
 

 

Προς τον Πληρεξούσιον Τοποχηρητήν της Κυβερνήσεως είς τας επαρχίας της Στερεάς 

Ελλάδος και το στρατόπεδον Κύριον κ. Αυγ. Καποδίστρια. 

Εξοχώτατε 

Οι κάτοικοι Μεσολογγίου, ελεύθεροι εις τους κόλπους της ελευθέρας και πολυστενάκτου 

ημών πόλεως ευρισκόμενοι, αποδίδομεν τας ευχάς μας εις τον υπερούσιον εν τριάδι θεόν, 

όστις μας την εχάρισεν. 

Μένουν ανεξάλειπτα εις τόν αιώνα τον άπαντα τα ονόματα του Σεβαστού ημών Κυβερνήτου 

και της Εξοχότητός του, τα οποία με φλογερούς χαρακτήρας ενεχαράχθησαν εις τας καρδίας 

ημών και των απογόνων μας, ότι μας ηξίωσαν να ίδωμεν την ποθητήν πατρίδα μας ταύτην, η 

οποία ανασκαμμένη από τους αναριθμήτους πυροβολισμούς των προλαβόντων πολέμων των 

εξαίσιων, καταζυμωμένη από τα αίματα και κατασκεπασμένη από τα κόκκαλα των αδελφών 

και συγγενών μας και τοσούτων άλλων ηρώων, δενδροκοπημένη από τα πλήθη των 

απανθρώπων τυράννων, κεχερσωμένη και άγριος, προξενεί φρίκην και τρόμον εις τους 

ορώντας και γίνεται σχεδόν αγνώριστος εις ημάς αυτούς τους ιδίους. Σήμερον φίλτατα 

αιχμαλωτισμένα, αναγνωρίζοντα τας ιδίας αυτών φιλόστοργους μητέρας, αδελφαί τους 

αδελφούς και συγγενείς των και συνεναγκαλιζόμενοι χύνουν δάκρυα χαράς και 

ευγνωμονούσι πρός σε τον ελευθερωτήν των. Αι σκιαί αθανάτων μεγάλων ηρώων Ελλήνων 

και Φιλελλήνων, των οποίων τα ιερά σώματα ενταύθα κείνται, περιϊπτάμεναι πανηγυρίζωσι 

και χαίρουσι σύν ημών. Η Ελληνική σημαία του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού αναπεπταμένη 

ήδη εις όλα τα φρούρια του Μεσολογγίου επαγγέλλεται εις ημάς την μέλλουσαν ευδαιμονίαν 

και την ποθητήν ηθικήν αναμόρφωσιν, εις δε τους πεσόντες ενταύθα αθάνατους ήρωας και 

ευεργέτας μας, την δόξαν και την αθανασίαν. 

Κλάδους ελαίας και ευγνωμοσύνην ανέκφραστον προσφέρομεν ας τα ευεργετικά και 

νικηφόρα Ελληνικά όπλα μας της ξηράς και της θαλάσσης, τα οποία ηλευθέρωσαν την πόλιν 

μας. Ο λαός άπας υψώνοντας χείρας ευχαριστήριους και ικέτιδας προς τον ύψιστον, 

ευχόμεθα γονυπετώς. Ζήτωσαν οι τρεις σύμμαχοι Βασιλείς και Μονάρχαι, οι ελευθερωταί 

του τυραννουμένου Έθνους ημών. 

Ζήτω ο Κυβερνήτης μας. 

Ζήτω ο Πληρεξούσιος. 

Τη 6η Μαΐου του 1829.  

Οι Πρόκριτοι Μεσολογγίου 

Εν Μεσολογγίω 

Παύλος Μπονισιέρης Θεόφιλος Θεοφίλου 

Λουκάς Ραζηκότσικας Κώστας Αναστασίου 

Γεώργιος Καψάλης Δημήτριος Παπαναγιώτου 

Αθανάσιος Παπαλουκάς Παναγιώτης Σιδέρης 

Αθανάσιος Πλατύκας Δημ. Στάμου Ραζής 

Σταμούλης Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος Αναστασίου 

Χρήστος Ζαβογιάννης Αναστάσιος Παντ. Παπαλουκάς 

Μήτσος Πατούλιας  

 


