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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σηµειωτική ανάλυση οπτικών και κειµενικών πηγών που 

αφορούν το γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου. Αντικείµενα ανάλυσης αποτελούν α) έντεκα 

πίνακες της Εξόδου που βρίσκονται στην κατοχή της Πινακοθήκης - Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης 

της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, β) το αυθεντικό κείµενο της απόφασης της Εξόδου µε τον 

οµόνυµο τίτλο που βρίσκεται στο βιβλίο της Μαίρης Σιµώνη-Λιόλιου «Μεσολόγγι: Η Αθάνατη Ιε-

ρά Πόλις», γ) ένα κείµενο - µαρτυρία µε τον τίτλο «Τ’ Ολοκαύτωµα» που µεταφέρει τα γεγονότα 

από το πεδίο της µάχης από το βιβλίο του Δηµήτρη Φωτιάδη «Μεσολόγγι», δ) το ποίηµα του 

Γερµανού φιλλέληνα Johann Jacob Hegner «Θρήνοι για την Πτώση του Μεσολογγίου» από το 

βιβλίο της Σιµώνη-Λιόλιου «Μεσολόγγι: Η Αθάνατη Ιερά Πόλις», ε) το ποίηµα του Μεσολογγίτη 

ποιητή Παλαµά «Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι» από το βιβλίο του Βασίλειου Λαµπρόπουλου 

«Μεσολόγγι: Η Ιερή Πολή, Μήτρα της Ελλάδας» και στ) το Σχεδίασµα Γ’ / Ενότητα Ι από το ποιητι-

κό έργου του Διονύσιου Σολωµού «Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι». 

Η σηµειωτική ανάλυση των πινάκων και των κειµένων στηρίζεται στη συναρµογή των θεωρητικών 

και µεθοδολογικών εργαλείων των Roland Barthes και Algirdas Julien Greimas, όπως αυτά έχουν 

χρησιµοποιηθεί από τους τους Αlexandros-Faidon Lagopoulos & Karin Boklund-Lagopoulou 

(1992) και την Αναστασία Χριστοδούλου (2002). Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στην αναζήτηση των 

καταδηλωτικών και συµπαραδηλωτικών σηµαινόντων των εικόνων, αλλά και στην αποκωδικο-

ποίηση των σηµασιολογικών εννοιών - κωδίκων των γλωσσικών µηνυµάτων των κειµένων, έχοντας 

πάντα υπόψη το ιστορικό - πολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου δηµιουργήθηκαν αυτά τα σηµεία, 

καθώς εκτός αυτού αποδυναµώνονται και αποκτούν άλλη σηµασία (Χριστοδούλου, 2012). 

Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης για την τριγωνοποίηση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά τους. 

Στόχος της έρευνας είναι η σηµειωτική ανάλυση των εικόνων και των κειµένων µε βάση το εργα-

λείο που προσφέρουν οι θεωρίες των Barthes & Greimas. Πρόκειται για µια ανάλυση η οποία 

στοχεύει στην αποτύπωση της καταγραφής του γεγονότος της Εξόδου του Μεσολογγίου σε πίνακες 

και τη συσχέτισή τους µε τα κείµενα. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα 

στους πίνακες και τα κειµενικά συγκείµενα. 
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Στο πρώτο µέρος µε τίτλο Ιστορικό Συγκείµενο παρατίθεται το ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο της 

εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρέχονται ιστορικά στοιχεία σχετικά µε την πόλη του 

Μεσολογγίου, ενώ έπεται το δεύτερο κεφάλαιο, όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το 

ιστορικο-χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου διαδραµατίστηκε το γεγονός της Εξόδου. Ακολούθως, 

στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολιτισµική και πνευµατική πλευρά του Μεσολογγίου, ενώ 

δίνεται και µια πρώτη εικόνα σχετικά µε τον ψυχισµό και τις ιδέες των Μεσολογγιτών που 

αποτέλεσαν το ερέθισµα για την απόφαση της Εξόδου. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου 

µέρους, το τέταρτο, δίδονται πληροφορίες σχετικά µε τα εκθέµατα και τη λειτουργία της 

Πινακοθήκης - Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης της Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας µε τίτλο Έρευνα αποτελεί το κύριο µέρος της, βασισµένο στη ση-

µειωτική ανάλυση των έργων. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθενται το θεωρητικό πλαίσιο της 

ανάλυσης, η µεθοδολογία και ο σχεδιασµός της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται σηµειω-

τικά πρώτα οι εικονικές πηγές, ύστερα οι κειµενικές πηγές, ενώ ακολουθεί η στατιστική επεξεργα-

σία των κωδίκων των πινάκων και των κειµένων. Η έρευνα κλείνει µε το έβδοµο κεφάλαιο και τον 

σχολιασµό των αποτελεσµάτων της ανάλυσης, όπου παρατηρούµε την ανάλυση των πινάκων σε 

σχέση µε τους στόχους και τη συσχέτισή τους µε τα κείµενα. 

Στον επίλογο αναδεικνύονται οι πιθανές µελλοντικές προοπτικές έρευνας που προκύπτουν από την 

παρούσα εργασία, ενώ ως επίµετρο παρουσιάζεται το έγχειρηµα της αγκύρωσης του γεγονότος της 

Εξόδου στο σήµερα. 
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Abstract 

A semiotic analysis of visual and textual sources regarding the event of the Sortie of the city of 

Missolonghi will be attempted in this paper. The objects of analysis are: a) eleven paintings 

depicting the Sortie, which belong to the Art Gallery-Museum of History and Art of the Sacred City 

of Missolonghi, b) the authentic manuscript which incites the decision for Sortie, under the 

homonymous title, and is included in the book 'Missolonghi: The Immortal Sacred City' by Maria 

Simoni-Liolou, c) a document from Dimitris Fotiadis's book: 'Missolonghi'  entitled 'The Holocaust' 

which presents the events from the battlefield, d) the poem: 'Laments for the Fall of Missolonghi' by 

the German phihellene Johan Jacob Hegner, as found in Maria Simoni-Liolou's book: ‘Missolonghi: 

The Immortal Sacred City', e) the poem: 'Requiem for Missolonghi' by the local poet Kostis 

Palamas, taken from Vassilios Lambropoulos's book: ‘Missolonghi: The Sacred City, Womb of 

Hellas', and f) Act III/Section I of the epic poem 'The Free Besieged' by Dionysios Solomos. 

The semiotic analysis of these paintings and texts is based on the interlocking of theoretical and 

methodological tools of Roland Barthes and Algirdas Julien Greimas, as used by Alexandros-Faidon 

Lagopoulos & Karin Boklund-Lagopoulou (1992) and Anastasia Christodoulou (2002). The goal of 

this research is the semiotic analysis of images and texts, which aims at depicting the transcription 

of the Event of the Exodus onto paintings, and the connection the latter have with the texts. The 

objective of the research is to explore the interrelation between the paintings and the textual 

contexts. 
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Μέρος	Α΄.	Ιστορικό	Συγκείμενο



Εισαγωγή 

O Ελβετογερµανός ζωγράφος Paul Klee υποστήριξε πως «η τέχνη δεν αναπαράγει το ορατό, αλλά 

κάνει τα πράγµατα ορατά» (Porter Aichele, 2002: 29), ενώ από την πλευρά τους, οι µεγάλοι Γερµα-

νοί φιλόσοφοι προσπαθώντας να δώσουν µια απάντηση στο διαχρονικό ερώτηµα περί του νοήµατος 

της ύπαρξης, προσέφυγαν στην τέχνη. Για τον Arthur Schopenhauer η τέχνη ορίζεται ως η γνώση 

των ιδεών και είναι ιδιοφυές έργο, για τον Friedrich Wilhelm Nietzsche η τέχνη είναι δύναµη που 

δίνει µορφή, νόηµα, κατεύθυνση και ζωή στη χαώδη καθηµερινότητα, ενώ για τον Martin 

Heidegger η τέχνη και τα έργα της δύνανται να οδηγήσουν στη «σωτηρία», εφόσον πρώτα 

διασωθούν από τη χρησιµοθηρική και αισθητική τους αντιµετώπιση ως αντικειµένων προς 

απόλαυση κι αφεθούν να µιλήσουν τα ίδια (Χαρόπουλος, 2000). 

Εποµένως, η τέχνη νοείται ως µέρος της ανθρώπινης συµπεριφοράς και συνδέεται άµεσα µε την 

καθηµερινότητα, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των ανθρώπων (Ρεπούση, 2008). Δια της αισθητο-

ποίησης αυτού που είναι ορατό εντός των ανθρώπων, η -διακατεχόµενη από ιδέες και νοήµατα- 

τέχνη καθίσταται το µέσο επικοινωνίας των ανθρώπων (Walling, 2006). 

Υπό το πρίσµα αυτό, γίνεται αντιληπτό πως οι σηµασιοδοτηµένες ως έργα τέχνης κειµενικές και 

εικονικές πηγές της έρευνας µιλούν για το γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου, ταράζουν τις 

αισθήσεις και επικοινωνούν τα µηνύµατα και τις ιδέες του γεγονότος. Ωστόσο, γεννάται το 

ερώτηµα κατά πόσον οι συγκεκριµένες λειτουργίες που επιτελούν τα έργα τέχνης είναι αυτονόητες.  

Το νεωτερικό µοντέλο ανάπτυξης της τέχνης υπό τον έλεγχο των ειδικών και εντός µιας σφαίρας µε 

ειδικούς κανόνες εγκυρότητας (αλήθεια, κανονιστική ορθότητα, αυθεντικότητα, κάλλος) αποξενώ-

νει την τέχνη, µεγαλώνει την απόστασή της µε το κοινό και φτωχαίνει την καθηµερινή ζωή. Η 

αποµόνωση ενός έργου τέχνης σε έναν ειδικό χώρο (π.χ. µουσείο) και η νοηµατοδότησή του ως 

ανεξάρτητο πολιτιστικό τεχνούργηµα µη υποκείµενο σε κοινωνικές συµβάσεις δηµιουργίας, αξιο-

λόγησης και έκθεσης, το αποκόπτει από το συγκείµενό του, υπαγορεύει συγκεκριµένες στάσεις και 

µεθοδεύει τη σχέση των επισκεπτών µε το έργο αυτό (Ρεπούση, 2008). 

Ωστόσο, οι µετανεωτερικές προσεγγίσεις της τέχνης -είτε στο πλαίσιο των πολιτισµικών σπουδών 

είτε σε εκείνο της σηµειωτικής επιστήµης- θέτουν σε κρίση την αντικειµενικότητα των κριτηρίων 
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ανάδειξης ενός έργου τέχνης και αντιπροτείνουν ένα πολυπολιτισµικό πλουραλιστικό πλαίσιο 

αναφοράς. Κοινό σηµείο των κριτικών αυτών είναι η απεξάρτηση της τέχνης από την αισθητική 

αυτοτέλεια και η ανάδειξη του συγκειµένου (context) στην ανάγνωση ενός έργου τέχνης (Collins, 

1991). 

Κινούµενο εντός αυτού του πλαισίου, το πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας ορίζει το συγκείµενο 

των προς ανάλυση έργων. Για το σκοπό αυτό: 

στο Κεφάλαιο 1 παρατίθενται ιστορικά στοιχεία σχετικά µε την πόλη του Μεσολογγίου, 

στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται ο ιστορικός χωροχρόνος του γεγονότος της Εξόδου, 

στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στο πολιτισµικό και πνευµατικό υπόβαθρο που οδήγησε στην 

απόφαση της Εξόδου και λειτούργησε ως πηγή έµπνευσης για τους καλλιτέχνες, 

ενώ στο Κεφάλαιο 4 παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας 

& Τέχνης Ι.Π. Μεσολογγίου, όπου φιλοξενούνται τα εικαστικά έργα τέχνης που µελετά η εργα-

σία. 

Επί της ουσίας, στο πρώτο µέρος επιχειρείται η τοποθέτηση του γεγονότος της Εξόδου του Μεσο-

λογγίου εντός ενός συγκεκριµένου ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου. Η πλαισίωση 

αυτή κρίνεται απαραίτητη για το δεύτερο µέρος της έρευνας, όπου σε πρώτο βαθµό τα έργα θα 

κληθούν να λειτουργήσουν ως ιστορικά τεκµήρια για το γεγονός της Εξόδου. 
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1. Το Μεσολόγγι 

Η πόλη του Μεσολογγίου είναι χτισµένη ανάµεσα από τρεις αρχαίες ονοµαστές πόλεις: την 

Καλυδώνα, την Πλευρώνα και την Αλίκυρνα. Η ιστορία του Μεσολογγίου ξεκινά από την Ιλιάδα, 

όπου γίνεται αναφορά στην πόλη της Πλευρώνας. Στα βορειοδυτικά της πόλης του Μεσολογγίου 

διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση ένα µεγάλο µέρος των τοιχών της αρχαίας πόλης. Εντούτοις, 

η πόλη του Μεσολογγίου είναι νεότερη. Η πόλη χτίστηκε κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, και η 

παρουσία της σχετίζεται µε τη ναυµαχία της Ναυπάκτου (1571), όπου αναφέρεται ως ιχθυοτροφείο 

µε µικρό συνοικισµό αλιέων (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Λαµπρόπουλο (2003: 18), ο Βενετός ιστορικός και πολιτικός Paolo Paruta, έγραψε 

σχετικά: «Η ναυαρχίδα διέκρινε, πρώτη, τον τουρκικό στόλο που όρµησε από τη Ναύπακτο, µόλις 

έκαµψε το ακρωτήριο, όπου βρίσκονται τα ιχθυοτροφεία, τα οποία οι Έλληνες ονοµάζουν 

Μεσολόγγι» . 

Ο συνοικισµός του Μεσολογγίου οικίστηκε πρώτα από τους Δαλµατούς πειρατές της Αδριατικής. 

Το 1700, το Μεσολόγγι τέθηκε υπό ενετική κυριαρχία, ενώ αργότερα υπό τουρκική. Το 1770, η 

πόλη συµµετείχε στην αποτυχηµένη εξέγερση των Ελλήνων, τα Ορλωφικά, και ακολούθως 

λεηλατήθηκε και καταστράφηκε. Ωστόσο, το 1774, ανασυγκροτήθηκε εµπορικά και ναυτικά. Από 

το 1804 έως το 1820, βρισκόταν υπό την εξουσία του Αλή Πάσα των Ιωαννίνων, ενώ µετά την 

ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου (1826) ακολούθησε τριετής κυριαρχία των Τούρκων, µέχρι τις 11 

Μαΐου 1829 (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Ο Σπυρίδων Τρικούπης υποστηρίζει ότι η ονοµασία της πόλης οφείλεται στη µορφολογία του 

Μεσολογγίου, προέρχεται δε από το µέσου-λόγγος. Ωστόσο, επικρατέστερη φαίνεται η εκδοχή του 

Τηλέµαχου Κωστάκη, ο οποίος υποστηρίξε ότι η ονοµασία προέρχεται από τη συγχώνευση του 

δαλµατικού mezzo-laghi, που σηµαίνει λιµνοχώρι. Δηλαδή, η κυριαρχία της λιµνοθάλασσας στο 

φυσικό περιβάλλον της πόλης υπερίσχυσε κατά την ονοµατοδοσία του συνοικισµού που χτίστηκε 

εντός της (Ευαγγελάτος, 2007: 19; Σιµώνη-Λιόλιου, 2008: 20). 
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Ο φυσικός πλούτος του Μεσολογγίου έχει ορίσει -έδω και έξι αιώνες περίπου- την εµπορική 

δραστηριότητα του τόπου, καθώς η µορφολογία του εδάφους ευνόησε τη δηµιουργία συνοικισµών 

ψαράδων και τη λειτουργία ιχθυοτροφείων. Η πρώτη πλουτοπαραγωγική πηγή του Μεσολογγίου, 

ακόµα και σήµερα, είναι τα ιβάρια (ιχθυοτροφεία). Παλαιότερα, οι κάτοικοι της πόλης ήταν ως επί 

το πλείστον ναυτικοί, πειρατές ή ψαράδες, ενώ είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι ναυτικές 

γνώσεις των κατοίκων του Μεσολογγίου, τους έδωσαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν, κατά το 

18ο αιώνα, το πρώτο ναυπηγείο της Ελλάδος, και η πόλη αποτέλεσε ένα θαυµαστό κέντρο 

ναυπηγικής µε αξιόλογο στόλο και κατέκτησε τα σκήπτρα της εµπορικής ναυτιλίας της περιόχης 

(Λαµπρόπουλος, 2003). 

     Πίνακας Ι. Οι σηµαντικότερες ηµεροµηνίες της ιστορίας του Μεσολογγίου 

Ημερομηνίες Γεγονότα

1715 Οι Τούρκοι καταστρέφουν το Μεσολόγγι

1730 Ιδρύεται υποπροξενείο στο Μεσολόγγι, µε 
πρώτο υποπρόξενο τον Σπ. Βαρώτσο

1740 Στο ύψωµα του Ζυγού χτίζεται το µοναστήρι 
του Αη-Συµιού

1760
Ο Παναγιώτης Παλαµάς ιδρύει την Παλαµαϊκή 
Σχολή ή Παλαµαία Ακαδηµία, που καθίσταται 
πνευµατικός φάρος του Ελληνισµού

1764 Το Μεσολόγγι διαθέτει µεγάλο εµπορικό στόλο 
80 πλοίων, που ανταγωνίζεται το βενετσιάνικο

1771

Στις 10 Απριλίου, το Μεσολόγγι επαναστατεί 
και οι Τούρκοι σφάζουνε τους κατοίκους, 
λεηλατούν τις περιουσίες τους και καίνε την 
Παλαµαϊκή Σχολή

1801 Το Μεσολόγγι περιέρχεται στη δικαιοδοσία του 
Αλή Πασά των Ιωαννίνων

1821 (α)

Στις 5 Μαρτίου, ο οπλαρχηγός Δηµήτριος 
Μακρής, από το Ζυγό, επιτίθεται σε µια 
τουρκική αποστολή στην Σκάλα Μαυροµµάτη, 
έξω από το Μεσολόγγι

1821 (β) Στις 20 Μαΐου, οι Μεσολογγίτες υψώνουν τη 
σηµαία της Επανάστασης
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1821 (γ)
Στις 10 Αυγούστου, εκδόθηκε στο Μεσολόγγι η 
πρώτη χειρόγραφη εφηµερίδα, η «Αιτωλική», 
µε συντάκτη το Νικόλαο Λουριώτη

1822 Ο Κιουταχής πολιορκεί το Μεσολόγγι

1823 Ο Ιταλός µηχανικός Μιχάλης Κοκκίνης 
οχυρώνει το Μεσολόγγι

1824 (α)

Την 1η Ιανουαρίου, o Johann Jakob Meyer, 
Ελβετός φιλέλληνας, κυκλοφορεί το πρώτο 
φύλλο της εφηµερίδας των «Ελληνικών 
Χρονικών», στα τυπογραφεία που δόθηκαν ως 
δωρεά από το Φιλελληνικό Κοµιτάτο

1824 (β)
Στις 5 Ιανουαρίου, φτάνει στο Μεσολόγγι ο 
Λόρδος George Gordon Byron και γίνεται 
δεκτός µε επίσηµες τελετές

1824 (γ) Στις 19 Απριλίου, πεθαίνει ο Λόρδος Byron

1825 (α)  Στις 20 Απριλίου, ο Κιουταχής πολιορκεί για 
δεύτερη φορά το Μεσολόγγι

1825 (β)
Στις 4 Αυγούστου, σε οµιλία του στο Ναύπλιο ο 
δικαστής Αναστάσιος Πολυζωίδης αποκαλεί το 
Μεσολόγγι «Ιερή Πόλη»

1825 (γ)
Στις 12 Δεκεµβρίου, ο Ιµπραήµ Πασάς ενισχύει 
µε το στρατό του τις δυνάµεις του Κιουταχή, 
που συνεχίζει την πολιορκία

1826

Στις 10 Απριλίου, ξηµερώµατα της Κυριακής 
των Βαΐων, οι πολιορκούµενοι Μεσολογγίτες 
επιχειρούνε την ηρωϊκή τους ΕΞΟΔΟ. Η Πόλη 
καταστρέφεται ολοσχερώς και ανατινάζονται τα 
γυναικόπαιδα και οι γέροι στον Ανεµόµυλο και 
την πυριτιδαποθήκη. Μπουρλοτιέρηδες είναι ο 
επίσκοπος Ρωγών & Κοζύλης Ιωσήφ και ο 
Χρήστος Καψάλης

1829 (α) Στις 2 Μαΐου, υπογράφεται συνθήκη για την 
απελευθέρωση του Μεσολογγίου

1829 (β) Στις 10 Μαΐου, οι Μεσολογγίτες επιστρέφουν 
στα ιερά χώµατα της πατρίδας τους

1830 Δηµιουργείται ο Κήπος των Ηρώων, µε 
προτροπή του Ιωάννη Καποδίστρια

Ημερομηνίες Γεγονότα
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Πηγή: Λαµπρόπουλος, Β.Α., Μεσολόγγι: Η Ιερή Πόλη Μήτρα της Έλλαδος, Αθήνα: Βασδέκης (2003), 12-13. 

1835 Το Μεσολόγγι ανακηρύσσεται Δήµος

1838 Χτίζεται το τείχος του Μεσολογγίου, µε εντολή 
του βασιλιά Όθωνα

1859
Στις 5 Απριλίου, τελείται ο πρώτος εορτασµός 
της Εξόδου του Μεσολογγίου, όπου απαγγέλλει 
ποίηµά του ο 18χρονος Κωστής Παλαµάς

1937

Στις 16 Απριλίου, µε Διάταγµα του βασιλέως 
Γεωργίου του Β’, το Μεσολόγγι ανακηρύσσεται 
«Ιερά Πόλις Μεσολογγίου». Η Κυριακή των 
Βαΐων κάθε χρόνου καθίσταται επέτειος της 
ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου και ορίζεται 
ως εθνικός εορτασµός

1943

Μέσα σε 40 ηµέρες πεθαίνουν τρεις µεγάλοι 
λογοτέχνες του Μεσολογγίου: ο πεζογράφος 
Αντώνης Τραυλαντώνης (17/1), ο ποιητής 
Μιλτιάδης Μαλακάσης (27/1) και ο Εθνικός 
Ποιητής Κωστής Παλαµάς (27/2)

Ημερομηνίες Γεγονότα
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2. Η Έξοδος του Μεσολογγίου 

2.1. Ιστορικός χωροχρόνος 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1810, η ιδεολογική προετοιµασία της εξέγερσης των υπόδουλων 

Ελλήνων κατά του Τούρκου κατακτητή είχε σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Τα εθνεγερτικά 

κηρύγµατα του Ρήγα Φεραίου και της Φιλικής Εταιρείας είχαν πυρώσει τις καρδιές για τον 

ξεσηκωµό, που τώρα πια δεν ήταν δυνατό να ανακοπεί. Οι πιο τολµηροί από τους Φιλικούς, παρά 

τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει πολλοί σηµαίνοντες Έλληνες της εποχής, έκριναν ότι δεν ήταν 

πια δυνατό να υπαναχωρήσουν. Δεν υπήρχε άλλη διέξοδος από την εξέγερση. Και η εξέγερση αυτή 

σήµαινε «ελευθερία ή θάνατο», χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Οι Έλληνες πείστηκαν πως 

κανένας δεν θα τους χάριζε την ελευθερία τους, αλλά έπρεπε να την κατακτήσουν µε τα όπλα˙ 

ξεσηκώθηκαν, και µε τα κατορθώµατά τους κατέπληξαν ολόκληρη την οικουµένη. Μάλιστα, πήραν 

αυτή την απόφαση, ενώ τα φιλελεύθερα κινήµατα καταπνίγονταν ανελέητα από τους Συµµάχους 

στη Νεάπολη, στο Πεδεµόντιο και στην Ισπανία (Η Επανάσταση του 1821, 1988). 

Η έκρηξη της επανάστασης ξεκίνησε από τις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, υπό την αρχηγία του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη, υπερασπιστή του Τσάρου, ο οποίος εκλέχθηκε Γενικός Επίτροπος της 

Αρχής των Φιλικών. Ο αγώνας ξεκίνησε στο Ιάσιο στις 24 Φεβρουαρίου 1821. Η εξέγερση του 

Υψηλάντη, εν τέλει, έλαβε τέλος τον Ιούνιο, παρά τη γενναία αντίσταση των µαχητών, και ειδικά 

των Ιερολοχιτών, που έπεσαν στο Δραγατσάνι. Εντωµεταξύ, παρότι οι Σύµµαχοι, καθώς και η 

Ρωσία, θεώρησαν παράλογη την ενέργεια των υπόδουλων και τάχθηκαν ενάντια στο εγχείρηµα από 

την πρώτη στιγµή, η επανάσταση είχε ξεσπάσει δυναµικά στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 

1821. Η Καλαµάτα, η Πάτρα, τα Καλάβρυτα και η Αγία Λαύρα αποτέλεσαν σηµεία µεγάλων ιστο-

ρικών εξορµήσεων του Γένους που, υποβοηθούµενο από τα πολιτικά λάθη της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, ξεσηκώθηκε στο σύνολό του και ανέδειξε το µέγεθος της δύναµής του. 

Οι φιλέλληνες σε όλο τον κόσµο ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να ενισχύουν ηθικά και υλικά το 

µαχόµενο πληθυσµό. Οι δυνάµεις των φιλελεύθερων, που αγωνίζονταν σε Ευρώπη και Αµερική για 

την ανατροπή των δεσποτικών καθεστώτων, υιοθέτησαν την επανάσταση των Ελλήνων και 

εργάστηκαν γι' αυτή. Τελικά, οι δυνάµεις αυτές κατά το 1822 κατόρθωσαν να επικρατήσουν στη 

θαλασσοκράτειρα Αγγλία και να περιορίσουν τη φανερή πλέον εχθρότητά της κατά της ελληνικής 

εξέγερσης. Η ανάληψη της εξωτερικής πολιτικής της Αγγλίας από το George Canning σήµανε -
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εκτός από την αλλαγή της αγγλική πολιτικής έναντι του ελληνικού ζητήµατος- και τη στροφή της 

ρωσικής πολιτικής. Το 1824, η κοινή γνώµη και η τακτική των φιλελευθέρων στην Αγγλία 

διευκόλυναν τη σύναψη δανείου για τους αγωνιζόµενους Έλληνες, πράγµα που ισοδυναµούσε µε 

την αναγνώριση της Επανάστασης, ενώ παράλληλα συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα των 

Άγγλων συνδέονταν στενά µε την έκβαση του Αγώνα των Ελλήνων. Μολαταύτα, η αυστριακή 

πολιτική παρέµενε αµετάπιστα σκληρή προς την ελληνική προσπάθεια. 

Την ίδια στιγµή, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις σε ξηρά και θάλασσα -και παρά τις θανάσιµες 

αντιδικίες των ηγετικών στελεχών της Επανάστασης -που πολλές φορές οδήγησαν τον Αγώνα σε 

πλήρες αδιέξοδο- είχαν σηµειώσει τεράστια επιτυχία. Οι επιτυχίες αυτές απέδειξαν στις Μεγάλες 

Δυνάµεις (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία και Ιταλία) πως η Οθωµανική Αυτοκρατορία 

δεν ήταν δυνατό πλέον να αποτελεί εγγύηση για το καθεστώς της Εγγύς Ανατολής. 

Οι ηρωικές µάχες στο Βαλτέτσι, στην Αλαµάνα, στην Τρίπολη, στα Δερβενάκια, η εκπληκτική 

έξοδος των πολιορκουµένων στο Μεσολόγγι, οι ναυµαχίες στο Αιγαίο, καθώς και οι ηρωικές 

µορφές που αναδύθηκαν από το αίµα και τις θυσίες του Αγώνα των υπόδουλων Ελλήνων, 

συγκίνησαν τους λαούς, ωθώντας τις επιφυλακτικές ως τότε κυβερνήσεις της Ευρώπης και του 

υπόλοιπου κόσµου σε µια ευνοϊκότερη στάση απέναντι στον Αγώνα των Ελλήνων. Οι επαναστάτες, 

που αγωνίζονταν µε ζήλο, αυταπάρνηση και πείσµα, εντυπωσίασαν µε τις πολεµικές και διοικητικές 

τους αρετές, και απέσπασαν τον θαυµασµό των ξένων, πείθοντας τη διεθνή γνώµη πως είναι σε 

θέση να αυτοδιοικηθούν και να συµπορευθούν ειρηνικά µε τα πολιτισµένα έθνη του κόσµου. 

Η δηµιουργία ενός ελληνικού κράτους αποτελούσε την πιο ουσιαστική λύση στο Ανατολικό 

Ζήτηµα, ακριβώς τη στιγµή που τα συµφέροντα των Μεγάλων Δυνάµεων βρίσκονταν σε κρίσιµη 

καµπή. Οι συζητήσεις για το ελληνικό θέµα άρχισαν από την Αγγλία, µέσω του Canning, και 

κατέληξαν στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης το 1826, µε το οποίο προβλεπόταν 

η ίδρυση ελληνικού κράτους υποτελούς στην Τουρκία. Το Πρωτόκολλο έγινε αποδεκτό και από τη 

Γαλλία, ενώ δεν εγκρίθηκε από την Πρωσία και την Αυστρία. 

Η Ελλάδα απέκτησε την ανεξαρτησία από την Οθωµανική Αυτοκρατορία το 1830, µε την 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου µετάξυ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Στο 

άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αναφέρεται ρητά: «H Ελλάς θέλει σχηµατίσει έν Κράτος ανεξάρτητον, 
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και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εµπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή 

ανεξαρτησίαν» (Ζενάκος, 2003: παρα.19). 

2.2. Το Μεσολόγγι υπό πολιορκία 

Την περίοδο της πολιορκίας του Μεσολογγίου, η Επανάσταση παραλίγο να πληγεί ανεπανόρθωτα 

από τις εσωτερικές έριδες πολιτικών και στρατιωτικών µε φόντο την ηγεσία της επανάστασης, αλλά 

και τη διοίκηση του υπό διαµόρφωση νέου ελληνικού κράτους. Ο Ελληνικός Εµφύλιος της περιό-

δου 1823 - 1825 χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη (φθινόπωρο 1823 - καλοκαίρι 1824) χαρακτη-

ρίστηκε από τις πολιτικές διαµάχες Φιλικών και Κοτζαµπάσηδων, ενώ η δεύτερη (Ιούλιος 1824 - 

Ιανουάριος 1825) από τις εµφύλιες συρράξεις µεταξύ κυβερνητικών -υποστηριζόµενων από την 

Αγγλία- και Πελοποννησίων  (Ρίπης, 2011). 

Έχοντας φυλακίσει όλους τους πολιτικούς της αντιπάλους, η κυβέρνηση του Γεώργιου Κουντου-

ριώτη (1824 - 1826) έθεσε σε προτεραιότητα την Γ΄ Εθνοσυνέλευση και τις ίντριγκες, επιδεικνύο-

ντας ολιγωρία στο ζήτηµα του Μεσολογγίου. Η βοήθεια άργησε να σταλεί και η δυναµική των 

Τουρκοαιγυπτιακών στρατευµάτων ήταν αδύνατο να ανακοπεί (Φλεριανού, 2015). 

Κατά την Επανάσταση, το Μεσολόγγι αριθµούσε περί τους 10.000 κατοίκους, ενώ κατείχε 

γεωστρατηγική θέση για την επαναστατηµένη Δυτική Ελλάδα. Η φυσική του χωροθέτηση, καθώς 

είναι κτισµένο σε µια λωρίδα γης που εισχωρεί στην οµώνυµη λιµνοθάλασσα, καθιστούσε το 

Μεσολόγγι κόµβο και φυσικό οχύρωµα της χερσαίας οδού της Στερεάς Ελλάδας. Αν και η πόλη 

ήταν εξαιρετικά ευάλωτη από βορρά και ανατολή, λόγω του πεδινού εδάφους της, η ρηχή της 

λιµνοθάλασσα -που εκτείνεται προς δύση και νότο- δηµιουργούσε ένα αρκετά αποτελεσµατικό 

εµπόδιο. Εξαιτίας της µορφολογίας αυτής, αφενός µεν τα εχθρικά πολεµικά πλοία δεν µπορούσαν 

να προσεγγίσουν τη στεριά και να αποβιβάσουν δυνάµεις, αφετέρου δε -λόγω απόστασης- 

απέτρεπε την προσβολή της πόλης µε πυρά ναυτικών πυροβόλων  (Κολόµβας, 2012). 

Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου ξεκίνησε το 1822. Υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου, του Μάρκου Μπότσαρη και του Κίτσου Τζαβέλα, 600 άνδρες υπεράσπιζαν µε 

σθένος τα τείχη της πόλης, διαθέτοντας µόνο 14 πυροβόλα και ελάχιστα τρόφιµα. Οι άκαρπες 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Κιουταχή και του Μάρκου Μπότσαρη, οδήγησαν στην έφοδο των 

τουρκικών δυνάµεων. Η επίθεση ορίστηκε ανήµερα των Χριστουγέννων, καθώς ο εχθρός θεώρησε 
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ότι οι Μεσολογγίτες θα βρίσκονται στις εκκλησίες. Το σχέδιο προδόθηκε, και οι Τούρκοι έλυσαν 

την πολιορκία την παραµονή της Πρωτοχρονιάς. Η ήττα αυτή ήταν καταστρεπτική για τους 

Τούρκους, καθώς εκτός από λάφυρα και δυναµικό, οι Έλληνες κατάφεραν να διασφαλίσουν την 

Πελοπόννησο από εχθρικές αποβάσεις (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Οι Τούρκοι ανασυγκρότησαν τις δυνάµεις τους, και το 1825 ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία. Ο 

βοµβαρδισµός ήταν ανελέητος, ενώ αποκλείστηκαν και οι οδοί ανεφοδιασµού των πολιορκηµέ-

νων, οι οποίοι δεν είχαν σηµαντική βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλληνες, λόγω του εµφυλίου 

πολέµου µε φόντο την ηγεσία της Επανάστασης και του υπο διαµόρφωση νέου ελληνικού κράτους.  

Η πολιορκία πραγµατοποιήθηκε σε δύο περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο (15 Απριλίου - 12 

Δεκεµβρίου 1825), το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε από τις δυνάµεις του Κιουταχή. Οι υπερασπιστές 

της πόλης κατόρθωσαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις, ενώ ο στόλος του Μιαούλη είχε κατορ-

θώσει πολλάκις να σπάσει τον από θαλάσσης αποκλεισµό και να τους ενισχύσει µε πολεµοφόδια 

και τρόφιµα. Στις 24 Ιουλίου, ο Καραϊσκάκης  και οι πολεµιστές του ανάγκασαν τον Κιουταχή να 

υποχωρήσει και να χαλαρώσει την πολιορκία. Η δεύτερη περίοδος της πολιορκίας ξεκίνησε στις 25 

Δεκεµβρίου του 1825,  όταν κατέφθασαν στο Μεσολόγγι οι δυνάµεις του Ιµπραήµ. Ο ίδιος µε 

υπεροπτικό και αλαζονικό ύφος περιγέλασε τον Κιουταχή, διότι επί εννέα µήνες δεν είχε 

κατορθώσει να αλώσει αυτόν το «φράχτη» (ενν. την ελλιπή οχύρωση του Μεσολογγίου). Μάλιστα, 

υποσχέθηκε να το κατορθώσει εντός 15 ηµερών. Τελικά, απέτυχε και αναγκάσθηκε να συµπράξει 

µε τον Κιουταχή (Κεφαλόπουλος, 2013; Σταµούλης 2008). 

Προκειµένου να επιτύχουν την κατάκτηση της πόλης και να λυγίσουν την αντίσταση των 

Μεσολογγιτών, αποφάσισαν να καταστρέψουν την Κλείσοβα, ένα µικρό νησί απέναντι από το Με-

σολόγγι. Οι άνδρες της Κλείσοβας οχυρώθηκαν έναντι του εχθρού. Ύψωσαν οχύρωµα, έσκαψαν 

τάφρο και τοποθέτησαν πασσάλους σε στεριά και θάλασσα για να εµποδίσουν τα εχθρικά πλοία. Η 

άµυνα του νησιού ήταν 131 άνδρες. Ο Κιουταχής επιχείρησε να καταλάβει την Κλείσοβα στις 25 

Μαρτίου 1826 µε συνολική δύναµη 6.000 ανδρών (3.000 Τουρκαλβανοί και 3.000 Αιγύπτιοι).  Οι 

κατακτητές επιχείρησαν πέντε αλλεπάλληλες εφόδους, αλλά η ακατανίκητη ανδρεία και η πολεµική 

επιδεξιότητα των µαχητών της Κλείσοβας, τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν. Ο τελικός απολογι-

σµός της µάχης ήταν 6.000 πολιορκητές νεκροί (µεταξύ αυτών και ο Αιγύπτιος αρχηγός Χουσεΐν-

µπεης) και µόλις 24 πολιορκούµενοι. Αναµφίβολα, η µάχη της Κλείσοβας ανήκει στις πολυαίµατες 
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και συγκλονιστικές µάχες κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτήσιας, όµως δεν έµελλε να αλλάξει την τύχη 

της πόλης (Σιµώνη - Λιόλιου, 2008). 

Στη πόλη του Μεσολογγίου, η κατάσταση των πολιορκηµένων ήταν απελπιστικά τραγική. Ο 

πληθυσµός θεριζόταν από την πείνα και τις αρρώστιες. Τρεις χιλιάδες Μεσολογγίτες πέθαναν, ενώ 

οι υπόλοιποι συντηρούνταν µε φύκια, δέρµατα, τρωκτικά και οικόσιτα ζώα. Υπό αυτές τις 

απάνθρωπες συνθήκες ήταν αδύνατη η αποτελεσµατική υπεράσπιση της πόλης. Το συµβούλιο των 

οπλαρχηγών και των προκρίτων όρισε τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή των 

Βαΐων (10 Απρίλιου προς 11 Απριλίου) ως το κύκνειο άσµα της πόλης. 

Πίνακας ΙΙ. Η Τρίτη Πολιορκία του Μεσολογγίου  

Πηγή: Φλεριανού, Α. (2015). H Έξοδος του Μεσολογγίου: Χρονικό της Εξόδου. Aνακτήθηκε 11 Σεπτεµβρίου, 
2016, από https://argolikivivliothiki.gr/2015/10/01/missolonghi/ 

Το σχέδιο της Εξόδου είτε προδόθηκε είτε δεν έγινε σωστή εφαρµογή του και προκλήθηκε σύγχυση 

στις τάξεις των Μεσολογγιτών. Οι δυνάµεις των Ιµπραήµ και Κιουταχή κατέσφαξαν µε τα 

γιαταγάνια τους Μεσολογγίτες, ενώ εντός της πόλης εκτυλίσσονταν δραµατικές στιγµές µε 

εκατοντάδες Αλβανούς και Τούρκους να ισοπεδώνουν τα πάντα. Η τελευταία ελπίδα των Μεσο-

λογγιτών ήταν οι ανατινάξεις των υπονόµων και των παγιδευµένων σπιτιών. Όµως, µέσα στον 

πανικό, το σκοτάδι και ελλείψει ξεκάθαρου εναλλακτικού σχεδίου, πολλοί Μεσολογγίτες βρήκαν 

τραγικό θάνατο. Ύστερα από την τελευταία προσπάθεια άµυνας άρχισε η καταδίωξη των γυναικό-

παιδων, η σφαγή, η λεηλασία και οι πυρπολήσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν µόνο 

κραυγές απελπισίας και πόνου, σπαρακτικοί θρήνοι, πυροβολισµοί και εκρήξεις (Σιµώνη-Λιόλιου, 

2008).  

Χρονολογία: 
Τόπος:

15 Απριλίου 1825 - 10 Απριλίου 1826
Μεσολόγγι

Εµπλεκόµενες πλευρές: 
Έλληνες επαναστάτες  Οθωµανική Αυτοκρατορία

Ηγετικά πρόσωπα: Νότης Μπότσαρης, Δηµήτρης 
Μακρής, Κίτσος Τζαβέλας

Μεχµέτ Ρεσίτ Πασάς 
(Κιουταχής), Ιµπραήµ Πασάς

Δυνάµεις: 2.500 - 3.000 µαχητές 30.000 Τουρκοαιγύπτιοι

Απώλειες: 3.000 νεκροί 
6.000 αιχµάλωτοι (γυναικόπαιδα) 4.000 νεκροί
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3. Μεσολόγγι, πολιτισµός και πνεύµα 

Η  Έξοδος του Μεσολογγίου ήταν η τελευταία πράξη ενός δράµατος που διήρκησε τέσσερα έτη, 

καθώς η πόλη του Μεσολογγίου βρισκόταν υπό πολιορκία από το 1822 έως το 1826. Το βράδυ της 

10ης Απριλίου 1826 η κοινωνία του Μεσολογγίου ξεχύθηκε σύσσωµη αναζητώντας την ελευθερία. 

Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη: ΟΧΙ παράδοση. Μια απόφαση που ήταν η κορωνίδα ενός συνόλου 

αποφάσεων που έδειχνε ότι οι πολιορκηµένοι ακολούθησαν το ιστορικό παράδειγµα της ηρωικής 

Μάχης των Θερµοπυλών  (Οικονοµίδης, 2013). 

Η θυσία ολόκληρης της πόλης δεν ήταν ένα τυχαίο γεγόνος. Η κοινωνία του Μεσολογγίου είχε 

προµελετήσει και προαποφασίσει το τέλος της. Παρότι, οι Μεσολογγίτες είχαν φτάσει στο έσχατο 

σηµείο στέρησης και πείνας, η ψυχική τους δύναµη δεν κλονίστηκε στιγµή, ενώ το ήθος τους ορθώ-

θηκε έναντι σε κάθε δελεαστική πρόταση για παράδοση. Η Έξοδος δεν ήταν µια απλή απόφαση 

ηρωισµού, αλλά µια έκφραση ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βαθιάς πνευµατικής καλλιέργειας. Η 

εξήγηση αυτής της απόφασης ίσως να βρίσκεται στο πολιτιστικό υπόβαθρο της πόλης (Κορδόση, 

2009).  

3.1. Το πολιτιστικό Μεσολόγγι 

Κατά το 18ο αιώνα, οι Μεσολογγίτες είχαν έντονη ναυτική και εµπορική δραστηριότητα. Το 

Μεσολόγγι υπήρξε λίκνο του εµπορικού στόλου, και ανέπτυξε σηµαντικούς δεσµούς µε τις χώρες 

της Μεσογείου. Σύµφωνα µε τον Λαµπρόπουλο (2003), µάλιστα, η σηµασία της εµπορικής ναυτι-

λίας του Μεσολογγίου είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι η ακµή του εµπορικού στόλου της πόλης συνυ-

πάρχει µε την τεράστια δύναµη του ενετικού εµπορικού στόλου, που δεσπόζει στη Μεσόγειο. 

Πολλοί εκ των Μεσολογγιτών δε, διέθεταν επιχειρήσεις στη Βενετία, ενώ η συνεργασία Ιταλών και 

Μεσολογγιτών -ακόµα κι ως αποτέλεσµα γάµων ή µετοικησίας- δικαιολογεί τις επιµειξίες και τα 

ελληνοποιηµένα ιταλικά ονόµατα, τα οποία υπάρχουν στο Μεσολόγγι (Λαµπρόπουλος, 2003). 

Ως αποτέλεσµα των διεθνών συναλλαγών της πόλης και της δυναµικής της, το Μεσολόγγι υπήρξε 

πολιτισµικός φάρος της προ-επαναστατικής Ελλάδος. Με πνευµατικό κέντρο την Παλαµαϊκή 

Σχολή, το Μεσολόγγι είχε µεγάλη συµβολή στην προαγωγή του ελληνικού πνεύµατος. Η µόρφωση 
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των Παλαµάδων, επρόκειτο να κρατήσει ακµαία την ελληνική συνείδηση και να µεταλαµπαδεύσει 

την ιδέα της Ελευθερίας (Ευαγγελάτος, 2007). 

Στην Παλαµαϊκή Σχολή λειτούργησε ένα περίφηµο κέντρο παιδεύσεως, µέσω του οποίου ο 

υπόδουλος Έλληνας ευθυγραµµιζόταν µε το πνευµατικό επίπεδο του προοδεύοντος -τότε- Ευρω-

παίου. Κατά το 1770, η Σχολή ακολούθησε την τύχη της πόλης και καταστράφηκε ολοσχερώς. 

Ωστόσο, ανακατασκευάστηκε και οι εξοχώτεροι Έλληνες της εποχής θήτευσαν σε αυτή. Μάλιστα, 

η οικογένεια Παλαµά είχε και πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο πυρπολήθηκε κατά την Έξοδο 

του Μεσολογγίου. Τον κύκλο της σπουδαίας αυτής οικογένειας έκλεισε ο Κωστής Παλαµάς,  ο 

οποίος θεωρείται ο δεύτερος εθνικός ποιητής της Ελλάδος, ύστερα από το Διονύσιο Σολωµό 

(Ευαγγελάτος, 2007). 

Παράλληλα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το 1762, ίδρυσε στο Μεσολόγγι τη Σχολή 

Ελληνικών Μαθηµάτων, η συντήρηση της οποίας ανατέθηκε στο µοναστήρι του Αγίου Δηµητρίου.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η παιδεία στο Μεσολόγγι κατά την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση 

υπήρξε κατ’ εξοχήν Παιδεία Ελληνικών Γραµµάτων και Χριστιανικής Αγωγής˙ γεγονός που 

συνετέλεσε, ώστε να ριζώσει στην ψυχή των Μεσολογγιτών το βαθύ αίσθηµα ευσέβειας και 

πατριωτισµού (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Ως αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού έργου που παρήγαγε το τουρκοκρατούµενο Μεσολόγγι, µπορεί 

να θεωρηθεί το γεγονός ότι το Μεσολόγγι υπήρξε δηµοσιογραφικό όργανο του Αγώνα. Στις 10 

Αυγούστου 1821, εκδόθηκε η πρώτη χειρόγραφη εφηµερίδα µε τον τίτλο «Αιτωλική», µε εκδότη το 

Νικόλαο Λουριώτη. Από την 1η Ιανουαρίου του 1824, ωστόσο, γεννάται ένα επικό κεφάλαιο 

πνευµατικής συµβολής στην υπηρεσία του Άγωνα, τόσο των Μεσολογγίτων όσο και του 

επαναστατηµένου Γένους.  Ο Άγγλος συνταγµατάρχης Leicester Stanhope µετέφερε στο Μεσολόγγι 

χειροκίνητο πιεστήριο και τυπογραφικά στοιχεία, ενώ ανέθεσε στον Ελβετό Johann Jakob Meyer, 

ιατρό και διευθυντή τόσο του νοσοκοµείου όσο και του φαρµακείου της πόλης, την έκδοση 

εφηµερίδας. Κάπως έτσι, εκδίδονται για πρώτη φορά τα «Ελληνικά Χρονικά». 

Η έκδοση των «Ελληνικών Χρονικών» συνεχιζόταν αδιαλείπτως έως το 1826, όταν και το 

τυπογραφείο καταστράφηκε ολοσχερώς από εχθρικές οβίδες (βλ. Εικόνα 1). Ωστόσο, η εφηµερίδα 

αποτέλεσε λαµπρό σταθµό του Αγώνα, ο οποίος υπήρξε και η αφετηρία της ελληνικής δηµοσιο-

γραφίας, ως λειτουργίας και όπλου υπέρ του Έθνους (Ευαγγελάτος, 2007). 
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 Εικόνα 1.  Τµήµα του χειροποίητου πιεστηρίου της εφηµερίδας «Ελληνικά Χρονικά», όπως  

       διασώζεται στην Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης Μεσολογγίου  

Εποµένως, όταν αναφερόµαστε στο Μεσολόγγι, δεν εννοούµε µόνο τον ηρωισµό, αλλά και το 

πνεύµα. Το πνεύµα, το οποίο διαχύθηκε από τις πέννες σπουδαίων Μεσολογγιτών ποιητών και 

πεζογράφων, όπως ο Κωστής Παλαµάς, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, ο Ρήγας 

Γκόλφης και ο Αντώνης Τραυλαντώνης. Όπως, επίσης, και στο Μεσολόγγι που έδωσε στην Ελλάδα 

πέντε πρωθυπουργούς: το Σπυρίδωνα Τρικούπη, το Χαρίλαο Τρικούπη, τον Επαµεινώνδα Δελη-

γιώργη, το Ζηνόβιο Βάλβη και το Δηµήτριο Βάλβη. 

Το Μεσολόγγι πιστό στην πολιτιστική του παράδοση συνεχίζει έως και σήµερα να παράγει 

πολιτιστικό έργο. Στην πόλη στεγάζεται πλήθος µουσείων και βιβλιοθηκών, δυσανάλογο ίσως µε το 

µικρό µέγεθος της πόλης. Σπουδαιότερη όλων είναι η Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης 

(βλ. Κεφ. 4), η οποία φιλοξενεί µεγάλης ιστορικής αξίας πίνακες. Σηµαντική θέση κατέχουν η 

Βάλβειος Βιβλιοθήκη των 12.000 τίτλων, το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος», όπου 

λειτουργούν πολιτιστική βιβλιοθήκη, εικαστικά εργαστήρια και πολιτιστικά αρχεία, και η Πινακο-

θήκη Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου, που περιέχει 300 αντιπροσωπευτικά 

έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, χαρακτών και γλυπτών του 20ου αιώνα, ενώ διαθέτει και 

εξειδικευµένη Βιβλιοθήκη Τέχνης και Ιστορίας του Νοµού. Επίσης, υπάρχουν: το Μουσείο Παλαµά, 

το Μουσείο Τρικούπη, το Λαογραφικό Μουσείο, το Βυρωνικό Κτήριο και το Τρικούπειο Πολιτιστικό 

Κέντρο. 
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Σπουδαίας ιστορικής σηµασίας είναι και ο Κήπος των Ηρώων, ο οποίος αποτέλεσε ιδέα του Ιωάννη 

Καποδίστρια. Επί της ουσίας, ξαναστήθηκε µέρος του γκρεµισµένου τείχους, ως «ηρώον» και 

κοιµητήριο των πεσόντων στις πολιορκίες και στην Έξοδο. Στο Ηρώον βρίσκονται οι τάφοι των: 

Μάρκου Μπότσαρη, Byron, Meyer, Ραζηκώτσικα, Νότη Μπότσαρη, Νικολάου Στουρνάρη, 

Δηµητρίου Μακρή, Μήτρου Δεληγιώργη, Σπύρου Μήλιου και πολλών άλλων αγωνιστών 

(Κορδόση, 1999). 

Με αφορµή το γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου πραγµατοποιούνται σηµαντικές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο, η πόλη ζει την «κορυφαία» της στιγµή την παραµονή της Κυριακής των 

Βαΐων. Μετά από µνηµόσυνο που τελείται στη Μητρόπολη, µια µακριά ποµπή διασχίζει την πόλη 

και φθάνει στο Ηρώον, όπου γίνεται αναπαράσταση της Εξόδου και της ανατίναξης της 

πυριτιδαποθήκης του Χρήστου Καψάλη. Την Κυριακή το πρωί, ακολουθεί δοξολογία στη 

Μητρόπολη και παρέλαση µε τοπικές ενδυµασίες. Διεξάγεται, επίσης, ο πανελλήνιος αγώνας 

«Δρόµου Θυσίας», που ακολουθεί το δροµολόγιο των Εξοδιτών. Η κατανυκτική αυτή εορτή-

µνηµόσυνο είναι ίσως µοναδική στον κόσµο, αφενός µεν διότι ξεκίνησε αυτόβουλα απ’ τους συγγε-

νείς των πεσόντων στην Έξοδο και δεν επιβλήθηκε από το κράτος, αφετέρου δε γιατί γίνεται τη νύ-

χτα υπό τη συνοδεία κεριών και λιβανιστηριών, ενώ το βήµα είναι πολύ αργό, ως ένδειξη πένθους. 

Ανάλογης σηµασιολογικής σηµασίας είναι και το µεγάλο πανηγύρι του Αη-Συµιού, το οποίο 

διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (στις 2 Φεβρουαρίου και την Πεντηκοστή). Το πανηγύρι είναι 

πρωτότυπο, καθώς παραπέµπει σε χριστιανικά, παγανιστικά, ιστορικά, αλλά και καθαρά λαϊκά 

στοιχεία, ενώ πραγµατοποιείται εντός του µοναστηριού του Αγιού Συµεών -που ήταν το σηµείο 

συνάντησης των Εξοδιτών µετά την Έξοδο. Φορώντας τις στολές της Εξόδου και µε τη συνοδεία 

νταουλιών και ζουρνάδων, οι έφιπποι ή πεζοί πανηγυριστές φθάνουν στο µοναστήρι και γλεντούν 

για ένα 24ωρο στο πανηγύρι του Φεβρουαρίου, και επί τρεις µέρες στο πανηγύρι του Αγίου 

Πνεύµατος (Καβάγιας, 2007). 

3.2. Το Μεσολόγγι των Ιδεών ως πυρήνας της απόφασης της Εξόδου 

Το Μεσολόγγι της Παλαµαϊκής Σχολής και της Σχολής Ελληνικών Μαθηµάτων ήταν φάρος 

πολιτισµού και µόρφωσης για τους υπό εξέγερση Έλληνες. Το Μεσολόγγι του πνεύµατος ανέλαβε 

να διατηρήσει ακµαία την ελληνική συνείδηση και να µπολιάσει τον καταπιεσµένο λαό µε την ιδέα 

της Ελευθερίας. Οι Μεσολογγίτες, όντας γαλουχηµένοι µε την ελληνική παιδεία, τις χριστιανικές 
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αρχές, τα αισθήµατα ευσέβειας και πατριωτισµού, διψούσαν για την ελευθερία τους. Το γεγονός, 

εξάλλου, ότι στην πόλη εκδιδόταν η εφηµερίδα «Ελληνικά Χρονικά» αποδεικνύει ότι οι 

Μεσολογγίτες παρακολουθούσαν από κοντά τα γεγονότα, διάβαζαν και ήταν συνεχώς ενήµεροι για 

την όποια εξέλιξη. 

Σύµφωνα µε τον Δ. Δραγγανά (προσωπική συνέντευξη, 11 Σεπτεµβρίου, 2015), φιλόλογο και 

έφορο του Τµήµατος Βιβλιοθηκών του Πνευµατικού Κέντρου του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, η 

απόφαση-πράξη των Εξοδιτών είναι κατόρθωµα, φτάσιµο. Πυρήνας της απόφασης της Εξόδου ήταν 

ο ψυχισµός των Μεσολογγιτών, ο οποίος πλάστηκε από τα ερεθίσµατα που δεχόντουσαν˙ πρωτί-

στως, από το φυσικό χώρο, και ακολούθως µέσω της πνευµατικής τους καλλιέργειας. Δεν επρόκειτο 

για µια ευκαιριακή αντίδραση ή µια σπασµωδική κίνηση, αλλά η απόφαση της Εξόδου του 

Μεσολογγίου ήταν προϊόν της παιδείας τους, καθώς οι Εξοδίτες διαποτίζονταν µε το ιδανικό της 

ελευθερίας. 

Ο Δραγγανάς (2015) πιστεύει ότι η απόφαση της Εξόδου δύναται να ερµηνευθεί µόνο µε όρους 

µεταφυσικής. Παρότι, οι ειδικές συνθήκες που βίωσαν οι Μεσολογγίτες κατά την πολιορκία τους, 

ενίσχυσαν την πεποίθησή τους για το ξεχωριστό της µοίρας τους, την οποία και αποδέχθηκαν 

αδιαµαρτύρητα και έφεραν αγόγγυστα εις πέρας, το γεγονός είναι πως αντιτάχθηκαν στη λογική 

που επιβάλλει το ισχυρό ένστικτο της ανθρώπινης επιβίωσης. «Πρόκειται για κάτι ανάλογο µ' αυτό 

που συναντάµε στους τραγικούς ήρωες της αρχαίας τραγωδίας˙ ο Οιδίποδας θα φτάσει µέχρι το 

τελικό ύψος του ρόλου του˙ η Αντιγόνη, επίσης, είναι παιδί του Οιδίποδα και, εποµένως, αποδέχεται 

το αναπόφευκτο κάλεσµα της µοίρας. Οι Μεσολογγίτες ανταποκρίθηκαν σε αυτό που τους έταξε η 

µοίρα˙ δεν απέρριψαν τη µοίρα τους, κοίταξαν κατάµατα τον θάνατο χωρίς να δειλιάσουν, χωρίς να 

λυγίσουν, χωρίς να υπεκφύγουν της ευθύνης τους. Για τον λόγο αυτό, η πράξη αποτελεί -µέχρι 

σήµερα- ένα µοναδικό ιστορικό γεγονός και ανεξάντλητο υλικό της παιδείας, στο οποίο θα έπρεπε να 

εστιάσουµε κατεξοχήν. Πρόκειται για κατεξοχήν γεγονός», τονίζει ο κ. Δραγγανάς (2015). 

Η απόφαση της Εξόδου µπορεί να πάρθηκε από τους ηγέτες της πόλης, αλλά εξέφραζε τα 

αισθήµατα του συνόλου των κατοίκων του. Δεν υπήρξε αντίδραση στο αναπόφευκτο, καµία 

άρνηση. Αυτό ήταν µοναδικό και παγκόσµιο φαινόµενο. Σπάνια συναντάται τόση οµοψυχία και 

οµοφωνία για µια θυσία µε ηθικό και κοινωνικό έρεισµα. Η απόφαση της Εξόδου, ως συνέχεια της 

µακράς συµβίωσης των υπό πολιορκία κατοίκων, δηµιούργησε ένα κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο 

µετατράπηκε σε κοινωνικό συµβόλαιο, και ασκήθηκε από τη διοίκηση ως κοινωνική πολιτική. Με 
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λίγα λόγια, η απόφαση στηριζόµενη σε ιδέες, όπως η αγάπη, η συνεργασία, η ενότητα, είχε έντονα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η κοινωνικότητα των Μεσολογγιτών εκφράστηκε τόσο ως ανθρώπινη 

συµπεριφορά όσο και ως κοινωνίας - πολιτισµού µέσω τριών µορφών: της οικογένειας, της οµάδας 

και της πόλης.  

Η αποστολή αυτοκτονίας των Μεσολογγιτών εξυµνεί την ψυχική δύναµη των ανθρώπων εκείνων, 

οι οποίοι κατήργησαν το ενδεχόµενο της διαφοροποίησης και του ατοµισµού, και εξυψώθηκαν στο 

επίπεδο της ευθύνης τους ως πολίτες. «Ίσως να µην υπάρχει ανάλογο γεγονός και στην παγκόσµια 

ιστορία της ανθρωπότητας, όπου µπορεί το Μεσολόγγι να βρει δικαιωµατικά τη θέση που του αξίζει 

εντός αυτής. Στην περίπτωση του Μεσολογγίου έχουµε µια ολόκληρη πόλη συντεταγµένη, 

συσπειρωµένη γύρω από ένα σκοπό˙ είναι κάτι που δεν προκύπτει από τη µια στιγµή στην άλλη», 

τονίζει χαρακτηριστικά ο Δραγγανάς (2015). 

Η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι ίσως από τις σπάνιες περιπτώσεις της παγκόσµιας ιστορίας, όπου 

δεν υπάρχει κοινωνικός διαχωρισµός. Όλοι ανεξαιρέτως θυσιάστηκαν στη µάχη˙ φτωχοί και 

πλούσιοι, µεγάλοι και µικροί, άνδρες και γυναίκες. Είναι αµέτρητος ο κατάλογος των γυναικών 

ηρωίδων, ο ρόλος των οποίων εξυµνείται µέσα από κάθε ντοκούµεντο που αφορά το γεγονός της 

Εξόδου. Γυναίκες, όπου ντύθηκαν µε ανδρικά ρούχα και πολέµησαν γενναία. Γυναίκες - 

πολεµίστριες που ζήτησαν να θαφτούν µε τα ρούχα του πολέµου, και όσες επέζησαν τις φύλαξαν 

κατανυκτικά στα σεντούκια τους ως ιερά κειµήλια (Λαµπρόπουλος, 2003). 

3.3. Από τη θυσία στην αιωνιότητα 

Η µοναδικότητα της θυσίας των Μεσολογγιτών χάριν της αδιαπραγµάτευτης ελευθερίας τους,  

προκάλεσε καθολική συγκίνηση και απέραντο θαυµασµό. Το ολοκαύτωµα του Μεσολογγίου αντί 

να σηµαίνει το τέλος του πολύχρονου αγώνα, άναψε τη σπίθα της δικαίωσης των µεγάλων και 

πολλών θυσιών (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Μέσα από τα ερείπια της ισοπεδωµένης πόλης του Μεσολογγίου, προέβαλε η κόκκινη από το αίµα 

και κατάµαυρη από το µπαρούτι Ελευθερία. Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Διονύσιος 

Σολωµός (2014) για την ιστορικότητα της πράξης των ανθρώπων της µικρής αυτής πόλης: «Τα 

µάτια µου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι». 
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Ήταν αυτό το «αλωνάκι» που αφύπνισε την Ευρώπη, κινητοποίησε όλους τους Ευρωπαίους 

διανοούµενους και άλλες ισχυρές προσωπικότητες της πολιτικής, της διπλωµατίας και της αριστο-

κρατίας. Τα νέα της πτώσης του Μεσολογγίου έφθασαν στο Παρίσι τα µεσάνυχτα της 12ης Απρι-

λίου του 1826, όταν αυθόρµητα ο κόσµος ξεχύθηκε στους δρόµους σε µια µεγαλειώδη διαλήλωση 

συµπαράστασης στο χειµαζόµενο ελληνικό λαό. Τα µεγάλα ονόµατα της λογοτεχνίας και της τέχνης 

ξεσηκώνονται, επίσης, και µέσα από τα έργα τους αναλαµβάνουν να υψώσουν φωνή διαµαρτυρίας 

και να ενηµερώσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. O Victor Hugo µέσα από τα ποιήµατα του, ο 

Jean Georges Ouzaneaux µέσω του θεατρικού του έργου µε τίτλο «Η Τελευταία Μέρα του 

Μεσολογγίου», ο γλύπτης Pierre – Jean David d’ Angers, οι ζωγράφοι Eugène Delacroix και 

François - Emile de Lansac, και άλλοι σπουδαίοι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, αποθανατίζουν σκηνές 

της δόξας του Μεσολογγίου. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και στην Ελλάδα. Το γεγονός 

µνηµονεύθηκε στις εφηµερίδες της Αθήνας, του Ναυπλίου, της Ζάκυνθου, της Ύδρας, της Σύρου 

κ.α., ενώ συγκροτήθηκαν και επιτροπές για τη διενέργεια εράνων υπέρ του Αγώνα (Λαµπρόπουλος, 

2003). 

Μάλιστα, ο Δηµήτριος Υψηλάντης εξανέστη από το ολοκαύτωµα του Μεσολογγίου, θεωρώντας 

πως ευθύνη για το τραγικό γεγόνος είχαν τόσο οι Έλληνες όσο και οι συνειδησιακά εφησυχασµένες 

ευρωπαϊκές δυνάµεις. Για το λόγο αυτό, απέστειλε εγγράφως τη διαµαρτυρία του προς την Γ’ 

Εθνοσυνέλευση εν είδει διακήρυξης προς τους Έλληνες, αλλά και σαν καταγγελία εναντίον των 

πολιτικών του Ναυπλίου (Ευαγγελάτος, 2007). 

