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ΠΡΟΑΝΑΦΩΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(αριθμ. 227)
ΤῶΝ ἐΚΔΟΤῶΝ
200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 συμπληρώθηκαν
πριν λίγες μέρες, ενώ μια μέρα σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, στις 10
Απριλίου του 1826, έγινε η ηρωική Έξοδος και το Ολοκαύτωμα του
Μεσολογγίου. Δώδεκα ολόκληρους μήνες πολυάριθμα στρατεύματα Τούρκων
και Αιγυπτίων δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των «Ἐλεύθερων
Πολιορκημένων» και να κυριεύσουν «ἐττο τό ἀλωνάκι» (Διονύσιος Σολωμός,
Oἱ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα A΄). Μόνο όταν έπεσαν τα
στρατηγικής σημασίας νησάκια στην είσοδο της λιμνοθάλασσας, που
διασφάλιζαν τον από θαλάσσης ανεφοδιασμό, οι αγωνιστές υπέκυψαν –όχι
στη δύναμη του εχθρού, αλλά στη δύναμη της πείνας. Και τότε, όμως, δεν
παραδόθηκαν. Πιστοί στο Χρέος απέναντι στον Άνθρωπο και στις Αξίες του,
προτίμησαν τη θυσία άλλοι κατά την Έξοδο και, όσοι δεν μπορούσαν να
ακολουθήσουν, στη μπαρουταποθήκη του Χρήστου Καψάλη. Οι υπερασπιστές
έπεσαν· έπεσαν, όμως, όπως ο σπόρος στη γη, που –ενώ φαίνεται μάταιη η
πτώση του– δεν αργεί να βλαστήσει και να φέρει «καρπὸν ἑκατονταπλασίονα»
(Λκ 8,8). Η είδηση συγκλόνισε όλον τον χριστιανικό κόσμο, ο φιλελληνισμός
φούντωσε, και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέστηκαν να αναλάβουν δράση,
πολεμική και διπλωματική. Ναυμαχία του Ναβαρίνου και Πρωτόκολλο της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας (3 Φεβρουαρίου 1830) θα δώσουν υπόσταση στο
Όραμα αυτών που μέθυσαν «μέ τ’ ἀθάνατο κρασί τ κοσιένα» (Κωστής
Παλαμάς, Στή νεολαία μας).
Μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, όμως, κάποιοι έδιναν μια διαφορετική
μάχη. Ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ και ο Θεσσαλονικιός
Δημήτριος Μεσθενέας μοχθούσαν, για να τυπώνονται με τα πενιχρά μέσα και
να φτάνουν στους απανταχού συνδρομητές τα «Ελληνικά Χρονικά». Η
εφημερίδα κυκλοφόρησε την Πρωτοχρονιά του 1824 και τύπωσε το τελευταίο
της φύλλο, αριθμ. 226, στις 20 Φεβρουαρίου 1826, όταν οι οβίδες από τα
τουρκικά κανόνια κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις της. Στην προμετωπίδα της
δεσπόζει η φράση του Βενιαμίν Φραγκλίνου «τα πλείω οφέλη, τοις πλείοσι»,
δηλαδή τα περισσότερα οφέλη πρέπει να μοιράζονται στους περισσότερους.
Ίσως η επιτυχέστερη αποτύπωση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης! Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα κανονιοστάσια
του πολιορκημένου Μεσολογγίου ονομάστηκε «ντάπια του Φραγκλίνου».
Πράγματι, τα χρόνια εκείνα ο Λόγος και τα Όπλα συμβάδιζαν και
συναποτελούσαν την καθημερινότητα των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο
Μάγερ και ο Μεσθενέας έπεσαν από τους πρώτους κατά την Έξοδο, μακριά
από τις πατρίδες τους. Το έργο τους δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, αν και δίχως
αμφιβολία είναι σημαντικό.
Θέλοντας κι εμείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γ2 του Αρσακείου
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, να τιμήσουμε τη
μνήμη και το έργο όλων αυτών των ανθρώπων, και αφού προηγήθηκε αρκετή
μελέτη και συζήτηση στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, αποφασίσαμε
να προχωρήσουμε στην έκδοση του 227ου φύλλου της μεσολογγίτικης
εφημερίδας ανήμερα της Εξόδου. Στο φύλλο αυτό προσπαθούμε με ψηφίδες
από πρόσωπα και γεγονότα να ζωντανέψουμε τα όσα διαδραματίστηκαν τότε
στην Ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Ιδιαίτερα όμως θέλουμε να αφιερώσουμε το
φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας στη μνήμη του αφανούς αλλά ηρωικού
συμπολίτη μας, Δημήτρη Μεσθενέα. Η έμπνευση και οργάνωση του
εγχειρήματος ανήκει στον καθηγητή μας, φιλόλογο Λεωνίδα Κατσικαρίδη,
ενώ κατά την υλοποίησή του πολύτιμη ήταν η συνδρομή τόσο της καθηγήτριας
Γερμανικών, Ελευθερίας Κωνσταντινίδου, στη συγγραφή κάποιων κειμένων
όσο και του καθηγητή Εικαστικών, Θεόδωρου Σπανού, στη μορφοποίηση και
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Σάββατον.

εικαστική επιμέλεια του φύλλου. Έχουμε επίγνωση για το τόλμημα και
το βάρος του εγχειρήματος που, αφού το ζυγιάσαμε καλά, είπαμε να μην
το απαρνηθούμε. Έστω ως ένα ελάχιστο νεύμα υπόκλισης προς εκείνους
που αγωνίστηκαν σκληρά και έδωσαν τη ζωή τους για την ύπαρξη και την
περηφάνια της σημερινής μας Ελλάδας.
Μάταιο δεν ήταν ούτε που ανθίσατε ούτε που θυσιαστήκατε...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΙΑΚΩΒΟ-ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΕΡ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΣΘΕΝΕΑ
Σε μια μικρή αποθήκη στην πόλη του Μεσολογγίου χτυπά η καρδιά της
ελληνικής φιλελεύθερης δημοσιογραφίας του Αγώνα. Έχω την τιμή να
βρίσκομαι μαζί με τον κύριο Ιάκωβο-Ιωάννη Μάγερ, διευθυντή και εκδότη
της εφημερίδος «Ελληνικά Χρονικά», της πρώτης έντυπης εφημερίδας του
Αγώνα, και τον κύριο Δημήτριο Μεσθενέα, προϊστάμενο του
τυπογραφείου.
Δημοσιογράφος: Κύριοι, τι ήταν αυτό που σας έκανε να εγκαταλείψετε
την ασφαλή και άνετη ζωή σας, για να φτάσετε στο Μεσολόγγι και να
αφιερωθείτε στον Αγώνα; Εσείς, κύριε Μάγερ, κατάγεστε από τη Ζυρίχη
της Ελβετίας και έχετε σπουδάσει Φαρμακευτική και Ιατρική, ενώ εσείς,
κύριε Μεσθενέα, από τη Θεσσαλονίκη από σημαντική οικογένεια εμπόρων.
Μάγερ: Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην
Ιατρική, αλλά, όταν εντάχθηκα στη Φιλελληνική Επιτροπή της Βέρνης,

παρουσιάστηκα ως γιατρός και χειρουργός. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον
δε θα με έστελναν ποτέ στην επαναστατημένη Ελλάδα. Στην απόφασή μου αυτή
σίγουρα έπαιξε ρόλο ο ανήσυχος, ίσως και ορισμένες φορές τυχοδιωκτικός
χαρακτήρας μου, αλλά κυρίως ο θαυμασμός μου για τον άνισο αγώνα ενός
Έθνους με τεράστια κληρονομιά να απελευθερωθεί από έναν τύραννο
κατακτητή. Ένιωσα πως κάθε άνθρωπος του πολιτισμένου κόσμου έχει χρέος να
συνδράμει στην απελευθέρωση των Ελλήνων, του φωτοδότη λαού.
Μεσθενεύς: Και εγώ δε θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου αδρανή στη
Θεσσαλονίκη. Ο Ελληνισμός πανταχού ξεσηκώθηκε για την ελευθερία του, για
την ανεξαρτησία του. Κάθε Έλληνας βάζει το δικό του λιθαράκι, αυτό που
μπορεί. Το ίδιο κάνω και εγώ. Θα ήταν ντροπή και προδοσία να μην το κάνω.
Δημοσιογράφος: Κύριε Μάγερ, πώς προέκυψε το τυπογραφείο; Ποιος είναι ο
σκοπός και ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε;
Μάγερ: Στα τέλη του 1823 έφθασε στο Μεσολόγγι ο Άγγλος φιλέλληνας
συνταγματάρχης Στανχόουπ, φέρνοντας μαζί του ένα μικρό πιεστήριο, δωρεά
του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου. Μου το εμπιστεύτηκε και έτσι
ξεκίνησαν όλα. Το πρώτο έντυπο τυπώθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1824.
Στόχος μας είναι να διαδώσουμε παντού και να στηρίξουμε την Επανάσταση,
τα μηνύματα του Αγώνα, τους αγωνιστές και τους αρχηγούς μας, όπως επίσης
και τις ιδέες του Διαφωτισμού και του Φιλελευθερισμού. Όσο για τις δυσκολίες,
θα σας τα πει καλύτερα ο κύριος Μεσθενεύς.
Μεσθενεύς: Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη. Τα πυρά των εχθρών προκαλούν
συνεχώς ζημιές και αναγκαζόμαστε συχνά πυκνά να διακόπτουμε την έκδοση.
Όμως, οι χιλιάδες πυροβολισμοί και ο αποκλεισμός δε μπορούν να φιμώσουν τη
δημοσιογραφία. Ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να μάθει τα δεινά, τις τραγικές
συνθήκες, την έλλειψη εφοδίων και τον λιμό που θερίζει την πόλη του
Μεσολογγίου. Όσο ζω, αυτή η εφημερίδα θα εκδίδεται.
Δημοσιογράφος: Κύριε Μεσθενέα, πώς αισθάνεται ένας Έλληνας τυπογράφος
που αρχίζει τη ζωή του με τον «Θούριο» του Ρήγα, τυπώνει για πρώτη φορά,
με δικά του μάλιστα έξοδα, το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» που
επικυρώθηκε από τη Δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρους και το 1825 τυπώνει
τον «Ὕμνον ¥ς τὴν Ἐλευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού;
Μεσθενεύς: Ο Ρήγας Φεραίος ήταν ο εμπνευστής μου. Στίχους από τον
«Θούριο» μάθαινα στο γιό μου και γι’ αυτό φυλακίστηκα από τις τουρκικές
αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η εκτύπωση του Συντάγματος ήταν το ελάχιστο
καθήκον μου προς την πατρίδα. Ο «Ὕμνος» ήταν χρέος μου προς τον εαυτό μου
και κάθε Έλληνα που δίνει τη ζωή του για την ελευθερία.
Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς την επαναστατημένη Ελλάδα;
Μάγερ: Μην υποχωρείτε, μη φοβάστε! Ο αγώνας αυτός θα δικαιωθεί. Το
Μεσολόγγι δείχνει το δρόμο και ενδυναμώνει τη φλόγα του φιλελληνισμού στα
πέρατα της γης. Οι Έλληνες πρέπει να ζουν ελεύθεροι, το χρωστάμε στην
Ιστορία.
Μεσθενεύς: Το Μεσολόγγι αντέχει, δεν υποκύπτει. Η εφημερίδα «Ελληνικά
Χρονικά» δε θα σωπάσει μέχρι όλος ο κόσμος να αναγνωρίσει τα δίκαια των
Ελλήνων. Η πολιορκία είναι για τους δειλούς, η αντίσταση για τους ήρωες.
Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Ελλάς!

