
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  Ή ΑΛΛΑΖΩ ΤΗΝ ΠΛΟΚΗ 

➢ Οι Τούρκοι βρίσκονται προ των πυλών.  Πλησίαζε η ώρα που το Μεσολόγγι θα 

έπεφτε στα χέρια τους. Η κατάσταση για αυτούς ήταν τραγική: η απόλυτη 

έλλειψη τροφής, φαρμάκων και καθαρού νερού τους εξασθενούσε ολοένα 

και περισσότερο. Όμως, σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης οι Μεσολογγίτες 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είχαν καταφέρει με αίμα, πόνο και ιδρώτα, αργά 

και σταθερά να σκάψουν ένα υπόγειο τούνελ ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα 

να διαφύγουν προκειμένου να μην παραδοθούν στις αλλεπάλληλες πιέσεις 

των εχθρών.  

Και η ημέρα αυτή έφτασε. Με όση δύναμη τους είχε απομείνει, σωματική 

αλλά και ψυχική, άρχισαν να διαπερνούν το υπόγειο σκοτεινό τούνελ 

κρατώντας αναμμένες δάδες. Αυτό το τούνελ, θα κατέληγε σε ένα χωριό έξω 

από το Μεσολόγγι, το οποίο δεν είχε πολιορκηθεί ακόμα από τους 

Οθωμανούς. Οδηγούνταν από την πίστη τους στο Θεό και με την ελπίδα ότι 

σύντομα θα ξημερώσει η ημέρα της απελευθέρωσης και θα μπορούν να 

επιστρέψουν στον αγαπημένο τους τόπο: το Μεσολόγγι. Σε λίγο καιρό, 

ξημέρωνε η ημέρα της σωματικής τους ελευθερίας, αφού η ελευθερία της 

ψυχής τους διατηρούνταν  αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. 

(Γεωργία Ρ. Α4) 

 

 

Καθώς τρώγανε ψωμί στο πεζούλι, το μωρό άρχισε να κλαίει. Κανείς δεν μίλησε. 

Κυριαρχούσε η σιωπή. Ξαφνικά μια φωνή ακούγεται από μακριά να φωνάζει: 

   «Μάρκο! Μάρκο!». 

Ο Μάρκος γύρισε και δεν είδε τίποτα. Η Τασούλα τον κοιτούσε περίεργα, σαν να 

έπρεπε να ακούσει κάτι από τον Μάρκο. Έμεινε σιωπηλή. Ο Μάρκος γύρισε ξανά, 

κοίταξε την Τασούλα κατάματα, έκοψε λίγο ψωμί και σηκώθηκε. Τρομαγμένος 

άρχισε να προχωράει. Κάποια στιγμή αντίκρισε την γιαγιά του με ένα ματωμένο 

καπέλο στα χέρια και δάκρια στα μάτια. 

   «Γιαγιά!» είπε ο Μάρκος χωρίς να ήξερε αν έπρεπε να κλάψει ή να χαρεί.  

Την πήρε μια σφιχτή αγκαλιά και την ρώτησε «Τι έγινε; Όλα καλά;» 

   «Παιδί μου, ο παππούς σου πέθανε. Δεν τον άγγιξε η φωτιά αλλά πέθανε από κάτι 

άλλο. Θα μπορούσε να ήταν ζωντανός αν πήγαινα νωρίτερα να τον βοηθήσω», του 

αποκρίθηκε η γιαγιά με δάκρια να τρέχουν σαν ποτάμι. 

   «Από τι πέθανε;», ρώτησε ο Μάρκος με μια ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό 

του. 