Το Μεσολόγγι έζησε δια του θανάτου του. Το δραµατικό έπος της Εξόδου, προϊόν λύτρωσης µέσω 

της απόφασης της ηθεληµένης οµαδικής θυσίας, είναι σπανιότατο, και θα είναι πάντοτε συνυ-

φασµένο µε το όνοµα της πόλης. Η Έξοδος αποτελεί εσαεί τροφή για την παγκόσµια ιστορική 

µνήµη, η οποία, κάθε φορά που ανατρέχει στο γεγονός, συλλαµβάνει τις µεγαλειώδεις διαστάσεις 

του (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Αδιαµφισβήτητα, η Έξοδος υπήρξε κορυφαία στιγµή για το Μεσολόγγι. Ωστόσο, η συνείδηση του 

λαού καθιέρωσε το Μεσολόγγι ως τόπο ιερό. Εξού, και στις 26 Απριλίου του 1937, 112 χρόνια 

ύστερα από την πρώτη φορά που το Μεσολόγγι προσφωνήθηκε ως «Ιερά Πόλη» δια στόµατος του 

δικαστή Αναστάσιου Πολυζωίδη, κατά τον πανηγυρικό του επίσηµου εορτασµού της Εξόδου 

ανηγγέλθη ο Αναγκαστικός Νόµος 645/1937 «Περί Ανακηρύξεως της Πόλεως του Μεσολογγίου 

Ιεράς Πόλεως» (Ευαγγελάτος, 2007). 
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Στις µέρες µας, το πνεύµα της ηρωικής αντίστασης και η µνήµη των αγωνιστών της Εξόδου παρα-

µένουν διαρκώς ζωντάνα στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Περπατώντας κανείς στους δρόµους 

της -οι οποίοι είτε φέρουν ονοµασίες των ηρώων της Εξόδου είτε φιλοξενούν µνηµεία των πεσό-

ντων ηρώων- αισθάνεται πως βαδίζει ανάµεσα στην ιστορία και τις µορφές των ηρώων (Κεφαλό-

πουλος, 2013). Ωστόσο, η καρδιά των Εξοδιτών χτυπά ακόµα στην Πινακοθήκη - Μουσείο 

Ιστορίας και Τέχνης της πόλης, εκεί όπου τα ντοκουµέντα της εποχής ζωντανεύουν τα γεγονότα, 

συναντούν το σύγχρονο άνθρωπο και τον καλούν να διαφυλάξει την πνευµατική παρακαταθήκη της 

Εξόδου. 
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4. Η Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης Ι.Π. Μεσολογγίου 

4.1. Ιστορικά στοιχεία 

Η Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στεγάζεται 

σε ένα διώροφο νεοκλασσικό κτήριο, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Πλατεία 

Μάρκου Μπότσαρη. Το κτήριο ανεγέρθη το 1932 επί δηµαρχίας Χρήστου Ευαγγελάτου, και µέχρι 

τη δεκαετία του ’70 εντός αυτού λειτουργούσαν οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήµου Ι.Π. 

Μεσολογγίου.  

Στην είσοδο του κτηρίου δεσπόζουν οι προτοµές δύο εκ των πέντε 

Μεσολογγιτών πρωθυπουργών, του Χαρίλαου Τρικούπη και του 

Επαµεινώνδα Δεληγιώργη (βλ. Εικόνα 2). 

   Εικόνα 2. Η είσοδος της Πινακοθήκης -  

        Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης 

4.2. Αίθουσες & εκθέµατα 

Στο ισόγειο του µουσείου υπάρχουν δύο αίθουσες αφιερωµένες στο 

Λόρδο George Gordon Byron. Στην κεντρική αίθουσα είναι 

τοποθετηµένος ο γύψινος αδριάντας του (βλ. Εικόνα 3), ενώ πίνακες 

προσωπογραφιών του, χειρόγραφα του ιδίου, εφηµερίδες της 

Επανάστασης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και το 

έργο του συµπληρώνουν τα εκθέµατα. 

  Εικόνα 3. Άποψη της αίθουσας του Λόρδου Βύρωνος  
        και του γύψινου αδριάντα του 

Σε ιδιαίτερο χώρο εκτίθενται έγγραφα και αναµνηστικά από τις αδελφοποιήσεις του Δήµου Ι.Π. 

Μεσολογγίου µε τις πόλεις Gedling και Schöflisdorf (βλ. Εικόνα 4), γενέτειρες των Byron και 

Meyer αντιστοίχως, καθώς και κοµµάτια από το τυπογραφείο της εφηµερίδας «Ελληνικά Χρονικά» 

που εκδιδόταν κατά την διάρκεια της Επανάστασης. 
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Εικόνα 4. Το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης Μεσολογγίου - Gedling 

Σε ξεχωριστή αίθουσα, που χρησιµοποιείται για τις συνεδριάσεις 

του Δηµοτικού Συµβουλίου, είναι ανηρτηµένες οι προσωπογραφίες 

όλων των διατελεσάντων δηµάρχων της πόλης, ενώ σε ιδιαίτερες 

βιτρίνες υπάρχουν η πρώτη έκδοση (1825) του Εθνικού Ύµνου (βλ. 

Εικόνα 5) τόσο στην ελληνική όσο και στην ιταλική γλώσσα, όπλα 

και κειµήλια των αγωνιστών του 1821, το σπαθί, το ρολόι και το 

δαχτυλίδι του οπλαρχηγού Γεώργιου Δροσίνη-Καραγιώργου, 

παππού του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη, χαρακτικά ηρώων της 

Επανάστασης, ελληνικά και ξένα µετάλλια, το σχέδιο οχύρωσης της 

πόλης κατά τη διάρκεια του Αγώνα, το δισκοπότηρο και ο σταυρός 

του αγιασµού του Ιωσήφ των Ρωγών (βλ. Εικόνα 6), η λιάρα του 

οπλαρχηγού Δηµήτρη Μακρή κ.λπ. 

             

      Εικόνα 5. Η πρώτη έκδοση του Εθνικού Ύµνου                     Εικόνα 6. Ο σταυρός αγιασµού του 
            Ιωσήφ των Ρωγών 

            

Στον πρώτο όροφο της Πινακοθήκης, µια από τις περίλαµπρες αίθουσες του χώρου αποτελεί το 

επίσηµο γραφείο του Δηµάρχου µε χειροποίητα σκαλιστά έπιπλα - καλλιτεχνήµατα του Σπύρου 

Γυαλοµάτη του έτους 1935, ενώ ο εκλεκτός διάκοσµος του γραφείου συµπληρώνεται από 

προσωπογραφίες Μεσολογγιτών πρωθυπουργών και λογοτεχνών, µετάλλια, επαίνους, 

αναµνηστικά, καθώς και το πρωτότυπο του διατάγµατος µε το οποίο το 1937 το Μεσολόγγι 

ανακηρύχθηκε Ιερά Πόλις. 
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Στη συλλογή των έργων της Πινακοθήκης - Μουσείου 

Ιστορίας και Τέχνης περιλαµβάνονται δεκάδες προσω-

πογραφίες των πρωταγωνιστών της Εξόδου, όπως για 

παράδειγµα εκείνη του υπαρχηγού της Φρουράς του 

Μεσολογγίου Ιωάννη Ραζή - Κότσικα (βλ. Εικόνα 7). 

Οι προσωπογραφίες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλες 

τις αίθουσες της πινακοθήκης. 

      Εικόνα 7. Πίνακας του υπαρχηγού της  Φρουράς                    

                        του Μεσολογγίου Ιωάννη Ραζή-Κότσικα 

Πέραν αυτών, στους χώρους της πινακοθήκης 

εκτίθενται και µεγάλης ιστορικής αξίας πίνακες 

Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, όπου απεικονίζονται µάχες και γεγονότα που σχετίζονται 

αποκλειστικά µε την Έξοδο του Μεσολογγίου. Εξ αυτών επιλέχθηκαν έντεκα πίνακες για την 

πραγµατοποίηση της έρευνας. Στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Πίνακα ΙΙΙ) παρατίθενται στοιχεία 

σχετικά µε τη χωροθέτηση και την ταυτότητα κάθε έργου. 

Πίνακας ΙΙΙ. Η Ταυτότητα των Προς Ανάλυση Πινάκων 

Α/Α Τίτλος Καλλιτέχνης Τεχνική Χώρος

1 Η Άµυνα του Μεσολογγίου Άγνωστος Ελαιογραφία Κεντρική Αίθουσα  
(1ος όροφος) 

2 Η Υποδοχή του Λόρδου 
Βύρωνα στο Μεσολόγγι Ιωάννης Κασόλας Ελαιογραφία Αίθουσα Λόρδου 

Βύρωνα (Ισόγειο)

3 Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες Θεόδωρος Βρυζάκης Ελαιογραφία Αίθουσα Εκθεµάτων 
(1ος όροφος)

4 Η Τελευταία Μετάληψη των 
Μεσολογγιτών Άγνωστος Ελαιογραφία Κεντρικός Διάδροµος 

(1ος όροφος)

5 Η Έξοδος του Μεσολογγίου (α) Άγγελος Κασόλας Ελαιογραφία Κεντρική Αίθουσα  
(1ος όροφος) 

6 Η Έξοδος του Μεσολογγίου (β) Σόλων/Σολωµός Φραγκουλίδης Ελαιογραφία Κεντρικός Διάδροµος 
(1ος όροφος)

7 Η Επίθεση του Ιµπραήµ Πασά Ιωάννης Κασόλας Ελαιογραφία Κεντρική Αίθουσα  
(1ος όροφος) 

8 Η Ανατίναξη του Χρήστου 
Καψάλη Θεόδωρος Βρυζάκης Ελαιογραφία Κλιµακοστάσιο

9
Η Ελλάδα Μέσα από τα Ερείπια 

του Μεσολογγίου
Ferdinand Victor Eugène 

Delacroix Ελαιογραφία Κλιµακοστάσιο
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4.3. Λειτουργία & προοπτικές 

Παρότι, η Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης φιλοξενεί σπουδαίας ιστορικής σηµασίας 

έργα, τα οποία συνδέουν την πόλη µε το παρελθόν της, η οργάνωση του -ιδιαιτέρως µικρού για τον 

όγκο των εκθεµάτων- χώρου παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και προβλήµατα. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει επίσηµος οδηγός που να δίνει πληροφορίες για 

την ιστορία του χώρου και τα εκθέµατα, ενώ ακόµα και στις λεζάντες που συνοδεύουν τα έργα 

υπάρχουν παραλείψεις και λάθη. Επί παραδείγµατι, στον πίνακα «Η Επίθεση του Ιµπραήµ Πασά στο 

Μεσολόγγι» δεν αναφέρεται καθόλου ο δηµιουργός του έργου, στον πίνακα του Delacroix «Η 

Ελλάδα Μέσα Από τα Ερείπια του Μεσολογγίου» αναφέρεται ότι ο πρωτότυπος πίνακας βρίσκεται 

στο Μουσείο του Λούβρου αντί για το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ, και ο πίνακας του 

De Sezer «Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες» φέρει λάθος τίτλο στη λεζάντα. Επίσης, η πινακοθήκη δε 

διαθέτει κάποιον πιστοποιηµένο ξεναγό. 

Ο µοναδικός τρόπος συλλογής δεδοµένων σχετικά µε το χώρο ήταν η προσωπική συνέντευξη 

κάποιου υπευθύνου. Για το σκοπό αυτό, υποδείχθηκε από το Δήµο Ιεράς Πόλεως ο έφορος του 

Τµήµατος Βιβλιοθηκών του Πνευµατικού Κέντρου του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, κ. Δηµήτριος 

Δραγγανάς (2015). Μέσα από τη συζήτηση, καταρχάς, κατέστη κατανοητό ότι η συλλογή της 

Πινακοθήκης - Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης είναι µόνιµη, ενώ δεν φιλοξενούνται στο χώρο άλλες 

περιοδικές εκθέσεις. Έργα της συλλογής δεν έχουν δανειστεί ή εκτεθεί σε άλλους χώρους, ωστόσο, 

ο κ. Δραγγανάς δεν απέκλεισε τέτοιο ενδεχόµενο, εφόσον τεθεί σχετικό αίτηµα στην Πινακοθήκη. 

Κατά τον κ. Δραγγανά, ο χώρος της Πινακοθήκης είναι σηµαντικός, καθώς λειτουργεί υπο-

βοηθητικά στην συγκίνηση που παράγει η πόλη στον επισκέπτη της. «Θεωρώ ότι η πόλη µε την 

ιστορία της σου υποβάλλει µια συγκεκριµένη συγκίνηση, σε µεταφέρει µέσα στο χρόνο. Οπότε, το 

κέλυφος αυτό, η κιβωτός της Πινακοθήκης, έρχεται να συµπληρώσει αυτή τη συγκίνηση µέσα από την 

ενίσχυση της φαντασίας των επισκεπτών, που µεταφέρονται στο συγκεκριµένο ιστορικό χρόνο, στη 

συγκεκριµένη περίοδο που διαδραµατίστηκαν τα ιστορικά αυτά γεγονότα», τονίζει χαρακτηριστικά. 

10 Θυσία François-Émile de Lansac Ελαιογραφία Κεντρική Αίθουσα  
(1ος όροφος) 

11 H Ανατίναξη του Ανεµόµυλου από 
τον Επίσκοπο Ιωσήφ των Ρωγών Ιωάννης Κασόλας Ελαιογραφία Αίθουσα Εκθεµάτων 

(1ος όροφος)

Α/Α Τίτλος Καλλιτέχνης Τεχνική Χώρος
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Ο κ. Δραγγανάς, διακρίνοντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Πινακοθήκη, πιστεύει ότι 

πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής και να εκσυγχρονιστεί, προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαι-

τήσεις της εποχής, και να µη λειτουργεί τοπικιστικά. Η δηµιουργία ενός ιστότοπου στο Διαδίκτυο, 

που θα προβάλλει τις συλλογές της Πινακοθήκης και θα προκαλεί το ενδιαφέρον των εν δυνάµει 

επισκεπτών, είναι απαραίτητη κατά τον ίδιο. 

Μάλιστα, ο κ. Δραγγανάς προτείνει και την προώθηση πολιτισµικών και µορφωτικών δράσεων 

εντός της Πινακοθήκης, καθώς «πρόκειται για έναν υπέροχο χώρο, εντός του οποίου θα µπορούσαν 

να γίνονται συµπόσια γύρω από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό. Κατά 

κάποιο τρόπο, να ζωντανέψει ο χώρος». Ο ίδιος πιστεύει πως, κατά την περίοδο των κατανυκτικών 

εορτασµών της Εξόδου, θα µπορούσαν να διεξάγονται ολονύκτιες αναγνώσεις κειµένων που 

αφορούν το συγκεκριµένο ιστορικό γεγόνος ή λογοτεχνικών έργων, ποιηµάτων και ζωγραφηµάτων 

που να σχετίζονται µε την ιστορία του Μεσολογγίου. 

Παρά τις ελλείψεις, τα προβλήµατα, την εσωστρέφεια, το συντηρητισµό, την ατολµία και τις 

αγκυλώσεις που αντιµετωπίζει καθετί άγνωστο σε µια επαρχιακή πόλη, όπως το Μεσολόγγι, ο κ. 

Δραγγανάς αισιοδοξεί ότι θα δοθούν οι απαραίτητες ευκαιρίες για την ανάδειξη του ιστορικού 

πλούτου της πόλης -εν προκειµένω και της Πινακοθήκης, καθώς «υπάρχουν άνθρωποι στο 

Μεσολόγγι που έχουν -και θέλουν- να δώσουν», ενώ και ο Δήµος Ι.Π. Μεσολογγίου είναι ανοικτός 

σε προτάσεις και ιδέες. 
 

Η σύγχρονη εποχή της πόλης του Μεσολογγίου δείχνει να µην 

έχει αντιληφθεί την ιστορική και πολιτισµική διάσταση της πό-

λης, η οποία περιορίζεται στις εκδηλώσεις του εορτασµού της 

επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου, όπου στην ποµπή συµµε-

τέχει και το -ιερό στη συνείδηση των Μεσολογγιτών- αντίγραφο 

του πίνακα του Βρυζάκη «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» (βλ. 

Εικόνα 8). 

Εικόνα 8. Η λιτανεία του -σκεπασµένου µε την «ουρανία»- έργου «Η 
Έξοδος του Μεσολογγίου» κατά τους εορτασµούς της Εξόδου 
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Η πραγµατικότητα, όπως συνοµολογεί ο κ. Δραγγανάς, είναι πως το Μεσολόγγι, αν και έχει µια 

µοναδικότητα που θα µπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους 

ξένους επισκέπτες,  δεν έχει εκµεταλλευτεί τον πολιτιστικό θησαυρό που διαθέτει, και δε φρόντισε 

να τον προβάλει ευρύτερα. Περιορίστηκε σε ένα επίπεδο τοπικής προβολής, υποτιµώντας την αξία 

του. Η προοπτική της Πινακοθήκης - Μουσείου Σύγχρονης Ιστορίας και Τέχνης της Ιεράς Πόλεως 

του Μεσολογγίου περιγράφεται κατά γράµµα στην εξής φράση του κ. Δραγγανά: «Αν, πραγµατικά, 

αντιλαµβανόµαστε την αξία του ιστορικού γεγονότος, έχουµε την υποχρέωση απέναντι στους 

συνανθρώπους µας να το προσφέρουµε ευρύτερα στην κοινωνία, ώστε να εµπνευστεί η κοινωνία µέσα 

από το γεγονός της πράξης αυτής, και όχι να το κρατήσουµε αποµονωµένο»*. 

*Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Δραγγανά παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας (βλ. σελ. 154)  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Μέρος	Β΄.	Έρευνα



Εισαγωγή 

Στον Πίνακα ΙΙΙ του Κεφαλαίου 4.2 (βλ. σελ. 23) παρουσιάστηκε η ταυτότητα των προς ανάλυση 

πινάκων, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης του Μεσολογ-

γίου. Στον Πίνακα ΙV που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ταυτότητα των πέντε κειµένων που, επίσης, 

θα αποτελέσουν αντικείµενα της έρευνας. 

Πίνακας ΙV. Η Ταυτότητα των Προς Ανάλυση Κειµένων 

Προκειµένου να επιχειρηθεί η συσχέτιση των οπτικών απεικονίσεων και των κειµενικών αφηγή-

σεων που αφορούν την Έξοδο του Μεσολογγίου, στο πρώτο µέρος της εργασίας αποτυπώθηκε το 

ιστορικό συγκείµενο του γεγονότος. Η τοποθέτηση των προς ανάλυση έργων εντός αυτού του 

συγκειµένου κρίνεται αναγκαία, ούτως ώστε α) σε πρώτο βαθµό να καταδείξει την αξία τους ως 

ιστορικών τεκµηρίων για τα γεγονότα της εποχής εκείνης (Κωνσταντινίδης & Ασηµακοπούλου, 

2002), & β) σε δεύτερο βαθµό -θεωρούµενο ως οργανικό µέρος του εκάστοτε έργου τέχνης- να  

συνεπικουρήσει στην παρατήρηση, αποκωδικοποίηση και ανάγνωση τους (Ρεπούση, 2008). 

To δεύτερο µέρος της εργασίας περιέχει το κύριο κοµµάτι της, την έρευνα. Για το σκοπό αυτό: 

στο Κεφάλαιο 5 παρατίθεται η µεθοδολογία της έρευνας (θεωρητική προσέγγιση, σχεδιασµός), 

Α/Α Τίτλος Συγγραφέας Είδος Πηγή

1 Η Απόφαση της Εξόδου Συλλογικό Πολιτικό Κείµενο

Σιµώνη-Λιόλιου, Μ.
(2008). Μεσολόγγι: Η 
Αθάνατη Ιερά Πόλις. 
Αθήνα: Κηφισιά, 85-87.

2 Τ’ ολοκαύτωµα Δηµήτριος Φωτιάδης Αποµνηµόνευµα

Φωτιάδης, Δ (1987). 
Μεσολόγγι. Αθήνα: 
Ζαχαρόπουλος, 

531-541.

3 Θρήνοι για την Πτώση του 
Μεσολογγίου Johann Jacob Hegner Ποίηµα

Σιµώνη-Λιόλιου, Μ.
(2008). Μεσολόγγι: Η 
Αθάνατη Ιερά Πόλις. 
Αθήνα: Κηφισιά, 

183-187.

4 Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι Κωστής Παλαµάς Ποίηµα

Λαµπρόπουλος, Β.Α. 
(2003). Μεσολόγγι: Η 
Ιερή Πόλη, Μήτρα της 
Ελλάδας. Αθήνα: 
Βασδέκης, 396.

5 Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι - 
Σχεδίασµα Γ’ / Ενότητα Ι Διονύσιος Σολωµός Ποίηµα

Σολωµός, Δ. (2014). Οι 
Ελεύθεροι Πολιορκηµέ-
νοι. Αθήνα: Στιγµή, 73.
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στο Κεφάλαιο 6 πραγµατοποιείται η ανάλυση των οπτικών απεικονίσεων και των κειµενικών 

αφηγήσεων βάσει του συνδυαστικού µοντέλου των Roland Barthes & Algirdas Julien Greimas, 

καθώς και η σύγκριση των αποτελεσµάτων της, 

στο Κεφάλαιο 7 διατυπώνονται τα συµπεράσµατα της έρευνας, 

τέλος, η παρούσα εργασία κλείνει µε το Κεφάλαιο 8, όπου παρουσιάζεται η πιθανή προοπτική 

της έρευνας. 

Στόχος της έρευνας είναι αφενός µεν να αναδείξει τους τρόπους µε τους οποίους αποτυπώνεται ει-

καστικά (πίνακες) και γλωσσικά (κείµενα) το γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου, αφετέρου δε 

να διαπιστώσει αν και πως συσχετίζονται οι οπτικές απεικονίσεις και οι κειµενικές αφηγήσεις βάσει 

των δοµηµένων σηµασιολογικών συνόλων (κωδίκων) που θα εντοπιστούν. 

�29



5. Μεθοδολογία 

Στο στάδιο αυτό της παρούσας εργασίας, αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο που συνθέ-

τει τα αναλυτικά εργαλεία της έρευνας, ούτως ώστε να τεκµηριωθεί ο τελικός σκοπός του 

κεφαλαίου που είναι η επεξήγηση του ακριβούς τρόπου διεξαγωγής της έρευνας. Η µεθοδολογία 

της εργασίας στηρίζεται στον κανόνα ότι η περιγραφή µιας µελέτης πρέπει να είναι ακριβής και 

λεπτοµερής σε τέτοιο βαθµό, ώστε κάποιος άλλος ερευνητής να είναι σε θέση να αναπαράγει τη 

συγκεκριµένη µελέτη (Κριεµάδης & Κουρτεσοπούλου, 2010: 8).  

5.1. Θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας  

5.1.1. Περί σηµειωτικής  

Ως µία από τις σηµαντικότερες επιστήµες του 20ου αιώνα, η σηµειωτική είναι ένα ευρύ 

επιστηµονικό πεδίο, το οποίο διαχύθηκε και, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, αφοµοιώθηκε από 

όλες τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, επηρεάζοντας ακόµα και τις φυσικές επιστήµες 

(Λαγόπουλος, 2005). Ο Roland Barthes (2014) ορίζει τη σηµειωτική ως ένα είδος µεταγλώσσας, 

δηλαδή µια γλωσσολογία που δύναται να ερµηνεύει, πέρα από το γλωσσικό σύστηµα, όλα τα 

συστήµατα σηµείων. Ενώ από την πλευρά του, ο Umberto Eco (1994) υποστηρίζει πως η 

σηµειωτική µελετά κάθε πολιτισµική διαδικασία ως διαδικασία επικοινωνίας˙ µε την οποιαδήποτε 

διαδικασία να υπόκειται σε ένα σύστηµα αξιών.  

Οι ρίζες της σηµειωτικής θεωρίας εντοπίζονται στην προ-Σωκρατική εποχή όταν ο Ιπποκράτης 

αναγνώρισε τα σωµατικά συµπτώµατα (σηµεία) ως ποµπούς µηνυµάτων σχετικών µε νοητικές ή 

σωµατικές καταστάσεις. Η σηµειωτική οριοθετήθηκε και απέκτησε την δική της ταυτότητα στις 

αρχές του περασµένου αιώνα, µε κύριους εκφραστές της τον Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de 

Saussure και τον Αµερικανό φιλόσοφο Charles Sanders Peirce. Ο µεν Saussure αποκαλεί την 

επιστήµη ως  «σηµειολογία» (sémiologie), ο δε Peirce  «σηµειωτική» (semiotic), όµως και οι δύο 

οριοθετούν το αντικείµενο της ως τη µελέτη των µονάδων σηµασίας, των σηµείων (Λαγόπουλος, 

2005). Οι εργασίες των Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Julia Kristeva και Jean Baudrillard 

ακολουθούν τη σηµειολογική παράδοση του Saussure, ενώ εκείνες των Charles William Morris, 

Ivor Armstrong Richards, Charles Kay Ogden και Τhomas Sebeok εντάσσονται στη σηµειωτική 
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παράδοση του Pierce. O κύριος σηµειωτιστής που γεφυρώνει αυτές τις δύο παραδόσεις είναι ο 

Umberto Eco (Chandler, 2007). 

Οι Algirdas Julien Greimas και Joseph Courtés (1982) διαφοροποιούν τον ορισµό του αντικειµένου 

µελέτης της σηµειωτικής, από τη σηµειωτική ως την επιστηµονική µελέτη αυτού του αντικειµένου. 

Θεµελιώνοντας δε την άποψη τους αυτή, οι Greimas και Courtés υποστηρίζουν πως τα σηµεία δεν 

αναγνωρίζονται πριν την ολοκλήρωση της ανάλυσης, και εποµένως το αντικείµενο της σηµειωτικής 

είναι ένα «σηµαίνον σύνολο» (Λαγόπουλος, 2005). 

    

Κατά την Karin Boklund-Λαγόπουλου (1980), η σηµειωτική ή σηµειολογία είναι η επιστήµη µελέ-

της συστηµάτων σηµασίας, και ως τέτοια αποτελεί µέθοδο ανάλυσης όλων των φαινοµένων 

σηµασίας. Από τη γλώσσα, τα Μ.Μ.Ε., το θέατρο και τη µουσική, ως την ιατρική, την αρχιτεκτονι-

κή και την κυκλοφοριακή σήµανση, µπορεί να εντοπιστούν µερικά µόνο από τα συστήµατα 

διαχείρισης σηµασιών που µελετά η σηµειωτική για την λειτουργία τους ως επικοινωνιακά µέσα. Ο 

όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον John Locke το 1690 σε µια µελέτη για την έννοια 

της κατανόησης (Paliwoda & Thomas, 1998: 53). Η σηµειολογία θεωρήθηκε εσφαλµένα κλάδος 

της γλωσσολογίας, καθότι η σηµειολογία αποτελεί µια θεωρία που ασχολείται κυρίως µε τις 

εφαρµογές της οµιλούµενης γλώσσας σε διάφορα σηµαίνοντα σύνολα, τα συστήµατα σηµείων,  

ενώ η επιστήµη της γλωσσολογίας µελετά την οµιλούµενη γλώσσα, τις φυσικές γλώσσες και τον 

θεωρητικό στοχασµό γύρω από τη γλώσσα (Greimas & Courtés, 1982). 

Η σηµειωτική άρχισε να αναδεικνύεται ως κύρια προσέγγιση των επικοινωνιακών µέσων κατά το 

τέλος της δεκαετίας του '60, χάρη στον Barthes.  Η µετάφραση στα αγγλικά των δηµοφιλών δοκι-

µίων του σε µια συλλογή υπό τον τίτλο «Μυθολογίες» (1973) αύξησε σηµαντικά την εξοικείωση 

των επιστηµόνων µε την προσέγγιση αυτή. Μάλιστα, όπως διαπιστώνει ο Daniel Chandler (2007), 

αν και η σηµειωτική µπορεί να µην πρωταγωνιστεί σήµερα στη θεωρία των επικοινωνιακών µέσων, 

η κατανόησή της εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε κλάδο. 

5.1.2. Σηµειωτική και σηµεία 

Ο άνθρωπος από τη φύση του τείνει να σηµασιοδοτεί και να αποδίδει νοήµατα στο καθετί γύρω 

του. Αυτή ακριβώς η έµφυτη ανθρώπινη τάση αποτελεί τον πυρήνα του ενδιαφέροντος της σηµειω-

τικής.  
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Το σηµείο αποτελεί βασική έννοια για τη σηµειωτική. Ως σηµείο εκλαµβάνεται κάτι που έχει 

σηµασία, και µπορεί να έχει τη µορφή λέξεων, εικόνων, ήχων, ενεργειών ή αντικειµένων. Αυτές οι 

µονάδες σηµασίας δεν έχουν εγγενή σηµασία και γίνονται σηµεία µόνο όταν τους αποδώσουµε 

σηµασία – νόηµα (Chandler, 2007). Ωστόσο, η σηµασία αυτή είναι δύο ειδών, καθώς εντοπίζεται η 

καταδηλωτική σηµασία (denotation) και η συνδηλωτική σηµασία (connotation). Σύµφωνα µε τον 

Αυστραλό επικοινωνιολόγο Graeme Turner (1992), για να δύναται κάτι να χαρακτηριστεί ως 

σηµείο θα πρέπει να έχει φυσική µορφή, να αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό από τον εαυτό του, και 

να είναι αναγνωρίσιµο από τους υπόλοιπους χρήστες του σηµειακού συστήµατος. 

     

Ο Saussure ορίζει το σηµείο ως ένα σύνολο που αποτελείται από µια ηχητική εικόνα και µια έννοια. 

Η εικόνα αποτελεί το σηµαίνον (signifier) και η έννοια αποτελεί το σηµαινόµενο (signified)˙ η 

ολότητα αυτή ονοµάζεται σηµείο. Εν ολίγοις, το σηµαίνον είναι η µορφή που παίρνει το σήµα και 

το σηµαινόµενο αποτελεί την έννοια που αναπαριστά. Κατά τον Chandler (2007), σήµερα, το 

σηµαίνον ερµηνεύεται ως η υλική µορφή του σηµείου, κάτι που µπορούµε να εντυπωθεί στις 

αισθήσεις µας. Τουναντίον, το σηµαινόµενο αποτελεί µια νοητική κατασκευή. 

 

Για  παράδειγµα,  η  προφορική  λέξη σκύλος από µόνη της 

είναι ένα σηµείο, καθώς αποτελείται από την ηχητική εικόνα  

«σ-κ-ύ-λ-ο-ς» (σηµαίνον) και από την ιδέα - έννοια του σκύ-

λου  ως είδος  που  ανήκει στην  κατηγορία των  θηλαστικών  

ζώων  (σηµαινόµενο).  Η  σχέση  µεταξύ  σηµαίνοντος   και  

σηµαινοµένου  αναφέρεται  συνήθως  ως  σηµασιοδότηση και 

αναπαρίσταται στο διάγραµµα του  Saussure µε ένα διπλό 

βέλος.            

Σύµφωνα µε τον Robert Innis (1986), αξίζει να σηµειωθεί πως για τον Saussure το σηµαίνον και το 

σηµαινόµενο δεν σχετίζονται µε την ουσία, αλλά µε τη µορφή. Εποµένως, ενώ το βασικό υπόδειγµα 

του Saussure υιοθετείται γενικά, διαφέρει από εκείνο που είχε αναπτύξει ο ίδιος, όντας περισσότερο 

υλιστικό. 
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5.1.3. Σηµειωτική και κώδικες 

Σύµφωνα µε τον Aµερικανό επικοινωνιολόγο και σηµειωτιστή Richard Leo Lanigan (1991: 2), το 

επικοινωνιακό µοντέλο του Roman Jakobson πρέπει να θεωρείται ως η πηγή της θεωρίας και της 

εφαρµογής των αρχών της σηµειωτικής. 

 

Με βάση το µοντέλο αυτό, συµµετέχουν έξι 

στοιχεία: ο ποµπός, o δέκτης, το µήνυµα, ο 

κώδικας, το πλαίσιο αναφοράς και το κανάλι 

(µέσο). Ανάλογα, λοιπόν, µε το στοιχείο όπου 

εστιάζει η επικοινωνία, διακρίνονται έξι 

βασικές γλωσσικές λειτουργίες: 1) η αναφο-

ρική (εστιάζει στο πλαίσιο αναφοράς), 2) η συγκινησιακή (εστιάζει στον ποµπό), 3) η βουλητική 

(εστιάζει στο δέκτη), 4) η φατική (εστιάζει στο κανάλι), 5) η µεταγλωσσική (εστιάζει στον κώδικα) 

και 6) η ποιητική (εστιάζει στο µήνυµα). Το µήνυµα αποτελεί ένα συνδυασµό ενός σηµαίνοντος µε 

ένα σηµαινόµενο, συγκρο-τηµένο σε ένα λεκτικό σύνολο, του οποίου το µήνυµα αλλάζει εφόσον 

δεν κατανοηθεί εντός των συµφραζόµενων (Hébert, 2011). 

Η έννοια του κώδικα είναι πολύ σηµαντική στη διαδικασία της επικοινωνίας, καθώς θεωρείται το 

σύστηµα µετατροπής του µηνύµατος σε µια διαφορετική µορφή, που επιτρέπει τη µεταβίβαση και 

την κατανόησή του από τον αποδέκτη (Καψωµένος, 1990). Για τον Eco (1994) οι κώδικες -όπως 

και τα σηµεία- είναι πολιτισµικά δηµιουργήµατα, τα οποία, µολονότι έχουν και την εσωτερική τους 

λογική, συµπυκνώνουν πολιτισµικές στάσεις ή αλλαγές. 

Ωστόσο, η έννοια του κώδικα κατέχει σηµαίνουσα θέση και στη σηµειωτική ανάλυση. Οι κώδικες 

δεν αποτελούν απλές επικοινωνιακές συµβάσεις, αλλά διαδικαστικά συστήµατα σχετιζόµενων 

συµβάσεων, οι οποίες λειτουργούν σε κάποιους χώρους (Chandler, 2007). Όταν αναφερόµαστε 

στους κώδικες εννοούµε ένα σύνολο κανόνων ή ερµηνευτικών πρακτικών γνωστών στους χρήστες 

(ποµπός – δέκτης) του µέσου που λειτουργεί εντός ενός ευρέος πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι 

οποίοι επιτρέπουν την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων.  

Εποµένως, οι συµβάσεις των κωδίκων αποτελούν αναπαραστάσεις της κοινωνικής διάστασης της 

σηµειωτικής, καθώς σύµφωνα µε τον Stuart Hall (1980), η κατανόηση ενός επικοινωνιακού κώδικα 

προϋποθέτει τη λειτουργία ενός κώδικα. 
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O Chandler (2007) παρουσίασε ένα ειδικό τριµερές πλαίσιο, µε βάση το οποίο οι τυπολογίες των 

κωδίκων που αναφέρονται ευρύτερα στο πλαίσιο της µελέτης επικοινωνιακών µέσων διακρίνονται 

σε: α) κοινωνικούς κώδικες, β) κειµενικούς κώδικες και γ) ερµηνευτικούς κώδικες. Ως κοινωνικοί 

κώδικες πιστώνονται η προφορική γλώσσα, οι σωµατικοί κώδικες, οι κώδικες αντικειµένων, οι 

συµπεριφορικοί κώδικες και οι κανονιστικοί κώδικες. Ως κειµενικοί κώδικες πιστώνονται οι 

επιστηµονικοί κώδικες, οι αισθητικοί κώδικες µέσω των ποικίλων τεχνών, το είδος (genre) και οι 

κώδικες επικοινωνιακών µέσων, τόσο τεχνικών όσο και συµβατικών. Τέλος, ως ερµηνευτικοί 

κώδικες λογίζονται οι αντιληπτικοί κώδικες, οι κώδικες παραγωγής και ερµηνείας, και οι 

ιδεολογικοί κώδικες. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι κώδικες αποτελούν µορφή κοινωνικής γνώσης, και δεδοµένου ότι τα 

σηµεία δεν έχουν έννοια αποµονωµένα, παρά µόνο όταν ερµηνεύονται αλληλοσχετιζόµενα, η 

έννοιά τους σχετίζεται µε τον κώδικα µέσα στον οποία τα σηµεία είναι οριοθετηµένα. Εποµένως, η 

κατανόηση των κωδίκων, της σχέσης τους και των πλαισίων εντός των οποίων είναι κατάλληλοι, 

θέτει τον καθένα εντός µιας συγκεκριµένης πολιτιστικής οµάδας (κουλτούρας) (Chandler, 2007).  

Η εκµάθηση των κωδίκων αυτών επιφέρει και την υιοθέτηση αξιών, ιδεολογιών και θεωριών, που 

ενυπάρχουν σε αυτούς, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παρέµβασή τους στην κατασκευή της 

πραγµατικότητας. Στόχος της σηµειωτικής ανάλυσης είναι να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, 

ούτως ώστε να κατανοήσουµε τις ιδεολογικές αξίες και το µήνυµα που αυτές µεταφέρουν 

(Χριστοδούλου, 1996). 

Συναρµόζοντας την παρούσα εργασία µε τη θεωρία των κωδίκων, η προσέγγισή της εντός του 

ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου της εποχής της Εξόδου και η χρήση ως πηγών 

των οπτικών απεικονίσεων και των κειµενικών αφηγήσεων που εξιστορούν τα γεγονότα από το 

πεδίο της µάχης, παρέχουν τη δυνατότητα εκτός από την ανάλυση, την κατανόηση και τη συσχέ-

τιση των εικαστικών και γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται, να αναδειχθούν 

σε συνδηλωτικό επίπεδο οι ιδεολογικές αξίες και τα µηνύµατα που εµπεριέχουν οι κώδικες.  
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5.1.4. Σηµειωτική και οπτική επικοινωνία 

Οι µελέτες του Barthes επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό της σηµειωτική ανάλυση της εικόνας, καθώς 

εισήγαγε το γλωσσολογικό µοντέλο σε κάθε σηµειωτική ανάλυση, προτείνοντας δύο επίπεδα ανά-

λυσης, το κυριολεκτικό και το συνειρµικό (Χριστοδούλου, 1996).  

Η εργασία του Barthes «Η Ρητορική της Εικόνας» (2007: 41-59) υπήρξε πρωτοποριακή για τον 

τοµέα της σηµειωτικής ανάλυσης της οπτικής επικοινωνίας. Στο δοκίµιό του αυτό, ο Barthes -µέσω 

του παραδείγµατος της διαφηµιστικής εικόνας που µεταδίδει συγκεκριµένα σηµαινόµενα- αφενός 

µεν αναδεικνύει τη σηµασία της εικόνας ως µέσου καθοδήγησης του δέκτη σε προκαθορισµένες 

ερµηνείες, αφετέρου δε διακρίνει το σύνολο των σηµείων σε γλωσσικά και µη γλωσσικά - εικονικά 

µηνύµατα. Στο γλωσσικό µήνυµα εντοπίζεται η καταδήλωση (κυριολεκτική σηµασία) και η συνδή-

λωση (µεταφορική σηµασία), ενώ το µη γλωσσικό µήνυµα διακρίνεται σε κωδικοποιηµένο εικονικό 

µήνυµα (συνειρµικό µήνυµα επηρεαζόµενο από το πολιτισµικό υπόβαθρο του δέκτη) και µη κωδι-

κοποιηµένο εικονικό µήνυµα (κυριολεκτικό µήνυµα µη επηρεαζόµενο από το δέκτη).  

Ο Greimas εισήγαγε ένα ακόµη θεµελιώδες µοντέλο σηµειωτικής ανάλυσης, το οποίο βασίζεται 

στον εντοπισµό σηµασιολογικών ισοτοπιών µέσω της οµαδοποίησης των µονάδων λόγου (λέξεις, 

φράσεις), ανάλογα µε το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο. Ανακαλύπτοντας την εσωτερική αρχή 

οργάνωσης των οµάδων αυτών, µας δίνεται η δυνατότητα να καταλήξουµε σε µια σειρά από δοµη-

µένα σηµασιολογικά σύνολα, τους κώδικες (Χριστοδούλου, 1996). Το µοντέλο αυτό στις βασικές 

του γραµµές εφαρµόζεται εύκολα και έχει προσφέρει αναλύσεις λογοτεχνικών κειµένων (Boklund-

Λαγοπούλου, 1982). 

5.1.5. Η σηµειωτική στο πεδίο της µάχης 

Η ιστορία των απεικονίσεων που σχετίζονται µε το πεδίο της µάχης ξεκίνησε να γράφεται τον 7ο 

π.Χ. αιώνα, όταν απεικονίστηκε η µάχη του Til-Tuba σε ασσυριακό ανάγλυφο. Οι απεικονίσεις 

µαχών, εποµένως, κατέχουν τιµητική θέση, και για πολλούς αιώνες -κυρίως από το 1494 έως το 

1914- οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες ζωγράφιζαν εικόνες µαχών (Burke, 2003). 

O Βρετανός ιστορικός John Hale (1991), µάλιστα, εντόπισε το εξής πρόβληµα στην αναπα-

ράσταση των µαχών: «Οι µάχες εξαπλώθηκαν άτακτα, καθιστώντας την τέχνη συνοπτική». Ωστόσο, 

µελετώντας τις απεικονίσεις δυτικών εικόνων µαχών από το 16ο έως το 19ο αιώνα, διαπιστώνονται 

δύο σηµαντικές αλλαγές. Η πρώτη µεταβολή οφείλεται στο αυξηµένο ενδιαφέρον για την οπτική 
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καταγραφή, και είχε σαν αποτέλεσµα τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την αναπαράσταση 

κάθε µάχης, στην επικέντρωση σε ένα µοναδικό γεγονός. Η δεύτερη µεταβολή αφορούσε τη 

µετατόπιση από ένα ηρωικό σε ένα συµβαντολογικό ή αντιηρωικό στυλ, στη σκηνή της µάχης 

δίχως ήρωα (Burke, 2003).  

Στις αρχές του 19ου αιώνα, έγινε θεσµός ο καλλιτέχνης του πολέµου. Πολλοί καλλιτέχνες 

στάλθηκαν στην πρώτη γραµµή για να είναι αυτόπτες µάρτυρες και να καταγράψουν τα γεγονότα. 

Ως αποτέλεσµα, η φρίκη του πολέµου -µε έµφαση στην πλευρά του ηττηµένου σε ένα είδος οπτικής 

αντεπίθεσης- εισχώρησε στην σκηνή της µάχης. Κάποιοι καλλιτέχνες παρέµειναν δέσµιοι του 

ηρωικού στυλ, ενώ άλλοι απεικόνισαν συνηθισµένους στρατιώτες, ανάπηρους ή στρατηγούς σε 

στιγµές αντιηρωικής συµπεριφοράς. Οι καλλιτέχνες -στην πλειοψηφία τους- εξέφραζαν µέσα από 

την επιλογή κάποιου εναλλακτικού ύφους τις πολιτικές αξίες τους (Burke, 2003). 

Η απεικόνιση στο πεδίο της µάχης κατέχει εξέχουσα θέση µεταξύ των οπτικών αφηγήσεων, διότι 

αφενός µεν αποκαλύπτει σηµαντικές πληροφορίες ή λεπτοµέρειες τις οποίες παραλείπουν οι 

προφορικές αφηγήσεις, αφετέρου δε παρέχει στον αναγνώστη την εµπειρία της µάχης. Εξάλλου, 

κατά τον Peter Burke (2003), οι εικόνες είναι προορισµένες για να επικοινωνούν. Ωστόσο, για να 

είναι δυνατή η ανάγνωση µιας εικόνας και η χρήση αυτής ως ιστορικής πηγής θα πρέπει πρώτα να 

απoδοθούν τα νοήµατά της. Μπορεί οι εικόνες να είναι «βουβές», αλλά οι δηµιουργοί τους είχαν τις 

δικές τους ανησυχίες και ήθελαν να περάσουν τα δικά τους µηνύµατα. 

Η ερµηνεία των µηνυµάτων αυτών είναι γνωστή µε τους όρους «εικονογραφία» ή «εικονολογία». 

Κατά τη δεκαετία του 1930, οι όροι αυτοί στον κόσµο της Ιστορίας της Τέχνης συσχετίστηκαν 

περισσότερο µε µια αντίδραση έναντια στην κυρίαρχη φορµαλιστική ανάγνωση των πινάκων 

ζωγραφικής. Για τους υποστηρικτές της εικονογραφικής µεθόδου, οι πίνακες δεν είναι απλώς για να 

τους κοιτάµε, αλλά και για να τους «διαβάζουµε». Γι’ αυτό και οι ιστορικοί τέχνης που ακολοθούν 

την εικονογραφική µέθοδο εστιάζουν στο διανοητικό περιεχόµενο των έργων τέχνης και στη φιλο-

σοφία ή τη θεολογία τους, όπως αυτή απεικονίζεται (Burke, 2003). 

Η οµάδα του Αµβούργου, αποτελούµενη από τους Aby Warburg, Fritz Saxl, Edgar Wind και Erwin 

Panofsky, ήταν η διασηµότερη οµάδα ιστορικών της τέχνης που εφήρµοσαν πρώτοι την 

εικονογραφική µέθοδο. Ο Panofsky (1991) συνοψίζει την προσέγγιση των εικόνων από την οµάδα 

του Αµβούργου, διακρίνοντας τρία ερµηνευτικά επίπεδα των έργων: α) την προ-εικονογραφική 
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περιγραφή, που συνίσταται από τα αναγνωρίσιµα αντικείµενα (π.χ. δέντρα, κτήρια, ζώα) και συµβά-

ντα (µάχες, τελετουργικά κ.λπ.), β) την εικονογραφική ανάλυση, που σχετίζεται µε τη συµβατική 

σηµασία (το ν’ αναγνωρίζεις µια πόλη ως την πόλη της Θεσσαλονίκης), και γ) το τελικό στάδιο, την 

εικονολογική ερµηνεία, που διαφοροποιείται από την εικονογραφία, καθώς σχετίζεται µε το συγκεί- 

µενο, τις βαθύτερες αρχές, βάσει των οποίων αποκαλύπτεται η βασική στάση ενός έθνους, µιας 

περιόδου, µιας κοινωνικής τάξης ή κάποιας θρησκευτικής ή φιλοσοφικής πίστης. Μάλιστα, οι 

εικόνες µέσω του σταδίου της εικονολογικής ερµηνείας προσφέρουν χρήσιµα στοιχεία στους ιστο-

ρικούς του πολιτισµού.   

Για τον Panofsky, οι εικόνες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι ενός πολιτισµού και δε δύνανται να 

γίνουν κατανοητές δίχως τη γνώση αυτού του πολιτισµού. Εποµένως, για να γίνει ορθή 

αποκωδικοποίηση του µηνύµατος είναι απαραίτητο ο αναγνώστης της εικόνας να έχει γνώση των 

πολιτισµικών κωδικών (Burke, 2003). 

Σύµφωνα µε τον Τσατσούλη (2015), το κείµενο που -συνήθως- συνοδεύει µια εικόνα, έχει επεξηγη-

µατικό χαρακτήρα και προσπαθεί να προβάλει µια επανορθωτική συνδήλωση του εικονικού της 

µηνύµατος. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας που δηµιουργεί, θέτει σε κίνηση τρεις λειτουργίες της 

γλώσσας: την προθετική,  την ποιητική και τη φατική. Εξ αυτών, η προθετική και η φατική 

αποβλέπουν στην αντίδραση του δέκτη του µηνύµατος, στοχεύοντας στη νοηµοσύνη και τη 

συναισθηµατικότητά του, αλλά και στην παρότρυνσή του για συµµετοχή (προθετική), όσο και στην 

παράταση της επικοινωνίας (φατική). 

Επί της ουσίας, δηλαδή, υπάρχει διάδραση µεταξύ του αναγνώστη και των νοηµάτων -λεκτικών και 

µη λεκτικών- που προβάλλονται. Όταν µια εικόνα ή ένα κείµενο προσλαµβάνεται, ο αναγνώστης-

δέκτης αλληλεπιδρά µε αυτό, διαπραγµατευόµενος τα νοήµατα που προβάλλονται. Η διαδικασία 

αυτή καθιστά ενεργούς τους αναγνώστες, οι οποίοι αγκυρώνουν τις δικές τους πολιτισµικές 

εµπειρίες, τα δικά τους κοινωνικά συστήµατα νοήµατος, πάνω στο ίδιο το  αντικείµενο που 

«αναγιγνώσκουν». Εποµένως, το τελικό νόηµα που προκύπτει από αυτή την ανάγνωση είναι το 

αποτέλεσµα της «διαπραγµάτευσης» µεταξύ του εικονικού, του κειµενικού και του κοινωνικού 

συγκειµένου (Κωνσταντινίδου, 2011). 
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5.2. Μεθοδολογία έρευνας 

Όπως αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας (βλ. Κεφάλαιο 5.1), ο Barthes  (2007) στο 

βιβλίο του «Εικόνα - Μουσική - Κείµενο», επιχειρεί µια πρώτη δοµική ανάλυση του φωτογραφικού 

µηνύµατος µέσω της µελέτης της σχέσης του κειµένου και της εικόνας, όπου διαπιστώνει πως η 

µιµητική τέχνη της φωτογραφίας αποτελείται από δύο µηνύµατα: ένα κωδικοποιηµένο εικονικό 

µήνυµα και ένα µη κωδικοποιηµένο εικονικό µήνυµα. Το κυριολεκτικό άνευ κώδικα µήνυµα είναι το 

καταδηλούµενο, και αποτελεί τη βάση του συµβολικού µηνύµατος µε κώδικα -το οποίο προσθέτει 

επιπλέον σηµαινόµενο- που είναι το συµπαραδηλούµενο. Αυτά τα δύο µηνύµατα εµπεριέχονται το 

ένα εντός του άλλου και αποτελούν τα βασικά εργαλεία της µεθόδου του Barthes, η οποία 

αποσκοπεί στη διερεύνηση και αποκωδικοποίηση µη αναγνωρίσιµων µε την πρώτη µατιά εννοίων. 

Με αυτό τον τρόπο, η εικόνα ακολουθείται από µια ακόµη δοµή, το γλωσσικό µήνυµα (κείµενο). Το 

κείµενο λειτουργεί ως «µεταγλώσσα» που περιορίζει τις ανεξέλεγκτες συµπαραδηλούµενες έννοιες. 

Η µεταγλώσσα είναι µια «δεύτερη γλώσσα», σύµφωνα µε τον Barthes, διαφορετική από τη γλώσσα 

που χρησιµοποιούµε καθηµερινά (γλώσσα της καταδήλωσης). Μέσω της µεταγλώσσας η εικόνα 

αποκτά και συµπαραδηλωτική λειτουργία, πέραν από αυτήν που καταδηλώνει (Κορµικιάρης, 

2010). Εποµένως, επιστρέφοντας στο παράδειγµα της λέξης «σκύλος» (βλ. Κεφάλαιο 5.1.2), η 

καταδήλωση της λέξης  σηµαίνει το ανώτερο θηλαστικό ζώο του γένους Canis, αλλά έχει και 

συµπαραδηλωτικές προεκτάσεις όταν λέµε πως «είναι σκύλος στη δουλειά του» ή «σκυλίσια ζωή». 

Από την άλλη πλευρά, το µοντέλο σηµασιολογικής ανάλυσης κειµένων του Greimas βασίζεται στη 

µέθοδο της δοµικής σηµαντικής. Η Sémantique Structurale (2015) είναι µια θεωρία για τη σηµασία 

και τη σηµασιοδοτική πρακτική της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλα τα πεδία (Χριστοδούλου, 

2002: 57). 

Η µέθοδος του Greimas -δοµηµένη στον όρο των ισοτοπιών- έχει σαν στόχο τον εντοπισµό και την 

αποκάλυψη της εσωτερικής σχέσης των βασικών δοµών σηµασίας που αποκρύπτονται σε ένα 

σηµαίνον σύνολο, όπως είναι ένα κείµενο. Όπως, µάλιστα, επισηµαίνουν οι Λαγόπουλος και 

Boklund - Λαγοπούλου (2014), η ισοτοπία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ή περισσότερων 

κοινών σηµασιολογικών στοιχείων. Κατά την ανάλυση του Greimas, αρχικά εντοπίζονται 

διαισθητικά σηµασιολογικές ισοτοπίες, οι οποίες µέσω συστηµατικών κριτηρίων ταξινοµούνται σε 

δοµηµένα σηµασιολογικά σύνολα, σύµφωνα µε το σηµασιολογικό περιεχόµενό τους, µε 

αποτέλεσµα τη µετατροπή της ισοτοπίας σε διαρθωµένο σηµασιολογικό κώδικα. Η συσχέτιση των 
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κωδίκων µε στόχο τον εντοπισµό των σηµασιολογικών εκείνων εννοιών που παρουσιάζουν τη δοµή 

του κειµένου αποτελεί το τελικό στάδιο της ανάλυσης (Χριστοδούλου, 2012).  

Επειδή, όµως, η σηµασία εκδηλώνεται σε όλο το φάσµα των συστηµάτων σηµασίας και όχι µόνο 

στα πλαίσια της φυσικής γλώσσας, η δοµική σηµαντική του Greimas δύναται να περιγράψει και µη 

γλωσσικά συστήµατα, όπως είναι η εικόνα (Χριστοδούλου, 2002). 
    

Ο Βarthes (2007), θέλοντας να αναδείξει την αλληλεπίδραση εικόνας - κειµένου, εισήγαγε την 

έννοια της αγκύρωσης. Κατά τον Barthes, είναι δυνατόν είτε το λεκτικό κείµενο να αγκυρώσει τις 

προτιµητέες αναγνώσεις µιας εικόνας είτε µια εικόνα να αγκυρώσει ένα διφορούµενο λεκτικό 

κείµενο. Από τη µεριά της, η Julia Kristeva (1986) εισήγαγε τον όρο της διακειµενικότητας υπό την 

έννοια ότι κάθε επικοινωνιακό µέσο υπάρχει σε σχέση µε άλλα. Σχετικά µε τον όρο της 

διακειµενικότητας, ο John Fiske (2010) υποστήριξε ότι µια χρήσιµη σηµειωτική προσέγγιση για 

την εξερεύνησή της είναι η σύγκριση και η αντιπαράθεση διαφορετικών ή όµοιων τρόπων 

χειρισµού παρόµοιων θεµάτων, ανεξαρτήτως αν αυτά ανήκουν στο ίδιο είδος (genre) ή 

προβάλλονται µέσα από το ίδιο µέσο. 

Οι έννοιες της αγκύρωσης και της διακειµενικότητας αποτελούν τη βάση των θεωρητικών 

ερωτηµάτων αυτής της εργασίας που αφορούν α) την ανάδειξη των τρόπων µε τους οποίους 

αποτυπώνεται εικαστικά (πίνακες) και γλωσσικά (κείµενα) το γεγονός της Εξόδου του 

Μεσολογγίου, β) τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των οπτικών απεικονίσεων και των κειµενικών 

αφηγήσεων βάσει των κωδίκων που θα εντοπιστούν, ενώ σε συνδηλωτικό επίπεδο συνεπικουρούν 

στην ανάδειξη των ιδεολογικών αξιών και των µηνυµάτων που εµπεριέχουν οι κώδικες. 

H σηµειωτική µέθοδος ανάλυσης των εικονικών και κειµενικών πηγών που αφορούν την Έξοδο του  

Μεσολογγίου βασίζεται στο συνδυαστικό µοντέλο των Barthes & Greimas, όπως αυτό εφαρµόστη-

κε από τους Αlexandros-Faidon Lagopoulos & Karin Boklund-Lagopoulou (1992) και την Ανα-

στασία Χριστοδούλου (2002). Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στην αναζήτηση των καταδηλωτικών 

και συµπαραδηλωτικών σηµαινόντων των εικόνων, αλλά και στην αποκωδικοποίηση των 

σηµασιολογικών εννοιών - κωδίκων των γλωσσικών µηνυµάτων των κειµένων, έχοντας πάντα 

υπόψη το ιστορικό - πολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου δηµιουργήθηκαν αυτά τα σηµεία, καθώς 

εκτός αυτού αποδυναµώνονται και αποκτούν άλλη σηµασία (Χριστοδούλου, 2012).   
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5.3. Σχεδιασµός έρευνας 

Η σύλληψη της ιδέας για το αντικείµενο της έρευνας προήλθε από µία περιπλάνηση στις σελίδες 

του βίβλιου της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου «Κείµενα Νεοελληλικής Λογοτεχνίας» (2013). Το βιβλίο 

αναφέρεται στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και είναι διαιρεµένο σε τέσσερις χρονικές 

περιόδους: α)  Χρόνοι πριν από την Άλωση, β) Χρόνοι µετά την Άλωση, γ) Χρόνοι αφύπνισης του 

νέου ελληνισµού, και δ) Περίοδος του νέου ελληνικού κράτους. Η τέταρτη περίοδος υποδιαιρείται 

στις περιόδους: α) της Επτανησιακής Σχολής, β) των Φαναριωτών και της Ροµαντικής Σχολής των 

Αθηνών, γ) της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, και δ) της Νεότερης Λογοτεχνίας. 

Στην υποπερίοδο της Επτανησιακής Σχολής υπάγεται ο Διονύσιος Σολωµός και το έργο του 

«Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι». Ανάµεσα στα Σχεδιάσµατα του έργου του Σολωµού που αναφέρεται 

στην Έξοδο των Μεσολογγίου, δεσπόζει ο πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη µε τίτλο «Η Έξοδος 

του Μεσολογγίου». Λαµβάνοντας ως δεδοµένα α) το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο 

αναφοράς του γεγονότος που είναι κοινό και στα δύο έργα, και β) την υπόθεση ότι επικοινωνούν το 

µηνύµατα που σχετίζονται µε το πλαίσιο αυτό, η έρευνα εστιάζει στο µέσο (πίνακας ή κείµενο) και 

τους κώδικες που χρησιµοποιεί για να αποτυπώσει (εικαστικά ή γλωσσικά) την Έξοδο του 

Μεσολογγίου. Για το σκοπό αυτό θεωρήθηκε σκόπιµο η έρευνα να εµπλουτιστεί και µε άλλα έργα 

που φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να υπάρχει µεγαλύτερο δείγµα ανάλυσης (βλ. 

Πίνακα V). 

Η έρευνα ξεκίνησε από την Πινακοθήκη - Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης του Δήµου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου. Στόχος της επίσκεψης ήταν η καταγραφή των εκθεµάτων και η φωτογράφησή τους, 

µε απώτερο σκοπό την επιλογή των εικαστικών εκθεµάτων που θα χρησιµοποιούνταν για την 

έρευνα. Ωστόσο, επειδή στο χώρο του µουσείου απογορεύεται η φωτογράφηση, έπρεπε να ληφθεί 

σχετική άδεια. Ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία, όπου ως υπεύθυνος φορέας για το µουσείο 

υποδείχθηκε το Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.  

Στα γραφεία του Πνευµατικού Κέντρου κατατέθηκε σχετικό έγγραφο αίτηµα, και την επόµενη µέρα 

δόθηκε έγκριση για τη φωτογράφηση του χώρου υπό την επίβλεψη του εφόρου του Τµήµατος 

Βιβλιοθηκών του Πνευµατικού Κέντρου του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, κ. Δραγγανά. Μάλιστα, 

ελλείψει κάποιου αρµοδίου στο µουσείο, ο κ. Δραγγανάς συµφώνησε να παραχωρήσει και 

συνέντευξη σχετικά µε την ιστορία και τα δρώµενα του χώρου (βλ. Παράρτηµα Ι). Εκ των υστέρων, 

η συµµετοχή του κ. Δραγγανά στην διαδικασία της επίσκεψης - φωτογράφησης κρίνεται ως καθορι-
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στική, καθότι παρείχε πλούσιο πληροφοριακό υλικό στην έρευνα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε (ελ-

λείψει µουσειακού οδηγού) για την ταυτοποίηση των πινάκων και την τελική επιλογή του 

εικαστικού δείγµατος. 

Η τελική επιλογή έκαστου πίνακα που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα είχε ως κριτήρια: την 

εναρµόνιση του θέµατος µε το ιστορικό συγκείµενο της Εξόδου, την τεχνοτροπία (προτιµήθηκαν 

αποκλειστικά οι ελαιογραφίες) και την αναγνωρισιµότητα του πίνακα από το κοινό (βάσει των 

στοιχείων πωλήσεων αντιγράφων των πινάκων από το πωλητήριο της Πινακοθήκης). Συνολικά 

επιλέχθηκαν έντεκα εικαστικά έργα - πίνακες (βλ. Πίνακα 5).   

Το επόµενο στάδιο αφορούσε την επιλογή των κειµενικών πηγών της ανάλυσης. Έπειτα από την 

ανασκόπηση της βιβλογραφίας που σχετίζεται µε το θέµα της Εξόδου του Μεσολογγίου, επιλέχθη-

καν πέντε κείµενα (βλ. Πίνακα 5).  Το κείµενο 1 επιλέχθηκε ως θεµελιώδης προϋπόθεση για να 

κατανοηθεί το κοινωνικό και ψυχολογικό υπόβαθρο που οδήγησε στην πράξη της Εξόδου, το 

κείµενο 2 ανήκει στην κατηγορία των αποµνηµονευµάτων, εξιστορεί τα γεγονότα την ώρα της 

Εξόδου, και επιλέχθηκε ούτως ώστε να διασταυρωθούν οι πληροφορίες που δίνουν οι πίνακες 

σχετικά µε την Έξοδο, ενώ τα κείµενα 3, 4, 5 ανήκουν στο ποιητικό είδος, επιλέχθηκαν βάσει του 

κριτηρίου της τυχαιότητας και αποσκοπούν στην αποτύπωση του απόηχου της Εξόδου στις κειµενι-

κές πηγές.  

Πίνακας V.  Έργα προς ανάλυση* 

*Το προς ανάλυση υλικό παρατίθεται αυτούσιο στο Παράρτηµα ΙΙ (σελ. 162- πίνακες) και στο Παράρτηµα ΙΙΙ (σελ. 168 -

κείµενα). 

Πίνακες

1. Η Άµυνα του Μεσολογγίου 10. Θυσία

2. Η Υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι 11. H Ανατίναξη του Ανεµόµυλου από τον Επίσκοπο 
Ιωσήφ των Ρωγών

3. Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες

4. Η Τελευταία Μετάληψη των Μεσολογγιτών Κείμενα

5. Η Έξοδος του Μεσολογγίου (α) 1. Η Απόφαση της Εξόδου

6. Η Έξοδος του Μεσολογγίου (β) 2. Τ’ ολοκαύτωµα

7. Η Επίθεση του Ιµπραήµ Πασά 3. Θρήνοι για την Πτώση του Μεσολογγίου

8. Η Ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη 4. Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι

9. Η Ελλάδα Μέσα από τα Ερείπια του Μεσολογγίου 5. Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι - Σχεδίασµα Γ’ / Εν. Ι
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Μεταφερόµενη, λοιπόν, στο ιστορικό συγκείµενο της Εξόδου του Μεσολογγίου, η έρευνα επικε-

ντρώνεται στην αναπαράσταση των γεγονότων που αφορούν το γεγονός. Ωστόσο, επειδή πλέον 

εισάγεται και η µεταβλητή του χρόνου τέλεσης έκαστου γεγονότος που απεικονίζουν οι πηγές (πριν 

ή µετά την πράξη της Εξόδου), οι πηγές χωρίστηκαν σε χρονικές περιόδους ανάλογα µε το περιεχό-

µενό τους, προκειµένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή πληρέστερων συµπερασµάτων κατά την 

ανάλυση και τη συσχέτιση των κωδίκων. Οι πίνακες διαρούνται µε βάση το χρονικό πλαίσιο ανα-

φοράς τους σε: α) απεικονίσεις γεγονότων προ της υλοποίησης της απόφασης της Εξόδου (πίνακες 

1-4), και β) απεικονίσεις γεγονότων µετά την υλοποίηση της απόφασης της Εξόδου (πίνακες 5-11). 

