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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗ  
 
      Το κείμενο, που ακολουθεί γράφηκε από τον στρατηγό Νικ. Κολόμβα μετά από παράκλησή 
μου προκειμένου να παρουσιαστεί η εξέλιξη της οχύρωσης της Ι. Π. Μεσολογγίου από την 
προεπαναστατική περίοδο ως και σήμερα. Οι περισσότεροι δυστυχώς αγνοούμε την ιστορία των 
τεσσάρων διαδοχικών οχυρώσεων της πόλης παρ’ ότι αυτές και ιδιαίτερα η τρίτη υπήρξαν 
σημαντικά τεχνικά έργα. 
      Σ’αυτό το σύντομο κείμενο φαίνεται, ότι το Τείχος, που βλέπουμε σήμερα, είναι μέρος ενός 
σημαντικού οχυρωματικού έργου, το οποίο ανακατασκευάστηκε το 1838 από τον Όθωνα για να 
χρησιμεύει για στρατιωτικούς σκοπούς (και όχι για να είναι ο περίβολος του Κήπου των 
Ηρώων). Αυτό αποδεικνύεται και από τον Χάρτη, που σχεδιάστηκε το 1844 από τον Χ. 
Χρυσοβέργη, Ανθυπολοχαγό του Μηχανικού (τον πολύτιμο αυτόν Χάρτη μου έδωσε από την 
συλλογή του ο πατριώτης και φίλος Σπύρος Σακαλής). 
       Το Τείχος του Μεσολογγίου, όπως ήταν στην τελευταία πολιορκία (1825-26) είναι έργο του 
πρώτου ίσως νέο-Έλληνα Μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη – και είναι (μάλλον) το μόνο 
οχυρωματικό έργο αυτής της μορφής της Νεώτερης Ελλάδος. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να 
αναδειχθεί. Μία τέτοια σοβαρή εργασία θα έπρεπε να περιλάβει τις νησίδες-φρούρια της 
λιμνοθάλασσας (Κλείσοβα, Βασιλάδι, Άη Σώστη, Προκοπάνιστο, Ντολμά),  το ίδιο το 
Αιτωλικό αλλά και τις πρώην νησίδες του Ανεμόμυλου, του Λιτροβιού και της Μαρμαρού, που 
τώρα είναι τοποθεσίες της πόλης, του Μεσολογγίου. 
 Σημειώνουμε, ότι η οχύρωση της νησίδας Βασιλάδι είχε κατασκευαστεί το 1805 από τον 
Αλή Πασά, γιατί από αυτό ήταν δυνατός ο έλεγχος του υφαλαύλακα, που συνέδεε το 
Μεσολόγγι και Αιτωλικό με την έξω θάλασσα. 
 Σημειώνουμε επίσης, ότι η πρώτη οχύρωση της πόλης είχε γίνει κατά τα Ορλωφικά 
1769-70, ενώ η δεύτερη είχε κατασκευαστεί για να αντιμετωπισθούν (και αντιμετωπίστηκαν 
επιτυχώς) οι Τούρκοι και Αλβανοί, των Ομέρ Πασά Βρυώνη και Ρεσίτ Πασά Κιουταχή, που 
πολιόρκησαν το Μεσολόγγι κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1822. 
      Το κείμενο του Νικ. Κολόμβα βασίστηκε σε εκτενή βιβλιογραφία, μέσα στην οποία το 
σημαντικότερο βιβλίο είναι αυτό του Μεσολογγίτη Μηχανικού Παν. Ντούλη. ’’Ο Μηχανικός 
Μιχαήλ Πέτρου Κοκκίνης και τα Τείχη του Μεσολογγίου’’, Αθήναι 1976.  
 Επίσης κρίθηκε σκόπιμο να επισυναφθεί ως Παράρτημα Η΄ ο «Κατάλογος των κατά 
Λάμπρο Κουτσονίκα Κανονοστασίων του Φρουρίου Μεσολογγίου» συνταχθείς στις 19 Ιουλίου 
1829 στο Μεσολόγγι (Σπ. Σακαλή: Μεσολογγίου Ιστορικά Σύμμεικτα, Αθήνα 2001), ο οποίος 
αναφέρεται στα κανόνια που υπήρχαν στο Τείχος, όταν η Πόλη απελευθερώθηκε από τους 
Τούρκους στις 2 Μαϊου 1829. 
 Τελειώνοντας θέλω για πολλοστή φορά να σημειώσω, ότι η αδιαφορία των δημάρχων 
μας, των νομαρχών μας, των βουλευτών μας, του Κράτους για το σπουδαίο αυτό τεχνικό έργο, 
το οποίο έχει τεράστια συμβολική σημασία για την δημιουργία της Νεώτερης Ελλάδας, είναι 
εγκληματική. 
 Σε οποιαδήποτε πόλη και χώρα το Τείχος θα είχε αναδειχθεί με τα κατάλληλα έργα, θα 
είχε γίνει τόπος προσκυνήματος και θα αποτελούσε βασικό στοιχείο του πολεοδομικού ιστού 
της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. 
 
 

Κ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
20-3-2012 
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ΙΙΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΓΓΙΙΟΟΥΥ  

  
((ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ))  

  
  

  
  
11..  ΠΠρροολλεεγγόόμμεενναα  
  

ΗΗ  ππααρροούύσσαα  σσύύννττοομμηη  εεππιισσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς  ττοουυ  ΦΦρροουυρρίίοουυ  ήή  ΚΚάάσσττρροουυ  ττηηςς  ΙΙεερράάςς  ΠΠόόλλεεωωςς  
ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ  ααπποοββλλέέππεειι  σσττηηνν  ππεερριιλληηππττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττωωνν  κκυυρριιοοττέέρρωωνν  σσττααδδίίωωνν  ααππόό  ττηηνν  
ααννέέγγεερρσσήή  ττοουυ    μμέέχχρριι  κκααιι  σσήήμμεερραα  κκααιι  δδεενν  φφιιλλοοδδοοξξεείί  νναα  χχααρραακκττηηρριισσθθεείί  ωωςς  εεμμππεερριισσττααττωωμμέέννηη  κκααιι  
δδιιεεξξοοδδιικκήή  μμεελλέέττηη..  
  

ΚΚρρίίθθηηκκεε  εεννττοούύττοοιιςς  σσκκόόππιιμμοο,,  γγιιαα  ττηηνν  ππλληηρρέέσσττεερρηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  μμααςς,,  νναα  
ππρροοηηγγηηθθεείί  μμιιαα  σσυυννοοππττιικκήή,,  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόόνν,,  έέκκθθεεσσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  σσττρρααττηηγγιικκήή  ααξξίίαα  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς  
κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  μμααςς  ΠΠααλλιιγγγγεεννεεσσίίααςς  ττοουυ  11882211..  
  
  
  
  
22..  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΑΑξξίίαα  ττηηςς  ΠΠόόλλεεωωςς  
  

ΤΤοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  σστταα  χχρρόόννιιαα  εεκκεείίνναα,,  ααρριιθθμμώώννττααςς  έένναανν  σσχχεεττιικκώώςς  εευυηημμεερροούύνντταα  ππλληηθθυυσσμμόό  
ππεερρίίπποουυ  55000000  ψψυυχχώώνν,,  σσυυννιισσττοούύσσεε  ααξξιιόόλλοογγηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  θθέέσσηη..  ΚΚττιισσμμέέννοο  σσεε  μμιιαα  λλωωρρίίδδαα  γγηηςς  πποουυ  
εειισσχχωωρροούύσσεε  σσττηηνν  οομμώώννυυμμηη  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα,,  ααπποοττεελλοούύσσεε  σσηημμααννττιικκόό    κκόόμμββοο  ααλλλλάά  κκααιι  σσοοββααρρόό  
κκώώλλυυμμαα  σσττηη  δδυυττιικκήή  χχεερρσσααίίαα  οοδδόό  ττηηςς  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  αακκοολλοουυθθοούύσσαανν  οοιι    ττοουυρρκκιικκέέςς  
οορρδδέέςς,,  ππρροοεερρχχόόμμεεννεεςς  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττηηνν  ΉΉππεειιρροο  κκααιι  κκααττεευυθθυυννόόμμεεννεεςς  σσττοο  ΜΜοορριιάά  ππρροοςς  ππάάττααξξηη  ττηηςς  
εεππαανναασσττάάσσεεωωςς..  

  
ΑΑυυττήή,,  άάλλλλωωσσττεε,,  ηη  δδιιααδδρροομμήή  εείίχχεε  εεππααννααλληηφφθθεείί  κκααιι  κκααττάά  ττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ααππόό  τταα  σσττίίφφηη  ττωωνν  

ΤΤοουυρρκκααλλββααννώώνν  ,,  ττόόσσοο  ττοο  11771155  σσττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  ββεεννεεττοοττοουυρρκκιικκόό  ππόόλλεεμμοο  ((11771155--11771188)),,  όόσσοο  κκααιι  ττοο  
1177770011  σστταα  ΟΟρρλλωωφφιικκάά,,  όότταανν  ηη  ππόόλληη  ααππρροοππααρράάσσκκεευυηη  εείίχχεε  κκααιι  σσττιιςς  δδυυοο  ππεερριιππττώώσσεειιςς  λλεεηηλλααττηηθθεείί  
κκααιι  κκαατταασσττρρααφφεείί..    

  
ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  όόμμωωςς  όόττιι  ττοο  έέδδααφφοοςς  πποουυ  ήήτταανν  ααννααππττυυγγμμέέννηη  ηη  ππόόλληη  ήήτταανν  εεξξ  οολλοοκκλλήήρροουυ  ππεεδδιιννόό  

κκααιι  δδεενν    ππααρρεεμμββααλλλλόότταανν  κκααννέένναα  φφυυσσιικκόό  εεμμππόόδδιιοο,,  ττηηνν  κκααθθιισσττοούύσσεε  εεξξααιιρρεεττιικκάά  εευυάάλλωωττηη  ααππόό  
ββοορρρράά  κκααιι  σσχχεεττιικκώώςς  ααππόό  ααννααττοολλάάςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  εεκκεείί  ββααλλττώώδδοουυςς  εεδδάάφφοουυςς..  ΑΑννττιιθθέέττωωςς,,  ααππόό  ττιιςς  
άάλλλλεεςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς,,  ηη  ππααρρεεμμββααλλλλόόμμεεννηη  ρρηηχχήή  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα  πποουυ  εεκκττεειιννόότταανν  ννόόττιιαα  κκααιι  δδυυττιικκάά  
ττηηςς  ππόόλλεεωωςς  σσεε  μμήήκκοοςς  ππεερρίίπποουυ  55  χχλλμμ  μμέέχχρριι  ττοονν  ΠΠααττρρααϊϊκκόό    κκόόλλπποο,,  δδηημμιιοουυρργγοούύσσεε  έένναα  ααρρκκεεττάά  
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό  εεμμππόόδδιιοο,,  εεππεειιδδήή  ααφφ’’  εεννόόςς  μμεενν    δδεενν  εεππέέττρρεεππεε  ττηηνν  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  πποολλεεμμιικκώώνν  ππλλοοίίωωνν  

                                                
1 Ο Στεφ. Τσίντζος στο εξαίρετο πόνημά του «Το Μεσολόγγι, Κοιτίς της Ελευθερίας», Αθήναι 1936, όπως και ο Κ. 
Στασινόπουλος στο κλασικό έργο του «Μεσολόγγι», Αθήναι 1926, καθώς και ο Κ. Σάθας στο βιβλίο του 
«Τουρκοκρατουμένη Ελλάς», Αθήνα 1869, σημειώνουν την ύπαρξη κατασκευασθέντος αναχώματος στα 
Ορλωφικά του 1770, όπου είχαν αποκρυβεί γυναικόπαιδα. 



