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Κορυφώθηκαν οι Εορτές Εξόδου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
 
Με λαμπρότητα κορυφώθηκαν σήμερα στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπιου Παυλόπουλου, οι εκδηλώσεις για τα 193 
χρόνια από την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων. 
Το πρωί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου Νικόλαος Καραπάνος, ενώ αμέσως μετά στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκε Δοξολογία χοροστατούντος του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά και 
συγχοροστατούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Καισαριανής κ. Δανιήλ και Γρεβενών 
κ. Δαβίδ. Ακολούθησε η πομπή της Εικόνας της Εξόδου και η μετάβαση στον Κήπο 
των Ηρώων όπου μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγινε η βράβευση των νικητών του 73ου Δρόμου Θυσίας. 
Τον Πανηγυρικό εκφώνησε ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Υπουργός Επικρατείας 
Χριστόφορος Βερναρδάκης, χαρακτηρίζοντας την Έξοδο του Μεσολογγίου ως 
«εμβληματική στιγμή για την ελληνική επανάσταση». Η τελετή στον Κήπο των 
Ηρώων ολοκληρώθηκε με το Μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι» από την υψίφωνο 
κυρία Vivian Douglas με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου. 
Αμέσως μετά, στην Πινακοθήκη του Δήμου έγινε η ανακήρυξη  Επιτίμου Δημότη και 
επίδοση του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλεως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το 
Δήμαρχο Νικόλαο Καραπάνο, ο οποίος τον καλωσόρισε σημειώνοντας κατά την 
ομιλία του  ο κ. Προκόπιος Παυλόπουλος κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει 
εκφράσει επανειλημμένα την έμπρακτη υποστήριξή του, την συμπαράσταση και το 
διαρκές ενδιαφέρον του προς την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. «Γνωρίζουμε καλά τα 
αισθήματά σας για την Πόλη της Ελευθερίας» ανέφερε ο κ. Καραπάνος 
σημειώνοντας παράλληλα πως  «Σε ένδειξη τιμής σας επιδίδουμε το Χρυσό Μετάλλιο 
και ταυτόχρονα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας ανακηρύσσουμε 
Επίτιμο Δημότη». Στην αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε 
για την τιμή, ενώ μιλώντας για την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων 
αναφέρθηκε σε κομβικά ιστορικά σημεία τα οποία αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο 
τον καταλυτικό ρόλο της στην εξέλιξη του αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων.  
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Ολοκλήρωσε δε την ομιλία του συγχαίροντας τον Δήμαρχο για τις μεγάλες αλλαγές 
που ο ίδιος διαπίστωσε κατά τις επισκέψεις του τα τελευταία χρόνια στην Ιερή Πόλη 
του Μεσολογγίου. 
Μετά την τελετή, ακολούθησε στο Λιμάνι του Μεσολογγίου η επίδειξη μεμονωμένου 
Αεροσκάφους F16  της Ομάδας Ζεύς, την οποία παρακολούθησαν από κοντά ο κ. 
Προκόπιος Παυλόπουλος αλλά και πλήθος κόσμου. 
Οι Εορτές Εξόδου ολοκληρώθηκαν με το επίσημο γεύμα που παραχώρησε ο 
Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας.  
  


