
■ Εὐγνώμονες Μνῆμες
 

Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας 
τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος 

 στὴν 191η Ἐπέτειο 
τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 26η 
Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ., μὲ τὴν 

εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Νέοι καὶ Νέες 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ 
Σωτῆρος, ὡς καὶ ἄλλοι Νέοι τοῦ 

Λαογραφικοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» συμμετεῖχαν 
στὴν μεγαλειώδη βραδυνὴ πομπὴ του Σαββάτου γιὰ τὴν 191η 
Ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τῆς Ἡρωϊκῆς Φρουρᾶς τῶν Ἐλεύθερων 
Πολιορκημενων τῆς ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου.

Ἡ παρέλασις περιεῖχε τμήματα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα με κα-
ταπληκτικὲς στολὲς καὶ φιλαρμονικές. Ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμε-
τεχόντων καὶ παρισταμένων ἔφτασε τοὺς 7.000, οἱ ὁποῖοι μὲ 
ἐθνικὴ συνείδησι ἐτίμησαν τοὺς 
Ἥρωες τοῦ Μεσολογγίου.

«Ἡ Πίστις πλέκει στέφανο κι ἡ 
Ἱστορία τὸ Μεσολόγγι γράφει»...

* * *
Ἐνωρίτερα, τὴν Κυριακὴ Δ’ 
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Νηστειῶν, 13/26 Μαρτίου, Μέλη 
τῶν «Μωραϊτῶν» παρέστησαν 
στὴν ἀναπαράστασι τῆς θρυ-
λικῆς Μάχης τῆς Κλείσοβας στὸ 
Μεσολόγγι. 

Τὴν 25η Μαρτίου 1826 ὁ Κιου-
ταχὴς ἐπεχείρησε νὰ καταλάβη 

τὸ μικρὸ νησὶ Κλείσοβα, τὸ ὁποῖο ὑπεράσπιζαν 130 μόνο ἄνδρες. 
Ἐνῶ ὁ βομβαρδισμὸς τῶν πολιορκημένων συνεχίζετο σφοδρὸς 

καὶ στολίσκος πλοιαρίων φαινόταν νὰ κινῆται ἐναντίον τους, ὁ 
τουρκικὸς στολίσκος ἔκανε ἐξαίφνης στροφὴ καὶ κατευθύνθηκε 
πρὸς τὴν Κλείσοβα. 

Ἀμέσως ὁ Κίτσος Τζαβέλας (1800-1855), ἐπιβιβάσθηκε σὲ 
μικρὸ πλοιάριο μὲ ὀκτὼ συντρόφους του καὶ ἀποβιβάσθηκε 
πρῶτος στὴν Κλείσοβα. 

Ἡ παρουσία του ἐνίσχυσε τὸ ἠθικὸ τῆς μικρᾶς φρουρᾶς, ἡ 
ὁποία μέχρι τὸ μεσημέρι ἀπέκρουσε ἕξι ἀλλεπάλληλες ἐφό-
δους. Τὶς ἐπιχειρήσεις διηύθυνε ὁ ἴδιος ὁ Κιουταχής, ὁ ὁποῖος 
πληγώθηκε στὸ πόδι. 

Τὸ μεσημέρι οἱ τουρκικὲς δυνά-
μεις ἀπεχώρησαν, ἀφήνοντας 1.000 
νεκρούς. Εἰσῆλθαν στὸν ἀγῶνα τρία 
νέα τάγματα Αἰγυπτίων μὲ ἀρχηγὸ 
τὸν τρομερὸ Χουσεῒν Μπέη. Παρ᾿ 
ὅλη τὴν σφοδρότητα τοῦ τουρκικοῦ 
πυρός, οἱ ἐπιτιθέμενοι ἔμειναν καθηλωμένοι στὴν ἀκτὴ μὲ με-
γάλες ἀπώλειες. «Σωροὶ πτωμάτων καὶ λέμβοι εἶχαν γίνει ἕνα 
μῖγμα», γράφει ὁ Κασομούλης. 

Ἡ μάχη συνεχίσθηκε μέχρι τὸ σούρουπο, ὁπότε σκοτώθηκε ὁ 
Χουσεῒν. Ὁ δὲ θάνατος του προεκάλεσε πανικό. 

Τότε ὥρμησαν στὴν Κλείσοβα μὲ πλοιάρια 
καὶ οἱ ἄλλοι ἄνδρες τοῦ Τζαβέλα. 

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης, ἐχθρικὴ 
σφαῖρα ἔσπασε τὸ σπαθὶ τοῦ Τζαβέλα, ὁ 
ὁποῖος ἀργότερα τὸ ἀφιέρωσε στὴν ἱερὰ 
Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας ἐν τῷ Ναῷ τῆς 
Ἁγίας Τριάδος στὸ νησάκι. 

Πλέον τῶν 1.200 ἦσαν τὰ πτώματα τῶν Αἰγυ-
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πτίων ἐμπρὸς τῶν χαρακωμάτων τῆς Κλείσοβας.
 Ἡ δόξα τοῦ Κίτσου Τζαβέλα περιῆλθε ὅλη 

τὴν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα.
● Ὁ Παραμυθιώτης ὁπλαρχηγὸς Ζώης 

Πάνου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στὴν μάχη της 
Κλείσοβας, ἔγραψε: «Ἡ μάχη της Κλείσοβας 
πρέπει νὰ θεωρηθῆ ἀνωτέρα τῶν Θερμο-
πυλῶν…, κάμνοντες τὴν ἑξῆς παρατήρησιν: 
ἡ Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν ἔγινε ἀπὸ τριακοσί-
ους… Οἱ Ἕλληνες τῆς Κλείσοβας ἦταν μόνον ἑκατὸν ὑπὸ τὴν 
ὁδηγίαν τοῦ Κίτζου Τζαβέλλα, ἐπολέμησαν ἀπὸ τὴν αὐγήν 
ἕως τὸ ἑσπέρας μὲ εἴκοσι χιλιάδας Ὀθωμανῶν, τοὺς ὁποίους 
ἔτρεψαν ὀπίσω. Ὅς τις ἀγαπᾶ ἂς κάμη τὴν ἀναλογίαν».
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