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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Κυρίες και κύριοι

Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αιτ/νων και τον φίλο δραστήριο Πρόεδρό του Χρ. 

Χούτα για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν να συμπαρουσιάσω το βιβλίο 

ΕΞΟΔΟΣ του Λευτέρη Σακκά.

Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου 

γιατί επί χρόνια φροντίζει να θυμίζει με πολλούς τρόπους στους εν Περιστερίω 

συμπατριώτες μας τον τόπο από τον οποίο καταγόμαστε.

Και δεν είναι μόνο η σημερινή εκδήλωση που ενδιαφέρει εμάς τους 

Μεσολογγίτες αλλά και ο ετήσιος εορτασμός για την Έξοδο του Μεσολογγίου στο 

Περιστέρι και ακόμη περισσότερο το τόσο σημαντικό επίτευγμά του, η τοποθέτηση 

της προτομής του Κωστή Παλαμά σε κεντρικότατο σημείο του Περιστερίου. 

Ας έλθω στο παρουσιαζόμενο βιβλίο.

Δεν έχω συνεννοηθεί ακριβώς με τον φίλο τον Αριστείδη Καββάγια και ελπίζω 

να μην επικαλυφθούμε πολύ. Σκεπτόμενος ότι ο Αριστείδης όντας ο ίδιος 

συγγραφέας - λογοτέχνης θα επικεντρωθεί στο περιεχόμενο του βιβλίου, σκέφτηκα 

στην δική μου παρουσίαση να μιλήσω για την γενική χρησιμότητα του βιβλίου και 

το ιστορικό πλαίσιό του. 

Είναι κοινοτοπία να πω, ότι όταν παρουσιάζουμε ένα βιβλίο πρέπει να πούμε 

σε όσους μας ακούνε την γνώμη μας για το εάν αξίζει να το αγοράσουν, να το 

διαβάσουν, να το διαδώσουν.

Θέλω λοιπόν από την αρχή να πω, ότι το βιβλίο που έχω στα χέρια μου αξίζει 

όλα τα παραπάνω και ασφαλώς να συγχαρώ τον συγγραφέα που το έγραψε και τον 

εκδότη που ξόδεψε για να το εκδώσει. 



Αγαπητοί φίλοι, 

Πολλοί ίσως σκέφτεστε για το ποιος ενδιαφέρεται άραγε για ένα μυθιστόρημα 

για την ΕΞΟΔΟ και ποιος άραγε θα ήθελε να το εκδώσει.

Έχω και μια πολύ μεγάλη σειρά βιβλίων για την Επανάσταση και το 

Μεσολόγγι και ανάμεσά τους δεν υπήρχε κάποιο μυθιστόρημα μέχρι την στιγμή που 

ο Χρ. Κωνσταντίνου εξέδωσε ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ, ένα βιβλίο αγνώστου 

συγγραφέα (Γεώ. Γαλάνη), το οποίο βρήκε σε γαλλική βιβλιοθήκη και μετέφρασε 

από τα Γαλλικά ο κος. Σταφυλάς, εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ. 

Υπάρχει βέβαια και το θεατρικό έργο ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ το οποίο εκδόθηκε το 1826 

με άγνωστη συγγραφέα, η οποία εικάζεται ότι είναι η Ευανθία Καϊρη.

Αναφέρω και το έργο του Διον. Σολωμού «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ», του 

οποίου όμως το σκηνικό δεν είναι στο Μεσολόγγι. 

Μια τέτοια έλλειψη είναι σημαντική, γιατί τα ιστορικά μυθιστορήματα βοηθούν 

πάρα πολύ όλους μας να γνωρίσουμε ιστορικές περιόδους και γεγονότα, για τα 

οποία έχουμε κάποια γνώση από την Ιστορία του Σχολείου μας αλλά θα τα 

ξεχνούσαμε μέσα στις χιλιάδες πληροφορίες οι οποίες μας κατακλύζουν.

Θα θυμίσω ότι για άλλες νεώτερες ιστορικές περιόδους υπάρχουν πολλά 

μυθιστορήματα και ιδιαίτερα για τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις 

συναφείς με αυτούς Μικρασιατική Εκστρατεία και Εμφύλιο Πόλεμο.

Να θυμίσω επίσης, ότι κύρια πηγή πληροφοριών των περισσοτέρων από εμάς 

για τον Μακεδονικό Αγώνα είναι το παιδικό μυθιστόρημα ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΒΑΛΤΟΥ, της Πηνελόπης Δέλτα, για την Μικρασιατική Καταστροφή τα ΜΑΤΩΜΕΝΑ 

ΧΩΜΑΤΑ της Διδούς Σωτηρίου. 

