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Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου Ιστορίας περιηγήθηκαν 
στους δρόμους της πόλης αναζητώντας στους οδοδείκτες τους ήρωες και τις ηρωίδες του 1821, 

έμαθαν για αυτούς ποια ήταν η σχέση τους με την πόλη της Χαλκίδας και ποια ήταν η 
προσφορά τους στην επανάσταση στην Εύβοια και γενικότερα στην Ελλάδα.  

  Χάραξαν έτσι μια ιστορική διαδρομή στην πόλη που ξεκινάει από το παλιό Κοιμητήριο του 
Αγ. Ιωάννη και φτάνει μέχρι τα παλιά ΚΤΕΛ, η οποία συνδέει τους σύγχρονους ανθρώπους με 

την ιστορία και την επανάσταση του 1821. 
 



    Χάρτης διαδρομής 









 

Στο παλιό Κοιμητήριο της πόλης μας βρίσκονται ακόμη οι τάφοι δύο μορφών του Αγώνα, του 
Γεώργιου Αποστολίδη και του Κωνσταντίνου Σωτηριάδη 

 Ο Γεώργιος Αποστολίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1800. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση 
συμμετέχοντας στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (Δεκέμβριος 1821) ως πληρεξούσιος Ανατολικής 

Χέρσου Ελλάδος. Στη συνέχεια, από τον Ιανουάριο του 1822, διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ 
Βουλευτικό, ωστόσο, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του Σώματος, απουσίασε για 
μεγάλη χρονική περίοδο από την έδρα της Διοίκησης. Δεν εντοπίζονται στις πηγές ίχνη της 
μετέπειτα πορείας του έως τις 15 Ιανουαρίου 1826, οπότε υπέγραψε από τη Σαλαμίνα το 

έγγραφο εκλογής των πληρεξουσίων Ευρίπου για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826). 
Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διορίστηκε δήμαρχος Χαλκιδέων το 1838 και 
εξελέγη βουλευτής Χαλκίδος κατά τις περιόδους 1844-7 και 1850-3. Απεβίωσε το 1875. 

 

Για τον Κωνσταντίνο Σωτηριάδη διαβάζουμε στον τάφο του:  
Κωνσταντίνος Σωτηριάδης 

Λοχαγός της Γραμμής 

Εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει τη 20 Ιουνίου 1806 και απεβίωσε ενταύθα τη [ ] Ιανουαρίου 
1888. Ηγωνίσθην εις το Φρούριον της Ακροπόλεως πληγωθείς δίς κατά τας μάχας Χαϊδάρη 

και Καρύστου. 
 

 











 

 

 Ανδρέας Γιαννίτσης : Ψαριανός καπετάνιος με καταγωγή από το χωριό Γιαννίτσι της 
Καρυστίας. Έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Εύβοια μαζί με άλλους Ψαριανούς 
καπετάνιους, όπως στον ναυτικό αποκλεισμό της Χαλκίδας το Δεκέμβριο του 1823, 
ταυτόχρονα με την πολιορκία της πόλης από τις δυνάμεις του Οδυσσέα Ανδρούτσου. 

 

  

 Νικόλαος Αποστόλης (1770-1827) : Ναύαρχος του στόλου των Ψαρών, πιθανώς με 
καταγωγή από την Κάρυστο. Συμμετείχε σε πολλές ναυμαχίες εναντίον των Τούρκων, όπως 
στη ναυμαχία στον Γέροντα εναντίον του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, μαζί με τον Ανδρέα 
Μιαούλη και τον Γεώργιο Σαχτούρη, στις 29 Αυγούστου 1824.  

 

 

 Δημήτριος Βώκος : πατέρας του Ανδρέα Μιαούλη με καταγωγή από τα Φύλλα, 
μετοίκησε πριν την Επανάσταση στην Ύδρα. 
 









 

 Κίτσος Τζαβέλλας (1801-1855) : Γόνος της επώνυμης Σουλιώτικης – Αρβανίτικης φάρας 
των Τζαβελλαίων, στρατηγός κατά την Επανάσταση. Έλαβε μέρος στις σημαντικότερες μάχες 
του Αγώνα, μεταξύ των οποίων στις πολιορκίες του Μεσολογγίου και της Αθήνας. Μετά την 
Επανάσταση διετέλεσε υπασπιστής του Όθωνα, υπουργός στρατιωτικών και 
πρωθυπουργός. Η κόρη του Καλλιόπη ήταν παντρεμένη με το γιο του Νικόλαου Κριεζώτη, 

Δημήτριο.  
 