 

γγιιαα  ττηηνν  ααππόόββαασσηη  δδυυννάάμμεεωωνν,,  ααφφ’’  εεττέέρροουυ  δδεε  ααππέέττρρεεππεε,,  λλόόγγωω  ααπποοσσττάάσσεεωωςς,,  ττηηνν  ππρροοσσββοολλήή  ττηηςς  
ππόόλλεεωωςς  μμεε  τταα  ππυυρράά  ττωωνν  ννααυυττιικκώώνν  ππυυρροοββόόλλωωνν  ττοουυςς..  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΆΆ))  
  

ΗΗ  κκύύρριιαα  θθααλλάάσσσσιιαα  δδίίοοδδοοςς  ππλλοοίίωωνν,,  σσχχεεττιικκώώςς  μμιικκρροούύ  εεκκττοοππίίσσμμααττοοςς,,  ππρροοςς  ττηηνν  ππόόλληη,,  γγννωωσσττήή  
μμόόννοο  σσττοουυςς  ννααυυττιικκοούύςς  κκααιι  ψψααρράάδδεεςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  ήήτταανν  δδυυννααττήή  ααππόό  ύύφφααλλοο  ααύύλλαακκαα  ((ααυυλλααίίμμοονναα)),,  
οο  οοπποοίίοοςς  άάρρχχιιζζεε  ααππόό  ττηη  ννηησσίίδδαα  ττοουυ  ΆΆηη  ΣΣώώσσττηη  εενν  εεππααφφήή  μμεε  ττοονν  ΠΠααττρρααϊϊκκόό  κκόόλλπποο  κκααιι  
κκααττεευυθθυυννόότταανν  ΒΒΑΑ  σσεε  ααππόόσστταασσηη  ππεερρίίπποουυ  22  χχλλμμ..,,  όόπποουυ  σσυυννααννττοούύσσεε  ττηη  ννηησσίίδδαα  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλααδδιιοούύ,,  
κκεείίμμεεννηη  ππεερρίί  τταα  33  χχλλμμ  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  ααππόό  εεκκεείί  δδιιαακκλλααδδιιζζόότταανν  ττόόσσοο  ππρροοςς  ττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  όόσσοο  
κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ΑΑιιττωωλλιικκόό  ((ΠΠααρρ..  ΑΑ΄́))..  ΤΤοο  ΒΒαασσιιλλάάδδιι  όόμμωωςς  εείίχχεε  οοχχυυρρωωθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς  ((ΑΑλλήή  
ππαασσάάςς))  κκααττάά  ττοονν  ρρωωσσοοττοουυρρκκιικκόό  ππόόλλεεμμοο  ττοουυ  11880055,,  ππρροοςς  ααππόόκκρροουυσσηη  εεννδδεεχχοομμέέννηηςς  εεππιιθθέέσσεεωωςς  ττοουυ  
ρρωωσσιικκοούύ  σσττόόλλοουυ  κκιι  έέττσσιι  οοιι  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττεεςς  ττοο  11882211  ββρρήήκκαανν  σσχχεεδδόόνν  έέττοοιιμμοο  κκααιι  ααννέέππααφφοο  οοχχυυρρόό  
σσττηηνν  ππλλέέοονν  εεππίίκκααιιρρηη  θθέέσσηη  ττηηςς  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσααςς  ((ΠΠααρρ..  ΒΒ΄́))..  
  

ΘΘαα  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  κκααιι  ττοο  ννηησσάάκκιι  ττηηςς  ΚΚλλεείίσσοοββααςς,,  σσττηηνν  ααννααττοολλιικκήή  ππλλεευυρράά  
ττηηςς  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσααςς  ππεερρίί  τταα  22  χχλλμμ..  ΝΝΑΑ  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη,,  έέλλεεγγχχεε  έένναανν  αακκόόμμηη  μμιικκρρόό  δδίίααυυλλοο  
((ααυυλλααίίμμοονναα)),,  πποουυ  εείίχχεε  ττηηνν  ααφφεεττηηρρίίαα  ττοουυ  σσττηη  ««φφάάλλττσσαα  μμπποούύκκαα»»,,  δδηηλλααδδήή  σσεε  ααφφααννέέςς  ήή  ααδδιιόόρρααττοο  
σσττόόμμιιοο  ((εείίσσοοδδοο))  ααππόό  ττοονν  ππααττρρααϊϊκκόό  κκόόλλπποο  σσττηηνν  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα..  
  

ΤΤέέλλοοςς,,  ηη  ννηησσίίδδαα  ττοουυ  ΠΠρροοκκοοππάάννιισσττοουυ  δδυυττιικκάά  ττοουυ  ΆΆηη  ΣΣώώσσττηη,,  έέφφρρααζζεε  κκιι  ααυυττήή  έένναα  μμιικκρρόό  
δδίίααυυλλοο  ((ααυυλλααίίμμοονναα))  εειισσόόδδοουυ  σσττηηνν  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα..  
  
  
33..  ΟΟιι    ΟΟχχυυρρώώσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ  
  

αα))  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11882211--11882222  
  

ΟΟιι  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττεεςς,,  ααμμέέσσωωςς  μμεε  ττηηνν  κκήήρρυυξξηη  ττηηςς  ΕΕππαανναασσττάάσσεεωωςς  σσττηηνν  ππόόλληη  ττοουυςς  ((2200  ΜΜααίίοουυ  
11882211)),,  ααννττιιλλααμμββααννόόμμεεννοοιι  ττηηνν  εεππεείίγγοουυσσαα  ααννάάγγκκηη  οοχχυυρρώώσσεεώώςς  ττηηςς  κκααιι  ππρρωωττοοσσττααττοούύννττοοςς  ττοουυ  
εεκκλλεεγγμμέέννοουυ  ααρρχχηηγγοούύ  ττοουυςς  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΡΡααζζηηκκόόττσσιικκαα,,  ππρροοέέββηησσαανν  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  11882211  
έέωωςς  88  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  έέττοουυςς  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ππρροοχχεείίρροουυ  οοχχυυρρώώσσεεωωςς,,  ηη  οοπποοίίαα  
ππεερριιέέββααλλεε  ττηηνν  ππόόλληη  ααππόό  ββοορρρράά  κκααιι  ααννααττοολλάάςς..  ΑΑυυττήή  ααπποοττεελλεείίττοο  ααππόό  ααννάάχχωωμμαα  ύύψψοουυςς  11,,2200  μμ..  
μμεε  σσττοοιιχχεειιώώδδηη  ττοοιιχχεείίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττάάφφρροο  ππλλάάττοουυςς  22,,5500  μμ..  κκααιι  ββάάθθοουυςς  11,,5500  μμ..  ΗΗ  οοχχύύρρωωσσηη  
εεκκττεειιννόότταανν  σσεε  μμήήκκοοςς  ππεερρίίπποουυ  11550000  μμέέττρρωωνν  κκααιι  κκααττέέλληηγγεε  σστταα  δδύύοο  άάκκρραα  ππρροοςς  δδυυσσμμάάςς  κκααιι  
ππρροοςς  ννόόττοο  σσττηηνν  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα,,  εεννώώ  ηη    ττάάφφρροοςς  γγέέμμιιζζεε  κκααττάά  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  μμεε  
θθααλλάάσσσσιιοο  ννεερρόό  κκιι  έέττσσιι  ττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  μμεεττααββααλλλλόότταανν  ––  ττρρόόπποονν  ττιιννάά  ––  σσεε  ννηησσίί..  ΑΑςς  λληηφφθθεείί  υυππ’’  
όόψψηη  όόττιι  οοιι  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττεεςς  κκαατταασσκκεεύύαασσαανν  ααυυττήήνν  ττηηνν  οοχχύύρρωωσσηη  χχωωρρίίςς  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  
ααππόό  ττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΔΔιιοοίίκκηησσηη,,  ααλλλλάά  μμεε  εερράάννοουυςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκήή  εερργγαασσίίαα  
σσύύμμππααννττοοςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ..  
  

ΉΉτταανν,,  κκααττάά  ττοονν  ΣΣππυυρρίίδδωωνναα  ΤΤρριικκοούύππηη,,  ««ΤΤεείίχχοοςς  ααππύύρργγωωττοονν  εεππίί  σσααθθρρώώνν  θθεεμμεελλίίωωνν,,  
ττεεσσσσάάρρωωνν  πποοδδώώνν  ύύψψοοςς  κκααιι  δδύύοο  ππλλάάττοοςς  έέχχοονν,,  εενν  μμέέρρεειι  ππέέττρριιννοονν  κκααιι  εενν  μμέέρρεειι  ππλλίίννθθιιννοονν,,  εεφφ’’  
οουυ  έέκκεειιννττοο  1144  ππααλλααιιάά  κκααννόόννιιαα  σσιιδδηηρράά»»..  
  

ΕΕππίίσσηηςς  κκααιι  οο  ΓΓάάλλλλοοςς  φφιιλλέέλλλληηννααςς  κκααιι  ττεεχχννιικκόόςς  ααξξιιωωμμααττιικκόόςς  MMaaxxiimmee  RRaayybbaauudd,,  οο  οοπποοίίοοςς  
σσυυννόόδδεευυεε  ττοονν  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοο  σσττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  ττοονν  ΙΙοούύλλιιοο  ττοουυ  11882211,,  ππεερριιγγρράάφφεειι  σσττοο  χχρροοννιικκόό  
ττοουυ,,  ““MMėėmmooiirreess  ssuurr  llaa  GGrrėėccee””,,  PPaarriiss  11882255,,  όόττιι  ββρρέέθθηηκκεε  μμππρροοσσττάά  σσεε  ππυυρρεεττώώδδεειιςς  
οοχχυυρρωωμμααττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  ::  
  



 

««ΥΥππήήρρχχεε  έένναα  μμιικκρρόό  ττεείίχχοοςς  μμεε  εεππάάλλξξεειιςς    ααννίίσσχχυυρροο  νν’’  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ττηηνν  δδρράάσσηη  κκααιι  
ττοουυ  ππιιοο  εελλααφφρροούύ  ππυυρροοββοολλιικκοούύ..  ΈΈσσκκααββαανν  ττάάφφρροο  πποουυ  θθαα  κκαατταακκλλυυζζόότταανν  ααππόό  τταα  
ννεερράά  ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς,,  ώώσσττεε  ηη  ππόόλληη  νναα  ααπποοχχωωρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσττεερριιάά  ……»»  

  
ΑΑκκόόμμηη  οο  ΙΙττααλλόόςς  ααξξιιωωμμααττιικκόόςς  BBrreennggeerrii,,  πποουυ  αακκοολλοούύθθηησσεε  ττοονν  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοο  μμεεττάά  ττηηνν  

κκαατταασσττρροοφφήή  ττοουυ  ΠΠέέτταα  ((44//77//11882222))  κκααιι  οο  οοπποοίίοοςς  έέζζηησσεε  τταα  ππεερριισσττααττιικκάά  ττηηςς  ΑΑ΄́  ΠΠοολλιιοορρκκίίααςς  
((ΟΟκκττώώββρριιοοςς  ––  ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  11882222))  σσττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι,,  σσττοο  ηημμεερροολλόόγγιιόό  ττοουυ  ««AAddvveennttuurreess  ooff  aa  
ffoorreeiiggnneerr  iinn  GGrreeeeccee»»,,  LLoonnddoonn  MMaaggaazziinnee  ((ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  11882266  ––  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11882277))  γγρράάφφεειι  ::  ««……..  
ΗΗ  οοχχύύρρωωσσηη  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ,,  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ  ξξεεσσηηκκωωμμοούύ  ήήτταανν  μμιιαα  ττάάφφρροοςς  οοχχττώώ  
ππόόδδιιαα  ππλλάάττοοςς  κκααιι  έέξξηη  ββάάθθοοςς  κκιι  έένναα  ππλλιιθθοοττοοίίχχιι  ππέέννττεε  μμόόλλιιςς  ππόόδδιιαα  ύύψψοοςς  ……  ΑΑππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  
σσττιιγγμμήή  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  ππωωςς  ήήτταανν  ααδδύύννααττηη  ηη  ααννααχχααίίττιισσηη  ττοουυ  εεχχθθρροούύ  μμεε  ττέέττοοιιεεςς  οοχχυυρρώώσσεειιςς……»»..  
  

ΤΤέέλλοοςς  κκααιι  οο  ΑΑλλ..  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοοςς  θθαα  ππααρρααττηηρρήήσσεειι  σσεε      γγρράάμμμμαα  ττοουυ  ααππόό  1177  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  
11882222  ππρροοςς  ττοονν  ΓΓ..  ΒΒααρρνναακκιιώώττηη  ««……  όότταανν  εείίδδαα  ττοο  μμωωρρόόνν  κκααιι  ααννόόηηττοονν  σσχχέέδδιιοονν  ττηηςς  οοχχυυρρώώσσεεωωςς  
ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ  έέγγιινναα  άάλλλλοοςς  εεξξ  άάλλλλοουυ……»»..  ΠΠάάννττωωςς  κκααιι  οο  ίίδδιιοοςς,,  μμηη  έέχχοοννττααςς  άάλλλλωωσσττεε  άάλλλληη  
εεππιιλλοογγήή,,  λλίίγγοο  ππρριινν  ααρρχχίίσσεειι  ηη  ΑΑ΄́  ΠΠοολλιιοορρκκίίαα  φφρρόόννττιισσεε  νναα  εεννιισσχχύύσσεειι  ττηηνν  οοχχύύρρωωσσηη  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς  
εεππιιββλλέέπποοννττααςς  ππρροοσσωωππιικκώώςς  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααφφήήγγηησσηη  ττοουυ  ΓΓάάλλλλοουυ  
φφιιλλέέλλλληηνναα  OOlliivviieerr  VVoouuttiieerr,,  ““MMeemmooiirreess  ssuurr  llaa  gguueerrrree  aaccttuueellllee  ddee  GGrreeccss””,,  PPaarriiss  11888833..  
  

