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Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΡΙΑΛΩΝ

      Η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης για την απελευθέρωση του
πολύπαθου  γένους  μας,  μας  δίνει  την  ευκαιρία  να  αναδείξουμε  γεγονότα  και  ηρωικές  μορφές
αγωνιστών, που έχουν ¨ περάσει στη λήθη” της σύγχρονης ιστορικής αναφοράς.
      Η Εύβοια και κυρίως η πρωτεύουσά της η Χαλκίδα γνώρισε πολλούς κατακτητές, οι χειρότεροι
όμως όλων ήταν οι Οθωμανοί Τούρκοι, που την κυρίευσαν από τους Ενετούς, με παρόμοιο τρόπο
όπως την Κωνσταντινούπολη, το 1470μ.χ. Πριν από τη Χαλκίδα οι Τούρκοι είχαν καταλάβει και τις
υπόλοιπες  περιοχές  της  Εύβοιας  και  ο  χριστιανικός  πληθυσμός  της  για  400  χρόνια  υπέφερε
καρτερικά κάτω από το ζυγό του βάρβαρου και αιμοσταγή κατακτητή.
       Η έναρξη της επανάστασης βρίσκει την Εύβοια σε πολύ δεινή θέση σε σχέση με άλλες περιοχές
της Ελλάδας, διότι υπήρχαν δυο πολύ ισχυρά κάστρα, Χαλκίδας και Καρύστου, με ικανούς διοικητές
και εμπειροπόλεμο στρατό. Ταυτόχρονα ξεκίνησε τον Μάιο, όπου ο τραγικός θάνατος του ηρωικού
Αθανασίου  Διάκου,  δημιούργησε  φόβο  και  δυσπιστία  για  την  ευτυχή  κατάληξη  του
απελευθερωτικού αγώνα. Επίσης απέναντι σε Βοιωτία και Λοκρίδα  ο Κιοσέ Αχμέτ Πασάς διέθετε
πολυάριθμο στρατό. Παρ’όλα αυτά οι Ευβοείς σήκωσαν την σημαία της επανάστασης αψηφώντας
τις  εις  βάρος  τους  θηριωδίες  από  τον  δυνάστη,  που  είχαν  σκοπό  να  τους  εκφοβίσουν  και  να
τρομοκρατήσουν.
        Ο Αγγελής Γοβιός, ο Νικόλαος Κριεζώτης, ο Κώτσος Δημητρίου και πολλοί άλλοι, υπήρξαν
Ευβοείς,  που  μετείχαν  σε  πολλές  μάχες  εντός  και  εκτός  των  εδαφών  του  νησιού  μας  και
αναδείχτηκαν σε κορυφαίες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. 
        Μετά τη νικηφόρο μάχη στα Βρυσάκια των Πολιτικών την 15η Ιουλίου 1821, όπου οι 400
Έλληνες  με  ηγέτες  τους  ήρωες  που  προαναφέρθηκαν,  κατατρόπωσαν  2000  εμπειροπόλεμους
Τούρκους υπό τον Ομέρ Βρυώνη, το ηθικό του επαναστατημένου Ευβοικού λαού ανέβηκε και οι
κατακτητές περιόριζαν όλο και περισσότερο τις εξόδους τους από το κάστρο της Χαλκίδας. Στις 28
Μαρτίου  του  1822  (Μ.  Τρίτη)  ο  Αγγελής  Γοβιός,  ο  αδερφός  του  Αναγνώστης  και  ο  Κώτσος
Δημητρίου χάνουν τη ζωή τους μετά από ενέδρα στην τοποθεσία Δυό βουνά( μετά τη Ν.Αρτάκη
σήμερα). Ο άδικος χαμός αυτών των ηρώων σε μια στιγμή που η επανάσταση δεν είχε αρχίσει καλά
καλά, απογοήτευσε και έφερε σε ακόμη πιο δυσχερή θέση αυτή την περιοχή της Ελλάδας. Η Εύβοια,
άλλωστε ,στερούνταν την ύπαρξη πολλών εμπειροπόλεμων Κλεφτών και Αρματωλών. 
     Σ΄ αυτή την κακή συγκυρία να προσθέσουμε ότι έχουν αρχίσει,δυστυχώς, οι εμφυλιακές έριδες
και αντιπαλότητες σ΄όλο τον Ελλαδικό χώρο και φυσικά η Εύβοια δεν θα μείνει ανεπηρέαστη. Ο
εχθρός  επομένως,  βρίσκει  την  ευκαιρία,  ανασσυντάσεται  και  εξορμεί  με  τρομερές  δυνάμεις  να
καταπνίξει την επανάσταση στην Εύβοια. Ο Πρεκόφτσαλης πασάς με πολυάριθμο στρατό (12000)
περνά από τη Βοιωτία στην Εύβοια και κατευθύνεται στο στρατόπεδο των Ελλήνων στα Βρυσάκια.
Ταυτόχρονα και ο τουρκικός στόλος αποκλείει την θαλάσσια έξοδο των αγωνιστών. Οι Έλληνες με



