
 «Λόγος Αυτοσχέδιος 

Εις την ανάκτησιν του Μεσολογγίου, εκφωνηθείς εις την γενομένην τελετήν εν 

Μεσολογγίω, εις τον περίβολον του κατεδαφισμένου ναού της Θεοτόκου, παρά Φιλίππου 

Ιωάννου του Θετταλομάγνητος, την 11ην Μαΐου 1829». 

«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» 15η Ιουνίου 1829. 

«Ηυδόκησε Κύριος εν Σιών, απέστρεψε την αιχμαλωσίαν Ιακώβ - Δαβίδ. 

Ιδού μετά τριετίαν εμβαίνομεν πάλιν εις το πολυπαθές Μεσολόγγιον όπου αναπαύονται τα οστά τόσων 

ηρώων της ελευθερίας μας. Εν ω ο άγριος τύραννός μας εις διάστημα πέντε ολοκλήρων ετών εξεκένωσε τους 

θησαυρούς του, και εξήντλησε τας δυνάμεις του εις την καταπολέμησιν του Μεσολογγίου· εν ώ εκείνος μόλις εις 

το τέλος της πενταετίας ηξιώθη να ίδη τον εαυτόν του κύριον των ερειπίων μόνων του Μεσολογγίου, ο Ύψιστος 

ηυδόκησεν εις ολίγας ημέρας να το αναλάβωμεν αναιμωτί, και να καθαρίσωμεν το λαμπρόν έδαφός του από τους 

βαρβάρους Οθωμανούς, οι οποίοι αναξίως, εμόλυνον τους τάφους του Βύρωνος, του Βόσσαρη, του Κυριακούλη, 

του φιλέλληνος Νορμάννου και τόσων άλλων ηρώων μας «ευδόκησε Κύριος κτλ» 

Ποία αισθήματα διεγείρει εις την καρδίαν σας η πολύτιμος αυτή ανάκτησις;  

Βλέπω, Εκλαμπρότατε Πληρεξούσιε, επιφαινομένην εις το πρόσωπόν σου την οποίαν εσωτερικώς 

αισθάνεσαι ευχαρίστησιν, διότι υπό την έμφρονα επίσης και ευτυχή διευθυνσίν σου ανακτάται η Ελλάς το ισχυρόν 

της τούτο προπύργιον, οι οπλαρχηγοί και στρατιώται την ένδοξον χώραν, η οποία τοσάκις ανεβλάστησε δι’ 

αυτούς αμαράντους της νίκης δάφνας· αι δε ελεειναί αύται των Μεσολογγιτών οικογένειαι, τα ολίγα ταύτα της 

πανδήμου καταστροφής λείψανα, ανακτώνται την πατρίδα και τας εστίας των, από τας οποίας προ τριών ετών 

σκληρά αναάγκη τας απεχώρισε.  

Βλέπω εις τα πρόσωπά σας, σεβάσμιε Ναύαρχε, και γενναίοι οπλαρχηγοί την οποίαν αισθάνεσθε χαράν, 

διότι πατείτε και πάλιν ελευθέραν την ποθεινήν γην του Μεσολογγίου, υπέρ του οποίου αγωνιζόμενοι τοσάκις 

εκινδυνεύσατε. Βλέπω εις τα πρόσωπά σας, στρατιώται και συμπολίται μου, την οποίαν προξενεί ευφροσύνην το 

ευτύχημα τούτο, διότι στερροποιεί τας βάσεις της πολιτικής υπάρξεώς σας, και υπόσχεται να ανταμείψη τας 

πολυειδείς κακοπαθείας, στερήσεις και θυσίας σας. 

Αλλά ποία συνοφρύωσις εν τω μεταξύ ταράττει την γαλήνην και ελαφρότητα του προσώπου σας; Ποίον 

είδος ευσεβούς λύπης αναμιγνύεται εις την δικαίαν ταύτην χαράν σας;  

Αν είναι δυνατόν να την μαντεύσω από εκείνην, την οποίαν εγώ ο ίδιος συναισθάνομαι, αύτη είναι 

βεβαίως το αποτέλεσμα της θλιβεράς αναμνήσεως της ημέρας εκείνης, καθ’ ην οι αείμνηστοι του Μεσολογγίου 

υπερασπισταί, πολεμούντες υπέρ των αδυνάτων γυναικών και παιδίων, συγκατετάφησαν υπό τα ερείπια ταύτα 

ομού με απειραρίθμους βαρβάρους. Λυπηρά τω όντι ανάμνησις! Σεις μάλιστα εκ των περιεστώτων, σεις, όσοι 