ΘΘαα  σσηημμεειιώώννααμμεε  σσττηηνν  ππρροοκκεειιμμέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη,,  όόττιι  οοιι  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττεεςς  κκάάθθεε  άάλλλλοο  ππααρράά  εείίχχαανν  
μμεείίννεειι  ααδδρρααννεείίςς  σσττοο    μμεεσσοολλααββήήσσαανν  δδιιάάσσττηημμαα..  ΕΕίίχχαανν  εεππιιδδοοθθεείί  μμεε  ζζέέσσηη  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  
οοχχυυρρώώσσεεωωςς  κκααττάά  ττοο  θθέέρροοςς  ττοουυ  11882222..  ΚΚααιι  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  κκάάθθααρρσσηη  ττηηςς    ττάάφφρροουυ,,  εείίχχαανν  
ββεελλττιιώώσσεειι  κκααιι  ττοο    ττεείίχχοοςς  μμεε  ττηηνν  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  όόχχιι  μμόόννοο  υυλλιικκώώνν  ααππόό  τταα  σσππίίττιιαα  ττωωνν  ααππόόννττωωνν,,  
ααλλλλάά  κκααιι  μμεε  ττηηνν  εεθθεελλοοννττιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ααππόό  τταα  δδιικκάά  ττοουυςς,,  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  κκααττοοππιιννόό  
δδιιάάββηημμαα  ππρροοςς  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ::  ««ΔΔεενν  εελλυυππήήθθηημμεενν  νναα  δδώώσσωωμμεενν  ααππόό  εεδδιικκάά  μμααςς  όόσσαα  εεχχρρεειιάάζζοοννττοο,,  
ξξύύλλαα,,  ττάάββλλεεςς,,  κκααρρφφιιάά,,  σσττρρώώμμαατταα,,  κκααλλάάθθιιαα  κκααιι  όόττιι  άάλλλλοονν  εεκκρρίίννααμμεενν  ααννααγγκκααίίοονν  ……»»  
  

ΤΤεελλιικκάά,,  οοιι  ααππααιισσιιόόδδοοξξεεςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδιιααττυυππώώθθηηκκαανν  γγιιαα  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  άάμμυυννααςς  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ,,  δδιιααψψεεύύσσθθηηκκαανν  ππλλήήρρωωςς,,  μμεε  ττηηνν  ππααττααγγώώδδηη  
ααπποοττυυχχίίαα  ττωωνν  οορρδδώώνν  ττοουυ  ΟΟμμέέρρ  ΠΠαασσάά  ΒΒρρυυώώννηη  ((μμεε  88..000000  ΑΑλλββααννοούύςς))  κκααιι  ττοουυ  ΡΡεεσσίίττ  ΠΠαασσάά  
ΚΚοουυττααχχήή  ((μμεε  66..000000  ΤΤοούύρρκκοουυςς))  νναα  ααλλώώσσοουυνν  ττηηνν  ππόόλληη  σσττηηνν  ΑΑ΄́  ΠΠοολλιιοορρκκίίαα  ((ΟΟκκττώώββρριιοοςς  --  
ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  11882222))..  

  
ββ))  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11882233--11882244  

  
ΤΤοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααυυττόό  σσφφρρααγγίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  πποουυ  ααννέέππττυυξξεε  οο  ααφφιιχχθθεείίςς  ττοονν  

ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  ττοουυ  11882233  σσττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  ααππόό  ττοο  ΕΕξξωωττεερριικκόό,,  ΧΧίίοοςς  ––  κκααττάά  ττηηνν  εεππιικκρρααττέέσσττεερρηη  
εεκκδδοοχχήή  ––  σσττρρααττιιωωττιικκόόςς  μμηηχχααννιικκόόςς  σσπποουυδδάάσσααςς  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  ((IInnggeenniieeuurr  mmiilliittaaiirree))  ΜΜιιχχααήήλλ  
ΠΠέέττρροουυ  ΚΚοοκκκκίίννηηςς..  ΟΟ  ΑΑλλ..  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοοςς  ααννέέθθεεσσεε  σσ’’  ααυυττόόνν  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  μμεελλέέττηηςς  κκααιι  ττηηνν  
εενν  σσυυννεεχχεείίαα  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  αανναακκαατταασσκκεευυήήςς  ττωωνν  οοχχυυρρωωμμααττιικκώώνν  έέρργγωωνν    ττοουυ  ΦΦρροουυρρίίοουυ  ήή  
ΚΚάάσσττρροουυ  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ..  ΑΑςς  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  άάμμεεσσοοιι  ββοοηηθθοοίί  ττοουυ  υυππήήρρξξαανν  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  οο  
ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττηηςς    ααρρχχιιττέέκκττοοννααςς  ΣΣττααύύρροοςς  ΚΚοουυττζζοούύκκηηςς,,  οο  οοπποοίίααςς  σσκκοοττώώθθηηκκεε  κκααττάά  ττηηνν  
εεππιιθθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ΦΦρροουυρρίίοουυ  σσττιιςς  1166  ΙΙοουυννίίοουυ  11882255  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  ααππόό  ττιιςς  1111  ΜΜααΐΐοουυ  ττοουυ  11882255  οο  
ΙΙττααλλόόςς  φφιιλλέέλλλληηννααςς  RRaassiieerrii,,  οο  οοπποοίίοοςς  εεππίίσσηηςς  σσκκοοττώώθθηηκκεε  σσττιιςς  2200  ΙΙοουυννίίοουυ  11882255,,  
σσυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  εεθθεελλοοννττιικκάά  σσεε  έέφφοοδδοο  ττηηςς  φφρροουυρράάςς  ««εεκκττόόςς  ττεειιχχώώνν»»....  
  

ΟΟ  ΚΚοοκκκκίίννηηςς  μμεεττάά  ττηηνν  μμεελλέέττηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  εεππιιδδόόθθηηκκεε  ααμμέέσσωωςς  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ,,  ««……  
αασσχχοολλοουυμμέέννωωνν  κκααιι  εερργγααζζοομμέέννωωνν  ααδδιιααλλεείίππττωωςς  μμεεττάά  ππρροοθθυυμμίίααςς  κκααιι  ζζήήλλοουυ  ααππάάννττωωνν  ττωωνν  εενν  ττηη  
ππόόλλεειι  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  ……  μμηη  εεξξααιιρροουυμμέέννωωνν  οουυδδ’’  ααυυττώώνν  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  κκααιι  ππααρρθθέέννωωνν  
εερργγααζζοομμέέννωωνν  ττααςς  ννύύκκττααςς  ……»»..  



 

ΗΗ  χχάάρρααξξηη  ττηηςς  ννέέααςς  οοχχυυρρώώσσεεωωςς  αακκοολλοούύθθηησσεε  σσττηηνν  μμεενν  ββόόρρεειιαα  ππλλεευυρράά  ττηηνν  ππρροο  ττοουυ  11882233  
υυππάάρρχχοουυσσαα,,  εεννώώ  σσττηηνν  ααννααττοολλιικκήή  ααππόό  ττοονν  ππρροομμααχχώώνναα  ((ττάάππιιαα))  ττηηςς  ««ΛΛοουυννέέττττααςς»»  ((ΓΓοουυλλιιέέλλμμοουυ  
ττηηςς  ΟΟρράάγγγγηηςς))  κκααττεευυθθυυννόότταανν  ννοοττιιόόττεερραα  κκααιι  κκααττέέλληηγγεε  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  ππεερρίί  τταα  115500  μμέέττρραα    
εεννττεεύύθθεενν  ((δδυυττιικκάά))  ττηηςς  ππααλλααιιάάςς  οοχχυυρρώώσσεεωωςς,,  μμεε  σσυυννοολλιικκόό    ααννάάππττυυγγμμαα  ππεερρίί  τταα  11660000  μμέέττρραα..  
((ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΄́ΓΓ))..  

  
ΤΤοο  ττεείίχχοοςς  ήήτταανν  κκααττάά  ττοο  ππλλεείίσσττοονν  λλιιθθόόδδμμηηττοο  ααππόό  ττοοιιχχοοπποοιιίίαα  μμεε  αασσββεεσσττοοκκοοννίίαα..  ΈΈφφθθααννεε  σσεε  

ύύψψοοςς  μμέέχχρριι  33,,5500  μμ..  κκααιι  ππίίσσωω  εείίχχεε  εεππίίχχωωσσηη,,  ώώσσττεε  νναα  μμπποορροούύνν  νναα  μμάάχχοοννττααιι  οοιι  ααγγωωννιισσττέέςς  
ππρροοφφυυλλααγγμμέέννοοιι..    ΜΜέέχχρριι  ττοο  11882244  σσττήήθθηηκκαανν  1188  κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα  ((ττάάππιιεεςς)),,  κκααττάά  κκααννόόνναα,,  
ααλλλληηλλοοϋϋπποοσσττηηρριιζζόόμμεενναα..  

  
ΣΣττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή  ππααρρυυφφήή  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς  σσκκάάφφττηηκκεε  ττάάφφρροοςς  ππλλάάττοουυςς  88,,5500  ––  99,,0000  μμ..  κκααιι  

ββάάθθοουυςς  ππεερρίί  τταα  22,,5500  μμ..,,  κκααττααλλήήγγοουυσσαα  κκααττάά  τταα  άάκκρραα  ττηηςς  σσττηηνν  θθάάλλαασσσσαα,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααιι  ττηηνν  
κκααττέέκκλλυυζζεε,,  σσττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς,,  ππλληηνν  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ,,  ώώσσττεε  τταα  ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  
εειισσεερρχχόόμμεενναα  υυππόόγγεειιαα  γγλλυυκκάά  ννεερράά  νναα  μμηηνν  μμοολλύύννοοννττααιι..  

  
ΣΣττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ττάάφφρροουυ  κκααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  ππρροοςς  ααυυττήήνν,,  ((ππρροο  ττωωνν  κκυυρριιοοττέέρρωωνν  

ππρροομμααχχώώννωωνν))  εείίχχεε    δδιιααννοοιιγγεείί  οοδδόόςς  ππλλάάττοουυςς  ππεερρίί  τταα  22,,0000  μμ..  ΑΑμμέέσσωωςς  μμεεττάά  κκαατταασσκκεευυάάσσθθηηκκεε  
ππρρόόττααφφρροοςς  ππλλάάττοουυςς  ππεερρίί  τταα  22,,5500  ––  33,,0000  μμ..  κκααιι  ββάάθθοουυςς  11,,0000  μμ..  κκααιι  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ττηηςς  μμέέρροοςς  
ααννεεγγέέρρθθηηκκεε  ααννάάχχωωμμαα  ππρροοκκααλλύύψψεεωωςς  ύύψψοουυςς  ππεερρίίπποουυ  11,,0000  μμ..  ((ΠΠααρρ..  ΔΔ))  

  
ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  ααυυττόό  ττηηςς  οοδδοούύ  κκααιι  ττηηςς  ππρροοττάάφφρροουυ  ααπποοττεελλοούύσσεε  ττηηνν  κκααλλοούύμμεεννηη  

ππρροοφφυυλλαακκττήήρριιοο  ήή  κκεεκκααλλυυμμμμέέννηη  οοδδόό  ((cchheemmiinn  ccoouuvveerrtt)),,  ηη  οοπποοίίαα,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοο  εεμμππόόδδιιοο  πποουυ  
ππααρρεεννέέββααλλεε  σσττοουυςς  πποολλιιοορρκκηηττέέςς,,  χχρρηησσίίμμεευυεε  γγιιαα  νναα  σσυυγγκκεεννττρρώώννοοννττααιι  ααθθέέααττοοιι  οοιι  ααγγωωννιισσττέέςς,,  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  ««εεκκττόόςς  ττεειιχχώώνν»»  εεξξοορρμμήήσσεειιςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττοουυ  εεχχθθρροούύ..  ΣΣεε  
μμεερριικκάά  μμόόννοο  ττμμήήμμαατταα  δδεενν  υυππήήρρχχεε  οοδδόόςς  κκααιι  ππρρόόττααφφρροοςς..  

  
ΣΣττηηνν  ααννααττοολλιικκήή  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς  υυππήήρρχχεε  σσχχεεττιικκώώςς  μμεεγγάάλληη  ππρροοεεξξοοχχήή  ττρριιγγωωννιικκοούύ  

σσχχήήμμααττοοςς,,  οο    ππρροομμααχχώώννααςς  ((κκααννοοννοοσσττάάσσιιοο))  ««ΛΛοουυννέέτττταα»»,,  οο  οοπποοίίοοςς  εεππιικκοοιιννωωννοούύσσεε  μμεε  ττοο  
υυππόόλλοοιιπποο  φφρροούύρριιοο  μμεε  γγέέφφυυρραα..  ΗΗ  έέκκτταασσήή  ττοουυ  γγίίννεεττααιι  ααννττιιλληηππττήή,,  αανν  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη  όόττιι  κκααττάά  
ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  πποολλιιοορρκκίίαα  οοιι  υυππεερραασσππιισσττέέςς  ττοουυ  ααννέέρρχχοονντταανν  σσττοουυςς  330000  άάννδδρρεεςς  υυππόό  ττοονν  
ΗΗππεειιρρώώττηη  ΣΣττρρααττηηγγόό  ΓΓ..  ΚΚίίττσσοο  κκααιι  σσττοουυςς  2200  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττεεςς  ππυυρροοββοολληηττέέςς,,  
σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  44  ΜΜυυκκοοννιιααττώώνν..  

