
 

 

 
 
 

ΙΣΟΡΙΑ Σϋ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3θ – ΚΕΦ 4 : ¨Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ¨ 
27Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΑΚΑΛΟ ΒΑΙΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Δύσκολερ σςνθήκερ 

 
Πλεονέκτημα 

 
Η εξέγεπση 

 

Η φπαρξθ ςτθν περιοχι 
φθμιςμζνων κλεφτϊν  και 
αρματολϊν, που ςυντόνιηαν 
τισ επιχειριςεισ 

τθν Λευκάδα τον Ιανουάριο του 
1821 οι οπλαρχθγοί ςε ςφςκεψθ 
για πρϊτθ φορά  αναφζρουν 
τθν 25θ Μαρτίου ωσ θμερομθνία 
ζναρξθσ τθσ επανάςταςθσ . 

 Δεν ιταν πυκνοκατοικθμζνθ. 

 Οι πρόκριτοι δεν είχαν πολιτι- 
   κι εμπειρία. 

 Τπιρχε ςθμαντικι παρουςία 
   τουρκικοφ  πλθκυςμοφ και 
   ςτρατιωτϊν ςε Εφβοια και 
   Λαμία. 

 τθν Ήπειρο υπιρχε ο ικανό- 
   τατοσ  Χουρςίτ Παςάσ. 

Οι πρϊτεσ 

επιτυχίεσ 

Ανατολικι Στερεά Δυτικι Στερεά 

Οι Ζλλθνεσ κυριεφουν το Βραχϊρι   
(Αγρίνιο). Σο Αιτωλικό και το  
Μεςολόγγι. 
Εκεί φτάνει και ο Αλζξανδροσ 
Μαυροκορδάτοσ για να βοθκιςει. 

 Ο Πανουργιάσ παίρνει τθν Άμφιςςα  
με τθ βοικεια κατοίκων του 
Γαλαξιδίου.  

 Απελευκερϊκθκαν (Λιδωρίκι, 
Λιβαδιά, Αταλάντθ, Θιβα.  

 Η Χαλκίδα με τθν επζμβαςθ του 
πλοιάρχου Αντϊνιου Κριεηι πζφτει 
ςτα χζρια των Ελλινων. 

Η μάχθ τθσ Αλαμάνασ 

Ο Χουρςίτ Παςάσ ςτζλνει τουσ παςάδεσ Κιοςζ Μεχμζτ και Ομζρ Βρυϊνθ για να καταπνίξουν τθν επανάςταςθ. 
Αφοφ νίκθςαν τουσ Ζλλθνεσ ςτθν Ηράκλεια και ςτο Γοργοπόταμο ςτρζφονται προσ τθν Αλαμάνα. Οι ελλθνικζσ 
δυνάμεισ οπιςκοχωροφν ςε φψωμα που βρίςκεται το επιτελείο του Ακανάςιου Διάκου. Ειδοποιοφν τον Διάκο να 
εγκαταλείψει τθ κζςθ του. Εκείνοσ ςυνεχίηει να πολεμά τραυματίηεται και πιάνεται αιχμάλωτοσ. Ο Ομζρ Βρυϊνθσ 
του ηθτά να προςχωριςει ςτον ςτρατό του και να του χαρίςει τθ ηωι. Ο Διάκοσ αρνείται και κανατϊνεται με 
φρικτό τρόπο. Η κυςία του δείχνει τθν αποφαςιςτικότθτα του αγϊνα και εμπνζει τουσ Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ. 

Η μάχθ ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ 

το Χάνι τθσ Γραβιάσ ο Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ με 118 άνδρεσ ςυνεχίηει να πολεμά με τουσ τοφρκουσ του Ομζρ 
Βρυϊνθ. Οι Σοφρκοι χάνουν περιςςότερουσ από 800 άνδρεσ ενϊ οι Ζλλθνεσ μόνο 6. Σα ξθμερϊματα ο 
Ανδροφτςοσ με τουσ άνδρεσ του καταφζρνουν να περάςουν ανάμεςα από τουσ Σοφρκουσ χωρίσ να γίνουν 
αντιλθπτοί. Η μάχθ ςτθ Γραβιά ανζκοψε τθν πορεία των Σοφρκων προσ τθν Πελοπόννθςο και τόνωςε το θκικό 
των Ελλινων. 


