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ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αγώνες επιχειρηματολογίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  – ΚΩΝΣΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Δυο μορφές του Αγώνα στο παλιό κοιμητήριο της πόλης

ΤΑΞΗ Γ - ΤΜΗΜΑ 2ο – Ιωάννα Ηλιοπούλου 



Τεκμήριο 1: Έγγραφο του Βουλευτικού προς τον Αγγελή Γοβιό, το οποίο 
υπογράφεται μεταξύ άλλων και από τον Γεώργιο Αποστολίδη (16/2/1822)
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμος 9, σ. 157
https://paligenesia.parliament.gr/page.php?id=4792
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Α ΟΜΑΔΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  
Δυο μορφές του Αγώνα στο παλιό κοιμητήριο της πόλης

https://paligenesia.parliament.gr/page.php?id=4792


Τεκμήριο 2: Ο Γεώργιος Αποστολίδης αιτείται αποζημίωσης από την Επιτροπή του 
Αγώνος για τις υπηρεσίες που πρόσφερε κατά την Επανάσταση
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Αρχείο Αγωνιστών
Ψηφιακό Αρχείο 1821
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/4836
(Απόσπασμα της αίτησης)
«Εν Χαλκίδι την 7ην Μαΐου 1865
Προς την επί των θυσιών και αγώνων εξεταστική επιτροπή
Κύριε Πρόεδρε, 
Άμα της εθνεγερτηρίου ελληνικής σάλπιγγος και της επαναστατικής Σημαίας… 
εγκαταλείψας αδελφούς και άλλους συγγενείς εις τους πρώτους έλαβον μέρος εις 
την σύστασιν του πρώτου κατά την Εύβοιαν εν Βρυσακίοις στρατοπέδου μετά των 
αειμνήστων δύο οπλαρχηγών Αγγελήν Νικολάου και Κώτζου Ιωάννου ως Σύμβουλος
και γραμματεύς αυτών διατελών, τούτου δ’ ένεκα εφονεύθη πάραυτα παρά των 
Τούρκων ο πρεσβύτερος των αδελφών μου και προστάτης της εκ πατρός 
οικογενείας μας Δημήτριος Αποστόλου ο και μόνος Κοτζάμπασης τότε της πόλεως 
Χαλκίδος… και διερπάγη τότε άπασα η κοινή περιουσία ημών, ως είναι 
πασίγνωστον, και ηχμαλωτίσθη δε ολόκληρος η μεγάλη ημών οικογένεια 
διατελέσασα αιχμάλωτος μέχρι του έτους 1823, ότε Βουλευτής ων ηλευθέρωσα 
αυτούς δι’ ανταλλαγής αιχμαλώτων Οθωμανών της Τριπόλεως εν τω στρατοπέδω 
των Βρυσακίων εμού διατελούντος υπασπιστού του οπλαρχηγού Αγγελή 
προσελθών απλούς στρατιώτης, τότε και ο διάσημος… γενόμενος στρατηγός 
Κριεζώτης… στρατιωτικώς μεν παρευρεθείς εις την μάχην των Βρυσακίων και Δύο 
Βουνών μετά των οπλαρχηγών Αγγελή και Κώτζου… εις την μάχην του Ανηφορίτου 
μετά του καπετάν Μηνά, εις Κάρυστον μετά του Ν. Τομαρά και μετά του Οδυσσέως 
Ανδρούτζου εις Βρυσάκια και Υπάτην. Πολιτικώς δε εις τας ανωτέρας της πατρίδος 
θέσεις… διωρίσθη Πληρεξούσιος και Βουλευτής όλης της Ευρίπου εις την πρώτην 
Εθνικήν Συνέλευσιν και Βουλήν καθώς και εις την εν Άστρει δευτέραν Συνέλευσιν…
Αλλ’ ενώ τοιαύται και τοσαύται εισίν, Σ. Επιτροπή, αι προς την πατρίδαν υπηρεσίαι 
και θυσίαι μου δυστυχώς περί εμού δεν ελήφθη η ελάχιστος πρόνοια μηδέν μοι 
εχορηγήθη η οφειλομένη από την εκφρασθείσαν ευγνωμοσύνην της πατρίδος υλική
και πραγματική συνδρομή περίθαλψις, ή τουλάχιστον η χρεωστουμένη 
ικανοποίησις των αναμφισβητήτων χρηματικών θυσιών μου… μόνος ίσως τοσούτον 
διαφορώ και δυστυχώ εν τω γήρατί μου μη δυνάμενος να θεραπεύσω τους 
υπολοίπους της αδυνάτου οικογενείας μου ανάγκας καν ζων να αποκαταστήσω 
τουλάχιστον τας κόρας μου!!!...
Ευπειθέστατος
Γ. Αποστολίδης
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Τεκμήριο 3: Μαυρομμάτης Ιωάννης, Ιστορία της εν Ευβοία Επαναστάσεως του 
1821, Χαλκίδα 1892, σ. 11-12
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Τεκμήριο 4: Γεώργιος Αποστολίδης
https://representatives1821.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce
%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce
%b9%ce%bf%cf%82/

