
 Η Πύλη ως Αρχή της Πόλης 
	Η	Πόλη	του	Μεσολογγίου,	η	ονομασθείσα	Ιερά	Πόλη	από	το	1937,	οφείλει	την	μεγάλη	φήμη	της	εντός	της	

Ελλάδας	αλλά	και	εκτός	αυτής,	στις	Πολιορκίες	της	από	τους	Τούρκους	κατά	την	επανάσταση	του	1821	και	
κυρίως	στην	ηρωϊκή	Έξοδο	της	10ης	Απριλίου	1826.

	Η	 άμυνα	 κατά	 τις	Πολιορκίες	 βασιζόταν	 σε	 ένα	 πολύ	 καλά	 σχεδιασμένο	 αμυντικό	 σύστημα,	 το	 οποίο	
περιελάμβανε	το	Τείχος	της	στεριάς	και	εκτεταμένες	οχυρώσεις	στην	παραλία	και	τις	νησίδες	της	λιμνοθάλασσας.

	Το	Τείχος	 της	 τελευταίας	Πολιορκίας	 κατασκευάστηκε	 υπό	 την	 επίβλεψη	 του	 στρατιωτικού	μηχανικού	
Μιχαήλ	Κοκκίνη	και	ανακατασκευάστηκε	μετά	την	απελευθέρωση	της	χώρας	με	εντολή	του	Όθωνα,	για	να	
χρησιμοποιηθεί	και	πάλι	για	αμυντικούς	σκοπούς..

	Το	Τείχος	του	Όθωνα	είχε	δύο	Πύλες,	την	σημερινή	και	αυτή	του	Αιτωλικού,	προς	την	Ντάπια	του	Φραγκλίνου,	
η	 οποία	 σήμερα	 δεν	 υπάρχει.	Η	Έξοδος	 των	Ελευθέρων	Πολιορκημένων	 έχει	 παρασταθεί	 εικαστικά	 στον	
γνωστό	Πίνακα	του	Βρυζάκη	και	έχει	συνδυαστεί	έκτοτε	με	την	υπάρχουσα	Πύλη,	ανεξαρτήτως	από	το	ότι	δεν	
έγινε	από	εκεί.

	Αυτή	 η	 Πύλη	 εξακολουθεί	 και	 σήμερα	 να	 αποτελεί	 την	 κύρια	 είσοδο	 της	 Πόλης	 ενώ	 η	 κύρια	 έξοδος	
μετακινήθηκε	πιο	δυτικά	εκεί	που	ήταν	η	Πύλη	του	Αιτωλικού.

	Ανάμεσα	στις	δύο	Πύλες	εκτείνεται	το	κύριο	μέρος	του	υπάρχοντος	Τείχους	με	ένα	μικρό	τμήμα	του	προς	τα	
ανατολικά	(έως	την	σιδηροδρομική	γραμμή)	και	ένα	απομεινάρι	του	στην	Ντάπια	του	Φραγκλίνου	αποκομμένο	
προς	τα	δυτικά.	Στην	εξωτερική	πλευρά	του	Τείχους	υπάρχει	ελεύθερος	χώρος,	εκεί	που	ήταν	η	Τάφρος	και	
εσωτερικά	υπάρχει	το	Ηρώον,	το	Νοσοκομείο	Χατζηκώστα	και	οι	εγκαταστάσεις	του	Στρατολογικού	Γραφείου	
και	των	Στρατιωτικών	Αποθηκών	ενώ	προς	ανατολάς	εκτείνεται	ο	χώρος	των	εγκαταστάσεων	της	Σιδηροδρομικής	
Εταιρείας.	Σημειώνουμε,	ότι	ο	ανατολικός	μανδρότοιχός	της	σχεδόν	συμπίπτει	με	το	ίχνος	του	Τείχους	και	ότι	
εκεί	υπήρχαν	οι	τρεις	«Πύλες	της	Εξόδου».

	Όλος	αυτός	ο	πολύ	μεγάλος	χώρος	είναι	εντελώς	παραμελημένος	και	για	πολλούς	ίσως	εμφανίζεται	και	ως	
εμπόδιο	στην	κίνηση	των	οχημάτων	που	είσερχονται	στην	Πόλη	ή	εξέρχονται	από	αυτήν.

	Η	δική	μου	όμως	γνώμη,	την	οποία	εκφράζω	και	προφορικά	και	γραπτά	επι	δεκαετίες	είναι	ότι	το	Τείχος	και	
τα	διακριτά	ίχνη	του	προς	την	Ανατολή	και	την	Δύση	πρέπει	να	αναδειχθούν	και	να	γίνουν	η	κεντρική	περιοχή	
της	Πόλης,	 η	 περιοχή	 την	 οποία	 θα	 επισκέπτονται	 οι	 ξένοι,	 η	 περιοχή	στην	 οποία	 θα	 κάνουν	 περίπατο	 οι	
κάτοικοι.	Και	σε	αυτήν	την	Περιοχή	προφανώς	κεντρική	σημασία	έχει	η	Πύλη,	η	οποία	θα	έπρεπε	να	θεωρείται	
η	Αρχή	της	Πόλης.

