
ΔΙΑΒΑΣΤΕ...
στα Συννεφάκια

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών, τι-
μώντας την επέτειο των 200 χρόνων από 
την κήρυξη του αγώνα για εθνική ανεξαρ-
τησία, ολοκληρώνει με την έκδοση του 
περιοδικού, που κρατάτε στα χέρια σας, 
μια σειρά από δράσεις που ξεκίνησαν την 
περσινή σχολική χρονιά όπως: 

Α. Τη δημιουργία ταινίας μικρού μή-
κους, για την ανάδειξη της τοπικής ιστορί-
ας και της σύνδεσής της με την εθνική μας 
απελευθέρωση. Στόχος της ταινίας ήταν η 
καλλιέργεια ιστορικής μνήμης και συνεί-
δησης, στους μαθητές μας.

Το χωροχρονικό πλαίσιο: Μεσσαπία, 
1821 έως το 1822.

Τα ιστορικά γεγονότα στα οποία εστιά-
ζει είναι: 1ον η οργάνωση από τον Αγγε-
λή Γοβιό και τους άλλους αγωνιστές, του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της Εύβοιας από 
τους Τούρκους, 2ον η μάχη των Βρυσακί-
ων, 3ον ο θάνατος του Αγγελή Γοβιού, του 
Κώτσου Δημητρίου και των άλλων αγωνι-
στών και 4ον ο Νικόλαος Κριεζώτης μόνος 

πλέον, συνεχίζει να αγωνίζεται. Την ταινία 
μπορείτε να την δείτε εδώ: https://youtu.
be/FUVnIZ-OLq0

Β. Γνωρίσαμε τα ιστορικά μνημεία της 
περιοχής μας και παρουσιάσαμε την τοπι- 
κή μας ιστορία, με φωτογραφικό υλικό και 
κείμενα σε χάρτη Google Maps. Περπατή-
σαμε με τους μαθητές μας στους δρόμους 
των Ψαχνών που φέρουν ονόματα ηρώων 
ή σημαντικών γεγονότων του 1821. Μπο-
ρείτε να τα δείτε εδώ: https://3dimpsach.
mysch.gr

Γ. Την έκδοση επετειακού περιοδικού 
με εργασίες - άρθρα των μαθητών μας.

Το περιοδικό μας έχει τίτλο «Τα Συννε-
φάκια», όπως και η έντυπη εφημερίδα, 
που εκδίδαμε πριν πολλά χρόνια με τους 
μαθητές μας.

Στο περιοδικό μας θα βρείτε άρθρα 
γραμμένα από τους μαθητές μας  την προ-
ηγούμενη σχολική χρονιά, γι’ αυτό και οι 
μαθητές της ΣΤ΄τάξης βρίσκονται σήμερα 
στο Γυμνάσιο.

Τα άρθρα μας αναφέρονται σε:
1. Ήρωες της Επανάστασης του 1821
2. Τοπικούς ήρωες
3. Ιστορικές μάχες
4. Ιστορικές μορφές
5. Μνημεία της περιοχής μας
 6. Ιεράρχες

Με την έκδοση αυτή, ολοκληρώσαμε 
τις δράσεις που ήταν αφιερωμένες στα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-
ση. Θεωρούμε ότι με τις δράσεις αυτές 
οι μαθητές μας ασχολήθηκαν και έμαθαν 
την ιστορία και τα γεγονότα του παρελ-
θόντος, παραδειγματίστηκαν από το θάρ-
ρος και την ανδρεία των προγόνων μας, 
τη δύναμη ψυχής και τη γενναιότητα που 
έδειξαν αγωνιζόμενοι για την ελευθερία, 
αποδίδοντας πιστεύουμε, τον ανάλογο 
φόρο τιμής.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μα-
θητές και τους εκπαιδευτικούς μας.

Ευχαριστούμε θερμά την παλιά μαθή-
τρια μας και φιλόλογο σήμερα, Αγγελική 
Ματράκα, που είχε την φιλολογική επιμέ-
λεια των κειμένων.

Ευχαριστούμε θερμά τον συντοπίτη μας 
ζωγράφο Γιάννη Παπαμιχαήλ, που δέχτη-
κε με χαρά να αξιοποιήσουμε ψηφιακά 
πίνακες του, με θέματα γεγονότα ή πρό-
σωπα του 1821.

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ. του 
Συλλόγου Γονέων και τους χορηγούς μας 
για την αμέριστη βοήθειά τους.

Ο Δ/ντής
Θεόδωρος Μπισμπικόπουλος

Το αποτύπωμα της Επανάστασης του 1821 στον τόπο μας

  “Η συνάντηση στην Αρχαία Ολυμπία”. Πίνακας του Γιάννη Παπαμιχαήλ. 