Εκτός από τη µεταβλήτη του χρόνου, στα κείµενα λαµβάνεται υπόψη και το λογοτεχνικό είδος, γι’ 

αυτό διαιρούνται σε: α) κειµενικές πηγές αφήγησης γεγονότων προ της υλοποίησης της Εξόδου 

(κείµενο 1), β) κειµενικές πηγές αφήγησης κατά την Έξοδο (κείµενο 2), και γ) ύστερες κειµενικές 

πηγές αφήγησης των γεγονότων της Εξόδου (κείµενα 3-5). Η τρίτη περίοδος αναφοράς στις κειµενι-

κές πηγές αφορά λογοτεχνικά ποιήµατα που αποτυπώνουν τον απόηχο της Εξόδου. 

Όσον αφορά τα εργαλεία της έρευνας, το πρώτο εργαλείο που χρησιµοποιείται αναφέρθηκε ήδη 

στα Κεφάλαια 3.2 και 4.3. Πρόκειται για τη συνέντευξη, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την 

τριγωνοποίηση της έρευνας. Στις κοινωνικές επιστήµες µε τον όρο τριγωνοποίηση εννοείται η 

χρήση δύο ή περισσότερων µεθόδων για τη συλλογή δεδοµένων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας (Wimmer & Dominick, 2011: 126). Σύµφωνα µε τους 

Louis Cohen, Lawrence Manion & Keith Morrison (2005: 112), αν και η τριγωνοποίηση είναι µια 

τεχνική έρευνας που όλοι αποδέχεται καταρχήν, µόνο µια µειοψηφία την χρησιµοποιεί στην πράξη.  

Η συνέντευξη είχε το χαρακτήρα ηµιδοµηµένης συνέντευξης (semi-structured interview), καθώς 

εκτός από τις βασικές προκαθορισµένες ερωτήσεις, ακολούθησαν συµπληρωµατικές ερωτήσεις 

βασισµένες στα πρόσθετα ερεθίσµατα της αλληλεπίδρασης συνεντεύκτη και ερωτώµενου (Gillham, 

2005: 24). Συµπληρωµατικά, η συνέντευξη κάλυψε το κενό που παρατηρήθηκε εξαιτίας των λαθών 

και των παραλείψεων που παρατηρήθηκαν στις λεζάντες των πινάκων, αλλά και της έλλειψης πλη-

ροφόρησης από πηγές της Πινακοθήκης (π.χ. µουσειακός οδηγός, ξεναγός) για τα έργα που φιλο-

ξενεί (βλ. Κεφάλαιο 4.3). 

Όσον αφορά τα σηµειωτικά εργαλεία της ανάλυσης, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5.2, η έρευνα 

στηριζόµενη στο θεωρητικό υπόβαθρο που έχει τεθεί ακολουθεί το συνδυαστικό µοντέλο των 

Barthes & Greimas, όπως αυτό έχει εφαρµοστεί από τους από τους Αlexandros-Faidon Lagopoulos 
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& Karin Boklund-Lagopoulou (1992) και την Αναστασία Χριστοδούλου (2002), µέσω του οποίου 

αναζητείται η καταδηλωτική και συµπαραδηλωτική σηµασία των σηµείων, αλλά και η αποκωδικο-

ποίηση των σηµασιολογικών εννοιών - κωδίκων των εικονικών και γλωσσικών µηνυµάτων τους, 

εντός του πλαισίου (ιστορικού, κοινωνικού, χρονικού) που οι έννοιες αυτές ορίζονται. 

Στόχος της έρευνας είναι η σηµειωτική ανάλυση των εικόνων και των κειµένων µε βάση το εργα-

λείο που προσφέρουν οι θεωρίες των Barthes & Greimas. Πρόκειται για µια ανάλυση η οποία 

στοχεύει στη διερεύνηση της καταγραφής του γεγονότος της Εξόδου του Μεσολογγίου σε πίνακες 

και τη συσχέτισή τους µε τα κείµενα. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στους πίνακες και τα κειµενικά 

συγκείµενα. 
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6. Ανάλυση 

6.1. Ανάλυση πινάκων 

To πρώτο µέρος της σηµειωτικής ανάλυσης αφορά την ανάλυση των εικόνων, σύµφωνα µε το 
µητρώο εικονικής ανάλυσης του Barthes. Οι εικαστικοί πίνακες παρατίθενται σε πίνακες ανάλυσης, 
όπου παρουσιάζεται σε πρώτο επίπεδο ή άµεση ή καταδηλωτική σηµασία τους και ακολουθεί η 
έµµεση ή συµπαραδηλωτική σηµασία, η οποία δοµείται στηριζόµενη στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης. 
Σύµφωνα µε τη Χριστοδούλου (20142), η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει: 

✓  Την ταυτότητα του πίνακα (καλλιτέχνης, είδος έργου) 

✓ Την τυπολογία της εικόνας ως προς την τεχνοτροπία 

✓ Το χώρο που παραπέµπει η εικόνα 

✓ Την περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων 

✓ Το περιεχόµενο της εικόνας 

✓ Τα θέµατα της εικόνας 

✓ Τη λεζάντα του πίνακα 

✓ Ανάλυση σε επίπεδο κωδίκων 

✓ Σχολιασµός της εικόνας σε επίπεδο συµπαραδηλώσεων 

Επεξηγώντας το µοντέλο του, ο Barthes αντιστρέφει τη σειρά των εικονικών µηνυµάτων και θεωρεί 
πως το µη κωδικοποιηµένο µήνυµα αποτελεί τη βάση στήριξης του συµβολικού µηνύµατος 
(κωδικοποιηµένο). Στο καταδηλωτικό επίπεδο της εικόνας βρίσκεται η αναπαράσταση της πραγµα-
τικότητας, ενός αντικειµένου, ενός γεγονότος ή µιας κατάστασης. Το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης 
απευθύνεται στην ανθρωπολογική γνώση της εικόνας και των αντικειµένων που απεικονίζει. Στο 
συµπαραδηλωτικό επίπεδο υπάρχει αυτό που θέλει να µεταφέρει ο δηµιουργός, οι συνειρµοί που 
προκαλούνται µέσω της εικόνας και η πολλαπλότητα των πιθανών σηµασιών της. Το συµπαραδη-
λωτικό - συµβολικό µήνυµα µπορεί να προσληφθεί, εφόσον συνδεθεί µε τη γνώση (πολιτισµική, 
πρακτική, εθνική, αισθητική) που κατέχει ο αναγνώστης - δέκτης (Barthes, 2007). 
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Πρώτη χρονική περίοδος: Απεικονίσεις γεγονότων προ της υλοποίησης 
της απόφασης Εξόδου 

Πίνακας 1. Η Άμυνα του Μεσολογγίου
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Άγνωστος

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 
του Alphonse-Marie-Adolphe de 

Neuville, που βρίσκεται στο 
Μουσείο Μπενάκη. 

*Η παράσταση προέρχεται από 
γαλλική λιθογραφία

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Πεδίο µάχης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άνδρες και γυναίκες πολεµούν 
στο πεδίο της µάχης. Μια γυναίκα 
εφορµεί κρατώντας µια πέτρα, 
στο βάθος υψώνεται ένα λάβαρο, 
άνδρες κρατούν όπλα, κάποιοι 
έχουν τραυµατιστεί, άλλοι έχουν 

πέθανει.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Πόλεµος, θάνατος, ηρωισµός, 
ισότητα

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ Πολιορκία του Μεσολογγίου, 1822. Το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε 
για ένα µήνα. Την ηµέρα πριν τα Χριστούγεννα, οι Μεσολογγίτες 
ετοιµάζονταν να πάνε στην Εκκλησία, ενώ οι Τούρκοι υπό την ηγεσία 
των Κιουτάχη και Οµέρ Βρυώνη προετοίµαζαν την επίθεσή του κατά 
του Μεσολογγίου εκµεταλλευόµενοι το γεγονός αυτό. Ένας κρυπτο-
χριστιανός ψαρά που βρισκόταν στην υπηρεσία του Οµέρ Βρυώνη, 
και ονοµαζόταν Ιωάννης Γούναρης, πληροφόρησε τους Μεσολογγίτες 
για την τουρκική επίθεση και τελικά αυτοί που αιφνιδιάστηκαν ήταν 
οι Τούρκοι.

�46



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Γκρίζος καπνός από τα όπλα και κόκκινοι χρωµατισµοί από το αίµα. Στο βάθος ο ουρανός είναι 
καθαρός, υποδηλώνοντας ότι η νικηφόρα άµυνα θα επιφέρει την ηρεµία στο στρατόπεδο των 
Μεσολογγιτών. 

Ο πίνακας χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στον άνω άξονα βρίσκονται οι Μεσολογγίτες, οι οποίοι 
επέδειξαν ηρωισµό στη µάχη. Λιγοστοί µαχόµενοι µε όπλα, και οι υπόλοιποι µε τα χέρια, µε ξύλα 
και πέτρες. Η γυναικεία παρουσία είναι έντονη στη µάχη, µε χαρακτηριστικότερη τη φιγούρα 
µιας γυναίκας στο κέντρο του επιπέδου, όπου ορµά µανιασµένη κρατώντας µια πέτρα στα χέρια 
της. Πιο πίσω ανεµίζει ένα λάβαρο, υπενθυµίζοντας ότι ο αγώνας έχει θρησκευτικά και 
πατριωτικά χαρακτηριστικά. Στο µέσαιο άξονα διακρίνεται ο µοναδικός λαβωµένος 
Μεσολογγίτης, και αρκετοί λαβωµένοι Τούρκοι. Είναι το επίπεδο αυτό που χωρίζει τον ηρωισµό 
και την επιτυχία, από την αποτυχία και το θάνατο. Στον κατώ άξονα κυριαρχεί ο φόβος και ο 
θάνατος. Οι Τούρκοι ξαφνιασµένοι, καθώς περίµεναν ότι εκείνοι θα αιφνιδιάσουν τους 
Μεσολογγίτες, πατούν επί πτωµάτων για να σωθούν, ενώ κάποιοι φαίνεται να υποχωρούν. 

Η οργή των Μεσολογγιτών ξεχειλίζει µέσα από τους καπνούς της µάχης. Τα πρόσωπά τους είναι 
έντονα φανατισµένα, καθώς η επίθεση αυτή -εκτός από τη σωτηρία της πόλης τους- σήµαινε µια 
ιεροσυλία. Οι Τούρκοι µε την απόφασή τους να χτυπήσουν την ηµέρα των Χριστουγέννων, είχαν 
προσβάλει µια εκ των ιερότερων στιγµών της χριστιανοσύνης. Η στάση των σωµάτων των 
Τούρκων φανερώνει τον αιφνιδιασµό τους, καθώς δεν περίµεναν ότι οι πιστοί Μεσολογγίτες θα 
βρίσκονταν ετοιµοπόλεµοι στις ντάπιες και τους προµαχώνες. Οι Μεσολογγίτες, άνδρες και 
γυναίκες γίνονται ένα σώµα και αποκρούουν την ανίερη επίθεση. Η πειθαρχία, η αποφασιστικό-
τητα, η αλληλεγγύη και η προσήλωσή τους στην πατρίδα, τα ιερά και τα όσια που υποδηλώνονται 
σε αυτή τη µάχη, σχεδόν τριάµισι χρόνια πριν την Έξοδο, είναι τα ιδανικά πάνω στα οποία θα 
στηριχθεί η Απόφαση.
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Πίνακας 2. Η Υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΓΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ιωάννης Κασόλας (1935)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου  

*Το πρωτότυπο φιλοτεχνήθηκε 
από το Θ. Βρυζάκη, 1861. 
Εκτίθεται στην Εθνική 
Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλέξανδρου Σούτζου

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Κοινωνική συνάθροιση, υποδοχή 
ξένων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά 
συγκεντρωµένοι σε εξωτερικό 
χώρο. Μεταξύ τους ιερείς µε 
άµφια και αγωνιστές µε πλήρη 
πολεµική εξάρτυση. Υψώνονται 
λάβαρα, φαίνονται κάποια κτήρια, 
ενώ στο βάθος δεσπόζει η κορυφή 
ενός βουνού. Ο καιρός φαίνεται 
καλός, ωστόσο συννεφιάζει.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Ενδιαφέρον για τα κοινά, ισότητα, 

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Σύµφωνα µε όσα πληροφορεί η Σ. Αλεξανδροπούλου από το Μεσο-
λόγγι, στο πρώτο επίπεδο της φωτογραφίας εικονίζεται ένα κοριτσάκι, 
η Χρυσούλα Καραγγελέ, στο σπίτι της οποίας έµενε ο βαρκάρης του 
Λόρδου Βύρωνα Κώστας Γαζής ή Γιάννης Καζής. Στο Γαζή χάρισε ο 
Βύρων τις παντόφλες του, που τις διέσωσε η Καραγγελέ τη νύχτα της 
Εξόδου σαν το πολυτιµότερο αντικείµενο του σπιτιού.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στον πίνακα διακρίνονται τρεις οριζόντιοι άξονες. Στον άνω άξονα πέρα από τα σύννεφα που 
συµβολίζουν τις επερχόµενες δυσκολίες, διακρίνονται οι σηµαίες του αγώνα µε τους σταυρούς 
στην κορυφή τους. Οι σταυροί είναι στο ανώτερο επίπεδο όλων, επειδή η επερχόµενη µάχη 
επιτάσσει τη θεϊκή χείρα βοηθείας. Στο µεσαίο άξονα πρωταγωνιστούν το ιερατείο της πόλης, η 
πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, οι µαχητές και ο Λόρδος Βύρων µε τη συνοδεία του. Ο 
Δεσπότης κοιτάζει προς τον ουρανό σαν να ευχαριστεί το Θεό για την αποστολή βοήθειας στο 
αποκλεισµένο Μεσολόγγι. Το ίδιο κάνουν και κάποιοι από τους µαχητές. Η στάση του σώµατος 
του Λόρδου Βύρωνα, υποδηλώνει ότι ευχαριστεί την πόλη για την υποδοχή και πιθανότατα 
ανταλλάσσει πληροφορίες - γνώµες µε την ηγεσία της. Στον κάτω άξονα απεικονίζονται τα 
γυναικόπαιδα και κάποιοι µαχητές σε στάση προσευχής - σεβασµού.  

Η σύνθεση του πίνακα χαρακτηρίζεται από τεχνοτροπία ακαδη-µαϊκής και ροµαντικής διάθεσης. 
Με έντονα φωτεινά χρώµατα, η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα παρουσιάζεται εντός µιας εορ-
ταστικής και πανηγυρικής ατµόσφαιρας, στην οποία συµµετέχει σύσσωµη η πόλη. Ο πίνακας µε 
συνέπεια τις ιδεολογικές αξίες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση της Εξόδου. Η παρουσία του 
Δεσπότη και του ιερατείου φανερώνει τον θρησκευτικό προσανατολισµό της πόλης. Η πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία παρούσα, µε σκεπτικισµό και στάση στρατηγικής διερεύνησης. Οι 
ένοπλοι µαχητές από δεξιά, µε ηρωική διάθεση, ζητωκραυγάζουν και αναµένουν εντολές για 
πολεµική δράση. Την ίδια στιγµή, οι γυναίκες και τα παιδιά σε στάση προσµονής, συµµετέχουν κι 
αυτοί ενεργά στα γεγονότα. Από τον πίνακα πηγάζουν η πειθαρχία και ο σεβασµός στον 
συνάνθρωπο, η αλληλεγγύη, η συµµετοχικότητα, αλλά και η αποφασιστικότητα για µια εξόρµηση 
µέχρις εσχάτων. 

Εντύπωση, ωστόσο, δηµιουργεί ο τρόπος µε τον οποίο απεικονίζονται οι Μεσολογγίτες. Οι ίδιοι 
είναι καθαροί και περιποιηµένοι, ενώ τα ρούχα τους είναι προσεγµένα, οι φορεσιές αρµατωµένες 
και πλουµιστές, ενώ ο Δεσπότης φορά τα χρυσοποίκιλτα άµφιά του. Αυτή η εικόνα έρχεται σε 
αντιδιαστολή µε τις ιστορικές µαρτυρίες της εποχής που κάναν λόγο για πείνα και κακουχίες. 
Μέσω αυτής της αναπαράστασης, προφάνως, του «ενδυµατολογικού πλούτου» υποδηλώνονται ο 
πνευµατικός - πολιτιστικός πλούτος και η αρχοντιά των Μεσολογγιτών, ως αποτέλεσµα της 
µόρφωσης που είχαν λάβει σε µια πόλη µε έντονη εκπαιδευτική δράση.
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Πίνακας 3. Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΓΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Θεόδωρος Βρυζάκης (1838) 

*Στη λεζάντα της Πινακοθήκης - 
Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης 
Μεσολογγίου αναφέρεται ως 
δηµιουργός ο Ιωάννης Κασόλας

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

*Το πρωτότυπο φιλοτεχνήθηκε 
από το Ντε Σεζέρ

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Θρησκευτική τελετή, ανησυχία 
για το αύριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ένας ιερέας κοινωνεί άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Πίσω του µια 
γυναίκα κρατά ένα σταυρό και 
δυο παιδιά κρατούν λαµπάδες. 
Μερικοί άνδρες φέρουν πολεµική 
εξάρτυση. Στο βάθος υψώνεται 
ένα λάβαρο, µαίνεται η µάχη, 

υπάρχει ένα κανόνι και καπνοί. Ο 
καιρός είναι συννεφιασµένος.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Ισότητα, θρησκευτικότητα, 
πόλεµος

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Θέµα του συγκεκριµένου έργου είναι η τελευταία µετάληψη των 
αγωνιστών από τα χέρια του δεσπότη Ιωσήφ Ρωγών. Ο Ιωσήφ ήταν 
από τις µεγάλες µορφές της ελληνικής Εκκλησίας. Αυτός έδωσε ψυχή 
στην αντίσταση των Πολιορκηµένων, και αυτός τους συµβούλεψε, 
πάντα µε γνώµονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το θείο νόµο. 

Όταν τα πράγµατα στένεψαν, ο Ιωσήφ πολεµούσε στις ντάπιες. Το 
µεσηµέρι του Σαββάτου, στη ντάπια του Μακρή, οι αγωνιστές εξοµο-
λογήθηκαν ο ένας στον άλλο και κοινώνησαν.
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Ο Ιωσήφ των Ρωγών, από τις πρώτες µέρες της πολιορκίας, δούλεψε σκληρά, χτίζοντας µαζί µε 
τους υπόλοιπους αγωνιστές το τοίχος. Κι όταν τα πράγµατα στένεψαν, ο Ιωσήφ πολεµούσε στις 
ντάπιες. 

Το µεσηµέρι του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν την Έξοδο, οι αγωνιστές εξαγνίζονται πριν τη θυσία. 

Κεντρικός ήρωας του πίνακα είναι ο Ιωσήφ των Ρωγών, ο οποίος περιστοιχίζεται από άνδρες 
γυναίκες και παιδιά, µε τα χρώµατα στο πρώτο αυτό επίπεδο να είναι έντονα. Στο βάθος, όµως 
φαίνεται ένα κανονιοστάσιο, µε τους κανονιοβολισµούς να µαίνονται και η µάχη να έχει ανάψει. 
Εκεί τα χρώµατα είναι µουντά µε τον γκρίζο καπνό της µάχης να ξεπηδά. 

Η σκηνή διαδραµατίζεται σε ένα στρατόπεδο άµυνας, εκεί όπου βρίσκεται το σηµερινό Ηρώον. 
Και σε αυτή την απεικόνιση κανείς δεν αποκλείεται από τη µάχη. Γυναίκες και παιδιά µετέχουν 
ενεργά, η πόλη είναι έτοιµη να θυσιαστεί σύσσωµη στον αγώνα. Ακόµα και οι ανήµποροι είναι 
εκεί να λάβουν την ευλογία, και όλοι µαζί να µοιραστούν τη µοίρα τους. 

Οι αγωνιστές σε στάση προσευχής επιθυµούν να λάβουν την ευλογία Του, ενώ η Εκκλησία 
προσφέρει στους πιστούς το «εφόδιο της αιώνιας ζωής», τη Θεία Κοινωνία (Σάρρου, 2016). Στα 
πρόσωπα όλων είναι ζωγραφισµένη η αγωνία για το αύριο και η ικεσία για τη συµβολή της Θείας 
Δύναµης. Πλέον, φαίνονται να συνειδητοποιούν ότι θα ξανανταµώσουν όλοι στον άλλο κόσµο. 

Τα συναισθήµατα είναι έντονα. Η δυναµική της Μεσολογγίτισσας γυναίκας είναι τέτοια που είναι 
ισάξια του άνδρα, αν όχι και ανώτερη. Στα αριστερά βλέπουµε µια πρωτόγνωρη για εικόνα µάχης 
απεικόνιση: ένας άνδρας λυγίζει από την απόγνωση µπροστά στο φάσµα του αποχωρισµού, και 
γέρνει στον ώµο της γυναίκας του. Εκ δεξιών, η απεικόνιση αυτή είναι ακόµα πιο έντονη, καθώς 
η µάνα Μεσολογγίτισσα κρατά το βρέφος της σε τέτοια στάση, σα να επιζητά την εξάγνισή του 
προτού το θυσιάσει στον Αγώνα.  

Άνδρες και γυναίκες εξισώνονται ως προς το φύλο. Όπως κάποιοι άνδρες παρεµένουν αγέρωχοι, 
οµοίως και κάποιες γυναίκες. Παροµοίως, όπως κάποιες γονατίζουν, έτσι και κάποιοι άνδρες. 
Όλοι είναι πειθαρχηµένοι, ενωµένοι, αποφασισµένοι και εµποτισµένοι µε τη βούλησή τους να 
αγωνιστούν µέχρι τέλους˙ έτοιµοι να γίνουν ήρωες. 

Ο συµβολισµός του σταυρού και της σηµαίας, πλέον, αλλάζει επίπεδο. Ο σταυρός απεικονίζεται 
πιο κάτω από τη σηµαία του Αγώνα. Ναι µεν η πόλη παραµένει πιστή στα θρησκευτικά της 
πιστεύω και ελπίζει, αλλά η πατρίδα πλέον εξυψώνεται και ετοιµάζεται µέσω της θυσίας των 
αγωνιστών να υπερισχύσει του θείου παράγοντα. 

Ο Ιωσήφ των Ρωγών έχει ελαφρώς στραµµένο το κορµί του προς τα δεξιά και το βλέµµα του 
προς τα πάνω, καθώς απευθύνεται προς το Θεό. Οι Μεσολογγίτες είτε είναι γονατισµένοι 
µπροστά στον δεσπότη τους είτε στρέφουν το κορµί τους προς αυτόν.
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4. Η Τελευταία Μετάληψη των Μεσολογγιτών
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΓΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Άγνωστος

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

*Σύµφωνα µε την Πινακοθήκη - 
Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης 
Μεσολογγίου, το πρωτότυπο 
φιλοτεχνήθηκε από το Γάλλο 
ζωγράφο Louis Joseph Toussaint 
Rossignon, και βρίσκεται στην 
κατοχή ιδιωτικής συλλογής στη 
Νέα Υόρκη. Ωστόσο, σε σχετική 
βιβλιογραφική έρευνα, ο πίνακας 
του Rossignon που αφορά τη 

συγκεκριµένη σκηνή είναι άλλος! 

*Ο πρωτότυπος πίνακας 
αποδίδεται στον  Alexis-Nikolas 

Perignon, µε τίτλο: «Το Τέλος του 
Μεσολογγίου». Εκτέθηκε στο 

Salon του Παρισίου, και σήµερα 
βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή.  

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Θρησκευτική τελετή, ανησυχία 
για το αύριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τρεις ιερείς κοινωνούν άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Πίσω τους 
µια γυναίκα κρατά ένα σταυρό 
και δύο άτοµα κρατούν λαµπάδες. 
Μερικοί άνδρες φέρουν πολεµική 
εξάρτυση. Στο βάθος υψώνεται 
ένα λάβαρο, µαίνεται η µάχη, 
υπάρχουν καπνοί. Ο καιρός είναι 
συννεφιασµένος και πλησιάζει 

µπόρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Ισότητα, θρησκευτικότητα, 
πόλεµος

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Δεν παρέχεται)
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Έλάχιστες είναι οι διαφορές που παρουσίαζει η ανάλυση αυτού του πίνακα, σε σχέση µε τον 
πίνακα 3 (Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες, Βρυζάκης). 

Η θεµατική  και το περιεχόµενο είναι ίδια, όπως και οι πρωταγωνιστές. 

Οι αλλαγές στην απεικόνιση είναι οι εξής: 

• Τα χρώµατα είναι πιο ζωηρά και οι πρωταγωνιστές έχουν πιο ζωντανές εκφράσεις, και 
παρουσιάζονται λιγότερο ταλαιπωρηµένοι απ’ ότι στον πίνακα 3. Φαίνονται απελπισµένοι από 
την έλλειψη βοήθειας, αλλά εµψυχωµένοι από πατριωτικό ενθουσιασµό και θρησκευτική 
αποφασιστικότητα 

• Οι πρωταγωνιστές είναι ενδεδυµένοι µε καλύτερα ρούχα 
• Ο θρησκευτικός κώδικας έχει εντονότερη παρουσία, καθώς ο Ιωσήφ των Ρωγών συνοδεύεται 
και από δύο ιερείς. Ωστόσο, αυτό δεν διαφοροποιεί το συµβολισµό µεταξύ πατρίδας και 
θρησκείας. Τουναντίον, η σηµαία στο συγκεκριµένο πίνακα ανεµίζει δυναµικά, κι εµφανώς 
ψηλότερα από το σταυρό 

• Στον άνω οριζόντιο άξονα, επίσης, το πεδίο της µάχης έχει αντεστραµµένο προσανατολισµό. 
Η µεγάλη διαφορά, όµως,  σε σχέση µε τον πίνακα 3, είναι ο τρόπος απεικόνισης του 
ουρανού. Μουντός και µαύρος ουρανός, προϊδεάζει για την κακοκαιρία που έρχεται 
(=θάνατος), ενώ το µέρος του όπου φαίνεται λιγοστό ηλιακό φως αφήνει µια χαραµάδα 
ελπίδας, τη χαραυγή της ελευθερίας.
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Δεύτερη χρονική περίοδος: Απεικονίσεις γεγονότων µετά την υλοποίηση  
της απόφασης Εξόδου 

Πίνακας 5. Η Έξοδος του Μεσολογγίου (α)
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΓΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΖΩΙΚΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΘΥΣΙΑΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ  
ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Άγγελος Κασόλας

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

*Το πρωτότυπο φιλοτεχνήθηκε 
από το Θ. Βρυζάκη, 1853. 
Εκτίθεται στην Εθνική 
Πινακοθήκη - Μουσείο 
Αλέξανδρου Σούτζου 

*Ο πίνακας λιτανεύεται 
πανεθνικώς και εξοδίως στις 
γιορτές της Εξόδου κάθε χρόνο

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Πεδίο µάχης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Γυναίκες και άνδρες 
διαφορετικών εθνοτήτων 

φέροντας πολεµικές εξαρτήσεις 
και πολεµούν. Υπάρχουν νεκροί 
και τραυµατίες, ενώ διακρίνεται 
κι ένα άλογο. Η µάχη γίνεται υπό 
το βλέµµα θεϊκής παρουσίας και 
αγγέλων. Κάποιοι άνδρες κρατούν 
λάβαρα. Στο βάθος φαίνεται ένα 
κάστρο µε εµφανή σηµάδια 

καταστροφής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Διαπολιτισµικότητα, θάνατος, 
θρησκευτικότητα, αντίσταση, 
ηρωισµός, θυσία, ελπίδα, αγάπη

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ο συγκεκριµένος πίνακας είναι αντίγραφο του έργου του Θ. Βρυζάκη. 
Το έργο φιλοτέχνησε ο Μεσολογγίτης ζωγράφος Άγγελος Κασόλας. 
Θέµα του συγκεκριµένου πίνακα είναι η Δεύτερη Πολιορκία του Με-
σολογγίου, και η αποκορύφωση της επανάστασης των Μεσολογγιτών 
στις 10 Απριλίου 1826, που ορµούν µε όσες δυνάµεις τους απέµειναν 
στον τουρκικό στρατό. Πρέπει να αναφερθεί ότι το Μεσολόγγι ήταν 
εντελώς αποκλεισµένο και δεν υπήρχε κανένας τρόπος επικοινωνίας 
για ένα χρόνο. Έτσι, οι Μεσολογγίτες για να καταφέρουν να επιβιώ-
σουν αναγκάστηκαν να φάνε ότι ζωντανό υπήρχε (ακόµη και σκύλους 
και γάτες).



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Πρόκειται ίσως για τον πλουσιότερο σηµειολογικά πίνακα. Ο πίνακας αποτυπώνει τη σύγχυση 
που προκλήθηκε στο πέρασµα της Λουνέττας από τους Εξοδίτες.  

H σύνθεση χωρίζεται σε τρεις οριζόντιους άξονες:  
• Ο άνω άξονας αποτελεί το ουράνιο, το θείο, όπου εικονίζεται ένθρονος ο Παντοκράτορας, 
πλαισιωµένος από τα Χερουβείµ. 

• Ο κάτω άξονας συµβολίζει την επίγεια πραγµατικότητα. 
• Ο µεσαίος άξονας, το κεντρικό θέµα του πίνακα, περιλαµβάνει τη σύγκρουση και την 
αποθέωση των ηρώων. Είναι το σηµείο υπέρβασης της ανθρώπινης λογικής και η αποθέωση 
των ηρώων της Ελευθερίας. Μέσω αυτών ο ουρανός (άνω άξονας) και η γη (κάτω άξονας) 
γίνονται ένα. Ενοποιούνται οι ζωντανοί και οι πεθαµένοι. 

•
Ο Παντοκράτορας παρουσιάζεται στον ουράνιο θρόνο Του, κάτω από έναν τεράστιο θόλο. Είναι 
γαλήνιος, ενώ τα χέρια Του είναι υψωµένα σαν µια µεγάλη αγκαλιά, η οποία αφενός ευλογεί τον 
Αγώνα κι αφετέρου περιµένει να υποδεχθεί τους ήρωες. 

Το τάγµα των αγγέλων κρατά στεφάνια για να στεφανώσει τους Εξοδίτες, ενώ ένας άγγελος 
φαίνεται να κρατά σπαθί. Οι άγγελοι κατεβαίνουν από τον ουρανό και απέχουν ελάχιστα από το 
πεδίο της µάχης. Είναι έτοιµοι να µεταφέρουν τους ήρωες στην αιωνιότητα. 

Το κυρίαρχο θέµα της σύνθεσης, το σηµείο θέωσης των ηρώων διαδραµατίζεται πάνω σε µια 
ξύλινη γέφυρα, η οποία είναι τοποθετηµένη πάνω από την τάφρο και ενώνει την πύλη της πόλης 
µε την αντίπερα όχθη. Η επιλογή της γέφυρας δεν είναι τυχαία. Το πέρασµα των Μεσολογγιτών 
από τη γέφυρα, από τη ζωή στο βέβαιο θάνατο, ισοδυναµεί µε την υπέρβαση του γήινου στοιχεί-
ου και την δύναµη της ψυχής και του πνεύµατος. Η γέφυρα γίνεται σύµβολο του περάσµατος των 
ηρώων από τον κόσµο των θνητών στον κόσµο των αθανάτων. 

Δια της γέφυρας, λοιπόν, µέσα από το µισογκρεµισµένο τοίχος ξεπροβάλλει ορµητικά µια οµάδα 
πολεµιστών και επιτίθεται στους εχθρούς. Ο κεντρικός ήρωας µεγαλόσωµος και επιβλητικός, 
ντυµένος µε την καθαρή πλουµιστή φορεσιά του, ζωσµένος µε µαχαίρια και πιστόλες, έχει 
αγέρωχο και ατρόµητο ύφος. Οι κόκκινες περικνηµίδες παραπέµπουν σε βυζαντινή υπόδηση της 
παλαιολόγειας εποχής, συνδέοντας έτσι τις τελευταίες στιγµές του Μεσολογγίου µε την Άλωση 
της Πόλης (Houston, 2011). Κρατά σφιχτά στο δεξί του χέρι το γιαταγάνι του, σκίζει τον αέρα και 
δε λυγίζει στη θέα του λαβωµένου συναγωνιστή του. 

Με το αριστέρο του χέρι ανεµίζει ψηλά τη λευκή σηµαία µε το γαλάζιο σταυρό στη µέση, η οποία 
συµβολίζει τις ιδέες, την τιµή, το ιερό καθήκον του Αγώνα, αλλά και την ελευθερία του 
πνεύµατος των Εξοδιτών. Στο κοντάρι της σηµαίας λαµπυρίζει ο σταυρός, υπενθυµίζοντας τη 
σταυρική πορεία της υπέρβασης. Οι αγωνιστές δίνουν µάχη σώµα µε σώµα, πυροβολούν, κάποιοι 
κείτοναι νεκροί, άλλοι βοηθούν τους λαβωµένους . Γυναίκες ζωσµένες µε όπλα, ντυµένοι άνδρες, 
µάχονται δίπλα τους. Μια γυναίκα δίνει στον άνδρα της το ύστατο φιλί. Τα συναισθήµατα είναι 
ανθρώπινα και έντονα. Όµως, οι µορφές που απεικονίζονται έχουν χροιά υπερφυσική, θεϊκή. Τα 
πρόσωπα είναι φωτεινά, οι στολές χρυσοκεντηµένες κι αστραφτερές, οι κόµες προσεγµένες. Την 
ώρα που βαδίζουν προς το θάνατο, οι ήρωες απεικονίζονται σαν να πηγαίνουν σε γλέντι σε χαρά˙ 
τη χαρά της αιώνιας λύτρωσης, την αθανασία. 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Αντιθέτως, οι Τούρκοι απεικονίζονται σε βαρείς και γήινους τόνους, σκυθρωποί κι άσχηµοι. 
Συµβολίζουν την ασχήµια του σκότους, το κακό, το θάνατο. Ενώ οι Εξοδίτες φαίνεται σα να 
µάχονται στον αέρα και να αγκαλιάζουν τα σύννεφα, οι Τούρκοι είναι καθηλωµένοι στη γη. 

Το άλογο ενός Τούρκου καβαλάρη αρνείται να υπακούσει, σηκώνεται στα πίσω του πόδια κι 
εκείνος φοβισµένος σηκώνει το σπαθί του. Ο φόβος στην ορµητική δύναµη και το φως των 
Εξοδιτών τροµάζει τους πάντες. Παραδίπλα, ένας άλλος Τούρκος στρέφει το κεφάλι προς τα 
πίσω, ενώ υψώνει το δεξί του χέρι προς τους Μεσολογγίτες σα να θέλει να υποχωρήσει. Το 
γιαταγάνι που κρατά στο δεξί του χέρι, είναι έτοιµο να σχηµατίσει τόξο µε το σπαθί ενός Εξοδίτη, 
να τους ενώσει στην κοινή τους µοίρα: το θάνατο. Διαφορετικός θάνατος, όµως, για τον καθένα. 
Για τον φοβισµένο Τούρκο είναι θάνατος την ώρα του πολέµου, για τον ηρωικό Μεσολογγίτη 
είναι λύτρωση και αθανασία. 

Ωστόσο, και σε αυτόν τον πίνακα, η µορφή της Μεσολογγίτισσας µάνας είναι εµβληµατική˙ είναι 
παρούσα µαζί µε τα παιδιά της και την έσχατη ώρα. Στον κάτω άξονα και σε κατακόρυφη γραµµή 
µε τον Παντοκράτορα, είναι πεσµένες δύο µάνες. Η ενδυµασία τους είναι παρόµοια κι ενώνεται, 
καθώς είναι κοινή η µοίρα της αιώνιας µάνας˙ η µάνα γεννά τη ζωή, αλλά ο πόνος της είναι 
αβάσταχτος όταν τα παιδιά της πεθαίνουν. Η µία κείτεται νεκρή µπρούµυτα, έχοντας αγκαλιάσει 
µε το δεξί της χέρι το νεκρό µωρό της. Η άλλη µάνα είναι κείτεται νεκρή ανάσκελα, µε το 
πρόσωπο και το µπούστο της να φωτίζονται, ενώ το λευκό µαντήλι που φορά την καλύπτει σα 
φωτοστέφανο. Η στάση του σώµατός της θυµίζει θέση τοκετού, ενώ κοντά στο στήθος της 
διακρίνεται το κεφάλι ενός µωρού στραµµένο προς τη µάνα. Το µώρο προσπαθεί να αγγίξει τη 
µάνα, τον «τροφοδότη» και την πηγή της ζωής του.   

Η Μεσολογγίτισσα µάνα απεικονίζεται σα να θέλησε να ξαποστάσει λίγο, σα να αποκοιµήθηκε 
µέσα στη φρίκη του πολέµου. Είναι φωτεινή, γιατί το µώρο της είναι η ελπίδα του έθνους. Η 
στάση τοκετού της σηµαίνει ότι η ιστορία του έθνους θα συνεχιστεί. Πάνω στη γέφυρα, ένας 
νεκρός ήρωας θέλει να την αγγίξει, τείνει το χέρι του προς αυτήν, υποδηλώνοντας το σεβασµό 
του προς αυτή  κι αναγνωρίζοντας τον κοµβικό της ρόλο για την επόµενη µέρα. Η µάνα που γεννά 
τη ζωή συµβολίζει την ελπίδα.  

Στο δεξί µέρος του πίνακα απεικονίζεται µια οµάδα οπλισµένων σαρικοφόρων Τούρκων, να 
περνά την τάφρο και να προσπαθεί να αναρριχηθεί από τις δύο σκάλες. Ένας Τούρκος έχει ήδη 
φτάσει στον  πρώτο προµαχώνα και  υψώνει την κόκκινη σηµαία µε την ηµισέληνο. Τα µανίκια 
του είναι ανασηκωµένα και τα ενδύµατά του κατακόκκινα. Χρειάστηκε πολύς κόπος και αίµα για 
να πετύχει το σκοπό του. Ωστόσο, ακόµα είναι σκεπτικός και τροµαγµένος. Παρότι έχει 
ακουµπήσει το δεξί του γόνατο, διστάζει για το επόµενο βήµα. Πάνω από τη γέφυρα φαίνεται το 
τείχος, οι πολεµίστρες και ο πύργος. Όλα φέρουν ρωγµές και είναι µισογκρεµισµένα. 

 Ο δισταγµός του Τούρκου, όµως, υποδηλώνει ότι η µάχη µόλις ξεκίνησε, καθώς το Μεσολόγγι 
ακόµη είναι ζωντανό και µάχεται µανιασµένα για την ελευθερία του.  Πλέον, η κόκκινη σηµαία 
µε την ηµισέληνο τοποθετείται στο ίδιο ύψος µε το λάβαρο των Μεσολογγιτών. Δύο έθνη 
αγωνίζονται για τα δικά τους ιδανικά και την πίστη τους. Πολεµούν σώµα µε σώµα, κάτώ από τον 
ουράνιο θόλο που συµβολίζει το σύµπαν, όπου και είναι κοινό για όλους.  

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο Βρυζάκης ναι µεν εξυµνεί τη θυσία των Μεσολογγιτών, αλλά δεν αγνοεί την ιστοριογραφία. 
Απεικονίζει και τις θυσίες και την υπερπροσπάθεια να καταβάλουν την αντίσταση της πόλης. Ο 
δισταγµός των Τούρκων και η πορεία τους από κάτω προς τα πάνω, απεικονίζει τον αγώνα και τη 
θυσία που χρειάστηκε να κάνουν και οι επιτιθέµενοι. Προσπαθούν να ανέβουν µια σκάλα, να 
οδηγηθούν από την σκοτεινή τάφρο στον φωτεινό προµαχώνα, και να φωτιστούν από το φως των 
Εξοδιτών.  

Στη σύνθεση αυτού του πίνακα αποτυπώνεται ολόκληρο το ιδεολογικό περιεχόµενο της Εξόδου: 
θρησκευτικότητα, στρατηγική, ιστοριολογία, κοινωνιολογία, ηρωισµός, αντίσταση µέχρις 
εσχάτων. Οι αξίες της απόφασης της Εξόδου πήραν σάρκα και οστά και µετέτρεψαν το 
Μεσολόγγι του πνεύµατος από τόπο µαρτυρίου σε µνηµείο υπερβατικό.
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6. Η Έξοδος του Μεσολογγίου (β)
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΖΩΙΚΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Σόλων / Σολωµός Φραγκουλίδης

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Πρωτότυπο 

 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Πεδίο µάχης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Άνδρες πολεµούν κραδαίνοντας 
σπαθιά και όπλα. Στο µέσον ένας 
µαχητής εφορµά µε µανία. Δύο 
άλογα µετέχουν στη µάχη. Ο 
ουρανός είναι συννεφιασµένος.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Διαπολιτισµικότητα, θάνατος, 
ηρωισµός, ισότητα

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ο Φραγκουλίδης είναι ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους 
της πρώτης γενιάς των Κυπρίων καλλιτεχνών, κι ένας από τους πρω-
τοπόρους ζωγράφους και αγιογράφους της Κύπρου. Το 1937 εκθέτει 
το µεγάλο µνηµειακό του «Η Έξοδος του Μεσολογγίου», που του εί-
χαν παραγγείλει οι βιοµήχανοι αδελφοί Παπαστράτου -µε σύσταση 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου που εκτιµούσε ιδιαίτερα το έργο του- και 
το οποίο έκτοτε κοσµεί το Δηµοτικό Μέγαρο Μεσολογγίου.



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει την απάνθρωπη σκληρότητα της µάχης. Κυριαρχούν παντού οι 
µάχες σώµα µε σώµα, τα γιαταγάνια, τα κουµπούρια και ο θάνατος.  

Οι Τούρκοι έχουν στη διάθεσή τους άλογα και όπλα, ενώ οι Μεσολογγίτες µόνο σπαθιά, 
αυτοσχέδια όπλα, τα χέρια και την ψυχή τους. 

Τα πρόσωπα των Τούρκων αχνοφαίνονται, δεν διακρίνονται οι εκφράσεις τους, παρά µόνο το 
σκούρο χρώµα τους. Χρώµα που υποδηλώνει και τη σκοταδιστική νοοτροπία του εχθρού που 
επιτίθεται προς άµαχους και γυναικόπαιδα. Αν και κάποιοι Τούρκοι είναι τοποθετηµένοι πιο 
ψηλά, και πολεµούν από την υψοµετρική διαφορά ασφαλείας που τους παρέχουν τα άλογά τους, 
η απεικόνιση αυτή δεν υποδηλώνει ανωτερότητα. Ίσα ίσα, παρότι ο εχθρός υπερισχύει 
αριθµητικά, η φοβισµένη στάση του κορµού των αλόγων που δεν θέλουν να υποταχθούν στις 
εντολές των αφεντάδων τους (στην αδικία), και ειδικότερα το βλέµµα το ενός που κοιτάζει προς 
τα πίσω, τονίζει πως ο φόβος και η δειλία υπάρχει στο στρατόπεδο των πολιορκητών.  

Κάτω αριστερά, απεικονίζεται ένας Τούρκος να κραδαίνει το όπλο του µε το σώµα του ελαφρώς 
γυρτό προς τα δεξιά. Στάση που δείχνει ότι ο εχθρός -εκτός των άλλων- είναι και ύπουλος˙ από 
απόσταση  ασφαλείας περιµένει  να προκαλέσει  το κακό µε τις µικρότερες για τον ίδιο απώλειες. 
Εν αντιθέσει µε τον γηρασµένο Μεσολογγίτη, ο οποίος εκφράζοντας το θάρρος και την τόλµη 
ορµά στον έφιππο Τούρκο. 

Ωστόσο, τα πρόσωπα των Μεσολογγιτών για πρώτη φορά απεικονίζονται κουρασµένα. Είναι 
εξουθενωµένοι, το τέλος τους πλησιάζει, αλλά εκείνοι µάχονται µέχρι εσχάτων παντί τρόπω. Στα 
αγριεµένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είναι χαραγµένη η δίψα τους για ελευθερία και 
δικαιοσύνη. 

Η διαφορά δυναµικότητας και πολεµικών εφοδίων των δύο έχθρων προϊδεάζει για το αποτέλεσµα 
της µάχης. Η δυναµικότητα, όµως, µε την οποία απεικονίζονται οι µαχητές του Μεσολογγίου 
δείχνει ότι πολεµούν µέχρι την τελευταία ρανίδα του αίµατός τους για να υποστηρίξουν την 
απόφαση της Εξόδου.  

Ο ορίζοντας απεικονίζεται µε µια κατακόκκινη σκοτεινιά, δείγµα του θανατηφόρου αίµατος και 
του ολοκαυτώµατος που έχει σκεπάσει το Μεσολόγγι. Ωστόσο, µια χαραµάδα φωτός στο κέντρο 
του ουρανού προϊδεάζει για τη λύτρωση που περιµένει τους Έλληνες. Το δραµατικό τέλος του 
Μεσολογγίου είναι η χαραυγή της Ελευθερίας για την υπόδουλη Ελλάδα. 

Εµφανής είναι -σε σχέση µε τους προηγούµενους πίνακες- η απουσία της γυναίκας - µάνας. Μόνο 
στο κέντρο της εικόνας αναπαριστάται µια σκυφτή φιγούρα που θα µπορούσε να ανήκει σε 
γυναίκα. Επειδή ο πίνακας ερµηνεύει την απανθρωπιά της µάχης, η γυναίκα - µάνα δεν θα 
µπορούσε να είναι µέρος της. Εκείνη µάχεται µε περηφάνια και αρετή, δεν µάχεται από τη δίψα 
της για αίµα, αλλά για το µέλλον των παιδιών της. 

Επίσης, από την απεικόνιση απουσιάζουν εντελώς ο θρησκευτικός και ο πατριωτικός κώδικας. Οι 
Μεσολογγίτες πλέον µάχονται για την επιβίωσή τους και τα ιδανικά τους. Είναι οι απόλυτοι 
πρωταγωνιστές - ήρωες της µάχης. Η αυτοθυσία τους υπερβαίνει την αγάπη για την πατρίδα και 
τη θρησκεία, είναι θρέµµα των αξιών και των ιδεών που υπηρετούν οι Εξοδίτες. 
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΓΥΜΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΖΩΙΚΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΘΥΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ιωάννης Κασόλας (1935)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

*Ο πρωτότυπος πίνακας φιλοτε-
χνήθηκε από τον Giuseppe 

Mazzola, και βρίσκεται στην 
πινακοθήκη της Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου 

*Η αναπαράσταση είναι από 
χαλκογραφία του Jean - Charles 

Langlois

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Πεδίο µάχης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ένα τάγµα πολεµιστών 
συντεταγµένο προχωρά. Οι 
πολεµιστές φέρουν εξάρτυση, 
οπλισµό και κάποιοι κρατούν 
λάβαρα. Δύο έφιπποι άνδρες 

ηγούνται του τάγµατος. Σε πρώτο 
πλάνο διακρίνονται νεκροί και 

µια γυναίκα σκυµµένη. Στο βάθος 
µαίνεται µάχη και φαίνονται 

εκρήξεις.  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Διαπολιτισµικότητα, θάνατος, 
ηρωισµός, ισότητα, ηρεµία, 

ελπίδα

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β΄Πολιορκία του Μεσολογγίου. Αυτός ο πίνακας αναπαριστά την επί-
θεση του Ιµπραήµ Πασά στο Μεσολόγγι. Ο Ιµπραήµ ήταν γενίτσαρος 
µε καταγωγή από την Καβάλα. Η µητέρα του ήταν Ελληνίδα και ήταν 
υιοθετηµένος γιος του Αιγύπτιου Μεχµέτ Αλί.



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η σκηνή αποτυπώνει την ώρα της µάχης, όπου διαγράφονται η µανία, η ταραχή και ο 
σκληρόψυχος τρόπος του πολέµου. Είναι φανερή η βαρβαρότερα του κατακτητή και των ορδών 
του. Στο βάθος οι καπνοί και οι εκρήξεις υποδηλώνουν την καταστροφή και το θάνατο, όµως στα 
δεξιά ο γαλανός ουρανός υποδηλώνει (ξανά) ότι η θυσία του Μεσολογγίου δεν θα είναι µάταιη. 

Από τον πίνακα απουσιάζουν οι µαχητές του Μεσολογγίου, απεικονίζονται µόνο λιγοστοί, κι 
αυτοί λαβωµένοι. Κυριαρχούν τα λάβαρα µε την ηµισέληνο και οι σαρικοφόροι πολεµιστές. Οι 
δυνάµεις του Ιµπραήµ στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο του πίνακα κατακλύζουν το τοπίο, 
υποδηλώνοντας την αριθµητική ανισότητα αυτής της µάχης, και το πόσο υπέφεραν οι Εξοδίτες 
µετά την υλοποίηση της απόφασής τους. 

Ωστόσο, χωρίζοντας τον πίνακα µε έναν κάθετο άξονα, διακρίνονται οι τρεις πρωταγωνιστές της 
απεικόνισης: στο δεξί άξονα ο Ιµπραήµ και το άλογό του, και στον αριστερό άξονα µια 
Μεσολογγίτισσα. 

Και σε αυτόν τον πίνακα, η στάση και το βλέµµα του αλόγου, δείχνουν ανυπακοή και φόβο. Το 
άλογο αντιτίθεται σε αυτόν τον άνισο αγώνα. Αναγκάζεται να υπακούσει στις εντολές, αλλά ο 
φόβος που νιώθει µπροστά στην αγριότητα της µάχης και το δέος για τον ηρωισµό των αντιπάλων 
εκδηλώνεται στη συµπεριφορά του. 

Ο ίδιος ο Ιµπραήµ απεικονίζεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων. Δυναµικός και ψυχρός στις 
αντιδράσεις του αλόγου του, παρατηρεί το «δηµιούργηµά» του. Η παρουσία του είναι επιβλητική, 
καθώς ο αιµοσταγής Ιµπραήµ είναι αποφασισµένος να ισοπεδώσει την πόλη, ως τιµωρία για την 
πολυετή αντίστασή της. 

Το µεγαλείο των άµαχων Μεσολογγιτών εκφράζεται και πάλι µέσω της γυναικείας µορφής. Αν 
και πληγωµένη, δεν το βάζει στα πόδια˙ στέκεται εκεί, φρουρός της πόλης. Η στάση του σώ-
µατός φανερώνει ότι είναι στοχαστική, µπροστά στην ορµητική θύελλα των κατακτητών. Η 
γαλήνη, όµως, και η ήρεµη σκέψη ήταν τα χαρακτηριστικά που πρυτάνευαν στο Μεσολόγγι, και 
οδήγησαν στην πάνδηµη απόφαση της Εξόδου. Η παρουσία της σε αυτή τη σκηνή εκφράζει 
ολόκληρη την ιστορία της πόλης. 

Παρότι το κορµί της είναι ηµίγυµνο, το στήθος της εκτεθειµένο, εκείνη δεν νιώθει καµία ντροπή. 
Μπορεί να είναι γυµνή σωµατικά (δείγµα της ταλαιπωρίας που έχει υποστεί), αλλά διαθέτει 
ατσάλινο πνεύµα. Έχει άκρατη πίστη στις αρχές και τις αξίες του Αγώνα, είναι µέλος µια πόλης 
που αγγίζει πλέον τη δόξα. 

Το γεγονός ότι κάθεται ατάραχη, υποδηλώνει ότι περιµένει υποµονετικά να ανταµώσει τα δεινά 
της µοίρα της. Τα δεινά που είναι κοινά για όλη την πόλη και τους ανθρώπους της. Όπως όλοι οι 
Εξοδίτες, είναι πειθαρχηµένη, ηρωική, αποφασισµένη για όλα. Η µοναδική λύτρωση για εκείνη 
πλέον είναι ο θάνατος. 

Η απεικόνιση αυτή µαρτυρά το ιδιάζον ψυχολογικό κλίµα που επικρατούσε στο υπό πολιορκία 
Μεσολόγγι. Μια πόλη καλλιεργηµένη, µια πόλη µε ανόθευτη πίστη σε κοινές αρχές και αξίες, µια 
πόλη µε έντονα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. οµαδικότητα), µια πόλη αποφασισµένη να 
θυσιαστεί ηρωικά και να µη φοβηθεί το µαρτυρικό της τέλος.
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Πίνακας 8. Η Ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη 
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΓΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΘΥΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Θεόδωρος Βρυζάκης 

*Σύµφωνα µε προφορικές 
µαρτυρίες

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Πρωτότυπο

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εσωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Θυσία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ένας ηλικιωµένος άνδρας κρατά 
ένα δαδί και κατευθύνεται προς 
τα βαρέλια. Μπροστά του είναι 
αφηµένο ένα σπαθί. Άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά συµµετέχουν, 
ενώ στο βάθος διακρίνονται 
φιγούρες να παρακολουθούν το 

συµβάν.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Ηρωισµός, ισότητα, απόγνωση, 
ελπίδα, θρησκευτικότητα, 

πειθαρχία

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Η ανατίναξη έγινε στις 10 Απριλίου 1826 (ηµέρα της Εξόδου του Με-
σολογγίου). Ο Χρήστος Καψάλης, δηµογέροντας του Μεσολογγίου, 
µάζεψε όλους τους ανήµπορους σε µια µπαρουταποθήκη του Μεσο-
λογγίου, και οι γυναίκες είχαν ποτίσει αφιόνι τα παιδιά τους. Τότε έγι-
νε η ανατίναξη. Ο Καψάλης προτίµησε να πεθάνει, παρά να γίνει 
σκλάβος των Τούρκων αυτός και οι συµπατριώτες του.



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στο συγκεκριµένο πίνακας ο Βρυζάκης προσπαθεί να αποδώσει µε ρεαλισµό την ένταση της 
στιγµής. Το σπαθί είναι παρατηµένο κάτω˙ πλέον πολεµούν οι ιδέες. 

Ο Καψάλης, η κεντρική µορφή του πίνακα, απεικονίζεται µε µορφή που θυµίζει το Χριστό. Το 
αποφασιστικό βλέµµα του προς τα πάνω (στο Θεό) και η ρωµαλέα κίνησή του, του προσδίδουν 
χαρακτηριστικά ηµίθεου. Δεν είναι απλά ένας ήρωας, είναι ο λυτρωτής των συντοπιτών του, 
αυτός που θα παραδώσει τις ψυχές τους σε Αυτόν. 

Ο κοσµοσείστης δαυλός είναι αυτός που θα φωτίσει τους λαούς. Η φωτιά -ως νόηµα του κόσµου 
κατά τον Ηράκλειτο (Κάλφας & Ζωγραφίδης, 2006) ή ως συστατικό του πνεύµατος κατά τους 
Στωικούς- σηµατοδοτεί το γεγονός ότι οι φλόγες θα κηρύξουν σε όλο τον κόσµο τη νίκη των 
ιδεών του Μεσολογγίου. Του Μεσολογγίου που καίγεται από τη φλόγα της ελευθερίας, που δεν 
πρόκειται να χαθεί, αλλά θα αναγεννηθεί µέσα από τη στάχτη του. 

Ο ρεαλισµός των στιγµών φαίνεται και από τις µορφές των Μεσολογγιτών. Ναι µεν ετοιµάζονται 
να υπερβούν τα ανθρώπινα και να θυσιαστούν, αλλά δεν χάνουν τα συναισθήµατά τους. Κάποιοι 
αγκαλιάζονται, άλλοι φιλιούνται, άλλοι κρύβουν το πρόσωπό τους και άλλοι κοιτάζουν προς τον 
ουρανό αντικρύζοντας τη µοίρα που τους περιµένει, αλλά κανείς δεν υποχωρεί. Επικρατεί ηρεµία 
και τα πρόσωπά τους είναι γαλήνια. Όλοι καρτερικά και µε τη θέλησή τους ακολουθούν το 
πεπρωµένο τους˙ είναι η ώρα να γράψουν τη δική τους ιστορία, να γίνουν νεοµάρτυρες για χάρη 
της Ελευθερίας. 

Και σε αυτό τον πίνακα, η παρουσία της Μεσολογγίτισσας µάνας είναι επιβλητική. Στο πρώτο 
επίπεδο του πίνακα, οι µάνες σπεύδουν να προστατέψουν τα παιδιά τους. Παρότι είναι 
ναρκωµένα, εκείνες θέλουν να θυσιαστούν σφιχταγκαλιάζοντάς τα. Μαζί ήρθαν στον κόσµο, µάζι 
θα φύγουν. Η Μεσολογγίτισσα µάνα, όπως κάθε µάνα, είναι ηρωίδα˙ το παιδί είναι προ-
τεραιότητα της και στη ζωή και στο θάνατο. Η µάνα συµβολίζει την οικογένεια, που µε 
ανιδιοτελή αγάπη πονά και φροντίζει τα παιδιά της υπό οποιαδήποτε συνθήκη, τη σκλαβωµένη 
ελευθερία που αναζητά τη λύτρωσή της. 

Τα έντονα χρώµατα τονίζουν το ρεαλισµό της παράστασης, αλλά συνάµα το έντονο κοκκινωπό 
χρώµα τονίζει την εφιαλτικότητα της στιγµής, το θάνατο και τη λύτρωση που ακολουθούν.  

Στο βάθος, σε ένα παράθυρο φαίνονται λιγοστές φιγούρες Τούρκων. Οι µορφές τους είναι 
σκούρες και πρωτόγονες. Τα µάτια τους φεγγοβολούν σαν να είναι απόκοσµα τέρατα. Συµβολί-
ζουν το διαβολικό κακό, την ατιµία και το θάνατο. 

Ο πίνακας απεικονίζει µια εκ των κορυφαίων στιγµών του Αγώνα. Είναι η στιγµή της καταξίωσης 
του ιδεολογικού περιοχοµένου της πνευµατικής ανάπτυξης της πόλης. Είναι η στιγµή που µια 
δραµατική εικόνα προβάλλει σε όλη την Ευρώπη τη δίψα του συνόλου των αγωνιστών του ’21 
για ελευθερία. 

Ο ηρωισµός, η θυσία, η ελευθερία, η πειθαρχία, η κοινωνικότητα, η πίστη στο Θεό, η λύτρωση, η 
αποφασιστικότητα και η αντίσταση µέχρις εσχάτων υπογράφονται στην απεικόνιση του Βρυζάκη.
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Πίνακας 9. Η  Ελλάδα µέσα από τα ερείπια του Μεσολογγίου 
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΞΙΑΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΓΥΜΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΘΥΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ferdinand Victor Eugène 
Delacroix (1826)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

*Στην Πινακοθήκη - Μουσείο 
Ιστορίας & Τέχνης αναφέρεται 
εσφαλµένα πως το πρωτότυπο 
εντοπίζεται στο Μουσείου του 
Λούβρου στη Γαλλία! Το έργο 
εκτίθεται στο Musée des Beaux - 

Arts de Bordeaux

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Φωτοαντίγραφο

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Αγωνία για το αύριο, επιβίωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Μια γυναίκα ξεπροβάλλει µέσα 
από τα ερείπια. Το χέρι ενός 

νεκρού είναι καταπλακωµένο από 
µπάζα. Πίσω της στέκει ένας 
άνδρας, κρατά ένα λάβαρο και 
ατενίζει προς µια κατεύθυνση. 

Στο βάθος ο ορίζοντας 
απεικονίζεται σε µαύρο φόντο.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Διαπολιτισµικότητα, θάνατος, 
ηρωισµός, ισότητα, δικαιοσύνη, 
ελπίδα, θρησκευτικότητα

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Το θέµα του συγκεκριµένου πίνακα είναι η Ελλάδα στα ερείπια του 
Μεσολογγίου, εµπνευσµένο από τη µάχη των Ελλήνων στην τρίτη 
πολιορκία του Μεσολογγίου. Απεικονίζει τη στιγµή του πολέµου στην 
Ελλάδα και την ανεξαρτησία της από τον τουρκικό ζυγό, παρουσιάζο-
ντας την Ελλάδα ως µια γυναίκα µε ελληνική παραδοσιακή στολή σε 
στάση απόγνωσης.



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

O Delacroix ως γνήσιο τέκνο του Ροµαντισµού, δηµιούργησε ένα πίνακα συνδυάζοντας τη 
λιτότητα µε το λυρισµό. 

Κεντρική ηρωίδα µια γυναίκα. Η Ελλάδα, έχοντας γυναικεία µορφή, θρηνεί πάνω στα ερείπεια 
του Μεσολογγίου. Το πρόσωπό της δείχνει απελπισµένο από το ολοκαύτωµα που αντικρίζει 
γύρω, αλλά η στάση του κορµιού της δηλώνει εγκαρτέρηση και αρχοντιά.  

Πίσω της στο βάθος, σκοτάδι. Ο θάνατος έχει σκεπάσει τα πάντα. Γύρω της υπάρχουν παντού 
ερείπια από κατεστραµµένα κτήρια. Από κάτω της το χέρι ενός νεκρού, ο οποίος φαίνεται σαν να 
προσπαθούσε µάταια να αποφύγει το θάνατο. Και µέσα στο σκοτάδι στέκεται καµαρωτός ο 
Τούρκος κατακτητής. Είναι µαύρος, καθώς συµβολίζει το κακό που βρήκε την πόλη. Η στάση του 
και η ράβδος που κρατά θυµίζει το Χάρο και το δρεπάνι του, που αδηµονεί να µεταφέρει τους 
θανόντες στον Άδη. 

Παρά ταύτα, η Ελλάδα ντυµένη µε καθαρά παραδοσιακά ρούχα σαν να αψηφά τα δεινά και να 
αντέχει ακόµα, στέκεται στιβαρή στα πόδια της και µε δυναµική έκφραση φαίνεται σαν να 
προσκυνά στα ερείπια και να είναι αυτή που θα δώσει ζωή στην πόλη.  Το ιλαρό φως του πίνακα, 
τα χέρια  σε στάση  ελευθερίας και η πλάκα που είναι πεσµένη, είναι στοιχεία που παραπέµπουν 
ευκρινώς στην ανάσταση του  Χριστού. Η γυναίκα Ελλάδα είναι σύµβολο - φορεάς των ιδεών της 
απόφασης της Εξόδου, µέσω των οποίων θα αναγεννηθεί η χώρα και θα τις εντυπώσει βαθιά και 
στον ιδεολογικό κόσµο της υπόλοιπης Ευρώπης.  

Όπως συνηθίζεται στους πολιτικούς πίνακες του Delacroix, το στήθος της γυναίκας είναι εκτε-
θειµένο (αν και όχι εντελώς, όπως συµβαίνει συνήθως). Η έκθεση του στήθους -χαρακτηρίζει 
τους ζωγράφους του Ροµαντισµού- δεν δηλώνει σεξουαλικότητα, ούτε έχει σκοπό να την 
ευτελίσει και να δηλώσει ανηθικότητα. Το γυµνό στήθος δείχνει δύναµη και υπερφυσική δύναµη. 
Δεν είναι µια συνηθισµένη γυναίκα, είναι µια «θεότητα». Είναι µια θεότητα που συµβολίζει την 
Επανάσταση, την Ελευθερία, τη Δηµοκρατία (Néret, 1999). 