έχετε ενταύθα τεθαμμένους γονείς, τέκνα, αδελφούς, οικείους, τους οποίους το πυκνόν σκότος της νυκτός 

απέκρυψε διά πάντα από τους οφθαλμούς σας κατά την τρομεράν εκείνην στιγμήν της εξόδου· σεις, λέγω, δεν 

δύνασθε να ενατενίσητε εις τον τόπον, ο οποίος σκεπάζει τα φίλτατα των καρδιών σας αντικείμενα, χωρίς να τον 

καταβρέξητε με θερμά δάκρυα. Αλλ’ έχετε ισχυράν παραμυθίαν! Ο θάνατός των είναι μάλλον δι’ ημάς ζηλωτός 

παρά θρήνων άξιος, είναι θάνατος αγωγός εις την αθανασίαν και μακαριότητα! 

Ας επιτάξωμεν τώρα σιγήν εις τα σφοδρά ταύτα πάθη μας, και ας στρέψωμεν την προσοχή μας εις τα 

ωφέλιμα μαθήματα, τα οποία η περίστασις αύτη δύναται να μας προσφέρη. Τόσον ή ανάκτησις, όσον και η πτώσις 

του Μεσολογγίου, είναι πηγαί γόνιμοι ωφελίμων μαθημάτων προς τον σκεπτικόν εκείνον νούν, όστις ηξεύρει να 

τα διερευνά. Ας οπισθοβατήσωμεν με την δύναμιν του νοός μας εις την δυστυχή εκείνην εποχήν, καθ’ ήν 

εχάσαμεν το Μεσολόγγιον, και ας εξετάσωμεν τας αιτίας αι οποίαι επέφερον κυρίως την πτώσιν του μ’ όλην την 

απαραδειγμάτιστον γενναιότητα και εγκαρτέρησιν, την οποίαν έδειξεν εις υπεράσπισίν του η αθάνατος αυτού 

φρουρά. Δεν θέλει τις βέβαια θεωρήσει ως κυρίαν  αιτίαν της αξιοδακρύτου εκείνης απωλείας ούτε την ολιγότητα 

των στρατευμάτων μας, ούτε την πληθύν των δυνάμεων του εχθρού μας. Σεις οπλαρχηγοί και στρατιώται, τοσάκις 

τας ενικήσατε! Τοσάκις με ολιγάριθμον δύναμιν κατετροπώσατε τας πυκνάς φάλαγγας των βαρβάρων, τας οποίας 

εμάθατε πλέον να καταφρονήτε! Και όσοι από σας ευρέθητε εις την εσχάτην πολιορκίαν του Μεσολογγίου, 

ενθυμείσθε ήδη τι παρηγγέλλετε εις την τότε Κυβέρνησίν μας. «Στείλτε μας ψωμί, και ας ενώσουν η Ασία και 

Αφρική όλας τας δυνάμεις των εναντίον μας· δεν τας φοβούμεθα.»  

Τις λοιπόν υπήρξεν η αληθής αιτία του ολέθρου εκείνου; Καθείς νομίζω δύναται να κατανοήση, ότι η 

έλλειψις της πειθαρχίας, της μεταξύ μας αρμονίας και της κοινής προς έν τέλος συμπράξεως, παρήγαγεν όλα τα 

περλθόντα μας δυστυχήματα. Δεν είχομεν συστημένην Κυβέρνησιν ισχυράν διότι δεν ήθελον να συστήσουν 

τοιαύτην οι ιδοτελείς, όσοι επεθυμούν να διαρπάζουν ατιμωρητί τα κοινά· εκ τούτου καμμία τακτική διεύθυνσις 

των εργασιών μας, καμμία ενότης σκοπού εις τα επιχειρήματά μας, καμμία ενότης πράξεων εις το δράμα μας, του 

οποίου είχομεν θεατάς όλον τον εκπεπολιτευμένον κόσμον. Αύτη της αρμονίας η έλλειψις παρέλυσε την δύναμιν 

του στόλου μας, ώστε δεν ηδυνήθη όλος να συμπράξη δραστηρίως, διά να προμηθεύση τροφάς εις το 

Μεσολόγγιον. Αύτη της αρμονίας η έλλειψις έκαμνε την Πελοπόννησον και την λοιπήν Στερεάν Ελλάδα να μένη 

εις τον λήθαργον και εις την ακινησίαν, ενώ το δύστηνον Μεσολόγγιον κατεπιέζετο διά ξηράς και θαλάσσης από 

πλήθη εχθρών. Αυτή έκαμνε τον στρατιώτην να λησμονή, ότι είναι υπερασπιστής του γεωργού, και τον γεωργόν 

να μη δύναται αμοιβαίως να προμηθεύση τα αναγκαία εις τον στρατιώτην. 