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
Παιδί: Παππού, σήμερα είναι 10 Απριλίου1860 και άκουσα ότι κάτι
γιορτάζουμε. Είμαι σίγουρη ότι εσύ ξέρεις τι. Πες μου λοιπόν.
Παππούς: Σαν σήμερα το 1826 έγινε η Έξοδος του Μεσολογγίου. Η
θυσία των υπερασπιστών του φούντωσε το κίνημα του φιλελληνισμού και
οι φιλέλληνες με τη σειρά τους κινητοποίησαν τους λαούς και τις
κυβερνήσεις των χωρών τους για να υποστηρίξουν τον Αγώνα μας.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν στην Ανεξαρτησία μας και
ένας από αυτούς είναι και ο φιλελληνισμός.
Παιδί: Σε βλέπω κάθε μέρα να διαβάζεις πολλά βιβλία. Σίγουρα θα ξέρεις
πολλά να μου πεις.
Παππούς: Α, παιδί μου, ο παππούς σου δεν ήταν πάντα σε μια
πολυθρόνα με ένα βιβλίο. Πριν από 35 χρόνια περίπου έμενα σε ένα
χωρίο δίπλα στο Μεσολόγγι. Μόλις πρώτοακούστηκε πως οι
συμπατριώτες είναι πολιορκημένοι για δεύτερη φορά, τρομάξαμε.
Καταλάβαμε ότι αυτή τη φορά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί, ενώ
οι Τούρκοι ήταν μόνοι τους στην αρχή, όταν δεν κατάφεραν να αναγκάσουν
το Μεσολόγγι να τους προσκυνήσει, ήρθαν και οι Αιγύπτιοι με τον
Μπραΐμη, για να τους βοηθήσουν.
Παιδί: Οι φιλέλληνες πώς βοήθησαν στο Μεσολόγγι;
Παππούς: Το Μεσολόγγι βρέθηκε να είναι το επίκεντρο της επανάστασης,
άρα και κέντρο στρατηγικό και πολιτικό. Βρέθηκα και εγώ εκεί και
αγωνίστηκα κάτω από τις διαταγές τού χιλίαρχου Παναγιώτη
Σωτηρόπουλου. Οι πρώτοι φιλέλληνες έφτασαν τον Φεβρουάριο του 1822
και κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας. Πρόσφεραν σε διάφορους τομείς, όπως
στον οικονομικό, της υγείας και της εκπαίδευσης. Πολλοί ήρθαν στο
Μεσολόγγι, για να αγωνιστούν με τα όπλα, άλλοι για να μεταδώσουν
ειδήσεις μέσω εφημερίδων. Ίδρυσαν στις πατρίδες τους εταιρείες,
προπαγανδίζοντας τις ιδέες του Αγώνα μας, και διενεργούσαν εράνους. Τα
«Ελληνικά Χρονικά» τυπώνονταν στο Μεσολόγγι από τον Ελβετό Μάγερ
και τον Θεσσαλονικιό Μεσθενέα σε τυπογραφικό μηχάνημα που στάλθηκε
με ενέργειες του Leicester Stanhope από το φιλελληνικό κομιτάτο του
Λονδίνου. Δεν είναι λίγοι οι φιλέλληνες που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους
για την ελληνική υπόθεση. Άκου ποια ήταν τα στερνά λόγια του λόρδου
Βύρωνα λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι. «Έδωσα
στην Ελλάδα τον χρόνο μου, την περιουσία μου, την υγεία μου. Τώρα της
δίνω και τη ζωή μου».

Κώστα Αριάδνη, Κωνσταντινοπούλου Χριστίνα, Λίταινα Βασιλική,
Μπακάλογλου Σταύρος, Παναγιωτίδου Δήμητρα,
Παπαγιάννη Ειρήνη, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Άποψη της τοποθεσίας όπου πέθανε ο Λόρδος Βύρωνας /Ici mourut
Byron. ESTOURMEL, Joseph d’, Comte. Album du Journal d’un Voyage en
Orient, Παρίσι, Imprimeurs Unis, 1848.
Παιδί: Ναι, παππού, ξέρω όμως ότι το Μεσολόγγι τελικά έπεσε παρά τον
ηρωικό του αγώνα. Το κίνημα του φιλελληνισμού τι απέγινε;
Παππούς: Α, τότε ήταν που φούντωσε για τα καλά. Όταν οι γαλλικές
εφημερίδες δημοσίευσαν την είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου, ο
γαλλικός λαός αντέδρασε έντονα στη βάρβαρη καταστολή και επιχείρησε με
κάθε τρόπο να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Γάλλοι φοιτητές
διαδηλώνουν μπροστά από το ανάκτορο ζητώντας από τον βασιλιά
Κάρολο τον Α΄ να βοηθήσει τον Αγώνα μας. Στις 18 Απριλίου, στην
παρισινή Σάλα Τίβολι δίνεται ένα κονσέρτο υπέρ της Φιλελληνικής
Εταιρείας με μαέστρο τον διάσημο Ροσίνι. Οι μουσικοί έχουν στολίσει τα
όργανα τους με άσπρες και γαλάζιες μεταξωτές κορδέλες. Τα μέλη της
Εταιρείας υποδέχονται το κοινό, φορώντας ασπρογάλαζο περιβραχιόνιο.
Οι κυρίες στις επίσημες ενδυμασίες τους προσθέτουν κονκάρδα με τα
ελληνικά χρώματα. Το πρόγραμμα κλείνει με ελληνικά τραγούδια και με
έναν μεγάλο έρανο υπέρ του ελληνικού αγώνα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί
εύγλωττη μαρτυρία για το πόσο η άμυνα ο πατριωτισμός και η Έξοδος του
Μεσολογγίου ταρακούνησε, συγκίνησε και αφύπνισε την οικουμένη.
Υπήρξαν και άλλοι λαοί που μάζεψαν χρήματα, επιστράτευσαν τις

τέχνες, απαίτησαν από τις κυβερνήσεις τους να βοηθήσουν έναν χριστιανικό λαό να
αποτινάξει την οθωμανική σκλαβιά. Δεν έπρεπε, άλλωστε, να λησμονούν και το
χρέος του ευρωπαϊκού πολιτισμού στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Ο ελληνολάτρης
Γερμανός ποιητής Βίλχελμ Μύλλερ, είναι γνωστός για το περίφημο δίστιχο, με
το οποίο αρχίζει και τελειώνει το «Η Ελλάς και ο Κόσμος»:
Χωρίς την ελευθερία, τι θα ήσουν Ελλάς;
Χωρίς εσέ, Ελλάς, τι θα ήταν ο κόσμος;
Παιδί: Έφεραν όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτές οι κινητοποιήσεις;
Παππούς: Φυσικά! Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις με την Ιερά Συμμαχία δεν
έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι την Επανάσταση στην αρχή. Σιγά σιγά όμως,
καθώς προχωρούσε ο Αγώνας, άρχισαν να αλλάζουν τη στάση τους για διάφορους
λόγους. Ένας από τους λόγους ήταν και η πίεση που δέχονταν από τους φιλέλληνες.
Έτσι ένα χρόνο μετά την πτώση του Μεσολογγίου, οι ενωμένοι στόλοι της
Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας θα συντρίψουν ολοσχερώς τον
τουρκοαιγυπτιακό στόλο στο Ναβαρίνο, ενώ στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 θα
υπογράψουν στο Λονδίνο το Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και θα
επιβάλουν στον Σουλτάνο να το αποδεχθεί. Έτσι θα ξεκινήσει την ύπαρξή του το
νέο ελληνικό κράτος.
Παιδί: Ευχαριστώ πολύ, παππού. Μου έδωσες με απλά λόγια να καταλάβω τη
σημασία του φιλελληνισμού και για το Μεσολόγγι και για την εξέλιξη της
Επανάστασης του ’21. Θα μου πεις τώρα τη δική σου ιστορία στο Μεσολόγγι;
Παππούς: Όχι τώρα, παιδί μου. Θα σου τη διηγηθώ μιαν άλλη φορά.

γαϊδούρια, αλλά ακόμα και τους σκύλους και τις γάτες μας. Δεν είναι ψέμα ότι
είδα ανθρώπους να σκοτώνουν ακόμη και τους αρουραίους που κυκλοφορούσαν
στους βρώμικους υπονόμους και τα χαντάκια της πόλης και σφίχτηκε η ψυχή
μου! Τι μπορούσα, όμως να πω... Οι πολεμιστές μας υποφέρουν από
δυσεντερία και χολέρα. Βλέπω ανθρώπους να τρεκλίζουν και να σωριάζονται
πάνω στα τείχη, αλλά δεν σκέφτονται ούτε στιγμή να εγκαταλείψουν τον
αγώνα για τη λευτεριά! Το νερό στα πηγάδια μας είναι μολυσμένο από τα
πτώματα. Σπαράζει η ψυχή μου, αλλά πιστεύω ότι κάποτε η Ιστορία θα
καταγράψει τη θυσία μας.

