Παύλος Κώτσης
Δάσκαλος

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 Βρίσκεται σε θέση με πολλά πλεονεκτήματα.
 Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης
περιβάλλεται από ρηχή λιμνοθάλασσα.
 Το υπόλοιπο μέρος προστατεύεται με
τάφρους και τείχη.
 Είναι η έδρα του Φαναριώτη πολιτικού
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
 Έχει φτάσει εκεί και ο Άγγλος ποιητής λόρδος
Μπάιρον, μαζί με άλλους Φιλέλληνες.
 Εκεί λειτουργεί νοσοκομείο, μηχανουργείο
(για κατασκευή πολεμικού υλικού) και
τυπογραφείο (εκδίδονται δύο εφημερίδες).
 Έχουν καταφύγει στην πόλη πρόσφυγες και
αρκετοί ένοπλοι, κυρίως Σουλιώτες.

ΟΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ
ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1825
Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΑΧΗ
 Ξεκινάει με πολυάριθμο στρατό από τη
Λάρισα.
 Υποτάσσει πολλές περιοχές της Στερεάς.
 Φτάνει στο Μεσολόγγι και το πολιορκεί
για έναν περίπου χρόνο.

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826
Η ΕΞΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 Οι ένοπλοι χωρίζονται σε τρεις ομάδες.
 Ανάμεσά τους βρίσκονται τα γυναικόπαιδα.
 Όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν μένουν στην πόλη
για να αγωνιστούν εκεί ως το τέλος.
 Οι πολιορκητές επαγρυπνούν και το σχέδιο αποτυγχάνει.
 Μερικοί καταφέρνουν να φύγουν, ενώ οι περισσότεροι,
πάνω στη σύγχυση οπισθοχωρούν στην πόλη, χάνοντας
τη ζωή τους.
 Η πόλη κυριεύεται και καταστρέφεται ολοσχερώς.

 Τον πρώτο καιρό οι πολιορκημένοι αποκρούουν με
επιτυχία τους Τούρκους.
 Ο Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό από τη θάλασσα
και εφοδιάζει την πόλη με τρόφιμα και πολεμοφόδια.
 Με τη βοήθεια του Καραϊσκάκη και άλλων
οπλαρχηγών, οι πολιορκημένοι επιτίθενται στο
στρατό του Κιουταχή.
 Ο Κιουταχής αναγκάζεται να υποχωρήσει.

ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ
 Οι ελληνικές δυνάμεις δεν μπορούν να
βοηθήσουν από την ξηρά.
 Τα ελληνικά καράβια που επιχειρούν να
πλησιάσουν για εφοδιασμό, αποτυγχάνουν
παρά τις προσπάθειες.
 Οι πολιορκημένοι εξαντλούνται από τις μάχες,
την έλλειψη τροφής και τις αρρώστιες.
 Αποφασίζουν να βγουν από την πόλη (έξοδος)
μυστικά, το βράδυ.

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1825
Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ
 Φτάνει στο Μεσολόγγι για να ενισχύσει
τα οθωμανικά στρατεύματα.
 Οργανώνει καλύτερα την πολιορκία.
 Ο αποκλεισμός της πόλης γίνεται πιο
στενός.

 Η αντίσταση και η πτώση του Μεσολογγίου
διαδίδονται στην Ευρώπη, μέσα από έργα
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.
 Ο Διονύσιος Σολωμός γράφει το έργο
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