Τεκμήριο 5: Ο τάφος του Γεώργιου Αποστολίδη
https://www.findagrave.com/memorial/186890376/georgios-apostolidis
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣΛΟΧΑΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1806 ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1806 ΚΑΙ 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΗ [  ] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1888ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΗ [  ] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1888

ΗΓΩΝΙΣΘΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΛΗΓΩΘΕΙΣ ΔΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣΗΓΩΝΙΣΘΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΛΗΓΩΘΕΙΣ ΔΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ
ΜΑΧΑΣ ΧΑΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΜΑΧΑΣ ΧΑΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
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Β ΟΜΑΔΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Δυο μορφές του Αγώνα στο παλιό κοιμητήριο της πόλης
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https://el.wikipedia.org

Επιχειρήσεις του τακτικού στρατού   (όπου έλαβε μέρος ο Σωτηριάδης)  

1826

Κύριο λήμμα: Πολιορκία της Καρύστου (1826)

Τον Φεβρουάριο του 1826, ο Κάρολος Φαβιέρος αποφάσισε να εκστρατεύσει εναντίον του 
φρουρίου της Καρύστου, με σκοπό να το καταλάβει και να εξασφαλίσει στο στρατό του τρόφιμα 
και πολεμοφόδια (αφού η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα έξοδα 
συντήρησης του στρατού). Ο Φαβιέρος, επικεφαλής του Α΄ τάγματος Πεζικού, του Ιππικού, του 
Πυροβολικού, 120 "σταυροφόρων" και 300 ατάκτων, προσπάθησε ανεπιτυχώς και με πολιορκία 
αρκετών ημερών να καταλάβει το καλά οχυρωμένο φρούριο της πόλης. Ωστόσο, μπροστά στην 
υπέρτερη αριθμητική δύναμη των Τούρκων και τα επισιτιστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την επιχείρηση, και να επιστρέψει (με πολλές απώλειες στρατιωτών)
στην Αθήνα. Αλλά και για το Ιππικό, που συνόδευσε το Πεζικό στην εκστρατεία, η εκστρατεία ήταν
καταστροφική. Αν και γενικά, οι Ιππείς πολέμησαν γενναία στις συγκρούσεις σώμα με σώμα, η 
απώλεια όμως της σημαίας του Σώματος, όταν ο σημαιοφόρος έπεφτε νεκρός από τις σπαθιές των 
Τούρκων ιππέων, κόστισε στο Σώμα, την τιμή να φέρει σημαία μέχρι και το 1922. [11]. 
Απογοητευμένος από το συμβάν, ο διοικητής του Ιππικού, επίλαρχος Ρεϊνώ, υπέβαλε την 
παραίτηση του, και έφυγε για την πατρίδα του. 

Κύριο λήμμα: Μάχη του Χαϊδαρίου (1826)

