουρκοαιγυπτιακός στόλος άπό τη θάλασσα με μεγάλες δυνά
μεις, 80 πολεμικά πλοία, καί με άρχηγούς τούς πασάδες Χοσρέφ 
καί Γιουσούφ. Χωρίς τόν άποκλεισμό καί άπό τή θάλασσα θά ήταν 
άδύνατο νά καταληφθή τό Μεσολόγγι.

Ό εχθρός κατασκεύασε με μεγάλην επιμονή καί πολλήν 
τέχνη ισχυρότατα όχυρωματικά καί πολιορκητικά έργα, γιά τά ό
ποια μιλούν με θαυμασμό καί αυτοί οί "Ελληνες. Στά «Ελληνικά 
Χρονικά» άναφέρεται ότι τά χαρακώματα των εχθρών άποτελου- 
σαν κυριολεκτικά ένα μεγάλο λαβύρινθο καί δτι «τό έντεχνον καί 
όχυρόν τούτων τά άποκαθιστά σχεδόν άπόρθητα». (σελ. 86)

Οί άρχηγοί τών εχθρικών δυνάμεων προσπάθησαν άπό την 
άρχή τής πολιορκίας νά άποκλείσουν τόσο στενά καί άποτελεσμα- 
τικά τήν πόλη, ώστε μέ την πείνα νά την έξαναγκάσουν νά παρα- 
δοθή. Εννοείται δτι καί στην άρχή τής πολιορκίας καί άργότερα, 
δταν ή 'δυστυχία είχε κορυφωθή στήν πολιορκημένην πόλη, δοκί
μασαν επτά φορές νά πείσουν τούς "Ελληνας νά παραδώσουν τό 
φρούριο προτείνοντας σ’ αύτούς δρους πολύ εύνοϊκούς. Μά οί 
«ελεύθεροι πολιορκημένοι» άπορρίπτανε πάντα μέ περιφρόνηση 
δλες τις προτάσεις του έχθρου. Στά «Ελληνικά Χρονικά» τής 11ης 
’Ιουλίου διαβάζομεν. «"Οσα εΐδον έως σήμερον οί αιμοσταγείς 
εχθροί μας, δτι δέν ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσιν μέ τά δπλος αύ- 
τά έφαντάσθησαν διά τής άλωπεκής νά άναπληρώσωσιν.... Ημείς 
ύπεγράψαμεν ίδιοχείρως τόν θάνατόν μας καί τούτο πάντοτε πρό 
όφθαλμών έχοντες πάσα άλλη διαπραγμάτευσις είναι μηδέν δι’ 
ή μας.

Οί Τούρκοι έστειλαν έπταμελή πρεσβείαν καί μας έπρόβαλαν 
συνθήκας συμπεριλαμβανομένας εις έννέα άρθρα, τά όποια άντι
κείμενα εις τήν εθνικήν τιμήν ούτε καν είναι δεκτά νά καταχωρι- 
σθώσιν εις Ελληνικήν εφημερίδα. Μόλις οί "Ελληνες ήκουσαν τά 
προβλήματα τών άπιστων καί εύθύς άπεκρίθησαν όμοφώνως προς 
αύτούς «Πόλεμον», (σελ. 69) Εις άλλην πρόταση τού Κιουταχή 
γιά συνθηκολόγηση οί "Ελληνες άποκρίθηκαν. «"Οπλα είναι αί 
μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων συνθήκαι». (σελ. 71) Καί σέ άλ
λην άποκρίθηκαν «Τά κλειδιά τού Μεσολογγίου είναι στις μπούκες 

τών κανονιών μας κρεμασμένα». (Μ. Ε. Ε. σ. 959) Ό στρατηγός 
Λάμπρος Βέϊκος έγραψε στόν φίλο του Ταΐραγα, πού μεσολάβη
σε γιά νά παραδοθή καί νά σωθή τό Μεσολόγγι «. ."Οθεν τώ 
Ρούμελη χώρισέ τού το παστρικά, καθώς μάς γνωρίζεις, δτι νά 
ήξεύρη καλά χωρίς νά κάμη γιουρούσι νά έμβή μέ τό σπαθί του, 
Μεσολόγγι δέν παίρνει». Καί προσθέτει σέ ύστερόγραφο γιά νά 
είρωνευθή «Προς τούτοις λάβε καί τέσσαρες μποτίλιες ρούμι νά 
ταΐς δώσης στούς μπαϊρακτάοηδες, όταν θά κάμουν τό γιουρούσι.» 
(σελ. 11)

Οί πολιορκηταί φυσικά δέν χάσανε χρόνο στις διαπραγματεύ
σεις αύτές. Παράλληλα προς τις άλλεπάλληλες προτάσεις τους 
άρχίσανε άπό τις πρώτες μέρες τής πολιορκίας καί συνεχίσανε ά- 
διάκοπα τήν επίμονη καί λυσσώδη προσπάθειά τους \ά καταστρέ
ψουν τήν πόλη καί τούς ύπερασπιστάς της.

