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Η επανάσταση έχει ξεσπάσει ήδη από το 1821 και οι Έλληνες πολεμούσαν για την πολυπόθητη 
ελευθερία τους. Το 1825, 1826 και 1827 ήταν κρίσιμα χρόνια για την επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα. 
Ο Κιουταχής, έχοντας ήδη αλώσει το Μεσολόγγι, έθεσε ξανά υπό την κυριαρχία του το Δυτικό 
τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και έχει ως στόχο πλέον την κατάληψη της Ακρόπολης και τη διάλυση 
κάθε εστίας αντίστασης. 
Με την άλωση της Ακρόπολης θα εδραίωνε την κυριαρχία του Σουλτάνου, αφού θα σήμαινε την 
ολοκληρωτική ήττα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. 
Η ελληνική κυβέρνηση μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο διόρισε αρχιστράτηγο Ρούμελης το 
Γεώργιο Καραϊσκάκη. Παρά τις επιτυχίες του, όμως, ο Κιουταχής επέμενε στην απόφασή του 
να καταλάβει την Ακρόπολη της Αθήνας.Την ίδια περίοδο, η μικρή αριθμητικά δύναμη που είχε 
ορίσει ο Καραϊσκάκης υπό την αρχηγία του Βάσου Μαυροβουνιώτη στην Ελευσίνα, έμελλε να 
ενισχυθεί από 800 άνδρες υπό τις οδηγίες ενός Ελληνογάλλου συνταγματάρχη, του Διονυσίου 
Βούρβαχη. Στόχος ήταν να προβούν μαζί σε επιχείρηση αντιπερισπασμού που θα έδινε ανάσα 
στους πολιορκούμενους της Ακρόπολης οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα ανεφοδιασμού.

Ο Βούρβαχης γεννημένος στην Κεφαλονιά είχε διακριθεί στους Ναπολεόντειους πολέμους 
πιστός στο Γάλλο αυτοκράτορα. Μετά την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης ήρθε σε επαφή 
με το γαμπρό του Αντρέα Μεταξά και το 1826 έφτασε στο Ναύπλιο, έτοιμος να πολεμήσει στο 
πλευρό των Ελλήνων και μάλιστα δίπλα στον Καραϊσκάκη. Με την άφιξη στα μέσα Ιανουαρίου 1827 
και του Παναγιώτη Νοταρά με 1200 άντρες, η δύναμη του στρατοπέδου της Ελευσίνας αυξήθηκε 
σημαντικά, ενώ παράλληλα στη Σαλαμίνα βρίσκονταν άλλοι 2000 άντρες περιμένοντας οδηγίες. 
Στις 21 Ιανουαρίου τα στρατοπεδευμένα στην Ελευσίνα σώματα έφθασαν στη Χασιά. Έως τις 
26 Ιανουαρίου, ο αριθμός του στρατεύματος που βρισκόταν στη Χασιά είχε αυξηθεί έχοντας 
φτάσει περί τους 3000 με 3500 άνδρες, καθώς χωρικοί των γύρω περιοχών έσπευσαν να 
ενισχύσουν τον αγώνα τους. Αργότερα, μετακινήθηκαν στο Καματερό, όπου στρατοπέδευσαν 
σε πεδινό σημείο, αλλά και στα γύρω υψώματα. Οι τρεις αρχηγοί, Δ. Βούρβαχης, Π. Νοταράς 
και Β. Μαυροβουνιώτης διαφώνησαν ως προς το πού έπρεπε να τοποθετηθεί το στράτευμα. 
Οι  Μαυροβουνιώτης και Νοταράς υποστήριζαν την αποφυγή της τακτικής μάχης με τις δυνάμεις 
του Κιουταχή σε πεδινό σημείο, αφού μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα φυσικά υψώματα ως 
ορμητήριο. 

