
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1825               

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ            

ΣΟΤ ΙΜΠΡΑΗΜ     

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Βρίςκεται ςε κζςθ με πολλά πλεονεκτιματα. 

 Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ πόλθσ 

περιβάλλεται από ρθχι λιμνοκάλαςςα. 

 Το υπόλοιπο μζροσ προςτατεφεται με 

τάφρουσ και τείχθ. 

 Είναι θ ζδρα του Φαναριϊτθ πολιτικοφ 

Αλζξανδρου Μαυροκορδάτου. 

 Έχει φτάςει εκεί και ο Άγγλοσ ποιθτισ λόρδοσ 

Μπάιρον, μαηί με άλλουσ Φιλζλλθνεσ. 

 Εκεί λειτουργεί νοςοκομείο, μθχανουργείο 

(για καταςκευή πολεμικοφ υλικοφ) και 

τυπογραφείο (εκδίδονται δφο εφημερίδεσ). 

 Έχουν καταφφγει ςτθν πόλθ πρόςφυγεσ και 

αρκετοί ζνοπλοι, κυρίωσ Σουλιϊτεσ. 

 Τον πρϊτο καιρό οι πολιορκθμζνοι αποκροφουν με 

επιτυχία τουσ Τοφρκουσ. 

 Ο Μιαοφλθσ ςπάει τον αποκλειςμό από τθ κάλαςςα 

και εφοδιάηει τθν πόλθ με τρόφιμα και πολεμοφόδια. 

 Με τθ βοικεια του Καραϊςκάκθ και άλλων 

οπλαρχθγϊν, οι πολιορκθμζνοι επιτίκενται ςτο 

ςτρατό του Κιουταχι. 

 Ο Κιουταχισ αναγκάηεται να υποχωριςει. 

ΑΠΡΙΛΙΟ 1825               

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ            

ΣΟΤ ΚΙΟΤΣΑΧΗ     

 Φτάνει ςτο Μεςολόγγι για να ενιςχφςει 

τα οκωμανικά ςτρατεφματα. 

 Οργανϊνει καλφτερα τθν πολιορκία. 

 Ο αποκλειςμόσ τθσ πόλθσ γίνεται πιο 

ςτενόσ. 

ΣΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙ     

 Ξεκινάει με πολυάρικμο ςτρατό από τθ 

Λάριςα. 

 Υποτάςςει πολλζσ περιοχζσ τθσ Στερεάσ. 

 Φτάνει ςτο Μεςολόγγι και το πολιορκεί 

για ζναν περίπου χρόνο. 

ΟΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΣΕ 

ΑΝΣΕΧΟΤΝ ΣΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 

ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ 

ΕΞΑΝΣΛΟΤΝΣΑΙ     

 Οι ελλθνικζσ δυνάμεισ δεν μποροφν να 

βοθκιςουν από τθν ξθρά. 

 Τα ελλθνικά καράβια που επιχειροφν να 

πλθςιάςουν για εφοδιαςμό, αποτυγχάνουν 

παρά τισ προςπάκειεσ. 

 Οι πολιορκθμζνοι εξαντλοφνται από τισ μάχεσ,     

τθν ζλλειψθ τροφισ και τισ αρρϊςτιεσ. 

 Αποφαςίηουν να βγουν από τθν πόλθ (ζξοδοσ) 

μυςτικά, το βράδυ. 

ΣΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙ        

ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ     

 Η αντίςταςθ και θ πτϊςθ του Μεςολογγίου 

διαδίδονται ςτθν Ευρϊπθ, μζςα από ζργα 

Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν. 

 Ο Διονύςιοσ ολωμόσ γράφει το ζργο 

«Ελεύθεροι Πολιορκημζνοι». 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 1826        

Η ΕΞΟΔΟ                 

ΣΟΤ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ     

 Οι ζνοπλοι χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ. 

 Ανάμεςά τουσ βρίςκονται τα γυναικόπαιδα. 

 Πςοι δεν μποροφν να ακολουκιςουν μζνουν ςτθν πόλθ 

για να αγωνιςτοφν εκεί ωσ το τζλοσ. 

 Οι πολιορκθτζσ επαγρυπνοφν και το ςχζδιο αποτυγχάνει. 

 Μερικοί καταφζρνουν να φφγουν, ενϊ οι περιςςότεροι, 

πάνω ςτθ ςφγχυςθ οπιςκοχωροφν ςτθν πόλθ, χάνοντασ 

τθ ηωι τουσ. 

 Η πόλθ κυριεφεται και καταςτρζφεται ολοςχερϊσ. 


