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Η μάχη εις της Γραβιάς το Χάνι, πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου.
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Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς
Ελληνική Επανάσταση του 1821

Χρονολογία: 8 Μαΐου 1821

Τόπος: Γραβία

Έκβαση: Νικη των Ελλήνων

Ηγετικά πρόσωπα: Οδυσσέας Ανδρούτσος - Ομερ Βρυώνης 

Δυνάμεις: Έλληνες 120- Οθωμανοί 9000

Απώλειες: 6 νεκροί 2 τραυματίες-300 νεκροί 600 τραυματίες 



 Οι πρωταγωνιστές

 της μάχης στο Χάνι της Γραβιάς

     

Ήταν γνωστός και ως καπετάν Ανδρούτσος, ήταν 
επιφανής αγωνιστής οπλαρχηγός της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Πολέμησε μέχρι το 1820 για 
λογαριασμό του Αλή Πασά και στη συνέχεια 
αγωνίστηκε για την ελευθερία της Ελλάδας.

Ο Ομέρ Βρυώνης ήταν Τουρκαλβανός πασάς και 
υπήρξε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην ελληνική ιστορία 
έγινε γνωστός από την ανάμειξή του στα πρώτα 
στάδια της Ελληνικής Επανάστασης.

Οδυσσέας Ανδρούτσος Ομέρ Βρυώνης



 Οι πρωταγωνιστές στο Χανι της 
Γραβιάς

Ο Δημήτριος Ξηρός ή 
Πανουργιάς ήταν 
Έλληνας 
οπλαρχηγός της 
επαρχίας Αμφίσσης, 
καταγόμενος από τον 
Άγιο Γεώργιο 
Φωκίδας και 
γεννημένος στη 
Δρέμισσα. Υπήρξε 
από τους 
σημαντικότερους 
οπλαρχηγούς του 
Αγώνα

Ο Γιάννης Ξύκης ή 
Δυοβουνιώτης ήταν 
Έλληνας οπλαρχηγός 
της Στερεάς, γεννημένος 
στο χωριό Δύο Βουνά 
της Φθιώτιδας, γιος της 
Τριανταφυλλιάς και του 
Κώστα Ξύκη. Σε ηλικία 
13 ετών είδε τον πατέρα 
του κρεμασμένο από 
τους Τούρκους, γεγονός 
που επηρέασε 
καθοριστικά τη μετέπειτα 
πορεία του.



Η εξέλιξη των γεγονότων πριν την μάχη

Στις 3 Μαΐου του 1821,ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 
έφτασε στη Γραβιά με μία ομάδα από 100 
περίπου άνδρες. Ο Πανουργίας και ο 
Δυοβουνιώτης έπιασαν τα υψώματα του Χλωμού. Ο 
Οδυσσέας Ανδρούτσος μαζί με τους άνδρες του 
κλείστηκαν στο Χάνι της Γραβιάς. 

 Συνολικά εκατόν είκοσι άνδρες (μαζί με το 
προσωπικό του Χανίου) πιάστηκαν στο χορό και 
μέσα σε λίγα λεπτά, είχαν μετατρέψει το Χάνι 
σε απόρθητο φρούριο. Έφραξαν τα ανοίγματα και 
άνοιξαν πολεμίστρες.



Η πορεία της μάχης-Η Ηρωική Εξοδος
Μόλις έφτασε ο Ομέρ Βρυώνης αντιλήφθηκε όσα συνέβαιναν μέσα στο Χάνι και θύμωσε πολύ, καθώς 
συνειδητοποίησε ότι ο Ανδρούτσος δεν είχε φτάσει εκεί για να προσχωρήσει στον τουρκικό στρατό, αλλά για 
να του εμποδίσει την κάθοδο προς Σάλωνα και Πελοπόννησο.

Αφού οι Τούρκοι περικύκλωσαν την περιοχή και το χάνι, έστειλε τον Χασάν-δερβίση για να πει στον 
Ανδρούτσο να παραδοθεί. Όμως ο Ανδρούτσος δεν δέχτηκε και η διαπραγμάτευση έγινε υβριστική, με 
αποτέλεσμα ο δερβίσης να πέσει νεκρός από σφαίρα του Ανδρούτσου. Αυτό έδωσε το σύνθημα της μάχης.

 Ο Βρυώνης βλέποντας τους άνδρες του να πέφτουν από τα πυρά των Ελλήνων, διέταξε να φέρουν κανόνια ή 
και πυροβόλα, από τη Λαμία, για ν' ανατινάξει το κτήριο.Οι Έλληνες, που κατάλαβαν τις προθέσεις τους, τη 
νύχτα, αργά προς τα ξημερώματα, αφού είχαν πετύχει να σκοτώσουν πάνω από 300 Τούρκους, 
καθυστερώντας ταυτόχρονα την πορεία του εχθρού, κατάφεραν να εγκαταλείψουν κρυφά το χάνι περνώντας 
ανάμεσα από τις εχθρικές τουρκικές γραμμές. 

Η ιδιαίτερα παράτολμη έξοδος τούς στοίχισε μόνο 6 νεκρούς.

.



Οι συνέπειες της μάχης
Τα θύματα των Τούρκων ήταν πολυάριθμα. Πάνω από 300 είχαν σκοτωθεί και 600 είχαν τραυματιστεί μέσα 
σε λίγες ώρες. Οι Έλληνες έχασαν μόνο 6 πολεμιστές. 

Η στρατηγική επιτυχία της μάχης αυτής ήταν μεγάλη. 

Εμπόδισε την κάθοδο του Ομέρ Βρυώνη στην Πελοπόννησο και διευκόλυνε τη νίκη στο Βαλτέτσι, που 
εμψύχωσε τους Έλληνες και την επανάσταση.

Συγκεκριμένα, μετά τη μάχη στη Γραβιά, ο Βρυώνης συγκλονίστηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να 
σταματήσει προσωρινά την εκστρατεία του και να υποχωρήσει στην Εύβοια.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1


Ο ρόλος των Χανίων
Τα  Χάνια ήταν τα Πανδοχεία της εποχής 
και είχαν μεταξύ τους απόσταση  35-40 
χιλιόμετρα. 

Αποτελούνταν από το κυρίως κτίσμα, 
συνήθως  ήταν δίπατο.Ακόμα ήταν φτηνά σαν 
τα σημερινά MOTEL για τους ταξιδιώτες.
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