
Ο Κήπος των Ηρώων - Μεσολόγγι 

Ο Κήπος των Ηρώων βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του 

Μεσολογγίου. Πρόκειται για μια έκταση σχεδόν δεκατεσσάρων 

στρεμμάτων στην οποία κατά την διάρκεια της μάχης για 

ανεξαρτησία αγωνίστηκαν και θάφτηκαν οι μαχητές της φρουράς 

της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου. 

Το 1830 ο Ιωάννης Καποδίστριας αποφάσισε τη δημιουργία του 

κήπου των Ηρώων στο χώρο αυτό. 

Τον Οκτώβριο του 1838, με την παρουσία των βασιλέων  Όθωνα 

και  Αμαλίας, πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των οστών των 

θανόντων και η επίσημη τοποθέτησή τους στον Τύμβο όπου είχαν 

φτιάξει. Παράλληλα ανακατασκευάστηκε το πέτρινο τείχος 

περιμετρικά του Ηρώων το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Την 

ίδια περίοδο μεταφέρθηκαν και τα οστά του Μάρκου Μπότσαρη 

από το σημείο όπου είχε ενταφιασθεί πριν από την Δεύτερη 

Πολιορκία και τοποθετήθηκαν σε υπερυψωμένο μνημείο, ενώ στη 

συνέχεια επάνω στο τάφο τοποθετήθηκε το άγαλμα η 

Ελληνοπούλα ή κατ' άλλους η Παιδούλα. 

Το 1858, οι βασιλείς Όθων και Αμαλία, αφού βοήθησαν για την 

δεντροφύτευση και διαμόρφωση του χώρου, δώρισαν το μαρμάρινο 

λιοντάρι που τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος του Τύμβου. Τόσο ο 

καθεαυτός ιστορικός χώρος, όσο και η γύρω περιοχή, είναι 

φυτεμένος με πανύψηλους φοίνικες, πεύκα και ευκαλύπτους, ενώ 

το εσωτερικό του καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από γκαζόν, 

λιθόστρωτα δρομάκια και ξύλινα παγκάκια.  

Περιδιαβαίνοντας κανείς τον Κήπο, μπορεί να βρει τον Τύμβο των 

Πεσόντων, τον ανδριάντα του Λόρδου Βύρωνα, το Μνημείο του 



Μάρκου Μπότσαρη, καθώς και πάμπολλα αφιερώματα στους 

Φιλέλληνες όλου του κόσμου: Ελβετούς, Γάλλους, Ολλανδούς.. 

Σήμερα στο Κήπο βρίσκονται 69 μνημεία Ελλήνων και Φιλελλήνων 

καθώς και πάρα πολλοί σταυροί πεσόντων Μεσολογγιτών. 

Τα μνημεία του Κήπου αποτελούν ιστορικά και καλλιτεχνικά έργα 

μεγάλης σημασίας που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. 

Από τον Απρίλιο του 1859 μέχρι και σήμερα πραγματοποιείται 

κάθε χρόνο το βράδυ του Λαζάρου και το πρωί των Βαΐων πένθιμη 

πομπή που ξεκινά από τον Άγιο Σπυρίδωνα και καταλήγει στο 

Μνημείο των Πεσόντων. 

Οι Εορτές Εξόδου, όπως ονομάζονται οι εκδηλώσεις εκείνης της 

μέρας, αποτελούν μάλλον το κορυφαίο ιστορικό και πολιτιστικό 

γεγονός του τόπου. Μία τιμώμενη χώρα εκπροσωπείται στις 

εκδηλώσεις μνήμης και τιμά με τη σειρά της τους πολίτες της που 

έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα στο 

πλευρό των Μεσολογγιτών. 

Οι κάτοικοι της περιοχής, μαζί με τα σχολεία, τους τοπικούς 

συλλόγους, έναν μεγάλο όγκο ετεροδημοτών, αλλά και δεκάδες 

επισκεπτών-προσκυνητών (φιλαρμονικές, χορευτικά τμήματα και 

εξωραϊστικοί σύλλογοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό) φορούν 

παραδοσιακές φορεσιές και τιμούν με μία συνταρακτική παρέλαση-

μνημόσυνο την ζωή και τον αγώνα των Εξοδιτών. Ως επιστέγασμα, 

δε, των εορτών χαρακτηρίζεται η αναπαράσταση της ανατίναξης 

του ανεμόμυλου του προύχοντα Χρήστου Καψάλη, ο οποίος μη 

μπορώντας να λάβει μέρος στην έξοδο, ανατίναξε την 

πυριτιδαποθήκη του προμαχώνα του Μπότσαρη, οδηγώντας στον 

θάνατο γέρους, γυναικόπαιδα και ανάπηρους, αλλά και μεγάλο 

αριθμό Τούρκων εισβολέων.                                   

(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια) 



ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                                      

(βίντεο Nikos Papalexis) 

Οι στίχοι που ακούγονται στο βίντεο είναι από τους «Ελεύθερους 

Πολιορκημένους» του Διονύσιου Σολωμού, μελοποιημένοι από τον 

συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. 

        https://www.youtube.com/watch?v=p6erLyjbRzA 

      

https://www.youtube.com/watch?v=p6erLyjbRzA

