
 

 

Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου Ανδρέα και 
Αναμπέλλας Φρέρη 

  
σας προσκαλεί  

Σάββατο 24 Απριλίου  2021 στις 19:00 ώρα Ελλάδος 
  

σε μια τιμητική εκδήλωση  
  

για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου 
  

με θέμα 
  

«Oι χαμένοι Δυτικορουμελιώτες αγωνιστές της Εξόδου 
ζωντανεύουν» 

  
και εισηγητή 

  
τον Κώστα Τζαβέλλα 

  
                                                                                                                                            
                           ZOOM 
                                                                          
                                                                                     Topic: Arheion 
Istorias kai Tehnis-Arheion Polemou 



                                                                                     Time: Apr 24, 
2021 07:00 PM Athens 
  
                                                                                                       Join 
Zoom Meeting 
                                                  
                                                                                                                                            
          Εισαγωγή 
  

Το 1833 συστάθηκε από τον βασιλιά Όθωνα η επιτροπή αγώνων 
και θυσιών, προκειμένου να αξιολογηθούν οι αγωνιστές του ΄21 και, 
κατά συνέπεια, είτε οι πιο νέοι να καταταγούν στο νέο στράτευμα είτε, 
οι ηλικιωμένοι, να λάβουν κάποια σύνταξη. Η αξιολόγησή τους 
πραγματοποιήθηκε βάσει βιογραφικών που έστειλαν οι ίδιοι οι 
επιζήσαντες ή οι συγγενείς των νεκρών στην επιτροπή, ενώ η 
εγκυρότητα των στοιχείων τους διασφαλιζόταν από τις υπογραφές 
των ντόπιων οπλαρχηγών, οι οποίοι το υπέγραφαν, μόνο αν τα 
καταγεγραμμένα στοιχεία ήταν αληθινά. Επίσης, έστειλαν βιογραφικά 
και οι εξανδραποδισθείσες γυναίκες των ηρώων, που είχαν πωληθεί 
στα σκλαβοπάζαρα μετά την έξοδο του Μεσολογγίου και οι οποίες 
εξαγοράστηκαν από το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος, που πλήρωσε 
πολλά λύτρα στους Τούρκους, χάρις στην οικονομική βοήθεια των 
Φιλελληνικών κομιτάτων Ευρώπης και Αμερικής. 

Στο Ιστορικό Αρχείο Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος εντοπίστηκαν τα βιογραφικά 5.000 αγωνιστών της Δυτικής 
Ρούμελης του 1821, που έλαβαν μέρος στην πρώτη και δεύτερη 
πολιορκία του Μεσολογγίου καθώς και σε άλλες μάχες, αλλά και των 
Σουλιωτών που ήταν εγκατεστημένοι στο Αγρίνιο και στη Ναύπακτο. Η 
αντιγραφή και εν συνεχεία η δημοσίευσή τους κατέστη εφικτή χάρη 
στην άοκνη προσπάθεια του διακεκριμένου Νομικού και Ιστοριοδίφη 
Γεωργίου Τσατσάνη (1914-2005), προσπάθεια που διήρκησε δώδεκα 
χρόνια, από το 1989 έως το 2001. Το πώς τελικά τα βιογραφικά των 
άγνωστων ηρώων βγήκαν από το σκοτάδι της λήθης και τα 
χειρόγραφα αυτά έφτασαν μέχρι εμάς σήμερα είναι μια άλλη, σύγχρονη 
ιστορία, που θα την πληροφορηθούμε απόψε, μαζί με τις 
συγκλονιστικές αφηγήσεις των ίδιων των χαμένων ηρώων της εξόδου 
της Μεσολογγίου.   

  
  
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, μπορούν να παρέμβουν όσοι 
Δυτικορουμελιώτες το επιθυμούν, προκειμένου να ρωτήσουν, αν  μέσα στα 
βιογραφικά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο χαμένος προ-προπάππος τους. Έτσι θα 
πληροφορηθούν, αν έλαβε μέρος στην έξοδο του Μεσολογγίου ή στις άλλες μεγάλες 
μάχες της Ρούμελης, καθώς και άλλα τραγικά γεγονότα της προσωπικής του ζωής, 
που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. 



  

  
  

                                                                                                                                  O 
Εισηγητής 
  
Ο Κώστας Τζαβέλλας είναι απόγονος της Ιστορικής οικογενείας των 
Τζαβελλαίων. Είναι Έφεδρος Λοχαγός (ΠΖ) και μέλος του Ομίλου 
Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της 
Ελλάδος. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στον 
τομέα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.  

  
  
  

                
The Archive of History and Art-The War Archive 

Invites you to a presentation via Zoom ( details in red above ) 
On Saturday 24 April 2021 at 19.00 on  

The  anniversary of the Exodus of Missolonghi and the celebrations of the 
200th anniversary of 

                                                                                                         The 1821 
Revolution and Independence of Greece on the topic of 

  
The lost West-Roumeliot fighters of the Exodus of Missolonghi live 

again 
  

Presented by Kostas Tzavellas 
The presentation will be in Greek 

  
By way of introduction 

In 1833 KingOtto of Greece formed a commission to examine and resolve 
the issue of compensation to the widows and orphans of the fallen fighters 

of the war of independence and also pensions for the surviving 
veterans.Applications were invited from the interested parties but their 

validity was testified by local veterans of high standing who signed off the 
applications only if they  were certain of their truth.In addition to the 

applications from the relatives of the dead vetrans and those from 
survivors, applications were also received from the hundreds of women 

and their children who, after the fall of Missolonghi, were sold off as slaves 
by the Turks who captured them.They were later bought back by the Greek 

state but were , of course,  



completely destitute.This incredibly valuable trove of biographies and life 
stories occupied more than 5,000 files and were brought to light and 

published thanks to the monumental efforts of the historian G.Tsatsanis ( 
1914-2005). 

During the presentation, which focuses on the lives and 
experiences  contained in these files, if there are any attendees who 

believe that their great-great-grandparents might have been involved in 
the battles for Missolonghi, they can offer their names and we will access 

on the spot  data bases of these names to see if there is any potential 
links.We hope that there might be, thus bringing back to life these lost 

voices of this tragic but heroic period of Greece’s road to statehood and 
indepencence. 

  
The presenter Kostas Tzavellas is a direct descendant of the Tzavellas 
family who made major contributions to Greece’s war of indepence. 

  
 