Ειρήνη-Αγάπη Λόλα, Άρτεμις Μπούσιου,
Αγάπη Ναθαναηλίδου, Ερμιόνη Παναγιωτίδου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ
Ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής ανοίγει την καρδιά του
Στις 20 Μαΐου 1821 πρωτοστάτησε με άλλους προκρίτους της πόλης στην ύψωση
της επαναστατικής σημαίας στο Μεσολόγγι και ορίστηκε από τη φρουρά των
ενόπλων Μεσολογγιτών αρχηγός των «εντόπιων αρμάτων». Το πρώτο μέλημά του
ως στρατιωτικού αρχηγού της πόλης ήταν η οχύρωση του Μεσολογγίου και η
φρούρηση των σημαντικότερων νησίδων της λιμνοθάλασσας. Η προνοητικότητά
του αποδείχθηκε σωτήρια κατά τις δύο προηγούμενες πολιορκίες. Τώρα όμως τα
πράγματα είναι δύσκολα. Τον συναντήσαμε στην ντάπια «Λόρδος Βύρων» να
επιθεωρεί τα οχυρωματικά έργα και δίνει κουράγιο στους εξαντλημένους άντρες
του.
ΕΧ: Καπετάνιε, βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη στιγμή της πολιορκίας και μετά
από τόσους μήνες προσπαθειών και αγώνων, θέλουμε να μάθουμε τις σκέψεις και
τα συναισθήματά σου ως εμπειροπόλεμου Αρχηγού της Φρουράς του
Μεσολογγίου.
Αθαν. Ραζηκότσικας: Από την πρώτη στιγμή που οι Μεσολογγίτες μπήκαμε στην
Επανάσταση το 1821 αγωνίζομαι και πολεμώ απέναντι στους Τούρκους και έχουν
δει τα μάτια μου νίκες μα και σφαγές αθώων. Αυτό που έχω να πω όμως είναι
ότι η πίστη, το κουράγιο και η αυτοθυσία των υπερασπιστών της Ιερής πόλης του
Μεσολογγίου είναι πρωτόγνωρη και συγκλονιστική! Έχω δει απλούς πολεμιστές να
στέκουν μέρα νύχτα στις ντάπιες, τις συστοιχίες των κανονιών δηλαδή, με το
τουφέκι στο χέρι, έχω δει χτίστες να σκάβουν λαγούμια ασταμάτητα, έχω
θαυμάσει την ανδρεία γυναικών, που αφήνουν τα σπίτια, φορούν φουστανέλες και
βγαίνουν στα πολυβολεία με το γιαταγάνι στο χέρι! Η ψυχή μας είναι η πίστη
μας και αυτή μας δίνει δύναμη.
ΕΧ: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην πόλη, από τη στιγμή που ο
ναύαρχος Α. Μιαούλης δεν μπόρεσε να «σπάσει» τον αποκλεισμό από τη θάλασσα
και ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα είναι πια το βασικό μας πρόβλημα;
Αθαν. Ραζηκότσικας: Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τα νησάκια στην
είσοδο της λιμνοθάλασσας, εκτός από την Κλείσοβα. Η διατήρηση αυτών των
νησιών ήταν το κλειδί για την αντιμετώπιση των Τούρκων στις προηγούμενες
πολιορκίες. Εγώ προσωπικά είχα φροντίσει για την οχύρωσή τους από το 1821
που μπήκαμε στον Αγώνα. Τώρα ξέρουμε όλοι ότι ο Κιουταχής και ο Ιμπραήμ
δεν μπόρεσαν να μας νικήσουν με τα όπλα και το μόνο μέσο που διαθέτουν για να
μας λυγίσουν είναι η πείνα, αυτή η μαύρη στρίγγλα. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι
ηρωικοί Μεσολογγίτες παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στη ζωή.
Το σιτάρι τελείωσε, αλεύρι για ψωμί δεν υπάρχει και, αφού τραφήκαμε με ό,τι
φυτό υπάρχει στη γης, ακόμα και με κορμούς δέντρων που τους ξύνουμε και
βράζουμε το ζουμί τους, ήδη σκοτώσαμε τα καθαρά μας ζώα, τα μουλάρια, τα

ΕΧ: Καπετάνιε, πιστεύεις ότι η πόλη θα αντέξει την πολιορκία; Μήπως θα
πρέπει να υπάρξει κάποιο σχέδιο εξόδου ή παράδοσης;
Αθαν. Ραζηκότσικας: Εγώ ο ίδιος το 1825 φρόντισα να ενισχυθεί η οχύρωση
της πόλης και ο άξιος μηχανικός μας, ο Κοκκίνης, βελτίωσε όλα τα αμυντικά
έργα. Τα τείχη μας χτίστηκαν με τις πέτρες από τα σπίτια των Μεσολογγιτών
και είναι γερά, τα πολυβολεία και οι προμαχώνες μας απόρθητοι. Η πόλη μας
όμως δεν είναι μόνο τα τείχη. Είναι και οι άνθρωποι που, παρά τις κακουχίες
και την εξαθλίωση που ζούμε, έχουν υψηλό ηθικό και φρόνημα και δε θέλουν
ούτε να ακούσουν για παράδοση. Ο μητροπολίτης μας, Ιωσήφ Ρωγών, μας
δίνει κουράγιο και ο Καψάλης βροντοφωνάζει παντού ότι θα πεθάνουμε όλοι
μέχρι και τον τελευταίο μέσα σε τούτη την πόλη! Τι θέλετε λοιπόν να σας πω
εγώ; Η ψυχή μου είναι στον αγώνα και είμαι αποφασισμένος να πέσω πρώτος
εγώ, μπροστά από όλους, ό,τι κι αν αποφασιστεί, διότι ήρθα να πολεμήσω και
θα πεθάνω μόνο νικητής και ποτέ ηττημένος.
ΕΧ: Κι αν η πόλη τελικά πέσει στα χέρια των Οθωμανών και του Σουλτάνου;
Αθαν. Ραζηκότσικας: Ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτός μας προστατεύει και
ορίζει τη μοίρα μας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε, μέχρι να
ξεψυχήσουμε στα τείχη της πόλης μας. Γι’ αυτό και αντέχουμε την πείνα και
όλα τα βάσανα που περνούμε. Ο Αγώνας είναι κάτι μεγάλο και δοξασμένο.
Όταν τον ξεκινήσαμε, ξέραμε ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν λυγίσαμε στο
Σούλι, δεν λυγίσαμε στο Πέτα, δεν θα λυγίσουμε ούτε τώρα. Να έχετε Πίστη!
Χρήστος Κυπριτζής, Σταύρος Μπακάλογλου,
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Πολιορκία του Μεσολογγίου,
Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου με την καθοδήγηση του Μακρυγιάννη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
Δημοσιογράφος: Καπετάνιε, πώς αισθάνεσαι μετά την ηρωική μάχη στο νησάκι
της Κλείσοβας, όπου 131 μόνο άντρες ταπεινώσατε Κιουταχή και Ιμπραήμ;
Π. Σωτηρόπουλος: Εγώ ήρθα από τα Κράβαρα, την Άνω Ναυπακτία, να
προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον Αγώνα για την λευτεριά όλων μας. Όταν είδαμε
ότι οι Τούρκοι με τη βοήθεια του Αιγύπτιου Ιμπραήμ πασά, που είχε ήδη πατήσει
τον Μοριά, μας πήραν το Βασιλάδι, το Ντολμά και χάσαμε και το Αιτωλικό, δεν
χρειάστηκε πολύ για να καταλάβουμε ότι, αν χάναμε και την Κλείσοβα το
τελευταίο από τα «μάτια» του Μεσολογγίου, πηγαίναμε όλοι χαμένοι! Το νησί
ήταν η τελευταία μας πηγή, έστω και φτωχού ανεφοδιασμού, από τη θάλασσα.
Από αυτό άλλωστε εφοδιαζόμασταν και το μόνο φρέσκο φαγητό μας, τα λιγοστά
ψάρια. Δώσαμε μάχη ψυχής και μυαλού και με τη βοήθεια της Παναγιάς
νικήσαμε, …έστω για λίγο.
Δημοσιογράφος: Πώς προετοιμαστήκατε για την μάχη;
Π. Σωτηρόπουλος: Είχα καταλάβει ότι ο Κιουταχής θα δοκίμαζε να κάνει
ντισμπάργκο, απόβαση δηλαδή, και γι’ αυτό είχα ήδη φροντίσει να φτιαχτεί ένα
πρόχωμα με σειρές πασσάλων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι θα
εμποδίζονταν τα τούρκικα πλοιάρια να δέσουν στην ακτή και οι άνδρες τους θα
αναγκάζονταν να βουτάνε μέσα στο βούρκο και να μας πλησιάσουν
θαλασσοβατούντες. Βάλαμε παντού πυροβόλα. Εμείς ήμασταν 131 και οι εχθροί
6.000!
Δημοσιογράφος: Πώς σχεδιάσατε την άμυνα; Ποια ήταν η πιο αποφασιστική
στιγμή που έκρινε τον αγώνα;
Π. Σωτηρόπουλος: Όταν ο καπετάν Κίτσος Τζαβέλλας, ο εμπειροπόλεμος
Σουλιώτης, μαζί με 7 αμούστακα ακόμα μεσολογγιτόπουλα έσπασε τον κλοιό των
Τούρκων και αποβιβάστηκε με τη βάρκα του στο νησί διανύοντας τα δύο χιλιόμετρα
που το χωρίζουν από το Μεσολόγγι, η καρδιά όλων πήρε θάρρος. Η δικιά μου πολύ
περισσότερο, μιας και ο Κίτσος είναι αγαπητός μου φίλος. Καταλάβαμε ότι όλα
ήταν δυνατά. Τις πρώτες επιθέσεις τις έκανε ο Κιουταχής με 3.000 Τούρκους. Πήρε
όμως ένα καλό μάθημα και ο ρηχός βούρκος γέμισε με λαβωμένους και πτώματα.
Στο τέλος έφαγε και ίδιος ένα βόλι στο πόδι και απέσυρε ό,τι του απόμεινε από το
ασκέρι του. Ο Ιμπραήμ τον κοίταξε περιφρονητικά και έστειλε επικεφαλής τον
γαμπρό του, τον τολμηρό Χουσεΐν Μπέη, πορθητή της Κρήτης, της Κάσσου, της
Σφακτηρίας και μόλις προ ολίγου του Βασιλαδίου και Ντολμά, με 3.000 περίπου
Αιγυπτίους. Προσπάθησαν και αυτοί να φτάσουν στο νησί θαλασσοβατούντες στο
βούρκο. Έξι φορές προσπάθησαν να μας πλησιάσουν, αλλά οι άνδρες μου μέσα από
τα ταμπούρια μας τους περίμεναν με καρτερία και τους πετσόκοβαν, όταν πια ήταν
πολύ κοντά. Βόλι δεν πήγαινε χαμένο! Στη δύση πια του ήλιου, όταν οι οχτροί ήταν
πάρα πολλοί, είπα και μαζευτήκαμε στην οροφή της εκκλησίας. Από εκεί είδα τον
Χουσεΐν Μπέη να πλησιάζει με την αστραφτερή στολή του πάνω σε πλοιάριο,
έτοιμος να κατέβει στο νησί μας. Έστρεψα το όπλο μου και με μία σφαίρα τον
ξάπλωσα ευθύς κάτω. Τότε οι οχτροί άρχισαν να πανικοβάλλονται. Έχω ακόμα
μπροστά τα μάτια μου την εικόνα του Καπετάν Κίτσου Τζαβέλλα να ορμά έξω
από το ταμπούρι του με το ξίφος στο χέρι και να τον ακολουθούμε όλοι μαζί με
μία φωνή κυνηγώντας τους Αιγύπτιους προς τη λιμνοθάλασσα. Μόλις είδαν οι δικοί
μας από το Μεσολόγγι ότι πηδήξαμε έξω από τα ταμπούρια μας, άρχισαν να
έρχονται με πλοιάρια να μας σώσουν. Τους Αραπάδες και τους Αρβανίτες τους
έπιασε χαροτρομάρα και έτρεχαν όπου να’ ναι.