   «Θα σου τα πω από την αρχή. Καθόμουνα με μία μεγάλη σε ηλικία γυναίκα και 

προσευχόμασταν μπροστά σε μία εικόνα του Ιησού που είχα πάντα μαζί μου, όπου 



κι αν βρισκόμουν. Ξαφνικά ακούμε ένα περίεργο γέλιο. Ήταν του παππού σου. Εγώ 

συνέχισα την προσευχή μου. Μόλις τελείωσα πήγα να δω αν ήταν καλά ο παππούς 

σου. Ήταν ήδη αργά. Ένας άντρας (κι αυτός μεγάλης ηλικίας) μάζεψε πέτρες και τις 

έριχνε στον παππού μέχρι θανάτου. Ο άνθρωπος πεινούσε και δεν είχε άλλη επιλογή. 

Το μόνο που κατάφερα να πάρω είναι το καπέλο του.» απάντησε η γιαγιά με θλίψη 

και στεναχώρια για τον φριχτό θάνατο του άντρα της. 

   «Γιαγιά μου ηρέμησε! Έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε» είπε το παιδί με δάκρυα στα 

μάτια. 

   «Η διαφορά είναι ότι είδα με τα μάτια μου τον θάνατο αυτό. Θα προτιμούσα να 

πεθάνω μαζί του από την φωτιά» είπε η γιαγιά σφίγγοντας τον Μάρκο βαθιά στην 

αγκαλιά της. 

   «Πάμε να κάτσεις, να φας λίγο ψωμί και να πιείς λίγο κρασί!» είπε ο Μάρκος 

κλαίγοντας. 

Τσαμπίκα Π. Α4  

 

 

➢ Μετά από λίγα χρόνια, ο Μάρκος συνέχιζε να παίρνει μέρος στην 

επανάσταση. Ακόμα βρισκόταν στο ασκέρι του Κίτσου του Τζαβέλα αλλά όχι 

πλέον σαν γελεκτσής. Μετα τον θάνατο του Κίτσου κρίθηκε ο ικανότερος 

αρχηγός. Είχε πάρα πολλές νίκες απέναντι στους Οθωμανούς. Πλέον όσους 

σκότωνε το έκανε για τον θάνατο των γονιών του.  

Η μικρή του αδερφή μεγάλωσε. Ο Μάρκος δεν είχε δει από την ηρωική έξοδο 

την Τασούλα ώσπου μία μέρα έλαβε μια επιστολή για βοήθεια σε μια μάχη 

στο Ναύπλιο. Ο Μάρκος δέχτηκε αφήνοντας την αδερφή του στη Δερβέκιστα 

όπου και μένανε . Η σύγκρουση θα γινόταν σε δυο μέρες οπότε έπρεπε να 

ξεκινήσει με τον στρατό του. Μαζί τους πήραν ζώα γεμάτα με πολεμοφόδια 

και τρόφιμα για να τα δώσουν στους κατοίκους. Μετά από ακόμα μια νίκη 

απέναντι στους Οθωμανούς ο Μάρκος με την στρατιά του αποφάσισαν να 

πάνε στο Ναύπλιο για να περάσει το βράδυ. Ήταν πολύ προβληματισμένος 

και όλοι τον ρωτούσαν το γιατί. Αυτός έσκυβε το κεφάλι και δεν απαντούσε. 

Το βράδυ δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Παρ’ όλη την κούραση σκεφτόταν 

κάτι που τον προβλημάτιζε πολύ. Έτσι τα ξημερώματα σηκώνεται για να πάει 

έναν περίπατο. Μαζί του πήγε και ο καλύτερος του φίλος. Όταν τον ρώτησε τι 

έχει αυτός απάντησε πως στο Ναύπλιο, μετά την ηρωική έξοδο πήγε κάποια 

που του λείπει πολύ και ήθελε να την συναντήσει. Αυτή ήταν η Τασούλα. Ο 

φίλος του, του υποσχέθηκε πως το πρωί θα ρωτούσαν μερικά άτομα αν την 

έχουν δει και θα έκαναν μια βόλτα στην πόλη. Το επόμενο πρωί σηκώθηκαν 

οι δυο φίλοι μαζί. Περπατούσαν στην πόλη και ρωτούσαν τους κάτοικους όλη 

την μέρα αν γνωρίζουν την Τασούλα. Όλοι τους έλεγαν όχι. Ώσπου αργά το 

βραδύ μια γριούλα τους πλησίασε και τους ρώτησε αν είναι ένας από τους 



δυο ο Μάρκος. Αυτός με απορία κούνησε θετικά το κεφάλι του και την ρώτησε 

πως τον ξέρει. Αυτή του απάντησε πως η ανιψιά της, τους μιλάει συνέχεια γι’ 