Να θυμίσω πάλι ότι χάρις στο ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ γνωρίζουμε τον 

Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο και μάλιστα από την πλευρά των ηττημένων Νοτίων.

Επομένως ένα μυθιστόρημα για τις πολιορκίες και την έξοδο του Μεσολογγίου 

είναι μια πολύ καλή προσθήκη στην υπάρχουσα γενική βιβλιογραφία.

Πρέπει να σημειώσω, ότι ένα τέτοιο βιβλίο δεν εκδόθηκε για τους 

Μεσολογγίτες του Μεσολογγίου και της διασποράς αλλά για όλους τους Έλληνες. 

Ακόμη λοιπόν και εάν για εμάς το περιεχόμενό του είναι λίγο έως πολύ γνωστό 

αυτό δεν ισχύει για τα υπόλοιπα 10.980.000 άλλους Έλληνες και πολύ περισσότερο 



για τους νέους  και ασφαλώς και για τους ξένους που ζουν πλέον στην Ελλάδα και 

μιλούν Ελληνικά. 

Πολλοί βέβαια λένε ότι δεν χρειάζεται να θυμούμαστε εμείς και οπωσδήποτε 

δεν πρέπει να θυμίζουμε στους νέους ιστορίες ηρωϊκές για το παρελθόν μας, γιατί 

έτσι, κατ’ αυτούς, καλλιεργούμε σ’ αυτούς τον εθνικισμό και το μίσος για τους 

άλλους. 

Είμαι από εκείνους που πάντα πίστευαν εντελώς το αντίθετο, αλλά ιδιαίτερα 

τώρα πιστεύω - είμαι βέβαιος, ότι όλοι πρέπει με κάθε τρόπο να επιμένουμε, ότι 

όλοι πρέπει να θυμούμαστε το παρελθόν ηρωϊκό και ένδοξο ή και όχι, γιατί μόνο 

έτσι θα παραμείνουμε Έλληνες, θα παραμείνουμε αυτό που είμαστε. 

Σήμερα που κάποιοι αποφασίζουν, ότι την χώρα μας προς τα έξω πρέπει να την 

εκπροσωπεί ο λικνιζόμενος Σάκης Ρουβάς με ένα αγγλόγλωσσο τραγούδι εμείς 

πρέπει να γαντζωνόμαστε πάνω στις ιστορίες μας και στην γλώσσα μας και τα 

χωράφια και τα πανηγύρια μας μήπως και καταφέρουμε να σωθούμε - να μην 

παρασυρθούμε από το τραγούδι των Σειρήνων - να μην γίνουμε χοίροι - γουρούνια 

στην αυλή της Κίρκης.

Αξίζει λοιπόν για αυτούς τους λόγους να αγοράσετε, να διαβάσετε, να 

διαδώσετε το βιβλίο.



Θα έλθω τώρα λίγο στο ιστορικό περιβάλλον στο οποίο αναφέρθηκα στην 

αρχή. 

Στην πραγματικότητα το θέμα το οποίο με ενδιαφέρει είναι οι μετακινήσεις 

των ανθρώπων στα χρόνια της Επανάστασης, οι μετακινήσεις που έγιναν λόγω της 

Επανάστασης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στο μεγάλο αυτό θέμα είναι οι 

μετακινήσεις που έχουν σχέση με το Μεσολόγγι. 

Μετακινήσεις Ελλήνων προς το Μεσολόγγι μετά το 1821 όταν 

απελευθερώθηκε και μετά το 1822 όταν απέκρουσε τις τουρκικές επιθέσεις της 

πρώτης πολιορκίας και ανάγκασε τους πολιορκητές να τραπούν σε φυγή. Τότε, η 

Πόλη παρουσιάστηκε σαν ασφαλές καταφύγιο για όσους ζητούσαν ελεύθερη ζωή.

Ο Μανώλης, ο ήρωας του βιβλίου τότε ήλθε στο Μεσολόγγι μετά από μια 

πολύχρονη περιπλάνηση στον χώρο της Ηπείρου - καταγόταν από το Τέροβο.

Και ο προστάτης του Μανώλη στην Άρτα, ο γνωστός μας Γούναρης, κυνηγός 

στην υπηρεσία του Ομέρ Βρυώνη, βασικός συντελεστής της επιτυχίας των 

Μεσολογγιτών τα Χριστούγεννα του 1822 και μετέπειτα καλόγερος της Κλεισούρας, 

τότε ήλθε (σαν κυνηγός στην υπηρεσία του πολιορκητού Ομέρ Βρυώνη.