  
ΟΟ  ΚΚοοκκκκίίννηηςς  γγιιαα  νναα  ττοοννώώσσεειι  ττοο    φφρρόόννηημμαα  ττωωνν  μμααχχηηττώώνν,,  έέδδωωσσεε  σσττοουυςς  ππρροομμααχχώώννεεςς  

οοννόόμμαατταα  κκυυρρίίωωςς  εεννδδόόξξωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  ααππόό  ττηηνν  σσύύγγχχρροοννηη  εελλλληηννιικκήή  ιισσττοορρίίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  
εεππιιφφααννώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  δδιιεεθθννοούύςς  ππααννθθέέοουυ..  ΟΟιι  ααγγωωννιισσττέέςς  όόμμωωςς,,  γγιιαα  εευυκκοολλίίαα  ττοουυςς  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσαανν    γγιιαα  μμεερριικκοούύςς  ππρροομμααχχώώννεεςς  κκααιι  άάλλλλαα  οοννόόμμαατταα..  ((ΠΠααρρ..  ΄́ΕΕ))  
    

ΕΕππίίσσηηςς,,  οο  ΚΚοοκκκκίίννηηςς  μμεε  ττηηνν  ααππόό  1144  ΜΜααϊϊοουυ  11882244  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  
ΒΒοουυλλεευυττιικκοούύ  ΑΑλλεεξξ..  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοο  έέγγρρααφφεε,,  ««όόττιι  ττοο  έέρργγοονν  ττοουυ  ήήττοο  ιικκααννόόνν  νναα  ααννθθέέξξηη  εειιςς  
ππάάσσαανν  εεχχθθρριικκήήνν  ππρροοσσββοολλήήνν»»  κκααιι  όόττιι  ««οοιι  ΆΆγγγγλλοοιι,,  ττιιμμήήσσααννττεεςς  ααυυττόό  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαανν  ττωωνν,,  οουυ  
μμόόννοονν  εεθθααύύμμαασσαανν  ααλλλλ’’  έέμμεειινναανν  δδιιόόλλοουυ  εεκκσσττααττιικκοοίί»»..  

  
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ααυυττέέςς,,  οο  ΚΚοοκκκκίίννηηςς  μμεε  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΑΑλλ..  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοουυ  

ππρροοέέββηη  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  οοχχυυρροούύ  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλααδδιιοούύ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  οοχχυυρροούύ  σσττηη  
ννηησσίίδδαα  ττοουυ  ΠΠρροοκκοοππααννίίσσττοουυ,,  σσττοο  οοπποοίίοο  δδόόθθηηκκεε  ττιιμμηηττιικκάά  ττοο  όόννοομμαα  ««ΦΦρροούύρριιοονν  ΒΒύύρρωωνν»»  κκααιι  
εεγγκκααιιννιιάάσσθθηηκκεε  σσττιιςς  1166  ΙΙοουυννίίοουυ  11882244..  ΣΣήήμμεερραα  σσώώζζοοννττααιι  υυπποολλεείίμμμμαατταα  ττηηςς  οοχχυυρρώώσσεεωωςς  ττοουυ  
ΒΒαασσιιλλααδδίίοουυ  ((φφωωττ..  ΒΒ’’))..  ΑΑςς  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  οο  ΛΛόόρρδδοοςς  ΒΒύύρρωωνν  κκααττάά  ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  ττοουυ  σσττηηνν  



 

ππόόλληη  ((2244  ΔΔεεκκ..  11882233  μμέέχχρριι  ττοονν  θθάάννααττόό  ττοουυ  ττηηνν  77  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11882244))  εείίχχεε  εεππιιδδεείίξξεειι  ζζωωηηρρόό  
εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  ττηηνν  οοχχύύρρωωσσηη  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς..  

  
ΑΑλλλλάά  κκααιι  ηη  οοχχύύρρωωσσηη  ττοουυ  ΑΑννααττοολλιικκοούύ  ((ΑΑιιττωωλλιικκοούύ))  δδεενν  ααγγννοοήήθθηηκκεε..  ΤΤοο  φφθθιιννόόππωωρροο  ττοουυ  

11882233  κκααττάά  ττηηνν  ΒΒ΄́  ΠΠοολλιιοορρκκίίαα  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ  ––  ΑΑιιττωωλλιικκοούύ  ααππόό  ττιιςς  οορρδδέέςς  ττοουυ  ΜΜοουυσσττααήή  ΠΠαασσάά  
ττηηςς  ΣΣκκόόννδδρρααςς,,  οο  ΚΚοοκκκκίίννηηςς  εείίχχεε  σσττααλλεείί  σσττοο  ΑΑιιττωωλλιικκόό  ααππόό  ττοονν  ΈΈππααρρχχοο  ΚΚ..  ΜΜεεττααξξάά  κκααιι  εείίχχεε  
ππρροοββεείί  σσεε  εερργγαασσίίεεςς  αανναακκαατταασσκκεευυήήςς  ττρριιώώνν  ππααρρααμμεελληημμέέννωωνν  ππυυρροοββοολλεείίωωνν..  ΤΤοονν  εεππόόμμεεννοο  
χχρρόόννοο  οο  ΑΑλλ..  ΜΜααυυρροοκκοορρδδάάττοοςς  εεξξαασσφφάάλλιισσεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  22000000  ττααλλλλήήρρωωνν    γγιιαα  ττηηνν  οοχχύύρρωωσσηη  
ττοουυ  ΑΑιιττωωλλιικκοούύ  κκααιι  κκααττάά  τταα  μμέέσσαα  ΙΙοουυλλίίοουυ  11882244  άάρρχχιισσεε  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  ααππόό  ττοονν  ΚΚοοκκκκίίννηη  δδύύοο  
αακκόόμμηη  οοχχυυρρώώνν,,  τταα  οοπποοίίαα  όόμμωωςς  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  11882255  δδεενν  εείίχχαανν  ππλλήήρρωωςς  ααπποοππεερρααττωωθθεείί..  

  
  

γγ))  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11882255--11882266  ((ΑΑππρρίίλλιιοοςς  11882255  έέωωςς  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  11882266))  
  

ΜΜεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ΓΓ΄́  ΠΠοολλιιοορρκκίίααςς  ((1155  ΑΑππρρ..  11882255))  οο  ΚΚοοκκκκίίννηηςς  ππρροοέέββηη  σσττιιςς  ααννααγγκκααίίεεςς  
εεππιισσκκεευυέέςς,,  εεννώώ  ααππόό  ττοο  ΜΜάάιιοο  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο,,  γγιιαα  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  οορριισσμμέέννοουυςς  
ππρροοεεξξέέχχοοννττεεςς  ππρροομμααχχώώννεεςς  κκαατταασσκκεεύύαασσεε  ππέέννττεε  αακκόόμμηη  κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα  εεππίί  ππλλέέοονν  ττωωνν  1188  
ααρρχχιικκώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππρροοχχώώρρηησσεε  σσττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  εεππττάά  εεππάάκκττιιωωνν  κκααννοοννοοσστταασσίίωωνν  σσττηηνν  δδυυττιικκήή  
κκααιι  ννόόττιιαα  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  δδεεύύττεερρηηςς  γγρρααμμμμήήςς  οοχχυυρρώώσσεεωωςς  
σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  οορριισσμμέέννωωνν  ππρροομμααχχώώννωωνν,,  όόππωωςς  σσττοουυ  ΦΦρρααγγκκλλίίννοουυ,,  ΓΓοουυλλιιέέλλμμοουυ  ΤΤέέλλλλοουυ,,  
ΚΚοοττζζιιοούύσσκκοουυ,,  ΒΒύύρρωωνναα,,  ΚΚοορρααήή,,  ΜΜαακκρρήή,,  ΡΡήήγγαα  κκααιι  ΜΜοοννττααλλααμμππέέρρ..  ΕΕνν  ττωω  μμεεττααξξύύ,,  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  
ΙΙοουυλλίίοουυ  ααππεεσσύύρρθθηησσαανν  οοιι  φφρροουυρρέέςς    ααππόό  τταα  ππρροοωωθθηημμέένναα  ννηησσάάκκιιαα  ττηηςς  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσααςς  ΑΑηη  
ΣΣώώσσττηη  κκααιι  ΠΠρροοκκοοππάάννιισσττοο,,  δδιιόόττιι  ––  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ΣΣππυυρροομμήήλλιιοο  ––  ««εεκκρρίίθθηησσαανν  ωωςς  ππεερριιττττέέςς  
νναα  δδιιααττηηρρηηθθοούύνν  ……..»»..  ΆΆλλλλωωσσττεε,,  σσττιιςς  88  ΙΙοουυλλίίοουυ  οοιι  ΤΤοούύρρκκοοιι  έέρριιξξαανν  σσττηη  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα  
έέννοοππλλεεςς  ββάάρρκκεεςς  κκααιι  υυππήήρρχχεε  άάμμεεσσοοςς  κκίίννδδυυννοοςς  νναα  ααπποοκκλλεειισσθθοούύνν..  

  
ΑΑκκόόμμαα,,  οο  ΣΣππυυρροομμήήλλιιοοςς  ππρροοσσθθέέττεειι::  ««ττοο  φφρροούύρριιοονν,,  ωωςς  δδύύννααττααιι  νναα  ππααρρααττηηρρήήσσηη  κκάάθθεε  

εειιδδήήμμωωνν,,  εείίννααιι  κκαακκώώςς  σσχχεεδδιιαασσμμέέννοονν,,  ώώσσττεε  ααιι  κκααννοοννοοββοολλααίί  ττωωνν  εεχχθθρρώώνν  ααππόό  τταα  
κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα,,  όόπποουυ  εεσσχχηημμάάττιισσεενν  αακκοολλοούύθθωωςς  άάννττιικκρρυυ  ττοουυ  ΦΦρρααγγκκλλίίννοουυ  κκααιι  ΓΓοουυλλιιέέλλμμοουυ  
ΤΤέέλλλλοουυ,,  έέββλλααππτταανν  ααππόό  ττααιιςς  ππλλάάττααιιςς  ττοουυςς  ηημμεεττέέρροουυςς  εειιςς  ττααςς  θθέέσσεειιςς  ττηηςς  μμεεγγάάλληηςς  θθύύρρααςς  ττοουυ  
φφρροουυρρίίοουυ,,  έέωωςς  ττοουυ  ΜΜαακκρρήή,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ααιι  άάλλλλααιι,,  άάννττιικκρρυυ  ττοουυ  ΜΜαακκρρήή  κκααιι  ΜΜοοννττααλλααμμππέέρρττοουυ,,  
έέββλλααππττοονν  ηημμάάςς  ππρροο  ττοουυ  ΦΦρρααγγκκλλίίννοουυ»»..  

  
ΣΣττιιςς  ππααρρααππάάννωω  εεύύσσττοοχχεεςς  εεππιισσηημμάάννσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣππυυρροομμήήλλιιοουυ,,  θθαα  ππααρρααττηηρροούύσσααμμεε  τταα  εεξξήήςς::  
  
ΓΓεεννιικκώώςς,,  οοιι  εεξξέέχχοουυσσεεςς  μμιιααςς  ααμμυυννττιικκήήςς  ττοοπποοθθεεσσίίααςς  ήή  εεννόόςς  φφρροουυρρίίοουυ,,  σσυυννιισσττοούύνν  έένναα  

σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα,,  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  γγιιαα  ττοονν  εεππιιττιιθθέέμμεεννοο,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  τταα  ππλλεευυρράά  εείίννααιι  
εεκκττεεθθεειιμμέένναα,,  ττόόσσοο  σστταα  ππλλεευυρριικκάά  ππυυρράά,,  όόσσοο  κκααιι  σσττιιςς  ααννττεεππιιθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ααμμυυννοομμέέννοουυ..  ΓΓιι’’  ααυυττόό,,  
κκύύρριιαα  εεππιιδδίίωωξξηη  ττοουυ  εεππιιττιιθθέέμμεεννοουυ  εείίννααιι  νναα  εεξξααλλεείίψψεειι  ααυυττέέςς  ττιιςς  εεξξέέχχοουυσσεεςς  μμεε  ττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  
ππυυρρώώνν  κκααιι  ττηηνν  εεξξααππόόλλυυσσηη  εεππιιθθέέσσεεωωνν  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  ηη  θθέέσσηη  ττωωνν  εεκκεείί  ααμμυυννοομμέέννωωνν  
δδυυννάάμμεεωωνν  κκρρίίννεεττααιι  εεππιισσφφααλλήήςς..  