Μέ τά κανόνια καί μέ τούς δλμους καί μέ τά τουφέκια των 
έρριχναν καί άπό τήν ξηράν καί άπό τή θάλασσαν δλο τό εικοσι
τετράωρο άδιάκοπη βροχή άπό βόμβες καί σφαίρες στά τείχη, 
στούς προμαχώνες, στά κανονοστάσια, στά σπίτια τού Μεσολογγί
ου.

"Ολα τά πολιορκητικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν άπό τόν έ- 
χθρό, άκοίμητη επαγρύπνηση, ώστε νά εΐλαι ό άποκλεισμός πλή
ρης, άδιάκοπος βομβαρδισμός, λυσσώδεις επιθέσεις, ύπονόμευση 
καί άνατινάξεις προμαχώνων. Μά οί ύπερασπισταί τής ήρωϊκής 
πόλεως δέν κάμπτονται.

Μ’ δλη τήν επαγρύπνηση τού εχθρού καί μ’ όλες τις τεράστιες 
ναυτικές δυνάμεις, π!ού διέθεσε γιά τόν άποκλεισμόν, ό Μιαούλης 
κατώρθωσε τρεις φορές νά καταναυμαχήση τόν έχθρικό στόλο,νά 
τόν διασκορπίση καί νά φέρη στήν πόλη τροφές, στά τέλη ’ I ουλίου 
μέ τον Σαχτούρη, στά τέλη Νοεμβρίου καί στά μέσα ’Ιανουάριου. 
Έκτος άπό τις τροφές έφτασαν καί μπήκαν στήν πόλη γιά νά ένι- 
σχύσουν τή φρουρά καί τά σώματα διαφόρων Ελλήνων οπλαρχη
γών. Ανάμεσα στις ενισχύσεις αύτές είναι καί οί Σουλιώτες τού 
Κίτσου Τζαβέλλα, πού μπήκε στο Μεσολόγγι στις 7 Αύγούστου. 
Στά «Ελληνικά Χρονικά» τής 23ης ’Ιουλίου διαβάζομε τις πιο κά
τω γραμμές γιά τήν ξαφνικήν εμφάνιση τού Μιαούλη. Τό πρωί τό 
λιμάνι ήταν σκεπασμένο μέ πυκνήν ομίχλη. Ξαφνικά άκούεται μιά 
κανονιά.

Τά εχθρικά καράβια φεύγουν βιαστικά καί άπροσδόκητα πα
ρουσιάζεται μέσα στο λιμάνι ό Ελληνικός στόλος. «Τό Βασιλάδι 
χαιρετά τήν άφιξίν του μέ τρία κανόνια καί τουφεκισμόν τρις έπα- 
ναληφθέντα. Ή χαρά, ό ενθουσιασμός καί τό θάρρος έζωγραφήθη 
άμέσως εις τά πρόσωπα τών ύπερασπιζόντων τό φρούριόν μας... 
Περί τήν μεσημβρίαν εϊδομεν τόν τουρκικόν στόλον έρχόμενον άπό 
τά νερά τής Κεφαλληνίας. .. Ό στόλος μας πλησιάζει, έμβαίνει 
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εις τακτικήν γραμμήν και ούτω αρχίζει ή μάχη. ΤΙ περίεργον θέ
αμα έπαρασταίνετο τότε, να βλέπη τις εμπορικά βρίκια όρμώντα 
ώς οί αετοί κατά των οθωμανικών φρεγατών καί κεραυνοβολοΰντα 
μ’ ολον τον ενθουσιασμόν καί γενναιοκαρδίαν... 'Η ναυμαχία έστά- 
θη πεισματωδεστάτη. Οί 'Έλληνες... ένίκησαν καί ό εχθρός έφυγε 
κατησχημένος καταπολεμούμενος καί καταδιωκόμενος παρά τών 
ήμετέρων». Συγκινητικότατα είναι επίσης όσα γράφουν τά «Ελ
ληνικά Χρονικά» στις 22 Νοεμβρίου γιά τήν δευτέρα άφιξη του 
Μιαούλη στο Μεσολόγγι.«Ή ναυμαχία αυτή, μ’ ολον ότι αί Έλληνι- 
καί δυνάμεις ήσαν άσυγκρίτως ύποδεέστεραι άπό τάς έχθρικάς, 
άπέβη ύπέρ του ολιγάριθμου στόλου μας καί ό Παντοκράτωρ, του 
ίερωτάτου άγώνός μας υπερασπιστής, ένίσχυσε καί πάλιν τό αθά
νατον Μιαούλην μας καί τους λοιπούς γενναιοψύχους Καπετάνιους 
μετά τών άτρομήτων ναυτών των, ώστε διά τής γενναιοκαρδίας, εν
θουσιασμού καί ζήλου, τον όποιον άπ’ άρχής έδειξαν καί ό οποίος 
θέλει διαλάμπει εν δσω ή παγκόσμιος ιστορία υπάρχει, ν’ άπολαύ- 
σωσι καί νυν τά νικητήρια... Ή γενναιοψυχία, ή αταραξία καί τό 
θαρραλέον του άκαταμαχήτου Μιαούλη έστάθησαν πράγμα άνέκ- 
φραστον».