Το Μεσολόγγι. / Missolonghi. WORDSWORTH, Christopher. Greece pictorial, descriptive, & historical
by Christopher Wordsworth, D.D. Lord Bishop of Lincoln, with numerous Engravings illustrative of the
Scenery, Architecture, Costume, and Fine Arts of that Country and a History of the Characteristics of
Greek Art by George Schraf, F.S.A. Director, Keeper, and Secretary of the National Portrait Gallery.
Λονδίνο, John Murray, 1882

Χάρτης της πολιορκίας του Μεσολογγίου από τους Τούρκους και
Αιγύπτιους το 1825-1826 / Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική
Εγκυκλοπαιδεία, Τόμος 4: Καβάδης-Μωριάς (1929), σελ. 504

Δημοσιογράφος: Πόσους χάσαμε καπετάνιε στην Κλείσοβα;
Π. Σωτηρόπουλος: Εμείς χάσαμε 60 ήρωες, αλλά η λιμνοθάλασσα είχε
σκεπαστεί από κουφάρια 2.500 νεκρών. Έτσι έληξε με την βοήθεια της
Θεομήτορος η «πανήμερος», όπως ονομάσθηκε, μάχη της Κλείσοβας, επειδή
κράτησε από τα χαράματα μέχρι το σούρουπο της 25ης Μαρτίου 1826.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι τους Αγαρηνούς τους είχε πιάσει τέτοιος τρόμος
που, αν κάναμε εκείνο το βράδυ την Έξοδο, είναι πιθανό να γλίτωναν οι
περισσότεροι πολιορκημένοι. Δυστυχώς, όμως, η Ιστορία δεν γράφεται με τα
«αν».
Δημοσιογράφος: Μετά από τόσα βάσανα που περάσατε μέσα στην πόλη και
όσα τραγικά είδαν τα μάτια σας, θα ερχόσασταν ξανά να πολεμήσετε για
το Μεσολόγγι;
Π. Σωτηρόπουλος: Το Μεσολόγγι είναι το πιο αποφασιστικό σημείο του
Αγώνα μας. Όταν ξεσηκωθήκαμε και αναζητήσαμε τη λευτεριά μας, δεν
σκεφτήκαμε τη ζωή μας, δεν νοιαστήκαμε για το βιος μας. Βλέπαμε μόνο
μπροστά και με θάρρος, αισιοδοξία, ελπίδα και πίστη στο Θεό. Ήρθαμε
εδώ να δώσουμε όσα μπορούμε για τη σωτηρία της πατρίδας. Μην με
ρωτάτε, λοιπόν, αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση, γιατί θα σας πω
ότι ήρθα εδώ αποφασισμένος να αφήσω την τελευταία μου πνοή στην ιερή
αυτή πόλη. Μόνο τώρα η ζωή μου απόκτησε νόημα και ο θάνατος για την
πατρίδα θα είναι τιμημένος!
Χρονικογράφος: Δυστυχώς η πρωτοφανής αυτή νίκη δεν είχε την
αναμενόμενη συνέχεια. Ο ελληνικός στόλος, αρκετά αδύναμος πλέον, δεν
μπόρεσε να διασπάσει τον ασφυκτικό κλοιό του εχθρού και να ανεφοδιάσει
με τρόφιμα τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Έτσι ό,τι δεν κατόρθωσαν
τα πολυάριθμα ασκέρια του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, το πέτυχε η πείνα,
«αυτή η μαύρη και απαίσια στρίγγλα», με τα γνωστά επακόλουθα. Η
Κλείσοβα πάντως δεν έπεσε. Πατήθηκε από τον εχθρό μετά την Έξοδο, όταν
δεν υπήρχε πια Μεσολόγγι. Ο Κωστής Παλαμάς, που είχε μεσολογγίτικη
καταγωγή, έγραψε το παρακάτω ποίημα για το Έπος της Κλείσοβας.
Στο αιματοπότιστο νησί
μια χούφτα παλληκάρια
Το μέγα δένδρο ανάστησε
με τα χρυσά κλωνάρια
Ω! Μεσολόγγι! Ω! Δόξας γη!
Κι΄αστράφτει στον αιώνα
η Κλείσοβα του ολόφωτου
Μετώπου σου Κορώνα!
Χρήστος Κυπριτζής, Σταύρος Μπακάλογλου,
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρὸς πάντας τοὺς ἐραστάς τῆς Ἐλευθερίας
ἐν Μεσολογγίῳ 25 Μαρτίου 1826
Αδερφοί αναγνώστες,
μορφωμένος άνθρωπος δεν είμαι, όμως όσα έχω να πω θα τα πω, για να
βγουν στο φως οι φρικτές αλήθειες που ζούμε στο Μεσολόγγι. Και συγγνώμη
άμα ταράξω εσάς και τους ευρωπαίους αφέντες πριν το απογευματινό τους
αφέψημα με τις λεπτομέρειες που θα περιγράψω.
Το όνομά μου είναι Αρκάς Γιαννακόπουλος και ψάχνω τον γιο μου, τον
Δημήτρη. Είμαι βοηθός του Κώστα Λαγουμιτζή. Είναι ο καλύτερος
λαγουμιτζής της χώρας και εμείς είμαστε τα πιο γρήγορα χέρια. Είναι ξύπνιος
και μεγάλος τεχνίτης. Τα λαγούμια που σχεδιάζει τα σκάβουμε εμείς σβέλτα
και αθόρυβα, για να εφοδιάζονται απ’ έξω οι πολιορκημένες πόλεις και να
κάνουνε γιουρούσια οι μέσα και να χτυπούνε τους Τουρκαλάδες. Συνήθως
παίρνω μαζί στη δουλειά και τον γιο μου, τον Δημήτρη, δεκαέξι χρονών
παλικαράκι. Έχει νιάτα και αντέχει περισσότερο και δουλεύει στο πόδι μου.
Έτσι μπορώ να ξεκουράζομαι και ’γω λίγο, όμως η δουλειά να συνεχίζεται.
Μόλις ακούσαμε για την κατάσταση στο Μεσολόγγι, σπεύσαμε να
βοηθήσουμε. Βλέπετε τους έχουν αποκλείσει από στεριά και θάλασσα τους
πολιορκημένους. Οι Οθωμανοί κυρίευσαν δύο από τα τρία νησάκια μπροστά
από το Μεσολόγγι και τους έχουν αφήσει πια αβοήθητους. Η πείνα θερίζει την
πόλη. Το θέαμα που αντικρίσαμε μόλις φτάσαμε ήταν φρικτό. Άνθρωποι
τρεκλίζουν και σωριάζονται στη μέση του δρόμου, τα πρόσωπά τους έχουν
χλωμιάσει και δείχνουν άρρωστα. Η σπίθα όμως ακόμη τρεμοπαίζει μέσα στα
μάτια τους και δεν λέει να σβήσει.
Για να σώσουμε αυτή τη φλόγα, εγώ και οι άντρες του Λαγουμιτζή,
βάζουμε τα δυνατά μας, σηκώνουμε τα μανίκια και σκάβουμε μέρα νύχτα το
λαγούμι που θα επιτρέψει στο στρατό του Καραϊσκάκη να φέρει ενισχύσεις και
στα καράβια του Μιαούλη να ξεφορτώσουν τα τρόφιμα. Σήμερα δουλεύαμε
χωρίς σταματημό και αυτή τη φορά δεν έκανα διάλειμμα. Μια χούφτα
άντρες δίναμε τη δική μας μάχη ενάντια στο σκληρό χώμα. Τόσο
απορροφημένος ήμουν, που δεν πρόσεξα ότι ο γιος μου είχε εξαφανιστεί από
το πλάι μου, καθώς δουλεύαμε. Τον φώναξα, όμως αυτός ήταν άφαντος. Τότε
ένας συμπατριώτης ήρθε προς το μέρος μου τρέχοντας και μου είπε για τη
μάχη που γίνεται αυτήν την ώρα στην Κλείσοβα, την τρίτη μικρονησίδα στα
ανοιχτά της πόλης. Οι Τουρκαλάδες ξεκίνησαν με τα πλοιάρια και στην αρχή
νομίσαμε πως θα χτυπούσαν το Μεσολόγγι, αλλά αυτοί ξαφνικά γύρισαν και
κάναν γιουρούσι στην Κλείσοβα. Όταν το κατάλαβε αυτό το παλικάρι, ο
Κίτσος Τζαβέλας, πήρε οχτώ συντρόφους και έτρεξαν με μια βάρκα να
βοηθήσουν.
Ξαναμμένος ο συμπατριώτης φώναζε με ενθουσιασμό πως εκατόν τριάντα
ένας Έλληνες που είχαν κλειστεί στην εκκλησία του νησιού, νικούσαν δεκάδες
τούρκικα και αιγυπτιακά πλοία! Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα,
όμως μου εξήγησε το τέχνασμα. Είχανε τοποθετήσει οι Μεσολογγίτες
πασσάλους ολόγυρα του νησιού στη λιμνοθάλασσα, έτσι ώστε να μη χωράνε
οι μεγάλες βάρκες των εχθρών και να αναγκάζονται να κατεβούν στο βούρκο
οι στρατιώτες. Έτσι οι δικοί μας τους είχαν λίγους-λίγους. Τότε μόνο τους
πυροβολούσαν και δεν πήγαινε σφαίρα χαμένη. Το νερό βάφτηκε κόκκινο,
έμαθα.
Όσο ξεσηκωμένος και αν ήμουν από την απίστευτη αυτή νίκη που συνέβαινε
μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά μας, κατάλαβα ξαφνικά πως αυτός ο
εκατοστός τριακοστός πρώτος παλικαράς που σκότωνε σήμερα εκατοντάδες
Οθωμανούς και Αιγύπτιους ήταν ο λεβέντης μου, ο Δημήτρης. Ξέρω πόσο
αγαπάει την πατρίδα και πως μέχρι και τη νεαρή ψυχή του θα θυσίαζε, για
να τη δει ελεύθερη. Το σπλάχνο μου, ο Δημήτρης, πολεμάει για την πατρίδα
και είναι περήφανη η ψυχή μου! Αλλά τρέμει και το φυλλοκάρδι μου,
αδέρφια, για το παιδί μου. Θα γυρίσει ζωντανός ο Δημήτρης μου; Θα
τελειώσει αυτός ο φοβερός πόλεμος κάποτε; Βοηθήστε μας, αδέρφια. Βοηθήστε
και σεις, αφεντάδες της Ευρώπης, τον μικρό λαό μου που αγωνίζεται για τη
λευτεριά του. Και κανένας πατέρας να μην φοβάται πια για το παιδί του, σαν
εμένα. Βοηθήστε μας, και με την ευχή της Παναγίας, που την γιορτάζουμε
σήμερα, ας νικήσουμε τον δίκαιο αγώνα μας.
Βάλια Μπουζοπούλου