  
ΣΣττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη,,  οοιι  εεξξέέχχοουυσσεεςς,,  πποουυ  ππααρροουυσσίίααζζαανν  οορριισσμμέένναα  κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα  

((ττάάππιιεεςς))  ήήτταανν  όόννττωωςς  εεκκττεεθθεειιμμέέννεεςς  σσεε  ππλλεευυρριικκάά  ππυυρράά  ααππόό  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  εεχχθθρριικκάά,,  τταα  οοπποοίίαα  
όόμμωωςς,,  ααννεεγγέέρρθθηηκκαανν  εεκκ  ττωωνν  υυσσττέέρρωωνν  μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  πποολλιιοορρκκίίααςς  κκααιι  ππρροοφφααννώώςς  σσκκόόππιιμμαα  
σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  θθέέσσεειιςς,,  κκααττόόππιινν  εεππιισσττααμμέέννωωνν  ααννααγγννωωρρίίσσεεωωνν  κκααιι  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν..  

  
ΩΩσσττόόσσοο,,  κκααττάά  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  πποολλιιοορρκκίίααςς  κκααιι  ππααρράά  ττοονν  ππρροοααννααφφεερρθθέένντταα  κκίίννδδυυννοο,,  ααυυττέέςς  

οοιι  εεξξέέχχοουυσσεεςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  τταα  κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα  ΦΦρρααγγκκλλίίννοουυ,,  ΜΜππόόττσσααρρηη,,  ΛΛοουυννέέττττααςς  κκααιι  



 

ΜΜοοννττααλλααμμππέέρρ,,  έέππααιιξξαανν  σσπποουυδδααίίοο  ρρόόλλοο  κκααιι  μμεε  τταα  ππλλεευυρριικκάά  ττοουυςς  ππυυρράά  ααννέέκκοοψψαανν  πποολλλλέέςς  
εεχχθθρριικκέέςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  κκααιι  ππρροοκκάάλλεεσσαανν  σσοοββααρρέέςς  ααππώώλλεειιεεςς  σσττοουυςς  ΤΤοουυρρκκοο--ΑΑιιγγυυππττίίοουυςς..  

  
ΑΑκκόόμμαα,,  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  όότταανν  δδιιααππίίσσττωωσσαανν  ττηηνν  ττρρωωττόόττηητταα  ααυυττώώνν  ττωωνν  κκααννοοννοοσστταασσίίωωνν,,  

έέσσππεευυσσαανν  ααφφ’’  εεννόόςς  μμεενν  νναα  εεννιισσχχύύσσοουυνν  τταα  ππλλεευυρριικκάά  ττοουυςς  ττοοιιχχώώμμαατταα  κκααιι  νναα  ααννεεγγεείίρροουυνν  ππέέννττεε  
ννέέαα  εεννδδιιάάμμεεσσαα  σσττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ΜΜααΐΐοουυ  ––  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  11882255,,  ααφφ’’  εεττέέρροουυ  δδεε  ππίίσσωω  ααππ’’  ααυυττάά  νναα  
δδιιααννοοίίξξοουυνν  ττάάφφρροο  κκααιι  νναα  κκαατταασσκκεευυάάσσοουυνν  ααννττιιππρροομμααχχώώννεεςς  εεξξοοππλλιισσμμέέννοουυςς  μμεε  κκααννόόννιιαα  γγιιαα  
ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ααννααχχααίίττιισσηη  ττωωνν  εεππιιττιιθθεεμμέέννωωνν..    

  
ΕΕξξ  άάλλλλοουυ,,  ααυυττοοίί  οοιι  ππρροοεεξξέέχχοοννττεεςς  ππρροομμααχχώώννεεςς  δδέέχχττηηκκαανν  σσυυχχννάά  ττιιςς  λλυυσσσσώώδδεειιςς  εεφφόόδδοουυςς  

ττωωνν  ΤΤοουυρρκκοο--ΑΑιιγγυυππττίίωωνν..  
  
ΣΣττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  66  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ––  1122  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  11882255,,  όότταανν  οοιι  δδυυννάάμμεειιςς  ττοουυ  ΚΚιιοουυττααχχήή,,  

λλόόγγωω  ττωωνν  μμέέχχρριι    ττόόττεε  ααπποοττυυχχιιώώνν  ττοουυςς,,  ααπποοσσύύρρθθηηκκαανν  σσττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  σσεειιρράά  χχααρραακκωωμμάάττωωνν  
ππεερρίί  τταα  550000  μμ..  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  ππρροοςς  ττιιςς  υυππώώρρεειιεεςς  ττοουυ  ΖΖυυγγοούύ,,  ααννααμμέέννοοννττααςς  τταα  αασσκκέέρριιαα  ττοουυ  
ΙΙμμππρρααήήμμ,,  έέγγιινναανν  εεκκττεεττααμμέέννεεςς  εεππιισσκκεευυέέςς  ααλλλλάά  κκααιι  ππρρόόσσθθεετταα  έέρργγαα  σσττοο  φφρροούύρριιοο,,  εεννώώ  
ππααρράάλλλληηλλαα  κκααττεεσσττρράάφφηησσαανν  οοιι  ππλληησσίίοονν  ττωωνν  ττεειιχχώώνν  εεχχθθρριικκέέςς  οοχχυυρρώώσσεειιςς  κκααιι  
ππεερριισσυυννεελλέέγγηησσαανν  χχρρήήσσιιμμαα  υυλλιικκάά..  
  

ΑΑρργγόόττεερραα,,  μμεεττάά  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  ττοουυ  ΒΒαασσιιλλααδδιιοούύ  ττηηνν  2255ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ,,  ττοουυ  ΝΝττοολλμμάά  ττηηνν  
2288ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΑΑννααττοολλιικκοούύ  ((ΑΑιιττωωλλιικκοούύ))  ττηηνν  11ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  11882266,,  γγιιαα  νν’’  
ααννττιιμμεεττωωππιισσθθεείί  οο  κκίίννδδυυννοοςς  εεχχθθρριικκήήςς  ααπποοββάάσσεεωωςς  σσττηηνν  ππόόλληη  μμεε  εειιδδιικκώώςς  ννααυυππηηγγηηθθέένντταα  
ππλλοοιιάάρριιαα,,  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  έέχχττιισσαανν  ττιιςς  εειισσόόδδοουυςς  ττωωνν  δδρρόόμμωωνν  πποουυ  κκααττέέλληηγγαανν  σσττηη  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα,,  
εεννώώ  δδιιάάννοοιιξξαανν  κκααιι  ννόόττιιαα  ππρρόόχχεειιρρηη  ττάάφφρροο  κκααιι  κκαατταασσκκεεύύαασσαανν  χχααμμηηλλόό  ττεείίχχοοςς..  

  
ΤΤεελλιικκάά,,  τταα  ττεείίχχηη  ττοουυ  ΦΦρροουυρρίίοουυ  έέλλααββαανν  ττηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  σσχχεεδδ//ττοοςς  ττοουυ  ΠΠααρρ//ττοοςς  ΣΣΤΤ΄́  ((11  κκααιι  22))  

κκααιι  ττοο  όόλλοο    φφρροούύρριιοο  έέφφεερρεε  4488  κκααννόόννιιαα  οολλκκήήςς  μμέέχχρριι  4488  λλιιττρρώώνν  κκααιι  44  ββοομμββοοββόόλλαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  
έένναα  ττηηλλεεββόόλλοο  4488  λλιιττρρώώνν,,  ττοο  ««CCoouulleevvrriinnee»»,,  πποουυ  σσττάάλλθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΛΛιιββόόρρννοο  ττηηςς  ΙΙττααλλίίααςς,,  δδώώρροο  
ττοουυ  ΕΕππιισσκκόόπποουυ  ππρρώώηηνν  ΆΆρρττηηςς  κκααιι  ΝΝααυυππάάκκττοουυ  κκααιι  αακκοολλοούύθθωωςς  ΟΟυυγγγγρροοββλλααχχίίααςς  ΙΙγγννααττίίοουυ,,  
εευυεερργγέέττηη  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς..  ΠΠρροοςς  ττιιμμήήνν  ττοουυ  μμάάλλιισστταα  δδόόθθηηκκεε  ττοο  όόννοομμάά  ττοουυ  σσ’’  έένναα  ααππόό  τταα  
κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα..  

  
  

δδ))  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11882266  ((ΑΑππρρ..))  --  11882299  ((ΜΜάάιιοοςς))  
  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ηηρρωωιικκήή  ΈΈξξοοδδοο  ττηηςς  ΦΦρροουυρράάςς  ττηηνν  ((1100  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11882266))  ηη  οοπποοίίαα  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  
σσττοονν  γγννωωσσττόό  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ΒΒρρυυζζάάκκηη  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΖΖ΄́)),,  ππααρρέέμμεειιννεε  σσττηηνν  κκαατταακκττηηθθεείίσσαα  ππόόλληη  
ττοουυρρκκιικκήή  δδύύννααμμηη,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοφφααννώώςς  εεππιισσκκεεύύαασσεε  μμεερριικκώώςς  τταα  ττεείίχχηη,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  
ααννττιισσττααθθεείί  εεππιιττυυχχώώςς  σσττηηνν  πποολλιιοορρκκίίαα  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  ττοουυ  11882299..  ΤΤεελλιικκάά  ηη  ππόόλληη,,  ωωςς  
γγννωωσσττόόνν,,  αανναακκττήήθθηηκκεε  κκααττόόππιινν  σσυυννθθήήκκηηςς  σσττιιςς  22  ΜΜααίίοουυ  11882299..    

  
  

εε))  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11882299  ((ΜΜάάιιοοςς))  --  11888899  
  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττηηςς  ππόόλλεεωωςς,,  οοιι  εεππιιζζήήσσααννττεεςς  κκααιι  εεππιισσττρρέέψψααννττεεςς  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίττεεςς,,  
μμεε  ττηηνν  ααππόό  2244  ΙΙοουυννίίοουυ  11882299  ααννααφφοορράά  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυςς  ππρροοςς  ττοονν  ΚΚυυββεερρννήήττηη  ΙΙωωάάννννηη  
ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα  ζζηηττοούύνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ααιιττηημμάάττωωνν  ττοουυςς,,  ««……  ΝΝαα  δδοοθθήή  μμίίαα  δδιιααττααγγήή  ττοουυ  νναα  
σσυυμμμμάάσσηη  ααππόό  ττοο  ππρροοττεείίχχιισσμμαα  ττηηςς  ππόόλλεεώώςς  μμααςς,,  ττοο  κκααττάά  ττοο  ππααρράάλλιιοονν,,  κκααθθέέννααςς  όόσσττιιςς  γγννωωρρίίσσηη  
ττοουυςς  λλίίθθοουυςς  εεκκ  ττοουυ  οοίίκκοουυ  ττοουυ  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  εείίννααιι  εεσσχχηημμααττιισσμμέέννοονν»»..  ΦΦααίίννεεττααιι  όόττιι  ααυυττόό  ττοο  
ααίίττηημμαα  ααπποοττέέλλεεσσεε  κκάάπποοιιαα  ααππααρρχχήή  δδιιααλλύύσσεεωωςς  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς  ττοουυ  φφρροουυρρίίοουυ,,  σσεε  πποολλύύ  μμιικκρρήή  



 

όόμμωωςς  ττόόττεε  έέκκτταασσηη..  ΠΠάάννττωωςς,,  σσττιιςς  1199  ΙΙοουυλλίίοουυ  11882299,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ΛΛάάμμππρροο  ΚΚοουυττσσοοννίίκκαα,,  
υυππήήρρχχαανν  σσττοο  φφρροούύρριιοο  τταα  εεμμφφααιιννόόμμεενναα  σσττοονν  σσυυννηημμμμέέννοο  κκααττάάλλοογγοο,,  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΗΗ΄́))  
κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα..  
  

ΣΣττιιςς  2255  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11883300  οο  ΙΙωω..  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς  μμεεττέέββηη  σσττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  κκααιι    ππεερριιήήλλθθεε  ττοο  
φφρροούύρριιοο..  ΗΗ  ««ΓΓεεννιικκήή  ΕΕφφηημμεερρίίςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς»»  σσττοο  υυππ’’  ααρρ..  9900  ττηηςς  1155ηηςς  ΝΝοοεε..  11883300  φφύύλλλλοο  ττηηςς  
θθαα  γγρράάψψεειι  σσχχεεττιικκάά  ::  ««ΤΤοο  εεξξωωττεερριικκόόνν  ττεείίχχοοςς  μμεε  τταα  μμεεγγάάλλαα  ττοουυ  ρρήήγγμμαατταα  κκααιι  ττοο    γγήήππεεδδοονν  
ππααννττααχχόόθθεενν  κκααττααχχααρρααγγμμέέννοονν  ααππόό  ττααςς  σσφφααίίρρααςς  κκααιι  ττααςς  ββόόμμββααςς……»»..    