Ή επικοινωνία αύτή τών Μεσολογγιτών μέ τούς έλευθέρους ά- 
δελφούς των ένίσχυε τό θάρρος τής φρουράς καί έθεράπευεν, έστω 
καί προσωρινά, τις αμείλικτες ανάγκες του μαρτυρικού λαού, πού 
άπό |ΐέρα σε μέρα βυθιζόταν σε απερίγραπτη δυστυχία. Ή πολύμη
νος υπερένταση τών δυνάμεων τών αγωνιστών αυτών τής ελευθε
ρίας στήν παρατεταμένη καί θανάσιμη αυτήν πάλη, ό συνεχής βομ
βαρδισμός, ή καταστροφή τών σπιτιών καί τών επίπλων, οί τραυ
ματισμοί καί οί θάνατοι προσώπων προσφιλών, οί στερήσεις, οί έ- 
πϋδημίες, καί ή φρικτ$ πείνα δημιουργήσανε γιά τούς πολιορκημέ
νους τραγικότατους όρους ζωής, πού έπληξαν ιδιαίτερα τά παιδιά 
καί τις γυναίκες καί τούς ήλικιωμένους. Καί όμως ή ψυχή είναι 
πάντα περήφανη καί τό φρόνημα μένει αλύγιστο. «Κι’ ύψωναν μέ 
χαμόγελο τήν όψη τήν φθαρμένη» κατά τήν έκφραση τού ποιητού. 
Ό εχθρός καραδοκεί, επιμένει, καταβάλλει ύπέρτατες προσπάθει
ες, χρησιμοποιεί όλα τά πολεμικά του μέσα, κινητοποιεί όλες του 
τις δυνάμεις καί επιτίθεται μέ λύσσα γιά νά καταφέρη στήν μαρ
τυρική πόλη τό θανάσιμο κτύπημα. Μά συντρίβεται πάντα στά ά- 
πόρθητα τείχη της κι’ ύποχωρεί αίμόφυρος. Κι’ οί πολιορκημένοι 
συχνά τον ακολουθούν στήν ύποχωρησή του μέ τά ξίφη γυμνωμένα 
γιά νά συμπληρώσουν τήν καταστροφή τίου. Εις τά «Ελληνικά Χρο
νικά» τής 21ης ’Ιουλίου περιγράφεται μία έφοδος τών έχθρών, πού 
άπεκρούσθη άπό τούς ύπερασπιστάς τής πόλεως. «Αίφνης οί ύπό 
τό κανονοστάσιον τού Φραγκλίνου έχθροί έβαλον πυρ, εις τήν όποι
αν είχον κατασκευάσει έκείσε πυρπολικήν ύπόνομον καί μετά' τήν 
έκπυρσοκρότησίν της ώρμησαν επάνω εις τό κανονοστάσιον τούτο 
καί έστησαν έως είκοσι σημαίας των. Συγχρόνως έπραξαν τό αύτό 

καί οί ύπό τά κανονοστάσια τού Μπότσαρη, τού Μακρή καί τού 
Μοντάλεμπερ....Έπ^οσπάθησαν οί έχθροί νά έφορμήσωσι μετά τό 
στήσιμο τών σημαιών καί νά έξουσιάσωσι τά κανονοστάσιά μας 
ταύτα, άλλά τά γενναία όπλα τών καρτεροψύχων Ελλήνων, οϊτι- 
νες....έμάχοντο μέ τού θανάτου τήν άπόφασιν καί μέ γενναιότητα 
άπαραδειγμάτιστον, όχι μόνον τούς εμπόδισαν νά προχωρήσωσιν, 
άλλά καί 500 περίπου κατεσκότωσαν, πολλοτάτους έπλήγωσαν καί 
τούς λοιπούς βαρβάρους τελευταίον...κατεδίωξαν καί ήλάγκασαν 
νά έπιστρέψωσι κατατρομαγμένοι εις τά χαρακόματά των* ή μάχη 
έστάθη πεισματωδεστάτη. Ό μέγας άριθμός τών πυροβόλων τοσού- 
τον έσκότισαν τήν άτμόσφαιράν μας άπό τον καπνόν, ώστε μόλις 
διεκρίνοντο τά εις τριών όργυιών άπόστασιν άντικείμενα. Τά πέριξ 
όρη άντήχουν βροντωδέστατα τών όπλων τον κρότου.

