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ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 

 

 

 

 

Η ζωή στο Μεσολόγγι 

Αγαπητοί Μεσολογγίτες,  

  Όπως όλοι γνωρίζεται, η πόλη μας δέχεται μια σκληρή πολιορκία από τον Οθωμανικό ζυγό. Τα παλικάρια  

μας συνεχίζουν να αγωνίζονται και να κρατάνε, αλλά η ζωή στο εσωτερικό του Μεσολογγίου συνεχίζεται 

με τους ρυθμούς που πιέζουν από παντού. 

  Οι μάχες που δίνονται είναι σφοδρές, και προκαλούν πολλές απώλειες στους αντιπάλους. Χθες χάθηκαν 

πάνω από 100 Οθωμανοί και εμείς δεν χάσαμε παρά 3 φιλέλληνες. Η πείνα και οι ασθένειες θερίζουν τον 

κοσμάκη ενώ οι συνεχόμενες βολές των κανονιών καταστρέφουν σπίτια και ότι κτίριο βρουν στο διάβα 

τους. Οι γυναίκες αναγκάστηκαν να δώσουν όσο αλεύρι τους είχε απομείνει έτσι ώστε να μοιραστεί σε 

όλους ίσα, ενώ ταυτόχρονα πολλοί κάτοικοι σφάζουν τα ζώα τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τροφή για 

τις οικογένειές τους. Το πολύ τραγικό είναι οι στιγμές και οι σκηνές κανιβαλισμού που έκαναν την εμφάνιση 

τους,  με αποτέλεσμα οι επιδημίες να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα. Τα παιδιά περνάνε τον χρόνο 

τους παίζοντας όπου βρούνε και όπου μπορούνε, μαθαίνουν γράμματα από τον κύριο Γιάννη, που είναι 

γιατρός από την Ελβετία και ακούνε ιστορίες από τον μπάρμπα Λία για να ξεχάσουν λιγάκι την πίκρα τους… 

   Ακούγεται ότι πλησιάζουν μεγάλες ενισχύσεις από τα νότια για να μας υποστηρίξουν. Χρειάζεται όμως 

υπομονή, θάρρος και πιστή για να έρθει η νίκη…Να θυμάστε, ο Θεός έχει βάλει την υπογραφή του για την 

λευτεριά μας, και όταν ο Θεός υπογράφει ΔΕΝ το παίρνει πίσω ΠΟΤΕ. (Γιώργος Π. 4) 

   

Οι δύσκολες μέρες για το Μεσολόγγι 

  Τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι του Μεσολογγίου περνάνε μία δύσκολη περίοδο πολέμου, πείνας, 

φτώχιας, αρρώστιας. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους καθημερινά. Ο πληθυσμός αρχίζει σιγά 

σιγά να μειώνεται και να φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

  Όλοι οι άνθρωποι λαχταράνε την παλιά τους ζωή. Κάθε φορά που βρίσκουν ευκαιρία, μικροί και μεγάλοι, 

προσεύχονται, κάνουν τον σταυρό τους, και έχουν πίστη και θάρρος στον Θεό. Ο φόβος όλο και πιο πολύ 

μεγαλώνει. Οι γονείς φοβούνται για τα παιδιά τους επειδή λειτουργεί το κρυφό σχολειό. Τα παιδιά 

προσπαθούν να επανέρθουν στην καθημερινότητά τους, φυσικά με έναν πολύ μεγάλο φόβο για το 

ενδεχόμενο να τους πιάσουν. Όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν νέες μάχες στις περιοχές τις Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, με σκοπό την απελευθέρωση των Ελλήνων. 

  Όλοι θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο αύριο. Να προσεύχεστε με πίστη στον Θεό και να τον 

παρακαλείτε να βοηθήσει όλο τον κόσμο να βγει από αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Όλοι περνάμε δύσκολα 

αλλά ο δρόμος προς την ελευθερία πλησιάζει. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να προσευχόμαστε.  

(Π. Τσαμπίκα Μαρία Α4) 
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ 
 

Αγαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας μας, η κατάσταση στο πολιορκημένο Μεσολόγγι είναι απελπιστική. 

Οι συνθήκες ζωής είναι άθλιες. Οι ασθένειες θερίζουν ενώ τα φαγητά στην πόλη όλο και λιγοστεύουν. 

Ακόμα και οι γιατροί έχουν στήσει πάγκους έξω από τα σπίτια τους για να βοηθάνε τους αρρώστους ή τους 

τραυματίες. Στον ελάχιστο χρόνο που τους μένει διδάσκουν τα παιδιά των γειτόνων γραφή και ανάγνωση. 

Έξω από σπίτια πλουσίων υπάρχουν τεράστιες ουρές από ανθρώπους, περιμένοντας  υπομονετικά για ένα 

πιάτο φαγητό. Οι θάνατοι γίνονται όλο και περισσότεροι καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που πέφτουν ηρωικά 

στην μάχη. Ωστόσο, οι συντοπίτες μας αποκρούουν τις  τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις γενναιά. Βάρκες 

κρυφά το βραδύ τους εξοπλίζουν με πυρομανία και βασικές προμήθειες. Σε άλλες περιοχές της 

σκλαβωμένης Ελλάδας οι μάχες όλο και αυξάνονται. Οι Έλληνες θυσιάζουν τα πάντα για την ελευθέρια 

όλων μας. Δεν φοβούνται τον θάνατο και πολεμούν μέχρι τέλους. Αυτό θα πει αγάπη για την πατρίδα.  