  
ΎΎσσττεερραα  ααππόό  οοκκττώώ  χχρρόόννιιαα,,  σσττιιςς  1144  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11883388  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  ττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  οο  

ββαασσιιλλέέααςς  ΌΌθθωωννααςς  μμεε  ττηηνν  ββαασσίίλλιισσσσαα  ΑΑμμααλλίίαα,,  εεππιιθθεεώώρρηησσεε  τταα  ττεείίχχηη  κκααιι  δδιιέέττααξξεε  νναα  ααννεεγγεερρθθεείί  
ττεείίχχοοςς  εεππίί  ττοουυ  ίίχχννοουυςς  ττοουυ  ππααλλααιιοούύ  γγιιαα  ττηη  σσυυγγκκρράάττηησσηη  ττωωνν  χχωωμμάάττωωνν  κκααιι  ττηηςς    θθέέσσεεωωςς..  ΑΑυυττόό  
κκαατταασσκκεευυάάσσθθηηκκεε  ττόόττεε  σσττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττοουυ  ββοορρεείίοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  μμεε  δδύύοο  ππύύλλεεςς,,  μμίίαα  ππρροοςς  
ττοο  ΑΑιιττωωλλιικκόό  ((ααρργγόόττεερραα  κκααττεεδδααφφίίσσττηηκκεε))  κκααιι  ηη  άάλλλληη  ππρροοςς  ττοο  ΕΕυυηηννοοχχώώρριιοο  ((δδιιααττηηρρεείίττααιι  κκααιι  
σσήήμμεερραα,,  ΠΠααρρ..  ΘΘ΄́)),,  πποουυ  έέκκλλεειινναανν  ττηη  ννύύχχτταα,,  λλόόγγωω  ττηηςς  λληησσττεείίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ήήτταανν  ττηηνν  εεπποοχχήή  
εεκκεείίννηη  σσεε  έέξξααρρσσηη..  ΣΣττοουυςς  ππρροομμααχχώώννεεςς  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  κκααννόόννιιαα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  κκααιι  
ππλληησσίίοονν  ττοουυςς  ααρρκκεεττέέςς  μμππάάλλεεςς  ((οοββίίδδεεςς))..    
              

ΤΤοο  ττεείίχχοοςς  εείίχχεε  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  γγιιαα  ππρρααγγμμααττιικκήή  ππιιθθααννήή  πποολλεεμμιικκήή  χχρρήήσσηη,,  γγιιααττίί  τταα  ααρρχχιικκάά  
σσύύννοορράά  μμααςς  μμεε  ττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  ήήτταανν  πποολλύύ  κκοοννττάά  κκααιι  ππάάνντταα  υυππήήρρχχεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποολλεεμμιικκήήςς  
σσυυρρρράάξξεεωωςς..  
              

ΑΑππόόδδεειιξξηη  ααυυττοούύ  εείίννααιι  κκααιι  ττοο  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΝΝ    ΦΦΡΡΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΓΓΙΙΟΟΥΥ  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  
ΙΙΑΑ΄́,,  11  κκααιι  22)),,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααττααρρττίίσσττηηκκεε  ττηηνν  3311--55--11884444  ααππόό  ττοονν  ΑΑννθθυυπποολλοοχχααγγόό  ττοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  
ΧΧ..  ΧΧρρυυσσοοββέέρργγηη,,  γγιιαα  ττοονν  ΦΦρροούύρρααρρχχοο  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ..  ΣΣ΄́ααυυττόό  ααφφ΄́εεννόόςς  μμεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  ηη  
οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκάάπποοιιωωνν  εεππιισσκκεευυώώνν  ααφφ΄́εεττέέρροουυ  δδεε  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ηη  ββλληηττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  
κκααννοοννιιώώνν,,  πποουυ  ββρρίίσσκκοονντταανν  σσττοο  ττεείίχχοοςς..        

  
ΤΤαα  δδυυττιικκάά  ττοουυ  ΚΚήήπποουυ  ττωωνν  ΗΗρρώώωωνν  ττμμήήμμαατταα  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς  ππρροοςς  ττηηνν  λλιιμμννοοθθάάλλαασσσσαα  

δδυυσσττυυχχώώςς  κκααττεεδδααφφίίσσθθηηκκαανν  ααππόό  εερργγοολλάάββοουυςς  ««χχάάρριινν  εευυκκοολλίίααςς»»  γγιιαα  νναα  κκαατταασσκκεευυαασσθθεείί  ηη  δδιιάά  
ττοουυ  ααππόό  77--77--11886644  ΒΒ..ΔΔ..  εεγγκκρριιθθεείίσσαα  ππεερριιμμεεττρριικκήή  ((σσήήμμεερραα  οοδδόόςς  ΚΚύύππρροουυ))..  ΚΚααιι  μμόόννοονν  
υυπποολλεείίμμμμαατταα  ττοουυ  εεππιιχχώώμμααττοοςς  σσττηηνν  θθέέσσηη  ττοουυ  ΚΚααννοοννοοσστταασσίίοουυ  ττοουυ  ΦΦρρααγγκκλλίίννοουυ  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  
ΙΙΑΑ’’,,  11,,  22  κκααιι  33  κκααιι  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΙΙΒΒ’’))  σσώώζζοοττααιι  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  εεννώώ  εεκκεείίννοο  ττοουυ  ΛΛηηττρροοββιιοούύ  
σσωωζζόότταανν  έέωωςς  ττηηνν  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  5500..  

  
  ΕΕδδώώ  θθαα  ππααρρααθθέέσσοουυμμεε  ττοο  αακκόόλλοουυθθοο  ιισσττοορριικκόό  ααννέέκκδδοοττοο  ::  
  

  ΌΌτταανν  οο  ΒΒαασσιιλλέέααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΑΑ΄́  μμεεττάά  ττηηνν  ααννάάρρρρηησσήή  ττοουυ  σσττοο  θθρρόόννοο  ((ΝΝοοέέμμββρριιοο  
11886633))  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  ττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  ττοονν  σσυυννόόδδεευυσσεε,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  άάλλλλωωνν,,  κκααιι  οο  σσύύμμββοουυλλόόςς  
ττοουυ  ΔΔααννόόςς  κκόόμμηηττααςς  ΣΣππόόννννεεκκ..  ΚΚααττάά  ττηηνν  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς,,  οο  ΣΣππόόννννεεκκ  εείίττεε  ααππόό  
έέππααρρσσηη  εείίττεε  σσυυγγκκρρίίννοοννττάάςς  ττοο  μμεε  τταα  κκάάσσττρραα  ττηηςς  ΔΔυυττ..  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  σσεε  κκάάπποοιιαα  σσττιιγγμμήή  εείίππεε  ::  
««ΕΕγγώώ  ΜΜεεγγααλλεειιόόττααττεε  έένναα  ττέέττοοιιοο  φφρροούύρριιοο  θθαα  μμπποορροούύσσαα  νναα  ττοο  ππάάρρωω  σσεε  μμιισσήή  ώώρραα  μμεε  440000  
ΔΔααννοούύςς……»»..  ΚΚααιι  έέννααςς  γγεερροο--σσοουυλλιιώώττηηςς  πποουυ  ππααρράάσσττεεκκεε,,  όότταανν  έέμμααθθεε  ττιι  εείίππεε  οο  ξξέέννοοςς,,  
ααππάάννττηησσεε  ::  ««ΠΠοολλύύ  χχρρόόννοο  θθαα  ήήθθεελλεε  οο  κκύύρριιοοςς……  ΕΕγγώώ  θθαα  ττόόππααιιρρνναα  σσεε  δδέέκκαα  λλεεππττάά  μμεε  440000  
ΔΔααννοούύςς……  ααρρκκεείί  νναα  ήήτταανν  κκααιι  οοιι  ααππόό  μμέέσσαα  όόχχιι  ΈΈλλλληηννεεςς,,  ααλλλλάά  ΔΔααννοοίί  σσαανν  εεσσάάςς……»»..  

  
  
  
  
  



 

σσττ))  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  11888877  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  
  

ΣΣττοο  ααννααττοολλιικκόό  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς,,  ττοο  κκααίίρριιοο  ππλλήήγγμμαα  κκααττέέφφεερρεε  κκυυρρίίωωςς  ηη  κκααττάά  τταα  έέττηη  
11888877--11889922  κκαατταασσκκεευυήή  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  ττηηςς  γγρρααμμμμήήςς  ττωωνν  ΣΣιιδδηηρροοδδρρόόμμωωνν  ΒΒ..ΔΔ..  
ΕΕλλλλάάδδοοςς  κκααιι  ττωωνν  ππααρρααππλλεεύύρρωωςς  σσττρρααττώώννωωνν  ττοουυ  ΣΣυυνν//ττοοςς    ΕΕυυζζώώννωωνν..  ΣΣτταα  ααννααττοολλιικκάά  
δδιιααττηηρροούύνναανν  έέωωςς  τταα  μμέέσσαα  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  ααιιώώνναα  υυπποολλεείίμμμμαατταα  ττηηςς  οοχχυυρρώώσσεεωωςς  ττοουυ  11882266  
σσττηηνν  ννηησσίίδδαα  ΛΛηηττρροοββιιόό,,  όόπποουυ  υυππήήρρχχεε  εεππάάκκττιιοο  κκααννοοννοοννοοσσττάάσσιιοο  ((φφωωττ..  ΘΘ--11))..  
  

ΤΤεελλιικκάά,,  σσήήμμεερραα  σσώώζζεεττααιι  σσεε  κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη  μμόόννοο  ττοο  ββόόρρεειιοο  μμέέρροοςς  ττωωνν  ττεειιχχώώνν  μμεε  τταα  εεππ’’  
ααυυττοούύ  κκααννοοννοοσσττάάσσιιαα  κκααιι  τταα  ππυυρροοββόόλλαα,,  εεννώώ  εελλάάχχιισσττεεςς  μμππάάλλεεςς  ((οοββίίδδεεςς))  δδιιαασσώώθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  
σσυυλλλλεεκκττιικκήή  μμααννίίαα  ττωωνν  ΝΝεεοοεελλλλήήννωωνν..  

  
  ΣΣηημμεειιώώννοουυμμεε  εεππίίσσηηςς,,  όόττιι  ηη  ττάάφφρροοςς  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ααυυττόό  ττοο  ααπποομμέέννοονν  ττμμήήμμαα  ττωωνν  ττεειιχχώώνν  
εεππιιχχώώθθηηκκεε  εεππίί  ΝΝοομμάάρρχχοουυ  ΣΣττααννίίδδηη  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  11889988  ((φφωωττ..  ΘΘ’’  ππρροο  ττηηςς  εεππιιχχώώσσεεωωςς))..  
  
44..  ΕΕππίίλλοογγοοςς  
  

ΣΣαανν  ττεελλιικκόό  σσυυμμππέέρραασσμμαα,,  μμεε  ββάάσσηη  τταα  ππρροοεεκκττεεθθέένντταα  κκααιι  ιισσττοορριικκώώςς  κκααττααγγρρααφφέένντταα  σσττοοιιχχεείίαα,,  
ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  ττοο  ΦΦρροούύρριιοο  ήή  ΚΚάάσσττρροο  ττηηςς  ΙΙεερράάςς  ΠΠόόλλεεωωςς  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ  ααννεεγγέέρρθθηηκκεε  
ππρροοχχεείίρρωωςς  κκααττάά  ττοο  ππρρώώττοο  έέττοοςς  ττηηςς  ΕΕππαανναασσττάάσσεεωωςς  ττοουυ  11882211,,  αανναακκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  ππλλήήρρωωςς  κκααττάά  
ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  11882233  ––  11882244  κκααιι  έέλλααββεε  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ττοουυ  μμοορρφφήή  κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  11882255  ––  11882266  
((ΜΜάάρρττιιοοςς))..  

  
ΜΜεεττάά  ττηηνν  ΈΈξξοοδδοο  ((1100  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11882266))  ττοο  ττεείίχχοοςς  ππααρρέέμμεειιννεε  ωωςς  εείίχχεε  κκααιι  εεχχρρηησσίίμμεευυεε  κκααιι  ωωςς  

ααμμυυννττιικκόό  οοχχυυρρόό  ααππόό  ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς,,  πποουυ  εείίχχαανν  κκααττααλλάάββεειι  ττοο  ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι  όότταανν  πποολλιιοορρκκήήθθηηκκαανν  
ααππόό  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο  ττοουυ  11882299,,  μμέέχχρριι  κκααιι  ττηηςς  σσυυννθθηηκκοολλοογγήήσσεεώώςς  ττοουυςς,,  σσττιιςς  22  ΜΜααίίοουυ  
11882299..  

  
ΤΤέέλλοοςς,,  ττοο  ΤΤεείίχχοοςς  εεππιισσκκεευυάάσσττηηκκεε  ήή  μμάάλλλλοονν  αανναακκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  μμεε  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΌΌθθωωνναα  ττοο  

11883388,,  ππρροοφφααννώώςς  γγιιαα  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  κκααιι  γγιιαα  ααμμυυννττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς,,  λλόόγγωω  ττηηςς  εεγγγγύύττηηττααςς  ττωωνν  
ττόόττεε  ΕΕλλλληηννοο--ΤΤοουυρρκκιικκώώνν  σσυυννόόρρωωνν,,  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ΑΑμμββρραακκιικκοούύ  ΚΚόόλλπποουυ..  