ΣΕΛ. 2  
Αγγελής Γοβιός - Νικόλαος Κριεζώτης

ΣΕΛ. 5  
Γεώργιος Καραϊσκάκης - Οδ. Ανδρούτσος

ΣΕΛ. 6  
Θεόδ. Κολοκοτρώνης - Παπαφλέσσας

ΣΕΛ. 7  
Κίτσος Τζαβέλλας - Ρήγας Βελεστινλής

ΣΕΛ. 8  
Αθαν. Διάκος - Αλέξανδρος Υψηλάντης

ΣΕΛ. 9 
Ιωάν. Μακρυγιάννης - Μπουμπουλίνα

ΣΕΛ. 10 
Ιεράρχες  

ΣΕΛ. 11 
Έργα μαθητών για το 1821

ΣΕΛ. 12
Ιωάν. Καποδίστριας - Κοσμάς ο Αιτωλός
...............

ΣΕΛ. 4  
25η Μαρτίου 1821 - Γυναίκες 
στη Φιλική Εταιρεία

ΣΕΛ. 3  
Κώτσος Δημητρίου - Η μάχη στα Βρυσάκια
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Ο Αγγελής Τζουτζάς ή Τζοτζάς, όπως ήταν 
το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1780 
στη Λίμνη Ευβοίας. Το Γοβγίνας ή Γοβιός είναι 
παρατσούκλι και παρέπεμπε στο γνωστό ψάρι 
του γλυκού νερού, ίσως εξαιτίας της προϋπη-
ρεσίας του στη θάλασσα. Παλιός κλέφτης και 
παλικάρι, ο Γοβγίνας είχε αγνό χαρακτήρα και 
έντονη την αίσθηση του δικαίου. Γι’αυτό και 
δεν ανεχόταν να βλέπει τους φτωχούς συμπα-
τριώτες του να καταπιέζονται, όχι μόνο από 
τον Τούρκο δυνάστη, αλλά και από τους ισχυ-
ρούς κοτζαμπάσηδες της περιοχής. Γρήγορα 
ήρθε σε προστριβή μαζί τους και η παραμονή 
του στη Λίμνη κατέστη αδύνατη.

Έτσι, το 1817, κατέφυγε στην Αυλή του Αλή-
Πασά, όπου μυήθηκε στη στρατιωτική τέχνη.

Στη συνέχεια, κλήθηκε από τους προκρίτους 
της Βόρειας Εύβοιας να αναλάβει τη διοίκηση 
των τοπικών επαναστατικών σωμάτων.

Ο Γοβγίνας οργάνωσε το ελληνικό στρατόπε-
δο στα Βρυσάκια κοντά στη Χαλκίδα και κατέ-
στρωσε σχέδιο για την αναστροφή της δύσκο-
λης κατάστασης.

Γράφει η Γεωργία Μπισμπικοπούλου, Γυ-
μνάσιο 

Βγαίνοντας από 
την Χαλκίδα και πη-
γαίνοντας βόρεια, 
η πρώτη σημαντική 
περιοχή που συνα-
ντάμε είναι τα Ψα-
χνά. Στην κωμόπολη, 
αλλά και γύρω από αυτήν υπάρχουν διάφο-
ρα μνημεία που τονίζουν  την ιστορικότητα 
της περιοχής. Ένα από αυτά είναι ο ανδριά-
ντας του Αγγελή Γοβιού, ο οποίος βρίσκεται 
στη διασταύρωση Ψαχνών - Καστέλλας.

Πρόκειται για έναν μεταλλικό ανδριάντα, 
ο οποίος στηρίζεται σε δυο διαδοχικά βά-
θρα: το κατώτερο βάθρο είναι πέτρινο και 
το από πάνω μαρμάρινο και μικρότερων δι-
αστάσεων.

Ο Γοβιός φοράει φέσι στο κεφάλι, φου-
στανέλα και τσαρούχια, στη μέση του έχει-
περασμένες δυο πιστόλες και ένα μαχαίρι, 
ενώ στην αριστερή του πλευρά κρέμεται το 
γιαταγάνι του. Έχει παχύ, μακρύ μουστάκι 
με τις άκρες του να γέρνουν προς τα επά-
νω. Το δεξί του χέρι στηρίζεται πάνω σε ένα 
μακρύ καρυοφύλλι, το οποίο και στηρίζε-
ται στο έδαφος, ενώ το αριστερό του χέρι 
ακουμπάει στη μέση του.

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΒΙΟΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
διαβάζουμε με χαραγμένα γράμματα στο 
μαρμάρινο βάθρο.

 Στις 14 Ιουλίου 1821, ο Ομέρ Βρυώνης βρέ-
θηκε στη Χαλκίδα αποφασισμένος να καταπνί-
ξει κάθε επαναστατική κίνηση στην Εύβοια. 
Την επομένη επιτέθηκε κατά του ελληνικού 
στρατοπέδου στα Βρυσάκια, αλλά αποκρού-
σθηκε από τον Γοβγίνα και τους 300 άνδρες 
του, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 70 νε-
κρούς στρατιώτες του και υπερδιπλάσιους 
τραυματίες. Στη μάχη, η οποία διάρκεσε επτά 
ώρες, αναγνωρίστηκε η προσωπικότητα και ο 
στρατηγικός νους του Γοβγίνα.