Εις δέ τούς εχθρικούς προμαχώνας, εις τάς γεμισθείσας τά
φρους καί εις τά έξω μέρη του περιτειχίσματος μας έμειναν κειτό- 
μενα καί κατεσκορπισμένα πολλότατα τών εχθρικών πτωμάτωλ. 
Μέ ανυπομονησίαν περιμένομεν νά ίδωμεν, αν οί άπιστοι έχθροί 
μας είναι εις κατάστασιν νά δοκιμάσωσι καί πάλιν τήν τύχην των».

Ό έχθρός «δρκίμασε πολλές φορές άκόμα τήν τύχη του», μά 
πάντα ή ίδια τύχη τον περίμενε. Ωστόσο δέν άποθαρρύνεται. Πα
ράλληλα μέ τήν έπίμονη πρ'οπαρασκευή καί έκτέλεση τών έπιθέσεών 
του συνεχίζει καί τήν άλλη του δραστηριότητα, τον άμείλικτο βομ
βαρδισμό καί τήν περίσφιγξη τού πολιορκητικού κλοιού γύρω άπό 
τήν άνυπότακτη πόλη. Γιά νά άποκλείση οριστικά πιά κάθε πιθα
νότητα νά άνεφοδιαχιτή τό Μεσολόγγι άπό τήν θάλασσαν, άρχίζει 
τολμηρές ναυτικές επιχειρήσεις μέσα στή λιμνόθάλασσα τού πο- 
λιορκημένου φρουρίου, γιά νά καταλάβη τά όχυρωμένα νησιά του. 
Στις 23 Φεβρουάριου ύστερα άπό φονικώτατη μάχη ό έχθρός πήρε τό 
Βασιλάδι. Ό στρατηγός Σπυρίδων Πεταλούδης, ό άστυνόμος Ρα- 
ζής καί ή φρουρά έπεσαν ύπερασπίζοντας ήρωϊκά τό μικρό νησά- 
κι. Στις 28 Φεβρουάριου έπεσε ό Ντολμάς, άφού σκοτώθηκαν πάλιν 
οί άντρες τής φρουράς καί ό στρατηγός Λιακατάς, πού τό ύπερά- 
σπιζε. Τώρα μονάχα ένα φρούριο άπομένει στή Λιμνοθάλασσα τού 
Μεσολογγίου, πολύ κΟντά στήν· πολιορκημένη πόλη, ή Κλείΐσοβα, 
πού τήν ύπερασπίζει ό Κίτσος Τζαβέλας μέ τούς Σουλιώτές του. 
Στις 25 Μαρτίου ό Κιουταχής μέ μεγάλες δυνάμεις προσβάλλει τό 
τελευταίο αύτό προπύργιο τού Μεσολογγίου. Μά οί Σουλιώτες μέ 
τον γνωστόν άκατάβλητον ήρωϊσμόν τους άποκρούουν τήν επίθε
ση. Εξακόσιοι ’Αλβανοί σκοτώθηκαν στήν επίθεση αύτή, ό ίδιος ό 
Κιουταχής πληγώθηκε κι’ άναγκάστηκε νά διακόψη τήν επιχείρη
ση. Ό Ίμπραήμ γεμάτος περιφρόνηση γιά τόν άνάξιο συνάδελφό 
του δηλώνει μέ πολλήν επίδειξη, ότι θά καταλάβη ό ίδιος τό μικρό 
νησί. Μά καί ή επίθεση τών δυνάμεων τού Ίμπραήμ άποκρούεται. 
’Οκτακόσιοι ’Άραβες σκοτώθηκαν πάλι στήν άξιομνημόνευτη αύ- 
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τή μάχη τής Κλείσοβας μαζί μέ τον αρχηγό τρυς Χουσε'ίμπεην, πού 
είχε διακριθή μέχρι τότε στις επιχειρήσεις γιά τήν αγριότητά του.