«ΟΔΟΣ Κ. ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ»
«Οδός Κ. Λαγουμιτζή». Κοιτούσα επίμονα τον οδοδείκτη στη διασταύρωση δύο
οδών του Νέου Κόσμου, μιας πολύβουης συνοικίας της Αθήνας. Περίμενα την
ξαδέρφη μου καθισμένη σε ένα παγκάκι, περίμενα και τον φραπέ που είχα
παραγγείλει από το Καφέ, που βρίσκονταν κάτω από την ταμπέλα του
οδοδείκτη. Περίεργο όνομα. Όνομα άραγε ή παρατσούκλι; Εγώ ξέρω ότι
λαγούμια λένε τις φωλιές που σκάβουν στο έδαφος οι λαγοί, οι ασβοί και άλλα
τρωκτικά, για να κρύβονται από τους εχθρούς τους. Κόσμος μπαινόβγαινε από
το Καφέ, όταν κάποιος ψηλός, ξερακιανός, με ρούχα που έμοιαζαν να ανήκουν
σε μια άλλη εποχή του παρελθόντος, «αναδύθηκε» από τις σκάλες του απέναντι
σταθμού του ΜΕΤΡΟ και ήρθε και κάθισε δίπλα μου.
-Βλέπω σε προβληματίζει το όνομα του δρόμου. Σε μένα το αφιέρωσαν, εγώ
είμαι ο Κώστας Λαγουμιτζής.
-Πώς πήρατε αυτό προσωνύμιο, ποια είναι η ιστορία του;
-Κοίταξε, κανονικά το επώνυμό μου ήταν Παπακυριάκος, με φώναζαν όμως
Χορμοβίτη, επειδή ήμουν από το Χόρμοβο στη Βόρεια Ήπειρο. Όμως μετά από
τα όσα έγιναν στο Μεσολόγγι, μου κόλλησαν το παρατσούκλι Λαγουμιτζής,
γιατί ήμουν αυτός που έφτιαχνε τα λαγούμια.
-Πώς βρεθήκατε στο Μεσολόγγι;
-Όταν ξέσπασε η επανάσταση το 1821, θέλησα κατευθείαν να βοηθήσω και ήρθα
στην Αθήνα. Αφού έγινε η άλωση της Ακρόπολης όμως, με εντολή του
Υπουργείου Πολέμου στάλθηκα να βοηθήσω την πόλη του Μεσολογγίου, που
πολιορκούνταν σφιχτά. Στην Αθήνα ξαναβρέθηκα και μετά το Μεσολόγγι. Η
νέα πολιορκία της Ακρόπολης από τους Τούρκους είχε μόλις ξεκινήσει. Γνωρίζαμε
καλά ότι ο Κιουταχής είχε επιστρατεύσει ξακουστούς τούρκους και βούλγαρους
λαγουμιτζήδες. Το σχέδιό του ήταν να ανοίξει λαγούμια κάτω από την
Ακρόπολη, να τα γεμίσει με μπαρούτι και να ανατινάξει ολόκληρο τον βράχο.
Οι αρχαιότητες και τα μνημεία δεν τον συγκινούσαν. Κατορθώσαμε να
αχρηστεύσουμε όλους τους υπονόμους του εχθρού. Παράλληλα, εντόπιζαμε
υπογείως τις αντίπαλες θέσεις μάχης και τις ανατινάζαμε. Ο Κιουταχής μού
έταξε χρυσάφι ίσαμε το βάρος του κορμιού μου, αν άλλαζα στρατόπεδο και
πήγαινα με το μέρος του. Απλώς γέλασα!
-Όταν φτάσατε στο Μεσολόγγι, τι κάνατε ώστε να βοηθήσετε;
-Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποίησα, για να βοηθήσω τους Μεσολογγίτες, ήταν
η ίδια που είχα εφαρμόσει και στην Αθήνα Τα λαγούμια που έφτιαξα, τα οποία
ήταν γεμάτα εκρηκτικά, έπαιξαν μεγάλο ρόλο, καθώς ανατινάζονταν ξαφνικά
κάτω από το στρατόπεδο των Τούρκων και προκαλούσαν πολλές απώλειες στους
εχθρούς. Εκτός από αυτά τα λαγούμια, μου ζητήθηκε να κάνω ένα με το οποίο
οι Έλληνες θα αιφνιδίαζαν τους Τούρκους στρατιώτες, καθώς θα έβγαζε πίσω από
την πλάτη τους.
-Για την κατασκευή του λαγουμίου αυτού δουλέψατε μόνος σας;
-Φυσικά και όχι. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν η ομάδα των 18 αντρών στην
οποία ήμουν ο επικεφαλής. Όλοι δούλεψαν ασταμάτητα και είμαι περήφανος για
τη δουλειά τους. Και εσείς όμως είδα ότι κάνετε σπουδαία δουλειά. Ποτέ δεν
πίστευα ότι θα σκάβονταν κάποτε λαγούμια σαν αυτό από το οποίο με είδες να
βγαίνω, πριν έρθω να καθίσω δίπλα σου!
-Χαχα, το ΜΕΤΡΟ εννοείτε! Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς ακριβώς
κατασκευάζετε ένα λαγούμι;
-Γενικότερα το φτιάξιμο ενός λαγουμιού μπορεί να φαίνεται εύκολο με μια πρώτη
ματιά, όμως για να βγεί η κατασκευή επιτυχημένη πρέπει πρώτα να βρεθεί μια
σωστή και ακριβής τοποθεσία. Το δεύτερο βήμα για την κατασκευή ένος
λαγουμιού είναι η σχεδίασή του. Όταν ετοιμάσουμε το προσχέδιο, αρχίζει το
δύσκολο κομμάτι που είναι το σκάψιμο. Τέλος, για να ολοκληρωθεί το λαγούμι,
βάζουμε το μπαρούτι μέσα στη στοά που σκάψαμε.
-Και η βοήθεια που προσφέρατε στο Μεσολόγγι τελείωσε εκεί πέρα;
-Όχι, παρέμεινα μέχρι την Έξοδο του Μεσολογγιου και πολέμησα μαζί με τους
υπόλοιπους συμπατριώτες μου στην πρώτη γραμμή. Εγώ σώθηκα, πολλοί
συμπατριώτες μου όμως χάθηκαν κατά την Έξοδο. Πάντως αυτό που
καταφέραμε, πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία και δεν θα ξεχαστεί ποτέ το
θάρρος και η ανδρεία των μεσολογγιτών. Μετά το Μεσολόγγι, όπως σου είπα,
ξαναγύρισα στην Αθήνα. Μπορεί να σου ακουστεί υπερβολικό, όμως χάρη και
στη δράση της ομάδας μου στέκεται σήμερα ο βράχος της Ακρόπολης όρθιος.
-Θα ήθελα να μάθω τι σας ώθησε και καταφέρατε να κάνετε αυτές τις πράξεις;
-Πιστεύω πως εγώ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες συμπατριώτες μου,
είχαμε στο μυαλό μας πως αξίζουμε την ελευθερία μας, πως αυτό που συνέβαινε
ήταν άδικο και έπρεπε να τελειώσει. Θεωρώ πως, αν δεν είχαμε αυτά τα έντονα
συναισθήματα για να σώσουμε την πατρίδα μας, δεν θα καταφέρναμε ούτε τα
μισά από όσα έχουμε κάνει. Οπότε ναι, θεωρώ πως ο λόγος που καταφέραμε τόσα
πολλά ήταν ο έντονος θυμός αλλά ταυτόχρονα και η έντονη αγάπη για την
ελευθερία και της πατρίδας μας.
-«Κοπελιά, ο φραπές είναι έτοιμος!».