Στην Αθήνα, το στράτευμα παρέλαβε τις πρώτες "επίσημες" στολές του, σταλμένες από το 
Λονδίνο. Οι στολές αποτελούνταν από γαλάζια χιτώνια, γκρι παντελόνια, δερμάτινες λευκές χιαστί 
εξαρτύσεις, που στήριζαν τις μαύρες δερμάτινες φυσιγγιοθήκες και την μαύρη θήκη της 
ξιφολόγχης. Στο κεφάλι φορούσαν μαύρο δερμάτινο κράτος με μαύρο χαμηλό λοφίο. [12]
Ο Φαβιέρος, τον Ιούλιο του 1826, αναγκάστηκε λόγω της διάλυσης του Δ΄ Τάγματος (απώλειες 
ζωών και λιποταξίες) να αναδιοργανώσει το στράτευμα. Έτσι, στις 20 Ιουλίου του 1826 το πεζικό 
αριθμούσε 3 τάγματα. Το Α΄και Β΄ Τάγμα αριθμούσαν περί τους 1.440 στρατιώτες ενώ το Γ΄ Τάγμα
είχε 480 στρατιώτες.
Τον Αύγουστο του 1826 το ελληνικό πεζικό συμμετείχε στη Μάχη του Χαϊδαρίου και στην 
πολιορκία της Ακρόπολης, συνεργαζόμενος με τον αρχηγό των ατάκτων στρατιωτών, Γεώργιο 
Καραϊσκάκη. Στο Χαϊδάρι, επιβεβαιώθηκε η σημασία της ύπαρξης τακτικού στρατού, καθώς το 
πειθαρχημένο σώμα στρατού έδωσε δείγματα της υπεροχής του. Το ένα τάγμα, σχηματίζοντας 
βαθιά φάλαγγα ανά διλοχία και με ταχύ βήμα και με προτεταμένες τις ξιφολόγχες κατάφερε να 
διαλύσει την επίθεση των Τούρκων ιππέων. Την επόμενη ημέρα, τα δυο τάγματα με προτεταμένες 
τις ξιφολόγχες, και σε διάταξη φάλαγγας, επιτέθηκαν κατά των Τουρκικών πυροβολαρχιών. Οι 
Τούρκοι, πυροβολητές και ιππείς, μην αντέχοντας την πίεση από την συντεταγμένη πορεία και την 
θέα των προτεταμένων λογχών, εγκατέλειψαν τις θέσεις και τράπηκαν σε άτακτη φυγή.[13] 

Κύριο λήμμα: Πολιορκία της Ακροπόλεως (1826-27)

Ωστόσο, η σημαντικότερη συμβολή του τακτικού στρατού και του ίδιου του Φαβιέρου προσωπικά, 
στον απελευθερωτικό αγώνα, ήταν η επιχείρηση διάσπασης του τουρκικού αποκλεισμού της 
Ακρόπολης και ο ανεφοδιασμός της ελληνικής φρουράς με τρόφιμα, όπλα και πυρομαχικά. Η 
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ενέργεια αυτή, που έγινε μυστικά την νύχτα της 13ης Δεκεμβρίου του 1826, παράτεινε την άμυνα 
του φρουρίου κατά 4 ολόκληρους μήνες δίνοντας πολύτιμο χρόνο για στρατιωτικές και 
διπλωματικές ενέργειες στην ελληνική πλευρά. 

Μετά από αυτές τις μάχες, ο τακτικός στρατός, στρατοπέδευσε στα Μέθανα, στο μόνιμο 
στρατόπεδό του, στη λεγόμενη "Τακτικούπολι". 

1827

Κύριο λήμμα: Εκστρατεία της Χίου

Στις αρχές του 1827 ο Φαβιέρος αποδέχτηκε την πρόταση των Χιακής κοινότητας της διασποράς 
να αναλάβει τα έξοδα του στρατού, προκειμένου αυτός να επιχειρήσει απόβαση και απελευθέρωση 
του νησιού. Πράγματι, ο Φαβιέρος με περίπου 700 τακτικούς στρατιώτες χωρισμένους 3 τάγματα, 
150 πυροβολητές με 10 πυροβόλα (ελαφριά και βαριά) και 200 περίπου ιππείς, αποβιβάστηκε στο 
νησί και κατάφερε να εγκλωβίσει τους Τούρκους στο φρούριο του νησιού, του οποίου άρχισε την 
πολιορκία. Ωστόσο, έπειτα από μήνες προσπαθειών, ο ελληνικός στρατός αποχώρησε άπρακτος 
από το νησί, κυρίως λόγω του ελλιπούς ναυτικού αποκλεισμού του νησιού, που θα του στερούσε 
τον ανεφοδιασμό και θα ανάγκαζε τους Τούρκους σε παράδοση. 

Περί τόπων μνήμης.
https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/234-mnimeio-dimitriou-
ypsilanti#faqnoanchor

Η Ελλάδα πολεμάει, τα ταφικά μνημεία του Αγώνα στο Α νεκροταφείο

https://www.blod.gr/lectures/i-elliniki-epanastasi-sti-dimosia-istoria-i/

Στο 0.29  λεπτό η Ζέτα Αντωνοπούλου 
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https://el.wikipedia.org/wiki/1827
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1826
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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