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 ην  κέζνλ  ηεο  ύιιεο  έλα  πακπάιαην  πέηξηλν  γεθύξη  ελώλεη  ηηο  δύν  

πιεπξέο  ηνπ  ρεηκάξξνπ,  ηε  βόξεηα  κε  ηε  λόηηα. Μηα  ελδηαθέξνπζα  

ιεπηνκέξεηα  ηεο  Οζσκαληθήο  Ιζηνξίαο  ζρεηίδεηαη  κε  ην  κηθξό  απηό  γεθπξάθη,  

όπσο  ηελ  δηεγνύληαλ  νη  παιηνί  θάηνηθνη  ηεο  ύιιεο. 

Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  Ειιεληθήο  Επαλάζηαζεο  δύν  ζηξαηεύκαηα  ηεο  

Οζσκαληθήο  Απηνθξαηνξίαο  έλσζαλ  ηηο  δπλάκεηο  ηνπο  γηα  λα  εθπνξζήζνπλ  

ηελ  ειιεληθή  πόιε  ηνπ  Μεζνινγγίνπ : ην  ζηξάηεπκα  ηνπ  Μερκέη Ρεζίη  Παζά 

(ή  Κιοςηασή)  θαη  ν  αηγππηηαθόο  ζηξαηόο  ηνπ  Ιμππαήμ   ( γηνύ  ηνπ  Μσράκεη  

Άιε , ρεδίβε  ηεο  Αηγύπηνπ ).  Απηνί  νη  δύν  ζηξαηεγνί  όκσο  δελ  ηα  πήγαηλαλ  

θαζόινπ  θαιά  κεηαμύ  ηνπο, ν  έλαο  έξηρλε  ηελ  επζύλε ηεο  απνηπρίαο  ηεο  

πνιηνξθίαο  ζηνλ  άιινλ. Λέλε  όηη  όηαλ  ην  Δεθέκβξε  ηνπ  1825  έθηαζε  κε  ην  

αζθέξη  ηνπ  ν  Ικπξαήκ  γηα  λα  εληζρύζεη  ηελ   πνιηνξθία  ηνπ  Μεζνινγγηνύ  από  

ηνπο  Σνύξθνπο,  γύξηζε  θαη  είπε  πεξηθξνλεηηθά  ζηνλ  Κηνπηαρή :  

- Αςηό  ηο  θπάσηη  πολεμάρ  να  πίξειρ  ηόζον  καιπό  και  δεν  μποπείρ ; 

- Αςηόν….και  ζε  λίγο  θα  δειρ  κι’ εζύ  ηι  γίνεηαι !  

ηε  δηάξθεηα  πνπ  ζπκπνιεκνύζαλ  νη  δπν  ζηξαηνί,  ν ηνύξθηθνο  θη’ ν  

αηγππηηαθόο  ηνπ  Ικπξαήκ,  νη  δπν  ζηξαηεγνί  δηαηεινύζαλ  ζε  θαηάζηαζε  

ακνηβαίαο  θαρππνςίαο  θαη  αληηπάζεηαο.  Ο  Κηνπηαρήο  πνηέ  δε  ζπγρώξεζε  ηελ  

αιαδνλεία  ηνπ  Ικπξαήκ,  πνπ  θαη  κόλε  ε  άθημή  ηνπ  ζην  Μεζνιόγγη  γηα  λα  

ηνλ  βνεζήζεη,  απνδείθλπε  ηελ  αληθαλόηεηά   ηνπ  λα  ην  θπξηεύζεη. Αιιά θαη   

ηνπ  Ικπξαήκ  ηα  θηεξά  γξήγνξα   έπεζαλ,  έηζη  πνπ  κεηά  ηηο  πξώηεο  απνηπρίεο  

ηνπ,  απόκεηλε  αθίλεηνο  γηα  θάκπνζεο  κέξεο,  πξνζπαζώληαο  λα  θαηαιάβεη  ηη  

ήηαλ  απηό  πνπ  έθαλε  ηελ  εξσηθή  πόιε  ησλ  Ειιήλσλ  λα παξακέλεη  απόξζεηε. 

  Σν  Μεζνιόγγη ηειηθά  έπεζε  κε  ην  γλσζηό  ηξόπν  θαη  ύζηεξα  από  ιίγα  

ρξόληα  έθπγε  πίζσ   γηα  ηελ  Αίγππην  ν  Ικπξαήκ,  ρσξίο  ζηόιν  πηα  κεηά  ηε  

λαπκαρία  ηνπ  Ναβαξίλνπ  θαη  κε  ην  ζηξαηό  ηνπ  απνδεθαηηζκέλν.  Κη’  ν 

Κηνπηαρήο, ν  πακπόλεξνο   ζεξαζθέξεο ( αξρηζηξάηεγνο)  από  ηε  Γεσξγία,  πνπ  



ζε  ειηθία  δεθαέμη  εηώλ  ήηαλ  δνύινο  αιιά  εμειίρζεθε  αικαησδώο  ζε  

αξρηζηξάηεγν,  δηνξίζηεθε  από  ην  νπιηάλν  θαη  κέγαο  βεδίξεο  ηεο  

Οζσκαληθήο  απηνθξαηνξίαο ( πξσζππνπξγόο).              

ηα  1832  μέζπαζε  πόιεκνο ηνπξθν-αηγππηηαθόο.  Ο  εγεκόλαο  ηεο  Αηγύπηνπ  

Μσράκεη - Αιή  έζηεηιε  ην  γλσζηό  καο  Ικπξαήκ,  πνπ  ήηαλ  γηνο  ηνπ,  

επηθεθαιήο  ηνπ  αηγππηηαθνύ  ζηξαηνύ  ελαληίνλ  ηεο Οζσκαληθήο  απηνθξαηνξίαο.  