αυτόν και ο Μάρκος ζήτησε να την γνωρίσει. Την ακολουθήσαν για λίγο και η 

ηλικιωμένη τους άνοιξε την πόρτα και φώναξε την ανιψιά της. Όταν αυτή 

πλησίασε, είδε με έκπληξη τον Μάρκο, συγκινήθηκε και τον αγκάλιασε. Ήταν 

όντως η Τασούλα! Μετα από χρονιά οι δυο φίλοι ήταν ξανά μαζί. Μιλούσαν 

πολύ ώρα για τις μάχες του Μάρκου και την ανεκτίμητη βοήθεια που του 

πρόσφερε στην ηρωική έξοδο. Η Τασούλα τότε του είπε πως σχεδίαζε να 

επιστρέψει στο Μεσολόγγι και να επισκευάσει το πατρικό της. Ο Μάρκος 

χάρηκε και της ζήτησε να την ακολουθήσει. Έτσι την επόμενη ο Μάρκος 

αποχώρησε με την στρατιά του αλλά πλέον μαζί τους είχαν άλλο ένα μέλος, 

την Τασούλα. Περασαν από την Δερβέκιστα όπου πήραν την αδερφή του. Οι 

περισσότεροι από το ασκέρι έμειναν εκεί αλλά και κάποιοι άλλοι τους 

ακολούθησαν με σκοπό να επισκευάσουν ξανά το φρούριο ώστε να γίνει μια 

ασφαλής πόλη και να επιστρέψουν πίσω όσο το δυνατόν περισσότεροι από 

τους διωγμένους. Μετα από πολύ προσπάθεια και κόπο όλοι πέτυχαν τον 

στόχο τους, ο Μάρκος αρραβωνιάστηκε  με την Τασούλα και το Μεσολόγγι 

ξαναγέμισε κάτοικους!! 

Κυριάκος Σ. Α4 

 

             

➢ H απόδραση από το Μεσολόγγι ήταν γεγονός. Μέσα στο σκοτάδι όλοι 

έτρεχαν, ξαφνικά την στιγμή που  ετοιμάζονταν να διασχίσουν την τάφρο 

βλέπουν τον Μπαρμπαλιά. Τρέχει λοιπόν ο Μάρκος κοντά στην μάνα του που 

κρατούσε την αδερφή του, λέγοντας του ότι πρέπει πρώτα να περάσουν τα 

γυναικόπαιδα. Με το που πλησιάζει ο Μάρκος τον Μπαρμπαλιά του λέει 

χαρακτηριστικά:  

«Μην πάτε είναι παγίδα». 

 Όσο οι Μεσολογγίτες είχαν φύγει, οι Τούρκοι είχαν μπει μέσα στο Μεσολόγγι 

και απείλησαν αυτούς που είχαν μείνει πίσω να τους πουν που ήταν οι άλλοι. 

Ένας δυνατός κρότος τότε λοιπόν ακούστηκε. Οι Τούρκοι είχαν βάλει 

δυναμίτες στην άλλη πλευρά της τάφρου,  οπότε τα γυναικόπαιδα και αυτοί 

που είχαν πάει μπροστά όπως η μάνα του Μάρκου δεν κατάφεραν ποτέ να 

ολοκληρώσουν την απόδραση. 

Οι Τούρκοι τότε ήρθαν και το αίμα σκορπίστηκε παντού. Κανείς δεν κατάφερε 

να κερδίσει την ελευθερία του. 

Γιώργος Τσ. Α5 

 

 