Σηκώθηκα να τον πάρω, πλήρωσα και καθώς επέστρεφα στο παγκάκι, είδα την
ψηλόλιγνη σιλουέτα του να βυθίζεται στην τρύπα από την οποία είχε ανεβεί στην
επιφάνεια. Τον συνάντησα πραγματικά άραγε αυτόν τον άνθρωπο, που αναδύθηκε
από το λαγούμι της Ιστορίας; Μάλλον δεν θα το μάθω ποτέ. Σίγουρα όμως έμαθα
γιατί η Πολιτεία αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε αυτόν τον δρόμο που
στέκομαι με έναν καφέ στο χέρι και περιμένω την ξαδέρφη μου!
Βασιλική Κουρτέση, Άννα Λέτσα,
Δανάη Νανούση, Ιουλία Παπαδοπούλου

-Βιώσατε και περιγράψατε και οι δύο σας τις πιο απαίσιες συνθήκες ζωής, τη
φρικτή πείνα και την ψυχολογική πίεση που προκάλεσε η πολιορκία στους
πολιορκημένους. Ας αρχίσουμε, κύριε Μίχο, με τη δική σας μαρτυρία.
-Από τον Μάρτη του 1826 ακόμα είχε σταματήσει η διανομή ψωμιού στη
φρουρά και, για να εξασφαλιστεί το συσσίτιο, σφάζονταν καθημερινά οι
γάτες, οι σκύλοι, τα γαϊδούρια, τα μουλάρια, ακόμα και τα άλογα… Δεν είχαν
μείνει ούτε βάτραχοι ούτε ποντίκια. Μαγειρευτήκαν κι αυτά με λάδι και ξύδι.
Μερικοί, πάνω στην απελπισία τους, κατέφυγαν και στη νεκροφαγία, γεγονός
αληθινά φρικτό.
-Εσείς, κύριε Κασομούλη, τι έχετε να καταθέσετε για το θέμα;
-Από τα μέσα του Φλεβάρη 1826 άρχισαν πολλές οικογένειες να στερούνται
το ψωμί. Γνωρίζω ένα περιστατικό που δείχνει τη φοβερή εξαθλίωση. Ήταν
μια Μεσολογγίτισσα που περιέθαλπτε τον ασθενή αδελφό μου Μήτρο και,
όταν τέλειωσε την τροφή της, με την οικογένεια της έσφαξαν ένα γαϊδούρι και
το έφαγαν. Τους βρήκα να το τρώνε και τρόμαξε η ψυχή μου όταν άκουσα ότι
ήταν γαϊδούρι! Μέρα με τη μέρα η πείνα αυξανόταν και οι κάτοικοι
σταμάτησαν να προσέχουν, έτρωγαν και ακάθαρτα και πια άρχισαν να
σφάζουν άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια και ακόμη να τα πουλούν οι ιδιοκτήτες
τους μια λίρα την οκά. Αλλά τι να προφτάσουν! Τρεις μέρες πέρασαν και
τελείωσαν και αυτά τα ζώα. Περί τις 15 Μαρτίου αρχίσαμε να τρώμε τις
πικραλήθρες, ένα χορτάρι της θάλασσας. Το βράζαμε 5 φορές, έως ότου
έβγαινε η πικράδα, και το τρώγαμε με ξύδι και λάδι σαν σαλάτα, αλλά και
με ζουμί από κάβουρες ανακατωμένο. Ακόμα και στα ποντίκια πέσαμε, αλλά
ήταν ευτυχής όποιος μπορούσε να πιάσει ένα. Από την έλλειψη της τροφής
αυξάνονταν οι ασθένειες, ο πονόστομος και η αρθρίτιδα. Οι συνθήκες ζωής ήταν
απερίγραπτες.

Συζήτηση με τους απομνημονευματογράφους
Αρτέμη Μίχο και Νικόλαο Κασομούλη
Η ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών του Μεσολογγίου συγκλόνισε όλο τον κόσμο
και το Μεσολόγγι έγινε σύμβολο γενναιότητας και αυτοθυσίας. Είναι μεγάλη μας τιμή
να έχουμε κοντά μας σήμερα δύο από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», που έζησαν
τις ηρωικές στιγμές τής πολιορκίας και της Εξόδου στις 10 Απριλίου 1826.
Πρόκειται για τον Αρτέμη Μίχο, Γιαννιώτη αγωνιστή με καταγωγή από σημαντική
εμπορική οικογένεια, που έχασε όλα της πλούτη λόγω της συμμετοχής της στις
επαναστατικές κινήσεις εναντίον του Αλή Πασά. Στα χρόνια 1825-1826 βρέθηκε
στο Μεσολόγγι και μοιράστηκε με τους συμμαχητές του τις κορυφαίες στιγμές του
Αγώνα. Οι σημειώσεις που κρατούσε κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας, αλλά
και τα φύλλα των «Ελληνικών Χρονικών» που εξέδιδε ο Ελβετός φιλέλληνας
Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ, στάθηκαν η πρώτη ύλη για να συντάξει τα
απομνημονεύματα του προς το τέλος της ζωής του, εμπλουτίζοντάς τα με τις
αναμνήσεις του. Ο δεύτερος συνομιλητής μας είναι ο Μακεδόνας Νικόλαος
Κασομούλης, με καταγωγή από τη Σιάτιστα Κοζάνης, που η επαναστατική δράση του
τον οδήγησε στο Μεσολόγγι τον Ιούλιο του 1825. Συνέταξε την απόφαση της εξόδου
καθ’ υπαγόρευση του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ και επιφορτίστηκε με την αποστολή
να συντονίσει τις ενέργειες όλων των τμημάτων που επιχείρησαν την Έξοδο.
-Κύριε Μίχο, στο έργο σας, που αποτελεί μια περιγραφή των συμβάντων της Β΄
Πολιορκίας του Μεσολογγίου εν είδει ημερολογίου, αναφέρεστε όχι μόνο στη δόξα και
στην τόλμη των ηρωικών αγωνιστών, αλλά και στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.
Πώς θα κρίνατε τα συμβάντα πριν την απόφαση για την Έξοδο;
-Είναι συγκινητικό να θυμάμαι σήμερα τις ηρωικές εκείνες στιγμές που μετέτρεψαν
το Μεσολόγγι σε ζωντανό μύθο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου την παλικαριά και την
προσήλωση των πολεμιστών στον υπέρτατο σκοπό τους, παρά τις ακραίες στερήσεις.
Βέβαια υπήρξαν κάποιες λανθασμένες επιλογές της κυβέρνησης, η ολιγωρία στις
κινήσεις της και η ανεπάρκεια του στόλου, που αν είχαν αποφευχθεί, ίσως να μην
χανόταν το Μεσολόγγι. Ωστόσο, οι αγωνιστές του Μεσολογγίου κινούνταν ανάμεσα
στις δύο απόλυτες επιλογές: να μείνουν μέχρι το τέλος εντός των τειχών και να
τιναχτούν στον αέρα είτε να βγουν έξω από αυτά και να δώσουν τη μάχη σώμα με
σώμα.

-Κύριε Κασομούλη, ως γραμματέας της συνέλευσης ήσασταν εσείς ο
άνθρωπος που κατέγραψε την ηρωική και απέλπιδα απόφαση για τη Έξοδο.
Ποιο ήταν το περιεχόμενο της απόφασης;
-Η απόφαση διακήρυττε ότι στο όνομα της Αγίας Τριάδος η Έξοδος θα
γινόταν τη νύχτα 10ης Απριλίου, ημέρα Σάββατο στις δύο η ώρα,
ξημερώματα των Βαΐων. Όριζε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα
πραγματοποιούνταν. Ως αιτίες που οδήγησαν στην απόφαση αυτή
αναγράφονταν η στέρηση όλων, μικρών και μεγάλων, στρατεύματος και
πολιτών, από όλα τα αναγκαία της ζωής αλλά και η ματαίωση κάθε ελπίδας
βοήθειας και προμήθειας από τη θάλασσα και την ξηρά. Αισθανόμασταν ότι
είχαμε εκπληρώσει τα χρέος μας ως πιστοί στρατιώτες της πατρίδας σε αυτή
τη στενή πολιορκία και, ως νικητές του εχθρού, πήραμε αυτήν την αμετάκλητη
απόφαση.
-Κύριε Μίχο, στο δεύτερο μέρος των ημερολογιακών σημειώσεων σας
εκθέτετε τα γεγονότα της Εξόδου. Τι θυμάστε για τις στιγμές που
ακολούθησαν μετά την απόφαση;
-Αφού κανονίστηκε το σχέδιο της Εξόδο, διαλύθηκε η συνέλευση και άρχισαν
οι προετοιμασίες. Υπήρχαν τότε στο φρούριο περίπου 600 ασθενείς,
αξιωματικοί και στρατιώτες. Πολλοί από αυτούς προτίμησαν να ταφούν κάτω
από τα ερείπια της πόλης. Έτσι οχυρώθηκαν στα πιο γερά σπίτια και
περίμεναν εκεί τον θάνατο αποφασισμένοι να πουλήσουν ακριβά το αίμα τους.
Ανάμεσα τους ένας σπουδαίος Μεσολογγίτης, ο Χρίστος Καψάλης, που
διάλεξε θάνατο πιο ένδοξο από άλλους. Κλείστηκε στην πυριτιδαποθήκη και,
αφού πέτυχε να συγκεντρώσει εκεί ένα πλήθος Τούρκων, έβαλε φωτιά στα 40
κιβώτια πυρίτιδας, πετυχαίνοντας έτσι να σώσει από την αιχμαλωσία τόσες
ψυχές και ταυτόχρονα να προκαλέσει τον θάνατο σε πλήθος Τούρκων. Ο
πόλεμος μέσα στην πόλη κράτησε τρείς μέρες. Πολεμούσαν έτσι στα σπίτια έως
ότου είχαν πολεμοφόδια και, όταν αυτά τελείωναν, έβαζαν φωτιά στα σπίτια
και καίγονταν.
-Κύριε Μίχο, τι ήταν αυτό που έφερε τους Εξοδίτες σε χειρότερη θέση τη
στιγμή της Εξόδου;
-Δυστυχώς, ενώ όλοι ετοιμάζονταν για την Έξοδο, δραπέτευσε από το φρούριο
ένας δεκαπεντάχρονος Οθωμανός αιχμάλωτος, που έτρεξε να φανερώσει στους
εχθρούς όλο το σχέδιο, την ώρα, τις θέσεις. Έτσι, όταν δόθηκε το σύνθημα
άρχισε η Έξοδος, αλλά οι εχθροί ειδοποιημένοι άρχισαν να τουφεκίζουν
συνεχώς. Πολλοί σκοτώνονταν, αλλά τα σώματα συνέχιζαν την Έξοδο. Το
πρώτο σώμα βγήκε και όρμησε με γενναιότητα και με τα ξίφη στα χέρια έπεσε
σαν αστραπή στον εχθρό. Ακολούθησαν και τα άλλα σώματα. Τίποτα δεν
σταματούσε την ορμή αυτής της ηρωικής φρουράς. Κάποια στιγμή όμως μέσα
στους αλαλαγμούς ακούστηκε μια φωνή «Πίσω στο φρούριο!» και καθώς
γύρισαν σε αυτό, βρήκαν μέσα τους Τούρκους. Άλλοι κλείστηκαν σε σπίτια,
άλλοι στο κανονιοστάσιο του ανεμόμυλου και, αφού πολέμησαν και σκότωσαν
πολλούς εχθρούς, έπεσαν και αυτοί πολεμώντας μέχρι την τελευταία πνοή

