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Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821. Ξεχώρισε η
μάχη στην Αλαμάνα, όπου βρήκε φρικτό θάνατο ο Αθανάσιος Διάκος και η μάχη
στο χάνι της Γραβιάς, στην οποία διακρίθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.

Δύσκολες συνθήκες






Η εξέγερση

Πλεονέκτημα

Δεν ήταν πυκνοκατοικημένη.
Οι πρόκριτοι δεν είχαν πολιτική εμπειρία.
Υπήρχε σημαντική παρουσία
τουρκικού πληθυσμού και
στρατιωτών σε Εύβοια και
Λαμία.
Στην Ήπειρο υπήρχε ο ικανότατος Χουρσίτ Πασάς.



Ύπαρξη στην περιοχή
φημισμένων κλεφτών και
αρματολών, που συντόνιζαν
τις επιχειρήσεις



Στην Λευκάδα τον
Ιανουάριο του 1821
οι οπλαρχηγοί σε
σύσκεψη για πρώτη
φορά αναφέρουν την
25η Μαρτίου ως
ημερομηνία έναρξης
της επανάστασης .

Οι πρώτες επιτυχίες
Ανατολική Στερεά




Δυτική Στερεά


Ο Πανουργιάς παίρνει την
Άμφισσα με τη βοήθεια
κατοίκων του Γαλαξιδίου.
Απελευθερώθηκαν (Λιδωρίκη,
Λιβαδιά, Αταλάντη, Θήβα.
Η Χαλκίδα με την επέμβαση του
πλοιάρχου Αντώνιου Κριεζή
πέφτει στα χέρια των Ελλήνων.



Οι Έλληνες κυριεύουν το
Βραχώρι (Αγρίνιο). Το
Αιτωλικό και το Μεσολόγγι.
Εκεί φτάνει και ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος, για να
βοηθήσει.

Η μάχη της Αλαμάνας
Ο Χουρσίτ Πασάς στέλνει τους πασάδες Κιοσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη για να καταπνίξουν την
επανάσταση. Αφού νίκησαν τους Έλληνες στην Ηράκλεια και στο Γοργοπόταμο στρέφονται προς την
Αλαμάνα. Οι ελληνικές δυνάμεις οπισθοχωρούν σε ύψωμα που βρίσκεται το επιτελείο του Αθανάσιου
Διάκου. Ειδοποιούν τον Διάκο να εγκαταλείψει τη θέση του. Εκείνος συνεχίζει να πολεμά και πιάνεται
αιχμάλωτος. Ο Ομέρ Βρυώνης του ζητά να προσχωρήσει στον στρατό του και να του χαρίσει τη ζωή. Ο
Διάκος αρνείται και θανατώνεται με φρικτό τρόπο. Η θυσία του δείχνει την αποφασιστικότητα του
αγώνα και εμπνέει τους Έλληνες αγωνιστές.

Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς
Στο Χάνι της Γραβιάς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 118 άνδρες συνεχίζει να πολεμά με τους τούρκους του
Ομέρ Βρυώνη. Οι Τούρκοι χάνουν περισσότερους από 800 άνδρες ενώ οι Έλληνες μόνο 6. τα
ξημερώματα ο Ανδρούτσος με τους άνδρες του καταφέρνουν να περάσουν ανάμεσα από τους Τούρκους.
Η μάχη στη Γραβιά ανέκοψε την πορεία των Τούρκων προς την Πελοπόννησο και τόνωσε το ηθικό των
Ελλήνων.