	Για	να	γίνει	αυτό	χρειάζονται	απλές	αλλά	εκτεταμένες	πολεοδομικές	παρεμβάσεις,	οι	οποίες	συνοπτικά	
συνίστανται:
	Οριοθέτηση	της	Τάφρου	και	της	κεντρικής,	μπροστά	στο	Τείχος	αλλά	και	αυτής	εξωτερικά	του	μανδρότοιχου	

του	Σιδηροδρομικού	Σταθμού	από	την	μια	πλευρά	και	έως	την	Ντάπια	του	Φραγκλίνου	από	την	άλλη.
	Υποβιβασμός	 του	 σημερινού	 επιπέδου	 της	 Τάφρου,	 ο	 χώρος	 της	 οποίας	 κατά	 τα	 τελευταία	 χρόνια	

επιχωματώνεται,	ώστε	να	αναδειχθεί	το	πραγματικό	ύψος	του	Τείχους.
	Υποβιβασμός	του	επιπέδου	των	σημερινών	οδών	εισόδου	προς	την	Πόλη,	οι	οποίες	κατά	τα	τελευταία	χρόνια	

συνεχώς	ανυψώνονται,	κάτι	που	είναι	ευκόλως	ορατό	στην	περιοχή	του	Σιδηροδρομικού	Σταθμού.
	Μεγαλύτερος	υποβιβασμός	του	επιπέδου	της	Τάφρου	στην	περιοχή	εκατέρωθεν	της	Πύλης	και	ανακατασκευή	

της	Γέφυρας,	η	οποία	υπήρχε	έως	τα	τέλη	του	19ου	αιώνα,	όπως	φαίνεται	σε	σχετικές	φωτογραφίες.
	Αντίστοιχη	μελλοντική	διαμόρφωση	στην	περιοχή	της	προϋπάρχουσας	Πύλης	του	Αιτωλικού.
	Γενικός	υποβιβασμός	του	εδάφους	στον	ευρύ	χώρο,	που	έχει	μείνει	μπροστά	στο	Τείχος	στην	δυτική	του	

πλευρά	και	δημιουργία	ενός	χώρου	Πολιτιστικών	Εκδηλώσεων,	ενός	«Θεάτρου	της	Τάφρου».
Είναι	προφανές,	ότι	αυτές	οι	παρεμβάσεις	μπορούν	να	γίνουν	μόνο	μετά	από	μια	ολοκληρωμένη	μελέτη,	

η	οποία	θα	περιλαμβάνει	 την	 ευρύτερη	περιοχή,	η	οποία	 γειτνιάζει	με	 το	Τείχος.	Σε	μια	 τέτοια	μελέτη	θα	
ήταν	δυνατόν	να	περιληφθεί	η	δημιουργία	μιας	πραγματικής	Τάφρου	που	θα	συνέδεε	την	λιμνοθάλασσα	της	
Κλείσοβας	με	αυτήν	της	Πλώσταινας.	Μια	τέτοια	Τάφρος	σε	συνδυασμό	με	τον	δίαυλο	του	Ανεμόμυλου	(του	
καναλιού	της	Πρώτης	Καμάρας)	θα	μετέβαλε	το	Μεσολόγγι	σε	νησί.	Θυμίζουμε	ότι	η	κυρία	Τάφρος	είχε	πλάτος	
9μ.	και	βάθος	2,5μ.

Είναι	 όμως	 επίσης	 προφανές,	 ότι	 μια	 τέτοια	 παρέμβαση	 θα	 αλλάξει	 την	Πόλη,	 θα	 πολλαπλασιάσει	 τον	
αριθμό	των	επισκεπτών,	θα	αυξήσει	την	αξία	της	γης	και	θα	ομορφύνει	την	ζωή	των	κατοίκων.
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Η Έξοδος του Μεσολογγίου, του Θ. Βρυζάκη

Η Πύλη του Μεσολογγίου με την τάφρο
και την γέφυρα (Φωτογραφία του Γ. Ταξιάρχη, μάλλον του 1897

από το Λεύκωμα του Γ. Κοκοσούλα. Φαίνεται η Πύλη με την 
γέφυρα που υπήρχε πάνω από την τάφρο και τα προστατευτικά 
τοιχία στις δύο πλευρές της. Η τάφρος επιχωματώθηκε το 1898 

επί της Νομαρχίας Σπανίδη).

Η γέφυρα στην Δυτική Πύλη με την τάφρο 
και την Ντάπια του Φραγκλίνου

(φωτογραφία του 1910 από το Λεύκωμα
του Γ. Κοκοσούλα)

Σχέδιο του Φρουρίου του Μεσολογγίου της 31.05.1844, 
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπως ανακατεσκευάστηκε επί Όθωνος.
Με μπλε χρώμα παριστάνεται το νερό της τάφρου, με κίτρινο το πρόχωμα,
με κόκκινο το λιθόκτιστο τείχος, και με βυσσινί οι επανδρωμένες θέσεις.

Σήμερα σώζεται το τείχος μεταξύ του Γ΄και του Δ΄. 
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