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Κατά την περίοδο 
1821-1827 η 
Επανάσταση 
εδραιώθηκε 
δυναμικά στην 
Πελοπόννησο και 
στα νησιά του 
Αιγαίου. Η Στερεά 
Ελλάδα από την 
άλλη μεριά 
αποτέλεσε πεδίο 
πολλαπλών και 
ιδιαίτερα 
σφοδρών 
συγκρούσεων.



Κατά την περίοδο 1821-1824 η μάχη ήταν αμφίρροπη, αλλά σταδιακά οι επαναστατικοί 
πυρήνες μειώθηκαν. Κατά το 1825 η Επανάσταση περιορίστηκε στο οχυρωμένο Μεσολόγγι 
και στο Κάστρο των Αθηνών.





10 Απριλίου 1826 το Μεσολόγγι υπέκυψε ύστερα από πολύμηνη πολιορκία από τις 
ενωμένες τουρκοαιγυπτιακές μονάδες του Ιμπραήμ και του Κιουταχή.



Η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου προκάλεσε μεγάλη ταραχή στους Έλληνες. Γράφει ο 
Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του:



«Εβάλαμε τα μαύρα όλοι. 
Μισή ώρα εστάθη σιωπή 
που δεν μίλαγε κανένας, 
αλλ΄εμέτραγε καθένας με 
τον νου του τον αφανισμό 
μας…»



Τώρα κινδύνευε η Αθήνα. Ο Κιουταχής είχε οργανώσει το στρατόπεδό του στα Πατήσια
στις 3 Ιουλίου 1826 με 6.000 στρατιώτες, 2.000 ιππείς, 20 κανόνια και 6 βομβοβόλα. 



Για την σωτηρία της Αθήνας 
και της Στερεάς Ελλάδας 
αρχιστράτηγος ορίστηκε ο Γ. 
Καραϊσκάκης. Η είδηση για 
την κατάληψη της Αθήνας 
από τον Κιουταχή έφθασε 
στην Ελευσίνα όπου είχαν 
στρατοπεδεύσει ο Γ. 
Καραϊσκάκης με τους 
άνδρες του και ο Γάλλος 
φιλέλληνας στρατιωτικός 
Κάρολος Φαβιέρος με το 
τακτικό στράτευμα του.



Ο μεγάλος Γάλλος φιλέλληνας Κάρολος 
Φαβιέρος ήταν ένας ειλικρινής και ανιδιοτελής 
φίλος της Ελλάδας, εμπνευσμένος από τις 
αξίες του Ελληνικού πολιτισμού, υπόδειγμα 
ηγέτη, που ασκούσε τα καθήκοντά του με 
δικαιοσύνη, ευσυνειδησία και 
γενναιοφροσύνη. Είχε ισχυρό χαρακτήρα, 
πείσμα και επιμονή. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φαβιέρος φόρεσε 
από την πρώτη στιγμή φουστανέλα και 
μαντήλι τυλιγμένο στο κεφάλι, παρόμοιο 
εκείνων που φορούσαν οι Έλληνες στρατηγοί 
Νικηταράς και Μακρυγιάννης. Ο Φαβιέρος 
γενικά είχε προσαρμοσθεί τόσο πολύ στη ζωή 
των Ελλήνων αγωνιστών, ώστε όταν τον 
έβλεπαν άγνωστοι δεν μπορούσαν πιστέψουν 
ότι δεν ήταν Έλληνας.



Η ΜΆΧΗ της 6Ης Αυγούστου 1826
Τα μεσάνυχτα της 5ης Αυγούστου οι 
τακτικοί του Φαβιέρου και οι άτακτοι του 
Καραϊσκάκη και των άλλων καπεταναίων 
στρατοπέδευσαν στο περιβόλι του 
Χαϊδαρίου, όπου σήμερα βρίσκεται ο 
πύργος «Παλατάκι».
Με διαταγή του Καραϊσκάκη όλοι οι 
άνδρες έριξαν ταυτόχρονα μια τουφεκιά 
ώστε να καταλάβουν στην Αθήνα οι 
πολιορκημένοι ότι είχε έρθει βοήθεια. Οι 
άνδρες έπιασαν θέσεις στο αγρόκτημα 
που ήταν περιφραγμένο και στους γύρω 
λόφους.
Νωρίς το πρωί της 6ης Αυγούστου 
περίμεναν τον εχθρό από στιγμή σε 
στιγμή, αφού οι τουφεκιές που είχαν ρίξει 
το προηγούμενο βράδυ είχαν προδώσει 
τις θέσεις τους



