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Για τα 200 χρόνια της παλιγγενεσίας, σχετικό με την 
έξοδο του Μεσολογγίου από την ανατολική πλευρά 
του τείχους. 

 

                                           Γ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

                                       ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

              «Επί τῇ 200η επετείῳ της παλιγγενεσίας τοῡ Έθνους μας(1821-2021)» 

ΑΓΡΙΝΙΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                               
3, 4 & 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021                                                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ. ΜΥΛΩΝΑΣ                                                                                    
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                        

                                                  ΜΕ ΘΕΜΑ:         

      ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

                        ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ  

Ο τειχοποιός Μιχαήλ Κοκκίνης ήλθε, μετά  από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιγνατίου  
στο Μεσολόγγι, για να προσφέρει τις γνώσεις του. Αμέσως, με την εθελοντική 
προσφορά όλων των Μεσολογγιτών, ξεκίνησε την κατασκευή σταθερού και πιο ισχυρού 
τείχους. Η γραμμή χάραξης ήταν στη θέση περίπου του προηγούμενου πρόχειρου 
οχυρώματος που είχαν φτιάξει οι κάτοικοι το 1821 και αντιμετώπισαν με επιτυχία 
ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου 1822 τον Ομέρ Βρυώνη.  



2 
 

 

                                        (εικ.1). Το αρχικό σχέδιο του τειχοποιού Μιχαήλ Κοκκίνη 

 

Έφτιαξε αρχικά την περίταφρο πολύ μεγαλύτερη σε πλάτος και σε βάθος αντίστοιχα 
8,5~9.0μ. και 2,5μ.. Επάνω στο ανάχωμα που δημιουργήθηκε εσωτερικά της 
περιτάφρου, προς την πόλη από τα προϊόντα της εκσκαφής, έκτισε το τείχος ύψους 
3,50μ. με ενδιάμεσες ντάπιες (προμαχώνες) (εικ.1).  

Στο πιο πάνω σχέδιο του Κοκκίνη όπου εμφανίζονται με αριθμούς οι ντάπιες,  έχει 
σημειωθεί το υπάρχον τμήμα του τείχους, η θέση της Μητρόπολης και ο χώρος που 
καταλαμβάνει ο Κήπος των ηρώων. 

 Ως έξοδο από το τείχος άφησε μόνο μία πύλη ακριβώς στη σημερινή θέση, η οποία 
σημειώνεται στο σχέδιο.. 
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(εικ 2). Απόσπασμα από το σχέδιο του Κοκκίνη 

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας οι πολεμιστές για να κάνουν τις εξορμήσεις τους τις νύχτες στο 
στρατόπεδο του Κιουταχή,  τα λεγόμενα γιουρούσια, προκειμένου να βγαίνουν, έσκαψαν δύο 
λαγούμια (διαύλους κάτω από το τείχος) δεξιά και αριστερά της  ντάπιας του Μάρκου 
Μπότσαρη. Από όλους τους ιστορικούς συγγραφείς αναφέρεται ότι  η φρουρά και οι κάτοικοι την 
ώρα τη εξόδου, σύμφωνα με την απόφαση των στρατηγών, που την εξήγγειλε ο επίσκοπος 
Ιωσήφ Ρωγών, βγήκαν από την ανατολική πλευρά του τείχους.                      
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 (εικ.3)   

Στην τελευταία πολιορκία του Κιουταχή, από το Δεκέμβριο του 1825 προστέθηκε και ο 
Ιμπραήμ με το ασκέρι του,  που πριν είχε συντρίψει κάθε αντίσταση στη Πελοπόννησο. 
Στον πολιορκητικό κλοιό που έκαναν γύρω από το Μεσολόγγι, γνωρίζοντας από 
προδοσία την ημέρα της εξόδου,  ανέλαβε ο Κιουταχής την βόρεια πλευρά του τείχους, 
και ο Ιμπραήμ την ανατολική.    