Έν τω μεταξύ ή κατάσταση στο Μεσολόγγι έχει έπιδεινωθή 
αφόρητα. Τά τρόφιμα έχουν λείψει όλότελα. Ή πείνα θερίζει κυρι
ολεκτικά τούς πολιορκημέφυς. Και οί κάτοικοι στήν αλλοφροσύνη 
πού τούς προκαλει ή φρικτή πείνα, αγωνίζονται νά κρατηθούν στη 
ζωή τρώγοντας δέρματα κα'ι φύκια καί σκουλήκια. Κι’ αυτά προκα- 
λουν φοδερές έντερικές διαταραχές καί επιταχύνουν τό τέλος των. 
Ή έξάντληση του μαρτυρικού λαού έχει φθάσει στο απροχώρητο 
βρίσκονται όλοι πιά «έν τω άσθενεστάτω». Μοιάζουν μέ νεκρούς 
πού βγήκαν άπό τούς τάφους των. Λιποθυμούν στούς δρόμους καί 
πεθαίνουν κατά έκατοντάδες. Τά κανόνια τού εχθρού έχουν χαλά
σει τά σπίτια τους, ό θάνατος έχει άποδεκατίσει καί διαλύσει τις 
οικογένειες, ή ζωή έχει γίνει βάρος ασήκωτο, ή ύγεία στήν πόλη 
έχει έπανόρθωτα κλονισθή. «Ή ύψηλή, πολυθρήνητη, τραγωδία» 
έχει άποκορυφωθή καί όπως γράφει ό ποιητής «άπό τήν άρχή ώς τό 
τέλος περχάνε άπό πόνον εις πόνον έως τον άκρΟν πόνον...καί ή ψυ
χή τους έπλεεν εις τήν πίκραν καί έτρίκλιζαν ώσάν μεθυσμένοι». 
Καί όμως «οί έλεύθεροι πολιορκημένοι» μένουν αλύγιστοι. ’Άκρος 
έγινεν ό πόνος των, άκρος καί ό ήρωϊσμός των. (Βλ. Μάγιερ.)

«Γλυκειά κι’ έλεύθερ’ ή ψυχή, σά νάτανε βγαλμένη 
κι’ ύψώναν μέ χαμόγελο τήν όψη ιήν φθαρμένη.»

Ό Μιαούλης μέ τον στόλο του πλησίασε πάλι τό Μεσολόγγι 
καί άγωνίστηκε νά διασπάση τήν πολιορκία γιά νά άνεφοδιάση τήν 
πόλη, αλλά δέν τό κατώρθωσε. Κι’ ό μεγάλος ναύαρχος έγραφε 
στις 7 ’Απριλίου, μέ άπέραντη θλίψη στήν έπιτροπή Ζακύνθου. «Τέ
λος πάντων τό πολυπαθές τούτο προπύργιον τής πατρίδος χάνε
ται άφευκτα εντός ολίγου... Ό αποκλεισμός είναι τόσον στενός, ώ
στε ούτε ε’ΰδησιν είναι τρόπος νά στείλωμεν είτε νά λάβωμεν».

Καί τό Μεσολόγγι χάθηκε κυριολεκτικά. ΟΙ ελεύθεροι πολι- 
ορκημένοι μή μπορώντας νά κρατηθούν περισσότερο στή ζωή άπο- 
φασίζουν νά έγκαταλείψουν τήν πολυαγαπημένη τους γή καί μέ 
μίαν ύπέρτατη προσπάθεια νά όρμήσουν μέσα στήν φωτιά καί τό 
σίδηρο καί τον θάνατο πού τούς περιζώνει, καί νά ενωθούν, άν μπο
ρέσουν, μέ τούς άλλους αδελφούς των ή νά πεθάνουν. Ή έξοδος ά- 
ποφασίστηκε^νά γίνη τή νύκτα τής 10ης ’Απριλίου προς τά ξημερώ
ματα τής 11. Ήταν τότε Σάββατον τού Λαζάρου σάν άπόψε. Οί πο- 
λιορκούμενοι είχαν συνεννοηθή μέ τόν Καραϊσκάκην, πού βρισκό
ταν στήΔερβένιτσα, νά κτυπήση καί εκείνος τόν εχθρόν άπό τά νώ
τα την ωρα τής έξόδου, γιά νά βοηθήση τή φοβερή τους έπιχείρη- 
ση. Τό σχέδιο τής εξόδ;ου καταστρώθηκε μέ κάθε λεπτομέρεια. Ό 
τρόπος τής παρατάξεως, οί αρχηγοί των σωμάτων* ή ώρα, τό μέ
ρος, οί σταθμοί καθωρίστηκαν μέ μεγάλην ακρίβεια. Τούς άντρες 

