
 

Κεφάλαιο Γ12: Η 2η πολιορκία του Μεσολογγίου- Ο Δ. Σολωμός  

 

Ερωτήσεις 

1. Γιατί ο Κιουταχής πολιόρκησε το Μεσολόγγι; 

2. Γιατί το Μεσολόγγι είχε μεγάλη στρατηγική σημασία; 

3. Τι γνωρίζετε για την πολιορκία του Μεσολογγίου; 

4. Γιατί αποφασίστηκε να γίνει «έξοδος»; Τι σημαίνει «έξοδος»; 

5. Ποιο ήταν το σχέδιο της εξόδου και γιατί απέτυχε; 

6. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της «εξόδου»; 

7. Αναφέρετε 2 ποιητές που έγραψαν για το Μεσολόγγι. 

 

Κιουταχής (Απρίλιος 1825)        Ξεκίνησε από τη Λάρισα και πολιόρκησε το Μεσολόγγι (περιοχή 

με μεγάλη στρατηγική σημασία καθώς από εκεί περνούσε ο ένας από τους δυο δρόμους που 

οδηγούσαν στην Πελοπόννησο). 

Μεσολόγγι: 

1. Ήταν καλά οχυρωμένο καθώς περιβαλλόταν από ρηχή λιμνοθάλασσα, είχε τάφρους και 

τείχος. 

2. Εκεί ζούσε ο Φαναριώτης Αλ. Μαυροκορδάτος, ο ποιητής λόρδος Μπάιρον (φιλέλληνας 

άγγλος ποιητής) και άλλοι φιλέλληνες. 

3. Εκεί λειτουργούσε νοσοκομείο, μηχανουργείο (κατασκευή πολεμικού υλικού) και 

τυπογραφείο.  

4. Εκεί είχαν καταφύγει πρόσφυγες και πολλοί ένοπλοι (Σουλιώτες). 

Πολιορκία Μεσολογγίου: 

- Κράτησε 1 χρόνο. 

- Ο Μιαούλης εφοδίαζε τρόφιμα και πολεμοφόδια από τη θάλασσα. 

- Οι Μεσολογγίτες με την υποστήριξη του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών ανάγκασαν τον 

Κιουταχή να υποχωρήσει.  

- Δεκέμβριος 1825        Ο Ιμπραήμ αναλαμβάνει την αρχηγία της πολιορκίας (η πολιορκία 

οργανώνεται καλύτερα- γίνεται πιο στενή). 

Αιτίες απόφασης για έξοδο (μυστική εγκατάλειψη της πόλης το βράδυ): 

1. Οι Μεσολογγίτες ήταν ανοργάνωτοι. 

2. Δεν υπήρχαν οικονομικοί πόροι. 

3. Δεν μπορούσε να έρθει βοήθεια ούτε από ξηρά (στρατός) ούτε από θάλασσα (στόλος). 

4. Εξάντληση, πείνα, ασθένειες, έλλειψη πολεμοφοδίων. 

Σχέδιο Εξόδου (10 Απριλίου 1826)- Κυριακή των Βαΐων         Οι Μεσολογγίτες χωρίστηκαν σε 3 

ομάδες        Οι ένοπλοι θα προστάτευαν τα γυναικόπαιδα         όσοι δεν μπορούσαν να 

ακολουθήσουν θα έμεναν στο Μεσολόγγι και θα ανατίναζαν πυριτιδαποθήκες. 

 

Σχέδιο         Απέτυχε: 

 Η φρουρά των Τουρκοαιγυπτίων τους αντιλήφθηκε. 

- Μόνο ένα μικρό μέρος κατάφερε να διαφύγει. 

- Οι άμαχοι επέστρεψαν στο Μεσολόγγι και πολλοί έχασαν τη ζωή τους. 

- Το Μεσολόγγι κυριεύθηκε και καταστράφηκε από τους Αιγυπτίους.  

- Τα γυναικόπαιδα αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι.  
 

Διονύσιος Σολωμός (Ζάκυνθος): Ύμνησε την αντίσταση και τον ηρωισμό των Μεσολογγιτών στο 

έργο του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».  

 

 

 

 