  Κατά την Έξοδο οι πολιορκημένοι  δεν βγήκαν από την βόρεια πλευρά όπου υπήρχαν  
η μοναδική πύλη και τα δύο λαγούμια που είχαν φτιάξει αλλά από την ανατολική πλευρά 
του τείχους, εκεί που ο Ιμπραήμ τις προηγούμενες ημέρες, σε κοντινή απόσταση,  είχε 
κατασκευάσει και δύο ισχυρά καστέλια (προμαχώνες), τα Α και Β (εικ.3). 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1 δυο μήνες μετά την έξοδο, από περιγραφές πολιορκημένων 
που σώθηκαν  γράφει.  «Η προς ανατολάς τελευταία πτέρυξ του οχυρώματος, από 
την μεσημβρινήν πλευράν της Λουνέτας, έως εις το έσχατον κανονιοστάσιον (του 

                                                           
1Από το βιβλίο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826» ΕΚΔΟΣΗ 1926  σελ227  



5 
 

Δρακούλη) ήτον το διωρισμένον μέρος δι΄ού έμελλον όλοι να εκβώσι διά 
τεσσάρων γεφυρών…»,  

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι,  

α)  Γιατί δεν βγήκαν από την βόρεια πλευρά όπου γνώριζαν από τα γιουρούσια, τις 
θέσεις των χαρακωμάτων και των οχυρωμάτων των τουρκαλβανών του Κιουταχή και 
ακόμη πως πολεμούσαν οι χαλούπηδες, όπως τους έλεγαν και τους είχαν πάρει τον 
αέρα;   

β)Πως εξηγείται η απόφασή τους να κάνουν την έξοδο από την ανατολική πλευρά, όπου 
εκεί είχαν αναλάβει τον κλοιό οι αιμοδιψείς αιγύπτιοι του Ιμπραήμ;   Και  

γ)Πως πέρασαν από το τείχος των 3.50μ. ύψους, όπου δεν υπήρχαν ανοίγματα  με τις 
επακόλουθες συνέπειες ;  

                                    

                                   (εικ.4). Η Έξοδος του Μεσολογγίου 

Η Έξοδος δεν έγινε όπως εμφανίζεται στην Εικόνα της Εξόδου. Εξαιρετική πραγματικά 
καλλιτεχνική δημιουργία του Θεόδωρου Βρυζάκη. Έχει ταυτιστεί στη συνείδηση όλων 
μας με την Έξοδο. Αποτυπώνεται με απόλυτο τρόπο η ορμή, το πείσμα και η λαχτάρα 
για ελευθερία. Εάν οι πολιορκημένοι έβγαιναν με αυτόν τον τρόπο και αμέσως μετά την 
γέφυρα αντιμετώπιζαν τους εχθρούς, όπου πάνω από 15.000 Τουρκαλβανοί με τον 
πολιορκητικό κλοιό καραδοκούσαν, δεν υπήρχε πιθανότητα να σωθεί κανένας.    
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              (εικ.5) 

Για το πρώτο ερώτημα, ας δούμε πως αμύνονταν η φρουρά στο Μεσολόγγι.  Από τον 
χάρτη του Οδυσσέα Μαρούλη2 που απόκειται στο Μουσείο ιστορίας και τέχνης στο 
Μεσολόγγι αλιεύτηκε η τομή (εικ.5) του τείχους στη ντάπια του Μάρκου Μπότσαρη. Μια 
μικρή επεξήγηση: Το «αβγδεζ», προπέτασμα όπως το σημειώνει αποτελεί το ανάχωμα 
που δημιουργήθηκε από τα χώματα των εκσκαφών της μεγάλης περιτάφρου «ζηθι». Με 
την  γραμμή «αβ» δείχνει το χωμάτινο πρανές, αυτό ακριβώς που υπάρχει σήμερα από 
το μέσα μέρος του τείχους, για την εύκολη ανάβαση των στρατιωτών. Η οριζόντια 
γραμμή «βγ» είναι ο διάδρομος των πολεμιστών, όπου μπορούσαν να περπατούν και 
να στέκονται για να πυροβολούν από τις θυρίδες. Με την κάθετο γραμμή «γδ» σχεδιάζει 
το τείχος και με την «εζ» το εξωτερικό πρανές. Στη συνέχεια υπάρχει χαραγμένη η 
τάφρος «ζηθι», ο  προφυλακτήριος δρόμος «ικ», όπως πιο κάτω σημειώνει ο Ντούλης                  

Από την τομή αυτή σχεδιάστηκε, ως σκίτσο με τις απαραίτητες εξηγήσεις,  το παρακάτω 
προοπτικό.  

