
 

 

 

Ένας Τούρκος αφηγείται το 

περιστατικό με την βάρκα 

του Σακκά 

Αργά το βραδύ, ενώ φυλούσα 

σκοπιά πάνω στο 

κατάστρωμα του πλοίου  

ακούστηκε κλάμα μωρού. 

Παρατηρώντας προσεκτικά 

μέσα στην λιμνοθάλασσα, πρόσεξα μια μικρή βάρκα γεμάτη με γυναικόπαιδα να πλέει 

ενδιάμεσα στα πλοία μας. Ήταν η βάρκα του Σακκά. Τότε φώναξα δυνατά και όλοι οι 

συμπολεμιστές μας, που φιλούσαν σκοπιά και εκείνοι αυτήν την ώρα, με άκουσαν. 

Όλοι αρχίσαμε να την πυροβολάμε. Ο Σακκάς πήδηξε στην θάλασσα. Πιστεύω πως τον 

σκοτώσαμε. Κατόπιν κάποιοι άλλοι στρατιώτες κατέβηκαν στον πλέον βουλιαγμένο 

πλοιάριο και μαζεψαν τα γυναικόπαιδα. Αυτά θα τα πουλούσαμε στην Αραβία  Η 

βάρκα αυτή χωρούσε το πολύ τέσσερα άτομα αλλά μέσα της είχε δέκα. Αυτό σήμαινε 

απελπισία για τους πολιορκημένους. Σιγά σιγά οι Έλληνες προσπαθούν να ξεφύγουν 

και εμείς ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη άλωση της πόλης. (Σ. Κυριάκος Α4) 

 

Ήταν ένα σκοτεινό βράδυ στο Μεσολόγγι, φυλούσαμε τις εξόδους, ώστε 

αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες οι Γκρέκοι να μην μπορέσουν να σπάσουν τον 

σκληρό Οθωμανικό κλοιό. Δεν ακούγονταν τίποτα. Όμως, ένα κλάμα μωρού 

έσπασε την ησυχία της μοιραίας αυτής νύχτας. Εντοπίσαμε την πηγή του 

ήχου, ήταν μια βάρκα γεμάτη γυναικόπαιδα και παιδιά, και πυροβολήσαμε 

αρκετές φορές. Φωνές, ουρλιαχτά και ξαφνικά ησυχία. Όλοι πέθαναν εκτός 

από τον Σακκά. Εκείνος όμως έκλαιγε γοερά στην απέναντι όχθη. Είχε χάσει 

ότι αγαπούσε πιο πολύ, την βάρκα του και την οικογένειά του. Καλά να πάθει 

που θέλησε να αψηφήσει εμάς τους παντοδύναμους, τους Οθωμανούς. 

(Σ. Μελπομένη Α4) 

 

                    Η ΒΑΡΚΑ ΤΟΥ ΣΑΚΚΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ  (Ν. Χ./Α5) 

      ΕΧΤΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΤΙ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ. ΕΜΕΙΣ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ 

ΚΑΙ  ΦΡΟΥΡΟΥΣΑΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ 

ΠΟΝΗΡΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ  ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ.      ΞΑΦΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΥΚΝΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΩΡΟΥ. ΕΡΧΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. ΤΡΕΞΑΜΕ  ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ ΚΙ ΕΝΑΝ 



ΡΩΜΙΟ. ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΑ, ΜΕΤΑ ΟΡΜΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΠΙΑΣΑΜΕ ΟΛΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΩΜΙΟ ΠΟΥ ΞΕΦΥΓΕ. 

Ένας Τούρκος αφηγείται το περιστατικό με την βάρκα του Σακκά 

Είχαν περάσει εβδομάδες από τότε που έφτασα στην θάλασσα του Μεσολογγίου. Κανείς 

δεν είχε προσπαθήσει να ξεφύγει μέχρι τότε. Την Παρασκευή 2 Απριλίου ήταν η μέρα 

που έκανα την βραδινή περιπολία. Όλα ήταν ήσυχα, γαλήνια, έδειχνε ότι θα είναι μια 

κλασική βάρδια μέχρι που ακούστηκε από την θάλασσα κλάμα μωρού. Κοίταξα κάτω και 

τι να δω… Ήταν μια βάρκα με δέκα περίπου γυναικόπαιδα και έναν άντρα που την 

κατεύθυνε. Πίστευαν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν. Μάλλον δεν μας 

υπολογίζουν ούτε φοβούνται όπως πρέπει! Μια φωνή χρειάστηκε και όλοι μας 

ορμήσαμε  με μανία μέσα στη βάρκα με τα γυναικόπαιδα. Έιναι αδιανόητο  που 

επιχείρησαν κάτι τέτοιο. Μυαλό καθόλου δεν έχουν. Το αποτέλεσμα ήταν να 

αιχμαλωτίσουμε γυναίκες και παιδιά,  να πνιγεί ο  συνοδός τους ( γιατί δεν τον βρήκαμε 

πουθενά) και τελικά να μην καταφέρουν τίποτα. Πάντος δεν τους λυπάμαι καθόλου, αυτό 

τους άξιζε, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κυριαρχήσουμε για πάντα! (Παπ. Γιώργος Α4) 

 

Ένας Τούρκος αφηγείται το περιστατικό με την βάρκα του Σακκά 

Ήταν βραδυ. Ήμασταν μέσα σε ένα πλοίο πολιορκώντας το Μεσολόγγι, ώσπου 

παρατηρήσαμε μια βάρκα να πλέει στη σκοτεινή θάλασσα. Ακούσαμε ένα μωρό να 

κλαίει κι ύστερα τα άτομα  που βρισκόντουσαν εκεί προσπαθούσαν να το 

καθησυχάσουν και ταυτόχρονα μιλούσαν δυνατά χωρίς να το αντιληφθούν. Η βάρκα 

άρχισε να απομακρύνεται όλο και πιο γρήγορα. Ακολουθήσαμε κι εμείς κι αρχίσαμε να 

τους ρίχνουμε με το τουφέκι. Ύστερα τους ρίξαμε μία βόμβα με αναμμένο φιτίλι, όμως, 

ένα παιδί την επέστρεψε σε εμάς. Όσοι προλάβαμε να σωθούμε επιστρέψαμε πίσω 

κολυμπώντας καθώς το πλοίο μας είχε διαλυθεί σε πολλά μικρά καμμένα κομμάτια. 

΄Ημασταν σίγουροι πως θα τους σκοτώναμε όλους αλλά τελικά αποτύχαμε. 

 (Σ. Νικολέττα Α4) 

Πολεμιστές μου,  

Μια νύχτα στο Μεσολόγγι ακούσαμε κλάματα μωρού. Πήγαμε και είδαμε τι συνέβαινε και 

βρήκαμε μία βάρκα γεμάτη με Έλληνες. Η βάρκα ήταν γεμάτη γυναικόπαιδα, μόνο ένας άντρας 

υπήρχε. Μόλις μας είδε έπεσε στην λιμνοθάλασσα για να προστατευτεί αλλά το ρεύμα τον 

παρέσυρε στην όχθη της. Μέχρι ο άντρας να βγει στην όχθη, είχαμε μπει μέσα στην βάρκα και 

είχαμε ήδη πιάσει όλα τα γυναικόπαιδα.  (Π. Τσαμπίκα Α4) 