τους.
-Κύριε Κασομούλη και κύριε Μίχο, είναι αδύνατο να χωρέσουμε σε λίγες
κουβέντες το μέγεθος των ηρωικών στιγμών που ζήσατε αλλά και το μεγαλείο της
θυσίας. Νιώθουμε βαθύτατα συγκινημένοι και σας ευχαριστούμε θερμά για όλα
όσα μας εξιστορήσατε. Αισθανόμαστε αμέτρητη ευγνωμοσύνη και περηφάνια για
το Μεσολόγγι και όλους εσάς τους αγωνιστές του, που δώσατε ένα παντοτινό
μήνυμα φιλοπατρίας και ένα παράδειγμα για όλους τους καιρούς.
Στέργιος Μανουσαρίδης, Ανδρέας Μουσμουλίδης,
Βασίλης Νάκος, Δημήτρης Παπαγιάννης

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Μεσολόγγι, Μάρτιος. 10. 1826

χολέρα, η πανώλη, η ευλογιά και η ελονοσία. Συχνά, τα διάφορα λάφυρα
και ιδιαίτερα τα ενδύματα που παίρνουν οι ρακένδυτοι αγωνιστές από τους
νεκρούς αντιπάλους τους, τους μεταφέρουν σοβαρές αρρώστιες, μερικές από τις
οποίες εξελίσσονται σε θανατηφόρες.
Και εδώ είναι που καλούμαστε εμείς οι γιατροί να κάνουμε θαύματα. Όμως,
πώς είναι δυνατόν να θεραπεύουμε, όταν οι συνθήκες διαβίωσης είναι τρισάθλιες
και το υγειονομικό υλικό ανύπαρκτο; Δυστυχώς, από την αρχή της
Επανάστασης οι προτεραιότητες της Διοίκησης εστίαζαν στην κάλυψη των
στρατιωτικών αναγκών και ελάχιστα στην αντιμετώπιση θεμάτων υγείας.
Το πώς γιατροπορευόμαστε και παλεύουμε τα διάφορα περιστατικά είναι
περίπλοκο ζήτημα. Για τους τραυματίες των μαχών, ανεξαρτήτως βαθμού
σοβαρότητας, δένουμε το τραύμα με ταινίες υφάσματος και μικρά καλάμια ή
νάρθηκες κατασκευασμένους από ξύλο. Για την αιμόσταση των μεγάλων
αγγείων χρησιμοποιούμε πυρακτωμένο σίδερο (αρκετά επώδυνο μπορώ να πω),
για την αιμόσταση των τριχοειδών οινόπνευμα, ενώ για τον έλεγχο των
αιμοπτύσεων λόγω τραυμάτων του θώρακα χορηγούμε ζεσταμένο κρασί
αναμεμιγμένο με βούτυρο. Στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται ράμματα,
εκτός της κλασικής τεχνικής με τη χρήση βελόνας και κοινής κλωστής,
χρησιμοποιούμε τα κεφάλια από μεγάλα μυρμήγκια, όπως κάνουν οι πρακτικοί
γιατροί. Ιδού η παράξενη τεχνική: «Η δια των κεφαλών των μυρμήγκων ραφή
τραυμάτων, γνώριμος τοις εμπειρικοίς ιατροίς, γίνεται ως εξής: Προσαγόμενοι
μεγάλοι ζωντανοί μέρμηγκες, δάκνουσι τα χείλη του τραύματος κεκλεισμένα,
αμέσως δε αποκοπτομένου του σώματος αυτών, μένει η κεφαλή σχηματίζουσα
ούτω βελονιάν ικανώς ισχυράν».
Συνεπώς, λόγω των αντίξοων συνθηκών είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει η
υγεία. Εμείς, όμως, οι γιατροί του Μεσολογγίου κάνουμε ό,τι μπορούμε κάθε
μέρα για να μην χαθεί και ένας ακόμη συναγωνιστής. Είμαστε εδώ κάθε μέρα
και καταθέτουμε αγώνα ψυχής από το δικό μας μετερίζι, για να μπορέσουμε
να νικήσουμε την άδικη κατάρα που μας έφερε η ζωή, με ελπίδα πως κάποια
μέρα θα βγούμε νικητές.
Με εκτίμηση
Ο Γιατρός του Μεσολογγίου
Λ.Β.
Βασιλική Λίταινα, Χρήστος Μεσιακάρης

Αγαπητέ παραλήπτη,
ο κλοιός έχει αρχίσει να στενεύει. Όσο περνούν οι μέρες νιώθω πως είμαι όλο και
πιο κοντά στο να καταρρεύσω. Την πένα μετά βίας τη βαστάει το χέρι μου και γι’
αυτό φταίει και η πείνα και η εξαντλητική δουλειά. Οι λαβωμένοι και οι άρρωστοι
αυξάνονται καθημερινά. Όταν στρατολογήθηκα ως γιατρός από τη Φιλική
Εταιρεία, δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν μόνος στο αποκλεισμένο Μεσολόγγι,
να παλεύω νύχτα μέρα στο ισόγειο ενός σπιτιού, που το μετατρέψαμε σε πρόχειρο
νοσοκομείο. Με βοηθάει βέβαια που και που ο Μάγερ, ο Ελβετός τυπογράφος που
σπούδασε Ιατρική στην πατρίδα του, όποτε αδειάζει από τις δουλειές της
εφημερίδας, αλλά και πάλι δεν προλαβαίνουμε να τρέχουμε σε όλους.
Σε ένα πεδίο μάχης η ανάγκη για καλή σίτιση, πόσιμο νερό και περίθαλψη
τραυμάτων και ασθενειών αποτελεί ζωτικό ζήτημα. Τι γίνεται όμως, όταν δεν
υπάρχουν τα απαραίτητα; Πώς μπορείς να παλέψεις, όταν οι περισσότεροι θάνατοι
προκαλούνται από τις επιδημίες παρά από τις μάχες;
Πριν αρχίσει ο υποσιτισμός βασικές τροφές στην καθημερινότητα μας ήταν
κυρίως ψωμί, παξιμάδια, βρασμένο καλαμπόκι και σπανιότερα κρέας και ψάρια.
Το λάδι είναι το μόνο προϊόν διατροφής, που υπάρχει σε επάρκεια καθ’ όλη τη
διάρκεια που βρισκόμαστε εσώκλειστοι. Καμιά φορά, όταν δεν πολεμούσαμε, και
θέλαμε να θυμηθούμε τις χαρές και τις ανεμελιές της ζωής πίναμε και λίγο κρασί
ή ρακή. Τα τρόφιμα είναι πλέον ανύπαρκτα, ενώ τη ρακή τη χρησιμοποιούμε πλέον
μόνο για να καθαρίζουμε τις πληγές.
Το τραγικό ξεκίνησε, όταν τα αποθέματα τροφίμων ξεκίνησαν να λιγοστεύουν
μέρα με τη μέρα. Αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στην κατανάλωση του
οτιδήποτε ήταν δυνατό να μασηθεί. Αρχικά, ξεκινήσαμε με όλα τα κατοικίδια ζώα
που υπήρχαν γύρω μας. Άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια, καμήλες, σκύλους και γάτες.
Όταν εξαντλήθηκαν και αυτά δοκιμάσαμε ποντικούς. Ακόμη έχω τη γεύση του
χθεσινού στο στόμα μου. Βλέπω φίλους μου να χρησιμοποιούν δέρματα ζώων, για
να ξεγελάσουν κάπως την πείνα τους. Το χειρότερο, όμως, δεν περιγράφεται. Το
φέρνω εικόνα στο μυαλό μου και αηδία με κατακλύζει. Μερικοί κατέφυγαν και στη
νεκροφαγία. Είναι απίθανο και συνάμα τρομαχτικό το τι μπορεί να κάνει πάνω
στην απόγνωσή ο άνθρωπος για την αυτοσυντήρησή του.
Τα αποθέματα υγιεινού και πόσιμου είναι μηδαμινά, είτε γιατί δεν επαρκούν οι
διαθέσιμες ποσότητες για τις υφιστάμενες ανάγκες είτε γιατί ο εχθρός έχει κυριεύσει
τις πηγές υδροδοσίας και ανακόπτει την ύδρευση της περιοχής. Κάποια βρώμικα
πηγάδια και το γλυφό νερό της λιμνοθάλασσας είναι το μόνο που μας απόμεινε.
Η ακατάλληλη διατροφή προκαλεί δυσεντερία, εξαντλώντας ακόμη περισσότερο
τους αποδυναμωμένους οργανισμούς μας. Η ένδυση είναι τόσο ακατάλληλη που
ευνοεί την εκδήλωση σοβαρών ασθενειών, από τις οποίες οι κυριότερες είναι η

ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Ω Μεσολόγγι, ιερέ βωμέ, αιματοβαμμένε,
μεγάλου βάρδου η δόξα και η θανή,
του Χρήστου του Καψάλη εσύ, πυρσέ αναμμένε,
και της εξόδου η νύχτα, ω ουρανοί!
Μιλτιάδης Μαλακάσης

8 Απριλίου 1826
Είμαστε 11 μήνες αποκλεισμένοι από τους Τούρκους μέσα στο Μεσολόγγι.
Οι συμπατριώτες μου ετοιμάζονται για την μεγάλη Έξοδο. Από νωρίς γύρισα
όλη την πόλη φωνάζοντας: «Όποιοι γέροι και άρρωστοι θένε να βρούνε
γλήγορο και τιμημένο θάνατο, να’ρθούν το βράδυ στο Τζεμπιχανέ, στη
μπαρουταποθήκη του σπιτιού μου». Μέσα σε αυτήν βρίσκομαι τώρα και από
το νου μου περνάει η ζωή μου και όσα έχουν συμβεί στο διάστημα της
πολιορκίας. Γεννήθηκα στο Μεσολόγγι το 1751. Για την αγαπημένη μου
πατρίδα δεν λυπήθηκα αγώνες, περιουσία, και όταν ήρθε στην πατρίδα μας ο
φιλέλληνας Λόρδος Μπάιρον του παραχώρησα το σπίτι μου. Το Μεσολόγγι
λόγω της θέσης του ήταν πάντα στο μάτι των Τούρκων, αλλά η ανδρεία και
η αυτοθυσία των συμπατριωτών μου δεν τους επέτρεψε να το κατακτήσουν
μέχρι τώρα. Γράφω πώς έγιναν τα πράματα, γιατί όσα δεν μένουν στο χαρτί
λησμονιούνται εύκολα.