Ο Βούρβαχης πίστευε ότι ο εχθρός έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε μάχη κατά παράταξη 
και όχι με αιφνιδιαστικές και από πολλά σημεία επιθέσεις. Έτσι με τους άντρες του πήρε 
θέση στην πεδιάδα, ενώ οι άλλοι δύο με τις δυνάμεις τους τοποθετήθηκαν υψηλότερα. 
Στις 27 Ιανουαρίου 1827 ο Κιουταχής έχοντας αποφασίσει να καταπνίξει τα μέτωπα που είχαν 
ανοίξει, επικεφαλής 2000 πεζών και 600 ιππέων όρμησε πρώτα εναντίον της ελληνικής παράταξης 
που βρισκόταν στο Καματερό. Το βάρος της επίθεσης έπεσε στο τάγμα του Βούρβαχη. Οι πεζοί 
και οι ιππείς του Κιουταχή όρμησαν στο τάγμα του Βούρβαχη, ενώ το πυροβολικό του στράφηκε 
εναντίον των ταγμάτων του Νοταρά και του Μαυροβουνιώτη στερώντας τους κάθε πιθανότητα 
να σπεύσουν προς βοήθεια στον Βούρβαχη. Ύστερα από σκληρή μάχη η αντίσταση του Βούρβαχη 
είχε συντριβεί. 300 από τους άντρες του έπεσαν στο πεδίο της μάχης, ανάμεσά τους και ο ίδιος. 

Ο Κιουταχής πλέον θα μπορούσε να στραφεί προς το μέτωπο που είχε ανοίξει στην Καστέλλα από 
τους αγωνιστές που βρίσκονταν νωρίτερα στη Σαλαμίνα.  Η μάχη του Καματερού έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην πολιορκία της Ακρόπολης, αφού έδωσε την δυνατότητα για ανασυγκρότηση και 
ανεφοδιασμό στους προασπιστές της και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες επηρέασε τη 
γενικότερη έκβαση των πραγμάτων στη Στερεά Ελλάδα.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
ΕΠΑΛ Καματερού



 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

9:30 Προσέλευση αντιπροσωπειών μαθητών, πολιτιστικών & αθλητικών

          συλλόγων, ΚΑΠΗ, με τις σημαίες, στον Ιερό Ναό  Αγ. Γεωργίου Καματερού

10:15 Τέλεση Δοξολογίας

10:45 Επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Ηρώου

            • Κατάθεση στεφάνων • Τήρηση Ενός Λεπτού Σιγής • Εθνικός Ύμνος

11:30 ’Έναρξη Αγώνων Δρόμου-Θυσίας • Εκκίνηση Α΄Διαδρομής 1.500m

11:45  ’Εναρξη Αγώνων Δρόμου-Θυσίας • Εκκίνηση Β΄Διαδρομής 3.000m

13:00  Απονομές μεταλλίων στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του 

            Ιερού Ναού Αγ.  Γεωργίου Καματερού

15:00 – 17:00  Ξενάγηση στη Λαογραφική Συλλογή του Παραδοσιακού Λαογραφικού
                           Συλλόγου Καματερού «Το Γιορντάνι», στο δημοτικό κτίριο πολλαπλών
                           χρήσεων, επί της οδού Πατρόκλου 34 Καματερό

Δηλώσεις συμμετοχής για τον Αγώνα Δρόμου-Θυσίας δύο ώρες πριν την έναρξη 
του Αγώνα, στη βοηθητική αίθουσα του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Καματερού

  (πληροφορίες στα τηλ.: 2132039972  & 2132039970,  09:00-14:00)(πληροφορίες στα τηλ.: 2132039972  & 2132039970,  09:00-14:00)

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, παρακαλούμε να δηλώσουν την επιθυμία τους έως και την  
Τετάρτη 18/01/2023 (πληροφορίες στα τηλ: 2132039981 & 2132039979, 09:00-14:00)   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού στο πλαίσιο των 

Εορταστικών Εκδηλώσεων σας  προσκαλεί στη φετινή εκδήλωση μνήμης για τη 

           Μάχη του Καματερού “Βουρβάχεια 2023”,
συνεχίζοντας όλοι μαζί μια παράδοση και έναν τοπικό θεσμό 

ταυτισμένο στη συνείδηση όλων μας με την πόλη του Καματερού

 Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
 ΕΠΑΛ Καματερού

 Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 
      Ιερός Ναός  Αγ.  Γεωργίου Καματερού - Πλατεία Ηρώων

                  Ο Δήμαρχος                                                Ο Αντιδήμαρχος
           Αγίων Αναργύρων - Καματερού               Πολιτισμού – Αθλητισμού
                  Σταύρος Α. Τσίρμπας                                  Ηλίας Κ. Αποστόλου

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
( Β Ο Υ Ρ Β Α Χ Ε Ι Α  2 0 2 3 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Παύλου Μελά & Σωκράτους)

18:00 Χαιρετισμός Δημάρχου

           • Εκφώνηση ”Πανηγυρικού της Ημέρας” 

           • Παραδοσιακοί Χοροί από τους Εθνικοτοπικούς  Συλλόγους 

19:30 Απονομές αναμνηστικών στους συμμετέχοντες


