
 
Κεφάλαιο Γ4: Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα 

 

Ερωτήσεις: 

1. Για ποιους λόγους η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα ήταν δύσκολη; Ποιο το μόνο πλεονέκτημα; 

2. Τι αποφασίστηκε στη Λευκάδα; 

3. Ποιες περιοχές κατέλαβαν οι Έλληνες και πως αντέδρασαν οι Οθωμανοί; 

4. Ποιες σπουδαίες μάχες δόθηκαν στη Στερεά Ελλάδα; (ονομαστικά μαζί με τον 

οπλαρχηγό της καθεμιάς). 

5. Τι έγινε στη μάχη της Αλαμάνας;  

6. Είχε αντίκρισμα ο φριχτός θάνατος του Α. Διάκου στους Έλληνες; 

7. Τι έγινε στο Χάνι της Γραβιάς και ποια σημασία είχε η έκβαση της; 

 

Λόγοι που η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα ήταν δύσκολη: 

1. Είχε μικρό αριθμό Ελλήνων και ήταν αραιοκατοικημένη περιοχή. 

2. Οι πρόκριτοι εκεί δεν είχαν μεγάλη πολιτική εμπειρία. 

3. Υπήρχε ισχυρή παρουσία Οθωμανικού στρατού στη Λαμία και την Εύβοια. 

4. Εκεί κοντά βρισκόταν ο πολύ ικανός Χουρσίτ Πασάς. 

Πλεονέκτημα: Στην περιοχή υπήρχαν φημισμένοι κλέφτες και αρματολοί.  

Ιανουάριος 1821: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη των οπλαρχηγών στη Λευκάδα και 

ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της επανάστασης η 25η Μαρτίου.  

Περιοχές που κατέλαβαν οι Έλληνες: Άμφισσα (πόλη των Σαλώνων), Λιβαδιά, Αταλάντη, Θήβα, 

Χαλκίδα, Αγρίνιο (Βραχώρι), Αιτωλικό, Μεσολόγγι. 

Αντίδραση Οθωμανών: Ο Χουρσίτ Πασάς έστειλε από τα Ιωάννινα τους πασάδες Κιοσέ Μεχμές 

και Ομέρ Βρυώνη. 

Μάχη στις γέφυρες Γοργοποτάμου (Δυοβουνιώτης)         Εκδιώχθηκε από τους Οθωμανούς. 

Μάχη στην Ηράκλεια (Πανουργιάς)           Εκδιώχθηκε και τραυματίστηκε από τους Οθωμανούς 

ενώ σκοτώθηκε ο επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας.  

Μάχη Αλαμάνας (Αθανάσιος Διάκος)         Οι Έλληνες μετά από επίθεση των Τούρκων 

οπισθοχώρησαν στο όρος Καλλίδρομο. Ο Αθανάσιος Διάκος δεν εγκατέλειψε τη θέση του, 

τραυματίστηκε και πιάστηκε αιχμάλωτος. Ο Ομέρ Βρυώνης αναγνωρίζοντας τη γενναιότητά του, του 

πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή αρκεί να συμμετάσχει στο στρατό του. Ο Α. Διάκος αρνήθηκε και 

θανατώθηκε με φριχτό τρόπο. 

Ο θάνατος του Α. Διάκου: 

1. Απέδειξε ότι η επανάσταση ήταν ένας αποφασιστικός αγώνας στον οποίο οι Έλληνες θα 

έδιναν και τη ζωή τους για να νικήσουν.  

2. Ενέπνευσε τους Έλληνες οι οποίοι πήραν εκδίκηση νικώντας στο Χάνι της Γραβιάς τους 

Οθωμανούς. 

Χάνι της Γραβιάς (8 Μαΐου 1821): Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος κλείστηκε στο Χάνι με 118 

πολεμιστές ενώ βοηθούσαν από τα γύρω υψώματα και οι Πανουργιάς και Δυοβουνιώτης 

(οπλαρχηγοί)         Η μάχη σταμάτησε το βράδυ         μεγάλες απώλειες για τους Οθωμανούς (800 

Τούρκοι σκοτώθηκαν ενώ μόλις 6 Έλληνες).  

Η μάχη- νίκη των Ελλήνων στο Χάνι της Γραβιάς: 

1. Ανέκοψε την πορεία των Τούρκων προς την Πελοπόννησο. 

2. Τόνωσε το ηθικό των Ελλήνων. 

  