Η Ελλάδα του Delacroix αποτυπώνει όλες τις αξίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η θυσία της 
πόλης: την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον ανθρωπισµό, την αθανασία του πνεύµατος, την ουσία 
της ζωής. Είναι ο πίνακας που αναγνωρίζει τον αγώνα και τις ιδέες του Μεσολογγίου.
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Πίνακας 10. Θυσία 
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΞΙΑΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΓΟΝΙΚΟΣ 
ΓΥΜΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΘΥΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ François-Émile de Lansac (1828)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Πρωτότυπο 

*Ο de Lansac ήταν µαθητής του 
Eugène Delacroix 

*Η Έλενα Βενιζέλου αγόρασε τον 
πίνακα από το Μουσείο του 
Λούβρου, τον οποίο και χάρισε 

στο Μεσολόγγι

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εξωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Θυσία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Μια γυναίκα στρέφει ένα 
µατωµένο σπαθί προς το µέρος 
της, ενώ στην αγκαλιά της είναι 
ένα νεκρό παιδί. Δίπλα της 

κείτεται νεκρός ένας άνδρας, ενώ 
από την αντίθετη πλευρά 
διακρίνονται κοµµένα άκρα 

ποδιών.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Διαπολιτισµικότητα, θάνατος, 
ηρωισµός, ισότητα, δικαιοσύνη, 
ελπίδα, θρησκευτικότητα

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Απεικονίζει µια Μεσολογγίτισσα, την ώρα του χαµού και στο τελευ-
ταίο σκαλοπάτι της απόγνωσης, σκοτώνει το παιδί και ετοιµάζεται να 
σκοτωθεί κι εκείνη. Το πρόσωπο της γυναίκας - µάνας, που αψηφάει 
και προκαλεί το θάνατο εκφράζει την απελπισία, την αποφασιστικότη-
τα, αλλά και την αξιοπρέπεια.



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε δύο χρόνια µετά την Έξοδο, και αποτυπώνει τις ιδέες που κυριάρχησαν 
στο Μεσολόγγι. Η επίδραση του Delacroix στη σύνθεση του µαθητή του είναι εµφανής. Το θέµα, 
το χρώµα και η γραµµή θυµίζουν έντοντα τη «Σφαγή της Χίου» (Κορδόση, 1999). 

Σε πρώτο πλάνο, κεντρικό πρόσωπο του πίνακα είναι µια Μεσολογγίτισσα µάνα. Η τραγικότερη 
φιγούρα του αγώνα, ο σύγχρονος µύθος της Ιφιγένειας. Η Μεσολογγίτισσα, µάλιστα, έχει πιο 
δραµατικό ρόλο. Προτού θυσιαστεί για το καλό της πατρίδας και του αγώνα, έχει η ίδια θυσιάσει 
το παιδί της. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Το πρόσωπό της αποτυπώνει την απελπισία και την 
απόγνωση, αλλά εκείνη αψηφά το θάνατο, τον προκαλεί˙ οφείλει να ακολουθήσει πιστά την 
απόφαση και να υπηρετήσει την αξιοπρέ-πειά της. Η αξιοπρέπεια είναι το µόνο που της έχει 
µείνει. Η ζωή της είναι µάταιη πλέον. Δεν έχει πατρίδα, έχει χάσει το στήριγµα του σπιτιού της, 
έχει θυσιάσει το παιδί της για να µην πέσει στα χέρια του έχθρου και µε αυτοθυσία στρέφει το 
µαχαίρι στον ίδιο της τον εαυτό, προκειµένου να αποφύγει τον εξευτελισµό και την ταπείνωση. 

Κάτω δεξιά της φαίνονται τα ακρωτηριασµένα άκρα των ποδιών του άνδρα της. Ο 
ακρωτηριασµός της οικογένειάς της είναι γεγονός, έχει χαθεί ο προστάτης του σπιτιού. Η µάνα, 
όµως, αντιµετωπίζει την πραγµατικότητα µε ηρωισµό. Εξ αριστερών της κείτεται νεκρός, µετά τη 
µαχαιριά - εκδίκηση, ο σφαγέας της οικογένειας της. Όπου δεν είναι µόνο εχθρός της οικογένειάς 
της, είναι εχθρός του πολιτισµού, του ανθρώπου, του καλού, είναι ο άπιστος. 

Όπως και στον πίνακα του Delacroix (9), ο µαθητής του επιλέγει να αφήσει εκτεθειµένο το 
στήθος της Μεσολογγίτισσας. Σε έναν ακόµη πολιτικοποιηµένο πίνακα, το γυµνό εκτεθειµένο 
στήθος απενοχοποιείται, αποσυνδέεται από τη ντροπή, και ταυτίζεται µε τη δύναµη και τη 
υπερφυσική δύναµη. Εξάλλου, η Μεσολογγίτισσα δεν είναι µια απλή γυναίκα. Η πράξη της 
ξεπερνά τα εγκόσµια και αγγίζει τη σφαίρα του υπερφυσικού. Το στήθος της έδωσε το γάλα της 
ελευθερίας της ψυχής στο παιδί της.  

Το  παιδί συµβολίζει την  αγνότητα, το καλό, την  ελπίδα  που αµαυρώνεται και την αδικία που 
κυοφορείται µέσα στον πόλεµο. Διαχρονικά, τα άµαχα - αθώα παιδιά είναι οι παράπλευρες 
απώλειες της ανθρώπινης αλαζονείας και µαταιοδοξίας. Στις εκφράσεις του σώµατος του 
προσώπου και του σώµατος της µάνας και του παιδιού διαγράφεται η περήφανη τραγικότητα των 
πρωταγωνιστών. Αφενός µεν υπάρχει το δράµα και η απόγνωση, αφετέρου δε αποτυπώνονται ο 
ηρωισµός και η αυτοθυσία. Αυτές οι εκφράσεις εµπεριέχουν όλο το νόηµα της θυσίας των 
Μεσολογγιτών: µετέτρεψαν το δράµα τους σε πράξη ηρωική, υπερβατική. 

Η αναπόσπαστη σύνδεση της απόφασης µε τη χριστιανική θρησκεία εντυπώνεται και σε αυτή τη 
σκηνή. Παρότι απουσιάζουν τα θρησκευτικά σύµβολα, ο τρόπος που αγκαλιάζει η µητέρα το 
παιδί θυµίζει το τρόπο που υποδέχεται το πτώµα του νεκρού Χριστού η Παναγία µετά την 
αποκαθήλωση. Η Μεσολογγίτισσα µάνα ως άλλη Παναγία συµβολίζεται ως η µητερά των δοξα-
σµένων ηρώων του Μεσολογγίου, αλλά και ως η µητέρα όλων των Ελλήνων. Το νεκρό παιδί της 
ως το καλό και η ελπίδα, προµηνύει την «ανάσταση» της πατρίδας και τη τελική λύτρωση. 

Στο βάθος, ο ουρανός είναι θολός και ανησυχητικός. Η καταχνιά (θάνατος)  καταπλακώνει τη 
συντεντριµµένη πόλη του Μεσολογγίου. Τα κατάλευκα σύννεφα υποδεικνύουν ότι κάτι συµ-
βαίνει σε υπερβατικό επίπεδο. Είναι οι ψυχές των αγωνιστών, οι οποίες έχουν απελευρωθεί, έχουν

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

λυτρωθεί, και τις οποίες έχει υποδεχθεί Εκείνος. Οι ηρωικές αυτές ψυχές φωτίζουν την ελπίδα. 
Την ελπίδα (=ελευθερία) που δεν έχει χαθεί, που απεικονίζεται µε το µπλε χρώµα της Ελλάδας.  

Ο συγκεκριµένος πίνακας είναι ωδή όχι µόνο στη Μεσολογγίτισσα µάνα, αλλά στην κάθε 
Ελληνίδα αγωνίστρια, στην κάθε µάνα. Η γυναίκα - µάνα ακολουθεί πιστά το πλάνο της. Σέβεται 
τον άνθρωπο, πειθαρχεί στις ιδέες και τις αξίες, είναι αποφασιστική, και αντιστέκεται µέχρι την 
ύστατη ώρα. Ο de Lansac αποθεώνοντας τη γυναίκα, αποτυπώνει τα ιδανικά µιας πολιτείας που 
τα εφήρµοσε στην πράξη µε την απόφαση της Εξόδου.
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Πίνακας 11. Η Ανατίναξη του Ανεµόµυλου από τον  

Επίσκοπο Ιωσήφ των Ρωγών 
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ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΞΙΑΚΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΓΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΦΥΛΟΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ 
ΗΡΩΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΘΥΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΥΤΡΩΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ιωάννης Κασόλας

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

*Ο πρωτότυπος πίνακας φιλοτε-
χνήθηκε από τον Θ. Βρυζάκη

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Ελαιογραφία

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Εσωτερικός χώρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΑΣ Θυσία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ένας ιερέας κρατώντας 
ετοιµάζεται να ανατινάξει τα 

βαρέλια που διακρίνονται. Άνδρες 
γυναίκες και παιδιά συµµετέχουν 

στο γεγονός. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Ηρωισµός, ισότητα, απόγνωση, 
ελπίδα, θρησκευτικότητα, 

πειθαρχία, φόβος

ΛΕΖΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Την επόµενη ηµέρα µετά την Έξοδο του Μεσολογγίου (11/4/1826), ο 
Ιωσήφ των Ρωγών προτίµησε να πεθάνει µε τους εναποµείναντες 
Μεσολογγίτες παρά να γίνει σκλάβος των Τούρκων. Δεν σκοτώθηκε 
κατά την ανατίναξη, όµως τραυµατίστηκε σοβαρά, τον έπιασαν οι 
Τούρκοι και τον κρέµασαν στον ανεµόµυλο.



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

 Βρυζάκης στον συγκεκριµένο πίνακα, έχει επιλέξει παρόµοιο θέµα µε τον πίνακα 8 (Η Ανατίναξη 
του Χρήστου Καψάλη). 

Ωστόσο, εδώ απουσιάζει το υπερβατικό στοιχείο. Ο Ιωσήφ των Ρωγών δεν έχει την ηµίθεη 
απεικόνιση του Καψάλη, ενώ τα πρόσωπα των Μεσολογγιτών είναι πλέον τροµαγµένα. 

Είµαστε στην ηµέρα µετά την Έξοδο. Οι Μεσολογγίτες έχουν βιώσει τα δραµατικά γεγονότα και 
τη σφαγή της Εξόδου. Είναι ψυχολαγικά ράκη. Είχαν χάσει συγγενείς, φίλους, συντοπίτες, την 
πόλη τους, ενώ πλέον ξέρουν ότι η µοναδική τους ελπίδα είναι ο θάνατος. 

Ο Ιωσήφ, την ηµέρα που συντασσόταν η απόφαση για την Έξοδο, είχε αποτρέψει τη θανάτωση 
των γυναικών και των παιδιών, όπως είχε προταθεί. Τη συγκεκριµένη στιγµή, όµως, δεν είναι 
µονάχα θεµατοφύλακας της χριστιανικής πίστης, αλλά και των ιδεών και των αξιών της πόλης. 
Δεν θέλει να παραδοθεί κανείς στα χέρια των εχθρών και να βασανιστεί. Αντιβαίνει το ρόλο του 
ως φορέας του Λόγου της Ζωής, και ετοιµάζεται να υπηρετήσει το θάνατο. Το νεύµα που κάνει 
κοιτάζοντας προς τον ουρανό, Τον καλεί να παραλάβει τις εµπιστευµένες σ’ αυτόν ψυχές. Ο 
θάνατος των Μεσολογγιτών θα είναι θάνατος βιολογικός. Το πνεύµα τους και η ψυχή τους θα 
λυτρωθεί. 

Η παρουσία της Μεσολογγίτισσας µάνας έντονη κι εδώ. Σφιχταγκαλιάζει τα παιδιά της, δέεται 
προς Αυτόν για το ύστατο θαύµα που θα τα κρατήσει ζώντανα και ελεύθερα. Για άλλη µια φορά η 
µάνα είναι η προστάτιδα, η οικογένεια, η απελευθέρωση. 

Τα χρώµατα που κυριαρχούν είναι το µαύρο και το κόκκινο. Οι σκοτεινές φιγούρες στο δεύτερο 
επίπεδο του πίνακα και στη µορφή του Ιωσήφ υποδηλώνουν το θάνατο που ανταµώνει και τους 
τελευταίους ζώντες. Απ’ την άλλη, το κόκκινο χρώµα αποκτά διττή σηµασία. Συνεχίζει να 
συµβολίζει τη ασίγαστη φλόγα των Μεσολογγιτών για ελευθερία, τη φλόγα που θα απλωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, αλλά πλέον υποδηλώνει και τη δραµατική κατάσταση της πόλης. Είναι 
αντανάκλαση της φωτιάς και του ολοκαυτώµατος. 

Την έσχατη ώρα όλη η πόλη παραµένει ενωµένη. Πολίτες και Εκκλησία είναι ένα σώµα, 
πειθαρχηµένοι, ηρωικοί και αποφασισµένοι µέχρι τελικής πτώσεως. Η ανατίναξη του 
Ανεµόµυλου δεν ήταν µια πράξη απόγνωσης για εκείνους, ήταν κάτι ανώτερο. Ήταν µια λύτρωση 
από τα δεινά, ήταν η απελευθέρωση της ψυχής τους. Το κύκνειο άσµα της πόλης ήταν γι’ αυτούς 
η αναγνώριση και η δικαιώση του αγώνα τους, αλλά και η χαραυγή της ελπίδας για όλους τους 
Έλληνες.
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6.2 Ανάλυση κειµένων 

Το δεύτερο µέρος της σηµειωτικής ανάλυσης βασίζεται στην δοµική σηµαντική και τον Greimas. Η 

ανάλυση κειµένων υπό το µοντέλο του Greimas, δεν έχει σαν στόχο την απλή ερµηνεία των 

κειµένων, αλλά την βαθύτερη κατανόηση των αντικειµενικών δοµών τους (Χριστοδούλου, 20141).  

Πρέπει να σηµειώθει ότι στην παρακάτω ανάλυση για την επισήµανση των κωδίκων έχει 

χρησιµοποιηθεί διαφορετικός χρωµατισµός για τον καθένα, ενώ ακολουθεί ο σχολιασµός των 

κειµένων σε επίπεδο συµπαραδηλώσεων. 
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Πρώτη χρονική περίοδος: Κειµενικές πηγές αφήγησης γεγονότων προ της 
υλοποίησης της απόφασης Εξόδου 

Κείµενο 1. Η Απόφαση της Εξόδου 

Πηγή: Σιµώνη-Λιόλιου, Μ., Μεσολόγγι: Η Αθάνατη Ιερά Πόλις, Αθήνα: Κηφισιά (2008), 85-87. 

   «Ἐν ὀνόµατι τῆς Ἁγίας Τριάδος (θρησκευτικός κώδικας) 

Βλέποντες (κώδικας συµµετοχικότητας) τὸν ἑαυτόν µας (κώδικας αλληλεγγύης), τὸ στράτευµα 

(κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) καὶ τοὺς πολίτας (κοινωνικός κώδικας) ἐν γένει 

µικροὺς (ηλικιακός κώδικας) καί µεγάλους (ηλικιακός κώδικας) παρʾ ἐλπίδαν ὑστερηµένους 

(συναισθηµατικός κώδικας) ἀπὸ ὅλα τὰ κατεπείγοντα ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς (βιολογικός κώδικας-

πείνα) πρὸ 40 ἡµέρας (χρονικός κώδικας) καὶ ὅτι ἐκπληρώσαµεν τὰ χρέη (κώδικας αξιών-

συνείδηση) µας ὡς πιστοὶ (κώδικας αξιών-πίστη) στρατιῶται της πατρίδος (πατριωτικός κώδικας) 

εἰς τὴν στενὴν πολιορκίαν (ιστορικός κώδικας, πολεµικός κώδικας) ταύτη καὶ ὅτι, ἐὰν µίαν ἡµέραν 

(χρονικός κώδικας) ὑποµείνωµεν (συναισθηµατικός κώδικας-απόγνωση) περισσότερον θέλοµεν 

(συναισθηµατικός κώδικας, κώδικας αλληλεγγύης) ἀποθάνει (κώδικας θανάτου) ὄρθιοι (ηρωικός 

κώδικας) εἰς τοὺς δρόµους (γεωγραφικός κώδικας) ὅλοι (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετο-

χικότητας). 

Θεωροῦντες (κώδικας συµµετοχικότητας)  ἐκ τοῦ ἄλλου ὅτι µᾶς ἐξέλιπεν κάθε ἐλπὶς βοηθείας 

(συναισθηµατικός κώδικας-εγκατάλειψη) καὶ προµηθείας (βιολογικός κώδικας-πείνα, οικονοµικός 

κώδικας) τόσον ἀπὸ τὴν θάλασσαν (γεωγραφικός κώδικας) καθώς καὶ ἀπὸ τὴν ξηρὰν (γεωγραφικός 

κώδικας) ὥστε νὰ δυνηθῶµεν να βαστάξωµεν (συναισθηµατικός κώδικας-απελπισία), ἐνῷ 

εὑρισκόµεθα νικηταί (ηρωικός κώδικας) τοῦ ἐχθροῦ (πολεµικός κώδικας, διεθνικός κώδικας), 

ἀποφασίσαµεν (κοινωνικός κώδικας, κώδικας αξιών-συνείδηση) ὁµοφώνως (κώδικας αλληλεγγύης, 

κώδικας συµµετοχικότητας): Ἡ ἔξοδός (ιστορικός κώδικας, πολεµικός κώδικας) µας νά γίνῃ βράδυ 

εἰς τὰς δύο ὥρας τῆς νυκτός 10 Ἀπριλίου (χρονικός κώδικας), ἡµέρα Σάββατον  καὶ ξηµερώνοντας 

τῶν Βαΐων (χρονικός κώδικας), κατά τὸ εξής σχέδιον (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση, κώδικας 

συµµετοχικότητας) ἤ ἔλθῃ ἤ δὲν ἔλθῃ βοήθεια (συναισθηµατικός κώδικας-αποφασιστικότητα): 

�82



Α΄. - Ὅλοι (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) οἱ Ὁπλαρχηγοί (κοινωνικός 

κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) οἱ ἀπὸ τἠν Δάµπιαν τοῦ Στορνάρη (γεωγραφικός κώδικας) ἕως εἰς 

τὴν Δάµπιαν τοῦ Μακρῆ (γεωγραφικός κώδικας), µὲ τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν των (κώδικας αξιών-

υπακοή, κώδικας συµµετοχικότητας), µία κολώνα (στρατιωτικός κώδικας), νὰ ριχθοῦν (συναισθη-

µατικός κώδικας-αποφασιστικότητα) εἰς τὴν δάµπιαν τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὴν ἀκρογιαλιάν (γεωγραφικός 

κώδικας), εἰς τὸ δεξιόν (τοπικός κώδικας). Ἡ σηµαία (πατριωτικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) 

τοῦ στρατηγοῦ (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) Νότη Βότζιαρη (κώδικας διασηµότη-

τας) θέλει µείνει ἀνοικτή (πολεµικός κώδικας-δράση), ὡς ὁδηγός τοῦ σώµατος τούτου (στρατιω-

τικός κώδικας, κώδικας συµµετοχικότητας). Ὁ Στρατηγός (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός 

κώδικας) Μακρής (κώδικας διασηµότητας) νὰ τὴν συνοδεύσῃ µὲ εἰδήµονες (κοινωνικός κώδικας, 

κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας), ὅπου γνωρίζουν τὸν τόπον (γεωγραφικός 

κώδικας). 

Β΄. - Ὅλοι (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) οἱ Ὁπλαρχηγοί (κοινωνικός 

κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) οἱ ἀπὸ τὴν Δάµπιαν τοῦ Στρατηγοῦ Μακρῆ (γεωγραφικός 

κώδικας) ἕως τὴν Μαρµαροῦν (γεωγραφικός κώδικας), µὲ τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν των (κώδικας 

αξιών-υπακοή, κώδικας συµµετοχικότητας), µία κολώνα (στρατιωτικός κώδικας) ὅλοι (κώδικας 

αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας), νὰ ριχθοῦν (συναισθηµατικός κώδικας-αποφασι-

στικότητα) εἰς τὸν προµαχῶνα (γεωγραφικός κώδικας) ἀριστερὰ (τοπικός κώδικας) κατὰ τῶν 

εχθρῶν (πολεµικός κώδικας, διεθνικός κώδικας). Ὁ Στρατηγός (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός 

κώδικας) Μακρής (κώδικας διασηµότητας), µὲ τὴν σηµαίαν (πατριωτικός κώδικας, στρατιωτικός 

κώδικας) του ἀνοικτήν (πολεµικός κώδικας-δράση), θέλει εἶναι ὁ ὁδηγός (κοινωνικός κώδικας, 

στρατιωτικός κώδικας) τοῦ σώµατος (στρατιωτικός κώδικας, κώδικας συµµετοχικότητας) τούτου, 

ἀριστερά (τοπικός κώδικας). 

Γ΄. - Διὰ νὰ µή µπερδευθῇ (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση, κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός) 

τὸ Στράτευµα (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) µὲ ταὶς φαµελλιαίς (κοινωνικός 

κώδικας, οικογενειακός κώδικας) δίδεται τὸ γεφύρι τῆς Δάµπιας τοῦ Στορνάρη (γεωγραφικός 

κώδικας), καὶ ὅλοι (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) οἱ φαµελλῖται (κοινωνικός 

κώδικας, οικογενειακός κώδικας), ἐντόπιοι (πατριωτικός κώδικας) καί ξένοι (διεθνικός κώδικας), νὰ 

ταὶς συνοδεύσουν (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός) καὶ νὰ διαβοῦν ἀπʾ 

ἐκεῖ. Τὰ δύο γεφύρια (γεωγραφικός κώδικας) εἶναι τὸ µὲν διὰ τὴν δεξιὰν (τοπικός κώδικας) 
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κολώναν (στρατιωτικός κώδικας)  καὶ τὸ τῆς Λουνέττας (γεωγραφικός κώδικας) διὰ τὴν ἀριστεράν 

(τοπικός κώδικας). 

Δ΄. - Κάθε (κώδικας συµµετοχικότητας) ὁπλαρχηγὸς (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδι-

κας) νὰ σηκώνῃ (κώδικας αλληλεγγύης, πολεµικός κώδικας-δράση) τοὺς στρατιώτας (κοινωνικός 

κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) του ἀνὰ ἕναν (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) ἀπὸ τὸν προµα-

χῶνά του (γεωγραφικός κώδικας,  πολεµικός κώδικας), ὥστε ὁ τόπος (γεωγραφικός κώδικας) νὰ 

µείνῃ εὔκαιρος (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) ἕως εἰς τὴν ὕστερην ὥραν (συναισθηµατικός 

κώδικας-αποφασιστικότητα, κώδικας θανάτου). 

Ε΄. - Οἱ ἀπὸ τὴν Μαρµαροῦν (γεωγραφικός κώδικας), ἅµα σκοτειδιάσῃ (χρονικός κώδικας), νὰ 

τραβηχθοῦν ἀπὸ ἕνας – ἕνας καὶ νὰ σταθοῦν (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) εἰς τὴν Δάµπιαν τοῦ 

Χορµόβα (γεωγραφικός κώδικας).  

ΣΤ΄. - Ὁ Τζιαβέλας (κώδικας διασηµότητας), µὲ ὅλον (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετο-

χικότητας) τὸ Βοηθητικόν σῶµα (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας), νὰ µείνῃ ὀπισθο-

φυλακή (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση, στρατιωτικός κώδικας)˙ αὐτός µὲ ὅλους (κώδικας αλλη-

λεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) θέλει περιέλθει ὅλον τὸν γὐρον (τοπικός κώδικας) τοῦ 

Φρουρίου (γεωγραφικός κώδικας) νὰ δώσῃ τήν εἴδησιν (κώδικας επικοινωνίας) εἰς ὅλους (κώδικας 

αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) καὶ νὰ τοὺς πάρῃ µαζί του (κώδικας αλληλεγγύης, 

κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός). 

Ζ΄. - Τὸ σῶµα (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) τῆς Κλείσοβας (γεωγραφικός κώδι-

κας), ὁδηγούµενον (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) ἀπὸ τοὺς Ὁπλαρχηγούς (κοινωνικός κώδικας, 

στρατιωτικός κώδικας) του, νὰ ἐξέλθῃ µὲ τὰ πλοιάρια (οικονοµικός κώδικας) εἰς τὴν µίαν τῆς 

νυκτός (χρονικός κώδικας), σιγανά (ηχητικός κώδικας) καὶ ἅµα φθάσῃ εἰς τὴν ξηρὰν (γεωγραφικός 

κώδικας) νὰ σταθῇ (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) ἕως εἰς τὰς 2 ὥρας (χρονικός κώδικας), ὅπου 

θὰ γἰνῃ τὸ κίνηµα ἀπʾ ἐδῶ (συναισθηµατικός κώδικας-αποφασιστικότητα), νὰ κινηθῇ (κοινωνικός 

κώδικας-οργάνωση) καὶ αὐτό. 

Η΄. - Ὁ τόπος (γεωγραφικός κώδικας), τὸ σηµεῖον τῆς δευθύνσεώς µας (γεωγραφικός κώδικας), 

θέλει εἶναι ὁ Ἅγιος Σιµεός (γεωγραφικός κώδικας, αρχιτεκτονικός κώδικας, θρησκευτικός κώδι-

κας). Οἱ ὁδηγοὶ (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) θέλουν προσέχει νὰ συγκεντρω-
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θοῦµεν (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) ἐκεῖ ὅλοι (κώδικας συµµετοχικότητας, κώδικας αξιών-

αλληλοσεβασµός, κώδικας αλληλεγγύης). 

Θ΄. - Οἱ λαγουµτζῆδες (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας) νὰ βάλουν εἰς τὰ φυτίλια 

φωτιά (πολεµικός κώδικας-δράση), λογαριάζοντες νὰ βαστάξουν µετὰ τὴν ἔξοδον (ιστορικός κώδι-

κας, πολεµικός κώδικας) µας µία ὥρα ἐπέκεινα (χρονικός κώδικας). Τὸ ἴδιον νὰ οδηγηθοῦν καὶ οἱ 

εἰς τὰς πυριτοθήκας (αρχιτεκτονικός κώδικας) εὑρισκόµενοι ἀσθενεῖς καὶ χωλοί (κοινωνικός κώδι-

κας, κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός, κώδικας αλληλεγγύης). Ἠξεύροµεν  ὅλοι (κώδικας συµµετο-

χικότητας) τὸν Καψάλην (κώδικας διασηµότητας). 

Ι΄. - Ἐπειδή θὰ πληγωθοῦν (συναισθηµατικός κώδικας, ηρωικός κώδικας) καὶ πολλοὶ ἐξ’ηµῶν 

(κώδικας συµµετοχικότητας) εἰς τὸν δρόµον (γεωγραφικός κώδικας), κάθε σύνδροφος (κοινωνικός 

κώδικας, κώδικας αλληλεγγύης) χρεωστεῖ (κώδικας αξιών-αυταπάρνηση) νὰ τὸν βοηθῇ (κώδικας 

αλληλεγγύης) καὶ νὰ παίρνῃ (κώδικας αλληλεγγύης) καὶ τʾ ἅρµατά (πολεµικός κώδικας) του, καὶ 

ἐὰν δὲν εἶναι (κώδικας αξιών-συνεργασία) ἐκ τοῦ ἰδίου σώµατος (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτι-

κός κώδικας). 

ΙΑ΄. - Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς (κώδικας αξιών-πειθαρχία) κανένας νὰ µὴ ἁρπάξῃ (κώδικας 

αξιών-τιµιότητα) ἅρµα (πολεµικός κώδικας) συνδρόφου (κώδικας αλληλεγγύης) του εἰς τὸν δρό-

µον (γεωγραφικός κώδικας), πληγωµένου ἤ ἀδυνάτου (συναισθηµατικός κώδικας, ηρωικός κώδι-

κας), ἀργυροῦν (οικονοµικός κώδικας) ἤ σιδηροῦν (οικονοµικός κώδικας) καὶ φύγῃ (κώδικας ανη-

θικότητας). Ὅπου φανῇ τοιοῦτος, µετὰ τὴν σωτηρίαν (λυτρωτικός κώδικας, ηρωικός κώδικας, 

συναισθηµατικός κώδικας-αποφασιστικότητα/ελπίδα) µας θέλει δίδει τὸ πρᾶγµα ὀπίσω καί θέλει 

θεωρεῖσθαι ὡς προδότης (κώδικας ανηθικότητας). 

ΙΒ΄. - Οἱ φαµελλῖται (κοινωνικός κώδικας, οικογενειακός κώδικας), ὅλοι (κώδικας συµµετοχι-

κότητας, κώδικας αλληλεγγύης), ἅµα προκαταλάβουν τοὺς δύο προµαχῶνας (γεωγραφικός κώδι-

κας) αἱ ἄλλαι δύο κολώναις (στρατιωτικός κώδικας), θέλουν κινηθῆ ἀµέσως (πολεµικός κώδικας-

δράση), ὥστε νὰ περιστοιχισθοῦν (κώδικας αλληλεγγύης). ἀπὸ τὴν ὀπισθοφυλακήν (κοινωνικός 

κώδικας-οργάνωση, στρατιωτικός κώδικας). 

ΙΓ΄. - Κανένας νὰ µὴ ὁµιλήσῃ ἤ φωνάξῃ (κώδικας αξιών-πειθαρχία) τὴν ὥραν (χρονικός κώδι-

κας) τῆς ἐξόδου (ιστορικός κώδικας, πολεµικός κώδικας) µας, ἕως ὅτου νὰ πέσῃ (συναισθηµατικός 
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κώδικας-αποφασιστικότητα) τὸ δουφέκι (πολεµικός κώδικας-δράση) εἰς τὸ ὀρδί (στρατιωτικός 

κώδικας) τοῦ Κιουταχῆ (κώδικας διασηµότητας) ἀπὸ τὴν βοήθειαν (κώδικας αλληλεγγύης), ὁποῦ 

περιµένοµεν (συναισθηµατικός κώδικας-ελπίδα) καὶ ἐὰν, κατὰ δυστυχίαν (συναισθηµατικός κώδι-

κας-αβεβαιότητα), δὲν ἔλθουν βοήθειαν οἱ ὄπισθεν (στρατιωτικός κώδικας, τοπικός κώδικας), πάλιν 

θέλουν κινηθῆ (πολεµικός κώδικας-δράση) ἀµέσως (χρονικός κώδικας), ὅταν κινηθοῦν (πολεµικός 

κώδικας-δράση) αἱ σηµαῖαι (πατριωτικός κώδικας, στρατιωτικός κώδικας). 

ΙΔ΄. - Ὅσοι τῶν ἀδυνάτων καὶ πληγωµένων (συναισθηµατικός κώδικας, ηρωικός κώδικας) ἐπι-

θυµοῦν (κώδικας αξιών-ελεύθερη βούληση) νὰ ἐξέλθουν (πολεµικός κώδικας-δράση) καὶ δύνανται, 

νὰ εἰδοποιηθοῦν (κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός, κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας επικοινωνίας) 

ἀπὸ τὰ σώµατά (στρατιωτικός κώδικας) των τοῦτο. 

ΙΕ΄. - Τὰ µικρὰ παιδιὰ (ηλικιακός κώδικας) ὅλα (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχι-

κότητας)  νὰ τὰ ποτίσουν ἀφιόνι (κώδικας θυσίας) οἱ γονεῖς (γονικός κώδικας), ἅµα σκοτειδιάσῃ 

(χρονικός κώδικας). 

ΙΣΤ΄. - Τὸ µυστικόν (συνθηµατικός κώδικας, κώδικας επικοινωνίας) θέλει τὸ ἔχοµεν: “Καστρινοὶ 

(συνθηµατικός κώδικας) καὶ Λογγίσιοι (συνθηµατικός κώδικας)” 

ΙΖ΄. - Διὰ νὰ εἰδοποιηθοῦν (κώδικας επικοινωνίας)  ὅλοι (κώδικας συµµετοχικότητας, κώδικας 

αξιών-αλληλοσεβασµός, κώδικας αλληλεγγύης) οἱ Ἀξιωµατικοί (κοινωνικός κώδικας, στρατιωτικός 

κώδικας) τὸ σχέδιον (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση) ἐπιφορτίζεται (κώδικας αξιών-ιεραρχία) ὁ 

Νικόλας Κασοµούλης (κώδικας διασηµότητας), γραµµατεύς (κοινωνικός κώδικας) τοῦ Στορνάρη 

(κώδικας διασηµότητας), νὰ περιέλθῃ ἀπὸ τώρα (χρονικός κώδικας) νὰ τοὺς τὸ διαβάσῃ (κώδικας 

επικοινωνίας), ἰδιαιτέρως εἰς τόν καθέναν (κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός). Ἐὰν δὲ (κοινωνικός 

κώδικας-οργάνωση/εναλλακτικό σχεδίο), εἰς αὐτὸ τὸ διάστηµα (χρονικός κώδικας), ἔξαφνα φανῇ 

(συναισθηµατικός κώδικας-ελπίδα) ὁ στόλος µας (στρατιωτικός κώδικας), πολεµῶν (πολεµικός 

κώδικας-δράση) καὶ νικῶν (ηρωικός κώδικας) νὰ µείνωµεν (κώδικας αξιών-πειθαρχία) ἕως ὅτου 

(χρονικός κώδικας) ἀνταποκριθοῦµεν (κώδικας συµµετοχικότητας, κώδικας αλληλεγγύης). 

  Ἐν Μισολογγίῳ (γεωγραφικός κώδικας)  10 Ἀπριλίου 1826 (χρονικός κώδικας)» 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το κείµενο της απόφασης της Εξόδου βρίθει αξιών και ιδανικών της Μεσολογγίτικης πολιτείας, 
πάνω στις οποίες στηρίχτηκε ο αγώνας της πόλης. 

Ιστορική προσέγγιση 

Η πρώτη παράγραφος του κειµένου, «Βλέποντες τὸν ἑαυτόν µας, τὸ στράτευµα καὶ τοὺς πολίτας 
ἐν γένει µικροὺς καί µεγάλους παρʾ ἐλπίδαν ὑστερηµένους ἀπὸ ὅλα τὰ κατεπείγοντα ἀναγκαῖα 
τῆς ζωῆς πρὸ 40 ἡµέρας καὶ ὅτι ἐκπληρώσαµεν τὰ χρέη µας ὡς πιστοὶ στρατιῶται της 
πατρίδος εἰς τὴν στενὴν πολιορκίαν ταύτη καὶ ὅτι, ἐὰν µίαν ἡµέραν ὑποµείνωµεν 
περισσότερον, θέλοµεν ἀποθάνει ὄρθιοι εἰς τοὺς δρόµους ὅλοι», αναφέρονται τα γεγονότα και η 
σκληρή πραγµατικότητα που οδήγησε τους Μεσολογγίτες στην Έξοδο. Δίνεται η ρεαλιστική εικό-
να της πόλης, η µεγάλη προσφορά των κατοίκων, µε σκοπό να καταγραφεί από τον ιστορικό του 
µέλλοντος το µεγαλείο των Ελλήνων πολιορκηµένων, και να καταδειχτεί ότι πράττουν λογικά και 
φιλοσοφηµένα. Η θυσία δεν είναι µια πράξη άγνοιας και απόγνωσης, είναι πράξη λύτρωσης - 
υποχρέωσης προς την πατρίδα. 

Η δεύτερη παράγραφος του κειµένου, «Θεωροῦντες ἐκ τοῦ ἄλλου ὅτι µᾶς ἐξέλιπεν κάθε ἐλπὶς 
βοηθείας καὶ προµηθείας, τόσον ἀπὸ τὴν θάλασσαν καθώς καὶ ἀπὸ τὴν ξηρὰν ὥστε νὰ 
δυνηθῶµεν να βαστάξωµεν, ενῷ εὑρισκόµεθα νικηταί τοῦ ἐχθροῦ, ἀποφασίσαµεν ὁµοφώνως: 
Ἡ ἔξοδός µας νά γίνῃ βράδυ εἰς τὰς δύο ὥρας τῆς νυκτός 10 Ἀπριλίου, ἡµέρα Σάββατον καὶ 
ξηµερώνοντας τῶν Βαΐων, κατά τὸ εξής σχέδιον, ἤ ἔλθῃ ἤ δὲν ἔλθῃ βοήθεια», αποτελεί εκτίµη-
ση της κατάστασης, ενώ διαπιστώνεται ο αποκλεισµός κάθε ελπίδας για εξωτερική βοήθεια. Οι 
πολιορκούµενοι πρέπει να στηριχθούν µόνο στις δικές τους δυνάµεις. 

Με λίγα λόγια, οι δύο εισαγωγικές παράγραφοι έχουν σαν στόχο την καταγραφή της ζοφερής 
πραγµατικότητας που επικρατούσε στην πόλη, µε απώτερο σκοπό τη διαχρονικότητα, ώστε η ορ-
θότητα της απόφασης να είναι αδιαµφισβήτη στο διηνεκές. 

Επίσης, οι επικριτικές λέξεις που χρησιµοποιούνται («ὑστερηµένους», «ἐκπληρώσαµεν», «ὑπο-
µείνωµεν», « θέλοµεν ἀποθάνει) δίνουν κι ένα καταγγελτικό τόνο στην απόφαση. Οι Μεσολογγί-
τες ναι µεν φρόντισαν για την υστεροφηµία τους, δείχνοντας εντιµότητα και πατριωτισµό, αλλά εί-
χαν περιέλθει σε αδιέξοδο («ἐξέλιπεν κάθε ἐλπὶς βοηθείας καὶ προµηθείας») εξαιτίας της εγκα-
τάλειψής τους από όλους. Είχαν το θάρρος της γνώµης τους και η απόφαση διατυπώνει µε 
αξιοπρέπεια το παρόπονο σύσσωµης της πόλης. Μόνος ο λαός αποφάσισε το µέλλον του, µόνος 
θυσιάστηκε, αλλά δοξάστηκε πάνδηµος («ἀποφασίσαµεν ὁµοφώνως»). 

Παρότι ήταν έγκλειστοι, δεν υπήρξε αντίρρηση γιατί όλοι ήταν νικητές, και τα ιδανικά τους στο 
ζενίθ του ανθρωπισµού. Γνώριζαν τη µαταιότητα της αποστολής τους. Ήταν σίγουροι για το τρα-
γικό τους τέλος. Όµως, το φρόνηµά τους ήταν ακµαιότατο, και η πορεία τους προς τη δόξα χαρά-
χτηκε στις πιο ξεχωριστές σελίδες της ιστορίας. 

Θρησκευτική προσέγγιση 

Ο τίτλος του κειµένου, «Ἐν ὀνόµατι τῆς Ἁγίας Τριάδος», θυµίζει το γνωµικό του Κολοκοτρώνη 
ότι «Ο Θεός έδωσε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει 
πίσω» (Λαζαρόπουλος, 2013).
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι Μεσολογγίτες της χριστιανικής παιδείας πίστευαν βαθιά ότι το ξεσήκωµα του λαού για την 
ελευθερία ήταν δοσµένο από το Θεό, και η Αγία Τριάδα είχε λάβει αυτή την αµετάκλητη 
απόφαση. Ο τίτλος ήταν επηρεασµένος και από την παρουσία του Ιωσήφ των Ρωγών στο 
συµβούλιο, κι αποτελεί τεκµήριο της θείας ευλογίας και ιερότητας της απόφασης. 

Η επιρρόη της χριστιανικής παιδείας στη ζωή των Μεσολογγιτών αποτυπώνεται ως ελπίδα («Ἐὰν 
δὲ, εἰς αὐτὸ τὸ διάστηµα, ἔξαφνα φανῇ ὁ στόλος µας, πολεµῶν καὶ νικῶν νὰ µείνωµεν ἕως ὅτου 
ἀνταποκριθοῦµεν»), αλληλοβοήθεια («Ἐπειδή θὰ πληγωθοῦν καὶ πολλοὶ ἐξ’ηµῶν εἰς τὸν δρό-
µον, κάθε σύνδροφος χρεωστεῖ νὰ τὸν βοηθῇ καὶ νὰ παίρνῃ καὶ τʾ ἅρµατά του, καὶ ἐὰν δὲν 
εἶναι ἐκ τοῦ ἰδίου σώµατος»), εφαρµογή κανόνων («Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς κανένας νὰ µὴ 
ἁρπάξῃ ἅρµα συνδρόφου του εἰς τὸν δρόµον, πληγωµένου ἤ ἀδυνάτου, ἀργυροῦν ἤ σιδηροῦν 
καὶ φύγῃ» -παραποµπή στο «οὐ κλέψεις»), µέριµνα περί προστασίας των οικογενειών («Οἱ 
φαµελλῖται ὅλοι, ἅµα προκαταλάβουν τοὺς δύο προµαχῶνας αἱ ἄλλαι δύο κολώναις, θέλουν 
κινηθῆ ἀµέσως, ὥστε νὰ περιστοιχισθοῦν ἀπὸ τὴν ὀπισθοφυλακήν»), φροντίδα για τα παιδιά (« 
Τὰ µικρὰ παιδιὰ ὅλα νὰ τὰ ποτίσουν ἀφιόνιοἱ γονεῖς, ἅµα σκοτειδιάσῃ»), αλλά κι ως ορισµός 
τόπου συνάντησης ενός άγιου τόπου («Ὁ τόπος, τὸ σηµεῖον τῆς δευθύνσεώς µας, θέλει εἶναι ὁ 
Ἅγιος Σιµεός»). 

Τέλος, η ηµέρα που ορίστηκε η Έξοδος («ἡµέρα Σάββατον καὶ ξηµερώνοντας τῶν Βαΐων»), είχε 
σαν σκοπό την ανύψωση του θρησκευτικού ηθικού των Μεσολογγιτών. 

Στρατιωτική προσέγγιση 

Στρατηγικός σκοπός της απόφασης ήταν η σωτηρία και η ελευθερία της πόλης του Μεσολογγίου 
και των πολιτών της. Εκτός από τη σύσσωµη στήριξη λαού και πολιτικών («ἀποφασίσαµεν ὁµο-
φώνως») που δεν αφήνει περιθώρια αµφισβήτησης, σηµαντικό στοιχείο ήταν και η αναπτέρωση 
του ηθικού µαχόµενων και αµάχων. Για το σκοπό αυτό έγινε ειδική αναφορά στο όνοµα της Αγίας 
Τριάδος, ώστε να δηλωθεί η θεία προστασία, αναγνωρίστηκαν στο υπό χρόνια πολιορκούµενο 
λαό οι θυσίες που έκανε (« ὑστερηµένους ἀπὸ ὅλα τὰ κατεπείγοντα ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς»), ανα-
γνωρίστηκε ότι οι πολίτες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους έναντι της πατρίδας («ὅτι 
ἐκπληρώσαµεν τὰ χρέη µας ὡς πιστοὶ στρατιῶται της πατρίδος»), και θεωρήθηκαν νικητές 
(«ἐνῷ εὑρισκόµεθα νικηταί τοῦ ἐχθροῦ), καθώς κατόρθωσαν να ταπεινώσουν τον εχθρό µε την 
µακροχρόνια αντοχή και την αντίστασή τους. 

Η στρατιωτική οργάνωση των Μεσολογγιτών ήταν αψεγάδιαστη. Είχαν λεπτοµερώς σχεδιάσει τις 
κινήσεις τους, είχαν αναθέσει αρµοδιότητες σε κάθε σώµα ξεχωριστά, και είχαν προβλέψει ακόµη 
και το ενδεχόµενο ενός σχεδίου β’. Από πλευράς τακτικής, στόχος των Μεσολογγιτών ήταν η 
µυστικότητα και ο αιφνιδιασµός. Εκτός από την επιλογή νυχτερινής ώρας για την επίθεση, 
αποφάσισαν να χρησιµοποιήσουν και συνθηµατικές λέξεις («Καστρινοὶ καὶ Λογγίσιοι») για την 
µεταξύ τους επικοινωνία. Τέλος, υπήρχε και εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση εµφάνισης του 
στόλου («Ἐὰν δὲ, εἰς αὐτὸ τὸ διάστηµα, ἔξαφνα φανῇ ὁ στόλος µας, πολεµῶν καὶ νικῶν νὰ 
µείνωµεν ἕως ὅτου ἀνταποκριθοῦµεν). 

Κοινωνικο-πολιτειάκη προσέγγιση 
Η πολυετής πολιορκία του Μεσολογγίου, αντί να λυγίσει τις κοινωνικές αντιστάσεις της πολιτείας 
των Μεσολογγιτών,  δηµιούργησε ένα κοινωνικό φαινόµενο που εκφράστηκε  µέσω µιας κοινωνι-
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κής πολιτικής, η οποία έλαβε το χαρακτήρα ενός αµοιβαίου κοινωνικού συµβολαίου. Στόχος του 
ήταν η δηµιουργία δοµών αγάπη, αλληλεγγύης, αλληλοσεβασµού, συνεργασίας και συµµετοχικό-
τητας, ώστε όλη η πόλη να λειτουργεί σαν µια καλοκουρδισµένη µηχανή δηµοκρατίας. Εξού και 
το γεγονός ότι σύσσωµοι οι πολίτες, οµόφωνα σαν µονάδα, αποφασίζουν και ενεργούν συλλο-
γικά. 

Τα κοινωνιολογικά δεδοµένα της απόφασης εκφράζονται µέσω της οµαδικότητας των θέσεων που 
αποτυπώνει. Ο πληθυντικός αριθµός ( χρησιµοποιείται για τη διατύπωση τόσο των διαπιστώσεων 
όσο και των εντολών, («Βλέποντες», «ἐκπληρώσαµεν», «Θεωροῦντες», «δυνηθῶµεν», «βαστά-
ξωµεν», «εὑρισκόµεθα», «ἀποφασίσαµεν», «µείνωµεν», «ἀνταποκριθοῦµεν»), ενώ για τον ίδιο 
σκοπό χρησιµοποιείται πολλάκις το επίθετο «ὅλοι». 

Ωστόσο, η κοινωνική µέριµνα του κοινωνικού και πνευµατικού Μεσολογγίου εστιάζει στη σωτη-
ρία των «φαµελλιῶν». Στις παραγράφους Γ΄(«Διὰ νὰ µή µπερδευθῇ τὸ Στράτευµα µὲ ταὶς φα-
µελλιαίς, δίδεται τὸ γεφύρι τῆς Δάµπια τοῦ Στορνάρη, καὶ ὅλοι οἱ φαµελλῖται, ἐντόπιο καί ξένοι, 
νὰ ταὶς συνοδεύσουν καὶ νὰ διαβοῦν ἀπʾ ἐκεῖ») και ΙΒ΄ («Οἱ φαµελλῖται ὅλοι, ἅµα προκατα-
λάβουν τοὺς δύο προµαχῶνας αἱ ἄλλαι δύο κολώναις, θέλουν κινηθῆ ἀµέσως, ὥστε νὰ περι-
στοιχισθοῦν ἀπὸ τὴν ὀπισθοφυλακήν») λαµβάνεται ειδική µέριµνα για την ασφάλεια και τη 
σωτηρία των οικογενειών. Μια πρωτόγνωρη και εντυπωσιακή στάση. Ακόµα και στην έσχατη 
στιγµή, χρέος της πόλης ήταν να προστατέχει τις οικογένειες, τις γυναίκες και τα παιδιά. 

Επίσης, η παράγραφος Θ΄(« Οἱ λαγουµτζῆδες νὰ βάλουν εἰς τὰ φυτίλια φωτιά, λογαριάζοντες 
νὰ βαστάξουν µετὰ τὴν ἔξοδον µας µία ὥρα ἐπέκεινα.» ) πραγµατεύεται την προστασία και την 
ακεραιότητα των κατοίκων. Οι «λαγουµτζῆδες» είχαν την υποχρέωση να ναρκοθετήσουν την πό-
λη, µε σκοπό να επιφέρουν θανάσιµες απώλειες στον εχθρό. Ωστόσο, έπρεπε να µεριµνήσουν για 
το χρόνο έκρηξης των εκρηκτικών, ούτως ώστε να µην τραυµατιστεί κανένας πολίτης. 

Οι «ἀσθενεῖς καὶ χωλοί» δεν αφέθηκαν στη µοίρα τους. Υπήρχε µέριµνα και γι' αυτούς, την 
οποία ανέλαβε ο Χρήστος Καψάλης («Ἠξεύροµεν ὅλοι τὸν Καψάλην»). Πιθανότερη σωτηρία γι’ 
αυτούς ήταν ο θάνατος, αλλά θάνατος ένδοξος και περήφανος, όχι ατιµωτικός. Στην παράγραφο 
ΙΔ΄, µάλιστα, δίνεται η δυνατότητα στους «ἀδυνάτους καὶ πληγωµένους» αποφασίσουν αν θα 
λάβουν µέρος στην Έξοδο. Το µήνυµα της Εξόδους δίνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλει-
σµούς. Η αδελφοσύνη και η συναλληλία στον µέγιστο βαθµό της. 

Η µέριµνα ήταν ειδική και για τα παιδιά. Παρότι, αρχικά, υπήρξε η ιδέα να θανατωθούν οι 
γυναίκες και τα παιδιά, ώστε να µην προδοθεί η Έξοδος και να αποφευχθεί ο πανικός, ο Ιωσήφ 
των Ρωγών αντέδρασε έντονα σ’ αυτό το ενδεχόµενο. Ήταν αδύνατο µια πολιτεία γαλουχηµένη 
µε τα χριστιανικά και δηµοκρατικά ιδεώδη να βασίσει τον αγώνα της σε µια τέτοια αδικία (Παπα-
δηµητρίου, 1993). Η λύση ήταν η υπευθυνότητα και η «ανθρωπιά», οι γονείς έπρεπε να πειθαρ-
χήσουν και «Τὰ µικρὰ παιδιὰ ὅλα νὰ τὰ ποτίσουν ἀφιόνι», όπως και έγινε.  

Η απόφαση απηχεί τη βαθιά κοινωνική νοοτροπία του Μεσολογγίτη που, όµως, στηρίζεται στην 
πειθαρχία και την ύπαρξη κανόνων κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι ποινικές διατάξεις που στηρίζουν 
την εν δικαίω λειτουργία της πολιτείας του Μεσολογγίου, αποδίδονται µέσω των κανόνων που 
τέθηκαν στην απόφαση: 
• Στην παράγραφο Ι΄: « Ἐπειδή θὰ πληγωθοῦν καὶ πολλοὶ ἐξ’ηµῶν εἰς τὸν δρόµον, κάθε σύν-
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δροφος χρεωστεῖ νὰ τὸν βοηθῇ» (σεβασµός και περίθαλψη τραυµατιών πολέµου), «καὶ νὰ 
παίρνῃ καὶ τʾ ἅρµατά του» (προστασία δηµόσιας & ιδιωτικής περιουσίας), «καὶ ἐὰν δὲν εἶναι 
ἐκ τοῦ ἰδίου σώµατος» (ηθικό δίκαιο). 

• Στην παράγραφο ΙΑ΄: «Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς κανένας νὰ µὴ ἁρπάξῃ ἅρµα συνδρόφου 
του εἰς τὸν δρόµον» (κλοπή και σεβασµός ξένης ιδιοκτησίας), «πληγωµένου ἤ ἀδυνά-
του» (σεβασµός στον πάσχοντα), «καὶ φύγῃ» (εγκατάλειψη αναξιοπαθούντος), «Ὅπου φανῇ 
τοιοῦτος» (αδικοπραγία), «µετὰ τὴν σωτηρίαν µας» (κράτος δικαίου), «θέλει δίδει τὸ πρᾶγ-
µα ὀπίσω» (αποκατάσταση αδικίας), «θέλει θεωρεῖσθαι ὡς προδότης» (εσχάτη προδοσία). 

Συναισθηµατική & αξιακή προσέγγιση 

Το Μεσολόγγι της παιδείας, του πολιτισµού, του εµπορίου και της ναυτιλίας, της ευρωπαϊκής 
κουλτούρας, των ιδεών και των αξιών, ήταν φύσει ελεύθερη και δηµοκρατική πολιτεία. Ως αποτέ-
λεσµα, η συναλληλία και ο ψυχικός δεσµός της µεσολογγίτικης κοινωνίας ήταν φαινόµενο άπαξ.  

Ενοποιός δύναµη όλων των τάξεων ήταν η πίστη του λαού. Εξάλλου, η απόφαση πάρθηκε εις το 
όνοµα της «Ἁγίας Τριάδος». Ευδιάκριτη, όµως, είναι η οµοψυχία του λαού («πιστοὶ στρατιῶται 
της πατρίδος», «ὄρθιοι εἰς τοὺς δρόµους ὅλοι») και η αλληλεγγύη προς όλους από όλους («Κάθε 
ὁπλαρχηγὸς νὰ σηκώνῃ τοὺς στρατιώτας του ἀνὰ ἕναν ἀπὸ τὸν προµαχῶνά του», «Τὰ µικρὰ 
παιδιὰ ὅλα νὰ τὰ ποτίσουν ἀφιόνι οἱ γονεῖς», «Τὸ ἴδιον νὰ οδηγηθοῦν καὶ οἱ εἰς τὰς πυριτοθή-
κας εὑρισκόµενοι ἀσθενεῖς καὶ χωλοί»).  

Ωστόσο, το κείµενο στο σύνολό του είναι εµποτισµένο µε το ηρωικό πνεύµα που ήταν διάχυτο 
στην πόλη. Αυτό το πνεύµα ήταν που κρατούσε ζωντανές τις αντιστάσεις και τη θέληση των Με-
σολογγιτών να ανταµώσουν την ελευθερία. Όλοι λαχταρούσαν να αγωνιστούν και να θυσιαστούν, 
ακόµα και οι ανήµποροι. Λαβωµένοι, άµαχοι, γυναικόπαιδα, πολεµιστές˙ όλοι εµφανίζονται να 
φέρουν αυτό το ηρωικό πνεύµα. Ήξεραν ότι γι’ αυτούς δεν υπήρχε σωµατικός θάνατος, αλλά 
µόνο πνευµατική δόξα. 

Δεν είχαν γονατίσει («εὑρισκόµεθα νικηταί τοῦ ἐχθροῦ») από την πείνα, τις κακουχίες, τις αρρώ-
στιες, την έλλειψη πολεµοφοδίων, οπότε είχαν το ηθικό πλεονέκτηµα («ἐκπληρώσαµεν τὰ χρέη 
µας) να κοιτούν κατάµατα τα ιστορικά δρώµενα. Η λύση γι’ αυτούς ήταν µόνο ο έντιµος αγώνας 
και ο ένδοξος θάνατος, κι όχι η απλή υποταγή στη µοίρα («ἐὰν µίαν ἡµέραν ὑποµείνωµεν περισ-
σότερον, θέλοµεν ἀποθάνει ὄρθιοι εἰς τοὺς δρόµους ὅλοι»).  

Ο ηρωισµός των λαγουµτζήδων, του Καψάλη, των ανήµπορων, των γονέων που µε το θέληµά τους 
θα νάρκωναν τα παιδιά τους, κι η τόλµη µιας ολόκληρης πόλης, είναι στοιχεία που υπερβαίνουν 
την ανθρώπινη λογική. Ειδικά, όταν δεν πρόκειται για µια απόφαση δειλίας ή ύστατη προσπάθεια 
φυγής, αλλά για αντάµωµα µε το θάνατο και την ιστορία. 

Και ο ηρωισµός δεν κρίνεται µόνο από τον ένδοξο θάνατο που επιλέξαν οι Μεσολογγίτες, αλλά κι 
από το γεγονός ότι ο θάνατος αυτός είχε σαν δεδοµένο το σεβασµό στον άνθρωπο. Οι γυναίκες και 
τα παιδιά δεν σφάχτηκαν πριν την έξοδο, λήφθηκε ιδιαίτερη φροντίδα για τους άµαχους, τους 
λαβωµένους, τους ανήµπορους και τις οικογένειες. Ακόµη, µπορεί στις παραγράφους Ι΄και ΙΑ΄ να 
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υπήρξε η ρητή απαγόρευση εκµετάλλευση της περιουσίας όσων θα πληγώνονταν ή θα πέθαιναν, 
αλλά ο ύψιστος σεβασµός στον συνάνθρωπο διατυπώνεται µέσω της έκφρασης «κάθε σύνδροφος 
χρεωστεῖ». Η έννοια του σεβασµού στη µεσολογγίτικη κοινωνία, όµως, δεν περιορίζεται στο στε-
νό πλαίσιό της συµµόρφωσης και της µη προσβλητικής συµπεριφοράς, αλλά στην εκτίµηση στο 
άτοµο για τα ψυχικά και πνευµατικά του χαρίσµατα. Ο εξατοµικευµένος σεβασµός είναι µοναδικό 
γνώρισµα για την κοινωνία της πόλης, και αποδίδεται µέσω της εντολής στον Κασοµούλη «νὰ 
περιέλθῃ ἀπὸ τώρα νὰ τοὺς τὸ διαβάσῃ, ἰδιαιτέρως εἰς τόν καθέναν». 

Ωστόσο, η εντολή προς τον Κασοµούλη, εκτός από έργο κουραστικό και χρονοβόρο, δήλωνε και 
την υπευθυνότητα και την αφοσίωση που έπρεπε να δείξει ο ίδιος˙ καθένας έπρεπε να πειθαρχή-
σει στις εντολή. Η πειθαρχία, λοιπόν, ήταν ακόµα ένα γνώρισµα που απαιτούσε η κοινή πορεία 
προς την ελευθερία. Όλοι έλαβαν πειθαρχηµένα τις εντολές που τους ορίστηκαν: «οἱ Ὁπλαρ-
χηγοί», « ὁ Νότης Βότζιαρης», «ὁ Στρατηγός Μακρής», «οἱ φαµελλῖται», «ὁ Τζιαβέλας», «οἱ 
λαγουµτζῆδες», «οἱ ἀσθενεῖς καὶ χωλοί», «ὁ Καψάλης». Η πειθαρχία για τους πολίτες τους Με-
σολογγίου δεν ήταν απλή υπακοή στους κανόνες της πολιτείας τους, αλλά αφοσίωση στις ιδέες 
και τις αξίες της. 

Για αυτές τις ιδέες και τις αξίες υπέµειναν την πολιορκία, πολέµησαν και θυσιάστηκαν. Ένιωθαν 
βαθιά µέσα τους την υποχρέωση να αφήσουν ως κληροδότηµα µια ελεύθερη πατρίδα. Το αίσθηµα 
ευθύνης τους προς την πατρίδα και την ελευθερία στο κείµενο εκφράζεται ως χρέος˙ χρέος προς 
την πατρίδα («ἐκπληρώσαµεν»), την οικογένεια («οἱ φαµελλῖται ὅλοι νὰ περιστοιχισθοῦν»), την 
πίστη («ἐν ὀνόµατι τῆς Ἁγίας Τριάδος») και τον συνάνθρωπο («χρεωστεῖ νὰ τὸν βοηθῇ»). Οι 
Μεσολογγίτες βασίστηκαν στο δίκο τους τετράπτυχο, µισό και πλέον αιώνα πριν την καθιέρωση 
του συνθήµατος «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια» (Γαζή, 2011). 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά, όµως, που διαπιστώνονται στο κείµενο της απόφασης της Ε-
ξόδου είναι η αποφασιστικότητα και η αντίσταση µέχρις εσχάτων. Κανείς δεν λιποψύχησε. Η 
αποφασιστικότητα να θυσιαστούν, να λυτρωθούν και να δοξαστούν ήταν κυρίαρχη αποτυπωµένη 
στην ψυχή όλων. Αποφασιστικότητα οµόφωνη («ἀποφασίσαµεν ὁµοφώνως»), αποφασιστικότητα 
για την προστασία των ανήµπορων («νὰ οδηγηθοῦν καὶ οἱ εἰς τὰς πυριτοθήκας εὑρισκόµενοι 
ἀσθενεῖς καὶ χωλοί»), αποφασιστικότητα να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα επιβίωσης των 
παιδιών τους δίχως να στιγµατίσουν τον αγώνα θανατώνοντάς τα οι ίδιοι («τὰ µικρὰ παιδιὰ ὅλα 
νὰ τὰ ποτίσουν ἀφιόνι οἱ γονεῖς»). Αποφασιστικότητα, ακόµη, και των ίδιων των ανήµπορων 
πολιτών να υπερβάλουν εαυτούς και να πολεµήσουν όσο µπορούν («Ὅσοι τῶν ἀδυνάτων καὶ 
πληγωµένων ἐπιθυµοῦν νὰ ἐξέλθουν καὶ δύνανται, νὰ εἰδοποιηθοῦν ἀπὸ τὰ σώµατά των τοῦ-
το»), 
  
Η αντίσταση εκφράστηκε ως άρνηση υποταγής στον εχθρό. «Θέλοµεν ἀποθάνει ὄρθιοι εἰς τοὺς 
δρόµους ὅλοι», τονίζεται στην εισαγωγική παράγραφο. Φράση που αγνοεί τις συνέπειες του θα-
νάτου, και δείχνει ότι οι Μεσολογγίτες ήταν προετοιµασµένοι για όλα τα ενδεχόµενα. Η ηρωική 
αντίσταση γι’ αυτούς ήταν απάντηση αξιοπρέπειας στα δεινά τόσων ετών («Βλέποντες τὸν 
ἑαυτόν µας, τὸ στράτευµα καὶ τοὺς πολίτας ἐν γένει µικροὺς καί µεγάλους παρʾ ἐλπίδαν 
ὑστερηµένους ἀπὸ ὅλα τὰ κατεπείγοντα ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς»). Άπαντες οι Μεσολογγίτες γνώρι-
ζαν ότι επέρχεται ο βιολογικός τους θάνατος. Μολαταύτα, είχαν πλήρη συνείδηση πως έµελλε να 
δοξαστεί το πνεύµα τους, καθότι εκείνη τη στιγµή το Μεσολόγγι δεν ελάµβανε µια απλή απόφα-
ση που θα έχρηζε ωµής εκτέλεσης, αλλά δίδασκε ιδέες και αξίες όλη την οικουµένη.
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Δεύτερη χρονική περίοδος: Κειµενικές πηγές αφήγησης κατά την Έξοδο 

Κείµενο 2. Τ’ ολοκαύτωµα 

Πηγή: Φωτιάδης, Δ., Μεσολόγγι, Αθήνα: Ζαχαρόπουλος (1987), 531-541. 

 Κείνη τη στιγµή (χρονικός κώδικας) ο παπά Διαµαντής Σουλιώτης (κώδικας διασηµότητας), 

που είχε πρησµένα τα πόδια του (συναισθηµατικός κώδικας, βιολογικός κώδικας) και δεν µπορούσε 

να περπατήσει (συναισθηµατικός κώδικας),  βάζει φωτιά (πολεµικός κώδικας-δράση) σʾ ένα από τα 

τρία λαγούµια (πολεµικός κώδικας) στη Μεγάλη Ντάπια (γεωγραφικός κώδικας). Δεν πρόφτασε να 

καταλαγιάσει ο αχός (ηχητικός κώδικας) από τούτη την έκρηξη (πολεµικός κώδικας) και σκάζουν 

(πολεµικός κώδικας-δράση), τόνα πίσω από τʾ άλλο, τʾ άλλα δυο, που οι δικοί µας (κώδικας 

αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) τους είχανε βάλει µακριά φιτίλια (πολεµικός κώδικας) 

και τα ʾχαν ανάψει (πολεµικός κώδικας-δράση) πριν αποτραβηχτούν (συναισθηµατικός κώδικας-

φόβος). Παραπέρα (τοπικός κώδικας), από τη Λουνέτα ίσαµε την Τερίµπιλε (γεωγραφικός 

κώδικας), σκάζουν (πολεµικός κώδικας-δράση) τέσσερα ακόµα λαγούµια (πολεµικός κώδικας). Ένα 

απʾ αυτά ήταν τόσο γερό και καλά δεµένο , που αναποδογύρισε συθέµελα κι αυτό ακόµα το σπίτι 

(οικονοµικός κώδικας, αρχιτεκτονικός κώδικας) όπου έµεινε ο Μπάιρον (κώδικας διασηµότητας), 

αν και βρισκόταν απόµακρα (τοπικός κώδικας). Σκοτώνουνται (κώδικας θανάτου) κάµποσοι εχθροί 

(διεθνικός κώδικας) κι άλλοι αποτραβιούνται (συναισθηµατικός κώδικας-φόβος), µα για λίγο 

(χρονικός κώδικας) µονάχα, µια και δε βρίσκουνται πια πίσω (τοπικός κώδικας) τʾ αντρειωµένα 

(συναισθηµατικός κώδικας) παλικάρια (ηρωικός κώδικας, .έµφυλος κώδικας), για να τους 

αντιβγούν (ηρωικός κώδικας-αντίσταση), όπως σε τόσα άλλα τους ρεσάλτα (πολεµικός κώδικας). 