         (εικ.6) 

                                                           
2 Ο στρατηγός Οδυσσέας Μαρούλης το 1907 επιμελήθηκε τον ανάγλυφο χάρτη που είναι αναρτημένος 
στην είσοδο του Μουσείου και τον παρουσίασε στην εκατονταετηρίδα του 1926.  
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Ο Ντούλης3 το 1971 πολιτικός μηχανικός αφού μελέτησε τον μηχανικό Κοκκίνη 1825 
και τους μεταγενέστερους χάρτες των Prokesch Osten 1826 και Οδυσσέα Μαρούλη 
1907 γράφει. «Ευθύς μετά την τάφρον προς το εξωτερικόν μέρος, ακριβώς 
παραπλεύρως και παραλλήλως προς αυτήν κατεσκευάζετο οδός πλάτους περίπου 2 
μέτρων (ικ)  και ευθύς, παραπλεύρως επίσης και παραλλήλως προς αυτήν, τάφρος 
μικροτέρα καλουμένη πρόταφρος πλάτους περί τα 2,50~3,00μ. περίπου και βάθους περί 
το 1 μέτρον (κλμ) και παρ΄ αυτήν ανάχωμα προκαλύψεως ύψους υπερβαίνοντος το 1μ. 
(λμξ).   

                     

 (εικ.7) 

Το συγκρότημα αυτό, οδού και περιτάφρου, απετέλει την καλουμένην προφυλακτήριον ή 
κακαλυμμένην οδόν (chemin couvert) ήτις, εκτός του εμποδίου που εδημιούργει δια τους 
πολιορκητάς εχρησίμευε και δια να συγκεντρώνονται εκεί οι αγωνισταί, όταν 
διαβαίνοντες την μεγάλην τάφρον εξήρχοντο προς ενέργειαν επιθέσεων κατά του 
εχθρικού στρατοπέδου.»   

  Για την επεξήγηση αυτών, που γράφει ο Ντούλης, έγινε το πιο πάνω προοπτικό (εικ.7)       

Φαίνεται το τείχος με έναν πολεμιστή, από κάτω το λαγούμι που έβγαιναν ένας-ένας  
όσοι είχαν αποφασίσει για το γιουρούσι. Περνούσαν το πρόχειρο ξύλινο γεφύρι που 
έστηναν για να περάσουν την περίταφρο και παρατάσσονταν μέσα στην πρόταφρο 
μέχρι να βγουν όλοι της ομάδας. Όταν συμπληρώνονταν όλος ο αριθμός συνολικά 150 
~200 στρατιώτες και δίνονταν το σύνθημα για την επίθεση τότε όλοι μαζί πηδούσαν το 
εξωτερικό ανάχωμα, όπως εμφανίζεται δεξιά  και ορμούσαν στα χαρακώματα και στις 

                                                           
3 Πάνου Ντούλη «ΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» σελ. 47 
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οχυρώσεις των εχθρών. Εκεί διέλυαν τα πάντα, σκότωναν όσους έβρισκαν, άρπαζαν 
όπλα και χωρίς χρονοτριβή επέστρεφαν από το γεφύρι και το λαγούμι μέσα στη πόλη. 
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν μεγάλη αναταραχή στους πολιορκητές. Αυτό 
ακριβώς έκαναν, έξω από τα τείχη, στην εμπροσθοφυλακή του Ιμπραήμ, μετά λίγες 
ημέρες αφότου εμφανίστηκε αυτός με το ασκέρι του και ειρωνεύονταν τον Κιουταχή 
λέγοντάς του «αυτόν τον φράχτη δεν κατάφερες να πάρεις;» Έτσι μετά από το 
γιουρούσι αυτό τα μάζεψε και ζήτησε από τον Κουταχή συνεργασία.  

Γνώριζαν δηλαδή η φρουρά και οι οπλαρχηγοί πολύ καλά την περιοχή βόρεια του 
τείχους. Ήταν το νυχτερινό γιουρούσι μέσα από τα εχθρικά σώματα, για την φρουρά μια 
εύκολη έξοδος.  Όμως δεν επέλεξαν την έξοδό τους από εκεί αλλά από την ανατολική 
πλευρά.    Συμπληρώνει η:  

                           (εικ.8) 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 4,…διά τεσσάρων γεφυρών, και να συνταχθώσιν αντίκρυ των 
κανοναστασίων του  Ρήγα, του Μονταλεμπέρτ κ.λπ.  εις την αυτήν πλευράν κειμένων, 
όπου πλαγιασμένοι κατά γης να περιμένωσι το σημείον…  

                  

(εικ.9) 

 . Διά να σηκωθώσι και διαβάντες το παλαιόν χανδάκι, να ακολουθήσωσι τον δρόμον 
των διά των δύο πύργων, (τα Α και Β καστέλια του Ιμπραήμ) τους οποίους είχεν 
κατασκευάσει ο Αιγύπτιος. Το παλαιόν τούτο χανδάκι έκαμνε μέρος του επί της 
πολιορκίας του Ομέρ- Πασά οχυρώματος, το οποίον αρχίζον από την θάλασσαν υπέρ τα 
διακόσια βήματα μακράν του χανδακίου, εκτείνετο παραλλήλως με αυτό, με το οποίον 
ενώνετο πλησίον της λουνέτας.     