Όλοι βοηθάμε τον αγώνα τους από τις πόλεις και στα χωριά με την υποστήριξη μας. Μην ξεχνάτε ακόμα 

και μια προσευχή στον θεό βοηθάει. Οι πολέμαχοι συμπατριώτες μας χρειάζονται την στήριξη μας. 

(Σ. Κυριάκος Α4) 

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ 

 Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου περνάνε δύσκολες στιγμές στην πολιορκημένη, από τους Οθωμανούς, 

πόλη τους.  

Αρκετοί από τους κατοίκους του Μεσολογγίου παλεύουν για να επιβιώσουν. Πεινάνε. Φτάνουν σε 

σημείο να τρώνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Γάτες, σκύλους, ποντίκια, μέχρι και τα πτώματα από τους 

νεκρούς, δυστυχώς, συμπολίτες τους. Πολλές ζωές χάθηκαν είτε προσπαθώντας να απελευθερώσουν την 

πόλη τους, είτε εξαιτίας των κακόβουλων ασθενειών οι οποίες είναι αγιάτρευτες. Τα παιδιά, λόγω της 

κατάστασης, μένουν αμόρφωτα. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το Μεσολόγγι. Οι πολίτες προσεύχονται στον 

Θεό ελπίζοντας να τους/τις βοηθήσει να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες όπου βιώνουν καθημερινά.  

Ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όλοι μας τα κεφάλια μας ψηλά. Θετικές σκέψεις μόνο, όλα θα 

πάνε καλά. 

(Σ. Άννα Α5) 

ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ» 

            ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η 1η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826, ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΘΗΚΕ 

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΝΗΣΙΔΑ. ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΡΑ  ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ. 

            ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΦΗ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ 

ΦΑΜΕ ΦΥΚΙΑ,ΔΕΡΜΑΤΑ ,ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ΑΛΟΓΑ, ΜΟΥΛΑΡΙΑ , ΓΑΊΔΟΥΡΙΑ,ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΡΜΙΡΙΚΙΑ.ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ ΦΩΤΙΑ ΟΥΤΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ.ΤΟ ΛΙΓΟΣΤΟ ΑΛΕΥΡΙ 

ΠΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΜΟΙΡΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΟ. ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ. 

              ΕΥΤΥΧΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΨΗΛΑ.ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΗ  Η 

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ  

ΚΙΟΥΤΑΧΗ ΝΑ ΤΡΑΒΗΧΤΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟ ΤΗΣ ΖΥΓΟΥ. ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΜΑΣ,ΑΔΕΛΦΙΑ!   

(Χ. Νίκος Α5)  
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 (EΥΓΕΝΙΑ, Α5) 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΟ    

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
 

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

Μετά από μήνες πολιορκίας το Μεσολόγγι ακόμα αντέχει. Βέβαια, οι συνθήκες διαβίωσης, 
έχουν δυσκολέψει αρκετά, μετά  την αποκοπή όλων των οδών επικοινωνίας και 
ανεφοδιασμού. Ο Μιαούλης προσπαθεί να λύσει τον αποκλεισμό και να ανεφοδιάσει τους 
πολιορκιμένους  με τρόφιμα και όπλα.   

 Οι βομβαρδισμοί 
καθημερινά, στερούν τις ζωές πολλών γνωστών και συγγενών μας. Πλέον, έχουμε όλοι χάσει 
αγαπημένα μας πρόσωπα, από ασθένειες όπως, η δυσεντερία, η χολέρα, η πανώλη, η ευλογιά 
και η ελονοσία αποδεκατίζουν πληθυσμούς ολόκληρους σε πολιτείες και χωριά της 
Σκλαβωμένης Ελλάδας. Η πείνα, έχει φτάσει στα ύψη, καθώς, όλα τα αποθέματα αλευριού, που 
μοιράστηκαν, έχουν εξαντληθεί. Πλέον, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να τρώνε «ακάθαρτα ζώα», 
και βρώμικο νερό από πηγάδια γεμάτα πτώματα.        Ευτυχώς, παρά την πείνα που επικρατεί, 
τα παιδιά συνεχίζουν να μορφώνονται. Υπάρχουν πολλοί ενάρετοι και βοηθητικοί φιλέλληνες 
που  είναι πρόθυμοι  να  αναλάβουν το κομμάτι της εκπαίδευσης.                                                                                                                                     

Μπορεί να υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά Μεσολογγίτες και Μεσολογγίτισσες έχετε πίστη. 
Θέλει πίστη στον αγώνα, στον εαυτό μας και τον Θεό. Τα πράγματα θα φτιάξουν. Θα βρούμε 
τρόπο και θα ελευθερωθούμε. (Μελίνα Σ. Α4)  


