
Ασύντακτον και απρομελέτητον με ανέβασεν είς το ιερόν τούτο βήμα το σημερινό άκουσμα, άκουσμα το 

ύπερ πάν άκουσμα αλλά μόλις ανέβηκα είς το βήμα τούτο αισθάνομαι τον εαυτόν μου κατεχόμενον από το 

πνεύμα του Κυρίου, και φαίνεται μου ότι ανέβηκα είς το υψηλόν όρος το αναφερόμενον από τον Προφήτην 

Ησαΐαν, δια να διασκορπίσω εκείθεν την αγαθήν αγγελίαν είς την νέαν Σίων, και να είπω μεγαλοφώνως είς 

όλας τας πόλεις της Ελλάδος, «Ανέστη η Ελληνική νέα Σιών, ανέστη η αγία Σιών, ανέστη. » Θρίαμβος 

θρίαμβον διαδέχεται, και χαρά χαράν προκαταγγέλλει εγγύς ήσαν οι οκταετείς αγώνες της Στερεάς Ελλάδος 

να απολεσθώσι μέτ’ ήχου, εγγύς το σκότος της δουλείας να συγκαλύψη την γήν εκείνην αλλ’ ο δίκαιος 

Κριτής ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος, έστειλεν ουρανόθεν είς τούς κατέχοντας την χριστιανικήν ταύτην γήν 

αλλόπιστους, την σκελετόμορφον πείναν, και ο παρακολούθων αυτήν άγγελος του ολέθρου άνοιξε τας 

πύλας τριών φρούριων, τήν μίαν κατόπιν της άλλης, και ποίων φρουρίων; εκείνων, τα οποία εμυκτήρισαν 

την Ελληνική ανδρείαν καθ’ όλον το διάστημα της αιματοσταγούς οκταετίας. Το έργον τούτο δέν είναι 

έργον ανθρώπινης δυνάμεως, είναι έργον του Θεού, είναι δώρον της παντοδυνάμου χειρός του, και ό, τι η 

Παντοδύναμος χειρ δωρείται, ποία θνητή δύναται να αφαιρέση; και όταν φανερώνεται λαμπρότερον του 

ηλίου η θέλησις του Κυρίου, ποιος τολμά να αντείπη; της Παντοδυνάμου ταύτης χειρός δώρον είναι και η 

ανέγερσις της πόλεως, την οποίαν ανέβηκα να ευαγγελισθώ την στιγμήν ταύτην ναί, της παντοδυνάμου 

χειρός δώρον είναι η ανέγερσις της τριάκοντα χιλιάδες εχθροί εφθάρησαν είς δούλωσιν της ούτε ράνις 

αίματος δέν εχύθη είς την ανάστασίν της! 

Ω! πόλις του Μεσολογγίου ! πόλις βασίλισσα των άλλων πόλεων της Ελλάδος ! πόλις, περί ής πολλά και 

μεγάλα ελαλήθη, και της οποίας το έδαφος εζυμώθη με το αίμα τόσων ανδρείων, τόσων ακάκων νηπίων και 

παρθένων, τόσων αδυνάτων γερόντων και γυναικών, με το αίμα των ιδίων μου αδελφών ! Ω! πόλις του 

Μεσολογγίου ! τριών χρόνων ζοφερά νέφη έπεσαν κατεπάνω σου, εφάνης ότι κατέβης είς τον άδην , δια να 

μην αναβής εκείθε πλέον αλλ’ η χειρ του Κυρίου σε ανύψωσε, φώς σήμερον σε περικυκλώνει όλην, ουρανός 

δόξα ανατέλλει επάνω σου, στέφανος κάθεται επί της κεφαλής σου. Σκιρτά και αγάλλεται η Ελλάς και 

πλήρης των αναστασίμων ύμνων σου, ψάλλει την αλλοίωσιν ταύτην ως αλλοίωσιν της δεξιάς του υψίστου 

άλλα δεν σκιρτά, αλλά δεν αγάλλεται η Ελλάς μόνη, συσκιρτά και συναγάλλεται όλη η Ευρώπη, όλη η 

Αμερική. Το Μεσολόγγι δέν ανήκει πλέον είς σας Έλληνες μόνον, το υιοθέτησεν όλος ο παλαιός και νέος 

κόσμος εθρήνησε θρήνον μέγαν, όταν έμαθε την πτώσιν του, ανεκλάλητος θέλει είναι η χαρά του, όταν 

μάθη την ανάστασίν του. Ναι, οι βασιλείς από τους θρόνους των θα το χαιρετήσουν, οι πτωχοί από τάς 

καλύβας των θα αλαλάξουν, πάσα τάξις ανθρώπων θα χειροκροτήσει* οι άμβωνες, τα βήματα, αί κάθεδραι, 