αρχηγό, τον διορισμένο  από την Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας, Διαμαντή Νικολάου(Ολύμπιο),
αποχωρούν από το στρατόπεδο των Βρυσακίων χωρίς μάχη, εξαιτίας του πολυπληθούς στρατού των
αντιπάλων.
      Ο υπαρχηγός Βασιλείου Σταύρος, ο αδελφός του Κώστας, ο Ευβοέας οπλαρχηγός Αθανάσιος
Χονδροβασίλης,  ο  Ευαγγελινός  Αργυροκαστρίτης  και  ο  Λιάκος  Αργυροκαστρίτης  με  400 ή 500
παλληκάρια,  πιστοί  στο  καθήκον,  αποφασίζουν  να  αντισταθούν  στα  Ανδριαλά.  Οι  ήρωες  αυτοί
καταγόμενοι από το Σελλιό,  Αργυρόκαστρο και άλλες περιοχές της Ανω Ηπείρου μαζί με Βοιωτούς
και  Ευβοείς  από  όμορα  χωριά  του  στενού  περάσματος  των  Ανδριαλών  στάθηκαν  σαν  τους
προγόνους τους Σπαρτιάτες να αναχαιτίσουν τον πολυάριθμο στρατό του Πρεκόφτσαλη. Στη φονική
αυτή  μάχη  την  27η  Ιουλίου  1823  ,  που  διήρκεσε  όλη  μέρα,  οι  Τούρκοι  έχουν  300  νεκρούς
στρατιώτες,κατά άλλους 2500. Οι Έλληνες 16, μεταξύ αυτών ο ανδρείος οπλαρχηγός Λιάκος και οι
σύντροφοί του που περικυκλώθηκαν από πολλούς εχθρούς.
      Χαρούμενοι από την μεγάλη νίκη όλοι περίμεναν να αντισταθούν και να θριαμβεύσουν την
επόμενη  μέρα,  όμως  μάλλον  από  αντιζηλία  οι  Λειβαδιώτες  οπλαρχηγοί  Τριανταφύλλου  Δ.  και
Μπούσγος Β. αποχωρούν. Επίσης ο Διαμαντής Νικολάου που ήταν στην τοποθεσία ΄΄ Άγιος΄΄, πολύ
κοντά,  δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για βοήθεια,  παρά του ότι  γνώριζε για την μάχη.  Εδώ να
αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη γνώμη πολλών ιστορικών ο Διαμαντής Νικολάου δεν συμμετείσχε
σε  κανένα  σημαντικό  αγώνα  εναντίον  των  Τούρκων  στην  Εύβοια.  Αυτό  καταδεικνύει  και  τις
σφαλερές  και  διχαστικές  αποφάσεις  της  τότε  Προσωρινής  Κυβέρνησης.  Επίσης  ο  Κάρπος
Παπαδόπουλος,  αγωνιστής  και  συγγραφέας  του  1821,  αναφέρει  ότι  ο  Κριεζώτης  και  ο
Μαυροβουνιώτης  βρισκόντουσαν  στα  Βάβουλα  δυο  ώρες  απόσταση  την  εποχή  εκείνη,  μην
αποδεχόμενοι μάλλον την αρχηγία στερεολλαδιτών και άλλων οπλαρχηγών.
      Θα ήταν άδικο να μην μνημονεύουμε τους Βασιλείου Στ., τα αδέλφια του, τους συμπατριώτες
του,  που  ανταποκρίθηκαν  στο  κάλεσμα  του  τότε  μητροπολίτη  Ευρίπου(Ευβοίας),  Γρηγορίου
Αργυροκαστρίτη,φυλακίστηκε και κατάφερε να δραπετεύσει το 1823, αφήνοντας τον μακρινό τόπο
κατοικία τους (περιοχή Δρόπολης) για να έρθουν να πολεμήσουν με ανδρεία μέχρι το τέλος του
απελευθερωτικού αγώνα.
     Η αναπάντεχη αυτή εξέλιξη και η αποχώρηση των λίγων και εξαντλημένων Ελλήνων αγωνιστών
οδήγησε στη συνέχεια στην προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων και στη σφαγή των κατοίκων
του  Μαντουδίου  και  των  χωριών  της  Β.  Ευβοίας.  Όσοι  πρόλαβαν  κρύφτηκαν  σε  ορεινές
δυσπρόσιτες περιοχές ή κατέφυγαν σε νησιά των Σποράδων.
    Η  μάχη  των  Ανδριαλών  υπήρξε  η  μοναδική  προσπάθεια  ηρωικής  αντίστασης,  θυσίας  και
αυταπάρνησης των Ελλήνων στην Εύβοια το 1823.

                                                                                                               Αντώνιος Γκλιάτης(ΠΕ11)

ΥΓ.: η φωτογραφία στην αρχή του κειμένου παρουσιάζει την τοποθεσία όπως είναι σήμερα, 2 χλμ
βορείως του οικισμού  Άκρες. 
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