
03.13 Οι αγώνες του Καραϊσκάκη 

  

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ποιος ήταν ο επόμενος στόχος των Τούρκων ; 

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου, για να καταστείλει την Επανάσταση στη Στερεά 

Ελλάδα, ο Κιουταχής κινήθηκε τον Απρίλιο του 1826 προς την Ακρόπολη, στην 

Αθήνα, που την υπερασπιζόταν φρουρά με αρχηγό τον στρατηγό Γιάννη Γκούρα. 

  

Ποιος ήταν ο σχεδιασμός του Καραϊσκάκη ; 

Η επαναστατική κυβέρνηση διόρισε αρχιστράτηγο της Στερεάς Ελλάδας τον 

Γεώργιο Καραϊσκάκη. Αυτός, για αναγκάσει τους Τούρκους να αποσύρουν 

στρατεύματα από την Ακρόπολη (αντιπερισπασμός, δηλ. για να τραβήξει την 

προσοχή του αντιπάλου σε άλλο σημείο από αυτό που ήθελε να πλήξει), κινήθηκε 

τον Οκτώβριο του 1826 στην περιοχή της Στερεάς, προκειμένου να ξεσηκώσει τα 

μέρη που είχαν υποταχθεί και να παρεμποδίσει τον ανεφοδιασμό των Τούρκων 

από τη Θεσσαλία. 

  

Ποιες μάχες έδωσε ο Καραϊσκάκης και τι πέτυχε ; 

Ο Καραϊσκάκης νίκησε τους Τούρκους στην Αράχοβα το Νοέμβριο του 

1826 και στο Δίστομο της Βοιωτίας τον Ιανουάριο του 1827. Έως τις αρχές του 1827 

είχε κατορθώσει να εκδιώξει τα οθωμανικά στρατεύματα από το μεγαλύτερο μέρος 

της Στερεάς Ελλάδας. 

Έχοντας αποπροσανατολίσει τους Τούρκους, έσπευσε τότε στην Αττική για να 

βοηθήσει τους πολιορκημένους αγωνιστές και στρατοπέδευσε στο Κερατσίνι. 

  

http://sainia.gr/images/ST_taxi/istoria/C13_Oi_agwnes_tou_karaiskaki/arithmogrammi.jpg


Ποια γεγονότα οδήγησαν στον θάνατο του Καραϊσκάκη ; 

Η κυβέρνηση εκείνον τον καιρό διόρισε αρχιστρατήγους σε στεριά και θάλασσα 

τους Άγγλους φιλέλληνες αξιωματικούς Τσορτς και Κόχραν. Ο σχεδιασμός τους 

ήταν να επιτεθούν κατά των Τούρκων, ώστε να σωθεί η Ακρόπολη. 

Μια μέρα πριν την επίθεση έγινε μια μικροσυμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 

στο Φάληρο. Ο Καραϊσκάκης παρότι άρρωστος έσπευσε να προλάβει την επέκταση 

της μάχης. Τότε τραυματίστηκε θανάσιμα στον Ανάλατο και ξεψύχησε την επόμενη 

μέρα, 23 Απριλίου του 1827. 

Λίγο πριν πεθάνει, συνέστησε στους συγκεντρωμένους οπλαρχηγούς να έχουν 

ομόνοια και να συνεχίσουν τον αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας. 

  

Ποια ήταν η κατάσταση στη Στερεά Ελλάδα μετά τον θάνατο του Καραϊσκάκη ; 

Ο απρόσμενος θάνατος του Καραϊσκάκη, που ήταν εξαιρετικά αγαπητός στους 

στρατιώτες του, έριξε το ηθικό των πολεμιστών. Η σύγκρουση τελικά κατέληξε σε 

μεγάλη ήττα των Ελλήνων. 

• Πολλοί οπλαρχηγοί, όπως ο Γεώργιος Δράκος και ο Λάμπρος Βέικος αλλά 

και πάνω από χίλιοι αγωνιστές έχασαν τη ζωή τους. 

• Η Ακρόπολη παραδόθηκε το Μάιο του 1827 στους Τούρκους πολιορκητές 

της. 

  

Γλωσσάρι 

Ρούμελη : Έτσι ονομαζόταν η Στερεά Ελλάδα, από την τουρκική λέξη Rumili (=χώρα 

των Ρωμιών) 

Αντιπερισπασμός : Πολεμική ενέργεια που πραγματοποιείται για να αποσπαστεί η 

προσοχή του αντιπάλου σε άλλο σημείο απ' αυτό που επιδιώκουμε να πλήξουμε. 

Δίστομο, Αράχοβα : Χωριά της Βοιωτίας. 

Τσορτς και Κόχραν : Πρόκειται γα τον σερ Ρίτσαρντ Τσορτς και τον λόρδο Τόμας 

Κόχραν. 
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