 Νικόλαος Κριεζώτης (1785-1853) : Κορυφαία μορφή της Επανάστασης στην Εύβοια. 
Πολέμησε σε πολλές μάχες και συνεργάστηκε με όλους τους επιφανείς αρχηγούς 
(Ανδρούτσο, Καραϊσκάκη, Μακρυγιάννη, Φαβιέρο κλπ.). Επί Όθωνα διορίστηκε 
τοποτηρητής Ευβοίας, εξαιτίας όμως της συμμετοχής του σε κινήματα εναντίον του βασιλιά 
υπέστη διώξεις και κατέφυγε στη Σμύρνη, όπου και πέθανε. 
 

 Λόρδος Βύρων (1788-1824) : Άγγλος ποιητής του ρομαντισμού και εμβληματική μορφή 
του φιλελληνικού κινήματος. Σε πολλά ποιήματά του ύμνησε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό 
και τις ομορφιές της Ελλάδας, ενώ προσέφερε όλη του την περιουσία για τον Αγώνα των 
Ελλήνων. Πέθανε στο Μεσολόγγι.  









 

 Νεόφυτος (1780-1851) : Επίσκοπος Καρύστου, με καταγωγή από τα Φύλλα. Υπήρξε μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας και συνέβαλε τα μέγιστα στον Αγώνα στην Εύβοια. Στρατολογούσε άνδρες και 
επιχειρούσε εναντίον των Τούρκων στην περιοχή της Καρύστου, με κορυφαία στιγμή τη μάχη στα 
Στύρα στις αρχές του 1822. Για την προσφορά του τιμήθηκε από τον βασιλιά Όθωνα. 

  

 Μπαλαλαίοι : Οικογένεια κλεφτών και αγωνιστών της Εύβοιας με τόπο καταγωγής το Αφράτι και 
χώρο εγκατάστασης και δράσης κυρίως τα χωριά Γαλατσάδες και Κοκκινομηλιά στη βόρεια Εύβοια. 
Έλαβαν μέρος στη μάχη στα Βρυσάκια υπό τις διαταγές του Αγγελή Γοβιού, ενεπλάκησαν όμως σε 
διαμάχη μαζί του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα από τα πέντε αδέλφια της 
οικογένειας. Ο αδελφός που απέμεινε συμμετείχε σε ενέδρα στις 28 Μαρτίου 1822, που οδήγησε 
στο θάνατο του Κώτσου Δημητρίου και των αδελφών Γοβιού (Αγγελή και Αναγνώστη).  

 

 Αγγελής Γοβιός ή Γοβγίνας (1780 – 1822) : Κορυφαία μορφή της Επανάστασης από τη Λίμνη της 
Εύβοιας. Υπηρέτησε στο στρατό του Αλή Πασά και έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Συμμετείχε 
μαζί με τον Ανδρούτσο στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς και στη συνέχεια έγινε αρχηγός του 
ελληνικού στρατοπέδου στα Βρυσάκια, όπου πρωτοστάτησε στην ομώνυμη μάχη τον Ιούλιο του 
1821. Συγκρούστηκε με την κλέφτικη οικογένεια των Μπαλαλαίων. Σκοτώθηκε στις 22 (ή 28) 
Μαρτίου 1822 σε ενέδρα των Τούρκων στην περιοχή «Δύο Βουνά». 

 















 

 Ηλίας Μαυρομιχάλης : Αγωνιστής από τη Μάνη, γιος του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Μετά από 
πρόσκληση του επισκόπου Καρύστου Νεόφυτου ήρθε στην Εύβοια, προκειμένου να 
συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάληψης της Καρύστου. Έχασε τη ζωή του σε μάχη στα Στύρα στις 
16 Ιανουαρίου 1822. 