  
ΣΣήήμμεερραα,,  μμεεττάά  ττιιςς  κκααττάά  κκααιιρροούύςς  άάκκρριιττεεςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  εεππεεμμββάάσσεειιςς,,  δδιιαασσώώζζεεττααιι  σσεε  κκααλλήή  

κκααττάάσστταασσηη  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττηηςς  ββοορρεείίααςς  ππλλεευυρράάςς  ττοουυ  ττεείίχχοουυςς..  ΑΑυυττόό    οορριιοοθθεεττεείί  κκααττάά  ττηηνν  
ππλλεευυρράά  ααυυττήήνν    ττοονν  ΚΚήήπποο  ττωωνν  ΗΗρρώώωωνν  κκααιι  ττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ««ΧΧααττζζηηκκώώσστταα»»  
  

ΘΘαα  κκλλεείίσσοουυμμεε  ττηη  σσύύννττοομμηη  ααυυττήή  εεππιισσκκόόππηησσηη,,  μμεε  ττηηνν  αακκόόλλοουυθθηη  ππααλλααιιόόττεερρηη  δδιιααττύύππωωσσηη  ττοουυ  
ππρρόόσσφφαατταα  εεκκλλιιππόόννττοοςς  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκοούύ  κκααιι  ιισσττοορριικκοούύ  ΕΕμμμμ..  ΠΠρρωωττοοψψάάλλττηη  ::  ««ΠΠιισσττεεύύωω  όόττιι  ηη  
ωωρρααιιοοττέέρραα  σσεελλίίςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΙΙσσττοορρίίααςς  εεγγρράάφφηη  εεππίί  ττωωνν  ττεειιχχώώνν  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοονν,,  
μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  ααννάάμμννηησσιινν  ττωωνν  ΕΕλλεευυθθέέρρωωνν  ΠΠοολλιιοορρκκηημμέέννωωνν,,  θθαα  δδεεσσππόόζζηη  ππάάννττοοττεε  κκααιι  εειιςς  ττηηνν  
ΙΙσσττοορρίίαανν  κκααιι  εειιςς  ττηηνν  ΠΠοοίίηησσιινν,,  ααλλλλάά  ππρροοππάάννττωωνν  θθαα  ζζηη  ααιιωωννίίωωςς  εειιςς  ττααςς  κκααρρδδίίααςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  κκααιι  
όόλλωωνν  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααγγααπποούύνν  ττηηνν  ππααττρρίίδδαα  κκααιι  ττηηνν  εελλεευυθθεερρίίαανν»»..  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ΄́    
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ΄́  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΓΓ΄́  
  

 
 

  

  
  

ΣΣχχέέδδιιοο  ττοουυ  ΤΤεείίχχοουυςς  ααππόό  ττοονν  ΟΟδδυυσσσσέέαα  ΜΜααρροούύλληη,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσυυννττάάχχθθηηκκεε  ττοο  11990077..  ΣΣττοο  σσχχέέδδιιοο  φφααίίννεεττααιι  ττοο  ττεείίχχοοςς  
κκααθθάάςς  κκααιι  ηη  ππεερριιμμεεττρριικκήή  οοδδόόςς  ττοουυ  11886644  ππρροοςς  τταα  δδυυττιικκάά  κκααιι  ηη  σσιιδδηηρροοδδρροομμιικκήή  γγρρααμμμμήή  ττοουυ  11889933  ππρροοςς  τταα  
ααννααττοολλιικκάά..  
  
  
  
  



 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΔΔ΄́  
  
  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΔ. ΜΑΡΟΥΛΗ 
 

Συνθηματικά σημεία  
Δια το 1825 – 1826 

Συνθηματικά σημεία Δια το 1907 
 

1. Πρόταφρος Κτίριον 
2. Τάφρος Οδός αμαξωτή 
3. Πρόχωμα Οδός Φυσική 

 Περιτείχισμα (Μάνδρα) 
1. Προφυλακτικός δρόμος Κτίρια 
2. Τάφρος Εκκλησία 
3. Πρόχωμα Φρεάτια 

 Μεθ΄υδραντλίας 
Ελλ. Κανονοστάσιον Κρίναι  
Πολιορκητικά Έργα Τούρκων Σιδηροδρομική γραμμή 
Τουρκικόν κανονοστάσιον Καλύβαι 
Οδοί Οικήματα ξύλινα 
Υδραγωγείον Άμπελοι 
Ακτή Δένδρα 

 Λώχμαι 
 Χάνδαξ 
 Ακτή 
 (1) Επ’ αυτών σημειούται δι’ ερυθράς 

μελάνης αι χρονολογίαι κατασκευής 
 

Συνετάχθη το 1907 και εδημοσιεύθη το 1926 υπό ΟΔΥΣ. ΜΑΡΟΥΛΗ 
ΕΚ Μεσολογγίου 

 
Τα επί της αμυντικής γραμμής των Ελλήνων ονόματα των οχυρωματικών έργων 
 
1. Κανονοστάσιον Σαχτούρη 2. Βαταρία Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 
3. Πύργωμα Κουζύσκου 4. Πύργωμα Γουλιέλμου Τέλλου 
5. Κανονοστάσιον Τοκελί  6. Κανονοστάσιον Λόρδου Βύρωνος 
7. Πύργωμα Φραγκλίνου ή Τερίμπιλε 8. Κανονοστάσιον Στρατηγού Νορμάν  
9. Κανονοστάσιον Μιαούλη 10. Κανονοστάσιον Κουτσούκου 
11. Πύργωμα Κοραή  12. Προτείχισμα Μπότσαρη 
13. Κανονοστάσιον Ιγναντίου 14. Προτείχισμα Μακρή 
15. Κανονοστάσιον Κεραυνοβόλος 16. Πρόφραγμα Γουλιέλμου της Οράγγης 

ή Λουνέτα 
17. Κανονοστάσιον Ρήγα Φεραίου 18. Κανονοστάσιον Αντωνίου Κοκίνη 



 

19. Κανονοστάσιον Μανταλεμπέργ 20. Κανονοστάσιον Λόρδου «Οφ 
Σέφιλντ» 

21. Πύργωμα Σκεντέμπεη 22. Πύργωμα Κανάρη 
23. Πύργωμα Σπυρ. Δρακούλη  
Α Πύλη Φρουρίου 
Β Γέφυρα Λουνέτας 
ΓΓΓ Σημεία εξόδου 
ααα Παραλιακά κανονοστάσια 

 

 
 

Το Μεσολόγγιον και το προ αυτού έδαφος, ως είχε το 1907 εφ’ ου εσημάνθησαν τα 
αμυντικά έργα των Ελλήνων και τα πολιορκητικά των Τούρκων κατά την 2αν πολιορκίαν του 
Μεσολογγίου (15 Απριλίου 1825 – 10 Απριλίου 1826). 

Ταύτα ελήφθησαν εκ του καταρτισθέντος διαγράμματος αυτών μετά την πολιορκίαν υπό 
του στρατηγού της Αυστρίας Άντ. Πρόκες – όστεν.  Συνεπληρώθησαν τη βοηθεία των 
Ελληνικών Χρονικών υπό Μάγερ, της ιστορίας της πολιορκίας του Μεσολογγίου υπό 
Αυγούστου Φάβρ, Απομνημονευμάτων της 2ας πολιορκίας του Μεσολογγίου, Υπό Άρι Μίχου 
αντιστρατήγου και επιτόπιων μελετών και πληροφοριών. 

Το ημιτελές σχεδιάγραμμα οχυροματοποιού Κοκκίνη ελήφθη υπ’ όψιν. 
  
  

 



 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕ΄́  
    

ΠΠΡΡΟΟΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝΕΕΣΣ  ––  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΕΕΙΙΧΧΩΩΝΝ  ––  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  
  
 Για τις θέσεις και την αρίθμηση των προμαχώνων – κανονοστασίων του τείχους λαμβάνεται ως 
βάση το από το 1907 υπό κλίμακα 1:4000 σχεδιάγραμμα του Οδ. Μαρούλη, δοθέντος ότι, όπως ο ίδιος 
σημειώνει, για τη σύνταξή του έλαβε υπ’ όψη ιστορικά στοιχεία και παλαιότερα σχέδια, μεταξύ των 
οποίων και το σχέδιο του Κοκκίνη, καθώς και τις επιτόπιες έρευνές του. 

 Τέλος, αναφέρονται και οι ονομασίες, που χρησιμοποιούσαν για μερικούς προμαχώνες οι 
αγωνιστές. 

1. Σαχτούρη (προς τιμή του Υδραίου Ναυάρχου) ή Μαρμαρούς. Ο προμαχώνας βρισκόταν 
στη νησίδα «Μαρμαρού» πλησιέστατα στο Β.Δ. άκρο του χερσαίου τείχους. 

2. Κυριακούλη Μαυρομιχάλη (προς τιμή του γενναίου αρχηγού των Μανιατών, ο οποίος 
εφονεύθη στις 4 Ιουλίου 1822 κατά την μάχη της Σπλάντζας παρά το Φανάρι των 
Ηπειρωτικών ακτών και ετάφη στο Μεσολόγγι) ή Ανανία (από την εκεί πλησίον κατοικία 
του Ιερέα Ανανία). Είναι ο ακραίος δυτικός προμαχώνας του χερσαίου τείχους. 

3. Λόρδου Βύρωνα (προς τιμή του μεγάλου Άγγλου φιλέλληνα, ο οποίος απεβίωσε στις 7 
Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι). Σημ. Ο Μαρούλης τοποθετεί εδώ τον προμαχώνα 
Κοτσιούσκου. 

4. Κοτσιούσκου (προς τιμή του εθνικού ήρωα της Πολωνίας Cosciuzko). Σημ. Ο Μαρούλης 
τοποθετεί εδώ τον προμαχώνα Γουλιέλμου Τέλλου. 

5. Γουλιέλμου Τέλλου (προς τιμή του εθνικού ήρωα της Ελβετίας Guillaume Tell) ή του 
Δεσπότη. Σημ. ο Μαρουλής τοποθετεί εδώ τον προμαχώνα Τοκελί. 

6. Τοκελί (προς τιμή του Ούγγρου ελευθερωτή της Τρανσυλβανίας Toekely). Σημ. ο 
Μαρούλης τοποθετεί εδώ τον προμαχώνα Λόρδου Βύρωνα. 

7. Φραγκλίνου (προς τιμή του συντάκτου της διακηρύξεως αλλά και της υπογραφής της 
ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Franklin) ή Τερρίμπιλε (λόγω των 
σκληροτάτων μαχών που έγιναν εκεί). 

8. Νόρμαν (προς τιμή του φιλέλληνα Γερμανού στρατηγού Karl Albert Normann von 
Ehrenfels, ο οποίος ετραυματίσθη βαριά στη μάχη του Πέτα στις 04.07.1822 και απεβίωσε 
στις 23.11.1822 στο Μεσολόγγι, όπου και ετάφη). 

9. Μιαούλη (προς τιμή του ενδόξου  Υδραίου Ναυάρχου) 

10. Κουτσοναίικα (από τις εκεί οικίες) 

11. Κοραή (προς τιμή του Χίου σοφού) ή Αγίου Νικολάου (από την εκεί πλησίον εκκλησία). 

12. Μπότσαρη (προς τιμή του γενναίου Σουλιώτη Στρατηγού Μάρκου Μπότσαρη, ο οποίος 
εφονεύθη στις 9 Αυγούστου 1823 στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου και ετάφη στο 
Μεσολόγγι) ή Μεγάλη Τάπια. 

13. Ιγνατίου (προς τιμή του Μητροπολίτου άλλοτε Άρτης και Ναυπάκτου και πρώην 
Ουγγροβλαχίας, ο οποίος διαμένοντας στην Πίζα της Β. Ιταλίας, ανέπτυξε μεγάλη δράση 
κατά τον αγώνα και εβοήθησε σημαντικά το Μεσολόγγι) ή Παναγίας (από την εκεί πλησίον 
εκκλησία) 

14. Αντωνίου Κοκκίνη (προς τιμή του θείου και ευεργέτη του μηχανικού Μιχ. Κοκκίνη). Σημ. 
ο Μαρούλης τοποθετεί εδώ τον προμαχώνα Μακρή. 

15. Κεραυνοβόλος (λόγω του ισχυρού πυρός και της ευστοχίας του). 

16. Γουλιέλμου της Οράγγης (προς τιμή του ελευθερωτή της Ολλανδίας William of Orange 
και μετέπειτα Βασιλέα της Αγγλίας Γουλιέλμου του 3ου και του εκ των προγόνων του 
λόρδου Charles Murray, ο οποίος διέθεσε για την κατασκευή του 110 τάλληρα) ή Λουνέττα. 



 

Ο προμαχώνας αυτός, τριγωνικής μορφής, εξείχε στην ανατολική πλευρά του τείχους και 
επικοινωνούσε με αυτό μέσω γεφύρας. 

17. Μακρή (προς τιμή του ηρωικού αρματολού του Ζυγού Δημ. Μακρή). Σημ. ο Μαρούλης 
τοποθετεί εδώ τον προμαχώνα του Ρήγα. 