15 Απριλίου με 12 Δεκεμβρίου 1825
Ο Σουλτάνος για μια ακόμα φορά επιχείρησε να πατήσει το Μεσολόγγι. Η οδηγία
του προς τον Κιουταχή ήταν σαφής: «Ή το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου!». Έτσι,
ξεκινάει η πολιορκία με τον Κιουταχή στην αρχή. Βοηθηθήκαμε από πολλούς
οπλαρχηγούς, από τον Καραϊσκάκη στην ξηρά, στη θάλασσα από τον καπετάν
Μιαούλη, που μας εφοδίαζε με τρόφιμα και πολεμικές προμήθειες. Ο Κιουταχής με
30.000 στρατό συνεχίζει την πολιορκία. Αντιστεκόμαστε σκληρά. Σε αυτό βοηθάνε
πολύ τα απόρθητα οχυρά του Μεσολογγίου, στα οποία μάλιστα δώσαμε ονόματα
φιλελλήνων (Μπάιρον, Φραγκλίνος και άλλοι). Κάθε βράδυ, γενναίοι Μεσολογγίτες
ανεβαίνουν στα κάστρα, περιπαίζοντας τους εχθρούς. Θέλουν έτσι να κάμψουν το
ηθικό τους. Όμως, όταν έρχεται ο Ιμπραήμ πασάς απ’ το Μισίρι, την Αίγυπτο
δηλαδή, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ήδη έχει χαλάσει την Πελοπόννησο. Η
πολιορκία σφίγγει και η πείνα γίνεται ο χειρότερος εχθρός. Το ίδιο και η δίψα.
Αναγκαζόμαστε να τρώμε ό,τι βρούμε, πίνουμε μολυσμένο νερό. Τρώμε ακόμα και
ποντίκια και ό, τι άλλο βάζει ο νους. Η μεγαλύτερη όμως πίκρα είναι η διχόνοια που
έπεσε στον Αγώνα και η εγκατάλειψη από την επαναστατική κυβέρνηση.
Αντιστεκόμαστε! Οι Αγαρηνοί μάς έστειλαν πολλές προτάσεις να παραδώσουμε την
πόλη με ευνοϊκούς όρους, εμείς όμως απαντήσαμε: «Τα κλειδιά της πόλης μας είναι
κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών. Ελάτε να τα πάρετε!».
25 Μαρτίου 1826
Νικήσαμε προσώρας στην Κλείσοβα, το νησάκι που είναι στον κόλπο, με ένα πολύ
έξυπνο σχέδιο, τοποθετώντας πασσάλους, ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση των
εχθρικών πλοίων. Όμως τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τους
αποκλεισμένους.
10 Απριλίου 1826
Μετά από 11 μήνες αποκλεισμού, αποφασίζεται η ηρωική Έξοδος.
Παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία, μεταλάβαμε, ζητήσαμε συγχώρεση μεταξύ
μας και αποχαιρετηθήκαμε για τελευταία φορά: «Εκείθε με τους αδερφούς, εδώθε με
το Χάρο...», «καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο!». Όσοι μπορούν ετοιμάζονται να
βγουν από τα τείχη.
…
Το σχέδιο προδόθηκε. Η σφαγή των ηρωικών Μεσολογγιτών είναι σχεδόν
ολοκληρωτική. Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. Οι αλαλαγμοί ακούγονται όλο και πιο
κοντά. Τα ποδοβολητά τους έχουν γεμίσει το Καψαλέικο. Εγώ, ο Χρήστος
Καψάλης, δημογέροντας της Ιερής Πόλης, κατεβάζω τον αναμμένο δαυλό στο
μπαρούτι…
Στάθης Κλώνος, Χρίστος Κουταλακίδης, Βασίλης Μέρτζιος

Η ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη, Θεόδωρου Βρυζάκη

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΠΕΣΕ!
Ανταποκριτές μεταδίδουν τις αντιδράσεις του κόσμου
σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Παρουσιαστής: Ψυχικά συντετριμμένος, σας μεταφέρω την ανείπωτη είδηση:
Από σήμερα το πρωί, 11 Απριλίου 1826, η οθωμανική ημισέληνος κυματίζει
στα χαλάσματα του Μεσολογγίου. Λίγες ώρες πριν, οι λιμοκτονούντες
πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχοι της πόλης επεχείρησαν ηρωική έξοδο, όταν
οι τελευταίες ελπίδες τους να συνεχίσουν την άμυνα στα τουρκικά και αιγυπτιακά
στρατεύματα είχαν χαθεί. Φτωχές είναι οι λέξεις να περιγράψουν τη θέληση για
ζωή, τη φρίκη του θανάτου, τον αποτροπιασμό, την οδύνη. Ας συνδεθούμε όμως
με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για να δούμε πώς τα
φιλελεύθερα ευρωπαϊκά έθνη υποδέχθηκαν την ηρωική πτώση του Μεσολογγίου.
Και πρώτα με το Παρίσι, με τον εξαίρετο συνάδελφο που θα μας μεταφέρει τις
πρώτες αντιδράσεις του γαλλικού λαού.
Ανταποκριτής 1: Καλημέρα σας από το συγκλονισμένο Παρίσι. Ο γαλλικός
λαός καταδικάζει απερίφραστα την ωμή και βάρβαρη καταστολή και επιχειρεί με
κάθε τρόπο να βοηθήσει τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Εξοργισμένοι φοιτητές σε
μια μεγαλειώδη διαδήλωση μπροστά στο ανάκτορο ζητωκραυγάζουν υπέρ των
Ελλήνων και ζητούν από τον βασιλιά Κάρολο να συνδράμει στον αγώνα τους.
Την ίδια στιγμή η Σάλα Τίβολι ανακοινώνει πως το επόμενο κονσέρτο θα είναι
αφιερωμένο στον ελληνικό αγώνα. Επιπλέον, θα διενεργηθεί έρανος υπέρ της
απελευθέρωσης των άμαχων αιχμαλώτων. Έρανοι, επίσης, λαμβάνουν χώρα σε
ολόκληρη την πόλη από τις Φιλελληνικές Εταιρείες για τον ίδιο σκοπό. Ο
γαλλικός λαός ορθώνει το ανάστημά του στην τυραννία και καταδικάζει τα
αποτρόπαια εγκλήματα των βαρβάρων.
Παρουσιαστής: Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια στιγμή λαμβάνουμε
πληροφορίες από το κομιτάτο της Γενεύης, την πρωτεύουσα της Πρωσίας, το
Βερολίνο, τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, τις αμερικανικές πόλεις της Ν. Υόρκης,
της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας και άλλες πόλεις της Ολλανδίας, του Βελγίου,
της Δανίας. Σύμφωνα μ’ αυτές, φιλέλληνες επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι,
γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίων, μέλη βασιλικών οικογενειών αλλά και απλοί
πολίτες προσφέρουν μικρά και μεγάλα χρηματικά ποσά σε εράνους υπέρ των
Ελλήνων. Η συγκέντρωση χρημάτων δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
Τώρα θα συνδεθούμε αμέσως με τον εκπρόσωπό μας στο Βερολίνο, για να μας
δώσει μια εικόνα των αντιδράσεων στη γερμανική πρωτεύουσα.
Ανταποκριτής 2: Στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, την πόλη της οποίας η
αυταρχική εξουσία έχει απαγορεύσει κάθε φιλελληνική κίνηση, ο γιατρός Hufeland
ζητά από τον ίδιο τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό της χώρας να του
παραχωρηθεί ειδική άδεια, ώστε να προχωρήσει σε ενέργειες στήριξης των
Ελλήνων. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ενδεικτική της αλληλεγγύης των Γερμανών
πολιτών προς τους Έλληνες.
Παρουσιαστής: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και στη μακρινή Αμερική ο
καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας στο Harvard University, κύριος Edward Everett, κάλεσε τη φιλελληνική αμερικανική κυβέρνηση και τους πολίτες να
εκδηλώσουν τα φιλανθρωπικά τους αισθήματα υπέρ των Ελλήνων. Τέλος,
σύσσωμος ο χώρος των γραμμάτων και των τεχνών εκθειάζει μέσω των
εκπροσώπων του την υψηλοφροσύνη των Ελλήνων. Οι λογοτέχνες Βίκτωρ
Ουγκώ, Καμίλ Παγγανέλ, Βίλχεμ Μύλλερ, Αλέξανδρος Πούσκιν και δεκάδες
άλλοι δηλώνουν πως η ανυπέρβλητη θυσία του Μεσολογγίου καθιστά το όνομά
του συνώνυμο της ελευθερίας στην αιωνιότητα.
Αγαπητοί τηλεθεατές, θα βρισκόμαστε σε διαρκή ενημέρωση μαζί σας για τις
εξελίξεις του Αγώνα! Καλό σας απόγευμα!
Βασιλική Λίταινα, Σταύρος Μπακάλογλου,
Ειρήνη Παπαγιάννη, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