Ιδού αδελφοί, αι ολέθριαι πηγαί, από τας οποίας ανέβλησαν όλα τα παρελθόντα μας δυστυχήματα! Ας 

μεταφέρωμεν ήδη τον νούν μας εις την παρούσαν ευτυχεστέραν περίστασιν, και εξετάσωμεν τας αφορμάς, διά τας 

οποίας τόσαι διαδοχικαί επιτυχίαι εις ολίγας ημέρας εστεφάνωσαν τους αγώνας μας. Είναι αναντίρρητον, ότι 

χρεωστούμεν εις την μεγαλοψυχίαν των υψηλών Συμμάχων Βασιλέων μέγιστον μέρος της παρούσης ευτυχούς 

μεταβολής. Η δικαιοσύνη των επείδεν εις την ιερότητα του αγώνος μας, και καθαρίσαντες την θάλασσαν από τους 

πελωρίους στόλους του αβούλου τυράννου, και την Πελοπόννησον από την παρουσίαν των Αράβων, κατέβαλον 

ούτω τα θεμέλια της πολιτικής μας υπάρξεως· δια δε των δαψιλών χορηγιών των μας έθεσαν εις κατάστασιν να 

εποιδοκομήσωμεν τα λοιπά του πολιτικού μας οίκου.  

Αλλά δεν είναι μόνη αυτή η αιτία των οποίων απολαύομεν ήδη καλών και των επιτυχιών των όπλων μας, 

είναι και άλλη ισχυρά· έχομεν ήδη το προτέρημα του να ενεργώμεν υπό κεφαλήν διευθύνουσαν τας κινήσεις όλων 

των μελών του έθνους προς ένα κοινόν σκοπόν, την δόξαν και ευδαιμονίαν της πατρίδος μας· υπό Κυβέρνησιν 

προμηθή και πεφωτισμένην, υπό Κυβέρνησιν, υπό την οποίαν ο ενάρετος πολίτης τιμάται, ο κακούργος 

τιμωρείται, ο γενναίος αγωνιστής ανταμείβεται και δοξάζεται, το εμπόριον αναλαμβάνει την ασφάλειαν, και 

ενέργειάν του, και η γεωργία την προσήκουσαν προστασίαν. Έχομεν το προτέρημα του να ενεργώμεν με 

περισσότεραν παρά το πρώτον σύμπνοιαν, με τελειοτέραν πειθαρχίαν, με τακτικώτερον του στρατιωτικού μας 

οργανισμόν, και τέλος πάντων υπ’ αρχηγούς πλέον πεφωτισμένους. Ιδού, αδελφοί η αιτία των τωρινών πρόοδων 

μας γενικώς και μερικώς της ανακτήσεως του κλασικού τούτου εδάφους.  

Ιδού η μαγική ράβδος, η οποία μεταβάλλει τα ερειπιά μας εις πόλεις, και την ερήμωσιν των πεδιάδων μας 

εις αγρούς τερπνούς και σταχυοφόρους. Ιδού η γεωργική κεφαλή, η οποία παγώνει τας καρδίας των εχθρών μας 

εις την παρουσίαν μας, διότι τους αφαιρεί την ελπίδα του να θριαμβεύσουν εφεξής δια της αναρχίας μας και των 

διαιρέσεών μας, τα οποία πολλάκις πρότερον διέλυσαν, αλλά ποτέ να νικήσουν εδυνήθησαν. 

Ας ωφεληθώμεν, αδελφοί, από τας παρατηρήσεις ταύτας· ας μας διδάξη το παρελθόν τι πρέπει να 

πράξωμεν εις το μέλλον. Ας μη συμβουλευθώμεν πλέον, ειμή τα γενικά του έθνους μας συμφέροντα· αι βουλήσεις 

μας και αι πράξεις μας ας αποτείνωνται εις άλλο, ειμή εις ότι δύναται να καταστήση εις το μέλλον σταθεράν και 

ανωτέραν των επηρειών την ανεξαρτησίαν και ευδαιμονίαν της πατρίδος μας. 

Ζήτω η Πατρίς! 

Ζήτωσαν οι Σύμμαχοι Βασιλείς! 

Ζήτω ο Κυβερνήτης!.» 