                                                           
4Από το βιβλίο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826» ΕΚΔΟΣΗ 1926  σελ227  
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 Ο τρόπος που έγινε η Έξοδος. Βγήκαν από το τείχος πέρασαν από τα ξύλινα γεφύρια 
που είχαν στήσει στη περίταφρο και σκυφτά σύρθηκαν μπρούμυτα στο χώρο ανάμεσα από 
την περίταφρο και το αυλάκι του Ομέρ και περίμεναν να βγουν όλοι, μέχρι να δοθεί το 
σύνθημα για το μεγάλο γουρούσι, την έξοδο για την ελευθερία..   
Βλέπουμε ότι η έξοδος δεν διέφερε από μια νυχτερινή έξοδο που συνήθιζε η φρουρά να 
κάνει. Θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν την τελική έξοδο από την βόρεια πλευρά όπου 
υπήρχαν τα λαγούμια. Η διαφορά έγκειται στο ότι επάνω στον προφυλακτήριο δρόμο, στη 
βόρεια πλευρά που έκαναν τα γιουρούσια,  δεν χωρούσαν να βγουν και να περιμένουν 
10.000 κόσμος. Η θέση που προσφέρονταν για ασφαλή αναμονή έξω από το τείχος μέχρι 
το σύνθημα της επίθεσης ήταν μόνο από την ανατολική πλευρά  
 

                             (εικ.10). Το σχέδιο του Prokesch osten του 1826 

Tο σχέδιο που είχαν κάνει οι Αρχηγοί: Είχαν διαλέξει θέσεις από όπου θα 
γίνονταν η έξοδος, στο τμήμα του τείχους που εκτείνονταν από τη νότια 
πλευρά της Λουνέττας  του Γουλιέλμου της Οράγγης, μέχρι το τελευταίο 
κανονιοστάσιο της ανατολικής πτέρυγας. Και η εξήγηση είναι ότι έξω ακριβώς 
από την τάφρο του τείχους σε όλο το διάστημα αυτό, στην επιλεχθείσα θέση,  
υπήρχε υπόλειμμα του χαντακιού από την πρώτη πολιορκία, που στην 
εσωτερική πλευρά του ακόμη υψώνονταν ανάχωμα από την πρώτη οχύρωση, 
ικανό για να τους προστατεύει από τα βόλια του εχθρού. Ο Κοκκίνης κατά την 
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κατασκευή του τείχους, σε όλο το μήκος δεν ακολούθησε την παλαιά 
οχύρωση του 21 αλλά  περιόρισε το τείχος στη θέση αυτή προς την πόλη 
κατά 200 περίπου βήματα, ώστε ο χώρος που απέμενε στο «διωρισμένον» 
μέρος (από το τείχος μέχρι το  αυλάκι του Ομέρ), όπως μελετήθηκε από τον 
γράφοντα, ήταν περίπου 64.000 τ.μ.  χώρος αρκετός να χωρέσει μπρούμυτα 
και με ασφάλεια από πυροβολισμούς των αιγυπτίων τις 10.000 τη φρουρά με 
όλους τους πολιορκημένους. 

Αυτός ήταν κυρίως ο λόγος, που δεν έχει σημειωθεί από κανένα ιστορικό μέχρι σήμερα, 
εκτός από την εφημερίδα της κυβερνήσεως που έγραψε «ήτον το διωρισμένον μέρος»  
που επέλεξαν και ορθά οι Στρατηγοί, της εξόδου από την ανατολική πλευρά. Δηλαδή ο 
τρόπος που έβγαιναν για τα γιουρούσια, τους  έδωσε την ιδέα  πως να κάνουν την 
έξοδο με ασφάλεια. Ο χώρος ανατολικά προς τους αιγύπτιους, τους την παρείχε, για όλη 
την φρουρά και τους φαμελίτες. Αυτός καθαρά ήταν ο λόγος και η απάντηση στο δεύτερο 
ερώτημα,  που επέλεξαν το πέρασμα από εκεί.  

  Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, πως πέρασαν το τείχος.  Σημειώνει ο  

«ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ» (σελ.47) «Αμέσως οι ξύλινες γέφυρες τοποθετούνται επί των 
τειχών»..  Δεν ήταν δυνατόν να γίνει τοποθέτηση των γεφυρών επάνω στα τείχη, ούτε 
όπως «Λέχθηκε από ιστορικό ότι βγήκαν με σκάλες από τα τείχη»  και ο κόσμος να 
ανέβει τα τείχη και να κατέβει σε συνέχεια από αυτά, για να περάσει τα γεφύρια. Αυτό 
λογικά δεν στέκει. Ήταν δυνατόν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν με σκάλες; Αφού 
δεν μπόρεσαν να ανέβουν την απέναντι όχθη του αυλακιού του Ομέρ που είχε ύψος 
1,5-2,0 μ. ήταν δυνατόν να ανεβοκατέβουν το τείχος. Μπορεί να φανταστεί κανένας 
10.000 κόσμος, γυναίκες με μικρά παιδιά και κρατώντας διάφορα πράγματα, ανήμποροι, 
γέροι, να περάσουν με αυτό το τρόπο; Στην επιστροφή άλλωστε με το «οπίσω οπίσω» 
έκαναν το ίδιο; Πάντως πουθενά δεν αναφέρεται ότι η Έξοδος έγινε με αυτό τον τρόπο.                    
.                        
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(εικ.11)  Χάρτης της Διεύθυνσης Μηχανικού 1844 υπό του Χ. Χρυσοβέργη  

«ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» (σελ.326) «και κατασκευάσασα τρεις ξυλίνους  και πλατείας γεφύρας 
ετρύπησε (η φρουρά) το τείχος και τας έθεσεν επί της τάφρου έμπροσθεν του 
καρκινοειδούς προφράγματος και των προτειχισμάτων του Μπότσαρη και του 
Μακρή· δεν τας έβλεπε δε ο εχθρός, διότι τας εκάλυπτεν η πρόταφρος». Ως πρόταφρο 
εδώ ο Τρικούπης εννοεί το αυλάκι του Ομέρ. 
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                          (εικ.12)  

Αξιοσημείωτο είναι, εδώ που αναφέρεται από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη ο τρόπος 
διαφυγής από  το τείχος. Αναφέρει «η φρουρά ετρύπησε το τείχος». Ξεκαθαρίζεται 
έτσι πως, μέσα από τις Ντάπιες, από τον κενό χώρο που υπήρχε στο κατώγι των 
προμαχώνων (Ντάπιες), καθαίρεσαν τμήμα του τείχους ικανό να διέρχονται δύο 
ταυτόχρονα άνθρωποι, περίπου στο πλάτος των ξύλινων γεφυρών. Στην (εικ.12) 
φαίνεται κατ’ εκτίμηση, ένα σχεδιάγραμμα της ντάπιας του Ρήγα, σε μεγέθυνση από το 
σχέδιο της Δ/σης Μηχ/κου της 31/5/1844 . Στη κάτοψη και στη τομή Α-Α, 
παρουσιάζεται ο τρόπος διαφυγής των πολιορκημένων.   
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(εικ.13) 
Στην δορυφορική εικόνα (εικ.13) παρουσιάζονται οι κινήσεις των σωμάτων της 
φρουράς και των φαμελιτών. Επίσης σημειώνονται και οι 4 ντάπιες, των Μακρή, Ρήγα, 
Μονταλεμπέρτ, και Λόρδου Οφ Σέφφιελντ ή του Γερονότη,  από όπου έγινε η έξοδος. 
Τα σημεία αυτών έχουν εντοπιστεί επί τόπου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, 200 χρόνια από 
την θυσία της πόλης που καθόρισε την μοίρα του έθνους, καμιά Κυβερνητική, πολιτική 
ή Δημοτική αρχή δεν αξιώθηκε να τα αναδείξει. Θέσεις που θα αποτελούσαν τους 
ναούς «Δόξας για το Μεσολόγγι». Εκεί που έγινε η Μεγάλη Σφαγή και έκοψαν 3100 
ζευγάρια αυτιά για να τα στείλουν πεσκέσι στον Σουλτάνο. Τα μοναδικά σημεία και όχι 
ο Κήπος των Ηρώων, όπου πρέπει να στηθούν μνημεία  προσκυνήματος και κατάθεσης 
λουλουδιών για κάθε ελεύθερο άνθρωπο.   
                                                                            Θεόδωρος Μυλωνάς  
                                                                     Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  

 

 