 Οι πρώτοι Τούρκοι (διεθνικός κώδικας) που πάτησαν (πολεµικός κώδικας-δράση) την πολι-

τεία (κοινωνικός κώδικας-πολιτική οργάνωση), καθώς βλέπουν να ξαναµπαίνουν (πολεµικός κώδι-

κας-δράση) τα γυναικόπαιδα (έµφυλος κώδικας, γονικός κώδικας), µε τους λιγοστούς αγωνιστές 

(ηρωικός κώδικας, κώδικας θανάτου) που τα διαφέντευαν (κοινωνικός κώδικας-οργάνωση, κώδικας 

αξιών-πειθαρχία), ρίχνουνται πάνω τους (πολεµικός κώδικας-δράση) κι αρχίζει ένας πόλεµος (πο-

λεµικός κώδικας-δράση) άνισος (συναισθηµατικός κώδικας-µαταιότητα), πεισµατικός (κώδικας 

αξιών-αυταπάρνηση), ανέλπιδος (συναισθηµατικός κώδικας-απόγνωση). Οι πατεράδες (γονικός 

κώδικας), οι γιοί και τ' αδέρφια (οικογενειακός κώδικας) δεν αγωνίζουνται πια για να νικήσουν 

(κώδικας θυσίας), µα πώς νʾ ακριβοπληρώσουν (λυτρωτικός κώδικας) οι εχθροί (διεθνικός κώδι-
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κας) τη ζωή (συναισθηµατικός κώδικας-επιβίωση) τη δικιά τους και των συγγενών τους (οικογενει-

ακός κώδικας). Πάνω σε τούτη τη βράση, που τα ντουφέκια (πολεµικός κώδικας) χτύπαγαν 

κατάστηθα και τα γιαταγάνια (πολεµικός κώδικας) στάζαν αίµα (κώδικας θανάτου, βιολογικός 

κώδικας), κάµποσες µάνες (γονικός κώδικας), που κράταγαν µωρά (ηλικιακός κώδικας) στην 

αγκαλιά (συναισθηµατικός κώδικας-µητρική αγάπη) τους, τα ρίχνουν (πολεµικός κώδικας-δράση, 

κώδικας θυσίας), όπως κοιµόνταν (βιολογικός κώδικας) βαθιά από τʾ αφιόνι που τα είχανε ποτίσει 

(κώδικας αξιών-πειθαρχία), µέσα στα ρηχά πηγάδια (τοπικός κώδικας) για να περάσουν από τον 

ύπνο (βιολογικός κώδικας) στο θάνατο (κώδικας θανάτου). 

 Πολλές γυναίκες (έµφυλος κώδικας) στην έξοδο (ιστορικός κώδικας) φόρεσαν  αντρίκια 

ρούχα (ενδυµατολογικός κώδικας) κι αρµατώθηκαν (πολεµικός κώδικας). Σε τίποτα δεν ξεχώριζαν 

από τους άλλους πολεµιστές (στρατιωτικός κώδικας). Μια απʾ αυτές ήταν η Σουλιώτισσα (πατριω-

τικός κώδικας) Σάνα (κώδικας διασηµότητας), που δούλευε (οικονοµικός κώδικας) παρακόρη 

(κοινωνικός κώδικας) στον Μάγερ (κώδικας διασηµότητας). Σφάζουν (κώδικας θανάτου) µπροστά 

(τοπικός κώδικας, κώδικας ανηθικότητας) στα µάτια της το Μάγερ (κώδικας διασηµότητας) οι 

εχθροί (διεθνικός κώδικας) και τη Μεσολογγίτισσα (πατριωτικός κώδικας) γυναίκα (οικογενειακός 

κώδικας) του. Η Σάνα (κώδικας διασηµότητας), λεβεντοκόρη (ηρωικός κώδικας), πολεµά (πολεµι-

κός κώδικας) λιονταρίσια (κώδικας αξιών-αυταπάρνηση) και σώνεται (λυτρωτικός κώδικας). 

Ώσπου πέθανε (κώδικας θανάτου), κράταγε τʾ αντρίκια ρούχα (ενδυµατολογικός κώδικας) που φό-

ρεσε στην Έξοδο (ιστορικός κώδικας) και τα ʾδειχνε (συναισθηµατικός κώδικας-υπερηφάνεια). [...] 

    -Στη θάλασσα! Στη θάλασσα! (γεωγραφικός κώδικας)… 

 Γυναίκες (έµφυλος κώδικας), µε τα παιδιά (οικογενειακός κώδικας) στα χέρια (συναι-

σθηµατικός κώδικας-µητρική αγάπη), τρέχουν και µπαίνουν (πολεµικός κώδικας-δράση) στη λιµνο-

θάλασσα (γεωγραφικός κώδικας), πρόσκαιρα (χρονικός κώδικας) νʾ ασφαλιστούν (συναισθη-

µατικός κώδικας-επιβίωση). Τις παίρνουν είδηση οι Τούρκοι (διεθνικός κώδικας) από το γιαλό 

(γεωγραφικός κώδικας) κι αρχίζει τʾ ανθρωποκυνήγι (πολεµικός κώδικας) µέσα στο νερό (τοπικός 

κώδικας). Οι δύστυχες (συναισθηµατικός κώδικας) γλιστράνε στο βούρκο (τοπικός κώδικας), 

πέφτουν και τις αρπάζουν (πολεµικός κώδικας) οι εχθροί (διεθνικός κώδικας) από τα µαλλιά 

(κώδικας ανηθικότητας) και τις τραβάνε στις βάρκες (οικονοµικός κώδικας) µʾ άγριες (συναι-

σθηµατικός κώδικας-οργή) φωνές κι ουρλιάσµατα (ηχητικός κώδικας). […] 

 Οι φαµελίτες (κοινωνικός κώδικας, οικογενειακός κώδικας) αδειάζουν (πολεµικός κώδικας-

δράση) τα ντουφέκια (πολεµικός κώδικας) τους, µα λίγοι (κώδικας θανάτου) έχουν καιρό (χρονικός 

κώδικας) να τα ξαναγεµίσουν (πολεµικός κώδικας). Γυµνώνουν την πάλα (πολεµικός κώδικας), 

σφάζουν (πολεµικός κώδικας-δράση, κώδικας θανάτου) και σφάζουνται (πολεµικός κώδικας-
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δράση, κώδικας θανάτου).  Αρπάνε (πολεµικός κώδικας-δράση, κώδικας ανηθικότητας) οι Τούρκοι 

(διεθνικός κώδικας) γυναίκες (έµφυλος κώδικας) και παιδιά (οικογενειακός κώδικας). Όπου 

πετύχαιναν νέα (ηλικιακός κώδικας) κι όµορφη (κώδικας εµφάνισης) σκοτώνονταν µεταξύ τους 

(κώδικας ανηθικότητας) ποιος θα την πρωταρπάξει (πολεµικός κώδικας-σκλαβιά). Κάµποσοι, από 

τούτους τους δύστυχους (συναισθηµατικός κώδικας), κρύβουνται (συναισθηµατικός κώδικας-

φόβος) µέσα στους βάλτους (τοπικός κώδικας), µε την ελπίδα (συναισθηµατικός κώδικας) να 

ξεγλιστρήσουν (λυτρωτικός κώδικας), µα οι εχθροί (διεθνικός κώδικας) τους ξετρυπώνουν (πολε-

µικός κώδικας-αιχµαλωσία) και λίγοι κατάφεραν να σωθούν (κώδικας θανάτου). 

 Ο Πετροφίλης (κώδικας διασηµότητας) σκοτώνει (κώδικας θανάτου, κώδικας θυσίας) τη 

νέα (ηλικιακός κώδικας) γυναίκα (έµφυλος κώδικας, οικογενειακός κώδικας)  του κι ο Χεινόπωρος 

(κώδικας διασηµότητας) την όµορφη (κώδικας εµφάνισης)  αρραβωνιαστικιά (έµφυλος κώδικας, 

οικογενειακός κώδικας) του, για να µην πέσουν στα χέρια (πολεµικός κώδικας-αιχµαλωσία) των 

εχθρών (διεθνικός κώδικας), κι έπειτα ρίχνουνται (πολεµικός κώδικας-δράση, ηρωικός κώδικας, 

κώδικας θυσίας) πάνω στους Τούρκους (διεθνικός κώδικας) και πεθαίνουν (κώδικας θανάτου). […] 

 Το πρωί της ίδιας εκείνης µέρας (χρονικός κώδικας) που γίνηκε (πολεµικός κώδικας-δράση) 

η Έξοδος (ιστορικός κώδικας), πέθανε (κώδικας θανάτου) η γυναίκα (έµφυλος κώδικας, οικογε-

νειακός κώδικας) του Καψάλη (κώδικας διασηµότητας) από εξάντληση (βιολογικός κώδικας-πείνα). 

Ο γέρος (ηλικιακός κώδικας) λέει στο γιό (οικογενειακός κώδικας) του που την έκλαιγε (συναισθη-

µατικός κώδικας-λύπη): 

  -Μην κλαις (κώδικας αξιών-ανδρεία), παιδί (οικογενειακός κώδικας) µου... Καλύτερα (συ-

ναισθηµατικός κώδικας-απόγνωση) που πέθανε (κώδικας θανάτου) και δε θα δει τις συµφορές 

(κώδικας θανάτου) όπου θʾ ακολουθήσουν (συναισθηµατικός κώδικας-επίγνωση). Εγώ θα µείνω 

εδώ (κώδικας θανάτου, κώδικας θυσίας, ηρωικός κώδικας)˙ γέροντας (ηλικιακός κώδικας) καθώς 

είµαι δεν έχω ελπίδα (συναισθηµατικός κώδικας-απελπισία) να σωθώ. Εσύ όµως να βγεις (πολεµι-

κός κώδικας-δράση) µε τους άλλους (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) και να 

κοιτάξεις να γλιτώσεις (συναισθηµατικός κώδικας-ελπίδα).  

 Φίλησε (συναισθηµατικός κώδικας-στοργή) το παιδί (οικογενειακός κώδικας) του, πήρε το 

ραβδί του και φέρνοντας βόλτα (πολεµικός κώδικας-δράση) αργά-αργά (χρονικός κώδικας) τα 

σοκάκια (τοπικός κώδικας) φώναζε (ηχητικός κώδικας) ωσάν ντελάλης (κώδικας επικοινωνίας) του 

θανάτου (κώδικας θανάτου, κώδικας θυσίας, ηρωικός κώδικας): 

    -Όποιοι (κώδικας συµµετοχικότητας) γέροι (ηλικιακός κώδικας) κι άρρωστοι (βιολογικός 

κώδικας) θένε να βρούνε γλήγορο (χρονικός κώδικας) και τιµηµένο (ηρωικός κώδικας) θάνατο 
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(κώδικας θανάτου, κώδικας θυσίας) να ʾρθουν (πολεµικός κώδικας-δράση) το βράδυ (χρονικός 

κώδικας)  στον τζεµπιχανέ (γεωγραφικός κώδικας)! 

 Πήγαν κάµποσοι (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) κι όταν οι γυναίκες  

(έµφυλος κώδικας) από την τρίτη κολόνα (στρατιωτικός κώδικας) που πισωγύρισε (συναισθη-

µατικός κώδικας-απόγνωση) θυµήθηκαν όσα διαλαλούσε (πολεµικός κώδικας-δράση) ο Καψάλης 

(κώδικας διασηµότητας) το πρωί (χρονικός κώδικας), πολλές τρέξανε (πολεµικός κώδικας-δράση), 

µέσα στην αδιέξοδη συµφορά τους (συναισθηµατικός κώδικας-απόγνωση), στην µπαρουταποθήκη 

(αρχιτεκτονικός κώδικας). Σαν γιόµισε (κώδικας συµµετοχικότητας), κλείνει (πολεµικός κώδικας-

δράση) ο Καψάλης (κώδικας διασηµότητας) την πόρτα (τοπικός κώδικας) και βγάζει τις πιο νέες 

(ηλικιακός κώδικας) στα παράθυρα (τοπικός κώδικας), να τις δουν οι εχθροί  (διεθνικός κώδικας) 

να µαζευτούν (πολεµικός κώδικας-αντιπερισπασµός). Τις ξεχωρίζουν οι Τούρκοι (διεθνικός κώδι-

κας) στʾ αχνό φως του φεγγαριού (χρονικός κώδικας) και στις αναλαµπές από τις φωτιές 

(πολεµικός κώδικας-καταστροφή) που άναψαν στα σπίτια (αρχιτεκτονικός κώδικας). Συνάζουνται 

µελίσσι (κώδικας συµµετοχικότητας) κάτω από τα Καψαλαίικα (γεωγραφικός κώδικας), βαβουρί-

ζουν και λένε πως είναι γεµάτο (κώδικας συµµετοχικότητας) µονάχα από γυναίκες (έµφυλος 

κώδικας), µια και δε βρίσκουνται πίσω από τα παράθυρα (τοπικός κώδικας), όπως στʾ άλλα σπίτια 

(αρχιτεκτονικός κώδικας), πολεµιστές (στρατιωτικός κώδικας) να τους χτυπάνε (πολεµικός 

κώδικας-δράση). Χαίρουνται για την αναπάντεχη τούτη τύχη (κώδικας ανηθικότητας-χαιρεκακία) 

και γυρεύουν να σπάσουν (πολεµικός κώδικας-δράση) την πόρτα (τοπικός κώδικας) και να µπουν. 

Μα είναι γερή και βαστά. Μερικοί, στη βιάση τους να προλάβουν (κώδικας ανηθικότητας) να 

πάρουν (πολεµικός κώδικας-σκλαβιά) τις ωραιότερες (κώδικας εµφάνισης), σκαρφαλώνουν 

(πολεµικός κώδικας-δράση) στα παράθυρα (τοπικός κώδικας) και στη στέγη (τοπικός κώδικας), να 

την τρυπήσουν και να πηδήσουν (πολεµικός κώδικας-δράση). 

 Οι κλεισµένοι (κώδικας συµµετοχικότητας) καταλαβαίνουν πως έφτασε η ύστατη στιγµή  

(χρονικός κώδικας, κώδικας θανάτου) και τραγουδάνε λυπητερά (συναισθηµατικός κώδικας) 

τραγούδια (ηχητικός κώδικας). Ο Καψάλης (κώδικας διασηµότητας), µʾ αναµµένο τα δαδί (συναι-

σθηµατικός κώδικας-αποφασιστικότητα) , ζυγώνει (πολεµικός κώδικας-δράση) τα µπαρουτοβάρελα  

(τοπικός κώδικας). Οι Τούρκοι (διεθνικός κώδικας), σπρώχνοντας µπουλούκι µαζί (κώδικας 

αλληλεγγύης), γκρεµίζουν (πολεµικός κώδικας-δράση) τέλος την πόρτα (τοπικός κώδικας) και 

χυµάνε (πολεµικός κώδικας-δράση) µέσα (τοπικός κώδικας) , φωνοκοπώντας (ηχητικός κώδικας) µʾ 

άγρια χαρά (κώδικας ανηθικότητας-χαιρεκακία). Ο Καψάλης (κώδικας διασηµότητας) ρίχνει µια 

τελευταία (συναισθηµατικός κώδικας) µατιά γύρω του (κώδικας θανάτου), σʾ εχθρούς (διεθνικός 

κώδικας) και φίλους (κώδικας αξιών-φιλία, κώδικας αλληλεγγύης) σʾ όλους (κώδικας αλληλεγ-
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γύης, κώδικας συµµετοχικότητας) αυτούς που θα πεθάνουν (κώδικας θανάτου, κώδικας θυσίας, 

ηρωικός κώδικας) µαζί του (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός) ύστερα τα 

µάτια του ψηλά (υπερβατικός κώδικας)… 

  -Μνήσθητί µου, Κύριε (θρησκευτικός κώδικας)! λέει και βάζει φωτιά (πολεµικός κώδικας-

δράση). […] 

 Το Μεσολόγγι (γεωγραφικός κώδικας) έπεσε (ιστορικός κώδικας, κώδικας θανάτου). 

 Στη γλυκιά (συναισθηµατικός κώδικας) τούτη ώρα της άνοιξης (χρονικός κώδικας) δεν 

ακούγεται (ηχητικός κώδικας) άλλο από το φλοίσβο (ηχητικός κώδικας) της θάλασσας (γεωγρα-

φικός κώδικας), τα τσακώµατα (κώδικας ανηθικότητας) των εχθρών (διεθνικός κώδικας) για τη 

µοιρασιά του πλιάτσικου (κώδικας ανηθικότητας) και το σιγανό (ηχητικός κώδικας) αναφιλητό 

(συναισθηµατικός κώδικας-πόνος) χιλιάδων γυναικόπαιδων (έµφυλος κώδικας, γονικός κώδικας), 

που κλαίνε (συναισθηµατικός κώδικας-πόνος) τους χαµένους προστάτες (οικογενειακός κώδικας, 

κώδικας θανάτου) τους και τη δικιά τους µοίρα (πολεµικός κώδικας-αιχµαλωσία). Σε λίγο 

(χρονικός κώδικας) θα φορτωθούν στα καράβια της αρµάδας (πολεµικός κώδικας) για να 

πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα (πολεµικός κώδικας-σκλαβιά) της Πόλης (γεωγραφικός κώδικας), 

της Σµύρνης (γεωγραφικός κώδικας), της Αλεξάνδρειας (γεωγραφικός κώδικας), του Κάιρου (γεω-

γραφικός κώδικας). […] 

 Σαν ξεµέρωσε η 13 του Απρίλη (χρονικός κώδικας), είκοσι σπίτια (αρχιτεκτονικός κώδικας) 

µένανε (πολεµικός κώδικας-καταστροφή), όλα κι όλα, ορθά στο Μεσολόγγι (γεωγραφικός κώδι-

κας). Στις πλαταίες (τοπικός κώδικας), στα χαντάκια (τοπικός κώδικας), στα στενοσόκακα  (τοπικός 

κώδικας) κοίτουνται χιλιάδες σκοτωµένοι (κώδικας θανάτου) και πάνω (τοπικός κώδικας) στη 

λιµνοθάλασσα (γεωγραφικός κώδικας) πλέουνε άλλα αµέτρητα κουφάρια (κώδικας θανάτου, (πολε-

µικός κώδικας-ολοκαύτωµα). Τα σκυλεύουν (κώδικας ανηθικότητας-περιύβριση νεκρού) οι εχθροί 

(διεθνικός κώδικας). Στη δίψα τους (κώδικας ανηθικότητας-βαρβαρότητα) για πλιάτσικο (κώδικας 

ανηθικότητας), ανοίγουν (κώδικας ανηθικότητας-περιύβριση νεκρού) κι αυτούς ακόµα τους τάφους 

(τοπικός κώδικας) του Μάρκου Μπότσαρη (κώδικας διασηµότητας) και του Νορµάν (κώδικας 

διασηµότητας). 

 Ο Κιουταχής (κώδικας διασηµότητας) κι ο Μπραΐµης (κώδικας διασηµότητας) βγάζουν το 

τελευταίο µπουγιουρντί τους (πολεµικός κώδικας)˙ να µαζευτούν όλα τα κουφάρια (κώδικας 

θανάτου), να σκαφτούν (πολεµικός κώδικας-δράση) κι αυτά ακόµα τα γκρέµια (τοπικός κώδικας) 

και να βγάλουν (κώδικας ανηθικότητας)  όσα βρίσκουνται κάτω απʾ αυτά, όχι µονάχα για να τα 

κάνουν σωρούς (κώδικας θανάτου) και να τα κάψουν (κώδικας ανηθικότητας-περιύβριση νεκρού), 

για να µη βροµίσει ο τόπος (γεωγραφικός κώδικας), µα και γιατί οι δυο πασάδες (κοινωνικός 
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κώδικας-αξίωµα) χρειάζουνται τʾ αυτιά των σκοτωµένων (κώδικας ανηθικότητας-περιύβριση 

νεκρού). Βάζουν (πολεµικός κώδικας-δράση) ανθρώπους να τα κόβουν προσεχτικά  (κώδικας 

ανηθικότητας), να τʾ αρµαθιάζουν  και να τα παστώνουν µʾ αλάτι (κώδικας ανηθικότητας-βαρβα-

ρότητα) µέσα σε βαρέλια (τοπικός κώδικας). Μαζεύουν έτσι τρεις χιλιάδες ζευγάρια αυτιά 

(κώδικας θανάτου, πολεµικός κώδικας-ολοκαύτωµα) και τα στέλνουν στην Πόλη (γεωγραφικός 

κώδικας), πεσκέσι στο σουλτάνο (κοινωνικός κώδικας-αξίωµα) κι απόδειξη για το πόσο µεγάλος 

στάθηκε ο ξολοθρεµός (κώδικας θανάτου, πολεµικός κώδικας-ολοκαύτωµα) τούτων των γκιαού-

ρηδων (διεθνικός κώδικας, ηρωικός κώδικας-αντίσταση), που πήγαν να χαλάσουν ντοβλέτι 

(κοινωνικός κώδικας-κρατική οργάνωση). […] 

 Αυτό στάθηκε το τέλος (κώδικας θανάτου, κώδικας θυσίας, ηρωικός κώδικας, ιστορικός 

κώδικας) του Μεσολογγίου (γεωγραφικός κώδικας). Μήτε τα τόσα ασκέρια (στρατιωτικός κώδικας) 

µήτε οι τόσες αρµάδες (στρατιωτικός κώδικας) µήτε οι τόσες τέχνες (συναισθηµατικός κώδικας-

εγκατάλειψη) των Ευρωπαίων (διεθνικός κώδικας) µήτε η αρρώστια (βιολογικός κώδικας) 

µπόρεσαν να γονατίσουν (ηρωικός κώδικας-αντίσταση) τους υπερασπιστές (στρατιωτικός κώδικας, 

ηρωικός κώδικας) του. Τους λύγισε η πείνα (βιολογικός κώδικας), που κανείς αντρειωµένος 

(κώδικας αξιών) δεν τη νίκησε ποτέ (κώδικας θανάτου, χρονικός κώδικας) Μα ούτε και τότε 

παραδόθηκαν (ηρωικός κώδικας-αντίσταση). Προτίµησαν (κώδικας αξιών-ελεύθερη βούληση) να 

µείνουν λεύτεροι (κώδικας αξιών-ελευθερία) εκείθε (τοπικός κώδικας) µε τους αδελφούς (κώδικας 

αλληλεγγύης, κώδικας αξιών-αλληλοσεβασµός) εδώθε (τοπικός κώδικας) µε το Χάρο (κώδικας 

θανάτου, υπερβατικός κώδικας). 
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Σύµφωνα µε την παράγραφο ΙΖ΄της απόφασης της Εξόδου (βλ. Κείµενο 1), ο Νικόλαος Κασο-
µούλης επιφορτίστηκε µε την ευθύνη να διαβάσει στον κάθε αξιωµατικό ξεχωριστά το κείµενο, 
προκειµένου να είναι όλοι ενηµερωµένοι. Εποµένως, ο ιστορικός ρόλος του ήταν κοµβικός για 
την υλοποίηση της απόφασης. 

Ο Φωτιάδης (1987) αναγνωρίζοντας τη συµβολή του Κασοµούλη, χρησιµοποιεί την αφήγησή 
του, προκειµένου να µεταφέρει τις εικόνες που διαδραµατίστηκαν στο Μεσολόγγι εκείνη τη χρο-
νική περίοδο. Βέβαια, όπως παραδέχεται ο Φωτιάδης, όσο πλούσιες ήταν οι πληροφορίες µέχρι 
την ώρα της Εξόδου τόσο φτωχές είναι από την Έξοδο και µετά. Το κείµενο 2, λοιπόν, δεν είναι 
αυτούσια η εξιστόρηση των γεγονότων από τον Κασοµούλη, αλλά αποτέλεσµα της σύνθεσης 
διάφορων πηγών που αποτυπώνουν την τελευταία σκηνή της τραγωδίας.  

Το κείµενο αυτό, καταρχάς, απεικονίζει την απόλυτη εφαρµογή των εντολών που δόθηκαν πριν 
την Έξοδο. Οι Μεσολογγίτες την ύστατη στιγµή τίµησαν τις αξίες τους˙ η πειθαρχία τους ήταν 
απαράµιλλη: 
• Εκρήγνυνται τα λαγούµια. Οι Μεσολογγίτες ρύθµισαν τις εκρήξεις, πρόλαβαν να αποτραβη-
χτούν, και σκοτώθηκαν µόνο εχθροί («σκάζουν, τόνα πίσω από τʾ άλλο, τʾ άλλα δυο, που οι 
δικοί µας  τους είχανε βάλει µακριά φιτίλια  και τα ʾχαν ανάψει πριν αποτραβηχτούν», 
«σκοτώνουνται κάµποσοι εχθροί»). 

• Οι µάνες είχαν φροντίσει να ποτίσουν τα παιδιά τους αφιόνι («µάνες, που κράταγαν µωρά 
στην αγκαλιά τους, τα ρίχνουν, όπως κοιµόνταν βαθιά από τʾ αφιόνι που τα είχανε 
ποτίσει»). 

• Ο Καψάλης µάζεψε τους γέρους, τους αρρώστους (πήγαν και κάποια γυναικόπαιδα κατά βού-
ληση) στην µπαρουταποθήκη για «γρήγορο και τιµηµένο θάνατο». 

Αποτύπωση της µάχης 
Παντού στο κείµενο κυριαρχεί ο πολεµικός κώδικας. Οι περιγραφές αποτυπώνουν λεπτοµερειακά 
τις µάχες σώµα µε σώµα και τη φρίκη του πολέµου:   
• Οι απώλειες που υπέστησαν οι Μεσολογγίτες ήταν τεράστιες («µια και δε βρίσκουνται πια 
πίσω  τʾ αντρειωµένα παλικάρια, για να τους αντιβγούν, όπως σε τόσα άλλα τους ρεσάλτα»,  
« οι φαµελίτες σφάζουν και σφάζουνται»). 

• Ο πόλεµος ήταν άνισος, καθώς οι Τούρκοι κυνηγούσαν ακόµα και τα γυναικόπαιδα («τα 
γυναικόπαιδα, µε τους λιγοστούς αγωνιστές που τα διαφέντευαν, ρίχνουνται πάνω τους  κι 
αρχίζει ένας πόλεµος άνισος, πεισµατικός, ανέλπιδος»). 

• Το κυνήγι θανάτου ήταν ανελέητο και οι Μεσολογγίτες προσπαθούσαν µάταια να σώθουν 
(«κάµποσοι, από τούτους τους δύστυχους, κρύβουνται µέσα στους βάλτους, µε την ελπίδα 
να ξεγλιστρήσουν, µα οι εχθροί τους ξετρυπώνουν και λίγοι κατάφεραν να σωθούν», 
«γυναίκες, µε τα παιδιά στα χέρια, τρέχουν και µπαίνουν στη λιµνοθάλασσα, πρόσκαιρα νʾ 
ασφαλιστούν. Τις παίρνουν είδηση οι Τούρκοι από το γιαλό κι αρχίζει τʾ ανθρωποκυνήγι 
µέσα στο νερό»). 

• Οι Μεσολογγίτες ζητούσαν δικαιοσύνη και µάχονταν µε όλη τους την ψυχή γι’ αυτό («οι 
πατεράδες, οι γιοί και τ' αδέρφια δεν αγωνίζουνται πια για να νικήσουν, µα πώς νʾ 
ακριβοπληρώσουν οι εχθροί τη ζωή  τη δικιά τους και των συγγενών τους»). 

• Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται δείχνουν ενέργεια και δράση: « βάζει», «ανάψει», « ξανα-
µπαίνουν», «ρίχνουνται», «χτύπαγαν», « αρµατώθηκαν», «σφάζουν και σφάζουνται», «πο-
λεµά», «αρπάζουν», «αδειάζουν», «ξαναγεµίσουν», «ξετρυπώνουν», «πηδήσουν» κ.α..
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Ωστόσο, οι τοπικοί, γεωγραφικοί, χρονικοί και ηχητικοί κώδικες που χρησιµοποιούνται τοποθε-
τούν τον αναγνώστη στην καρδιά των γεγονότων. Περιγράφονται λεπτοµερειακά τα γεγονότα που 
συµβαίνουν  στη λιµνοθάλασσα, στις πλατείες, στα σοκάκια, στις ντάπιες, στα καψαλαίικα. Ιδιαί- 
τερα, όµως, οι ηχητικοί κώδικες εντυπώνουν τη δραµατικότητα και το πέπλο θανάτου που είχε 
σκεπάσει την ηρωική πόλη (« δεν πρόφτασε να καταλαγιάσει ο αχός», « φωνές κι ουρλιάσµα-
τα», «φώναζε ωσάν ντελάλης του θανάτου», «φωνοκοπώντας µʾ άγρια χαρά», «δεν ακούγεται 
άλλο από το φλοίσβο της θάλασσας», «σιγανό αναφιλητό χιλιάδων γυναικόπαιδων»). 

Περιγραφή των δύο αντιπάλων 
Η περιγραφή των µονοµάχων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάλυση αυτού του κειµένου. Από 
τη µια πλευρά υπάρχουν οι ηρωικοί Μεσολογγίτες των συναισθηµάτων, των αξιών και του 
ανθρωπισµού, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι βάρβαροι και απάνθρωποι Τούρκοι. Οι 
Έλληνες ταυτίζονται µε την ελπίδα, ενώ οι Τούρκοι αντιπροσωπεύουν το θάνατο. Οι αντιθέσεις 
αυτές είναι χαρακτηριστικές των συναισθηµάτων που δηµιούργησε κατά την αποτύπωσή της 
αυτή η άνιση µάχη.  

Οι αξιοθαύµαστοι Μεσολογγίτες είναι αυτοί που: 
• Αντιστέκονται και πολεµούν πεισµατικά («αρχίζει ένας πόλεµος πεισµατικός») µε όλη τους τη 
δύναµη παρά τις κακουχίες («πρησµένα τα πόδια του»), παρά την εξάντληση από την πείνα 
(«πέθανε η γυναίκα του Καψάλη από εξάντληση»), παρότι ξέρουν ότι δεν θα νικήσουν («δεν 
αγωνίζουνται πια για να νικήσουν, µα πώς νʾ ακριβοπληρώσουν οι εχθροί τη ζωή τη δικιά 
τους και των συγγενών τους»). Είναι «οι γκιαούρηδες που πήγαν να χαλάσουν το ντοβλέτι». 

• Έχουν ψυχή αλύγιστη παρότι ο θάνατος τους έχει στοιχειώσει («τα ντουφέκια χτύπαγαν 
κατάστηθα και τα γιαταγάνια στάζαν αίµα») και δεν χάνουν την ελπίδα τους («κρύβουνται 
µέσα στους βάλτους, µε την ελπίδα να ξεγλιστρήσουν») 

• Που ενώ θυσιάζουν τους εαυτούς τους για την ελευθερία («γέροντας καθώς είµαι δεν έχω 
ελπίδα να σωθώ») προστάζουν τα παιδιά τους να µην το βάλουν κάτω και να παλέψουν για τη 
λύτρωσή τους  («εσύ όµως και να κοιτάξεις να γλιτώσεις»). Η αλληλεγγύη και ο αλληλο-
σεβασµός είναι εκεί παρά τη συµφορά («να βγεις µε τους άλλους», «όποιοι θένε να βρούνε 
γλήγορο και τιµηµένο θάνατο να ʾρθουν»). Παρά το τραγικό το τέλος τους, τους χαρακτη-
ρίζει η φιλία και το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο είναι και όλοι µαζί όταν «καταλαβαίνουν 
πως έφτασε η ύστατη στιγµή τραγουδάνε λυπητερά τραγούδια» 

• Είναι ανθρώπινοι και τιµούν το θεσµό της οικογένειας («οι πατεράδες, οι γιοί και τ' αδέρ-
φια», «οι µανες», «τα παιδιά», «οι φαµελίτες», «τη γυναίκα του», «την αρραβωνιαστικιά 
του»). Οι γονείς εκφράζουν έντονα την αγάπη τους προς στα παιδιά την ώρα του αποχαιρε-
τισµού είτε δίνοντάς τους θάρρος («µην κλαις […] να βγεις µε τους άλλους και κοιτάξεις να 
γλιτώσεις. φίλησε το παιδί») είτε βρίσκοντας οι ίδιοι το ανυπέρβλητο θάρρος να τα σκοτώσουν 
για να µην υποφέρουν («µάνες, που κράταγαν µωρά στην αγκαλιά τους, τα ρίχνουν, όπως 
κοιµόνταν βαθιά από τʾ αφιόνι που τα είχανε ποτίσει, µέσα στα ρηχά πηγάδια για να 
περάσουν από τον ύπνο στο θάνατο»). 

• Η µορφή τους είναι ηρωική («τα γυναικόπαιδα, µε τους λιγοστούς αγωνιστές που τα 
διαφέντευαν, ρίχνουνται πάνω τους», «λεβεντοκόρη, πολεµά λιονταρίσια και σώνεται», «ρί-
χνουνται πάνω στους Τούρκους και πεθαίνουν»), ενώ οι άντρες δεν διστάζουν να θυσιάσουν 
τις πολυαγαπηµένες τους γυναίκες ώστε να αποφύγουν την ταπείνωση της σκλαβιάς («ο Πε-
τροφίλης σκοτώνει τη νέα γυναίκα του, ο Χεινόπωρος την όµορφη αρραβωνιαστικιά του»). 

• Έχουν πίστη ανόθευτη  ακόµα κι όταν αντικρίζουν το θάνατο κατάµατα. Την ύστατη ώρα, σέ-

�99



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

βονται φίλους και εχθρούς. («Ο Καψάλης ρίχνει µια τελευταία µατιά γύρω του, σʾ εχθρούς 
και φίλους, σʾ όλους αυτούς που θα πεθάνουν  µαζί του ύστερα τα µάτια του ψηλά. 
Μνήσθητί µου, Κύριε! λέει, και βάζει φωτιά»). 

Οι αξιοθρήνητοι Τούρκοι, οι «εχθροί», όπως αποκαλούνται συνεχώς στο κείµενο, είναι αυτοί που 
τους χαρακτηρίζει η ανηθικότητα: 
• Δεν ντρέπονται να κυνηγούν γυναικόπαιδα («καθώς βλέπουν να ξαναµπαίνουν τα γυναικό-
παιδα, ρίχνουνται πάνω τους», «αρπάνε γυναίκες και παιδιά»). 

• Δεν σέβονται τη γυναίκα («τις αρπάζουν οι εχθροί από τα µαλλιά και τις τραβάνε στις 
βάρκες µʾ άγριες φωνές κι ουρλιάσµατα», «όπου πετύχαιναν νέα κι όµορφη σκοτώνονταν 
µεταξύ τους ποιος θα την πρωταρπάξει»). 

• Δεν έχουν ηθικές αναστολές και παρασύρονται εύκολα («ο Καψάλης την πόρτα και βγάζει 
τις πιο νέες στα παράθυρα, να τις δουν οι εχθροί να µαζευτούν. Τις ξεχωρίζουν οι Τούρκοι 
στʾ αχνό φως του φεγγαριού και στις αναλαµπές από τις φωτιές που άναψαν στα σπίτια. 
Συνάζουνται µελίσσι κάτω από τα Καψαλαίικα»). 

• Δεν είναι αλληλέγγυοι («οι Τούρκοι, σπρώχνοντας µπουλούκι µαζί, γκρεµίζουν τέλος την 
πόρτα και χυµάνε µέσα») 

• Είναι χαιρέκακοι («χαίρουνται για την αναπάντεχη τούτη τύχη και γυρεύουν να σπάσουν 
την πόρτα και να µπουν»). 

• Είναι απόκοσµοι και αδηφάγοι («µερικοί, στη βιάση τους να προλάβουν να πάρουν τις 
ωραιότερες, σκαρφαλώνουν στα παράθυρα και στη στέγη, να την τρυπήσουν και να 
πηδήσουν», «τα τσακώµατα των εχθρών για τη µοιρασιά του πλιάτσικου», «οι δυο 
πασάδες χρειάζουνται τʾ αυτιά των σκοτωµένων»). 

• Είναι βάρβαροι, φωνοκοπούν, ουρλιάζουν, έχουν άγριες φωνές. 
• Δεν σέβονται και ατιµάζουν τους νεκρούς, σκυλεύουν πτώµατα και τάφους («αµέτρητα 
κουφάρια σκυλεύουν οι εχθροί», «ανοίγουν κι αυτούς ακόµα τους τάφους του Μάρκου 
Μπότσαρη και του Νορµάν», « κόβουν προσεχτικά (ενν.: τα αυτιά), να τʾ αρµαθιάζουν και 
να τα παστώνουν µʾ αλάτι µέσα σε βαρέλια»). 

Η γυναίκα-µάνα 
Σε µια ακόµη ιστορική πηγή της Εξόδου, η µορφή της γυναίκας - µάνας είναι αξεπέραστη. Εκπρο-
σωπεί τη γυναίκα που δεν λειτουργεί βασιζόµενη στο ένστικτό της, αλλά ενεργεί µε γνώση και 
πλήρη συνείδηση. Αναλαµβάνει δράση και µετατρέπεται σε σύµβολο ελευθερίας και τραγικότη-
τας, καθώς στο πρόσωπό της αντικατοπτρίζονται ο ηρωισµός και το δράµα.  

Είναι ηρωική γιατί:  
• Πολεµά σώµα µε σώµα µε τον εχθρό («γυναίκες, µε τα παιδιά στα χέρια, τρέχουν και 

µπαίνουν στη λιµνοθάλασσα, πρόσκαιρα νʾ ασφαλιστούν. Τις παίρνουν είδηση οι Τούρκοι 
από το γιαλό κι αρχίζει τʾ ανθρωποκυνήγι µέσα στο νερό») 

• Φορά αντρικά ρούχα κι αρµατώνεται για να πολεµήσει µε λεβεντιά («πολλές γυναίκες στην 
έξοδο φόρεσαν αντρίκια ρούχα κι αρµατώθηκαν», «η Σάνα, λεβεντοκόρη, πολεµά 
λιονταρίσια και σώνεται»). 

• Είναι περήφανη και τιµά το παρελθόν της («ώσπου πέθανε, κράταγε τʾ αντρίκια ρούχα που 
φόρεσε στην Έξοδο και τα ʾδειχνε»). 

• Δέχεται να θυσιαστεί για να λυτρωθεί («ο Πετροφίλης σκοτώνει τη νέα γυναίκα του, ο Χεινό-
πωρος την όµορφη αρραβωνιαστικιά του»).
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• Λίγο πριν το θάνατο, καλείται να υποδυθεί το ρόλο των Σειρηνών, να δελεάσει τον εχθρό για 
να του επιβάλει θανατικό χτύπηµα. Και υπακούει δίχως σκέψη. («βγάζει τις πιο νέες στα πα-
ράθυρα, να τις δουν οι εχθροί να µαζευτούν»). 

Είναι δραµατική γιατί: 
• Αναγκάζεται να θυσιάσει τα παιδιά της για να µην υποφέρουν («κάµποσες µάνες, που 
κράταγαν µωρά στην αγκαλιά τους, τα ρίχνουν , όπως κοιµόνταν  βαθιά από τʾ αφιόνι που 
τα είχανε ποτίσει, µέσα στα ρηχά πηγάδια  για να περάσουν από τον ύπνο στο θάνατο»,) 

• Υποµένει την ταπείνωση από τον εχθρό («οι δύστυχες γλιστράνε στο βούρκο, πέφτουν και τις 
αρπάζουν οι εχθροί από τα µαλλιά και τις τραβάνε στις βάρκες µʾ άγριες φωνές κι ουρλιά-
σµατα», «όπου πετύχαιναν νέα κι όµορφη σκοτώνονταν µεταξύ τους ποιος θα την πρωταρ-
πάξει»). 

• Έχει υποµείνει τα πάνδεινα και ο οργανισµός της δεν αντέχει άλλο («πέθανε η γυναίκα του 
Καψάλη από εξάντληση»). 

• Επέζησε από τη συµφορά, και τώρα κλαίει γοερά, πονά. Έχει να διαχειριστεί το θάνατο του 
προστάτη του σπιτιού της ή και του παιδιού της, µα πάνω απ’ όλα ξέρει πως αυτήν και όσα 
παιδιά έχουν επιζήσει τους περιµένει η σκλαβιά («το σιγανό αναφιλητό χιλιάδων γυναικό-
παιδων, που κλαίνε τους χαµένους προστάτες τους και τη δικιά τους µοίρα. Σε λίγο θα 
φορτωθούν στα καράβια της αρµάδας, για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Πόλης, 
της Σµύρνης, της Αλεξάνδρειας, του Κάιρου»). 

Η σκλαβιά και η αιχµαλωσία 
Η αγέρωχες Μεσολογγίτισσες δε δίστασαν να πολεµήσουν δίπλα στους άντρες, να αυτοθυσια-
στούν ή να θυσιάσουν τα ίδια τους τα σπλάχνα; Γιατί τα έπραξαν όλα αυτά; Οι λόγοι ήταν πολ-
λοί. Ένας από τους βασικότερους, αν όχι ο πιο ισχυρός, ήταν η δίψα τους για ελευθερία. Δεν την 
άντεχαν άλλο την πνευµατική σκλαβιά. Η δίψα τους αυτή ήταν που τις έκανε να φαίνονται σκλη-
ρές και γενναίες. 

Κι όµως, η µοίρα είχε επιφυλάξει κάτι χειρότερο για όσες επέζησαν της συµφοράς. Την αιχµαλω-
σία τους, την υποταγή στους αδίστακτους έχθρους που «τις αρπάζουν οι εχθροί από τα µαλλιά 
[…] «όπου πετύχαιναν νέα κι όµορφη σκοτώνονταν µεταξύ τους ποιος θα την πρωταρπάξει»˙ 
την σκλαβιά και της ψυχής και του σώµατός τους. Είναι µια πτυχή της Εξόδου, που αποτελεί τη 
µαύρη σελίδα της. 

Οι Μεσολογγίτισσες λύγισαν µπροστά στην καταστροφή που ερχόταν. Γι’ αυτές η καταστροφή 
δεν ήταν η ηρωική Έξοδος, αλλά το µέλλον που τους περίµενε. Κλαίνε, γιατί θα προτιµούσαν να 
είχαν πεθάνει. Κλαίνε, γιατί ξέρουν πως «σε λίγο θα φορτωθούν στα καράβια της αρµάδας, για 
να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Πόλης, της Σµύρνης, της Αλεξάνδρειας, του Κάιρου». 

Η περιγραφή του τέλους 
«Το Μεσολόγγι έπεσε», είναι η φράση που υποδηλώνει την επικράτηση των Τούρκων. Το «έπε-
σε», όµως, σηµαίνει ότι απαιτήθηκε κόπος και αίµα για να υποταχθεί η πόλη, εξού και η βάναυση 
µανία των Τούρκων που εκφράστηκε µε την περιύβριση των νεκρών. 
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Οι Κιουταχής και Ιµπραήµ εξέδωσαν εντολή ζητώντας να κοπούν τ’ αυτιά των νεκρών Μεσολογ-
γιτών («Ο Κιουταχής κι ο Μπραΐµης βγάζουν το τελευταίο µπουγιουρντί τους˙ να µαζευτούν 
όλα τα κουφάρια, να σκαφτούν κι αυτά ακόµα τα γκρέµια και να βγάλουν όσα βρίσκουνται 
κάτω απʾ αυτά, όχι µονάχα για να τα κάνουν σωρούς και να τα κάψουν, για να µη βροµίσει ο 
τόπος, µα και γιατί οι δυο πασάδες χρειάζουνται τʾ αυτιά των σκοτωµένων. Βάζουν ανθρώ-
πους να τα κόβουν προσεχτικά, να τʾ αρµαθιάζουν και να τα παστώνουν µʾ αλάτι µέσα σε βα-
ρέλια»). Η απάνθρωπη αυτή πρακτική ακολουθήθηκε µόνο και µόνο για να πειστεί ο Σουλτάνος 
για την υποταγή του επί χρόνια πολιορκούµενου Μεσολογγίου («Μαζεύουν έτσι τρεις χιλιάδες 
ζευγάρια αυτιά και τα στέλνουν στην Πόλη, πεσκέσι στο σουλτάνο»).  

Αυτό το µένος των Τούρκων εξηγείται από την πρόταση: «κι απόδειξη για το πόσο µεγάλος 
στάθηκε ο ξολοθρεµός τούτων των γκιαούρηδων, που πήγαν να χαλάσουν ντοβλέτι». Η 
πανίσχυρη, την εποχή εκείνη, Οθωµανική Αυτοκρατορία θεωρούσε ως µεγάλο πλήγµα και προ-
σβολή, το γεγονός ότι µια µικρή πόλη σαν το Μεσολόγγι αντιστεκόταν µε τόσο σθένος στην 
υποταγή. Κι όχι µόνο αντιστεκόταν, αλλά είχε επιφέρει µεγάλες απώλειες στους Τούρκους. Έπρε-
πε να πέσει το Μεσολόγγι παντί τρόπω. 

Η αλαζονεία των Τούρκων εξηγείται, όµως, και ως αποτέλεσµα της πολιτικής της Ευρώπης («οι 
τόσες τέχνες των Ευρωπαίων»). Αν και οι εχθροί και οι πολιτικές δεν λύγισαν τους Μεσολογγί-
τες. Ο µεγαλύτερός τους εχθρός ήταν η πείνα, η ανάγκη να βιοποριστούν («τους λύγισε η πεί-
να»). Η πείνα που όσο ηρωικός, ακόµη και υπερβατικός, να είναι κάποιος, είναι ανίκητη («κανείς 
αντρειωµένος δεν τη νίκησε ποτέ»). Κάτι που γίνεται αντιληπτό ιδιαίτερα στη σύγχρονη η επο-
χή˙ την εποχή που µπορεί να θαυµατουργεί επιστηµονικά και τεχνολογικά, αλλά αποδέχεται µε 
απάθεια  το γεγονός ότι σε ένα κόσµο µε άφθονα αγαθά πεθαίνουν τόσα παιδιά. 

Αλλά ο θάνατος δεν ήταν παράδοση άνευ όρων για τους Μεσολογγίτες («µα ούτε και τότε παρα-
δόθηκαν»). Ήταν απόφαση γενναία, συνειδητή και αξιοπρεπής. Οι Μεσολογγίτες έζησαν και πέ-
θαναν για την ελευθερία, τις αξίες και τα ιδανικά τους. Οι Μεσολογγίτες βίωσαν το σωµατικό θά-
νατο, αλλά το πνεύµα τους θα παραµείνει διαχρονικά ολοζώντανο («προτίµησαν να µείνουν λεύ-
τεροι εκείθε µε τους αδελφούς εδώθε µε το Χάρο»).

�102



Τρίτη χρονική περίοδος: Ύστερες κειµενικές πηγές αφήγησης των γεγονότων 
της Εξόδου 

Κείµενο 3. Θρήνοι για την πτώση του Μεσολογγίου 

Πηγή: Σιµώνη-Λιόλιου, Μ., Μεσολόγγι: Η Αθάνατη Ιερά Πόλις, Αθήνα: Κηφισιά (2008), 183-187. 

Κυρίαρχε, Παντοδύναµε (θρησκευτικός κώδικας, υπερβατικός κώδικας) λαών (διεθνικός κώδικας) 

και θρόνων (κοινωνικός κώδικας-αξίωµα),  

τα δακρυσµένα (συναισθηµατικός κώδικας) προς Εσέ (θρησκευτικός κώδικας, υπερβατικός 

κώδικας) υψώνονται (κώδικας επικοινωνίας) τα µάτια (βιολογικός κώδικας), 

που κλείνεις το έλεος (συναισθηµατικός κώδικας), τη συνδροµή (κώδικας αλληλεγγύης), τον οίκτο 

(συναισθηµατικός κώδικας). 

Στις παρακλήσεις (κώδικας αλληλεγγύης) µου ευνοϊκά την ακοή (βιολογικός κώδικας) σου ας 

τείνεις (συναισθηµατικός κώδικας-παράκληση). 

Τις αλυσίδες τις σκληρές (ηρωικός κώδικας) αυτών των σκλάβων (πολεµικός κώδικας) λύσε 

(λυτρωτικός κώδικας), 

που, σαν Χριστιανοί (θρησκευτικός κώδικας), σʾ Εσέ (θρησκευτικός κώδικας, υπερβατικός 

κώδικας) τις ικεσίες τους απευθύνουν (θρησκευτικός κώδικας-πίστη, κώδικας επικοινωνίας),  

απʾ το φρικτό (κώδικας ανηθικότητας-βασανισµός) το χέρι (βιολογικός κώδικας) των βαρβάρων 

(κώδικας ανηθικότητας) σώσε (λυτρωτικός κώδικας), 

αυτόν το λαό (πατριωτικός κώδικας) το Χριστιανικό (θρησκευτικός κώδικας). Βοήθα (κώδικας 

αλληλεγγύης, συναισθηµατικός κώδικας)  την Ελλάδα (πατριωτικός κώδικας, γεωγραφικός 

κώδικας)! 

Μάταια (συναισθηµατικός κώδικας-απογοήτευση) έφθαναν στους θρόνους (κοινωνικός κώδικας-

αξίωµα) των Μεγάλων (διεθνικός κώδικας) οι ικεσίες (συναισθηµατικός κώδικας-παράκληση) τους. 

Απατηλές και µόνον υποσχέσεις (κώδικας ανηθικότητας-αλαζονεία, εξαπάτηση ) 

Με ειρωνία (κώδικας ανηθικότητας-έλλειψη σεβασµού) αντιµετώπιζαν οι Χριστιανοί 

(θρησκευτικός κώδικας) ηγεµόνες (κοινωνικός κώδικας-αξίωµα) 

ένα µικρό (συναισθηµατικός κώδικας) λαό (πατριωτικός κώδικας) που εξορµά που διεκδικεί 

(κώδικας αξιών, κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας): Ελευθερία (κώδικας αξιών-

σεβασµός)! 
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Δίχως συγκίνηση (κώδικας ανηθικότητας), απαθείς (κώδικας ανηθικότητας) τον θρήνον 

(συναισθηµατικός κώδικας) άκουαν, ένα θρήνο (συναισθηµατικός κώδικας) 

φρικτό και φοβερό (συναισθηµατικός κώδικας). Που, ωστόσο θάπρεπε σε κάθε 

καρδιά (βιολογικός κώδικας) Χριστιανού (θρησκευτικός κώδικας), που ο ανθρωπισµός (κώδικας 

αξιών), τη φλέγει (κώδικας αξιών-ενσυναίσθηση), 

αισθήµατα (κώδικας αξιών-ηθική) αλληλεγγύης (κώδικας αλληλεγγύης) να ξυπνά οίκτο 

(συναισθηµατικός κώδικας) να προκαλεί συµπόνια (κώδικας αξιών-ευσπλαχνία, κώδικας 

αλληλεγγύης). 

Μια απόφαση (πολεµικός κώδικας-δράση) είχαν πάρει εντυµένοι να πεθάνουν (ηρωικός κώδικας) 

ή της σκλαβιάς (πολεµικός κώδικας) τον άτιµο ζυγό, τον αποτρόπαιο (κώδικας ανηθικότητας), να 

συντρίψουν (πολεµικός κώδικας-δράση). 

Δάφνες (περιβαλλοντικός κώδικας, ηρωικός κώδικας-νίκη), καθώς οι ένδοξοι (ηρωικός κώδικας) 

πατέρες (γονικός κώδικας, ιστορικός κώδικας) τους, να δρέψουν (πολεµικός κώδικας-δράση) 

ή ανάξιοι (συναισθηµατικός κώδικας-αποτυχία) για ελευθερία (κώδικας αξιών) στην ιστορία 

(ιστορικός κώδικας, χρονικός κώδικας) να µείνουν. 

Το Μεσολόγγι (γεωγραφικός κώδικας) ως βοηθό (κώδικας αλληλεγγύης) τον Ουρανό (υπερβατικός 

κώδικας) καλεί, ικετεύει (συναισθηµατικός κώδικας-απελπισία, θρησκευτικός κώδικας-πίστη). 

Οι ήρωες (ηρωικός κώδικας) πέφτουν ακατάπαυστα (κώδικας θανάτου) µες στη βοή (ηχητικός 

κώδικας) της µάχης (πολεµικός κώδικας). 

Απʾ τις επάλξεις αποκρούουν συνεχώς τις επιθέσεις (πολεµικός κώδικας-δράση) 

τις άγριες (κώδικας ανηθικότητας, συναισθηµατικός κώδικας) και αιµατηρές (κώδικας θανάτου, 

συναισθηµατικός κώδικας) των άπιστων βαρβάρων (κώδικας ανηθικότητας).  

Όµως ο κίνδυνος µεγάλωνε (συναισθηµατικός κώδικας-αποτυχία), όσο περνούσαν οι ηµέρες 

(χρονικός κώδικας) 

η πείνα (βιολογικός κώδικας) άρχισε το πλήθος (συναισθηµατικός κώδικας) των κατοίκων 

(κοινωνικός κώδικας) να µαστίζει (συναισθηµατικός κώδικας). 

Ήταν χειρότερος εχθρός και από τα άγρια σµήνη (πολεµικός κώδικας, συναισθηµατικός κώδικας),  

που ανέβαιναν (συναισθηµατικός κώδικας) τα τείχη (τοπικός κώδικας) και ποταµός (γεωγραφικός 

κώδικας) εκύλαε το αίµα (κώδικας θανάτου, βιολογικός κώδικας). 

Ωστόσο η ώρα (χρονικός κώδικας) η κρίσιµη (συναισθηµατικός κώδικας), η µεγάλη 

(συναισθηµατικός κώδικας) φθάνει  
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απτόητοι, ακάθεκτοι προχωρούν οι θαρραλέοι (ηρωικός κώδικας), 

ανάµεσα απʾ των απαίσιων (κώδικας ανηθικότητας) εχθρών (πολεµικός κώδικας) τα στίφη 

(πολεµικός κώδικας).  

Όλοι (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας συµµετοχικότητας) το θάνατο (κώδικας θανάτου) αψηφούν 

(ηρωικός κώδικας). Παιδιά (ηλικιακός κώδικας), γυναίκες (έµφυλος κώδικας), γέροι (ηλικιακός 

κώδικας). 

Ετοιµοθάνατοι (κώδικας θανάτου)! Να τραγουδούν (ηχητικός κώδικας, κώδικας επικοινωνίας) δεν 

παύουν (συναισθηµατικός κώδικας-ελπίδα) όµως, 

ενώ οι καµπάνες (ηχητικός κώδικας) των Ναών (θρησκευτικός κώδικας, αρχιτεκτονικός κώδικας) 

ηχούν (ηχητικός κώδικας) της πόλης (γεωγραφικός κώδικας). 

Βρυχιέται, ορύεται (ηχητικός κώδικας) ο εχθρός (πολεµικός κώδικας). Αναπηδούν (πολεµικός 

κώδικας), χαροπαλεύουν (πολεµικός κώδικας, κώδικας θανάτου). 

Τούρκοι (διεθνικός κώδικας) και Χριστιανοί (θρησκευτικός κώδικας) µπρος στο θάνατο (κώδικας 

θανάτου) στενάζουν (πολεµικός κώδικας-δράση, συναισθηµατικός κώδικας). 

Παντού (τοπικός κώδικας) ο όλεθρος (πολεµικός κώδικας-καταστροφή) η σφαγή (πολεµικός 

κώδικας, κώδικας θανάτου) κυριαρχούν και η φρίκη (πολεµικός κώδικας-καταστροφή). 

Πασά (στρατιωτικός κώδικάς, κοινωνικός κώδικας-αξίωµα)! Αντίκρυσε ευφρόσυνος και χαρωπός 

(συναισθηµατικός κώδικας) τα αίσχη (κώδικας ανηθικότητας)! 

Έχεις βυθίσει στο λάκκο (κώδικας ανηθικότητας, κώδικας θανάτου) τους Χριστιανούς 

(θρησκευτικός κώδικας) 

ρέει ποταµός (γεωγραφικός κώδικας) το αίµα (κώδικας θανάτου, βιολογικός κώδικας) Τούρκων 

(διεθνικός κώδικας) και Χριστιανών (θρησκευτικός κώδικας). 

Η µανία (κώδικας ανηθικότητας, κώδικας θανάτου) δεν εκορέσθη των βαρβάρων (κώδικας 

ανηθικότητας).  

Πόλη (γεωγραφικός κώδικας) ηρώων (ηρωικός κώδικας) έπεσες (πολεµικός κώδικας-καταστροφή). 

Έπεσες θριαµβικά (ηρωικός κώδικας) στο τέλος (χρονικός κώδικας). 

Έπειτα από τον ηρωισµό (ηρωικός κώδικας) σου το ασύλληπτο θαύµα (θρησκευτικός κώδικας, 

συναισθηµατικός κώδικας) 

τη στάση των γενναίων (ηρωικός κώδικας) σου οι αιώνες (ιστορικός κώδικας, χρονικός κώδικας) 

δεν θα λησµονήσουν (κώδικας αξιών-σεβασµός, λυτρωτικός κώδικας) 
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απ' την αίγλη και το θάµβος (ηρωικός κώδικας) σου θα λάµπει (συναισθηµατικός κώδικας, των 

λαών (πατριωτικός κώδικας) η µνήµη (συναισθηµατικός κώδικας-ανάµνηση). 

Μπότσαρη (κώδικας διασηµότητας)! Αιώνια (υπερβατικός κώδικας, χρονικός κώδικας) η δόξα 

(ηρωικός κώδικας) σου θα µείνει (συναισθηµατικός κώδικας-ανάµνηση). 

Οι απόγονοι (ιστορικός κώδικας, χρονικός κώδικας) το περίλαµπρο (ηρωικός κώδικας) θα γράψουν 

(συναισθηµατικός κώδικας-ανάµνηση) το όνοµά σου  

εκεί (τοπικός κώδικας) στου Λεωνίδα (κώδικας διασηµότητας) του προγόνου σου (ιστορικός 

κώδικας, χρονικός κώδικας), το απέριττο µνηµείο (τοπικός κώδικας, κώδικας αξιών-σεβασµός, 

συναισθηµατικός κώδικας-ανάµνηση): 

Ήσαν µεγάλοι (ηρωικός κώδικας)! Για τους τυράννους (κώδικας ανηθικότητας) άσβηστο µίσος 

(πολεµικός κώδικας, συναισθηµατικός κώδικας-οργή) είχαν! 

Ωστόσο, ω βάρβαρε (κώδικας ανηθικότητας,) ρωτώ (κώδικας επικοινωνίας): Τι έχεις αποκτήσει 

(πολεµικός κώδικας-λάφυρο) ως τώρα (χρονικός κώδικας); 

Ερείπια (πολεµικός κώδικας-καταστροφή), πτώµατα σωρό (κώδικας θανάτου), σπασµένα κόκκαλα 

(κώδικας θανάτου, βιολογικός κώδικας), αίµα (κώδικας θανάτου, βιολογικός κώδικας). 

Μην λησµονείς (κώδικας αξιών-σεβασµός): Η πείνα ανάγκασε (βιολογικός κώδικας) την πόλη 

(γεωγραφικός κώδικας) να υποκύψει (πολεµικός κώδικας-υποταγή). 

Μια επιτύµβια πλάκα ύψωσες (συναισθηµατικός κώδικας-ανάµνηση) γενναίων ηρώων (ηρωικός 

κώδικας) και µόνο (συναισθηµατικός κώδικας-αποτυχία). 

Πήγαινε (πολεµικός κώδικας) τώρα (χρονικός κώδικας). Το κοντάρι (πολεµικός κώδικας) 

ανασήκωσε των βδελυρών (κώδικας ανηθικότητας) σου έργων (πολεµικός κώδικας) 

µε τα άθλια (κώδικας ανηθικότητας-περιύβριση νεκρού) λείψανα (κώδικας θανάτου, βιολογικός 

κώδικας) των Χριστιανών (θρησκευτικός κώδικας) περιζωµένο. 

Ακόµη και τον τελευταίο Έλληνα (πατριωτικός κώδικας) που έχει αποµείνει (συναισθηµατικός 

κώδικας) σφάξε (κώδικας θανάτου), 

και σκόρπα (πολεµικός κώδικας) παντού (τοπικός κώδικας) το λοιµό (κώδικας θανάτου, βιολογικός 

κώδικας), ανίερε (κώδικας ανηθικότητας) Οθωµανέ (διεθνικός κώδικας), κουρσάρε (στρατιωτικός 

κώδικας)! […] 

Ησυχάστε (λυτρωτικός κώδικας) τώρα (χρονικός κώδικας), θύµατα (πολεµικός κώδικας, 

συναισθηµατικός κώδικας) της του Θεού (θρησκευτικός κώδικας, υπερβατικός κώδικας) Ειρήνης 

(κώδικας αξιών). 
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Ο τάφος (κώδικας θανάτου) τη γαλήνη σας (λυτρωτικός κώδικας) προσφέρει τώρα (χρονικός 

κώδικας). Ηρεµείστε (λυτρωτικός κώδικας)!  

Ο θάνατος (κώδικας θανάτου) απʾ όλους τους δεσµούς (συναισθηµατικός κώδικας-κακουχία), σας 

λύτρωσε (λυτρωτικός κώδικας) επιτέλους. 

Ό,τι το ξίφος (πολεµικός κώδικας) δεν κατόρθωσε να κόψει (κώδικας θανάτου) των τυράννων 

(κώδικας ανηθικότητας), 

εδρόµησε κι ελεύθερο (κώδικας αξιών) ακολουθεί το δρόµο (τοπικός κώδικας) των προγόνων 

(ιστορικός κώδικας, χρονικός κώδικας). 

Εκεί σας καρτερούν (συναισθηµατικός κώδικας) τα ιερά (θρησκευτικός κώδικας) στεφάνια 

(συναισθηµατικός κώδικας-νίκη,  ηρωικός κώδικας) των µαρτύρων (θρησκευτικός κώδικας, 

ηρωικός κώδικας)  

είναι τα λάφυρα (λυτρωτικός κώδικας) που συσσωρεύει η πίστη (κώδικας αξιών) η άγια 

(θρησκευτικός κώδικας) 

και µʾ ευλάβεια (κώδικας αξιών) των Ουρανών ο Κύριος (θρησκευτικός κώδικας, υπερβατικός 

κώδικας) τα προσφέρει (συναισθηµατικός κώδικας-ηθική ανταµοιβή)! 

Μακάριοι (θρησκευτικός κώδικας, συναισθηµατικός κώδικας)  όσοι, ως Χριστιανοί (θρησκευτικός 

κώδικας), έχουν πεθάνει (κώδικας θανάτου).  

Για την πατρίδα (πατριωτικός κώδικας) ο θάνατος (κώδικας θανάτου) ένδοξος (ηρωικός κώδικας) 

είναι πάντα (χρονικός κώδικας). 

