
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ     

                                                                            Δευτέρα 5 Απρίλη 1826 

Αγαπημένε φίλε Γιώργη 

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κατάσταση εδώ στο Μεσολόγγι είναι 

εκρηκτική. Σας ζητάμε την αλόγιστη βοήθεια σας και όλων των Ελλήνων 

πατριωτών διότι οι δυνάμεις μας και οι αντοχές μας, μας έχουν αφήσει.Οι 

άμαχοι υποφέρουν από την πείνα και τις αρρώστιες.Τα παιδιά μας και 

τις  γυναίκες μας  τις κρύβουμε για να μην τους πάρουν οι Τούρκοι ως 

σκλάβους. Σας εφιστούμε την προσοχή σας και ζητάμε ενισχύσεις από την 

υπόλοιπη Ελλάδα 'Έλληνες πατριώτες ενωθείτε με μια γροθιά για μια 

ελεύθερη πατρίδα' Οι Έλληνες του Μεσολογγίου θέλουν την υποστήριξη όλων 

μας, τόσο υλική όσο και ηθική. ''Κρατάτε Έλληνες ψιλά το κεφάλι'.               

                                                                                                                             

                                                                                                       Με 

πατριωτικούς χαιρετισμούς  

                                      Κίτσος Τζαβέλλας 

(Γιώργος Τσ,. Α5) 

 

 

Μεσολόγγι, 5 Απρίλη 1826,  

Αγαπητέ μου συναγωνιστή Καραϊσκάκη,  

Σου αποστέλλω αυτήν την επιστολή κρυφά, από μυστικά περάσματα και 

ευελπιστώ να με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου, να φτάσει έγκαιρα στα 

χέρια σου, επειδή χρειαζόμαστε επειγόντως τη βοήθειά σου. Αναζητούμε 

πολεμοφόδια ώστε να καταφέρει να στεφθεί με επιτυχία η ηρωική μας 

έξοδος. Όπως ίσως γνωρίζεις, το Μεσολόγγι πολιορκείται από ξηρά και 

θάλασσα από τους Οθωμανούς. Είμαστε όλοι σε άθλια κατάσταση… Η 

πείνα έχει θερίσει… Πλέον, το βρούμε έστω και ένα μικρό ζωντανό για να 

ανακουφίσουμε την πείνα μας, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Έχουμε 

ανάγκη από τροφή και νερό. Σε όλα τα πηγάδια ‘έχουν ριχθεί άτυχα 

θύματα και όπως καταλαβαίνεις το νερό δεν είναι πόσιμο, ενω αυτό 

συνεπάγεται με το γεγονός ότι δεν είναι καταναλώσιμο.  

Αρκετοί είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από 

μολυσματικές ασθένειες… Φίλοι και συγγενείς χάνονται κάθε λεπτό που 

περνά… Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Κι αν το επόμενο θύμα 

είμαι εγώ; ΟΧΙ. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να συμβεί κάτι τέτοιο! Γι’ αυτό 

θα επαναστατήσουμε! Είναι προτιμότερο να πεθάνουμε πάνω στη μάχη, 

παρά να είμαστε αδρανείς και απλώς να περιμένουμε. Σε εκλιπαρώ 

λοιπόν, να μας βοηθήσεις. Να μας στείλεις στρατό. Είναι αναγκαίος. Εάν 



δεν κινηθείτε να όψεσθε, να όψεσθε, να όψεσθε. Πιστός και αφοσιωμένος 

σε εσένα οπλαρχηγέ μου για πάντα!!! 

Κίτσος Τζαβέλλας  +++ 

(Γεωργία Ρ. Α4) 

 

 

5/4/1826 

Αγαπητέ μου συμπολεμιστή Καραϊσκάκη, 

ο λόγος που σου αποστέλλω αυτήν την επιστολή είναι για να σου 

ζητήσω για μια τελευταία φορά την αναγκαίά και χρήσιμη σου βοήθειά.  

Όπως γνωρίζεις, η κατάσταση που επικρατεί στο Μεσολόγγι είναι 

καταθλιπτική. Τα τρόφιμα έχουν τελειώσει, δεν γίνονται ανεφοδιασμοί 

και  φάρμακα δεν υπάρχουν ενώ οι ασθένειες θερίζουν τον κοσμάκη 

καθημερινά. Ο μόνος τρόπος για να μην πέσει το η πόλη μας από την 

στενή αυτήν πολιορκία, είναι να έρθει άμεσα στρατιωτική βοήθεια από 

έξω. Γνωρίζω την δυσκολία και την επικινδυνότητα της κατάστασης 

αλλά είστε συναγωνιστές μας, είστε φίλοι μας και οι περισσότεροι από 

εσάς έχετε συγγενείς μέσα στην πόλη. Αν δεν αποσταλούν δυνάμεις 

άμεσα, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το Μεσολόγγι μας, με όλες τις 

συνέπειες που απορρέουν με αυτό. 

Ελπίζω να έλαβες την επιστολή μου και να έχει ξεκινήσει ήδη η 

κινητοποίηση του ασκεριού σου. Εάν δεν κινηθείτε, να όψεσθε, να 

όψεσθε, να όψεσθε… 

ο φίλος σου 

Κίτσος Τζαβέλας 

(Γιώργος Παπ. Α4) 

 

 

Πέμπτη 8 Απριλίου 1826 

 

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 

Τα πράγματα δεν είναι καλά, ακυρώσαμε την έξοδο όποτε θα αργήσει 

λίγες μέρες. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ζούμε υπό αυτές τις φρικτές 

συνθήκες για λίγο ακόμα. Ο Καραϊσκάκης και ο στρατός του δεν 

κατάφεραν να φτάσουν. Καθώς έρχονταν ξέσπασε καταιγίδα και έγιναν 

όλοι μούσκεμα. Έτσι αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εξόδου. 



 Την ίδια μέρα δηλαδή σήμερα κατάφεραν να το σκάσουν από την πόλη 

δύο άτομα. Ο ένας ήταν αιχμάλωτος και το άλλο ήταν ένα Τουρκόπουλο 

στρατιώτης. Πήγαν στο στρατόπεδο των Οθωμανών και τους είπαν για 

την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τους είπαν ακόμα και για 

την έξοδο που σχεδιάσαμε να κάνουμε και την καθυστέρηση του 

Καραϊσκάκη. Τώρα τα γνωρίζουν όλα. 

 Δεν ξέρω για πόσο πολύ ακόμα θα αντέξουμε... 

                                                                                          Κίτσο; Τζαβέλλας 

(Αντώνης Σ. Α4) 

 

 