Ο Ικπξαήκ  πξνήιαζε  αθάζεθηνο,  θαηέιαβε  ηελ  Παιαηζηίλε   θαη  ηε  πξία,  

πέξαζε  ηελ  νξνζεηξά  ηνπ  Σαύξνπ  θη  ́έθηαζε  ζηελ  πεδηάδα  ηνπ  Ιθνλίνπ.  Εθεί  

ζηξαηνπέδεπζε  θαη  εθεί   έδσζε  ηε  κάρε  ελαληίνλ  ηνπ  πξώελ  ζπκπνιεκηζηή  

ηνπ  ζην  Μεζνιόγγη. Η   ζύγθξνπζε  ησλ  δύν  ζηξαηεπκάησλ  ήηαλ  θνληθή  θαη  

πνιπαίκαθηε.  Ο  νζσκαληθόο  ζηξαηόο  ληθήζεθε  θαηά  θξάηνο  θη’  ν  Ικπξαήκ  

ζπλέιαβε  αηρκάισην  ηνλ  ίδην  ηνλ  Κηνπηαρή,  αξρηζηξάηεγν  καδί  θαη   

πξσζππνπξγό.  Ο  δξόκνο  γηα  ηελ  Κσλζηαληηλνύπνιε  ήηαλ  πηα  αλνηρηόο.  Αλ  

δελ  κεζνιαβνύζαλ  νη  Μεγάιεο  Δπλάκεηο,  ηδηαίηεξα  ε  Ρσζία,  γηα  λα  επηβάινπλ  

εηξήλε,  ζα  ππήξραλ  ζίγνπξα  άιιεο  εμειίμεηο.  

Ο  Ικπξαήκ  δελ  θέξζεθε  κε  «ζπλαδειθηθή»  αιιειεγγύε  ζηνλ  αλήκπνξν  

πιένλ  αηρκάισηό  ηνπ  Κηνπηαρή,  όπσο  επηβάιινπλ  νη  άγξαθνη   θαλόλεο  ηνπ  

πνιέκνπ,  πνπ  ζέβνληαη  ηνλ  αηρκάισην  θαη  ηνπ  παξέρνπλ  αμηνπξεπείο  

ζπλζήθεο  ζηε  δηάξθεηα   ηεο  νκεξίαο  ηνπ, ηδηαίηεξα  κάιηζηα  όηαλ  είλαη  

πςειόβαζκνο. Αληίζεηα  ν  Ικπξαήκ   ζέιεζε  λα  βγάιεη ην  άρηη  ηνπ  ελαληίνλ  ηνπ  

άζπνλδνπ  ηέσο  ζπκκάρνπ  ηνπ  θαη   ηώξα   ερζξνύ  ηνπ.    

 Σνλ  νδήγεζε  ινηπόλ  ζηε  γεηηνληθή  ειιεληθή  πνιίρλε  ηνπ  Ιθνλίνπ,  ηελ  

ειιελόθσλε  ύιιε, ( όπνπ  θαίλεηαη  πσο  είρε  εγθαηαζηήζεη  ην  ζηξαηεγείν  

ηνπ ),  ηνλ  έζηεζε  δέζκην  επάλσ  ζην  πέηξηλν  γεθπξάθη  ηεο  ύιιεο  θαη δηέηαμε  

όινπο  ηνπο  Έιιελεο  ηεο  ύιιεο  λα  πεξάζνπλ  από  κπξνζηά  ηνπ  θαη…λα  ηνλ  

θηύζνπλ !... Έηζη  ηα  πηύεια  ησλ  πιιαίσλ  απνηέιεζαλ  κηα  κηθξή  εθδίθεζε  

γηα  όζα  είραλ  ππνζηεί  νη  όκαηκνη, νκόζξεζθνη  θαη  νκόγισζζνη  ζπκπαηξηώηεο  

ηνπο   ηεο  Ειιάδαο  από  ηνλ  θνβεξό  Κηνπηαρή,  ηνλ  έλα  από  ηνπο  δύν  

ζηξαηεγνύο -  πνιηνξθεηέο ηνπ  Μεζνινγγίνπ.   



   Απηά  ζπλέβεζαλ  ζηα  1832. Σν  πεξηζηαηηθό  απηό  ην  δηεγνύληαλ  νη  

γεξνληόηεξνη  θάηνηθνη ηεο  ύιιεο  κέρξη  ηηο  αξρέο  ηνπ  20
νπ

  αηώλα.  

Απνθαινύζαλ  κάιηζηα  ην  έηνο  1832  σο  ρξνληά  ηνπ  αξάπε (« απάπ-ζενεζί » ),  

δειαδή  ηνπ  Αηγύπηηνπ  Ικπξαήκ.  

 Απηόο  είλαη ίζσο   θαη  ν  ιόγνο  γηα  ηνλ  νπνίνλ ν  δξόκνο    πνπ  πεξλά  

κέρξη  ζήκεξα  από  εθεί  απνθαιείηαη   « Μιζιπλίογλος  ζοκάκ »  (  δξόκνο  ηνπ  

γηνύ  ηνπ  Αηγύπηηνπ,  δειαδή  ηνπ  Ικπξαήκ ). 

                                                                    Σάκης  αλκιτζόγλου 

                                                            ( Πξόεδξνο  ηεο  Έλσζεο  πιιαίσλ)  