 

 Κώτσος Δημητρίου: Αγωνιστής της Επανάστασης από τα Χάλια (σημερινή Δροσιά), υπαρχηγός 
του Αγγελή Γοβιού, στο πλευρό του οποίου πολέμησε στη νικηφόρα μάχη στα Βρυσάκια τον 
Ιούλιο του 1821. Σκοτώθηκε μαζί με τον Γοβιό σε ενέδρα των Τούρκων στις 22 ή 28 Μαρτίου 1822 
στην περιοχή «Δύο Βουνά». 

 

 Οδυσσέας Ανδρούτσος (1790-1825) : Κορυφαία μορφή του Αγώνα στην Ανατολική Στερεά και 
την Εύβοια. Υπηρέτησε στην αυλή του Αλή Πασά και έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας. 
Συμμετείχε σε πολλές μάχες, όπως στο Χάνι της Γραβιάς, συνεργάστηκε με Ευβοιώτες 

οπλαρχηγούς, όπως ο Νικόλαος Κριεζώτης, καθώς και με τον Νεόφυτο Καρύστου και τον Γάλλο 
στρατηγό Φαβιέρο. Ως αρχηγός της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά επιχείρησε ανεπιτυχώς 
να καταλάβει τη Χαλκίδα μεταξύ Δεκεμβρίου 1823 και Απριλίου 1824. Αργότερα κατηγορήθηκε 
για μυστικές συνεννοήσεις με τους Τούρκους, φυλακίστηκε στην Ακρόπολη της Αθήνας και 
πέθανε στις 5 Ιουνίου 1825. 

 





 

Κάρολος Φαβιέρος (1783-1855) : Γάλλος στρατιωτικός και φιλέλληνας. Ήρθε εθελοντικά στην 
Ελλάδα για να συμμετάσχει στην Επανάσταση. Πολέμησε σε πολλές μάχες, μεταξύ αυτών στην 

Κάρυστο και στην πολιορκία της Ακρόπολης, αλλά και στην εκστρατεία του Μωριά το 1828, 
συνοδεύοντας τον τακτικό γαλλικό στρατό. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον ανακήρυξε 

επίτιμο Έλληνα πολίτη και ο βασιλιάς Όθωνας του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του 
Σωτήρος. Λόγω διαφωνίας με τον Καποδίστρια επέστρεψε στη Γαλλία, όπου έλαβε στρατιωτικά 

αξιώματα. 
 

 

 

Τα ιστορικά στοιχεία για τα πρόσωπα της επανάστασης επιμελήθηκε ο ιστορικός σύμβουλος του 
προγράμματος «Δρόμοι της Ιστορίας» Βασίλης Παπαδόπουλος. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απέναντι από το Εργατικό Κέντρο, επί της οδού Μ. Φριζή, σε μια γωνιά της εισόδου του παλαιού σταθμού των 
Υπεραστικών Λεωφορείων Ευβοίας (ΚΤΕΛ) στη Χαλκίδα υπάρχει ένα μικρό υπόστεγο. Κάτω από το υπόστεγο 
βρίσκεται ένα σημαντικό τοπόσημο του παρελθόντος της πόλης μας που δεν είναι άλλο από ένα ακόμα τμήμα 
του  Βυζαντινού τείχους της πόλης μας. 
https://www.square.gr/to-teixos-sta-palia-ktel/2904 
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Η δράση ενθουσίασε τους μαθητές και τις μαθήτριες, γιατί τους αποκάλυψε γειτονιές και 
μνημεία της πόλης που δεν είχαν επισκεφτεί νωρίτερα, συνέδεσαν οδούς της πόλης με την 

τοπική ιστορία, έμαθαν για τους ήρωες και τις ηρωίδες στοιχεία για τη δράση και την 
προσφορά τους, περπάτησαν όλοι/ες μαζί παρατηρώντας τα σημάδια του χτες και του σήμερα 
και επίσης έβγαλαν πολύ ωραίες φωτογραφίες χάρη στη συνδρομή της Λέσχης Φωτογραφίας 

που συνοδεύει κάθε φορά όλες τις δράσεις του Ομίλου Ιστορίας. 
 



 

Καμάρες  

Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο. 

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της Χαλκίδας στην 
περιφερειακή οδό, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο.  

Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν οι 
Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί. 

 