Τη δόξα (ηρωικός κώδικας) τη µεταθανάτια (υπερβατικός κώδικας) έχουν αποκτήσει 

(συναισθηµατικός κώδικας-ηθική ανταµοιβή) των Αγίων (θρησκευτικός κώδικας), 

εστάθηκαν υπέροχοι (συναισθηµατικός κώδικας,  κώδικας αξιών-ηθική) παρά της εποχής (χρονικός 

κώδικας) το άθλιο πνεύµα (κώδικας ανηθικότητας, συναισθηµατικός κώδικας-απελπισία). 

Ελλάδα (πατριωτικός κώδικας, γεωγραφικός κώδικας) δεν θα καταστραφείς (συναισθηµατικός 

κώδικας-απελπισία)! Ούτε ποτέ (χρονικός κώδικας) θα σβήσεις (συναισθηµατικός κώδικας-

λησµονιά)! 

Η λάµψη των έργων (συναισθηµατικός κώδικας) σου θα καταυγάζει (συναισθηµατικός κώδικας) 

όλο (κώδικας συµµετοχικότητας) τον κόσµο (γεωγραφικός κώδικας) 

θα καταγράψει (συναισθηµατικός κώδικας-ηθική ανταµοιβή, λυτρωτικός κώδικας) των ηρώων 

(ηρωικός κώδικας) σου το πάθος (κώδικας αξιών) η ιστορία (ιστορικός κώδικας) 

αυτό που θέλει ο Θεός (θρησκευτικός κώδικας, υπερβατικός κώδικας), αυτό οπωσδήποτε θα γίνει 

(συναισθηµατικός κώδικας-ηθική ανταµοιβή, λυτρωτικός κώδικας). 
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Σύµφωνα µε τη Σιµώνη-Λιόλιου (2008), το έπος του Μεσολογγίου είχε µεγάλη απήχηση στη γερ-
µανόφωνη ποίηση. Οι γερµανόφωνοι ποιητές εµπνεύστηκαν από τον ηρωισµό των Μεσολογ-
γιτών, παρότι τα µέσα επικοινωνίας της εποχής ήταν υποτυπώδη. Η δηµοσίευση ποιηµάτων δια-
κεκριµένων Γερµανών και Ελβετών ποιητών της περιόδου εκείνης, διαµόρφωσε ένα φιλελληνικό 
κίνηµα στις γερµανόφωνες χώρες, το οποίο συνέβαλε στην οριστική λύση του Ελληνικού Ζητή-
µατος και στην απευλεθέρωση της Ελλάδος. 

Τα ποιήµατα αυτά υµνούν µε πάθος τον αγώνα των Μεσολογγιτών και των υπολοίπων Ελλήνων, 
ενώ παράλληλα στηλιτεύουν τη βαρβαρότητα των Τουρκοαιγυπτίων, και καυτηριάζουν την παθη-
τική στάση των ηγετών της Ευρώπης. 

Στο πνεύµα αυτό κινείται και το υπό εξέταση ποίηµα του Ελβετού ποιητή  Johann Jacob Hegner. 
Ο Hegner, καθότι ήταν ιστορικός και ιερέας, έγραψε έργα ιστορικού και θρησκευτικού περιεχοµέ-
νου. 

Ο ιερέας Hegner απευθύνεται µε λύπη και δέος (« τα δακρυσµένα προς Εσέ υψώνονται τα 
µάτια») στον «Κυρίαρχο» και «Παντοδύναµο» Θεό, όπου δύναται να παρέµβει και να ορίσει την 
τύχη  «λαών» και «θρόνων». Στο Θεό της αγάπης, που συµπονά και βοηθά τον άνθρωπο 
(«κλείνεις το έλος, τη συνδροµή, τον οίκτο»). Τον παρακαλεί να τείνει την προσοχή Του προς 
την Ελλάδα («στις παρακλήσεις µου ευνοΐκα την ακοή σου ας τείνεις») και να την ελευθερώσει 
από το βάρος της σκλαβιάς («τις αλυσίδες τις σκληρές αυτών των σκλάβων λύσε»). 

Του υπενθυµίζει ότι οι Χριστιανοί Έλληνες απευθύνονται σε Αυτόν («σ’ Εσέ τις ικεσίες τους 
απευθύνουν»), δεν έχουν χάσει την πίστη τους σ’ Αυτόν παρά τις κακουχίες που ζουν («το φρικτό 
χέρι των βαρβάρων»). Μόνο ο Θεός µπορεί να σώσει «το λαό το Χριστιανικό» (που κάνει πράξη 
τις αρχές και τις αξίες του Χριστιανισµού), µόνο η θεϊκή παρέµβαση µπορεί να οδηγήσει στη λύ-
τρωση. Οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, παρά τα κελεύσµατα των Ελλήνων («µάταια έφθαναν στους 
θρόνους των Μεγάλων οι ικεσίες»), είχαν περιφρονήσει τους Έλληνες, έδιναν «απατηλές και 
µόνον υποσχέσεις». 

Αν και «Χριστιανοί», οι ηγεµόνες κινούνταν µακριά από τις διδαχές του χριστιανισµού, και «µε 
ειρωνεία αντιµετώπιζαν» τη µικρή Ελλάδα («ένα µικρό λαό»), ο οποίος όµως διεκδικούσε το 
µεγαλύτερο αγαθό: την «Ελευθερία». Για το Hegner, όµως, δε γίνεται να θεωρείται κάποιος τον 
εαυτό του Χριστιανό, όταν η «καρδιά» του δεν φλέγεται από «ανθρωπισµό», «αλληλεγγύη», 
«οίκτο» και «συµπόνια». Ψέγει τους ξένους ηγεµόνες, γιατί παραµέρισαν τις αξίες τους και µεί-
ναν ασυγκίνητοι («δίχως συγκίνηση») και «απαθείς» µπροστά στην τραγική κατάσταση της 
Ελλάδας («ένα θρήνο φρικτό και φοβερό»). 

Ωστόσο, για τους ηρωικούς Έλληνες ένας ήταν ο δρόµος: η ελευθερία («της σκλαβιάς τον άτιµο 
ζυγό, τον αποτρόπαιο να συντρίψουν») ή ο θάνατος («εντυµένοι να πεθάνουν»). Ως Έλληνες µε 
ιστορία πλούσια και ηρωική  («δάφνες», «ένδοξοι πατέρες»), µε αγώνες για το ύψιστο αγαθό της 
ελευθερίας, ήξεραν πως έπρεπε είτε να δοξαστούν κι αυτοί και να γράψουν τις δικές τους χρυσές 
σελίδες («δάφνες να δρέψουν») ή να την ατιµάσουν («ανάξιοι να µείνουν»). 

Εγκαταλελειµµένο από την Ευρώπη, το Μεσολόγγι έχει σαν βοηθό µόνο την πίστη στις αξίες του, 
στην ανάγκη  για ελευθερία. Θα είναι ένας αγώνας που ξεφεύγει από  την εγκόσµια λογική˙ απαι- 
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τεί υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων («ως βοηθό τον Ουρανό καλεί»). Ακόµα και πριν την Έξο-
δο, η µάχη ήταν επώδυνη για τους Μεσολογγίτες, γιατί αν και αµύνονταν µε σθένος («απ’ τις 
επάλξεις αποκρούουν συνεχώς τις επιθέσεις»), ο εχθρός επέφερε πλήγµατα («άγριες και αιµατη-
ρές») και ήταν αδίστακτος («άπιστοι βάρβαροι»). 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος, όµως για το Μεσολόγγι, δεν ήταν η υπεροχή -σε εξοπλισµό και αριθµό 
µαχητών- του εχθρου («χειρότερος και από τα άγρια σµήνη») αλλά η πείνα που «άρχισε το 
πλήθος των κατοίκων να µαστίζει». Η πόλη υπέκυψε στη βιολογική της ανάγκη, στο εχθρό που 
κανείς δεν µπορεί να υποτάξει: την πείνα. 

Όµως, αντί να συνθηκολογήσουν και να υποταχθούν αµαχητί, όταν ήρθε «η ώρα η κρίσιµη, η 
µεγάλη», οι Μεσολογγίτες επέδειξαν ηρωισµό ανήκουστο («απτόητοι, ακάθεκτοι προχωρούν οι 
θαρραλέοι»). Σύσσωµη η πόλη («όλοι», «άνδρες, γυναίκες, γέροι»), δίχως φόβο («το θάνατο 
αψηφούν»), αποφάσισε να λυτρωθεί από τη σκλαβιά κι εναντιωθεί στην ανθρώπινη λογική (=υ-
ποταγή στη βιολογική ανάγκη). 

Στην πόλη επικρατούσε ένα υπερβατικό κλίµα. Οι Μεσολογγίτες ήξεραν µέσα τους ότι η µόνη 
ελπίδα τους από την Έξοδο ήταν ο θάνατος («ετοιµοθάνατοι»). Παρά ταύτα, είχαν υποτάξει το 
µυαλό τους και την ανθρώπινη φύση τους («να τραγουδούν δεν παύουν»), ενώ «οι καµπάνες των 
Ναών ηχούν της πόλης» σαν να δίνουν το σάλπισµα για τον αγώνα και να υπενθυµίζουν σε 
πολιορκηµένους και πολιορκούµενους ότι ο αγώνας αυτός είναι θέληµα Θεού. 

Η µάχη είναι σκληρή και θανατηφόρα και για τις δυο πλευρές («Τούρκοι και Χριστιανοί µπρος 
στο θάνατο στενάζουν»). Όµως, οι Τούρκοι («ο εχθρός») σπέρνουν τον τρόµο («βρυχιέται, ορύε-
ται»), είναι αδίστακτοι («παντού ο όλεθρος, η σφαγή, η φρίκη») και καθοδηγούνται από έναν 
ανήθικο ηγέτη («Πασά») που διψά µόνο για ανθρώπινο αίµα («αντίκρυσε ευφρόσυνος και χαρω-
πός τα αίσχη», «ρέει ποταµός το αίµα Τούρκων και Χριστιανών»). 

Για το Hegner, είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά για τους Μεσολογ-
γίτες, τους Έλληνες. Αυτοί έχουν θρησκευτική πίστη και ακολουθούν τις χριστιανικές αξίες. Γι’ 
αυτόν είναι οι «Χριστιανοί». Εξάλλου, το αίτηµά τους είναι δίκαιο, είναι θέληµα Θεού. Οι εχθροί 
αποκαλούνται µόνο «Τούρκοι». Αυτοί δεν νοείται να πιστεύουν σε κάποιο θεό. Οι φρικαλεότητες 
που διαπράττουν δεν έχουν κάποια πίστη˙ θεός τους είναι η βαρβαρότητα («η µανία δεν 
εκορέσθη»). 

Το Μεσολόγγι δεν άντεξε στην άνιση µάχη («πόλη ηρώων έπεσες»). Όµως, πλέον θα δοξάζεται 
για πάντα («τη στάση των γενναίων σου αιώνες δεν θα λησµονήσουν») αυτό το «ασύλληπτο 
θαύµα» (=ο υπεράνθρωπος αγώνας για την ελευθερία). Η δόξα και ο ηρωισµός του Μεσολογγίου 
θα αποτελεί παράδειγµα φωτεινό για την ανθρωπότητα («απ’ την αίγλη και το θάµβος σου θα 
λάµπει των λαών η µνήνη»). 

Η πράξη θυσίας του «Μπότσαρη» θα δοξάζεται «αιώνια». Πλεόν, το όνοµά του αποκτά ανάλογη 
ιστορικότητα µε του «Λεωνίδα». Ο ηρωισµός των Μεσολογγιτών εξυψώνεται ιστορικά µε το  
«µολών λαβέ» του βασιλιά της Σπάρτης. Η Έξοδος του Μεσολογγίου ιστορικά τοποθετείται εκεί 
που της αρµόζει, ως ανυπέρβλητο δείγµα ανδρείας, θάρρους, αυταπάρνησης και θυσίας, χάριν της 
ελευθερίας («για τους τυράννους άσβηστο µίσος είχαν»). Το Μεσολόγγι φάνηκε αντάξιο της έως
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τότε ιστορίας των Ελλήνων («ήσαν µεγάλοι») κι έστησε το δικό του «απέριττο µνηµείο». 

Απευθυνόµενος στο απολίτιστο εχθρό («βάρβαρε»), ο Hegner ρωτά αν έχει αποκτήσει κάτι από 
την τακτική που ακολουθεί. Τα λάφυρά του είναι µόνο «ερείπια, πτώµατα σωρό, σπασµένα κόκ-
καλα, αίµα». Του υπενθυµίζει («µην λησµονείς») ότι δεν είναι σπουδαίος κατακτητής, όπως 
νοµίζει, καθώς το Μεσολόγγι δεν υπέκυψε εξαιτίας της στρατιωτικής υπεροχής του, αλλά απο-
κλειστικά και µόνο λόγω της πείνας˙ «η πείνα ανάγκασε την πόλη να υποκύψει». Άθελα του, 
όµως, ο εχθρός ήταν αυτός που ανάγκασε το Μεσολόγγι να δοξαστεί («µια επιτύµβια πλάκα 
ύψωσες γενναίων ηρώων»). Ωστόσο, ο βάρβαρος εχθρός δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο («ανίερε 
Οθωµανέ, κουρσάρε»), αφού δε δίστασε να καµωθεί για τη νίκη σκυλεύοντας τα πτώµατα των 
νεκρών Μεσολογγιτών («το καντάρι ανασήκωσε των βδελυρών σου έργων µε τα άθλια λείψανα 
των Χριστιανών περιζωµένο»), συνεχίζει το θανατικό του έργο («σφάξε και σκόρπα παντού το 
θάνατο»). Εµµέσως, ο λόγος που απευθύνει ο Hegner στο βάρβαρο εχθρό, και η απεικόνιση των 
τερατουργηµάτων που υπέφερε ο ελληνικός λαοός, έχει σαν σκοπό να αφυπνίσει την «πολιτι-
σµένη» Ευρώπη που σιωπά. 

Όσο για την τύχη των νεκρών ηρώων του Μεσολογγίου, ο Hegner δεν ανησυχεί. Ξέρει ότι εκεί-
νοι βρήκαν τη λύτρωσή τους («ησυχάστε τώρα», «ηρεµείστε», «γαλήνη»), γιατί αγωνίστηκαν και 
πέθαναν («θύµατα», «τάφος») για την ιερή αξία της ελευθερίας («η του Θεού Ειρήνη»). Ό,τι δεν 
κατάφερε ο σωµατικός θάνατος, το κατάφερε η δόξα του πνεύµατός τους, τους «λύτρωσε» από τη 
σκλαβιά («δεσµούς»), προτού πεθάνουν. Το ελεύθερο πνεύµα, το ελληνικό, που δε λύγισε από 
«το ξίφος των τυράννων», που βασίζεται σε ιδανικά και αξίες αιώνων («ελεύθερο ακολουθεί το 
δρόµο των προγόνων»), και που µέσα από την πράξη των Μεσολογγιτών ξαναβρήκε την -υπό 
τον τουρκικό ζυγό- χαµένη του αίγλη («εδρόµησε»). Η «άγια» πίστη (θρησκευτική, αλλά και ως 
αξία) των Μεσολογγιτών είναι εκείνη που τους οδήγησε από τη θυσία στη δόξα. Θυσιάστηκαν 
βασισµένοι στην παιδεία τους, δοξάστηκαν ως µάρτυρες («ιερά στεφάνια των µαρτύρων»), και 
το δίκαιο του ηρωικού αγώνα τους αναγνωρίστηκε ακόµη και από το Θεό («µ’ ευλάβεια των 
Ουρανών ο Κύριος τα προσφέρει»). 

Είναι ευτυχία («µακάριοι») για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, να πεθάνει για ανώτερα ιδανικά και 
αξίες («ως Χριστιανοί»), είναι δόξα και τιµή να πεθάνει για την πατρίδα του («δόξα µεταθανάτια 
έχουν αποκτήσει των Αγιών»). Πλέον το να πεθάνει κάποιος για την υπεράσπιση των αρχών του, 
είναι στοιχείο που εκλείπει στη σύγχρονη εκφυλισµένη και φαύλη εποχή («της εποχής το άθλιο 
πνεύµα»). Η πράξη θυσίας και ανιδιοτέλειας των Μεσολογγιτών επισφράγισε την συνέχιση του 
αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση («Ελλάδα δεν θα καταστραφείς ούτε θα σβήσεις»). 
Η αγάπη των Μεσολογγιτών για τον τόπο τους και η δίψα τους για να ελευθερωθούν («των 
ηρώων σου το πάθος») αποτέλεσαν το φωτεινό παράδειγµα («λάµψη») για την Ευρώπη («κα-
ταυγάζει όλο τον κόσµο»), προκειµένου να αφυπνιστεί και να δράσει.  

Κλείνοντας, ο Ηegner αισιοδοξεί πως ο δίκαιος αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία του πνεύ-
µατός τους («αυτό που θέλει ο Θεός»), έστω κι αργά θα τύχει ανταπόκρισης από τις Μεγάλες 
Δυνάµεις, και θα ανταµώσουν αυτό που τους αξίζει: τη δικαίωση («αυτό οπωσδήποτε θα γίνει»).

�110



Κείµενο 4. Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι 

Πηγή: Λαµπρόπουλος, Β.Α., Μεσολόγγι: Η Ιερή Πόλη, Μήτρα της Ελλάδας, Αθήνα: Βασδέκης (2003), 396. 

Γη (γεωγραφικός κώδικας) µυρόγραφη (θρησκευτικός κώδικας)… 

Πώς τη λυγισµένη (συναισθηµατικός κώδικας, ιστορικός κώδικας) 

κράτησες (ηρωικός κώδικας-αντίσταση) Ελλάδα (πατριωτικός κώδικας, γεωγραφικός κώδικας) 

στο λυγισµένο (συναισθηµατικός κώδικας)  

το κορµί (βιολογικός κώδικας) σου επάνω (τοπικός κώδικας); 

Ψάλε (θρησκευτικός κώδικας, κώδικας επικοινωνίας) πάλι (χρονικός κώδικας), 

καηµένο (συναισθηµατικός κώδικας) Μεσολόγγι (γεωγραφικός κώδικας), 

δαρµός (συναισθηµατικός κώδικας), κλαηµός (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας) 

και µοιρολόι (συναισθηµατικός κώδικας, κώδικας θανάτου, ηχητικός κώδικας) σε λένε. 

Πώς κλαίνε (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας) µάνες (έµφυλος κώδικας, γονικός 

κώδικας) 

για παιδιά (οικογενειακός κώδικας), 

για µάνες (έµφυλος κώδικας, γονικός κώδικας) 

παιδιά (οικογενειακός κώδικας) πώς κλαίνε (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας); 

Δεν κλαίµε (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας) ʾµεις (κώδικας αλληλεγγύης) 

τον σκοτωµό (κώδικας θανάτου), 

Εµείς (κώδικας αλληλεγγύης) κλαίµε (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας) 

το σκλαβωµό (πολεµικός κώδικας-σκλαβιά)… 

Α, το βράδυ του Λαζάρου (χρονικός κώδικας, θρησκευτικός κώδικας)… 

Πατρίδα (πατριωτικός κώδικας), ποιός (συναισθηµατικός κώδικας-σωτηρία, εγκατάλειψη) 

θ' αδράξει (λυτρωτικός κώδικας) από τα νύχια (βιολογικός κώδικας) 

και σε του χάρου (κώδικας θανάτου, υπερβατικός κώδικας); 

Χαρά (συναισθηµατικός κώδικας) της ιστορίας (ιστορικός κώδικας), 
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Γη (γεωγραφικός κώδικας) επαγγελµένη (θρησκευτικός κώδικας). 

Η θύµηση (συναισθηµατικός κώδικας-ανάµνηση) άχρονη (ιστορικός κώδικας, χρονικός κώδικας, 

υπερβατικός κώδικας-αθανασία) 

Μπροστά (τοπικός κώδικας) σου γονατίζει (κώδικας αξιών-σεβασµός)! 

-Δεν κλαίµε (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας) ʾµεις (κώδικας αλληλεγγύης) 

τον σκοτωµό (κώδικας θανάτου), 

Εµείς (κώδικας αλληλεγγύης) κλαίµε (συναισθηµατικός κώδικας, ηχητικός κώδικας) 

το σκλαβωµό (πολεµικός κώδικας-σκλαβιά)… 
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Ο Κωστής Παλαµάς είναι ο νεότερος εθνικός ποιητής της Ελλάδος και εκ των κορυφαιών πνευ-
µατικών φυσιογνωµιών του νεότερου Ελληνισµού. Είναι ο άνθρωπος που στο ποίηµά του τα «Τα 
σκολειά χτίστε» πρόσταζε τη σύγχρονη πολιτεία να χτίσει σχολεία και να εµπνεύσει τα παιδιά. 
Είναι ο άνθρωπος που εµπνεύστηκε τους στίχους του Ολυµπιακού Ύµνου, ο οποίος µέχρι σήµερα 
δονεί την ατµόσφαιρα στην τελετή έναρξης κάθε Ολυµπιάδας, και συγκλονίζει µε τα µηνύµατα 
που προβάλλει (Κόσιαρης, χ.η.). 

Στα παλαµικά χρόνια, η ποίηση ήταν ροµαντική, φλύαρη και παραποιούσε την ελληνική πραγµα-
τικότητα. Ο Παλαµάς -πάντα φιλόδοξος και πρωτοπόρος- έφερε νέο αέρα, και µέσω του όγκου 
και της ποιότητας του έργο του, αναβάθµισε την εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή. Η σκέψη και η 
ποίηση του Παλαµά αναβάθµισαν τον πνευµατικό πολιτισµό, συνέδεσαν το ελληνικό κοινό µε τις 
νέες ιδέες του ευρωπαϊκού πνεύµατος και ωρίµασαν την αισθητική του. Εκτός των άλλων, µέσω 
του κριτικού έργου του Παλαµά, το οποίο αγκαλιάζει την ελληνική και την ευρωπαϊκή σκέψη, το 
ελληνικό κοινό κατόρθωσε να νιώσει εντονότερα το έργο του Σολωµού (Τσαχτσαρλή, χ.η.). 

Στο ποίηµα αυτό, ο Παλαµάς ψέλνει για τον ηρωικό τόπο του, το Μεσολόγγι. 

Μπορεί η Ελλάδα ήταν «λυγισµένη» από το µαρτύριο της σκλαβιάς και το Μεσολόγγι «λυγισµέ-
νο» από την πολύµηνη πολιορκία, αλλά το Μεσολόγγι άντεξε («κράτησες»)˙ ήταν ο στηλοβάτης 
της Ελλάδας. Η θυσία του Μεσολογγίου ήταν αυτή που γέµισε πείσµα και θάρρος και τις ψυχές 
των υπόλοιπων Ελλήνων. 

Για τον Παλαµά το Μεσολόγγι είναι «µυρόγραφη» και «επαγγελµένη», ιερή γη. Όπως το µύρο 
συµβολίζει τη λύτρωση από το θάνατο και τη µετάδοση των χαρισµάτων του Αγίου Πνέυµατος 
(Μπότσαρης 2007), έτσι οι Μεσολογγίτες αντάµωσαν τη λύτρωση µέσα από την ιερή απόφαση 
της Εξόδου και έλαβαν το χρίσµα να µεταδώσουν -στην υπόδουλη Ελλάδα και την Ευρώπη- το 
µήνυµα της ανάγκης του πνεύµατος να ζει ελεύθερο. 

Εξάλλου, το γεγονός ότι η ηρωική έξοδος έγινε «το βράδυ του Λαζάρου», συµβολίζει την υπερ-
βατικότητα της πράξης. Το Σάββατο του Λαζάρου είναι η ηµέρα του θανάτου και της ζωής˙ µαζί 
µε την Κυριακή των Βαΐων είναι οι µοναδικές µέρες χαράς ανάµεσα στη Μεγάλη Σαρακοστή και 
τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Οι Μεσολογγίτες διάλεξαν αυτή την χρονική στιγµή για την Έξοδο, γιατί 
ήταν σίγουροι πως η νύχτα αυτή θα ήταν µια από τις ιστορικότερες για την ανθρωπότητα. Όπως ο 
Χριστός ανέστησε το Λάζαρο, εκείνοι πίστευαν πως το πνεύµα τους θα δοξαστεί και θα 
παρεµείνει αθάνατο, ως σύµβολο της ελευθερίας και του ηρωισµού. 

Όµως, η µοίρα της «Πατρίδας» του Παλαµά, του Μεσολογγίου, ήταν προδιαγεγραµµένη. Ο 
εχθρός ήταν πολεµικά πολύ πιο ισχυρός («νύχια») και αιµοσταγής («χάρου»). Ο θάνατος και το 
ολοκαύτωµα, εποµένως, ήταν δεδοµένα αναπόφευκτα για το εγκαταλελειµµένο στη µοίρα του 
(«ποιός») -από την υπόλοιπη Ελλάδα και τις ξένες δυνάµεις- Μεσολόγγι. 

Ο Παλαµάς καλεί τη γενέτειρά του, το Μεσολόγγι να ψάλει («ψάλε πάλι»). Το Μεσολόγγι είναι 
«καηµένο», γιατί το στοίχειωσε ο θάνατος και τα συµπαροµαρτούντα της επικράτησης του κατα-
κτητή («δαρµός», «κλαηµός», «µοιρολόι»). Ο Παλαµάς αναρωτιέται πώς να αισθάνονται τα παι-
διά  για τις µάνες τους («για µάνες παιδιά πώς κλαίνε») και πως οι µάνες για  παιδιά τους («πώς 
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κλαίνε οι µάνες για παιδιά»), οι τραγικές ήρωιδες της Εξόδου που είδαν τους ανθρώπους τους να 
χάνονται ή αναγκάστηκαν οι ίδιες να θυσιάσουν τα παιδιά τους. 

Το Μεσολόγγι, όµως, παραµένει τόπος µοναδικός, τόπος υπερβατικός. Ούτε οι µάνες ούτε τα 
παιδιά νοιάζονται για το θάνατο («δεν κλαίµε ’µεις τον σκοτωµό»)˙ δεν τον φοβήθηκαν ποτέ, 
είχαν συµφιλιωθεί στην ιδεά του και γι’ αυτό δεν έκαναν πίσω. Μάνες και παιδιά πολέµησαν για 
την ελευθερία τους, γι’ αυτή κλαίνε. Τη σκλαβιά δεν άντεχαν, και τώρα αφού δεν πέθαναν µόνο 
αυτή τους περιµένει («εµείς κλαίµε το σκλαβωµό»). 

Μολαταύτα, το Μεσολόγγι κατάφερε µέσω της θυσίας του να µεταφέρει την ελπίδα στους υπό-
δουλους Έλληνες και να αφυπνίσει τις Μεγάλες Δυνάµεις. Γι’ αυτό είναι η «χαρά της ιστόριας». 
Η θυσία για την ελευθερία, η υπερβατική αυτή πράξη, και ο ηρωισµός των Μεσολογγιτών είναι 
ανυπέρβλητα («µπροστά σου γονατίζει») γεγονότα που πρέπει να παραµείνουν για πάντα χαραγ-
µένα στην ανθρώπινη σκέψη («θύµηση άχρονη»). 

Στους τελευταίους στίχους, ο Παλαµάς επαναλαµβάνει την απάντηση των γυναικόπαιδων. Η απά-
ντηση αυτή είναι υπενθύµιση προς τη «θύµηση»  πως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά γιατί πολέµησαν 
και δοξάστηκαν οι Μεσολογγίτες, δεν πρέπει να ξεχνά ότι: η ανελευθερία του ανθρώπου («εµείς 
κλαίµε το σκλαβωµό») είναι πιο τροµακτική από το θάνατό του («δεν κλαίµε ’µεις τον σκοτω-
µό»). 
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Κείµενο 5. Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι - Σχεδίασµα Γ΄ / Ενότητα Ι 

Πηγή: Σολωµός, Δ., Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, Αθήνα: Στιγµή (2014), 73. 

Μητέρα (έµφυλος κώδικας, γονικός κώδικας), µεγαλόψυχη (κώδικας αξιών) στὸν πόνο 

(συναισθηµατικός κώδικας) καὶ στὴ δόξα (ηρωικός κώδικας) , 

κι ἄν στὸ κρυφὸ µυστήριο (συναισθηµατικός κώδικας-άγνοια) ζοῦν (βιολογικός κώδικας) πάντα 

(χρονικός κώδικας) τὰ παιδιά σου (οικογενειακός κώδικας) 

µὲ λογισµὸ (κώδικας αξιών) καὶ µʾ ὄνειρο (συναισθηµατικός κώδικας), τί χάρʾ ἔχουν τὰ µάτια 

(βιολογικός κώδικας), 

τὰ µάτια (βιολογικός κώδικας) τοῦτα, νὰ σʾ ἰδοῦν (βιολογικός κώδικας) µὲς στὸ πανέρµο δάσος 

(γεωγραφικός κώδικας), ποὺ ξάφνου (χρονικός κώδικας) σοῦ τριγύρισε τʾ ἀθάνατα (υπερβατικός 

κώδικας) ποδάρια (βιολογικός κώδικας) 

(κοίτα) µὲ φύλλα (περιβαλλοντικός κώδικας) τῆς Λαµπρῆς (χρονικός κώδικας, θρησκευτικός 

κώδικας), µὲ φύλλα (περιβαλλοντικός κώδικας)τοῦ Βαϊῶνε (χρονικός κώδικας, θρησκευτικός 

κώδικας)! 

Τὸ θεϊκό (υπερβατικός κώδικας, θρησκευτικός κώδικας) σου πάτηµα δὲν ἄκουσα (βιολογικός 

κώδικας), δὲν εἶδα (βιολογικός κώδικας)˙ ἀτάραχη (ηρωικός κώδικας) σὰν οὐρανός (περιβαλ-

λοντικός κώδικας) µʾ ὅλα τὰ κάλλη (κώδικας αξιών-σεβασµός στο περιβάλλον) πὄχει, 

ποὺ µέρη (γεωγραφικός κώδικας) τόσα φαίνονται καὶ µέρη  (γεωγραφικός κώδικας) ʾναι κρυµµένα! 

Ἀλλά, Θεά (υπερβατικός κώδικας, θρησκευτικός κώδικας), δὲν ἠµπορῶ νʾ ἀκούσω (βιολογικός 

κώδικας) τὴ φωνή (ηχητικός κώδικας) σου, κι εὐθὺς ἐγὼ τʾ ἑλληνικοῦ κόσµου (πατριωτικός κώδι-

κας) νὰ τὴ χαρίσω (κώδικας αξιών,  κώδικας αλληλεγγύης); 

Δόξα (ηρωικός κώδικας) ʾχʾ ἡ µαύρη (κώδικας θανάτου) πέτρα (περιβαλλοντικός κώδικας) του καὶ 

τὸ ξερὸ (κώδικας θανάτου) χορτάρι (περιβαλλοντικός κώδικας). 

�115



ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι είναι το έργο ζωής του Διονύσιου Σολωµού, αφού τον απασχόλησε 
σε όλη τη διάρκεια της ώριµης ποιητικής του περιόδου. Θέµα του έργου είναι ο ηρωικός αγώνας 
των Μεσολογγιτών κατά τη δεύτερη πολιορκία της πόλης, η οποία κορυφώθηκε µε το γεγονός της 
Εξόδου. Ο ποιητής εµπνεόµενος από την Έξοδο, αναφέρεται στον αγώνα του ανθρώπου για την 
ηθική και εσωτερική του ελευθερία. Το έργο έµεινε ανολοκλήρωτο και έχουν διασωθεί χειρόγρα-
φα αποσπάσµατά του (στα ελληνικά και τα ιταλικά), τα οποία συγκροτούνται σε τρία Σχεδιάσµα-
τα. Το καθένα εξ’ αυτών αντιπροσωπεύει διαφορετικό στάδιο επεξεργασίας και διαφορετική 
αντίληψη (Γρηγοριάδης, Ν., Καρβέλης, Δ., Μηλιώνης, Χ., Παγανός, Γ., & Παπακώστας, Γ., 
2013). 

Αντικείµενο της έρευνας είναι η πρώτη ενότητα του Γ’ Σχεδιάσµατος. Οι στίχοι του είναι λιτοί και 
αρµονικοί, δίχως οµοιοκαταληξίες. Αποτελεί την ανάπλαση του Β’ Σχεδιάσµατος, το οποίο εί-ναι 
γραµµένο σε δεκαπεντασύλλαβους οµοιοκατάληκτους ζευγαρωτούς στίχους, και δουλευόταν από 
το Σολωµό από το 1833-1844. Σε αυτό διαγράφονται τα παθήµατα των γενναίων αγωνιστές κατά 
τις τελευταίες µέρες της πολιορκίας έως την Έξοδο. 

Το Β' Σχεδίασµα, σε στίχους δεκαπεντασύλλαβους οµοιοκατάληκτους ζευγαρωτούς, «εις το 
οποίον εικονίζοντο τα παθήµατα των γενναίων αγωνιστάδων εις τες υστερινές ηµέρες της 
πολιορκίας έως οπού έκαµαν το γιουρούσι», το δούλευε ο ποιητής από το 1833 ως το 1844, οπότε 
αρχίζει να το ξαναπλάθει σε νέα µορφή (Γ' Σχεδίασµα), σε στίχους λιτούς, χωρίς οµοιοκατα-
ληξίες, αλλά αρµονικότατους. 

Ο Σολωµός απευθυνόµενος στη «µητέρα» προσωποποιεί την πατρίδα, είναι γι’ αυτόν η Μητέρα 
Πατρίδα. Η πατρίδα είναι µητέρα, γιατί οι Έλληνες αισθάνονταν ισχυρό συναισθηµατικό δέσιµο 
µε αυτήν είτε ζόυσαν σε υποδουλωµένα εδάφη είτε σε ελεύθερα. 

Η πατρίδα είναι «µεγαλόψυχη στὸν πόνο καὶ στὴ δόξα». Η πατρίδα διαπνέεται από ανωτερότη-
τα, αξιοπρέπεια και γενναιοδωρία στις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγµές της. Η Ελλάδα και 
οι Έλληνες διατηρούν αυτά τα χαρακτηριστικά και στις πιο δύσκολες στιγµές. Οι Μεσολογγίτες 
ενσάρκωσαν απόλυτα αυτά τα χαρακτηριστικά˙ προτίµησαν το θάνατο και τη θυσία, παρά την 
παράδοση άνευ όρων στον εχθρό. Δεν το έβαλαν στα πόδια, ούτε εγκατέλειψαν τη «µητέρα» 
τους. Στάθηκαν δίπλα της, παραµέρισαν το φόβο κι επέλεξαν να δοξαστούν και να γίνουν σύµβο-
λα της ανθρώπινης λαχτάρας για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Για εκείνους, ζωή χωρίς ελευθερία 
δεν ήταν ζωή. 

Ο Σολωµός αισθάνεται δέος µπροστά στη θεϊκή εµφάνιση της µητέρας («τί χάρʾ ἔχουν τὰ µάτια, 
τὰ µάτια τοῦτα, νὰ σʾ ἰδοῦν µὲς στὸ πανέρµο δάσος»). Αισθάνεται τιµή γιατί έχει την τύχη να 
βλέπει την πατρίδα σαν όραµα, την ώρα που τα αδέρφια του -οι υπόλοιποι Έλληνες- θυσιάζονται 
και πολεµούν  («στὸ κρυφὸ µυστήριο ζοῦν») για εκείνη, ενώ σκέφτονται και ονειρεύονται (« µὲ 
λογισµὸ καὶ µʾ ὄνειρο») µονάχα την ελευθερία. 

Η σκέψη (συνειδητό) αυτή και το όνειρο (ασυνείδητο) διακατέχει όλους τους Έλληνες. Ο πόθος 
της ελευθερίας είναι κοινός και καθοδηγεί τις πράξεις τους. Ωστόσο, εκείνοι διακρίνονται από τον 
ποιητή. Εκείνοι πολεµούν, ενώ αυτός καταγράφει τις προσπάθειές τους και τους αποδίδει τον έ-
παινο που δικαιούνται. Ο Σολωµός, παρότι δεν είναι στο πεδίο της µάχης, αισθάνεται υπερβολική 
αγάπη για την πατρίδα  και επιζητά και ο ίδιος την απελευθέρωση των Ελλήνων. Αναγνωρίζει πως 
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τα αδέλφια του αγωνίζονται για την ελευθερία, αλλά γνωρίζει ότι εκείνος δύναται να υµνήσει και 
να διασώσει στην ιστορική µνήµη την ιερή θυσία των Μεσολογγιτών. 

Στην όψη της Μητέρας Πατρίδας, ο ποιητής εξυµνεί για το Μεσολόγγι. Η πατρίδα έχει «ἀθάνατα 
ποδάρια», είναι ατάραχη στις δύσκολες στιγµές. Βρίσκεται στο δάσος και περπατά πάνω σε 
σωρούς «µὲ φύλλα τῆς Λαµπρῆς, µὲ φύλλα τοῦ Βαϊῶνε». Επί τους ουσίας, ο Σολωµός στο από-
σπασµα αυτό µας παραπέµπει στη θυσία των Μεσολογγιτών, γιατί η ηρωική Έξοδος πραγµατο-
ποιήθηκε κατά το ξηµέρωµα της Κυριακής των Βαΐων, ενώ η είδηση της πτώσης του Μεσολογ-
γίου άρχισε να εξαπλώνεται κατά τη Μεγάλη Εβδοµάδα.  

Η Πατρίδα δεν πατάει στη γη, έχει υπερβατική µορφή («τὸ θεϊκό σου πάτηµα»). Εµφανίζεται 
ξαφνικά µπροστά στον ποιητή («δὲν ἄκουσα, δὲν εἶδα»), δίχως εκείνος να αντιληφθεί κάτι. Είναι 
«ἀτάραχη σὰν οὐρανός µʾ ὅλα τὰ κάλλη πὄχει, ποὺ µέρη τόσα φαίνονται καὶ µέρη ʾναι κρυµ-
µένα». Όπως ο ουρανός είναι απέραντος και κανείς δεν αντιλαµβάνεται τη µαγεία του στο σύνο-
λό της, έτσι στέκεται µπροστά στον ποιητή η πατρίδα. Η υπερβατική µορφή της χαρίζει γαλήνη 
και ηρεµία, σε όποιον ζει ελεύθερος, µπορεί να ανακαλύπτει τον εαυτό του και να εµπιστεύεται 
τις δυνάµεις του. 

Η «Θεά», όπως αποκαλεί ο Σολωµός την πατρίδα, δηµιουργεί στον ποιητή την ανάγκη να µοιρα-
στεί τη φωνή της («νʾ ἀκούσω τὴ φωνή σου»)  µε τους υπόλοιπους Έλληνες («κι εὐθὺς ἐγὼ τʾ 
ἑλληνικοῦ κόσµου νὰ τὴ χαρίσω»). Έχει άµεση γνώση της σπουδαιότατης του οράµατος που βλέ-
πει, και θέλει να µοιραστεί την αγάπη του για την πατρίδα µε όλους τους Έλληνες. Ο ποιητής 
αγαπά όλες τις εκφάνσεις της πατρίδας. Τη δοξάζει ακόµα κι όταν δεν είναι όµορφη («η µαύρη 
πέτρα του και το ξερό χορτάρι»). Το µόνο που ζητά, και γι’ αυτό την παρακαλεί, είναι να τον 
εµπνεύσει για να υµνήσει τη θέληση των Μεσολογγιτών να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν 
ελεύθεροι. 

Για το Σολωµό, η Μητέρα Πατρίδα είναι η δική του µούσα. Εκείνη θα του δώσει το πρόσταγµα 
για νε µεταφέρει το ιερό µήνυµα της θυσίας των Μεσολογγιτών. Κατά την υπόδειξη στο τέλος 
του αποσπάσµατος, η θεά ανταποκρίνεται στο κάλεσµα του ποιητή και τον προστάζει να ψάλει 
την πολιορκία του Μεσολογγίου (Παπαδοπούλου, 2012).
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6.3. Στατιστική επεξεργασία κωδίκων πινάκων και κειµένων 

Σύµφωνα µε τον Αυστραλό επικοινωνιολόγο Graeme Turner (1992:24), οι κώδικες προσφέρουν ένα 

πλαίσιο εντός του οποίου τα σηµεία δίνουν νόηµα. Υπό την έννοια αυτή, επιλέγουµε και 

συνδυάζουµε σηµεία σε σχέση µε κώδικες µε τους οποίους είµαστε εξοικειωµένοι, ώστε να 

περιορίσουµε το φάσµα των εν δυνάµει σηµασιών. Εν ολίγοις, οι κώδικες είναι ερµηνευτικά 

τεχνάσµατα που χρησιµοποιούνται και από τους παραγωγούς και από τους ερµηνευτές του κειµένου 

(Deacon, D., Pickering, M., Golding, P., & Murdock, G., 1999). 

Με τον τρόπο αυτό, αφενός ρυθµίζονται και να σταθεροποιούνται οι σχέσεις µεταξύ σηµαινόντων 

και σηµαινοµένων κι αφετέρου οι συµβάσεις των κωδίκων αναπαριστούν την κοινωνική διάσταση 

της σηµειωτικής, καθώς ένας κώδικας αποτελεί για τον χρήστη ένα οικείο σύνολο πρακτικών που 

λειτουργεί εντός ενός ευρέος πολιτιστικού περιβάλλοντος (Chandler, 2007). Μάλιστα, ο Guiraud 

(1975), διακρίνει τον κώδικα από την ερµηνευτική πρακτική, καθώς ο µεν κώδικας είναι «ένα 

σύστηµα ρητών κοινωνικών συµβάσεων» και η δε ερµηνευτική πρακτική «ένα σύστηµα σιωπηρών, 

υπονοούµενων και καθαρά περιστασιακών σηµειών, δίχως αυτό να σηµαίνει ότι στερείται συµ-

βατικότητας ή κοινωνικότητας». 

Οι κατηγορίες των κωδίκων που ορίστηκαν για τη µελέτη των πινάκων και των κειµένων 

βασίστηκαν στις προσταγές της σηµειωτικής θεωρίας και στις µεθόδους ανάλυσης των Barthes 

(2007) & Greimas (2015). Όσον αφορά τους πίνακες, εξετάζονται οι κώδικες στους οποίους 

εστίασαν οι ζωγράφοι, καθώς οι πίνακες έχουν χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους (πριν την 

Έξοδο και µετά την Έξοδο), οποτέ αλλάζει και το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου 

οριοθετείται ο καθένας. Οι επόµενες ταξινοµήσεις αφορούν τους κώδικες των κειµένων, τα οποία 

είναι χωρισµένα σε τρεις χρονικές περιόδους: η πρώτη αφορά κειµενικές πηγές αφήγησης γεγονό-

των προ της υλοποίησης της Εξόδου, η δεύτερη η κειµενικές πηγές αφήγησης κατά την Έξοδο και η 

τρίτη ύστερες κειµενικές αφήγησης των γεγονότων της Εξόδου. Οι πηγές αυτές, επίσης, 

επηρεάζονται ως προς το περιεχόµενο από το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο οριοθέτησής τους, γι’ 

αυτό συγκρίνονται µεταξύ τους τόσο συγκεντρωτικά όσο και ανά µεµονωµένη χρονική περίοδο. Η 

τελευταία ταξινόµηση αφορά τη σύγκριση όλων των κωδίκων των εικόνων και των κειµένων, 

προκειµένου να αναδειχθούν οι ενδεχόµενες διαφορές στις επικοινωνιακές τεχνικές ζωγράφων-

αφηγητών και συγγραφέων-αφηγητών. 
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Γράφηµα 1. Κώδικες πινάκων

Κ
ώ
δι
κε
ς 
πι
νά
κω
ν

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΞΙΑΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ

ΓΥΜΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ

ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΖΩΙΚΟΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ

ΗΡΩΙΚΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΛΥΤΡΩΣΗΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)
6,0

0
4,86%

3,47%

4,86%

4,86%

2,08%

1,39%

3,47%

1,39%

2,08%

4,86%

4,86%

0,69%

4,17%

4,17%

4,86%

4,86%

4,86%

2,08%

4,86%

4,86%

4,17%

2,08%

2,08%

2,78%

2,78%

3,47%

4,86%

3,47%

0,69%

5,88%

5,88%

5,88%

5,88%

1,47%

4,41%

5,88%

1,47%

5,88%

5,88%

2,94%

5,88%

5,88%

5,88%

2,94%

4,41%

4,41%

5,88%

1,47%

5,88%

5,88%

1η χρονική περίοδος: Απεικονίσεις γεγονότων προ της υλοποίησης της απόφασης Εξόδου (πίνακες 1-4)
2η χρονική περίδος: Απεικονίσεις γεγονότων µετά την υλοποίηση της απόφασης Εξόδου (πίνακες 5-11)



Μελετώντας το Γράφηµα 1, παρατηρούµε πως το επίκεντρο των εικόνων είναι ο άνθρωπος. Η 

φυσική παρουσία (γονικός κώδικας, κώδικας διασηµότητας, έµφυλος κώδικας, ενδυµατολογικός 

κώδικας, ηλικιακός κώδικας) αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 26,46% κατά την περιγραφή των γεγονό-

των προ της Εξόδου και σε ποσοστό 19,44% κατά την περιγραφή των γεγονότων µετά την Εξόδο. 

Τα σηµασιακά σύνολα (κώδικας αλληλεγγύης, αξιακός κώδικας, κοινωνικός κώδικας, πατριωτικός 

κώδικας, κώδικας συµµετοχικότητας, συναισθηµατικός κώδικας) που στοχεύουν στην ανάδειξη των 

αρχών και των αξιών των Μεσολογγιτών ανέρχονται στο 35,28% και στο 24,99% αντιστοίχως. 

Όπως παρατηρείται, κατά την περίοδο της περιγραφής συναντάται µια σηµαντική πτώση (≈10%). 

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι στους πρώτους πίνακες, καθώς η αφήγηση των γεγονότων 

της πρώτης χρονικής περιόδου εστιάζει στην ψυχική προετοιµασία των αγωνιστών, επιλέγεται η 

προβολή της «ηθικής υπεροχής» τους να γίνεται µέσω συνόλων που δεν εµπεριέχουν τους κώδικες 

του θανάτου, της θυσίας ή της λύτρωσης (µόλις 4,41%). Όµως, στους πίνακες που αφηγούνται τα 

γεγονότα µετά την έξοδο το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 13,89%, καθώς πλέον εκτός των αρχών 

και των αξιών που προβάλλουν οι Μεσολογγίτες, δίνεται έµφαση στον ηρωισµό τους (4,86%) και 

σε στοιχεία που αναδεικνύουν την εκτός κοινής ανθρώπινης λογικής πράξη τους. Για παράδειγµα, 

χρησιµοποιούνται οι κώδικες της υπερβατικότητας (3,47%) ή της γυµνότητας (2,08%), 

προκειµένου να υποδηλωθεί η διαχρονική αξία της πράξης τους, την υπερφυσική δύναµη ψυχής ή η 

ελευθερία. Εποµένως, ήδη παρατηρούµε ότι οι πίνακες της δεύτερης χρονικής περιόδου χρησιµο-

ποιούν επιπλέον κώδικες, ούτως ώστε -επί της ουσίας- να αναδείξουν τα ίδια σηµαινόµενα µε 

περισσότερο στόµφο, καθώς πλέον αναφέρονται εντός του πλαισίου του πεδίου της µάχης.  

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, είναι το γεγονός ότι ενώ ο θρησκευτικός κώδικας 

κυριαρχεί στην πρώτη περίοδο έναντι της δεύτερης (5,88% - 4,17%), στη δεύτερη περίοδο εµ-

φανίζεται ο υπερβατικός κώδικας (3,47%) που απουσιάζει εντελώς στην πρώτη. Βέβαια, µε εξαίρε-

ση τον πίνακα της Εξόδου του Μεσολογγίου (βλ. Πίνακα 5), η υπερβατικότητα εκφράζεται µέσω 

των πράξεων των πρωταγωνιστών και όχι µέσω θεϊκής παρέµβασης.  

Μελετώντας το Γράφηµα 2, παρατηρούµε ότι σκοπός των συντακτών της απόφασης της Εξόδου 

ήταν η εξύψωση του ηθικού και του φρονήµατος των Μεσολογγιτών. Κυριαρχούν οι ανθρώπινες 

αξίες (52,07% -κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας αξιών, κοινωνικός κώδικας, πατριωτικός κώδικας, 

κώδικας  συµµετοχικότητας,  συναισθηµατικός κώδικας) πάνω  στις οποίες θα  στηριχθεί o  αγώνας  
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και µέσω των οποίων θα βρουν οι Μεσολογγίτες το θάρρος να αψηφήσουν το θάνατο και να 

αγωνιστούν για την ελευθερία τους µε κάθε κόστος. Μάλιστα, υποβαθµίζεται το ενδεχόµενο 

αρνητικής έκβασης του αγώνα, καθώς οι κώδικες του θανάτου και της θυσίας αντιστοιχούν µόλις 

στο 1,12%. 

Αξιοσηµείωτα είναι, ακόµη, τα στοιχεία ότι: α) ο έµφυλος κώδικας απουσιάζει εντελώς από το 

κείµενο˙ όλη η πόλη είναι ένα σώµα, δεν υπάρχει το ζεύγος εννοιών άνδρας / γυναίκα, β) ο θρη-

σκευτικός κώδικας αντιστοιχεί στο µόλις 0,75%, παρότι το κείµενο ξεκινά µε επίκληση στην Αγία 

Τριάδα˙ ναι µεν είναι θέληµα Θεού ο «δίκαιος» αγώνας των πολιορκηµένων, αλλά πρέπει να υπερ-
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Γράφηµα 2. Κώδικες κειµένου  ·1· «Η Απόφαση της 
Εξόδου»

Κ
ώ
δι
κε
ς 
κε
ιµ
έν
ω
ν

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)

0,00 4,00 8,00 12,00 16,00
5,24%

2,62%
1,12%

6,74%
9,36%

11,99%
7,12%

3,00%
1,50%

1,12%
0,37%

14,61%
1,50%

0,37%
0,75%
0,75%

0,37%
2,62%

1,12%
1,87%

1,12%
3,00%

0,37%
0,75%
0,75%
0,75%

7,87%
0,75%

10,49%

1η χρονική περίοδος: Κειµενικές πηγές αφήγησης γεγονότων προ της υλοποίησης της απόφασης Εξόδου 



βούν εαυτούς για να επιτύχουν. Επίσης, εφόσον πλέον µιλάµε για πολεµικές προετοιµασίες σηµα-

ντική είναι και η παρουσία του στρατιωτικού και του πολεµικού κώδικα (19,11%). Ο κώδικας της 

διασηµότητας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3%, χρησιµοποιούµενο για να αναδείξει τους υπεύθυνους 

του αγώνα (π.χ. Καψάλης, Μπότσαρη, Κασοµούλης), γεγονός που σε συνδυασµό µε τον κοινωνικό 

κώδικα (14,61%) δείχνει τον υψηλό βαθµό οργάνωσης της µεσολογγίτικης πολιτείας. 

Μελετώντας τις πηγές (βλ. Κείµενο 2) που αναφέρονται στην «απευθείας µετάδοση» των γεγονότων 

της Εξόδου (βλ. Γράφηµα 3), παρατηρούµε ότι ο στρατιωτικός και ο πολεµικός κώδικας 

παραµένουν σε υψηλό ποσοστό (17,41%), ενώ το ποσοστό των κωδίκων που εκφράζουν τις ανθρώ-
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Γράφηµα 3. Κώδικες κειµένου  ·2· «Τ’ ολοκαύτωµα»

Κ
ώ
δι
κε
ς 
κε
ιµ
έν
ω
ν

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)

0% 4% 8% 12% 16%
3,96%

0,53%
7,12%

8,44%
2,37%

1,58%
15,83%

0,53%
0,79%

3,43%
0,79%

1,85%
1,32%

2,37%
0,26%

8,44%
2,11%

3,69%
1,85%

0,26%
0,79%

2,90%
0,53%

4,75%
4,49%

1,06%
4,75%

2,11%
1,32%

2,90%
4,75%

2,11%

2η χρονική περίοδος: Κειµενικές πηγές αφήγησης κατά την Έξοδο 



πινες αξίες (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας αξιών, κοινωνικός κώδικας, πατριωτικός κώδικας, κώ-

δικας συµµετοχικότητας, συναισθηµατικός κώδικας) αναλογεί µόλις στο 18,2%. Επίσης, εισάγεται 

η έννοια της ανηθικότητας (4,75%) που αντικατοπτρίζει τη βάναυση και αήθη συµπεριφορά των 

εχθρών. 

Ωστόσο, παρατηρούµε ότι συναντούµε στο κείµενο µετά την Έξοδο το ίδιο φαινόµενο που 

συναντάµε και στις απεικονίσεις των πινάκων. Η αφήγηση, πλέον, παύει να εστιάζει στην ηθική 

προετοιµασία των αγωνιστών, οι ανθρώπινες αξίες ναι µεν συνεχίζουν να τους ακολουθούν και στο 

πεδίο της µάχης, αλλά οι συµβολισµοί που δηλώνουν την ηρωικότητα και το σθένος τους περνούν 

στη σφαίρα του υπερφυσικού, στη σφαίρα µιας πράξης µακριά από τα εγκόσµια, τα καθηµερινά. Ο 

ηρωικός κώδικας αντιστοιχεί στο 3,69%, ενώ οι κώδικες θανάτου, λύτρωσης και θυσίας φτάνουν 

στο 11,6%. Ο θρησκευτικός κώδικας ατονεί στο 0,26%, εισάγεται ο βιολογικός κώδικας (πείνα) σε 

ποσοστό 2,11%, ενώ παρουσιάζεται και ο θεσµός της οικογένειας (οικογένεια, γονείς) σε ποσοστό 

4,49%.  

Όσον αφορά την περιγραφική απεικόνιση των γεγονότων, σηµαντική είναι η παρουσία σε ποσοστό 

17,15% των κωδίκων (τοπικός κώδικας, γεωγραφικός κώδικας, χρονικός κώδικας, αρχιτεκτονικός 

κώδικας) που περιγράφουν το σκηνικό της µάχης, ενώ βαθύτερα στο πεδίο της µάχης µας εισάγει η 

εµφάνιση του ηχητικού κώδικα (π.χ. κλάµα, τραγούδια) σε ποσοστό 2,11%. 

Επίσης, έντονη είναι η διάκριση του ζεύγους Έλληνες / Τούρκοι µέσω του διεθνικού κώδικα σε 

ποσοστό 4,75%. Ο κώδικας διασηµότητας παρουσιάζει ποσοστό εµφάνισης 4,49%, όµως δεν 

αναφέρεται µόνο σε ιστορικά πρόσωπα της ελληνικής πλευράς (Καψάλης, Πετροφίλης, Χεινόπω-

ρος), αλλά και της τουρκικής (Ιµπραήµ, Κιουταχής). 

Μελετώντας την πρώτη ύστερη κειµενική πηγή αφήγησης των γεγονότων της Εξόδου (Γράφηµα 4), 

το κείµενο του Hegner (βλ. Κείµενο 3), παρατηρούµε ότι οι κώδικες που αφορούν τον άνθρωπο 

ανέρχονται στο 29,62% (κώδικας αλληλεγγύης, κώδικας αξιών, κοινωνικός κώδικας, πατριωτικός 

κώδικας, κώδικας συµµετοχικότητας, συναισθηµατικός κώδικας). 

Ο κώδικας του θανάτου αντιστοιχεί στο 7,41%, ενώ πλέον ο ηρωικός κώδικας ανεβαίνει στο 7,07% 

και ο λυτρωτικός στο 3,37%. Οι Μεσολογγίτες έχουν κάνει το χρέος τους και έχουν ανταµώσει τη 

δόξα. Ο υπερβατικός κώδικας ανέρχεται στο 3,03%, γιατί το Μεσολόγγι είναι «αιώνιο, θύµα της 
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του Θεού Ειρήνης» και ο Hegner συνοµιλεί µε το Θεό για χάρη του. Ο θρησκευτικός κώδικας, ναι 

µεν αντιστοιχεί στο 8,08%, αλλά πλέον χρησιµοποιείται ως κάλεσµα προς το Θεό να βοηθήσει την 

Ελλάδα, ως αφύπνιση προς την Ευρώπη να ενεργήσει. Για να το πετύχει αυτό, ο Hegner αφενός 

περιγράφει µε ένταση τα πολεµικά συµβάντα µέσω του πολεµικού κώδικα (9,43%) κι αφετέρου 

εστιάζει στη βαρβαρότητα και τον όλεθρο που σκόρπισαν οι Τούρκοι µέσω του κώδικα 

ανηθικότητας (7,07%). 

Μελετώντας προσεκτικά το Γράφηµα 5, διαπιστώνουµε µια στροφή σε σχέση µε τις προηγούµενες 

αφηγήσεις. Ο Παλαµάς στο ποίηµά του (βλ. Κείµενο 4) επιλέγει να υποβαθµίσει τους κώδικες του 

�124

Γράφηµα 4. Κώδικες κειµένου  ·3· «Θρήνοι για την 
πτώση του Μεσολογγίου»

Κ
ώ
δι
κε
ς 
κε
ιµ
έν
ω
ν

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)

0% 4,5% 9% 13,5% 18%
5,39%

3,03%
1,68%

17,17%
1,01%
1,01%

9,43%
0,34%

1,68%

3,37%
1,68%

2,36%

8,08%
7,41%

1,68%
7,07%

0,67%
1,35%

0,34%

1,68%
0,67%

0,34%
3,03%

4,04%
0,34%

5,39%
7,07%

2,69%

3η χρονική περίοδος: Ύστερες κειµενικές πηγές αφήγησης των γεγονότων της Εξόδου



θανάτου (6,35%) και του πολέµου (3,17%), ενώ αποκλείει τελείως τον κώδικα της ανηθικότητας. 

Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο πως ο ηρωικός κώδικας ανέρχεται µόλις στο (1,59%), ο λυτρωτικός στο 

1,59%, ενώ ο κώδικας της θυσίας απουσιάζει εντελώς. 

Εκείνο, όµως, που έχει πραγµατικό ενδιαφέρον είναι πως παρά το συνολικό ποσοστό του 9,52% 

που αντιστοιχεί στον θρησκευτικό και τον υπερβατικό κώδικα, οι αναφορές δεν σχετίζονται άµεσα 

στη θρησκεία ή το Θεό. Ο Παλαµάς επηρεαζόµενος από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύµατα της 

εποχής του, µέσω συµβολικών σχηµάτων εξυψώνει την πράξη των Μεσολογγιτών, την ιδέα της 

Πατρίδας και αναζητά τη λύτρωση για εκείνη. Ο ρεαλισµός της κατάστασης που επικρατεί στην 
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Γράφηµα 5. Κώδικες κειµένου  ·4· «Ρέκβιεµ για το 
Μεσολόγγι»

Κ
ώ
δι
κε
ς 
κε
ιµ
έν
ω
ν

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)
0% 7,5% 15% 22,5% 30%

4,76%
3,17%

23,81%

3,17%

3,17%

3,17%
1,59%

4,76%

6,35%
6,35%

12,70%
1,59%

1,59%

3,17%

3,17%
6,35%

3,17%

1,59%

6,35%

3η χρονική περίοδος: Ύστερες κειµενικές πηγές αφήγησης των γεγονότων της Εξόδου



Ελλάδα περιγράφεται µέσω του ηχητικού κώδικα (12,70%) που συµβολίζεται ως το κλάµα των Με-

σολογγιτών για τη σκλαβιά.  

Ο Παλαµάς βρίσκεται σε µια Ελλάδα, όπου επικρατεί πνευµατικό, πολιτικό και κοινωνικό χάος, και 

προσπαθεί να θεµελιώσει µια νέα Ελλάδα αξιοπρεπή, δυνατή και ελεύθερη. Η Ελλάδα αυτή θα 

πρέπει να βαδίσει πάνω στα χνάρια της θυσίας των Μεσολογγιτών και να στηριχθεί στις 

ανθρώπινες αξίες (7,94%) που εκείνο προέβαλε. Ο συναισθηµατικός κώδικας (23,81%), δίχως αµ-

φιβολία, ορίζει ως οδηγό της προσπάθειας αυτής την ανάµνηση και το βίωµα της σκλαβιάς. 
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Γράφηµα 6. Κώδικες κειµένου  ·5· «Οι Ελεύθεροι 
Πολιορκηµένοι»

Κ
ώ
δι
κε
ς 
κε
ιµ
έν
ω
ν

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)

0% 4,5% 9% 13,5% 18%
8,89%

6,67%
0,00%

6,67%

11,11%
2,22%

2,22%

8,89%
4,44%

2,22%
6,67%

2,22%

2,22%
6,67%

17,78%

8,89%

2,22%

3η χρονική περίοδος: Ύστερες κειµενικές πηγές αφήγησης των γεγονότων της Εξόδου



Στο Γράφηµα 6, παρατηρούµε πως ο Σολωµός (βλ. Κείµενο 5) ακολουθεί όµοια τεχνική µε τον 

Παλαµά. Ο ποιητής τονίζει τους κώδικες αξιών, αλληλεγγύης και συναισθηµάτων (17,78%),  και 

προτάσσει τον ηρωισµό και τη θυσία των Μεσολογγιτών (6,67%) έναντι του θανάτου (4,44%). Το 

Μεσολόγγι πλέον είναι σύµβολο δόξας και ελευθερίας. Η χρήση αυτών των κωδίκων που προ-

βάλλουν την πράξη των Μεσολογγιτών χρησιµοποιούνται ως µέσα για να εξυψώσει ο ποιητής την 

Πατρίδα. 

Σ’ εκείνη απευθύνεται. Της δίνει ανθρώπινη µορφή µέσω του βιολογικού κώδικα (17,78%) και την 

τοποθετεί στο ανθρώπινο περιβάλλον (11,11%). Αυτό δεν σηµαίνει ότι η έννοια της πατρίδας 

νοείται ως έννοια φθαρτή και υλική. Η πατρίδα ως ιδέα εξέχουσα και ανώτερη, κωδικοποιείται 

µέσω της θρησκείας (8,89%) και της υπερβατικότητας (6,67%). Η ανάγκη του ποιητή να γνωρίσει 

αυτή την ελεύθερη πατρίδα εκδηλώνεται µέσω του χρονικού κώδικα (8,89%). 
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Γράφηµα 7. Κώδικες κειµένων / Συνολικό
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΓΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΜΦΥΛΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ
ΗΡΩΙΚΟΣ
ΗΧΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΘΥΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Συχνότητα εµφάνισης κωδίκων (%)
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4,95%
1,52%

3,71%
0,29%

11,32%
3,52%

3,90%
10,37%

0,57%
1,71%

0,67%
1,81%

1,43%
4,85%

1,81%
0,95%

3,33%
5,90%

2,19%
4,38%

1,14%
1,05%

0,29%
1,43%

0,19%
2,47%
2,57%

0,86%
3,43%

3,04%
0,76%

5,04%
3,90%

4,66%

Σύνολο συχνότητας εµφάνισης κωδίκων και των τριών περιόδων κειµενικών πηγών αφήγησης



Παρατηρώντας το Γράφηµα 7, όπου απεικονίζει η συχνότητα εµφάνισης των κωδίκων στο σύνολο 

των κειµένων είναι εµφανές το γεγονός ότι και στα κείµενα προβάλλονται οι ανθρώπινες αξίες που 

χαρακτηρίζουν την πράξη της Εξόδου. Οι κώδικες αλληλεγγύης, αξιών, κοινωνικότητας,  

φιλοπατρίας, συµµετοχικότητας και συναισθηµάτων αντιστοιχούν 30,9%. 

