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Τον Απρίλιο του 1825 ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον
Κιουταχή και στη συνέχεια από τον Ιμπραήμ Πασά. Το Μεσολόγγι κυριεύθηκε τον
Απρίλιο του 1826. Η έξοδος του Μεσολογγίου είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές
της Επανάστασης.
Το Μεσολόγγι








Είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, αφού από εκεί περνούσε ο δρόμος για την
Πελοπόννησο.
Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης περιβαλλόταν από ρηχή λιμνοθάλασσα.
Προστατευόταν από τάφρους και τείχη.
Έδρα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Είχε προσκληθεί εκεί ο Λόρδος Μπάιρον και άλλοι φιλέλληνες.
Λειτουργούσε νοσοκομείο.
Είχε μηχανουργείο για την κατασκευή πολεμικού υλικού, τυπογραφείο που
εξέδιδε δύο εφημερίδες.

Η πολιορκία του Μεσολογγίου







Τον Απρίλιο του 1825 ο Κιουταχής, ξεκινά από την Λάρισα, φτάνει στο
Μεσολόγγι το οποίο και πολιορκεί.
Οι πολιορκημένοι απέκρουσαν στην αρχή τους Τούρκους, ενώ ο Μιαούλης τους
εφοδιάζει με τρόφιμα και πολεμοφόδια.
Εκεί βρίσκεται και ο Καραϊσκάκης και άλλοι αρχηγοί που με συντονισμένες
προσπάθειες αναγκάζουν τον Κιουταχή να υποχωρήσει.
Τον Δεκέμβριο του 1825 ο Ιμπραήμ έρχεται στο Μεσολόγγι και ενισχύει τους
Τούρκους.
Τα ελληνικά καράβια δεν μπορούν να πλησιάσουν το Μεσολόγγι.
Οι πολιορκημένοι είναι εξαντλημένοι από την πείνα και τις κακουχίες.

Η έξοδος του Μεσολογγίου
Αποφασίζουν την έξοδο από το Μεσολόγγι. Η έξοδος έγινε τη νύχτα της 10ης
Απριλίου 1826, ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες για
να προστατέψουν και τα γυναικόπαιδα. Όσοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν
αντιστάθηκαν μέσα στην πόλη ανατινάζοντας πυριτιδαποθήκες. Δυστυχώς μόνο ένα
μέρος της φρουράς τα κατάφερε. Οι περισσότεροι μέσα στη σύγχυση γυρίζουν πίσω
στην πόλη και χάνουν τη ζωή τους. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα
γυναικόπαιδα πουλήθηκαν ως σκλάβοι.

Διονύσιος Σολωμός
Η πτώση του Μεσολογγίου διαδόθηκε στην Ευρώπη μέσα από έργα Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός από
την Ζάκυνθο, που έγραψε το έργο « Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