Και μαζί με αυτούς βρέθηκαν μέσα στην Πόλη πολλοί είτε μόνοι τους είτε μαζί 

με τις οικογένειές τους. Και απ’ αυτούς κάποιοι ξαναβρέθηκαν στην Πόλη μετά την 

απελευθέρωση του 1829 ενώ άλλοι γύρισαν στις πατρίδες τους. 

Και πολλές οικογένειες Μεσολογγιτών μετακινούνταν προς τα νησιά του 

Ιονίου, ο Σολωμός τις συνάντησε στην Ζάκυνθο, και ιδιαίτερα στον κοντινό 

Κάλαμο.

Η μεγάλη μετακίνηση όμως έγινε κατά την Έξοδο.

Οι χιλιάδες γυναίκες και τα παιδιά που αιχμαλωτίστηκαν, πουλήθηκαν την 

επόμενη εβδομάδα σαν σκλάβοι και μετακινήθηκαν όπου τα αφεντικά τους.

Αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν είτε αφού δραπέτευσαν είτε αφού 

εξαγοράστηκαν με χρήματα της Κυβέρνησης ή των δικών τους. Κάπως έτσι 

υποθέτουμε, ότι επέστρεψε ο χαμένος υιός του Μανώλη, τον οποίο συναντούμε στο 

τέλος του βιβλίου.

Όσοι σώθηκαν - 1300 ή 1500 ή 1800 - βάδισαν προς το Ναύπλιο. Οι 

Μεσολογγίτες ξεχωριστά έφθασαν εκεί περί τα τέλη του Απριλίου - όσοι επεβίωσαν. 



Σε αυτή την διαδρομή αρκετοί δεν συνέχισαν έως το τέλος αλλά έμειναν σε 

ενδιάμεσα μέρη.

Οι ήρωες του βιβλίου, ο Μανώλης και ο Δημητρός έμειναν στο Γαλαξείδι

μόνοι τους - είχαν χάσει τις γυναίκες τους - αλλά διατηρούσαν την περηφάνια τους 

γιατί ήταν Μεσολογγίτες και ήταν μεταξύ των Εξοδιτών.

Στο βιβλίο του λοιπόν «ΕΞΟΔΟΣ» ο συγγραφέας μας παρουσιάζει περιπτώσεις 

μετακινήσεων που έγιναν κάτω από μαχαίρι ή για να αποφευχθεί το τουρκικό 

μαχαίρι. 

Αλλά και μετά την απελευθέρωση, όπως ήδη ανέφερα, έγιναν οι μετακινήσεις 

της επιστροφής. Πολλοί επέστρεψαν στην πόλη κατά την 2α Μαΐου του 1829 -

αρκετοί αργότερα. 

Στην εισαγωγή που έγραψα στο βιβλίο του Ν. Κολόμβα «Μεσολόγγι 1821-26, 

οι Αθάνατοι Πρόμαχοι» της Εκδοτικής ΑΛΦΑ, αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις μετακινήσεων και εγκαταστάσεως Εξοδιτών σε άλλα μέρη - στην 

Λειβαδιά, στην Κορυτσά, στην Αμυγδαλή της Αργιθέας της Καρδίτσας, από και προς 

την επαρχία Αποκορώνου Χανίων. 

Αυτή της Αμυγδαλής μάλιστα αφορά άτομα της δικής μου οικογένειας.

Θα μου πείτε βέβαια, ότι παρόμοιες μετακινήσεις πληθυσμών έχουν γίνει και 

γίνονται σε όλους τους Πολέμους που συμβαίνουν κοντά μας, όπως κατά τα 

τελευταία 60 χρόνια στην Παλαιστίνη, ή μακριά μας, όπως κατά τα τελευταία 

χρόνια στο Σουδάν ή στην Ρουάντα ή στο Κονγκό.

Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι πρέπει να ξεχνούμε τις δικές μας περιπτώσεις, 

ότι πρέπει να ξεχνάμε την δυστυχία, τον θάνατο, την δουλεία, τις μετακινήσεις των 

δικών μας προγόνων στο Μεσολόγγι ή όπου αλλού. 

Το πολύ ωραίο λοιπόν μυθιστόρημα του Λευτέρη Σακκά μας βοηθά να 

διατηρήσουμε αυτή την μνήμη.

Για αυτό σας συνιστώ και πάλι να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, να το 

διαδώσετε. 