Ο θρησκευτικός κώδικας εµφανίζεται σε ποσοστό µόλις 3,33%. Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές είναι 

πλέον οι Μεσολογγίτες, όπως δηλώνεται µέσα από τον ηρωικό κώδικα και τον κώδικα θυσίας 

(5,33%), ενώ δοξάζονται, καθώς ανταµώνουν το θάνατο (5,90%) και τη λύτρωση (1,43%). 

Ο πολεµικός κώδικας, καθόσον σχετίζεται µε τη δράση, αντιστοιχεί στο 10,37%, ενώ ο 

γεωγραφικός, ο τοπικός, ο αρχιτεκτονικός και ο χρονικός που χρησιµοποιούνται ως περιγραφικοί 

κώδικες αντιστοιχούν στο 12,85%. Επίσης, σηµαντική για την περιγραφή των γεγονότων είναι η 

παρουσία του ηχητικού κώδικα µε ποσοστό 2,19%. 

Επίσης, σηµαντικοί στα κείµενα είναι η εισαγωγή: α) του κώδικα της ανηθικότητας (3,90%) µέσω 

της οποίας χαρακτηρίζεται η ωµότητα του κατακτητή, και β) του βιολογικού κώδικα (3,04%) µέσω 

του οποίου δηλώνεται η δραµατική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η πόλη. Ωστόσο, και οι 

δύο αυτοί κώδικες αναδεικνύουν το γεγονός πως δεν ήταν η σκληρότητα του εχθρού που λύγισε 

την πόλη (κώδικας ανηθικότητας), αλλά ο εχθρός της πείνας (βιολογικός κώδικας) που δεν νικιέται 

από τον άνθρωπο. 

Στο Γράφηµα 8 αποτυπώνονται ευδιάκριτα οι διαφορές στη χρήση των κωδίκων κατά τις τρεις 

χρονικές περιόδους αφήγησης των γεγονότων. Η πρώτη περίοδος αφήγησης που εστιάζει στην 

ψυχολογική προετοιµασία των πολιορκηµένων προτάσσει την αλληλεγγύη, τις ανθρώπινες αξίες, 

την κοινωνικότητα, τη συµµετοχικότητα και τα ανθρώπινα συναισθήµατα (52,07%). Ο στρα-

τιωτικός κώδικας (11,99%) συνδέεται µε την στρατιωτική οργάνωση κυρίως, ενώ ο πολεµικός 

κώδικας είναι σε χαµηλό ποσοστό (7,12%), αν αναλογιστούµε ότι η µάχη είναι θέµα ωρών. Επίσης, 

ο ηρωικός κώδικας είναι χαµηλός, ενώ απουσιάζει -σχεδόν- η έννοια του θανάτου. Οι µαχητές 

είχαν υπόψη τους τη µαταιότητα της πράξης τους, αλλά έκρυβαν την ελπίδα µέσα τους µέχρι την 

τελευταία στιγµή. 

Στη δεύτερη περίοδο αφήγησης, κυριαρχούν πλέον οι έννοιες του θανάτου (8,44%) και του 

πολέµου (15,83%). Οι ανθρώπινες αξίες (18,2%) συνεχίζουν να διακρίνονται, ενώ πλέον αντιπαρα- 
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Γράφηµα 8. Κώδικες κειµένων και των τριών 
περιόδων αφήγησης / Συγκριτικό
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
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ΧΡΟΝΙΚΟΣ
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τίθενται µε την ανηθικότητα του εχθρού (4,75%). Ο ηρωισµός (3,69%) και η θυσία των Μεσολογ-

γιτών είναι εµφανείς, όπως και η αντάµωσή τους µε το θάνατο (8,44%). Επίσης, η καταγραφή των 

γεγονότων είναι άµεση και λεπτοµερής (3,96% -χρονικός κώδικας, 7,12% -τοπικός κώδικας, 4,75% 

-γεωγραφικός κώδικας, 1,32% -αρχιτεκτονικός κώδικας). 

Στην τρίτη χρονική περίοδο αφήγησης, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον συναισθηµατικό 

κώδικα (17,04%), δίχως να µειώνονται οι λοιποί κώδικες που αντιστοιχούν στις ανθρώπινες αξίες 

των Μεσολογγιτών (12,35%). Ο πολεµικός κώδικας υποχωρεί στο 7,41%, ο στρατιωτικός κώδικας 

σχεδόν εκµηδενίζεται (0,74%), ενώ ο θάνατος υποχωρεί στο 6,91%. Η αµεσότητα στη χρονο-

χρονική περιγραφή των γεγονότων (11,11%) αποσυνδέεται από την περιγραφή της µάχης, και συν-

δέεται µε τον ηρωισµό των Μεσολογγιτών (6,17%), τη λύτρωση (2,72%) και την ιστορικότητα της 

πράξης τους (2,47%). Η έντονη παρουσία του θρησκευτικού κώδικα (7,90%) και του υπερβατικού 

κώδικα (3,46%) δεν έχει σκοπό να µειώσει την πράξη των δοξασθέντων -πλέον- Μεσολογγιτών ή 

να αποδώσει την πράξη τους σε σε θαύµα, αλλά είτε καλείται ο Θεός ως µέσον για να αφυπνίσει 

την Ευρώπη είτε δίδονται στην έννοια της ελεύθερης πατρίδας ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά. 

Ακολούθως, στο Γράφηµα 9 παρουσιάζεται η συγκριτική ανάλυση των κωδίκων και των κειµένων. 

Η κύρια διαφορά έγκειται στην απουσία από τους πίνακες του κώδικα της ανηθικότητας (υπό την 

έννοια της κακοµεταχείρισης και του βασανισµού) και του βιολογικού κώδικα (3,04%). Αντιθέτως, 

ο κώδικας της γυµνότητας απουσιάζει από τα κείµενα. Βέβαια, παρατηρούνται κι άλλες σηµαντικές 

διαφορές, όπως η υπεροχή του συναισθηµατικού κώδικα στα κείµενα (11,32%) έναντι των πινάκων 

(5,19%), όπως και του πολεµικού κώδικα (10,37% έναντι 3,77%). Αυτή η διαφορά έγκειται στο 

γεγονός ότι τα κείµενα δραµατοποιούν την κατάσταση σε σχέση µε τους πίνακες. 

Επίσης, προφανής είναι και η διαφορά στους περιγραφικούς κώδικες που χρησιµοποιούνται. Ενώ 

στο χωροχρονικό κοµµάτι οι κώδικες που χρησιµοποιούνται παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις, η 

απεικόνιση προσώπων είναι πολύ εντονότερη στους πίνακες απ’ ότι στα κείµενα. Υπάρχει διαχω-

ρισµός βάσει ηλικίας (ηλικιακός κώδικας- 5,19% έναντι 1,14%), ενδυµασίας (ενδυµατολογικός 

κώδικας- 5,19% έναντι 0,29%) ή φύλου (έµφυλος κώδικας- 5,19% έναντι 1,43%), ενώ στους πίνα-

κες υπάρχει και η παρουσία του ζωικού κώδικα σε ποσοστό 1,42%. Επίσης, τα κείµενα εµφανίζουν 

τον ηχητικό κώδικα σε ποσοστό 2,19%, κώδικας που απουσιάζει εντελώς από τους πίνακες, λόγω 

της αδυναµίας τους να αποτυπώσουν τον ήχο. 
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Γράφηµα 9. Κώδικες πινάκων και κειµένων / 
Συγκριτικό
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
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Όσον αφορά την περιγραφή της πράξης θυσίας των Μεσολογγιτών, παρατηρούµε ότι η τελική 

συγκεντρωτική απεικόνιση της εµφάνισης των κωδίκων είναι παρόµοια σε πίνακες και κείµενα, 

παρά τις σηµαντικές επιµέρους διαφορές που παρατηρούνται ανά µέσο αφήγησης και ανά χρονική 

περίοδο αφήγησης. Ο κώδικας θανάτου υπάρχει στους πίνακες σε ποσοστό 4,25%, ενώ στα κείµενα 

σε ποσοστό 5,9%, οι κώδικες θυσίας (2,83% έναντι 0,95%) και λύτρωσης (3,77% έναντι 1,43%) 

είναι συχνότεροι εν συγκρίσει µε τα κείµενα, αλλά τα κείµενα δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στον 

ηρωικό κώδικα (4,38% έναντι 3,3%). 

Τέλος, αξίζει να γίνει µια ειδική µνεία στην έννοια της οικογένειας. Τόσο στους πίνακες, όσο και 

στα κείµενα είναι διάχυτες οι αναφορές στην οικογένεια. Οι αναφορές αυτές κωδικοποιούνται µέσω 

της χρήσης διαφόρων λέξεων, όπως: µητέρα, παιδιά, άντρες, γυναίκες κλπ. Eπειδή, όµως, η 

κατηγοριοποίηση των κωδίκων περιλαµβάνει ξεχωριστά τον έµφυλο κώδικα, το γονικό κώδικα και 

τον οικογενειακό κώδικα, δεν αποδίδεται στο σύνολό της η σηµασία και ο ρόλος της οικογένειας 

κατά τα γεγονότα της εξόδου. Η συνάθροιση των κωδίκων αυτών αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,49% 

για τις εικόνες και 4,1% για τα κείµενα. Μάλιστα, τόσο στους πίνακες όσο και στις εικόνες η 

γυναίκα - µάνα είναι το κυρίαρχο σύµβολο της οικογένειας.  
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7. Συµπεράσµατα έρευνας  

Αδιαµφισβήτα, η εικόνα µαγνητίζει το βλέµµα και διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ως 

αφηγηµατικό µέσο. Το συνοδευτικό γλωσσικό κείµενο, ωστόσο, κατέχει εξίσου σηµαντική θέση 

στη διαδικασία, καθώς ενισχύει το βαθµό της αντιληπτικής ικανότητας, δραµατοποιώντας ή ορθο-

λογικοποιώντας την εικόνα. Αν αποµονώσουµε τις εικόνες από το κείµενο, παρατηρούµε ηρωικές 

στιγµές των Εξοδιτών, όπου ναι µεν τονίζονται ο ηρωισµός, η αυταπάρνηση και οι ανθρώπινες 

αξίες, εκ των οποίων στηρίχθηκε το οικοδόµηµα της Εξόδου, αλλά η απεικόνιση των στιγµών αυ-

τών γίνεται µε τρόπο εξιδανικευµένο. Οι φιγούρες των πρωταγωνιστών είναι φωτεινές, έντονες, 

καλαίσθητες και δεν παραπέµπουν σε µια πόλη που βρίσκεται επί µήνες υπό πολιορκία. Τα κείµενα 

είναι εκείνα που φωτίζουν το υπόβαθρο της απόφασης της Εξόδου, δραµατοποιούν τα γεγονότα, 

προβάλλουν στο δέκτη νέα δεδοµένα σχετικά µε την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη και 

θέτουν προβληµατισµούς για το εάν θα µπορούσε να είχε αποτραπεί ο όλεθρος. 

Το φαινόµενο, δηλαδή, που παρατηρείται από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των οπτικών και 

κειµενικών πηγών της έρευνας είναι ότι το κείµενο διευρύνει το σύνολο των συµπαραδηλώσεων 

που ήδη υπάρχουν στους πίνακες και παράγει νέα σηµαινόµενα.  Εποµένως, γίνεται ξεκάθαρο πως 

στην παρούσα έρευνα, παρότι σε επίπεδο ιστορικών γεγονότων υπάρχει απόλυτη συµφωνία µεταξύ 

εικόνων και κειµένων, ο τρόπος προσέγγισης των γεγονότων διαφέρει. Παρότι, τόσο στις εικόνες 

όσο και στα κείµενα συνυπάρχουν αρκετοί κώδικες, τα κείµενα λειτουργούν καθοριστικά ως προς 

την ερµηνεία των εικόνων και  την ανάλυση του συνόλου της αφήγησης, ενώ και οι απεικονίσεις 

των πινάκων αγκυρώνουν πάνω στις κειµενικές αφηγήσεις. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι παρατηρείται 

διακειµενικότητα µεταξύ των ίδιων µέσων αφήγησης. Οι µεν οπτικές απεικονίσεις παρουσιάζουν 

µια ιστορική αλληλουχία σκηνών σαν να είναι η µία αφηγητικός σύνδεσµος της άλλης, οι δε 

κειµενικές πηγές αλληλοσυµπληρώνονται, καθώς το αρχικό κείµενο της απόφασης της Εξόδου, 

βρίσκει την απόλυτη εφαρµογή του εντός του δευτέρου κειµένου στο πεδίο της µάχης, ενώ στα 

ύστερα κείµενα η πολεµική δράση υποχωρεί, δίνεται προτεραιότητα στην υπερβατικότητα της 

πράξης θυσίας των Μεσολογγιτών και η απόφαση της Εξόδου λαµβάνεται ως µέσο για τη µε-

τάγγιση των ιδεών της πόλης πέραν των στενών ορίων του Μεσολογγίου. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των οπτικών και κειµενικών αφηγήσεων οφείλονται στο 

ιστορικο-κοινωνικό συγκείµενο της εποχής. Η οριοθέτηση του πλαισίου του ιστορικο-κοινωνικού 
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συγκειµένου απαντά τόσο στο γιατί των σηµαινόντων των αφηγήσεων όσο και σε εκείνο το 

σηµαινοµένων. 

Τα έργα τοποθετούνται την εποχή που στην Ελλάδα έχει ξεσπάσει η Επανάσταση του 1821. Η έως 

τότε ακµάζουσα Οθωµανική Αυτοκρατορία έχει αποδυναµωθεί λόγω της διαµάχης της µε το 

Ναπολέοντα για την Αίγυπτο, ενώ υφίστατο και το Ανατολικό Ζήτηµα που επηρέαζε τη συνοχή της. 

Ο εθνικισµός είχε κάνει την εµφάνισή του, και ο ένας µετά τον άλλο οι υπόδουλοι λαοί της αυτο-

κρατορίας είχαν αρχίσει να εξεγείρονται και να ζητούν την ανεξαρτησία τους. Μάλιστα, όπως 

αναφέρει η Πρασσά (1999), στην Ευρώπη του Διαφωτισµού και της Γαλλικής Επανάστασης 

άκµαζε και το φαινόµενο του «φιλελληνισµού». Η ιδεολογική και πολιτική κίνηση αυτή αποσκο-

πούσε στην ηθική και υλική υποστήριξη των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 

1821. Ο Delacroix, o de Lansac, ο Hegner, o Byron, ο Meyer, ο Hugo, o de Chateaubriand και τόσοι 

άλλοι Φιλέλληνες, εξέφρασαν µέσα από τα έργα τους το θαυµασµό τους και την αγάπη τους για την 

Ελλάδα, θέλοντας να αφυπνίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και ηγέτες, καθώς αναγνώριζαν πως  

ήταν η τελευταία ευκαιρία της Γηραιάς Ηπείρου να αναλάβει δράση και να ανακτήσει τα εδάφη 

της, εκµεταλλευόµενη την επερχόµενη παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες επιζητούν την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και τη δη-

µιουργία ανεξάρτητου ελεύθερου κράτους. Το κίνηµα του Νεοελληνικού Διαφωτισµού έχει 

συστηµατοποιήσει την ιδέα της εθνικής ταυτότητας για τους πληθυσµούς των πάλαι ποτέ ελλη-

νικών επικρατειών, ενώ διαµορφώνεται σιγά σιγά και η εθνική συνείδηση (Πιζάνιας, 2000.). Οι δύο 

εθνικοί µας ποιητές, Διονύσιος Σολωµός και Κωστής Παλαµάς, εντός αυτής της ιστορικής συ-

γκυρίας και µε επιρροές από τα ευρωπαϊκές επιρροές στο έργο τους, στοχεύουν στη λυτρώση του 

ελληνικού λαού από τη µοιρολατρεία και τις προκαταλήψεις. Σκοπός τους ήταν µέσα σε µια 

κατάσταση πνευµατικού, πολιτικού και κοινωνικού χάους να θεµελιώσουν την ιδεά µιας ανώτερης 

Ελλάδας, αντάξιας της ιστορίας των προγόνων της, ελεύθερης από κάθε είδους σκλαβιά, η οποία 

βασιζόµενη στην αξία και την οµορφιά της θα εξέπεµπε αξιοπρέπεια και δύναµη. Εξού και στα 

κείµενά τους που αναλύθηκαν, εµπνεόµενοι από την πράξη των Μεσολογγιτών ο µεν Σολωµός 

αποθεώνει τα κάλλη της «Μητέρας» πατρίδας και ζητά να µεταγγίσει τη δίψα των Μεσολογγιτών 

για ελευθερία στους υπόλοιπους Έλληνες, ο δε Παλαµάς απευθυνόµενος προς την «Πατρίδα» θέτει 

κι εκείνος σε πρώτο πλάνο την ελευθερία µέσω της «θύµησης» της θυσίας του Μεσολογγίου. 

Οµοίως, και το πινέλο του -αναθρεµµένου στη Γερµανία- Θεόδωρου Βρυζάκη αναπαριστά πιστά 

τις στιγµές της ελληνικής επανάστασης και εξυµνεί την αξία της ελευθερίας. Η ιστορική µνήµη, ο 
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σεβασµός προς την πατρίδα και η ελευθερία είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να 

ορθοποδήσει η νέα Ελλάδα.  

Το ιστορικό συγκείµενο επηρεάζει και την τεχνοτροπία των οπτικών απεικονίσεων. Την εποχή 

εκείνη στα Δυτική Ευρώπη είχε αναπτυχθεί το κίνηµα του Ροµαντισµού. Στις απεικονίσεις 

κυριαρχούν το συναίσθηµα, η φαντασία και ο λυρισµός, τα χρώµατα είναι πλούσια, ενώ η σύνθεση 

είναι γεµάτη ενέργεια και κίνηση. Κύρια χαρακτηριστικά του Ροµαντισµού είναι οι συµβολισµοί, οι 

αντιθετικές κινήσεις και οι δραµατικές φωτοσκιάσεις (Hauser, 1994). Οι επιρροές (π.χ. πόµπωδεις 

απεικονίσεις, πληθωρικό ύφος) του Ροµαντισµού στους πίνακες που αναλύθηκαν είναι εµφανείς. 

Όσον αφορά τις κειµενικές πηγές, το ποίηµα του Hegner, «Θρήνοι για την πτώση του Μεσο-

λογγίου», ανήκει στην κατηγορία του Ροµαντισµού. Το απόσπασµα των «Ελεύθερων Πολιορκηµέ-

νων», επηρεασµένο από τις προοδευτικές και φιλελεύθερες ιδέες του δηµιουργού της Επτανησια-

κής Σχολής, µέσω της ισορροπίας πνεύµατος, νόησης, γλώσσας και αισθήµατος, πραγµατεύεται το 

διαχρονικό προβληµατισµό του Σολωµού για την ελευθερία, την οποία εκλαµβάνει ως πανανθρώπι-

νη ιδέα κι ηθική ελευθερία τους ανθρώπου. Το «Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι» του Παλαµά, όντας ο 

ίδιος θιασώτης της δηµοτικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής προόδου, ξεφεύγει τα στενά όρια 

του αθηναϊκού ροµαντισµού, υιοθετεί το αρχαιότροπο ύφος, το λυρισµό και την ευγένεια, µέσω των 

οποίων αγωνίζεται για την κοινωνική και πνευµατική απελευθέρωση των Ελλήνων από τα ψυχικά 

και σωµατικά δεσµά του παρελθόντος. Το απόσπασµα από «Τ’ ολοκαύτωµα» αποτελεί πιστή 

αποτύπωση των στιγµών της µάχης µέσα από αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών. Το 

γεγονός ότι οι µοναδικές µαρτυρίες για όσα συνέβησαν µέσα στην πολιτεία µετά την Έξοδο 

προέρχονται από τους παθόντες, µαρτυρείται από την απλή και ωµή γλώσσα του κειµένου. Δεν 

ωραιοποιείται ούτε αποδίδεται µε λυρισµό το παραµικρό˙ παρατίθεται η πραγµατική και µόνη 

αλήθεια. Τέλος, το αυθεντικό κείµενο της απόφασης της Εξόδου, από την πλευρά του, είναι 

προσαρµοσµένο στη λαϊκή γλώσσα της εποχής, χωρίς γλωσσικές ιδιοµορφίες ή βερµπαλισµούς, 

καθώς απευθυνόταν σε έναν ολόκληρο λαό, τον οποίο στόχευε να οδηγήσει σε µια ιστορική πράξη 

µέσω ενός κατανοητού κείµενου που να τον εκφράζει. Βέβαια, όπως διαφάνηκε από την ανάλυση, 

το κείµενο έχει τεράστια φιλολογική και γλωσσολογική αξία, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα µε το 

πνευµατικό - µορφωτικό υπόβαθρο της πόλης, καθότι εκεί εδράζονταν η Παλαµαϊκή Σχολή και η 

Σχολή Ελληνικών Μαθηµάτων.  
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Πλέον, έχοντας οριοθετήσει το ιστορικό-κοινωνικό συγκείµενο εντός του οποίου δηµιουργήθηκαν 

αυτά τα έργα τέχνης, ερχόµαστε αντιµέτωποι καλούµαστε να απαντήσουµε στο ερώτηµα γιατί οι 

αφηγητές -ζωγράφοι και συγγραφείς- επέλεξαν αυτά τα µέσα (µεθόδους) έκφρασης και επικοινω-

νίας. 

Κατά το 19ο αιώνα, όταν ο γραπτός Τύπος ήταν το µοναδικό Μ.Μ.Ε. µε τη µορφή που τα 

γνωρίζουµε στις µέρες µας, οι τέχνες διαδραµάτιζαν σπουδαιότατο ρόλο στην ενηµέρωση του 

κοινού. Λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα της έρευνας, η συνέργεια των πινάκων και των κειµένων 

διαδραµάτιζε το ρόλο που στις πολεµικές ανταποκρίσεις της σύγχρονης εποχής έχει αναλάβει η 

τηλεόραση µέσω της εικόνας και του ήχου: την προπαγάνδα.  

Εποµένως, εντός του πλαισίου που εξετάζονται, τόσο οι πίνακες όσο και τα κείµενα πρέπει να 

εκλαµβάνονται ως όργανα προπαγάνδας. Ο πυρσός του Καψάλη ενέπνευσε καλλιτέχνες στην 

Ευρώπη και την Αµερική. Με δριµύτατες εκφράσεις και αποτυπώσεις οι καλλιτέχνες στηλιτεύουν 

τις ωµότητες των Τουρκοαιγυπτίων εις βάρος των Μεσολογγιτών, και ψέγουν την στάση των 

Ευρωπαίων ηγεµόνων, οι οποίοι εγκατέλειψαν στην τύχη του τον ιστορικό ελληνικό λαό. Εξυµνούν 

την πίστη, την αφοσίωση και τα ιδανικά των αγωνιστών, τονίζοντας ότι υπέκυψαν από την πείνα 

και την εγκατάλειψη και όχι εξαιτίας της δυναµικής του εχθρού. Ο συναγερµός αυτός των φιλελεύ-

θερων διανοουµένων που απαιτούσαν την απελευθέρωση της Ελλάδας είχε σαν στόχο να συντελέ-

σει στην αφύπνιση των πολιτικών και της παγκόσµιας κοινής γνώµης (Σιµώνη-Λιόλιου, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Πάππο (2015), ο Delacroix ήταν ίσως ο καλλιτέχνης που επηρέαζε όσο κανείς την 

ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. Ο πίνακας «Η Ελλάδα µέσα από τα ερείπια του Μεσολογγίου» αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγµα καλλιτεχνικής προπαγάνδας. Ο Delacroix τίθεται ανοιχτά υπέρ του 

δικαίου της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι προσωποποιηµένη, είναι γυναίκα, περπατά αγέρωχη στα 

ερείπια της πόλης, µε το στήθος εκτεθειµένο, και µε τα χέρια προτεταγµένα σαν να εκλιπαρεί για 

βοήθεια δίχως να χάνει την αποφασιστικότητα και τη ζωντάνια της, ενώ στο πρόσωπό της 

αντανακλάται ο ηρωισµός και το αθάνατο πνεύµα των Μεσολογγιτών. Για το Delacroix, η Ελλάδα 

δεν έχει τελειώσει, όσα ερείπια κι αν σκορπιστούν, µε λίγη βοήθεια από την Ευρώπη µπορεί να 

σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει τη δυναµική πορεία της στην ιστορία. 

Μάλιστα, όπως ήδη προαναφέρθηκε, εκτός της προπαγάνδας υπέρ της απελευθέρωσης της 

Ελλάδας, οι Έλληνες καλλιτέχνες που µελετήθηκαν είχαν σαν στόχο να θέσουν τις αξιακές βάσεις 
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πάνω στις οποίες έπρεπε να στηριχθεί το υπό σύσταση νεοελληνικό κράτος, και να το προστατέ-

ψουν από το φαταλισµό και τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.  

Ωστόσο, η πραγµατική σηµασία και η απήχηση της Εξόδου εξηγείται από την ίδια την επιλογή των 

Μεσολογγιτών. Η θυσία της Εξόδου δεν αποτέλεσε απόφαση της στιγµής ή δείγµα απελπισίας. Οι 

ιδέες της πόλης, τις οποίες απηχεί η απόφαση της Εξόδου, ήταν αποτέλεσµα ζύµωσης αιώνων για 

το Μεσολόγγι. Η καλλιέργεια πνεύµατος, ιδεών και κουλτούρας είχε αφετηρία το 1571, όταν και 

πρωτοεµφανίστηκε ως οντότητα. Η παιδεία, οι τέχνες, το εµπόριο, η ναυτιλία, η δηµοσιογράφια και 

άλλοι πολλοί τοµείς διανόησης της πόλης, συνέβαλαν στην πνευµατική ευηµερία της. Το 

πνευµατικό αυτό πλαίσιο διαµόρφωσε µια κοινωνική ιδεολογία στην πολιτεία του Μεσολογγίου, 

της οποίας το περιεχόµενο εντυπωσίασε τους Ευρωπαίους στοχαστές, και υιοθετήθηκε από τους 

κορυφαίους της τέχνης, του πνεύµατος και των επιστηµών.  

Η ηρωϊκή αντίσταση των µαχητών του Μεσολογγίου, η Εξόδος και η ολοκληρωτική καταστροφή 

της πόλης είναι γεγονότα που σηµείωσε η ιστορία, και προκάλεσαν παγκόσµια συγκίνηση και 

θαυµασµό. Όταν αναφερόµαστε στη θυσία του Μεσολογγίου, αναφερόµαστε σε ένα κατεξοχήν 

γεγονός. Οι ιστορικές µαρτυρίες είναι απόλυτες, ενώ δεν υπάρχει ούτε µια επιστηµονική πηγή που 

να αµφισβητεί τις καταγραφές. Η θυσία του Μεσολογγίου δεν είναι ένα από τα παράγωγα της 

µυθοπλασίας που δηµιούργησε η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, όπως ο «Χορός του 

Ζαλόγγου», το «Κρυφό Σχολειό» ή η «Αγία Λαύρα» (Πολυδώρου, 2015). 

Η αυθεντία του γεγονότος της Εξόδου επέτρεψε στην Ελλάδα του Delacroix να ταυτιστεί µε την 

Ελευθερία, και να ξεπροβάλει ηρωική και περήφανη µέσα από τα ερείπια του Μεσολογγίου. Η 

δοξαστική πτώση της πόλης που έγινε συνώνυµο του θανάτου, δε σήµανε το τέλος του πολυετούς 

αγώνα, αλλά την χαραυγή της απελευθέρωσης. Το ελεύθερο σώµα και πνεύµα αποτελούσε 

µοναδική οδό για του Μεσολογγίτες, και ήταν έτοιµοι να κατακτήσουν το δρόµο αυτό µε οποιοδή-

ποτε τίµηµα. 

Η Έξοδος δεν ήταν τροπή σε φυγή, αλλά συγκαταβατική πράξη. Οι Μεσολογγίτες ακολούθησαν 

συνειδητά και πιστά την επιλογή τους να γίνουν µάρτυρες κι όχι ήρωες, κατόρθωσαν να ξε-

περάσουν τη λογική ανθρώπινη σφαίρα, νίκησαν την ιδέα - φοβία του θανάτου και την πείνα, και  

έδωσαν υπερβατικό χαρακτήρα στην πράξη τους. Οι Μεσολογγίτες γνώριζαν ότι η κατάκτηση της 

ελευθερίας απαιτούσε αίµα, και προθυµοποιήθηκαν να γίνουν οι αιµοδότες για ένα ολόκληρο 
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έθνος. Οι Μεσολογγίτες γνώριζαν ότι ούτε µια σταγόνα αίµατός τους δεν θα πάει χαµένη. Οι 

Μεσολογγίτες γνώριζαν ότι η θυσία τους ήταν ικανή να ταρακουνήσει συθέµελα την Ευρώπη και 

να την αφυπνίσει. Οι Μεσολογγίτες γνώριζαν ότι το πάθος τους για την ελευθερία ήταν ικανό να 

λυτρώσει τις ψυχές και τα σώµατά τους. 

Η γνώση αυτή που κατείχαν όµως οι Μεσολογγίτες έκρυβε και κάτι πιο βαθύ, ήταν γνώση 

υπερβατική. Η οµοψυχία, η οµαδική θυσία, η οµαδική αποδοχή του θανάτου είχε ένα σκοπό που 

ίσως να την καθιστά σπάνιο -αν όχι ανεπανάληπτο- φαινόµενο στην ανθρώπινη ιστορία. Το Μεσο-

λόγγι ήξερε ότι ο θάνατος του, θα είναι ζωή και η συνέχειά του. Η πόλη δεν αναζήτησε στο θάνατο 

τη λύτρωση, αλλά την αναγέννηση ενός ολόκληρου έθνους. Ο θάνατος αντιµετωπίστηκε ως αίτιο 

δηµιουργίας της ζωής. 

Και στο σηµείο αυτό, η έρευνα έρχεται αντιµέτωπη µε το ζωοδότη της νέας αυτής ζωής, τη γυναίκα. 

Η Μεσολογγίτισσα σηµατοδοτεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ του παρόντος και του µέλλοντος της 

πόλης. 

Η Μεσολογγίτισσα γυναικά διάθετε ευρύ πνεύµα. Ήξερε γράµµατα. Είχε διαβάσει εφηµερίδες της 

εποχής µε τους πατριωτικούς ύµνους και τα άρθρα περί Διαφωτισµού. Είχε στείλει τα παιδιά της 

στο σχολείο ή στην Παλαµαϊκή Σχολή, όπου διδάσκονταν σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

(Σιµώνη-Λιόλιου, 2008).  

Η γυναίκα που στην πόλη του Μεσολογγίου δεν διεκδιδεί ούτε απαιτεί τη θέση της. Η θέση της 

αποτελεί κεκτηµένο de facto. Είναι η γυναίκα που για χάρη της ελευθερίας µόχθησε, πολέµησε, 

θυσίασε τον εαυτό και τα παιδιά της. Είναι η γυναίκα που συµβολίζει το θάρρος, την υποµονή, την 

αξιοπρέπεια. Είναι η γυναίκα που βρισκόταν πίσω από τη σκηνή της µάχης και φρόντιζε τους τραυ-

µατίες. Είναι η γυναίκα που ζωνόταν µε άρµατα και πολεµούσε δίπλα στους άντρες στις ντάπιες και 

τα χαρακώµατα. Είναι η γυναίκα που είναι χειραφετηµένη, δε δειλιάζει, αλλά αντίθετα εµψυχώνει 

τον άνδρα και τον παρακινεί να αγωνιστεί µέχρι τέλους (Γανιάτσου, 2013). 

Η Μεσολογγίτισσα είναι η γυναίκα που βγαίνει από το σπίτι της και αναλαµβάνει δράση. Είναι η 

γυναίκα που στον πίνακα «Η Άµυνα του Μεσολογγίου» (βλ. Πίνακα 1) σηκώνει την πέτρα και ορµά 

µε θάρρος στον εχθρό. Είναι η γυναίκα που στον πίνακα «Η Υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο 

Μεσολόγγι» (βλ. Πίνακα 2) συµµετέχει ενεργά στα κοινά της πόλης. Είναι η γυναίκα που στους 
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πίνακες «Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες» (βλ. Πίνακα 3) και «Τελευταία Μετάληψη των Μεσο-

λογγιτών» (βλ. Πίνακα 4) λαµβάνει την ευλογία του δεσπότη και προετοιµάζεται για τη µάχη. Είναι 

η γυναίκα που στον πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» (βλ. Πίνακα 5) απεικονίζεται να δίνει το 

στερνό φιλί στον άντρα της, να µάχεται, να είναι πεθαµένη αγκαλιά µε το παιδί της, που µέσω του 

µητρικού της ρόλου συµβολίζει την ελπίδα και τη σωτηρία. Είναι η γυναίκα που στον πίνακα «Η 

Επίθεση του Ιµπραήµ Πασά Κατά του Μεσολογγίου» (βλ. Πίνακα 7) στέκεται ατάραχη στη φρίκη 

του πολέµου, ηρωική και έτοιµη να κοιτάξει κατάµατα τη µοίρα της. Είναι η γυναίκα που στους 

πίνακες «Ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη» (βλ. Πίνακα 8) και «Η Ανατίναξη του Ανεµόµυλου από 

τον Επίσκοπο Ιωσήφ των Ρωγών» (βλ. Πίνακα 11) συµβολίζει την οικογένεια, την ανιδιοτελή 

αγάπη και την φροντίδα. Είναι η γυναίκα που στον πίνακα «Η Ελλάδα Μέσα Από τα Ερείπια του 

Μεσολογγίου» (βλ. Πίνακα 9) ταυτίζεται µε την Ελλάδα και αψηφά το θάνατο, που αν και ηµίγυµνη 

προβάλλει την υπερφυσική της δύναµη και συµβολίζει την αναγέννηση της χώρας. Είναι η γυναίκα 

που στον πίνακα «Θυσία» (βλ. Πίνακα 10) θυσιάζει το ίδιο της το παιδί για χάρη της αξιοπρέπειάς 

της, που είναι έτοιµη να δώσει τέλος στη ζωή της για να µη σκλαβωθεί, που ως άλλη Παναγία συµ-

βολίζεται ως η µητέρα των δοξασµένων ηρώων του Μεσολογγίου. Είναι η γυναίκα που στο κείµενο 

«Η Απόφαση της Εξόδου» (βλ. Κείµενο 1) της ανατίθεται ο πιο επώδυνος ρόλος, καθώς αναλαµ-

βάνει να ποτίσει αφιόνι το παιδί της προς όφελος του αγώνα. Είναι η γυναίκα που στο κείµενο «Τ’ 

Ολοκαύτωµα» (βλ. Κείµενο 2) ενεργεί µε γνώση και πλήρη συνείδηση, και µετατρέπεται ταυτο-

χρόνως σε σύµβολο ελευθερίας και τραγικότητας. Είναι η γυναίκα που στο κείµενο «Θρήνοι για την 

Πτώση του Μεσολογγίου» (βλ. Κείµενο 3) εξυµνείται µαζί µε τους υπόλοιπους ήρωωες του Μεσο-

λογγίου. Είναι η γυναίκα που στο κείµενο «Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι» (βλ. Κείµενο 4) ταυτίζεται 

µε την ηρωική - υπεράνθρωπη µητέρα που προτιµά να δει το παιδί της πεθαµένο, παρά το βλέπει να 

ζει σκλαβωµένο. Τέλος, είναι η γυναίκα που στο κείµενο «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» στο πρόσωπό 

της µορφοποιείται η πατρίδα, η µορφή που προκαλεί δέος και σεβασµό, η µορφή που συµβολίζει 

την ελευθερία, το όραµα και την υπερβατικότητα.  

Κι εκτός των πηγών που αναλύθηκαν στην έρευνα, είναι ατελείωτος ο κατάλογος των πινάκων, των 

ποιητικών στίχων και των κειµένων, που εξυµνούν το µεγαλείο της λεβεντιάς και της αυτοθυσίας 

των γυναικών του Μεσολογγίου (Γανιάτσου, 2015). 

 Οι γυναίκες του Μεσολογγίου είναι µοναδικές, γιατί έγιναν τραγικά σύµβολα και εξυψώθηκαν σε 

ασύλληπτα επίπεδα αυταπάρνησης, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Οι γυναίκες του Μεσολογγίου 

είναι µοναδικές, γιατί δυνάµωσαν από τον πόνο, έπαψαν να λογαριάζουν τους κινδύνους, την πείνα 
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και την δίψα, και πολέµησαν σώµα µε σώµα µε τον εχθρό. Οι γυναίκες του Μεσολογγίου είναι 

µοναδικές, γιατί κατάφεραν να µειδιάσουν στην όψη του θανάτου, να υπερβούν τη φθαρτή 

ανθρώπινη ύλη τους, και να αγγίξουν την υπερβατικότητα.  

H θυσία του Μεσολογγίου δεν δίδαξε µόνο βασικές ανθρωπιστικές και κοινωνικες ιδέες και αξίες, 

όπως η αγάπη, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η συµµετοχικότα, η φιλοπατρία, η τόλµη, η 

αυταπάρνηση, η ηθικότητα και το πάθος για την ελευθερία. Η απεικόνιση της Μεσολογγίτισσας 

έξω από τα στενά όρια των κοινωνικών προκαταλήψεων και προτύπων, η απεικόνιση της 

Μεσολογγίτισσας µε απόλυτο σεβασµό και ταπεινότητα για τον πολυσύνθετο ρόλο της στη ζώη και 

τη θέση της στην κοινωνία, είναι µια ύστερη κατάκτηση της θυσίας των Μεσολογγιτών, την οποία 

ίσως και να µην είχε συλλάβει ως απότοκο της πράξης τους ούτε η δική τους φιλελεύθερη σκέψη. 

Το φαινόµενο της συνεχούς απεικόνισης των γυναικών του Μεσολογγίου είναι αξιοσηµείωτο, 

καθώς ο ρόλος και η συµβολή της γυναίκας εξυµνείται, µηδενός εξαιρουµένου, σε όλα τα έργα που 

µελετήθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί πως το φαινόµενο της απεικόνισης της γυναίκας - 

µάνας που είναι ατρόµητη και αγέρωχη, που δεν δειλιάζει µπροστά στο θάνατο ή δεν διστάζει να 

θανατώσει το παιδιά της για να το προστατέψει, δεν είναι ασυνήθιστο στα έργα τέχνης. 

Στην ελληνική τέχνη η θέση της γυναίκας και ιδιαίτερα της µητέρας είναι ξεχωριστή. Η γυναίκα 

είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας, οικοκυρά, οικονόµος και παιδαγωγός. Η Ελληνίδα γυναίκα - 

µάνα θεωρείται αξιοσέβαστο µέλος της κοινότητας, αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες και 

αποκαλύπτει σύνθετες δεξιότητες και αρετές που χαλυβδώνουν το χαρακτήρα της και αναδεικνύε-

ται ως πρότυπο αφοσίωσης και αυταπάρνησης για τα παιδιά. Την αρχέτυπη Ελληνίδα ύµνουν 

πολλάκις οι Έλληνες ποιητές και την απαθανατίζουν οι Έλληνες καλλιτέχνες (Λαµπράκη-Πλάκα, 

2009). 

Ιδιαίτερα οι πηγές και τα έργα τέχνης που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 

µαρτυρούν τη συµβολή της γυναίκας στον αγώνα. Η στάση των γυναικών, το απαράµιλλο θάρρος 

τους, η αξιοθαύµαστη γενναιότητα, οι περιπέτειες και οι θυσίες τους επέβαλαν άτυπα την ισοτιµία 

των φύλων στα πεδία των µαχών. Η γυναίκα της Επανάστασης αποτελεί αξεπέραστο σύµβολο 

δυναµισµού, πατριωτισµού και συνεχίζει να εµπνέει σε εθνικά κρίσιµες περιόδους. Ωστόσο, οι 

αποµνηµονευµατογράφοι της εποχής δεν κατέγραψαν σε όλη της την έκταση τη µεγαλοπρεπή 

στάση των γυναικών.    Ίσως δεν µπορούσαν και οι ίδιοι να εξοικειωθούν µε την ιδέα ότι η γυναίκα, 
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αν και υποδεέστερη κοινωνικά από τον άνδρα, είχε το δικαίωµα στην τιµή και την ευγνωµοσύνη 

της πατρίδας από τη στιγµή που αγωνίστηκε και θυσιάστηκε. Ως αποτέλεσµα της ανδροκρατικής 

αυτής αντίληψης, χάθηκαν πολύτιµες πληροφορίες για τη συµβολή της Ελληνίδας στον αγώνα του 

1821 (Κορρέ, 2014). 

Το πληροφοριακό αυτό κενό καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από τους πίνακες ζωγραφικής, τα ποιή-

µατα και τα δηµοτικά τραγούδια, όπου εξιστορείται ο ηρωισµός των γυναικών του 1821. Το υλικό 

που αντλείται µέσα από τις πηγές αυτές βρίθει ένδοξων παραδειγµάτων γυναικών που δεν ήθελαν 

µια ζωή ταπεινωµένη˙ γυναικών που διψούσαν για ελευθερία και υπερήφανεια. Οι γυναίκες αυτές 

βρίσκονταν στο Σούλι, στη Μάνη, στο Μεσολόγγι. Οι γυναίκες αυτές συµβολίστηκαν στο πρόσωπο 

της Λασκαρίνας Μπουµπουλίνας, της Μαντούς Μαυρογένους, της Σταυριάνας Σάββαινας, της 

Δόµνας Βισβίζη, της Αλεφαντούς της Μεσολογγίτισσας και τόσων άλλων.  
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8. Μελλοντικές προοπτικές  

Πλέον γίνεται αντιληπτό πως η οπτική αντίληψη καθορίζει τη θέση µας στον κόσµο που µας 

περιβάλλει (Berger, 2011), ενώ η παρουσία της γραφής και του λόγου -ασκώντας τις λειτουργίες 

της αγκύρωσης και της αναµετάδοσης- είναι καίρια στοιχεία για την πληροφοριακή δοµή µιας 

εικόνας (Barthes, 2007). Μάλιστα, κατά τους Krees & van Leeuwen (2010), οι εικόνες 

συγκροτούνται σε κειµενικές συνθέσεις µε διαφορετικούς τρόπους, πραγµατώνοντας έτσι την 

διαπροσωπική διεπίδραση της κοινωνικής και της σηµειωτικής πραγµατικότητας. 

Κάθε εικόνα είναι ένα διαδραστικό σύστηµα πληροφοριών, καθώς εµπεριέχει στοιχεία 

υπολανθάνοντα ως προς τα σηµαίνοντα από τα οποία ο αναγνώστης µπορεί να επιλέξει ορισµένα 

και να αγνοήσει άλλα. Κατά πόσο, όµως, θα επηρεαζόταν αυτή η διάδραση, αν ο αναγνώστης 

ενίσχυε την αντιληπτική του ικανότητα µε την αίσθηση του ήχου; Τι θα άλλαζε στην ανάγνωση και 

ποιος θα ήταν ο ρόλος του ήχου; 

Βασιζόµενη στα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας και χρησιµοποιώντας ως αντικείµενα 

µερικά εκ των έργων της συλλογής των πινάκων της Πινακοθήκης-Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης 

Μεσολογγίου, η µελλοντική έρευνα θα εστιάσει α) στη διερεύνηση της εικονικής αναπαράστασης 

του ήχου στα έργα (όπλα, ιαχές κ.λπ.) και β) στην προσπάθεια απόδοσης του ήχου σε πραγµατικό 

ήχο στα προς εξέταση έργα ως µία προσέγγιση ακουστικής διάδρασης των έργων τέχνης µε το 

κοινό.  

Η υπόθεση της έρευνας θα είναι ότι αν και στα έργα τέχνης αποτυπώνεται ο ήχος εικονικά, ο 

αναγνώστης δεν µπορεί να βιώσει το µέγεθος του γεγονότος της Εξόδου. Οπότε, η έρευνα θα 

στραφεί στη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχων στα έργα ως συνοδευτική µουσική επένδυση (στο 

µέγιστο δυνατό) συνοδευτική του έργου (π.χ. κρότος όπλου, κραυγές), ούτως ώστε βλέποντας ο 

αναγνώστης το έργο τέχνης να έχει τη δυνατότητα της βιωµατικής εµπειρίας του ήχου που 

εµφανίζεται στο έργο. 

Η µεθοδολογία του µοντέλου των Roland Barthes και Algirdas Julian Greimas θα αποτελέσει εκ 

νέου το θεµέλιο λίθο της έρευνας, ενώ τα αποτελέσµατά της εργασίας υπό τον τίτλο «Ο Ήχος στους 

Πίνακες της Εξόδου του Μεσολογγίου» θα παρουσιαστούν στο XI Διεθνές Συνέδριο Σηµειωτικής, το 
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οποίο θα πραγµατοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2016, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ-

σαλονίκης. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Σηµειωτική Εταιρεία και το Τµήµα Δη-

µοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

υπό τον τίτλο «Η Φούγκα των Πέντε Αισθήσεων: Η Σηµειωτική της Σύγχρονης Αισθητηριακής 

Συνθήκης». 
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Επίµετρο 

Ο Καρλ Μαρξ (1818-1883), Γερµανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, σε σχετικό του απόφθεγµα 

είχε υποστηρίξει πως: «Η ιστορία επαναλαµβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη 

σαν φάρσα». 

Τη πρώτη φορά ήταν το Μεσολόγγι, δηλαδή η Ελλάδα. Ο εχθρός ήταν ο Οθωµανός κατακτητής. Ο 

παρατηρητής ήταν η υπνωτισµένη Ευρώπη. Ο πρωταγωνιστής, η Ελλάδα, από τη µια προσπαθούσε 

µάταια να αφυπνίσει τον παρατηρητή, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες (πείνα) της 

τακτικής του έχθρου. Η πόλη βρισκόταν υπό πολιορκία συνολικά 4 έτη (η χώρα σε σκλαβιά επί 

τέσσερις αιώνες). 

Τη δεύτερη φορά είναι η Ελλάδα. Ο εχθρός αυτή τη φορά είναι αόρατος, έχει τη µορφή χρήµατος 

και είναι στυγνότερος από τον Οθωµανό. Ο παρατηρητής είναι και πάλι η υπνωτισµένη Ευρώπη. Ο 

πρωταγωνιστής, η Ελλάδα, από τη µια προσπαθεί µάταια να αφυπνίσει τον παρατηρητή, ενώ 

ταυτόχρονα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες (πείνα) της τακτικής του εχθρού. Η χώρα βρίσκεται 

υπό πολιορκία συνολικά 6 έτη (όλες οι χώρες παγκοσµίως θα είναι σκλαβωµένες στο χρέος εις το 

διηνεκές). 

«Ή το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου» ήταν η εντολή του Σουλτάνου στον Κιουτάχη (Γιαννόπουλος, 

2015). «Είναι η εφαρµογή, ηλίθιε» ήταν η απάντηση του εκπροσώπου των δανειστών Wolfgang 

Schäuble προς τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (Ιωάννου & Κουρτάλη, 2016). 

Συνεπώς, στην Ελλάδα του 2016 αναβιώνεται η σύγχρονη πολιορκία του Μεσολογγίου υπό νέους 

όρους. Μπορεί να µην υπάρχουν όπλα, αλλά το χρήµα προκαλεί µεγαλύτερο πόνο και δυστυχία. Οι 

πολιτικοί προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος, και πως αυτή τη 

φόρα δε γίνεται να ακολουθήσει η χώρα το ιστορικό της πεπρωµένο. ΄Ισως εκείνοι να γνωρίζουν 

την αλήθεια, ίσως και όχι. Εξάλλου, οι πρακτικές που ακολουθούν τόσα χρόνια δικαίως τους έχουν 

καταστήσει αναξιόπιστους στα µάτια του λαού. 

Ο πόλεµος αυτή τη φορά διεξάγεται µε σύγχρονα µέσα, τα οποία δεν είναι εύκολα να αντιµετωπίσει 

ο άνθρωπος. Ο πόνος όµως; Ή δυστυχία; Ή κατάθλιψη που βιώνει ή έχει βιώσει ή αναµένεται να 
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βιώσει µεγάλο µέρος του ελληνικού πληθυσµού; Αυτά τα στοιχεία δεν είναι κοινά µε όσα βίωναν οι 

Μεσολογγίτες στην πολιορκία τους; 

  

Οι Μεσολογγίτες είχαν όλες τις πιθανότητες εναντίον τους, αλλά τόλµησαν. Οι νέοι Έλληνες, οι 

σύγχρονοι «Μεσολογγίτες» έχουν όλες τις πιθανότητες εναντίον τους, αλλά πρέπει να τολµήσουν. 

Πώς όµως; 

Αυτό το ερώτηµα δεν είναι εύκολο να απαντήθει. Δυστυχώς, δε ζούµε σε µια κοινωνία που έχει 

οικοδοµήσει αξιακά και ιδεολογικά στεγανά αντίστοιχα µε εκείνα του Μεσολογγίου της Εξόδου. 

Δυστυχέστερα, δεν έχουµε εντοπίσει το πρόβληµα που µας έχει οδηγησεί σε αυτή την τραγική 

κατάσταση. Οι Μεσολογγίτες είχαν γνώση. Δεν άντεχαν να ζούνε άλλο σκλαβωµένοι, κι έπρεπε να 

ανταµώσουν την ελευθερία τους µε κάθε κόστος, θυσιάζοντας τα φθαρτά, τα εφήµερα. Οι σύγχρο-

νοι Έλληνες θεωρούν ότι πηγή της δυστυχίας τους είναι η οικονοµική φτώχεια, αλλά δε δύνανται 

να κατανοήσουν ότι η πνευµατική, ηθική και κοινωνική φτώχεια τούς έφθασε στο ναδίρ. 

Ίσως, η σύγχρονη Έξοδος των Ελλήνων να πρέπει να αποκτήσει διαφορετικό σηµαινόµενο απ’ ότι 

µέχρι σήµερα. Προς το παρόν, η έξοδος ταυτίζεται µε την µετανάστευση. Ωστόσο, ο κύριος 

συµβολισµός της Εξόδου έχει να κάνει µε κάτι µεγάλο: την αυτοθυσία. Γνώρισµα που µπορεί να χα-

ρακτηρίσει τον κάθε άνθρωπο, αρκεί να κρατήσει µέσα του άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας. 

Ίσως, οι νέοι Έλληνες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στάση ζωή τους, κι όσοι αντέχουν να µην 

εγκαταλείψουν τη χώρα τους, να συνεργαστούν, να µοχθήσουν και να την αναγεννήσουν. Μπορεί 

να αισθανθούν ότι θυσιάζονται, αλλά µπορεί αντί για την ευζωία να ανταµώσουν µε κάτι ανώτερο, 

την ευτυχία και τις µικρές απολαύσεις της ζωής. Την ευτυχία να είσαι στον τόπο σου, να 

µοιράζεσαι στιγµές µε την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους ανθρώπους που αγαπάς. Τις µι-

κρές απολαύσεις που σου χαρίζει ο ήλιος, το φως, η µυρωδιά της θάλασσας, τα καταπράσινα βουνά 

και τα µνηµεία που στέκουν αγέρωχα αιώνες τώρα. Όπως το Μεσολόγγι, µέσα από το θάνατο ανα-

κάλυψε την αναγέννηση, έτσι και η σύγχρονη Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναγεννηθεί. 

Μα πάνω απ’ όλα, στον τόπο σου βρίσκονται οι αναµνήσεις σου. Οι αναµνήσεις από ανθρώπους 

που δεν ζούνε πια εδώ. Αναµνήσεις από στιγµές της ιστορίας που διδάσκουν ανώτερες αξίες. Η 

Έξοδος του Μεσολογγίου είναι ένα γεγονός που αποτελεί διαχρονική τροφή για την ιστορική 
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µνήµη, και που η σύγχρονη Ελλάδα µπορεί να ανατρέξει σε αυτό και να συλλάβει τις πραγµατικές 

διαστάσεις του µεγάλου αυτού ιστορικού γεγονότος. 

Κλείνοντας, παρατίθεται αυτούσια η απάντηση του κ. Δραγγανά στην τελευταία ερώτηση που του 

τέθηκε κατά τη συνέντευξη, και η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως διδαχή των 

Μεσολογγιτών της Εξόδου για τον άνθρωπο του 2016:  

‣ Ερευνητής: Αφού σας ευχαριστήσω για το χρόνο που µου διαθέσατε, θα ήθελα µε πέντε 

λέξεις να περιγράψετε διαχρονικές αξίες και ιδανικά που µεταφέρει το γεγονός της Εξόδου. 

‣ Δ. Δραγγανάς: Καταρχάς, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο σε πέντε λέξεις, γιατί το γεγονός της 

Εξόδου είναι µια ανεξάντλητη πηγή, η οποία µπορεί να θρέψει, να εµπνεύσει, να καθοδηγήσει, να 

γαλουχήσει και πολλά άλλα. Θα περιοριστούµε στο µήνυµα της πίστης, στην ανθρώπινη αξία, στον 

αγώνα και την προσπάθεια άνευ ορίων και φειδούς για αξίες που είναι πάνω και πέρα από τα 

εφήµερα και τα φθαρτά του βίου µας, τα οποία δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να ικανο-

ποιήσουν την ψυχή µας και να γεµίσουν την ύπαρξή µας. 

«Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δηµότης Μεσολογγίου», 

Λουκής Ακρίτας (1909-1965) 

Λογοτέχνης, δηµοσιογράφος, πολιτικός 

�146



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Αργύρη, Α. (2015). Η Σηµειωτική Προσέγγιση: Η Αξιοποίηση της Σηµειωτικής Ανάλυσης στις 
Ερευνητικές Εργασίες [PowerPoint slides]. Ανακτήθηκε 12 Σεπτεµβρίου, 2016, από http://
www.slideshare.net/terracomputerata/h-55380742 

Barthes, R. (1973). Μυθολογίες – Μάθηµα. Αθήνα: Κέδρος.  

Barthes, R. (2007). Εικόνα-Μουσική-Κείµενο (3η εκδ.). Αθήνα: Πλέθρον. 

Berger, J. (2011). H Εικόνα και το Βλέµµα. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Boklund-Λαγόπουλου, K. (1980). Σηµειωτική και κοινωνία. Διεθνές συνέδριo της Ελληνικής 
Σηµειωτικής Εταιρίας: Επιµέλεια και εισαγωγή. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Boklund – Λαγοπούλου, Κ. (1982). Οι σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειµένων. 
Φιλόλογος, 29, 145-162. 

Burke, P. (2003). Αυτοψία: Η χρήση των Εικόνων ως Ιστορικών Μαρτυριών. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Γαζή, Ε. (2011). Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια: Ιστορία ενός συνθήµατος (1880-1930). Αθήνα: 
Πόλις. 

Γανιάτσου, Ζ. (2013). Η Μεσολογγίτισσα την Εποχή της Εξόδου. Ανακτήθηκε 07 Αυγούστου, 2016, 
από http://zoiganiatsoucreations.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8.html 

Γιαννόπουλος, Ν. (2015). Το Μεσολόγγι Ή το Κεφάλι Σου. Ανακτήθηκε 09 Αυγούστου, 2016, από 
http://www.mixanitouxronou.gr/to-mesolongi-i-to-kefali-sou-itan-i-entoli-tou-soultanou-ston-
kioutachi-plirose-sindromi-gia-na-diavazis-tin-efimerida-mas-egkera-itan-i-chlevastiki-apantisi-ton-
poliorkimenon/ 

Γρηγοριάδης, Ν., Καρβέλης, Δ., Μηλιώνης, Χ., Παγανός, Γ., & Παπακώστας, Γ. (2013). Κείµενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Α΄ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων «Διόφαντος». 

Chandler, D. (2007). Semiotics: The Basics. London: Routledge.  

Cohen, L, Manion, L, & Morrison, K. (2005). Research Methods in Education. New York: 
Routledge Falmer. 

Collins, B.R. (1991). What is Art History. Art Education, 55 (1), 53-59. 

Deacon, D., Pickering, M., Golding, P., & Murdock, G. (1999) Researching Communications: A 
Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Arnold. 

�147



Eco, U. (1994). Θεωρία Σηµειωτικής. Αθήνα: Γνώση. 

Ευαγγελάτος, Χ. (2007). Η Ιστορία του Μεσολογγίου. Αθήνα: Γκοβόστης. 

Fiske, J. (2010). Television Culture. New York: Routledge. 

Ζενάκος, Α. (2003). Οι Μεγάλες Συνθήκες. Ανακτήθηκε 08 Αυγούστου, 2016, από 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=154651 

Gilliam, B. (2005). Research Interviewing: The Range of Techniques. Maidenhead: Open University 
Press. 

Greimas, A.J. (2015). Sémantique Structurale. Paris: Presses Universitaires de France. 

Greimas, A.J., & Courtés, J. (1982). Semiotics and Language: An Analytical Dictionary. 
Bloomington: Indiana University Press. 

Guiraud, P. (1975). Semiology. London: Routledge .& Kegan Paul. 

Η Επανάσταση του 1821 (1988). Στην Μέγαλη Εγκυκλοπαίδεια των Μαθητών: Γνωρίζω το Χθες, το 
Σήµερα, το Αύριο (Τόµ. 12, σσ. 3039-3048). Αθήνα: Κουµουνδουρέας. 

Hale, J. (1991). Artists and Warfare in the Renaissance. New Haven: Yale University Press. 

Hall, Stuart (1980) 'Encoding/decoding'. In Centre for Contemporary Cultural Studies 
(Ed.): Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London: 
Hutchinson, p. 128-38. 

Hauser, A. (1994). Kοινωνική Ιστορία της Τέχνης (3ος Τόµος). Αθήνα: Κάβλος. 

Hébert, L. (2011). The Functions of Language. Aνακτήθηκε 12 Σεπτεµβρίου, 2016, από http://
www.signosemio.com/jakobson/functions-of-language.asp 

Houston, M. (2011). Ancient Greek, Roman & Byzantine Costume. New York: Dover Publications. 

Innis, R.E. (1986). Semiotics: An Introductory Anthology. London: Hutchinson. 

Ιωάννου, Χ., & Κουρτάλη, Ε. (2016). Σόιµπλε Για Συµφωνηθέντα: Είναι η Εφαρµογή, Ηλίθιε. 
Ανακτήθηκε 04 Αυγούστου, 2016, από http://www.thetoc.gr/politiki/article/deite-live-to-
pagkosmio-oikonomiko-foroum-sto-ntabos 

Καβάγιας, Α. (2007). Στο Πανηγύρι τ’ Αη-Συµιού. Μεσολόγγι: Ασηµακόπουλος. 

Κάλφας, Β., & Ζωγραφίδης, Γ. (2006). Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών.  

�148



Καψωµένος, Ε.Γ. (1990). Κώδικες και Σηµασίες. Αθήνα: Αρσενίδης. 

Κεφαλόπουλος, Κ. (2013). Η Δεύτερη Πολιορκία του Μεσολογγίου και η Ηρωική Έξοδος. 
Ανακτήθηκε 05 Αυγούστου, 2016, από http://www.istorikathemata.com/2013/04/11-1826.html 

Κολόµβας, Ν. (2012). Φρούριο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αθήνα: Εκδοτική. 

Κορδόση, Α. (1999). Γνωρίστε το Μεσολόγγι. Μεσολόγγι: Ασηµακόπουλος. 

Κορδόση, Α. (2009). Καθε Ελεύθερος Άνθρωπος Είναι Δηµότης Μεσολογγίου. 183 Χρόνια από την 
Έξοδο: Το Μεσολόγγι του Ήθους, του Πολιτισµού, της Αξιοπρέπειας. Ανακτήθηκε 07 Σεπτεµβρίου, 
2016, από http://antiparios.blogspot.gr/2009/04/k.html 

Κορµικιάρης, Γ. (2010). Ο Μοντέρνος (Νέος) Κινηµατογράφος. Ανακτήθηκε 09 Ιουνίου, 2016, από 
http://kinimatografos.wikispaces.com/ 

Κορρέ, Γ. (2014). Ηρωίδες στα Αζήτητα της Ιστορίας. Ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου 2016, από http://
www.briefingnews.gr/politismostehnes/iroides-sta-azitita-tis-istorias 

Κόσιαρης, Σ. (χ.η.). Στη Δόξα του Κωστή Παλαµά. Ανακτήθηκε 25 Ιουνίου, 2016, από http://
www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/12/T12-142.pdf 

Krees, G. & van Leeuwen, T. (2010). Η Ανάγνωση των Εικόνων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

Κριεµάδης, Θ., & Κουρτεσοπούλου, Α. (2010). Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών 
Διπλωµατικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών [ PDF file]. Ανακτήθηκε 12 Σεπτεµβρίου, 
2016, από http://pmssm.uop.gr/images/uop/docs/odigos-sygg-prot-mde.pdf 

Kristeva, J. (1986). The Kristeva Reader. New York: Columbia University Press. 

Κωνσταντινίδης, Γ., & Ασηµακοπούλου, Α. (2002). Ο Παλιός Ελληνικός Κινηµατογράφος ως 
Ιστορική Πηγή για τα Εκπαιδευτικά Δρώµενα της Εποχής. Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Η 
Παιδεία στην Αυγή του 21ου Αιώνα, Πάτρα. 

Κωνσταντινίδου, Χ. (2011). Οπτικός Πολιτισµός & Κοινωνικές Ανισότητες. Αθήνα: Futura. 

Λαγόπουλος, Α.Φ. (2005). Επιστηµολογίες του Νοήµατος, Δοµισµός και Σηµειωτική. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο. 

Λαγόπουλος, Α.Φ., & Boklund-Λαγοπούλου, Κ. (1992). Meaning and Geography: The Social 
Conception of the Region in Northern Greeece. New York: Mouton de Gruyter. 

Λαγόπουλος, Α.Φ., & Boklund-Λαγοπούλου, Κ. (2014). Θεωρία Σηµειωτικής στο Πλαίσιο των 
Πολιτισµικών Σπουδών και της Πολιτικής Οικονοµίας (Διδακτικές Σηµειώσεις). Πανεπιστήµιο 
Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα. 

Lagopoulos, A.Ph. (2009). The Social Semiotics of Space: Metaphor, Ideology and Political 
Economy. Semiotica 173 (1-4), 169–213. 

�149



Λαζαρόπουλος, Χ.Κ. (2013). Όταν ο Θεός Έβαλε την Υπογραφή Του για την ελευθερία της Ελλάδας. 
Ανακτήθηκε 15 Αυγούστου, 2016, από http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/291500/otan-o-
theos-evale-tin-ypografi-toy-gia-ti-leyteria-tis-elladas 

Λαµπράκη-Πλάκα, Μ. (2009). Το Θέµα της Μάνας στην Τέχνη. Στο Α. Κούρια, Αφιέρωµα στην 
Ελληνίδα Μάνα: Η Μητρότητα στη Νεοεεληνική Τέχνη. Αθήνα: Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων. 

Lanigan, R.L. (1991). Roman Jakobson’s Semiotic Theory of Communication. Paper in Speech 
Communication Association Conference, Atlanta. 

Lloyd, G.E.R. (2007). H Ελληνική Επιστήµη Μετά τον Αριστοτέλη. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης. 

Μπότσαρης, Β. (2007). Το Άγιο Μύριο Και το Μυστήριο της Βάπτισης. Ανακτήθηκε 11 Μαΐου, 2016, 
από http://www.ethnos.gr/arxiki_selida/arthro/to_agio_myro_kai_to_mystirio_tis_baptisis-101740/ 

Néret, G. (1999).  Delacroix. Köln: Taschen. 

Οικονοµίδης, Φ. (2013). Μεσολόγγι: Η Έξοδος µε την Πανευρωπαϊκή και Παγκόσµια Σηµασία. 
Ανακτήθηκε 11 Σεπτεµβρίου, 2016 από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=355603 

Panofsky, E. (1991). Μελέτες Εικονολογίας. Αθήνα: Νεφέλη. 