18. Ρήγα (προς τιμή του Φεραίου βάρδου της ελευθερίας). 

19. Μονταλαμπέρ (προς τιμήν του μαρκησίου Montalembert, επιφανούς Γάλλου στρατιωτικού 
μηχανικού) 

20. Λόρδου οφ Σέφφιελντ (προς τιμή του λόρδου Sheffield,  ο οποίος όπως γράφει ο Κοκκίνης, 
τον διέσωσε μαζί με άλλους 71 Έλληνες κατά το ταξίδι τους το Φεβρουάριο 1823 από την 
Ιταλία στην Ελλάδα) ή του Νότη Μπότσαρη, από τους αρχηγούς της άμυνας του φρουρίου. 
Γνωστή και ως Αλέρτα. 

21. Σκεντέρμπεη (προς τιμή του γνωστού Αλβανού ήρωα Γεωργίου Καστριώτη) 

22. Κανάρη (προς τιμή του ενδόξου Ψαριανού Ναυάρχου) 

23. Δρακούλη (προς τιμή του από την Ιθάκη λογίου που δίδαξε στο Βουκουρέστι και κατόπιν 
ιερολοχίτου, ο οποίος εφονεύθη στο Δραγατσάνι) ή Κλείσοβας. Είναι ο ακραίος 
νοτιοανατολικός προμαχώνας του χερσαίου τείχους. 

 

Από τους 23 προμαχώνες οι 18 ήταν οι του αρχικού σχεδίου Κοκκίνη, κατασκευασθέντες κατά 
τα έτη 1823 και 1824, ενώ οι υπόλοιποι 5 και συγκεκριμένως οι ως άνω υπ’ αριθμούς 6, 8, 9, 10 και 
15 κατασκευάσθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο του 
1825. 

  Εκτός όμως από τα ως άνω 23 κανονοστάσια του χερσαίου τείχους, κατασκευάσθηκαν κατόπιν 
και 7 επάκτια κανονοστάσια και πυροβολεία στη νότια και τη δυτική πλευρά της πόλεως, προς 
προάσπισή της από τη θάλασσα, ιδίως μετά την εγκατάλειψη του φρουρίου Προκοπανίστου και την 
πτώση του Βασιλαδίου. Αυτά ήταν τα εξής: 

1. Λητροβειού, πολύ μικρή τότε νησίδα πλησιέστατα στην ξηρά στη νότια πλευρά του 
Μεσολογγίου. Όπως συνάγεται από το σχεδιάγραμμα Μιλ. Σέχου, αυτό έκειτο παρά τη 
σημερινή οδό Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού περί τα 200μ. νοτίως από τη συνάντησή της με την 
οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη. 

2. Ανεμομύλου, νησίδα τότε πλησιέστατα στην ξηρά νοτίως του Μεσολογγίου, παρά τη 
συνάντηση της σημερινής οδού Τουρλίδας και της παλαιάς Περιμετρικής οδού (έχει εκεί 
περίπου τοποθετηθεί ομοίωμα ανεμομύλου). 

3. Μπούρμπαχη, στο δυτικό τμήμα της πόλεως, ανατολικώς της σημερινής πλατείας Τρικούπη. 

4. Δουγάνας, βορειότερα του προηγούμενου παρά τη θέση όπου η οικία διαμονής του λόρδου 
Βύρωνα. 

5. Γιαξίμη, ακόμη βορειότερα στη θέση παρά τη συνάντηση περίπου των σημερινών οδών Σταμ. 
Λεβίδη και Χαρ. Τρικούπη.  

6. Μπολάκα, βορειότερα του προηγουμένου, όπου το σπίτι της «Μπολάκαινας». Η ακριβής θέση 
του δεν έχει προσδιορισθεί. 

7. Γουλιμή, βορειότερα του προηγουμένου, όπου τα «Γουλιμέικα». Η ακριβής θέση του επίσης δεν 
έχει προσδιορισθεί. 

 

Εκτός από αυτά, φαίνεται ότι λίγο πριν από την Έξοδο, είχαν ανεγερθεί και μερικά άλλα επάκτια 
πυροβολεία στη νότια και δυτική πλευρά της πόλης. 
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Σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πάνου Ντούλη που παρουσιάζει τις θέσεις των τειχών και των 
κανονοστασίων κατά την τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου σε σχέση προς το πολεοδομικό διάγραμμα του 
Μεσολογγίου, της δεκαετίας του 1960. Βορειότερα από το επάκτιο κανονοστάσιο «Γιαξίμη» ήταν και τα 
αντίστοιχα «Μπολάκα» και «Γουλιμή», των οποίων η ακριβής θέση δεν έχει προσδιορισθεί. 

 

 

 



 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΖΖ΄́  
 

 
 

Η Έξοδος των πολιορκημένων σε μία από τις γέφυρες που στήθηκαν πάνω από την τάφρο του φρουρίου, όπως την 
ζωγράφισε στο γνωστό πίνακά του «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» ο Θεοδ. Βρυζάκης (1814-1878). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ΄́  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ 

ΚΑΝΟΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
& 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (2 ΜΑΙΟΥ 1829) 

 
Κανον. 

Μπρούντζ. 
Μπόμ. (πα) 
Μπρούντζ. 

Κανόν. 
Σιδερ. Κατάλογος των Κανονιών του φρουρίου Μεσολογγίου 

1 2  Εις  την  Τάπιαν της Δουγάνας Η μία μπόμπα χωρίς λέτο 
 1 4   »     »        » του Μπολάλα (Μπολάκα)  
  1   »     »        »        Γουλεμέϊκα Χαλασμένον και χωρίς λέτο 
  1   »     »        » του Ανανία  
  3   »     »        » της Μαρμαρούς  
1  1   »    το   Νησίον της Μαρμαρούς μικρά 
  3   Εις  την  Τάπιαν του Δεσπότη μικρά 
  5   »     »        » του Τερίμπελε Τα δύο χωρίς λέτα, το εν χωρίς χερούλι 
  1   Εις  την  Τάπιαν του Αγίου Νικολάου  
  1   »     »        »        Μεγάλην Τάπιαν μικρόν 
  3 Εις  την  Τάπιαν του Γόρμπα Το εν λέτον χαλασμένον 
  1   »     »        » του Καπρέ  
  5   »     »        »        Λουνέταν Το εν χαλασμένον 
  1 Εις  την  Τάπιαν του Μακρή  
  3   »     »        »        (Μαντζ;) όρου Το εν χωρίς λέτον και με ένα χερούλι 
  2   »     »        »        Μόντε Λοβέρτο   

       (Μονταλαμπέρ) 
 

  2   »     »        »        Τζελμπένη  
  1   »     »        »        Στουρνάρη  
  2   »     »        » του Νότη (Μπότσαρη)  
  1   »     »        »        Σκεπεταρέικη  
1     »     »        »        Ραπετσέικη μικρόν 
 1 2   »     »        »        Εγγλεζέικη  
  2   »     »        » τ’    ανεμόμελου  
1  2   »     »        »        Μπούρμπαχε Το εν κανόνι χωρίς λέτο 
1 2 1   »     »        »        Ραζή Το σιδερ. κανόνι και αι μπόμπαι χωρίς λέτο 
5 6 48 ‘Όλα κομμάτια πενήντα εννέα κανόνια και μπόμπαι 
   Τη 19η Ιουλίου 1829: Μεσολόγγιον 

                                                   Λάμπρος Κουτσονίκας  
Γενικά Αρχεία του Κράτους 

(Το πρωτότυπο δεν φέρει διαγραμμίσεις) 
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Υπολείμματα του κανονοστασίου Φραγκλίνου, κατά το 1971. Φαίνονται ήδη οικίες και ο χώρος της ντάπιας έχει 
φραχθεί και έτσι έχει περιοριστεί. 

Έκτοτε, δυστυχώς ανιστόρητες και απαράδεκτες επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει ακόμη περισσότερο την όλη περιοχή 
του κανονοστασίου. 



 

   

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑ΄́  
  

   
 

 
  
  

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΝΝ  ΦΦΡΡΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  3311--11--11884444  
  

Στην επόμενη σελίδα υπάρχει το Υπόμνημα. 
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ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΦΦΡΡΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΓΓΙΙΟΟΥΥ  
((3311//55//11884444))  

  
  

ΤΤοο  ΣΣχχέέδδιιοο  ((ααππόό  ττηηνν  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΣΣππύύρροουυ  ΣΣαακκααλλήή))    εεδδώώ  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσεε  σσμμίίκκρρυυννσσηη  κκααιι  χχωωρρίίςς  χχρρώώμμαατταα..  ΠΠααρραακκάάττωω  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  κκεείίμμεενναα  ττοουυ  χχεειιρρooγγρράάφφοουυ..    
  

  
ΥΥππόόμμννηημμαα  
    ΧΧρρώώμμαατταα  

ΜΜππλλεε::    ΎΎδδωωρρ  
ΚΚίίττρριιννοο::    ΠΠρρόόχχωωμμαα  
ΚΚόόκκκκιιννοο::  ΤΤεείίχχοοςς  λλιιθθόόκκττιισσττοονν  
ΒΒυυσσσσιιννίί::    ΕΕππααννδδρρωωμμέέννηη  θθέέσσιιςς  

  
  
ΤΤαα  σσηημμεείίαα  ΑΑ΄́,,  ΒΒ΄́,,  ΓΓ΄́,,  ΔΔ΄́,,  ΕΕ΄́,,  ΖΖ΄́,,  ΗΗ΄́,,  ΘΘ΄́  κκααιι  ΚΚ΄́  δδεειικκννύύοουυσσιι  τταα  
οοχχυυρρωωθθέένντταα      σσηημμεείίαα      ττωωνν      ΠΠρροομμααχχώώννωωνν,,      έέξξ  ώώνν    τταα  μμεενν    ΑΑ΄́  
ΒΒ΄́  κκααιι  ΘΘ΄́    δδεειικκννύύοουυσσιι  τταα  εειιςς  σσχχήήμμαα    ππεεννττααγγώώννοουυ    οοχχυυρρωωθθέένντταα..  
ΤΤαα  ΖΖ΄́  κκααιι    ΗΗ΄́  εειιςς    σσχχήήμμαα    ΡΡόόμμββοουυ    κκααιι    τταα    ΓΓ΄́  ,,    ΔΔ΄́,,    ΚΚ΄́    τταα  μμεε    
λλιιθθόόκκττιισσττοονν    ττεείίχχοονν  κκααιι  ππλλίίννθθοουυςς  ππεερριιφφρρααχχθθέένντταα  εεσσωωττεερριικκώώςς            
ΚΚααννοοννιιοοσσττάάσσιιαα  ..ΤΤοο  ΕΕ΄́  ττοο  οοχχυυρρωωθθέένν  ΈΈλλοοςς..  
ΑΑίί  εερρυυθθρρααίί  δδιιαακκεεκκοομμμμέέννααιι  γγρρααμμμμααίί  ππααρριισσττώώσσιι  ττααςς  δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  
ττωωνν        ππυυρρώώνν      ττωωνν      ννεεοοκκαατταασσκκεευυαασσθθέέννττωωνν      οοχχυυρρωωμμάάττωωνν    κκααιι  
ααίί  μμεελλααννααίί  ττάάςς  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  ππρροομμααχχώώννωωνν..                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                    ΓΓννώώμμηη    
                                                                                    ΑΑννττίί  ττοουυ  ΘΘ΄́  ττοο  ππααρρόόνν    
                                                                                    ήή  όόμμοοιιόόνν  ττιι    ππρρόόσσκκααιιρροονν  οοχχύύρρωωμμαα      

  
ΠΠρρόόσσκκααιιρροοιι  ΟΟχχυυρρώώσσεειιςς  κκααιι  ΕΕππιισσκκεευυααίί,,    
εεννεερργγηηθθεείίσσααιι,,    δδιιαα    δδιιααττάάξξεεωωνν    ττοουυ    υυπποοφφααιιννοομμέέννοουυ    
ππααρράά  ττηηςς  ΙΙΙΙΙΙηηςς  ΔΔιιεευυθθύύννσσεεωωςς  ττοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ,,  κκααττ’’  εεππιισστταασσίίαανν    
ττοουυ  ααννττίίκκρρυυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ττηηςς  ΠΠλλααττεείίααςς..          ΣΣχχεεδδιιαασσθθέένν  μμεε  σσμμίίκκρρυυννσσιινν  11==11//22000000  
ΜΜεεσσοολλόόγγγγιιοονν  ττηηνν  3311  ΜΜααίίοουυ  11884444          ΠΠααρράά  ττοουυ  ααννθθυυππαασσππιισσττοούύ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  
ΟΟ  εεκκττεελλώώνν  χχρρέέηη  φφρροουυρράάρρχχοουυ                ((ΧΧ..  ΧΧρρυυσσοοββέέρργγηηςς))  
ΔΔιιοοιικκηηττήήςς  ττοουυ  33οουυ  ΕΕυυζζ..  ΤΤααγγμμ  αακκρροοββοολλιισσττώώνν  
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