τής φρουράς θά ακολουθούσαν οί γέροι* τά παιδιά, κΓ γυναίκες 
ντυμένες αντρικά κι’ οπλισμένες, γιά νά μήν πέσουν ζωντανές στά 
χέρια των εχθρών,. Οί τραυματίες, οί άρρωστοι κΓ όσοι δέν μπο
ρούσαν πιά νά κινηθούν άπό τήν έξάντληση, άποφασίστηκε νά μεί
νουν στήν πόλη καί νά ταφούν κάτω άπό τά ερείπιά της πολεμών
τας. Κάποιος στρατηγός έκανε τήν πρόταση νά σφάξουν όλους αύ- 
τούς τούς δυστυχείς πού δέν μπορούσαν νά ακολουθήσουν, μά ή φρι- 
κτή του πρόταση δέν έγινε δεκτή, γιατί έναντιώθηκε επίμονα σ’ 
αυτήν ό Επίσκοπος Ρωγών ’Ιωσήφ. Μαζί τ|ους άπεφάσισαν νά μεί
νουν καί άρκετοί άντρες τής φρουράς γιά νά ύπερασπίσουν τούς 
αμάχους καί νά εκδικηθούν τόν θάνατό τους. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς 
είναι καί ό ήρωϊκός Χρίστος Καψάλης άπό τούς προκρίτους τού 
Μεσολογγίου, πού δέν δέχτηκε χά σωθή μ’ όλες τις παρακλήσεις 
τών αρχηγών τής φρουράς. Ό Καψάλης επιστάτησε στή συγκέν
τρωση τών έξαντλημένων αρρώστων σ’ ώρισμένα μεγάλα σπίτια, 
στά όποια φρόντισε νά μεταφερθούν κι’ δλα τά πολεμοφόδια τού 
φρουρίου, γιά νά τά χρησιμοποιήσουν γιά τήν τλευταία τους αν
τίσταση καί γιά τόν ήρωϊκό τους θάχατο. «Δυνάμενος νά σωθή» 
διηγήθηκαν γιά τόν Καψάλην οί άντρες τής φρουράς, πού σώθηκαν, 
«δυνάμενος νά σωθή καί παρακινούμενος καί άπό τούς συμπα- 
τριώτας του νά φύγη τον κίνδυνον, δέν ήθέλησεν^ άλλ’ έπροσκα- 
λούσε γυναίκας καί παιδιά ώς εις πανηγυριν νά κλεισθώσιν εις 
τήν μεγάλην πυριταποθήκην καί αύταί έτρεχον μέ προθυμίαν, διά 
νά ταφώσιν εις τήν στάχτην τής πατρίδος των».

Ή ώρα τού φοβερού δράματος πλησίασε. Σκηνές απερίγραπτα 
τραγικές γίνονται σ’ ολόκληρη τήν ετοιμοθάνατη πόλη. Ό επίσκο
πος Ρωγών Ιωσήφ μέ τή βοήθεια τού κλήρου τής πόλεως κοινω- 
νεϊ τούς μελλοθανάτους. "Οσοι θά μείνουν γιά τόν βέβαιο θάνατο 
αποχαιρετίζουν εκείνους, πού φεύγουν γιά νέους κινδύνους. Ποιος 
μπορεί νά περιγράψη τόν σπαραγμό τού πατέρα καί τής μητέρας 
καί τής συζύγου καί τού αδελφού, πού αποχαιρετίζονται γιά πάν
τα τά πιο άγαπημένα πρόσωπα ζωντανοί άκόμα, μά πού δέν πρό
κειται νά ζήσουν γιά νά τά ξαναδοΰν;

Ή νύκτα έφτασε. Οί παρατάξεις σχηματίστηκαν. Κι’ όλοι είναι 
στή θέση τόυς Καί προσμένουν άγέρωχοι τήν μοίρά τους.

Είν’ έτοιμα στήν άσπονδη πλημμύρα τών αρμάτων 
δρόμο νά σχίσουν τά σπαθιά κι’ έλεύθεροι νά μείνουν 
έκειθε μέ τούς άδελφούς έδώθε μέ τόν χάρον».

Οί μάρτυρες, γράφει ό ποιητής, μένουν μέ τά μάτια προσηλω
μένα εις τήν ανατολή. Προσμένουν νά φανή τό σύνθημα, νά φανή 
ή φοβερή αύγή. Καί προσθέτει:

«Μνήσθητι, Κύριε, είναι κοντά' Μνήσθητι, Κύριε, έφάνη».
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Κι’ οί μάρτυρες μέ τά ξίφη στά χέρια και μέ την τρομερή κραυ
γή «Εμπρός, θάνατος στούς βαρβάρους» όρμουν ακατάσχετοι μέσα 
στις τάξεις του εχθρού.