Paliwoda, S.J., & Thomas, M.J. (1998). International Marketing. New York: Routledge 

Ρεπούση, Μ. (2008). Κείµενο και Συγκείµενο στην Τέχνη. Προσεγγίζοντας την Τέχνη Μέσα από 
την Ιστορία. Μαθαίνοντας Ιστορία Μέσα από την Τέχνη. Το Παράδειγµα του Εγχειριδίου της ΣΤ’ 
Δηµοτικού. Επιστήµες της Αγωγής: H Tέχνη και ο Πολιτισµός ως Ευέλικτο Πεδίο Διαθεµατικών 
Προσεγγίσεων, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Θεµατικό Τεύχος 2008, 47-57. 

Ρίπης, Κ. (2011). Η Ελληνική Επανάσταση του 1821Ανάµεσα σε Ήρωες, σε Δύο Εµφυλίους 
Πολέµους και στις Προστάτιδες Δυνάµεις. Ανακτήθηκε 01 Αυγούστου, 2016, από  
http://ripiscostas.blogspot.gr/2011/03/1821.html 

Porter Aichele, K. (2002). Paul Klee’s Pictorial Writing. New York: Cambridge University Press. 

Παπαδηµητρίου, (1993). Τελευταίες Ώρες, Τελευταίων Λόγια των Αγωνιστών του ’21. Αθήνα: 
Χατζηπέρης. 

Παπαδοπούλου, Ε. (2012). Σύγκριση Κάλβου - Σολωµού. Ανακτήθηκε 12 Αυγούστου, 2016, από  
http://eranistria.blogspot.gr/2012/03/blog-post_28.html 

Πάππος, Α. (2015). Η Επανάσταση των Ξένων Ζωγράφων. Ανακτήθηκε 07 Αυγούστου, 2016, από  
http://www.elniplex.com/η-επανάσταση-των-ξένων-ζωγράφων-όταν-ο 

Πιζάνιας, Π. (2000). Πως διαµορφώθηκε η Εθνική Συνείδηση. Ανακτήθηκε 02 Αυγούστου, 2016, 
από http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=120696 

�150



Πολυδώρου, Μ. (2015). Αγία Λαύρα, Ζάλογγιο, Κρυφό Σχολειό: Μύθοι ή αλήθεια; Ανακτήθηκε 01 
Αυγούστου, 2016, από http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/agia-laura-zaloggo-krufo-sxoleio-
muthoi-i-alitheia 

Πρασσά, Α. (1999). Ο Φιλελληνισµός και η Επανάσταση του 1821. Αθήνα: Δηµιουργία. 

Σάρρου, Π. (2016). Στώµεν καλώς, στώµεν µετά φόβου. Ανακτήθηκε 11 Αυγούστου, 2016, από  
http://www.trikalanews.gr/arthra_apoceis/pinelopi_sarrou_astomen_kalos_stomen__meta_foboua.html 

Σιµώνη-Λιόλιου, Μ. (2008). Μεσολόγγι: Η Αθάνατη Ιερά Πόλις. Αθήνα: Κηφισιά. 

Σολωµός, Δ. (2014). Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι. Αθήνα: Στιγµή. 

Σταµούλης, Ι. (2008). Η Πολιορκία και η Έξοδος του Μεσολογγίου. Ανακτήθηκε 07 Αυγούστου, 
2016, από http://mesoliggi.blogspot.gr/2008/03/blog-post_2643.html  

Τσατσούλης, Δ. (2015). Η Γλώσσα της Εικόνας. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Τσαχτσαρλή, Κ. (χ.η.). Βιογραφίες: Κωστής Παλαµάς. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου, 2016, από https://
sites.google.com/site/kinosnous/home/logotechnia/biografies-logotenxia/palamas 

Turner, G. (1992). British Cultural Studies: An Introduction. New York: Routledge. 

Walling, D. (2006). Brainstorming Themes that Connect Art and Ideas Across the Curriculum. Art 
Education, 59 (1), 18-23. 

Wimmer, R.D., & Dominick, J.R. (2011). Mass Media Research: An Introduction. Wadsworth: 
Cengage Learning 

Φλεριανού, Α. (2015). H Έξοδος του Μεσολογγίου: Χρονικό της Εξόδου. Aνακτήθηκε 1διε1 
Σεπτεµβρίου, 2016, από https://argolikivivliothiki.gr/2015/10/01/missolonghi/ 

Φωτιάδης, Δ. (1987). Μεσολόγγι. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος. 

Χαρόπουλος, Π. (2000). Η Tέχνη ως Σωτηρία. Aνακτήθηκε 10 Σεπτεµβρίου, 2016, από http://
www.tovima.gr/culture/article/?aid=129771 

Χριστοδούλου, A. (1996). Σηµειωτική και Διαφήµιση. Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία. Journal of 
Applied Linguistics. Journal de Linguistique Apliquée , 12, 52. 

Χριστοδούλου, Α. (2002). Σηµειωτική Ανάλυση Ξενόγλωσσου Μαθησιακού Υλικού: Η Παρουσίαση 
Πολιτισµικών Χαρακτηριστικών σε Εγχειρίδια Ιταλικής (Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιµο από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού Αρχείου 
Διδακτορικών Διατριβών (Κωδ. 13131). 

Χριστοδούλου, Α. (2012). Παιδεία, Εκπαίδευση, Αξίες: Σηµειωτική Προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press. 

�151



Χριστοδου)λου,	Α.	(20141).	Greimas	–	Ισοτοπι0α	–	Δομικη0	Σημαντικη0	(Διδακτικε)ς	Σημειω)σεις).	
Αριστοτε)λειο	Πανεπιστη)μιο	Θεσσαλονι)κης/Τμη)μα	Ιταλικη)ς	Γλω)σσας	&	Φιλολογι)ας,	Θεσσαλονι)κη.	

Χριστοδούλου, Α. (20142). La lingua Italiana (Διδακτικές Σηµειώσεις). Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης/Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη.  

�152



 

�153

Παράρτημα



I. Αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη µε τον κ. Δηµήτριο Δραγγανά,               

φιλόλογο και έφορο του Τµήµατος Βιβλιοθηκών του Πνευµατικού Κέντρου                                

του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου 

-Καληµέρα σας. 

-Καληµέρα. 

-Βρισκόµαστε µε τον κ. Δραγγανά Δηµήτριο στην Δηµοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου, και θα 

συνοµιλήσουµε σχετικά µε την Πινακοθήκη, στα πλαίσια της διπλωµατικής µου εργασίας µε 

θέµα “Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Σηµειωτική ανάλυση πινάκων & Κειµένων”, για το Π.Μ.Σ. 

του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας µε τίτλο 

“Σηµειωτική και Επικοινωνία”. Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η συνοµιλία µας θα 

καταγραφεί. Έχετε κάποια αντίρρηση σχετικά µε αυτή τη διαδικασία; 

-Όχι, καµία. 

-Αρχικά, θα ήθελα να µου πείτε λίγα πράγµατα για εσάς. Με τι ασχολείστε, σε τι ειδικεύεστε 

και ποια είναι η σχέση σας µε την πόλη. 

-Είµαι φιλόλογος και τα τελευταία 20 χρόνια ζω στο Μεσολόγγι, όπου ασχολούµαι µε 

φροντιστηριακά µαθήµατα. Η ατµόσφαιρα της πόλης, η ιστορία της και ο πολιτισµός της µε έχουν 

επηρεάσει πάρα πολύ, µε έχουν συγκινήσει˙  ζω καθηµερινά, δηλαδή, σε µια ατµόσφαιρα ιστορική, 

η οποία µε εµπνέει και συνοδοιπορεί µε την καθηµερινότητά µου. 

-Πώς συνδέεστε µε την Δηµοτική Πινακοθήκη του Μεσολογγίου; 

-Είµαι έφορος του Τµήµατος Βιβλιοθηκών του Πνευµατικού Κέντρου του Δήµου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου. Κατά καιρούς, διοργανώνω διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις -κυρίως, λογοτεχνικά 

αφιερώµατα σε σηµαντικές προσωπικότητες του τόπου µας. 

-Θα µπορούσατε να µας παραθέσετε λίγα στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη; 

-Η Βάλβειος Βιβλιοθήκη είναι µια ιστορική βιβλιοθήκη, δωρεά στον Δήµο Ι.Π. Μεσολογγίου. Η 

Βιβλιοθήκη έχει περίπου 12.000 τίτλους και είναι δανειστική δηµοτική βιβλιοθήκη. Βρίσκεται στην 

περιµετρική οδό του Μεσολογγίου σε ένα διώροφο πέτρινο κτήριο, που είναι στολίδι για την πόλη. 
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Δυστυχώς, έχει κάποια προβλήµατα όσον αφορά τον χώρο- είναι πολύ µικρός για να µπορέσει να 

λειτουργήσει όσο ιδανικά θα έπρεπε για την πόλη. Προσπαθούµε, κάνουµε διάφορες κινήσεις για 

να την µεταφέρουµε σε ένα πιο κεντρικό κτήριο, και να λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσµατικά γύρω 

από την δράση και τον σκοπό της.  

-Όσον αφορά την Δηµοτική Πινακοθήκη; 

-Η Δηµοτική Πινακοθήκη στεγάζεται σε ένα διώροφο νεοκλασσικό κτήριο στην πλατεία Μάρκου 

Μπότσαρη, την κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου. Ονοµάζεται Πινακοθήκη Μουσείου Ιστορίας 

και Τέχνης, και ανεγέρθη το 1932 επί δηµαρχίας Χρήστου Ευαγγελάτου. Μέχρι και την δεκαετία 

του '70 στέγαζε τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου.  

Στο ισόγειο υπάρχουν δύο αίθουσες που είναι αφιερωµένες στον Λόρδο Βύρωνα (George Gordon 

Byron, 6th Baron Byron). Στην κεντρική αίθουσα είναι τοποθετηµένος ο γύψινος ανδριάντας του, 

καθώς και πίνακες, προσωπογραφίες και χειρόγραφα του ιδίου. Επίσης, εφηµερίδες της 

επανάστασης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα 

συµπληρώνουν τα εκθέµατα. Σε ιδιαίτερο χώρο εκτίθενται έγγραφα και αναµνηστικά από τις 

αδελφοποιήσεις του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου µε τις πόλεις  Gedling (UK) και Schöflisdorf (CH), 

γενέτειρες του Λόρδου Byron και του Ελβετού φιλέλληνα Meyer, καθώς και κοµµάτι από το 

τυπογραφείο της εφηµερίδας Ελληνικά Χρονικά, η οποία εκδιδόταν κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης.  

Επίσης, στο ισόγειο, σε ξεχωριστή αίθουσα -που χρησιµοποιείται για τις συνεδριάσεις του δηµοτι-

κού συµβουλίου- είναι αναρτηµένες προσωπογραφίες όλων των διατελεσάντων δηµάρχων της 

πόλης, ενώ σε ιδιαίτερες βιτρίνες υπάρχουν η πρώτη έκδοση, του 1825, του Εθνικού Ύµνου στα 

ελληνικά και τα ιταλικά, όπλα και κειµήλια αγωνιστών του 1821, το σπαθί, το ρολόι και το 

δαχτυλίδι του οπλαρχηγού Γεωργίου Δροσίνη-Καραγεώργου, παππού του ποιητή Γεωργίου 

Δροσίνη, ελληνικά και ξένΘα χαρακτικά ηρώων της επανάστασης, µετάλλια, το σχέδιο οχύρωσης 

της πόλης κατά τη διάρκεια του Αγώνα, το δισκοπότηρο και ο σταυρός αγιασµού του Ιωσήφ των 

Ρωγών, το ιερό όπλο “λιάρα” του οπλαρχηγού Δηµήτρη Μακρή -εκ του οποίου έχει δηµιουργηθεί 

και ο σύλλογος µε την επωνυµία “Λιάρος” (Όµιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς & Οπλισµού ο 

Λιάρος).  

Στην συλλογή των έργων της Πινακοθήκης περιλαµβάνονται µεγάλης ιστορικής αξίας πίνακες, 

µεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση κατέχει ο πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη Η Έξοδος του 

Μεσολογγίου, σε αντιγραφή του Άγγελου Κασόλα, µε το χρυσοκέντητο βελούδινο σκέπαστρό της, 

την “ουρανία”˙ το µεγάλων διαστάσεων έργο του de Lansac, του 1828, Θυσία, που η Έλενα 
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Βενιζέλου το αγόρασε από το Μουσείο του Λούβρου και το δώρισε στο Μεσολόγγι -τότε υπήρχαν 

δωρητές και χορηγοί αντάξιοι του ονόµατός τους˙ το έργο του De Sezer Θεία Κοινωνία στις 

Ντάπιες, σε αντιγραφή του Θεόδωρου Βρυζάκη˙ Η Ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη του Θεόδωρου 

Βρυζάκη˙ το αντίγραφο από το Μουσείο του Μπορντώ του διάσηµου ζωγράφου Delacroix Η 

Ελευθερία Μέσα Από τα Ερείπια του Μεσολογγίου˙ και άλλοι πρωτότυποι πίνακες, όπως Η Επίθεση 

του Ιµπραήµ Πασά στο Μεσολόγγι, Η Υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι, καθώς και 

δεκάδες προσωπογραφίες αγωνιστών της Εξόδου.  

Μια από τις ξεχωριστές αίθουσες του µουσείου αποτελεί το επίσηµο γραφείο του δηµάρχου µε 

χειροποίητα σκαλιστά έπιπλα, καλλιτεχνήµατα του Σπύρου Γιαλοµάτη, του 1935, ενώ ο εκλεκτός 

διάκοσµος του γραφείου συµπληρώνεται από τις προσωπογραφίες των Μεσολογγιτών 

πρωθυπουργών και λογοτεχνών, µετάλλια, επαίνους, αναµνηστικά, καθώς και το πρωτότυπο του 

Διατάγµατος του 1937 µε το οποίο το Μεσολόγγι ανακηρύχθηκε Ιερά Πόλις.  

-Η συλλογή αυτή αυξάνεται µε τον καιρό; 

-Όχι. 

-Πρόκειται, δηλαδή, για µια µόνιµη συλλογή; 

-Πρόκειται για µια µόνιµη συλλογή. Ίσως να υπάρχουν και εκθέµατα, τα οποία δεν έχουν βρει 

ακόµα τον χώρο τους εδώ. 

-Η συλλογή του Μουσείου φιλοξενεί άλλα έργα; 

-Όχι. Το Μουσείο δεν φιλοξενεί άλλες εκθέσεις ή περιοδικές εκθέσεις. 

-Έργα της συλλογής του Μουσείου δανείζονται/εκτίθενται σε άλλους χώρους; 

-Δεν γνωρίζω. Ίσως, αν ζητηθούν, να µπορούν να µεταφερθούν. Δεν έχει γίνει ποτέ κάποιο σχετικό 

αίτηµα, και θα έλεγα ότι είναι και εκθέµατα που δεν αφορούν εκθέσεις που ενδιαφέρουν την εποχή 

µας. 

-Γνωρίζετε εάν η Πινακοθήκη έχει δωρίσει σε άλλο µουσείο κάποιο έργο που είχε στην κατοχή 

της ή αν έχουν σταλεί έργα της Πινακοθήκης στο εξωτερικό; 

-Όχι. 

-Υπάρχει κάποιο έργο από αυτά που διαθέτει η Πινακοθήκη, που να συµµετέχει ενεργά στην 
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πολιτιστική ή θρησκευτική ζωή της πόλης, π.χ. σε κάποια λιτανεία ή σε πανηγύρι; 

-Ναι. Είναι ο περίφηµος πίνακας, αντίγραφο, της Εξόδου του Μεσολογγίου, ο οποίος ξεκινά την 

ποµπή  στις ετήσιες εορτές Εξόδου. Κατά κάποιο τρόπο έχει αποκτήσει και στη συνείδηση των 

ανθρώπων µια ιερότητα ως αντικείµενο. 

-Ποιες θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι οι συνήθεις αντιδράσεις των επισκεπτών στην όψη 

των εκθεµάτων; 

-Θεωρώ ότι η πόλη µε την ιστορία της και της ατµόσφαιρά της σου υποβάλλει µια συγκεκριµένη 

συγκίνηση, σε µεταφέρει µέσα στο χρόνο. Οπότε, το κέλυφος αυτό, η κιβωτός της Πινακοθήκης, 

έρχεται να συµπληρώσει αυτή τη συγκίνηση µέσα από την ενίσχυση της φαντασίας των 

επισκεπτών, που µεταφέρονται στο συγκεκριµένο ιστορικό χρόνο, στη συγκεκριµένη περίοδο που 

διαδραµατίστηκαν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Πραγµατικά, είναι ένας χώρος σηµαντικός, ο οποίος 

λειτουργεί υποβοηθητικά σε αυτή τη συγκίνηση που παράγει η πόλη στον επισκέπτη της.  

-Ο συγκεκριµένος ιστορικός χρόνος, στον οποίο αναφερθήκατε, περιορίζεται µόνο στα 

γεγονότα της Εξόδου; 

-Κατεξοχήν, τα εκθέµατα σχετίζονται µε το γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου. Ωστόσο, µέσω 

των εκθεµάτων, ο ιστορικός χρόνος επεκτείνεται και στη νεότερη ιστορία της πόλης µέσω των 

πέντε πρωθυπουργών, των πνευµατικών ανθρώπων και των ποιητών. 

-Ας εστιάσουµε στο γεγονός της Εξόδου. Θα ήθελα να µου πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αυτό 

που ώθησε τους Μεσολογγίτες να προβούν σε αυτή την ηρωική αντίδραση/πράξη της Εξόδου; 

-Πιστεύω ότι είναι γεγονός µοναδικό στην ιστορία της Ελλάδος. Δεν έχουµε την µεµονωµένη 

περίπτωση των 300 του Λεωνίδα, οι οποίοι αναλαµβάνουν αποστολή «αυτοκτονίας». Ίσως να µην 

υπάρχει ανάλογο γεγονός και στην παγκόσµια ιστορία της ανθρωπότητας, όπου µπορεί το 

Μεσολόγγι να βρει δικαιωµατικά τη θέση που του αξίζει εντός αυτής. Στην περίπτωση του 

Μεσολογγίου έχουµε µια ολόκληρη πόλη συντεταγµένη, συσπειρωµένη γύρω από ένα σκοπό˙ είναι 

κάτι που δεν προκύπτει από τη µια στιγµή στην άλλη. 

Πώς εξηγείται, λοιπόν, η πράξη αυτή; Η πράξη αυτή είναι κατόρθωµα, είναι φτάσιµο. Δηλαδή, 

φτάνεις σε µια τέτοια πράξη µέσα από µια πορεία, που ξεκινάει από τον ψυχισµό του ανθρώπου, ο 

οποίος διαπλάθεται από τα ερεθίσµατα που δέχεται. Πρωτίστως από τον φυσικό χώρο, και 

συνεχίζεται, έπειτα, και καλλιεργείται µέσα από την παιδεία. Οπότε, διαµορφώνεται ως προϊόν ένας 

συγκεκριµένος ψυχισµός, ο οποίος είναι σε θέση να φτάσει σε µια τέτοια πράξη, σε αυτό που λέµε 
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κατόρθωµα. Πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν είναι µια ευκαιριακή αντίδραση, µια αντίδραση 

σπασµωδική, µια αντίδραση µηχανική˙ η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι προϊόν της παιδείας, γιατί 

οι άνθρωποι αυτοί διαποτίζονται µέχρι το µεδούλι τους µε το ιδανικό της ελευθερίας. 

Οπότε, εκεί ο άνθρωπος υψώνεται σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο θα µπορούσαµε να το πλησιάσου-

µε µόνο µε όρους µεταφυσικής. Το επίπεδο αυτό δεν εξηγείται µε όρους της λογικής, γιατί ξέρουµε 

πόσο ισχυρό είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Βέβαια, οι ειδικές συνθήκες που βίωσαν αυτοί οι 

άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ενίσχυσαν ακόµη περισσότερο την πεποίθησή τους για 

το ξεχωριστό της µοίρας τους, την οποία αποδέχθηκαν αδιαµαρτύρητα και αγόγγυστα την έφεραν 

εις πέρας. 

Πρόκειται για κάτι ανάλογο µ' αυτό που συναντάµε στους τραγικούς ήρωες της αρχαίας τραγωδίας˙ 

ο Οιδίποδας θα φτάσει µέχρι το τελικό ύψος του ρόλου του˙ η Αντιγόνη, επίσης, είναι παιδί του 

Οιδίποδα και, εποµένως, αποδέχεται το αναπόφευκτο κάλεσµα της µοίρας. Οι Μεσολογγίτες 

ανταποκρίθηκαν σε αυτό που τους έταξε η µοίρα˙ δεν απέρριψαν τη µοίρα τους, κοίταξαν 

κατάµατα τον θάνατο χωρίς να δειλιάσουν, χωρίς να λυγίσουν, χωρίς να υπεκφύγουν της ευθύνης 

τους. Για τον λόγο αυτό, η πράξη αποτελεί -µέχρι σήµερα- ένα µοναδικό ιστορικό γεγονός και 

ανεξάντλητο υλικό της παιδείας, στο οποίο θα έπρεπε να εστιάσουµε κατεξοχήν. Πρόκειται για 

κατεξοχήν γεγονός. 

-Δηλαδή, βάσει των όσων λέτε, οι Μεσολογγίτες δεν εξωθήθηκαν σε αυτή την απόφαση λόγω 

των κακουχιών και της πείνας, αλλά εξαιτίας ενός βαθύτερου αιτίου. 

-Ακριβώς. Έχουµε συναντήσει σε άλλες περιπτώσεις είτε την παράδοση στον εχθρό λόγω του 

βασανιστικού ενστίκτου της πείνας, που είναι ανυπόφορο για τον άνθρωπο, είτε µεµονωµένα 

γεγονότα ηρωικών πράξεων, όχι µιας ολόκληρης πόλης. Δεν υπήρξε καµία αντίδραση των 

Μεσολογγιτών στο αναπόφευκτο, δεν υπήρξε καµιά άρνηση. Δεν έχουµε τη µαρτυρία ότι κάποιοι 

είπαν πως «εµείς θέλουµε να παραδοθούµε» ή «εµείς θέλουµε να αυτοκτονήσουµε». Από αυτή την 

άποψη είναι κάτι µοναδικό, καθώς µια ολόκληρη πόλη -από τον µεγαλύτερο µέχρι τον µικρότερο, 

από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο, από τον φτωχότερο µέχρι τον πλουσιότερο- συσπειρώθηκε. Με 

τον τρόπο αυτό αισθα-νόµαστε την ψυχική δύναµη του ανθρώπου, ο οποίος καταργεί το 

ενδεχόµενο της διαφοροποίησης και του ατοµισµού και υψώνεται στο επίπεδο της ευθύνης του, ως 

πολίτης πλέον.  

-Εποµένως µιλάµε για µια πράξη, η οποία βασιζόταν σε ένα λαό καλλιεργηµένο; 

-Ναι, αναµφισβήτητα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι εκδιδόταν εφηµερίδα στο Μεσολόγγι (ενν. 
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Ελληνικά Χρονικά). Οι Μεσολογγίτες, δηλαδή, παρακολουθούν από κοντά τα γεγονότα, διαβάζουν 

και είναι ενήµεροι. 

-Άρα, αποκλείουµε την πιθανότητα της Εξόδου ως πράξης απόγνωσης; 

-Απόλυτα. Κανείς δεν ανάγκασε τους Μεσολογγίτες να πράξουν, ήταν µια απόφαση θυσίας. 

-Θα µπορούσε, δηλαδή, το Μεσολόγγι να θεωρηθεί ιστορικά ως κέντρο πολιτισµού;  

-Ναι. Το Μεσολόγγι έχει µια µοναδικότητα, η οποία θα µπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης για τους 

Έλληνες, αλλά και για τους ξένους που επισκέπτονται τη χώρα µας. 

-Θεωρείτε ότι το Μεσολόγγι έχει εκµεταλλευθεί σε κάποιο βαθµό την ιστορική-πολιτισµική 

του διάσταση; 

-Όχι. Δυστυχώς, δεν έχει αντιληφθεί το µέγεθος της αξίας του πολιτισµικού και ιστορικού 

θησαυρού που διαθέτει, και δεν φρόντισε να το προβάλει πλατύτερα. Περιόρισε τον θησαυρό του 

σε ένα επίπεδο τοπικής έκτασης, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό και το εύρος της αξίας του. Αν, 

πραγµατικά, αντιλαµβανόµαστε την αξία του ιστορικού γεγονότος, έχουµε την υποχρέωση απέναντι 

στους συνανθρώπους µας να το προσφέρουµε ευρύτερα στην κοινωνία, ώστε να εµπνευστεί η 

κοινωνία µέσα από το γεγονός της πράξης αυτής, και όχι να το κρατήσουµε αποµονωµένο. 

-Συνδυάζοντας τη σύγχρονη πολιτιστική εικόνα του Μεσολογγίου µε την Πινακοθήκη, ποια 

θεωρείτε πως είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Πινακοθήκη; 

-Πιστεύω ότι πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής µας, και να µην λειτουργεί σαν 

ένα τοπικό έκθεµα. Υπό το πρίσµα της τεχνολογικής αξιοποίησης, οφείλει να δηµιουργήσει µια 

ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, µέσω της οποία θα προβάλλονται οι συλλογές της, θα ενηµερώνονται οι 

ενδιαφερόµενοι, και θα προσφέρεται η δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν σχετικά ενδιαφέροντα 

να την επισκέπτονται ηλεκτρονικά και να αποκτούν, ίσως, και την περιέργεια να την δουν από 

κοντά. 

-Πιστεύετε πως θα µπορούσαν να προωθηθούν και κάποιες συγκεκριµένες δράσεις εντός της 

Πινακοθήκης; 

-Βεβαίως. Θα µπορούσαν να προωθηθούν πολιτισµικές και µορφωτικές δράσεις. Πρόκειται για 

έναν υπέροχο χώρο, εντός του οποίου θα µπορούσαν να γίνονται συµπόσια γύρω από την ιστορία, 

τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό. Κατά κάποιο τρόπο, να ζωντανέψει ο χώρος. 
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-Υπάρχει κάποια δράση που εσείς έχετε προτείνει να γίνει; 

-Ναι. Αυτό που έχω στο µυαλό µου είναι, κατά την περίοδο των εορτών Εξόδου, να γίνονται 

ολονύκτιες αναγνώσεις κειµένων που αφορούν το συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός ή λογοτεχνικών 

έργων, ποιηµάτων ή ζωγραφηµάτων που έχουν σχέση µε την ιστορία της πόλης. 

-Η πρόταση αυτή τι αντιδράσεις προκάλεσε; 

-Προσέκρουσε πάνω στην αµηχανία και τη δυσκολία να δώσουµε κάτι νέο, κάτι άγνωστο στο 

κοινό. Ως προς αυτό υπάρχει µια ατολµία. Είµαστε πολύ συντηρητικοί και φοβόµαστε τις 

αντιδράσεις του κοινού. Θα πρέπει να είµαστε πιο τολµηροί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο 

Μεσολόγγι που έχουν -και θέλουν- να δώσουν. Ας τους δώσουµε, λοιπόν, την ευκαιρία, και ο 

χρόνος ή θα µας δικαιώσει ή θα µας διαψεύσει. 

-Θεωρείτε πως υπάρχουν στην πόλη οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο 

εγχείρηµα; 

-Πιστεύω πως ναι. Θα µπορούσαµε να απευθύνουµε και ένα κάλεσµα συνεργασίας σε όσους το 

επιθυµούν˙ ο δήµος είναι ανοικτός. 

-Αν προσπαθήσουµε να αποκωδικοποιήσουµε τα µηνύµατα που µεταφέρουν οι πίνακες µέσω 

της Πινακοθήκης, ποιες αξίες πιστεύετε πως προβάλλονται;  

-Μέσα από τους πίνακες µεταδίδεται η συγκίνηση στον επισκέπτη για την ποιότητα µιας φυλής, της 

ελληνικής, η οποία συνεχίζει την πορεία της µέσα στο χρόνο. Μια πορεία που διακρίνεται από 

πράξεις ηρωισµού, από κατορθώµατα, από µια συνέπεια απέναντι σε ένα ήθος, και σε έναν 

ιδιαίτερο ψυχισµό που έδωσε σε αυτόν τον λαό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και σε αυτόν τον 

τόπο µια φυσιογνωµία που µέχρι σήµερα µπορεί να διεκδικεί τη θέση της εντός της δύσκολης 

σύγχρονης πραγµατικότητας, εµπνέοντας όλους τους λαούς του κόσµου, ολόκληρη την 

ανθρωπότητα. 

Δεν είµαστε κάτι ξεχασµένο. Δεν µπορούµε να βάλουµε ένα όριο στην πορεία αυτή, µνηµονεύοντας 

ένα παρελθόν νεκρό. Το παρελθόν µας είναι ζωντανό, και θα επικαλεστώ κάτι που έχει πει ένας 

Άγγλος καθηγητής: «Δεν µπορούµε να πούµε πίσω µε τους Έλληνες. Αυτό που ταιριάζει είναι να λέµε 

µπροστά µε τους Έλληνες, γιατί πάντοτε, σε όλες τις ιστορικές περιόδους τους, έχουν κάτι πολύτιµο 

για την ζωή και τον άνθρωπο». Και αυτό δεν το σκοτώνει ο χρόνος, ο µόνος που µπορεί να το 

καταργήσει είναι η άγνοια -που είναι το µεγαλύτερο κακό- και η αδιαφορία των ανθρώπων. Το να 
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υπάρχουν, λοιπόν, οι χώροι αυτοί, το να είναι επισκέψιµοι, το να είναι ζωντανοί, και το να 

επιτελούν το χρέος και την αποστολή τους απέναντι στον άνθρωπο είναι πράξεις σηµαντικές, και 

πρέπει να τις αντιµετωπίζουµε µε το σεβασµό και τη φροντίδα που τους αξίζει. 

-Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω για το χρόνο που µου διαθέσατε, θα ήθελα µε πέντε 

λέξεις να περιγράψετε διαχρονικές αξίες και ιδανικά που µεταφέρει το γεγονός της Εξόδου. 

-Καταρχάς, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο σε πέντε λέξεις, γιατί το γεγονός της Εξόδου είναι 

µια ανεξάντλητη πηγή, η οποία µπορεί να θρέψει, να εµπνεύσει, να καθοδηγήσει, να γαλουχήσει 

και πολλά άλλα. Θα περιοριστούµε στο µήνυµα της πίστης, στην ανθρώπινη αξία, στον αγώνα και 

την προσπάθεια άνευ ορίων και φειδούς για αξίες που είναι πάνω και πέρα από τα εφήµερα και τα 

φθαρτά του βίου µας, τα οποία δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να ικανοποιήσουν την ψυχή µας 

και να γεµίσουν την ύπαρξή µας. 

-Σας ευχαριστώ πολύ. 

-Να είσαι καλά. Και εγώ σ' ευχαριστώ. 
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II. Οπτικό υλικό Πινακοθήκης - Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης Ι.Π. Μεσολογγίου 

 

 Τίτλος:    Η Άµυνα του Μεσολογγίου 

 Καλλιτέχνης: Άγνωστος 
  

 (Αντίγραφο) 

 

 Τίτλος:    Η Υποδοχή του Λόρδου  

        Βύρωνα στο Μεσολόγγι 
 Καλλιτέχνης: Ιωάννης Κασόλας 
  

 (Αντίγραφο) 
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 Τίτλος:  Θεία Κοινωνία στις Ντάπιες 

 Καλλιτέχνης: Θεόδωρος Βρυζάκης 
  

 (Αντίγραφο) 

  

 

 Τίτλος:  Η Τελευταία Μετάληψη  

   των Μεσολογγιτών 
 Καλλιτέχνης: Άγνωστος 

 (Αντίγραφο) 
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 Τίτλος:  Η Έξοδος του Μεσολογγίου 

 Καλλιτέχνης: Άγγελος Κασόλας 

 (Αντίγραφο) 

 

 Τίτλος:  Η Έξοδος του Μεσολογγίου 

 Καλλιτέχνης: Σόλων/Σολωµός 

         Φραγκουλίδης 

 (Πρωτότυπο) 
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 Τίτλος:  Η Επίθεση του Ιµπραήµ 

        κατά του Μεσολογγίου 
  Καλλιτέχνης: Ιωάννης Κασόλας 

 (Αντίγραφο) 

 

 Τίτλος:  Η Ανατίναξη του 
         Χρήστου Καψάλη 
 Καλλιτέχνης: Θεόδωρος Βρυζάκης 

 (Πρωτότυπο) 
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 Τίτλος:  Η Έλλαδα Μέσα Από τα 

      Ερείπια του Μεσολογγίου 
 Καλλιτέχνης: Ferdinand Victor 
     Eugène Delacroix 

 (Φωτοαντίγραφο) 

 

 Τίτλος:  Θυσία 

  Καλλιτέχνης: François-Emile 

               de Lansac 

 (Πρωτότυπο) 
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 Τίτλος:  Η Ανατίναξη του Ανεµόµυ- 
 λου από τον Επίσκοπο Ιωσήφ των Ρωγών 
  Καλλιτέχνης: Ιωάννης Κασόλας 

 (Αντίγραφο) 

�167



III. Κείµενα της έρευνας 

  Η Απόφαση της Εξόδου 

«Ἐν ὀνόµατι τῆς Ἁγίας Τριάδος 

   Βλέποντες τὸν ἑαυτόν µας, τὸ στράτευµα καὶ τοὺς  

   πολίτας ἐν γένει µικροὺς καί µεγάλους παρʾ ἐλπίδαν 

   ὑστερηµένους ἀπὸ ὅλα τὰ κατεπείγοντα ἀναγκαῖα τῆς 

   ζωῆς πρὸ 40 ἡµέρας καὶ ὅτι ἐκπληρώσαµεν τὰ χρέη µας  

   ὡς πιστοὶ στρατιῶται της πατρίδος εἰς τὴν στενὴν  

   πολιορκίαν ταύτη καὶ ὅτι, ἐὰν µίαν ἡµέραν ὑποµείνωµεν  

   περισσότερον, θέλοµεν ἀποθάνει ὄρθιοι 

   εἰς τοὺς δρόµους ὅλοι. 

   Θεωροῦντες ἐκ τοῦ ἄλλου ὅτι µᾶς ἐξέλιπεν κάθε ἐλπὶς 

   βοηθείας καὶ προµηθείας, τόσον ἀπὸ τὴν θάλασσαν καθώς  

   καὶ ἀπὸ τὴν ξηρὰν ὥστε νὰ δυνηθῶµεν να βαστάξωµεν, 

   ἐνῷ εὑρισκόµεθα νικηταί τοῦ ἐχθροῦ, 

   ἀποφασίσαµεν ὁµοφώνως: 

   Ἡ ἔξοδός µας νά γίνῃ βράδυ εἰς τὰς δύο ὥρας τῆς νυκτός 

   10 Ἀπριλίου, ἡµέρα Σάββατον καὶ ξηµερώνοντας τῶν 

    Βαΐων, κατά τὸ εξής σχέδιον, ἤ ἔλθῃ ἤ δὲν ἔλθῃ βοήθεια: 

  Α΄. - Ὅλοι οἱ Ὁπλαρχηγοί οἱ ἀπὸ τἠν Δάµπιαν 

   τοῦ Στορνάρη ἕως εἰς τὴν Δάµπιαν τοῦ Μακρῆ, µὲ τοὺς 

   ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν των, µία κολώνα, νὰ ριχθοῦν εἰς τὴν 

   δάµπιαν τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὴν ἀκρογιαλιάν, εἰς τὸ δεξιόν. 

   Ἡ σηµαία τοῦ στρατηγοῦ Νότη Βότζιαρη θέλει µείνει  

   ἀνοικτή, ὡς ὁδηγός τοῦ σώµατος τούτου. Ὁ Στρατηγός  

   Μακρής νὰ τὴν συνοδεύσῃ µὲ εἰδήµονες, 
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   ὅπου γνωρίζουν τὸν τόπον. 

  Β΄. - Ὅλοι οἱ Ὁπλαρχηγοί οἱ ἀπὸ τὴν Δάµπιαν  

   τοῦ Στρατηγοῦ Μακρῆ ἕως τὴν Μαρµαροῦν 

   µὲ τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν των, µία κολώνα ὅλοι, 

   νὰ ριχθοῦν εἰς τὸν προµαχῶνα ἀριστερὰ 

   κατὰ τῶν εχθρῶν. 

   Ὁ Στρατηγός Μακρής, µὲ τὴν σηµαίαν του ἀνοικτήν, 

   θέλει εἶναι ὁ ὁδηγός τοῦ σώµατος τούτου, ἀριστερά. 

  Γ΄. - Διὰ νὰ µή µπερδευθῇ τὸ Στράτευµα 

   µὲ ταὶς φαµελλιαίς, δίδεται τὸ γεφύρι τῆς Δάµπιας 

   τοῦ Στορνάρη, καὶ ὅλοι οἱ φαµελλῖται, ἐντόπιοι 

   καί ξένοι, νὰ ταὶς συνοδεύσουν καὶ νὰ διαβοῦν ἀπʾ ἐκεῖ. 

   Τὰ δύο γεφύρια εἶναι τὸ µὲν διὰ τὴν δεξιὰν κολώναν  

   καὶ τὸ τῆς Λουνέττας διὰ τὴν ἀριστεράν. 

  Δ΄. - Κάθε ὁπλαρχηγὸς νὰ σηκώνῃ τοὺς στρατιώτας του 

   ἀνὰ ἕναν ἀπὸ τὸν προµαχῶνά του, ὥστε ὁ τόπος  

   νὰ µείνῃ εὔκαιρος ἕως εἰς τὴν ὕστερην ὥραν. 

  Ε΄. - Οἱ ἀπὸ τὴν Μαρµαροῦν, ἅµα σκοτειδιάσῃ, 

   νὰ τραβηχθοῦν ἀπὸ ἕνας – ἕνας καὶ νὰ σταθοῦν 

   εἰς τὴν Δάµπιαν τοῦ Χορµόβα.  

  ΣΤ΄. - Ὁ Τζιαβέλας, µὲ ὅλον τὸ Βοηθητικόν σῶµα, 

   νὰ µείνῃ ὀπισθοφυλακή˙ αὐτός µὲ ὅλους θέλει περιέλθει 

   ὅλον τὸν γὐρον τοῦ Φρουρίου νὰ δώσῃ τήν εἴδησιν 

   εἰς ὅλους καὶ νὰ τοὺς πάρῃ µαζί του.  

  Ζ΄. - Τὸ σῶµα τῆς Κλείσοβας, ὁδηγούµενον ἀπὸ τοὺς 
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   Ὁπλαρχηγούς του, νὰ ἐξέλθῃ µὲ τὰ πλοιάρια εἰς τὴν µίαν 

   τῆς νυκτός, σιγανά, καὶ ἅµα φθάσῃ εἰς τὴν ξηρὰν 

   νὰ σταθῇ ἕως εἰς τὰς 2 ὥρας, ὅπου θὰ γἰνῃ 

   τὸ κίνηµα ἀπʾ ἐδῶ, νὰ κινηθῇ καὶ αὐτό. 

  Η΄. - Ὁ τόπος, τὸ σηµεῖον τῆς δευθύνσεώς µας, 

   θέλει εἶναι ὁ Ἅγιος Σιµεός. 

   Οἱ ὁδηγοὶ θέλουν προσέχει νὰ συγκεντρωθοῦµεν 

   ἐκεῖ ὅλοι. 

  Θ΄. - Οἱ λαγουµτζῆδες νὰ βάλουν εἰς τὰ φυτίλια φωτιά, 

   λογαριάζοντες νὰ βαστάξουν µετὰ τὴν ἔξοδον µας 

   µία ὥρα ἐπέκεινα. Τὸ ἴδιον νὰ οδηγηθοῦν καὶ οἱ εἰς τὰς 

   πυριτοθήκας εὑρισκόµενοι ἀσθενεῖς καὶ χωλοί. 

   Ἠξεύροµεν ὅλοι τὸν Καψάλην. 

  Ι΄. - Ἐπειδή θὰ πληγωθοῦν καὶ πολλοὶ ἐξ'ηµῶν 

   εἰς τὸν δρόµον, κάθε σύνδροφος χρεωστεῖ 

   νὰ τὸν βοηθῇ καὶ νὰ παίρνῃ καὶ τʾ ἅρµατά του, 

   καὶ ἐὰν δὲν εἶναι ἐκ τοῦ ἰδίου σώµατος. 

  ΙΑ΄. - Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς κανένας νὰ µὴ ἁρπάξῃ 

   ἅρµα συνδρόφου του εἰς τὸν δρόµον, πληγωµένου  

   ἤ ἀδυνάτου, ἀργυροῦν ἤ σιδηροῦν καὶ φύγῃ. 

   Ὅπου φανῇ τοιοῦτος, µετὰ τὴν σωτηρίαν µας 

   θέλει δίδει τὸ πρᾶγµα ὀπίσω καί θέλει 

   θεωρεῖσθαι ὡς προδότης. 

  ΙΒ΄. - Οἱ φαµελλῖται ὅλοι, ἅµα προκαταλάβουν  

   τοὺς δύο προµαχῶνας αἱ ἄλλαι δύο κολώναις, 

   θέλουν κινηθῆ ἀµέσως, ὥστε νὰ περιστοιχισθοῦν 
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   ἀπὸ τὴν ὀπισθοφυλακήν. 

  ΙΓ΄. - Κανένας νὰ µὴ ὁµιλήσῃ ἤ φωνάξῃ 

   τὴν ὥραν τῆς ἐξόδου µας, ἕως ὅτου νὰ πέσῃ 

   τὸ δουφέκι εἰς τὸ ὀρδί τοῦ Κιουταχῆ ἀπὸ τὴν βοήθειαν 

   ὁποῦ περιµένοµεν καὶ ἐὰν, κατὰ δυστυχίαν, δὲν ἔλθουν 

   βοήθειαν οἱ ὄπισθεν, πάλιν θέλουν κινηθῆ ἀµέσως, 

   ὅταν κινηθοῦν αἱ σηµαῖαι. 

  ΙΔ΄. - Ὅσοι τῶν ἀδυνάτων καὶ πληγωµένων ἐπιθυµοῦν 

   νὰ ἐξέλθουν καὶ δύνανται, νὰ εἰδοποιηθοῦν 

   ἀπὸ τὰ σώµατά των τοῦτο. 

  ΙΕ΄. - Τὰ µικρὰ παιδιὰ ὅλα νὰ τὰ ποτίσουν ἀφιόνι 

   οἱ γονεῖς, ἅµα σκοτειδιάσῃ. 

  ΙΣΤ΄. - Τὸ µυστικόν θέλει τὸ ἔχοµεν: 

   “Καστρινοὶ καὶ Λογγίσιοι” 

  ΙΖ΄. - Διὰ νὰ εἰδοποιηθοῦν ὅλοι οἱ Ἀξιωµατικοί 

   τὸ σχέδιον, ἐπιφορτίζεται ὁ Νικόλας Κασοµούλης, 

   γραµµατεύς τοῦ Στορνάρη, νὰ περιέλθῃ ἀπὸ τώρα 

   νὰ τοὺς τὸ διαβάσῃ, ἰδιαιτέρως εἰς τόν καθέναν. 

   Ἐὰν δὲ, εἰς αὐτὸ τὸ διάστηµα, ἔξαφνα φανῇ 

   ὁ στόλος µας, πολεµῶν καὶ νικῶν νὰ µείνωµεν 

   ἕως ὅτου ἀνταποκριθοῦµεν. 

Ἐν Μισολογγίῳ 10 Ἀπριλίου 1826» 
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Τ’ ολοκαύτωµα 

Κείνη τη στιγµή ο παπά Διαµαντής Σουλιώτης, που είχε πρησµένα τα πόδια του  και 

δεν µπορούσε να περπατήσει,  βάζει φωτιά σʾ ένα από τα τρία λαγούµια  στη Μεγάλη 

Ντάπια. Δεν πρόφτασε να καταλαγιάσει ο αχός  από τούτη την έκρηξη και σκάζουν, 

τόνα πίσω από τʾ άλλο, τʾ άλλα δυο, που οι δικοί µας τους είχανε βάλει µακριά 

φιτίλια και τα ʾχαν ανάψειπριν αποτραβηχτούν . Παραπέρα, από τη Λουνέτα ίσαµε 

την Τερίµπιλε, σκάζουν  τέσσερα ακόµα λαγούµια . Ένα απʾ αυτά ήταν τόσο γερό και 

καλά δεµένο, που αναποδογύρισε συθέµελα κι αυτό ακόµα το σπίτι όπου έµεινε ο 

Μπάιρον, αν και βρισκόταν απόµακρα. Σκοτώνουνται κάµποσοι εχθροί κι άλλοι απο-

τραβιούνται, µα για λίγο µονάχα, µια και δε βρίσκουνται πια πίσω τʾ αντρειωµένα 

παλικάρια, για να τους αντιβγούν, όπως σε τόσα άλλα τους ρεσάλτα .

 Οι πρώτοι Τούρκοι που πάτησαν την πολιτεία , καθώς βλέπουν να ξαναµπαίνουν  

τα γυναικόπαιδα, µε τους λιγοστούς αγωνιστές που τα διαφέντευαν, ρίχνουνται πάνω 

τους κι αρχίζει ένας πόλεµος άνισος, πεισµατικός, ανέλπιδος. Οι πατεράδες, οι γιοί 

και τ' αδέρφια δεν αγωνίζουνται πια για να νικήσουν, µα πώς νʾ ακριβοπληρώσουν οι 

εχθροί τη ζωή τη δικιά τους και των συγγενών τους . Πάνω σε τούτη τη βράση, που 

τα ντουφέκια χτύπαγαν κατάστηθα και τα γιαταγάνια στάζαν αίµα, κάµποσες µάνες, 

που κράταγαν µωρά στην αγκαλιά  τους, τα ρίχνουν , όπως κοιµόνταν  βαθιά από τʾ 

αφιόνι που τα είχανε ποτίσει, µέσα στα ρηχά πηγάδια  για να περάσουν από τον ύπνο 

στο θάνατο.

 Πολλές γυναίκες στην έξοδο φόρεσαν αντρίκια ρούχα κι αρµατώθηκαν. Σε τίπο-

τα δεν ξεχώριζαν από τους άλλους πολεµιστές. Μια απʾ αυτές ήταν η Σουλιώτισσα 

Σάνα, που δούλευε παρακόρη στον Μάγερ. Σφάζουν µπροστά στα µάτια της το Μά-

γερ οι εχθροί και τη Μεσολογγίτισσα γυναίκα του. Η Σάνα, λεβεντοκόρη, πολεµά 

λιονταρίσια και σώνεται. Ώσπου πέθανε, κράταγε τʾ αντρίκια ρούχα που φόρεσε στην 

Έξοδο και τα ʾδειχνε. [...]

    -Στη θάλασσα! Στη θάλασσα!...

 Γυναίκες, µε τα παιδιά στα χέρια, τρέχουν και µπαίνουν στη λιµνοθάλασσα, 

πρόσκαιρα νʾ ασφαλιστούν. Τις παίρνουν είδηση οι Τούρκοι από το γιαλό κι αρχίζει 

τʾ ανθρωποκυνήγι µέσα στο νερό. Οι δύστυχες γλιστράνε στο βούρκο, πέφτουν και 
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τις αρπάζουν οι εχθροί από τα µαλλιά και τις τραβάνε στις βάρκες µʾ άγριες φωνές κι 

ουρλιάσµατα. […]

 Οι φαµελίτες αδειάζουν τα ντουφέκια τους, µα λίγοι έχουν καιρό να τα 

ξαναγεµίσουν. Γυµνώνουν την πάλα, σφάζουν και σφάζουνται.  Αρπάνε οι Τούρκοι 

γυναίκες και παιδιά. Όπου πετύχαιναν νέα κι όµορφη σκοτώνονταν µεταξύ τους 

ποιος θα την πρωταρπάξει. Κάµποσοι, από τούτους τους δύστυχους, κρύβουνται 

µέσα στους βάλτους, µε την ελπίδα να ξεγλιστρήσουν, µα οι εχθροί τους 

ξετρυπώνουν και λίγοι κατάφεραν να σωθούν.

 Ο Πετροφίλης σκοτώνει τη νέα γυναίκα του κι ο Χεινόπωρος την όµορφη 

αρραβωνιαστικιά του, για να µην πέσουν στα χέρια των εχθρών, κι έπειτα ρίχνουνται 

πάνω στους Τούρκους και πεθαίνουν. […]

 Το πρωί της ίδιας εκείνης µέρα που γίνηκε η Έξοδος, πέθανε η γυναίκα του 

Καψάλη από εξάντληση. Ο γέρος λέει στο γιό του που την έκλαιγε:

  -Μην κλαις, παιδί µου... Καλύτερα που πέθανε και δε θα δει τις συµφορές όπου 

θʾ ακολουθήσουν. Εγώ θα µείνω εδώ˙ γέροντας καθώς είµαι δεν έχω ελπίδα να 

σωθώ. Εσύ όµως να βγεις µε τους άλλους και να κοιτάξεις να γλιτώσεις. 

 Φίλησε το παιδί του, πήρε το ραβδί του και φέρνοντας βόλτα αργά-αργά τα 

σοκάκια φώναζε ωσάν ντελάλης του θανάτου:

    -Όποιοι γέροι κι άρρωστοι θένε να βρούνε γλήγορο και τιµηµένο θάνατο να 

ʾρθουν το βράδυ στον τζεµπιχανέ!

 Πήγαν κάµποσοι κι όταν οι γυναίκες από την τρίτη κολόνα που πισωγύρισε 

θυµήθηκαν όσα διαλαλούσε ο Καψάλης το πρωί, πολλές τρέξανε, µέσα στην 

αδιέξοδη συµφορά τους, στην µπαρουταποθήκη. Σαν γιόµισε, κλείνει ο Καψάλης την 

πόρτα και βγάζει τις πιο νέες στα παράθυρα, να τις δουν οι εχθροί να µαζευτούν. Τις 

ξεχωρίζουν οι Τούρκοι στʾ αχνό φως του φεγγαριού και στις αναλαµπές από τις 

φωτιές που άναψαν στα σπίτια. Συνάζουνται µελίσσι κάτω από τα Καψαλαίικα, 

βαβουρίζουν και λένε πως είναι γεµάτο µονάχα από γυναίκες, µια και δε βρίσκουνται 

πίσω από τα παράθυρα, όπως στʾ άλλα σπίτια, πολεµιστές να τους χτυπάνε. 

Χαίρουνται για την αναπάντεχη τούτη τύχη και γυρεύουν να σπάσουν την πόρτα και 

να µπουν. Μα είναι γερή και βαστά. Μερικοί, στη βιάση τους να προλάβουν να 
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πάρουν τις ωραιότερες, σκαρφαλώνουν στα παράθυρα και στη στέγη, να την 

τρυπήσουν και να πηδήσουν.

 Οι κλεισµένοι καταλαβαίνουν πως έφτασε η ύστατη στιγµή και τραγουδάνε 

λυπητερά τραγούδια. Ο Καψάλης, µʾ αναµµένο τα δαδί, ζυγώνει τα µπαρουτο-

βάρελα. Οι Τούρκοι, σπρώχνοντας µπουλούκι µαζί, γκρεµίζουν τέλος την πόρτα και 

χυµάνε µέσα, φωνοκοπώντας µʾ άγρια χαρά. Ο Καψάλης ρίχνει µια τελευταία µατιά 

γύρω του, σʾ εχθρούς και φίλους, σʾ όλους αυτούς που θα πεθάνουν µαζί του, ύστερα 

τα µάτια του ψηλά...

    -Μνήσθητί µου, Κύριε! λέει και βάζει φωτιά. […]

 Το Μεσολόγγι έπεσε.

 Στη γλυκιά τούτη ώρα της άνοιξης δεν ακούγεται άλλο από το φλοίσβο της 

θάλασσας, τα τσακώµατα των εχθρών για τη µοιρασιά του πλιάτσικου και το σιγανό 

αναφιλητό χιλιάδων γυναικόπαιδων, που κλαίνε τους χαµένους προστάτες τους και 

τη δικιά τους µοίρα. Σε λίγο θα φορτωθούν στα καράβια της αρµάδας, για να 

πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Πόλης, της Σµύρνης, της Αλεξάνδρειας, του 

Κάιρου. […]

 Σαν ξεµέρωσε η 13 του Απρίλη, είκοσι σπίτια µένανε, όλα κι όλα, ορθά στο 

Μεσολόγγι. Στις πλαταίες, στα χαντάκια, στα στενοσόκακα κοίτουνται χιλιάδες 

σκοτωµένοι και πάνω στη λιµνοθάλασσα πλέουνε άλλα αµέτρητα κουφάρια. Τα 

σκυλεύουν οι εχθροί. Στη δίψα τους για πλιάτσικο, ανοίγουν κι αυτούς ακόµα τους 

τάφους του Μάρκου Μπότσαρη και του Νορµάν.

 Ο Κιουταχής κι ο Μπραΐµης βγάζουν το τελευταίο µπουγιουρντί τους˙ να 

µαζευτούν όλα τα κουφάρια, να σκαφτούν κι αυτά ακόµα τα γκρέµια και να βγάλουν 

όσα βρίσκουνται κάτω απʾ αυτά, όχι µονάχα για να τα κάνουν σωρούς και να τα 

κάψουν, για να µη βροµίσει ο τόπος, µα και γιατί οι δυο πασάδες χρειάζουνται τʾ 

αυτιά των σκοτωµένων. Βάζουν ανθρώπους να τα κόβουν προσεχτικά, να τʾ 

αρµαθιάζουν και να τα παστώνουν µʾ αλάτι µέσα σε βαρέλια. Μαζεύουν έτσι τρεις 

χιλιάδες ζευγάρια αυτιά και τα στέλνουν στην Πόλη, πεσκέσι στο σουλτάνο κι 

απόδειξη για το πόσο µεγάλος στάθηκε ο ξολοθρεµός τούτων των γκιαούρηδων, που 

πήγαν να χαλάσουν ντοβλέτι. […]
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 Αυτό στάθηκε το τέλος του Μεσολογγίου. Μήτε τα τόσα ασκέρια µήτε οι τόσες 

αρµάδες µήτε οι τόσες τέχνες των Ευρωπαίων µήτε η αρρώστια µπόρεσαν να 

γονατίσουν τους υπερασπιστές του. Τους λύγισε η πείνα, που κανείς αντρειωµένος 

δεν τη νίκησε ποτέ. Μα ούτε και τότε παραδόθηκαν. Προτίµησαν να µείνουν 

λεύτεροι εκείθε µε τους αδελφούς εδώθε µε το Χάρο. 

Θρήνοι για την πτώση του Μεσολογγίου 

Την 23η Απριλίου 1826, 

Κυρίαρχε, Παντοδύναµε λαών και θρόνων,  

τα δακρυσµένα προς Εσέ υψώνονται τα µάτια, 

που κλείνεις το έλεος, τη συνδροµή, τον οίκτο. 

Στις παρακλήσεις µου ευνοϊκά την ακοή σου ας τείνεις. 

Τις αλυσίδες τις σκληρές αυτών των σκλάβων λύσε, 

που, σαν Χριστιανοί, σʾ Εσέ τις ικεσίες τους απευθύνουν,  

απʾ το φρικτό το χέρι των βαρβάρων σώσε, 

αυτόν το λαό το Χριστιανικό. Βοήθα την Ελλάδα! 

Μάταια έφθαναν στους θρόνους των Μεγάλων 

οι ικεσίες τους. Απατηλές και µόνον υποσχέσεις. 

Με ειρωνία αντιµετώπιζαν οι Χριστιανοί ηγεµόνες 

ένα µικρό λαό που εξορµά που διεκδικεί: Ελευθερία! 

Δίχως συγκίνηση, απαθείς τον θρήνον άκουαν, ένα θρήνο 

φρικτό και φοβερό. Που, ωστόσο θάπρεπε σε κάθε 

καρδιά Χριστιανού, που ο ανθρωπισµός τη φλέγει, 

αισθήµατα αλληλεγγύης να ξυπνά οίκτο να προκαλεί, συµπόνια. 

Μια απόφαση είχαν πάρει εντυµένοι να πεθάνουν 

ή της σκλαβιάς τον άτιµο ζυγό, τον αποτρόπαιο, να συντρίψουν. 

Δάφνες, καθώς οι ένδοξοι πατέρες τους, να δρέψουν 
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ή ανάξιοι για ελευθερία στην ιστορία να µείνουν. 

Το Μεσολόγγι ως βοηθό τον Ουρανό καλεί, ικετεύει. 

Οι ήρωες πέφτουν ακατάπαυστα µες στη βοή της µάχης. 

Απʾ τις επάλξεις αποκρούουν συνεχώς τις επιθέσεις 

τις άγριες και αιµατηρές των άπιστων βαρβάρων.  

Όµως ο κίνδυνος µεγάλωνε, όσο περνούσαν οι ηµέρες  

η πείνα άρχισε το πλήθος των κατοίκων να µαστίζει. 

Ήταν χειρότερος εχθρός και από τα άγρια σµήνη,  

που ανέβαιναν τα τείχη και ποταµός εκύλαε το αίµα. 

Ωστόσο η ώρα η κρίσιµη, η µεγάλη φθάνει 

απτόητοι, ακάθεκτοι προχωρούν οι θαρραλέοι, 

ανάµεσα απʾ των απαίσιων εχθρών τα στίφη.  

Όλοι το θάνατο αψηφούν. Παιδιά, γυναίκες γέροι. 

Ετοιµοθάνατοι! Να τραγουδούν δεν παύουν όµως, 

ενώ οι καµπάνες των Ναών ηχούν της πόλης. 

Βρυχιέται, ορύεται ο εχθρός. Αναπηδούν, χαροπαλεύουν. 

Τούρκοι και Χριστιανοί µπρος στο θάνατο στενάζουν. 

Παντού ο όλεθρος η σφαγή κυριαρχούν και η φρίκη. 

Πασά! Αντίκρυσε ευφρόσυνος και χαρωπός τα αίσχη! 

Έχεις βυθίσει στο λάκκο τους Χριστιανούς 

ρέει ποταµός το αίµα Τούρκων και Χριστιανών. 

Η µανία δεν εκορέσθη των βαρβάρων.  

Πόλη ηρώων έπεσες. Έπεσες θριαµβικά στο τέλος. 

Έπειτα από τον ηρωισµό σου το ασύλληπτο θαύµα 

τη στάση των γενναίων σου οι αιώνες δεν θα λησµονήσουν 

απ' την αίγλη και το θάµβος σου θα λάµπει των λαών η µνήµη. 

Μπότσαρη! Αιώνια η δόξα σου θα µείνει. 

Οι απόγονοι το περίλαµπρο θα γράψουν το όνοµά σου 
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εκεί στου Λεωνίδα του προγόνου σου, το απέριττο µνηµείο: 

Ήσαν µεγάλοι! Για τους τυράννους άσβηστο µίσος είχαν! 

Ωστόσο, ω βάρβαρε ρωτώ: Τι έχεις αποκτήσει ως τώρα; 

Ερείπια, πτώµατα σωρό, σπασµένα κόκκαλα, αίµα. 

Μην λησµονείς: Η πείνα ανάγκασε την πόλη να υποκύψει. 

Μια επιτύµβια πλάκα ύψωσες γενναίων ηρώων και µόνο. 

Πήγαινε τώρα. Το κοντάρι ανασήκωσε των βδελυρών σου έργων  

µε τα άθλια λείψανα των Χριστιανών περιζωµένο. 

Ακόµη και τον τελευταίο Έλληνα που έχει αποµείνει σφάξε, 

και σκόρπα παντού το λοιµό, ανίερε Οθωµανέ, κουρσάρε! […] 

Ησυχάστε τώρα, θύµατα της του Θεού Ειρήνης. 

Ο τάφος τη γαλήνη σας προσφέρει τώρα. Ηρεµείστε!  

Ο θάνατος απʾ όλους τους δεσµούς, σας λύτρωσε επιτέλους. 

Ό,τι το ξίφος δεν κατόρθωσε να κόψει των τυράννων, 

εδρόµησε κι ελεύθερο ακολουθεί το δρόµο των προγόνων. 

Εκεί σας καρτερούν τα ιερά στεφάνια των µαρτύρων,  

είναι τα λάφυρα που συσσωρεύει η πίστη η άγια  

και µʾ ευλάβεια των Ουρανών ο Κύριος τα προσφέρει! 

Μακάριοι όσοι, ως Χριστιανοί, έχουν πεθάνει.  

Για την πατρίδα ο θάνατος ένδοξος είναι πάντα. 

Τη δόξα τη µεταθανάτια έχουν αποκτήσει των Αγίων, 

εστάθηκαν υπέροχοι παρά της εποχής το άθλιο πνεύµα. 

Ελλάδα δεν θα καταστραφείς! Ούτε ποτέ θα σβήσεις! 

Η λάµψη των έργων σου θα καταυγάζει όλο τον κόσµο 

θα καταγράψει των ηρώων σου το πάθος η ιστορία 

αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό οπωσδήποτε θα γίνει. 
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Ρέκβιεµ για το Μεσολόγγι 

Γη µυρόγραφη... 

Πώς τη λυγισµένη 

κράτησες Ελλάδα  

στο λυγισµένο  

το κορµί σου επάνω; 

Ψάλε πάλι, 

καηµένο Μεσολόγγι, 

δαρµός, κλαηµός 

και µοιρολόι σε λένε. 

Πώς κλαίνε µάνες  

για παιδιά, 

για µάνες  

παιδιά πώς κλαίνε; 

Δεν κλαίµε ʾµεις 

τον σκοτωµό, 

Εµείς κλαίµε 

το σκλαβωµό... 

Α, το βράδυ του Λαζάρου... 

Πατρίδα, ποιός  

θ' αδράξει από τα νύχια 

και σε του χάρου; 

Χαρά της ιστορίας, 

Γη επαγγελµένη. 
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Η θύµηση άχρονη, 

Μπροστά σου γονατίζει! 

-Δεν κλαίµε ʾµεις τον σκοτωµό 

εµείς κλαίµε τον σκλαβωµό. 

Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι 

Μητέρα, µεγαλόψυχη στὸν πόνο καὶ στὴ δόξα, 

κι ἄν στὸ κρυφὸ µυστήριο ζοῦν πάντα τὰ παιδιά σου 

µὲ λογισµὸ καὶ µʾ ὄνειρο, τί χάρʾ ἔχουν τὰ µάτια, 

τὰ µάτια τοῦτα, νὰ σʾ ἰδοῦν µὲς στὸ πανέρµο δάσος, 

ποὺ ξάφνου σοῦ τριγύρισε τʾ ἀθάνατα ποδάρια 

(κοίτα) µὲ φύλλα τῆς Λαµπρῆς, µὲ φύλλα τοῦ Βαϊῶνε! 

Τὸ θεϊκό σου πάτηµα δὲν ἄκουσα, δὲν εἶδα˙ 

ἀτάραχη σὰν οὐρανός µʾ ὅλα τὰ κάλλη πὄχει, 

ποὺ µέρη τόσα φαίνονται καὶ µέρη ʾναι κρυµµένα! 

Ἀλλά, Θεά, δὲν ἠµπορῶ νʾ ἀκούσω τὴ φωνή σου, 

κι εὐθὺς ἐγὼ τʾ ἑλληνικοῦ κόσµου νὰ τὴ χαρίσω; 

Δόξα ʾχʾ ἡ µαύρη πέτρα του καὶ τὸ ξερὸ χορτάρι. 
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