Με το που ξημέρωσε, εμφανίστηκαν οι Τούρκοι. Η μάχη κράτησε πάνω από 8 ώρες. Οι 
απώλειες για την ελληνική πλευρά ήταν ελάχιστες. Οι Τούρκοι από την άλλη έχασαν 200 
στρατιώτες, αρκετά άλογα και πολλά πολεμοφόδια. Η πρώτη αυτή μάχη του Χαϊδαρίου 
γέμισε τους άνδρες χαρά.



«Ο ελληνικός 
στρατός ήτο λίαν 
εύθυμος, οι 
στρατιώται
εναγκαλίζονταν… 
μέχρι της εσπέρας 
η στρατιωτική 
μουσική 
διασκέδαζε το 
στρατόπεδο με 
διαφόρους 
ύμνους…»



Τα ξημερώματα όμως της 
8ης Αυγούστου οι Έλληνες 
βλέπουν από το 
στρατόπεδο του Χαϊδαρίου 
να πλησιάζουν πολυάριθμοι 
Τούρκοι (υπολογίζονταν 
8.000) με επικεφαλής τον 
Κιουταχή και 2.000 ιππείς με 
τον Ομέρ πασά που είχε 
έρθει από την Κάρυστο για 
ενίσχυση.
Η μάχη ήταν σφοδρή και 
κράτησε ως το απόγευμα…



Το αποτέλεσμα της μάχης του Χαϊδαρίου είχε γενικά μόνον σημασία φθοράς 
δυνάμεων. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να φθάσουν στον αντικειμενικό 
τους σκοπό, που ήταν η διάσπαση της πολιορκίας της Ακρόπολης. Όμως ούτε ο 
Κιουταχής πέτυχε την καταστροφή του ελληνικού στρατού, παρά την συντριπτική 
υπεροχή του σε οπλισμό και αριθμό ανδρών.

Και οι δύο αποσύρθηκαν από την μάχη ζημιωμένοι. Όμως η ζημιά για τους 
Έλληνες ήταν πιο σημαντική, γιατί οι απώλειες δεν ήταν δυνατόν να 
αναπληρωθούν. Από την αιματηρή μάχη του Χαϊδαρίου βγήκαν όμως και 
ορισμένα διδάγματα. Για τους Έλληνες, ότι ήταν άκρως ριψοκίνδυνο να επιτεθούν 
κατ΄αντιπαράταξη στην πεδιάδα εναντίον εχθρού, που υπερείχε σε αριθμητική 
δύναμη. Για τον Κιουταχή ότι δεν έπρεπε να ελπίζει στην εύκολη εξουδετέρωση των 
Ελλήνων, δίδαγμα που τον απέτρεψε απ΄το να πραγματοποιήσει την σχεδιασμένη 
του επίθεση κατά του ελληνικού στρατοπέδου στην Ελευσίνα.

Οι απώλειες από όλες τις φάσεις της μάχης από αναφορά του Φαβιέρου προς 
την κυβέρνηση και άλλες διασταυρωμένες πληροφορίες από έγκυρες ιστορικές 
πηγές, ήταν για μεν τους τακτικούς 63-70 νεκροί και 50 τραυματίες των δε ατάκτων
περισσότερες. Οι Τούρκοι εξάλλου, κατά τον Φαβιέρο και τους υπολογισμούς των 
Ελλήνων έχασαν 1.700 άνδρες.





Σήμερα σε ανάμνηση 
των μαχών αυτών δύο 
κεντρικοί δρόμοι του 
Χαϊδαρίου, η 
Στρατάρχου
Καραϊσκάκη και η 
προέκτασή της, η οδός 
Φαβιέρου πήραν τα 
ονόματα των δύο 
πρωτεργατών των 
γεγονότων ακριβώς 
στο σημείο που αυτά 
διαδραματίστηκαν.
Γιατί οι δρόμοι έχουν τη 
δική τους ΙΣΤΟΡΙΑ!
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