Δυστυχώς ό εχθρός είχε πληροφορηθή όλες τις λεπτομέρειες 
του σχεδίου τής έξόδου καί περίμενε πανέτοιμος νά δεχθή καί να 
συντρίψη τήν όρμή των πολιορκημένων. Ό άββάς Μικαρέλλι, διευ
θυντής του Αυστριακού Προξενείου των Πατρών, έγραφε στον ύπο- 
πρόξενον του Πάπα καί τής Σαρδηνίας Ίππ. Μωρέττη «Ή Αύτοϋ 
Υψηλότης ό Ίμπραήμ Πασάς έβεβαιώθη προ τριών ή μερών περί 

του σχεδίου των Ελλήνων. .. Ή Αύτού 'Υψηλότης μέ διεβεβαίωσε 
θετικώς ότι τά πάντα θά έληγον υπέρ αυτής. Τά ύπ’ αύτου ληφθέν- 
ταψιέτρα ήσαν προφανώς ασφαλέστατα. Άπ’ ανατολών μέχρι δυ- 
σμών ή πόλις ήτο κεκλεισμένη ύπό δύο συνταγμάτων. Αί σχεδίαι 
καί άβαθεϊς λέμβοι περιέσφιγγον αύτήν εκ τής θαλάσσης. Καί τρία 
τάγματα έκ 2.400 άΥδρών ήσαν προ τής σκηνής τής A. Υ. έτοιμα νά 
δράμωσιν,ι οπου^ή ανάγκη ήθελεν απαιτήσει, ταυτα δέ ύπ’ αύτάς 
τάς διαταγάς τής A. Υ. Χίλιοι ιππείς ϊστανται έτοιμοι μεταξύ του 
στρατοπέδου καί του όρους καί δύο χιλιάδες Ά?\.βανικου στρατού 
εκ Κρήτης εφυλαττόν τινα υψώματα καί μικράς χαράδρας προς τό 
ανατολικόν μέρος. Το στρατόπεδον καί τά στρατεύματα του Ρούμε
λη Βαλεσί ήταν επίσης έτοιμα προς το δυτικό μέρος», (σελ. 235).

, βρθχή θ^θ σφαίρες, ώκεανός άπό ξίφη καί γιαταγάνια καί 
μια κόλαση άπο ατελείωτες παγίδες μέ αληθινούς δαιμόνους, πού 
πηδούσανε άπό παντού φρικτοί μέσα στο σκοτάδι ύποδέχτηκαν 
τούς Μάρτυρας. Και όμως οί γενναίοι εκείνοι άνατρέψανε μέ τήν ά- 
παραδειγμάτιστη ορμή τους τον εχθρό καί τά όπλα του καί τις 
παγίδες του καί προχωρήσανε. 'Ένα μεγάλο μέρος του λαού πού 
ακολουθούσε, παραπλανημένο άπό μιά διαταγή, πού άκούστηκε 
μέσα στο σκοτάδι, «Πίσω, πίσω στά κανονοστάσια», γύρισε στήν 
πόλη. Μαζί τους μπήκαν στήν^απροστάτευτη τώρα πόλη καί foi έ- 
χθρσί. «Καί έτελέσθη τότε εν τή πόλει θυσία μανιώδης, γράφει ό Ι
στορικός μας^Παπαρρηγόπουλλος. Ή άπόγνωσις τών ήττηθέντων 
καί^ή μανιακών νικητών συνεπλάκησαν εν τελευταίω καί φρικώδει 
αγωνι, εν τω^όποιω οί έλληνες άλλον τρόπον άμύνης μή έχοντες 
ενέβαλλον πυρ εις τα σωζομενα ετι εφόδια καί άνέτρεπον εαυτούς 
τε καί τούς επιτιθέμενους», (τ. Στ. σ. 168). Ό Χρίστος Καψάλης 
ανατίναξε τή μεγάλη πυριτοθήκη κι’ έθαψε κάτω άπό τά ερείπιά 
τήζ Χιλιάδες γυναικόπαιδα κι’ εχθρούς. Ή άνατίναξη άναστάτωσε 
το εδαφος^κι’ έκανε νά κατακλυσθή μιά ολόκληρη ένορία άπό τή 
θαλασσα. Ή αντίσταση συνεχίστηκε άπό σπίτι σέ σπίτι. Μερικά 
σπίτια άντιστάθη καν όλόκληρη τήν ήμέρα κι’ άλλα δυο μέρες. ΚΓ 
°, ειώνουν τήν ήρωϊκή τους άντίσταση μέ τήν άνατίναξη καί 
τον ένδοξον θάνατο. Οί εκρήξεις άναστάτωναν κάθε λίγο το έδα
φος Kott συγκλόνιζαν τον ούρανό του Μεσολογγίου. Το τελευταίο 
καταφύγιο των Μεσολογγιτων, ο ’Ανεμόμυλος, άνατινάχτηκε τήν 

τρίτη μέρα άπό τον επίσκοπο Ρωγών ’Ιωσήφ. Κι’ έτσι το Μεσολόγ
γι κατακτήθηκε. ^Ηταν ένας άμορφος σωρός άπό ερείπια και 
πτώματα.

