
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ- Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

Ονομάζομαι Μάρκος και ζω στο Μεσολόγγι. Είμαι έφηβος και λόγω των καταστάσεων 

που ζω αναγκάστηκα να ενηλικιωθώ γρηγορότερα. Ορκίστηκα Γελεκτσής στην 

μεγάλη Ντάπια. Είμαι ένα αγόρι που έχασα σε μικρή ηλικία τον πατέρα μου και την 

μία μου αδερφή. Τώρα πια, ζω με την μητέρα μου και την δίχρονη αδερφή μου. 

Καθημερινά, βγαίνουμε στους δρόμους με τα άλλα παιδιά, πηγαίνουμε στην 

εκκλησία για αντίδωρο, στους προμαχώνες για να μας μάθουν οι στρατιώτες να 

γεμίζουμε τα τουφέκια και στου μπαρμπα-Λια για ιστορίες. Τα απογεύματα, πηγαίνω 

στον Γιάννη Μάγερ, έναν Ελβετό που γνωρίζει καλά ελληνικά, για να μάθω γράμματα 

μαζί με τα παιδιά του. Τα γράμματα μου αρέσουνε πολύ. Για εμένα, η Τασούλα είναι 

ένα ξεχωριστό κορίτσι που δεν έχω μάτια να την αντικρίσω. Ντρέπομαι πολύ. Αυτή, 

είναι μία από τα λιγοστά κορίτσια που υπάρχουν στους Γελεκτσήδες.   (Π. Τσαμπίκα 

Μαρία Α4) 

(Σ. ΑΝΝΑ, Α5) 

 

 



Ονομάζομαι Μάρκος και είμαι Γελεκτσής. Είμαι 13 ετών. Έχω χάσει τον πατέρα μου 

και την αδερφή μου. Ο πατέρας μου χτυπήθηκε από βόμβα ενώ έριχνε με το τουφέκι. 

Η μεγάλη μου αδερφή πέθανε από μια αρρώστια που την ταλαιπωρούσε αρκετό 

καιρό και φάρμακα για την αντιμετώπιση της δεν υπήρχαν. 

Από την πρώτη πολιορκία ζω όλη μέρα στους δρόμους. Βγαίνω για να πάω όπου πάνε 

και τα αλλά παιδιά  Στην εκκλησιά για αντίδωρο, στους προμαχώνες για να μας 

μάθουν  οι στρατιώτες να γεμίζουμε τουφέκια, στον μπαρμπα-Λια για ιστορίες. Τα 

απογεύματα εγώ και μερικά γειτονόπουλα πηγαίνουμε στο σπίτι του Γιάννη του 

Μάγερ για να μας μάθει γράμματα. Μου αρέσει να μαθαίνω γράμματα και η μάθηση 

με βοηθάει να ξεχάσω τα δυσάρεστα νέα και τις δύσκολες καταστάσεις  που 

υπάρχουν αυτήν την περίοδο. (Σ. Νικολέττα Α4) 

Μάρκος  
Γεια σας, είμαι ο Μάρκος και είμαι 13 ετών. Βοηθάω στην επανάσταση της χώρας 

μας, ως ένας από τους Γελεκτσήδες της Μεγάλης Ντάπιας. Η κατάσταση της 

οικογένειας μου δεν είναι από τις καλύτερες μιας και ο πατέρας μου χτυπήθηκε από 

βόμβα την ώρα της μάχης. Επίσης, η αδερφή μου νικήθηκε από την άσχημη ασθένεια 

της πανούκλας. Στην οικογένεια μου έχουμε μείνει μόνο εγώ, η μικρή μου αδερφή με 

τη μητέρα μου, ο παππούς και η γιαγιά μου, στους οποίους παίρνω φαγητό 

καθημερινά. Όταν τελειώνω με τις υποχρεώσεις της οικογένεια μου, πάω στους 

προμαχώνες για να βοηθήσω το στράτευμα  όπου υπηρετώ. Ωστόσο όταν έχω χρόνο 

πηγαίνω στο σπίτι του γιατρού. Εκεί ο κύριος Μεσθενέ (ο γιατρός) μου μαθαίνει 

γράμματα, γραφή και ανάγνωση. Στην καρδία μου σημαντική θέση έχει η Τασούλα,  

την οποία συναντάω στην εκκλησία και στους προμαχώνες. Παρ’ όλα αυτά προς το 

παρών δεν έχω ρο θάρρος να της μιλήσω και να την γνωρίσω καλύτερα. 

(Σ. Κυριάκος Α4) 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΥ    

Όνομα: Μάρκος 

Κάτοικος: Μεσολογγίου 

Οικογενειακή κατάσταση: Πατέρας νεκρός στην μάχη.  

Μεγαλη αδελφή νεκρή από αρρώστια.  

Μητέρα και μικρή αδελφή εν ζωή. 

Ιδιότητα: Γελεκτσής (έφηβος πολεμιστής) 

Μόρφωση: μαθητής του γιατρού Μάγερ 

(Ρ. Γεωργία Α4) 

 

 



 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 

Όνομα  Μάρκος 

Τόπος γέννησης  Μεσολόγγι  

Ηλικία  Δεν αναφέρεται αλλά πιθανότατα 8-12 

ετών. 

Οικογενειακή κατάσταση Έχει χάσει τον πατέρα του και την 

εννιάχρονη του αδελφή. Ζει με την 

μητέρα και την μικρή αδελφή του. 

Καθημερινές δραστηριότητες Ζει όλη την μέρα στους δρόμους, 

πηγαίνει εκεί που πηγαίνουν όλα τα 

άλλα παιδιά. Στην εκκλησιά για 

αντίδωρο, στους προμαχώνες για να 

μάθει να γεμίζει τα τουφέκια και στον 

μπάρμπα- Λια για ιστορίες. 

Μόρφωση Του μαθαίνει γράμματα ο Ελβετικής 

καταγωγής γιατρός Γιάννης Μάγερ. 

Φύλο  Αγόρι 

Ιδιότητα  Γελεκτσής στη Μεγάλη Ντάπια 

Εξωτερική εμφάνιση  Είναι ψηλός, με πετσί και κόκαλο, που 

τον κάνει να δείχνει ψηλότερο και έχει 

σοβαρό πρόσωπο. 

Χαρακτήρας Έχει φιλότιμο και αντρειοσύνη. 

 

(Παπ. Γιωργος Α4) 