τα θέατρα, αι αγοραί, όλα, όσα εθρήνουν και θρηνούν ακόμη τους επιτάφιους θρήνους του, θα εορτάσουν 

εορτήν μεγάλην λαμπρόν φώς θα περιχυθή και είς την συνθήκη της 6 Ιουλίου, την οποίαν η ίδια πόλις 

καιομένη εκυοφόρησεν ακτινοβόλος σταυρός θα λάμψει και είς το μέτωπον των αγγελοψύχων εκείνων 

φιλελληνίδων, αι οποίαι, όταν έμαθαν ότι εκινδύνευεν η πόλις αύτη, έτρεχαν τους δρόμους και τους οίκους 

των Παρισίων και λοιπών πόλεων της φιλανθρωποτάτης Γαλλίας, και κρεμώσαι είς το μέτωπο μαύρον σταυ-

ρόν έκραζαν έλεος έλεος· είς ένα λόγον η δευτέρα Μαΐου θέλει είναι ημέρα παντοτινής του χριστιανικού 

κόσμου πανηγύρεως. 

«Συνοδευσατέ με τώρα λειτουργοί του Θεού του υψίστου, Σεβαστέ Κυβερνήτα, πρώται αρχαί της Πατρίδος, 

παμπληθεστατόν μου ακροατήριον, συνοδεύσατε με ερχόμενον και προσπίπτοντα μέ ευλάβειαν και 

ταπείνωσιν είς τους πόδας της Θείας Μεγαλειότητος, και συνευχηθήτε μαζύ μου την ικέτηριον ευχήν, την 

οποίαν αναπέμπει όλη η ψυχή μου, όλη η καρδία μου, όλη η διάνοια μου. 

Θεέ του ελέους, είδες ότι η κληρονομιά μας μετετέθη είς αλλοφύλους, είδες ότι ο λαιμός μας κατεκάμφθη 

από σιδηράς και πολυχρονίους αλυσούς, είδες ότι ξίφος ερημώσεως έπεσε κατεπάνω μας, είδες ότι ημέραι 

πένθους και ονειδισμού έγεινεν η ζωή μας, ήκουσας τους στεναγμούς τους αναβαίνοντας από τα δεσμά μας, 

εκινήθης είς έλεος, και ως Θεός των δυνάμεων έστειλας θάρσος είς την ταπεινωμένην καρδίαν μας και 

εξώπλισας το αδύνατόν μας χέρι με το ξίφος της δυνάμεώς σου, έδειξας τον ολιγοστόν είς χιλιάδας και τον 

ελάχιστον είς έθνος μέγα, έρριψας εναντίον των εχθρών μας την κραταιάν αιγίδα των πιστών σου τρίτων 

Βασιλέων, απέστειλας λύτρωσιν είς τον κατά την Πελοπόννησον λαόν σου τον πιστόν σου θεράποντα 

Κάρολον, τον και πράγματι και ονομάτι χριστιανικώτατον, του οποίου αι πολυένδοξοι και φιλελληνικώταται 

δυνάμεις, μόλις φανείσαι, απήλλαξαν την Πελοπόννησον απο την Αιγυπτιακήν μοχθηρίαν. Διά να 

συμμεθέξη και ο ανέστιος λαός της Στερεάς Ελλάδος των αυτών σου χαρίτων ηυδόκησας να ανυψώση 

εσχάτως μόνη η Ελληνική Κυβέρνησις δια των όπλων της ίδιας Στερεάς Ελλάδος την θεοδόξαστον μας 

σημαία επί των τειχών της Βονίτσης του Αντιρρίου και της Ναυπάκτου, και δι’αυτής μόνης και των αυτών 

όπλων να παύση σήμερον δια της ανεγέρσεως του Μεσολογγίου το τριετές πένθος του λαού σου, να τον 

ενδύσεις ιμάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης. 

Συ Κύριε, κατάστησε και επί των τειχών των φρουρίων τούτων και της πόλεως ταύτης φύλακας όλην την 

ημέραν και όλην την νύκτα περιφρούρησε την νέαν σου Ελληνική ώ Πολιτείαν, σκέπασον τους Προστάτας 

Βασιλείς και τον Κυβερνήτην αυτής υπό την σκέπην των πτερύγων σου, ειρήνην χάρισε είς τον λαόν σου, 

δος είς αυτόν ατάραχον και αμείωτον κληρονομιάν την γήν των πατέρων του, και καθ’ήν ώραν οροθετείται 

το νέον Κράτος το οποίον η δεξιά σου ύψωσε, βάλλε Συ είς τα θεμέλια αυτού λίθον πολυτελή, εκλεκτόν, 

ακρογωνιαίον, έντιμον, δια να λέγωσιν οι βλέποντες αυτόν. 

Ο λίθος ούτος είναι λίθος, τον οποίον έβαλεν ο Κύριος των Δυνάμεων, ο Βασιλεύς της Δόξης.» 