'Όσοι άπό τούς άντρες τής φρουράς καί άπό τούς αμάχους 
συνεχίσανε τή φοβερή πορεία, άντιμετωπίσανε τρομακτικούς κίνδυ
νους καί μεγάλες άπογοητεύσεις. "Οσοι κατώρθωσαν νά σωθούν 
άπό τά συγκεντρωμένα πυρά τών προειδοποιημένων πολιορκητών, 
άπό τά γιαταγάνια τών ιππέων, πού περίμεναν έτοιμοι στά περά
σματα καί άπό τις πυκνές παγίδες, πού έστησεν άπο πριν ό εχθρός, 
φτάσανε κατάκοποι στον "Αγιο Συμεώνα. Στο μοναστήρι αύτο ελ
πίζανε, ότι θά βρούνε σύμφωνα μέ τό σχέδιο τής έξόδου τούς ο
πλαρχηγούς τής Στερεάς Ελλάδας μέ τά παλληκάρια τους.^ Μα 
άντί νά τούς προσμένουν εδώ οί ελεύθεροι άδελφοί τους, γιά νά 
τούς δώσουν τις πρώτες βοήθειες, πού τόσο τις χρειάζονταν οί έ- 
ξαντλημένοι μάρτυρες τούς είχανε στήσει καρτέρι εδώ ισχυρές άλ- 
βανικές δυνάμεις γιά νά τούς άποτελειώσουν. Νέα μάχη πάλι και 
νέοι νεκροί. "Οσοι σωθήκανε, συνεχίσανε γιά πολλές μέρες τή 
μαρτυρική τους πορεία άνάμεσα στά φαράγγια καί τά δάση τών 
βουνών, κατάκοποι, άβοήθητοι, τραυματισμένοι, πεινασμένου Καί 
δέν βρήκανε σπίτι, γιά νά ξαποστάσουν ούτε ψωμί νά ξεγελάσουν 
τήν πεινά τους. Τά χωριά ήταν κατεστραμμένα άπό τον εχθρόν. 
Καί ή στερεά Ελλάδα έρημη. Καί πολλοί πεθάνανε στο δρόμο; 
"Υστερα άπό άπερίγραπτες ταλαιπωρίες φτάσανε στά Σάλωνα κι’ 
έπειτα άπό λίγες ήμέρες περάσανε στο Ναύπλιο, γιά νά συνεχίσουν 
τον άγώνα. Είχαν όμως άπομείνει μόνο 1360.

Κυρίες καί Κύριοι,
Σέ μιά έλληνική πόλη, στό Μεσολόγγι, λίγες χιλιάδες άπλοϊ- 

κού λαού πιστέψανε κατά ένα τρόπο άπόλυτο στήν ελευθερία. Καί 
κάμανε πανύψηλο βωμό τήν ιερή τους πίστη. Καί στον πανύψηλο 
βωμό θυσιάσανε χωρίς επίδειξη, χωρίς παράπονο τή χαρά καί τή 
ζωή τους. Πιστέψανε πολύ. Καί πονέσανε πολύ.* Καί γίνανε με
γάλοι χωρίς νά τό επιδιώξουν^ χωρίς ίσως να τό υποψιαστούν. Α
δελφωμένοι θρηνήσανε μέ λόγια απλά μά συγκινητικώτατος ένα-ένα 
τούς μεγάλους νεκρούς των. Γιά τό θάνατο τού άντιστρατήγου Δή
μου Ρινιάσα γράψανε τά θαυμάσια εκείνα Χρονικά τής πολιορκίας. 
«Όλοι κατέβρεξαν τό λείψανό του μέ δάκρυα πικρότατα άναστε- 
νάζοντας τον παντοτεινό χωρισμόν ένός ήρωος προικισμένου μέ 
τόσας άρετάς. Αίωνία ή μνήμη σου, γενναιότατε συμπατριώτα».

Μέ δάκρυα εύγνωμοσύνης ας ράνωμεν καί μεϊς άπόψε νοερά 
τήν άκατάλυτη δόξα τών απλοϊκών ήρώων τού Μεσολογγίου ψιθυ
ρίζοντας εύλαβικά τή δική τους σεμνή προσευχή. «Αίωνία σας ή 
μνήμη, γενναιότατοι συμπατριώται».
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