Στα μέσα Φεβρουαρίου του 1822, ο Αγγελής 
Γοβγίνας ανέλαβε τη διοίκηση όλων των ευβο-
ϊκών στρατιωτικών σωμάτων, αλλά την  νύχτα 
της 28 Μαρτίου, έπεσε σε ενέδρα των Τούρκων 
στην περιοχή Δυο Βουνά και κυκλώθηκε από 
παντού. 

Στη συμπλοκή που ακολούθησε σκοτώθηκε 
αυτός, ο αδελφός του Αναγνώστης και το πρω-
τοπαλίκαρο του, Κώτσος Δημητρίου. Το μεγα-
λύτερο, όμως, μέρος των Ελλήνων στρατιωτών 
πρόλαβε και διασώθηκε. Οι Τούρκοι βρήκαν τα 
πτώματά τους και αφού τους έκοψαν τα κεφά-

λια, τα περιέφεραν 
θριαμβευτικά επί 
οκτώ ημέρες στους 
δρόμους της Χαλκί-
δας υπό τους κανο-
νιοβολισμούς των 
φρουρίων της πόλης.

Η λαϊκή μούσα 
θρήνησε τον Γοβγίνα 
με τους ακόλουθους 
στίχους:

«Για σένα, μωρ’ Αγ-
γελή, κλαίει το Γριπο-
νήσι που χάθηκες κατακαμπής με όλο το γιου-
ρούσι. Εσύ δεν επολέμαγες μες στης Γραβιάς 
το χάνι μ’ οχτώ χιλιάδες Γκέκηδες και βγήκες 
παλικάρι;

Μα οι Μπαλαλαίοι τα σκυλιά σου ’φαγαν το 
κεφάλι. Σε κλαίει ούλ’ η Ρούμελη τ’ ήσουνα 
παλικάρι».

Πηγές: https://el.wikipedia.org,
https://www.sansimera.gr biographies/627

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΒΙΟΣ
Γράφουν: Φωτεινή Μανάρη, Ε΄ Τάξη  και   Γεωργία  Μπισμπικοπούλου, Γυμνάσιο

Ο ανδριάντας του Αγγελή 
Γοβιού στην διασταύρωση 

Ψαχνών - Καστέλλας
Γράφει  η Καλλιόπη Μυστριώ-

τη, Ε1 τάξη 
 
Ο Νικόλαος Κριεζώτης γεν-

νήθηκε το 1785 στο ορεινό 
χωριό Αργυρό, Βίρα της Καρυ-
στίας στην Εύβοια και πέθανε 
το 1853 στη Σμύρνη, όπου 
κηδεύτηκε στον ναό της Αγίας 
Φωτεινής. Γονείς του ήταν ο 
Ισίδωρος και η Χρυσή Χαρα-
χλιάνη και το πραγματικό του 
όνομα ήταν Νικόλαος Χαρα-
χλιάνης. Κατά την Επανάσταση 
πήρε το όνομα Κριεζώτης από 
το χωριό Κριεζά της Εύβοιας, όπου διέμενε 
με την οικογένειά του όταν ήταν παιδί, αν και 
υπέγραφε πάντα Γκριτζιώτης. 

Στην Εύβοια κατατάχτηκε στο σώμα του 
Αγγελή Γοβιού. Πήρε το βάπτισμα του πυρός 
στα Βρυσάκια το καλοκαίρι του 1821, όπου 
κατά τη διάρκεια της μάχης έδειξε τόση αν-
δρεία, ώστε ο Αλέξανδρος Κριεζής τον έκανε 
οπλαρχηγό με 300 στρατιώτες.

Στον εμφύλιο πόλεμο τάχθηκε με το μέ-
ρος των κυβερνητικών και πήρε μέρος στις 
πολεμικές επιχειρήσεις. Το 1825 πολέμησε 
στις σημαντικότερες μάχες της Ανατολικής 
Στερεάς κάτω από την αρχηγία του Καραϊ-
σκάκη, πήρε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες 
που έγιναν στην Αττική από τον Ιούνιο του 
1826.Μετά τον θάνατο του Γκούρα ύστερα 
από πρόταση του Καραϊσκάκη ανέλαβε την 
οργάνωση της άμυνας της Ακρόπολης, στην 
οποία παρέμεινε μέχρι την αναγκαστική πα-
ράδοση της.

Ο Κριεζώτης επί Καποδίστρια ανέλαβε 
χιλίαρχος της Ε΄ χιλιαρχίας του στρατού 
Ανατολικής Ελλάδας και συντέλεσε στην 
αποκατάσταση της ελληνικής κυριαρχίας 

Πηγή: Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο Παλιάς Βουλής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ (1785 - 1853)
στην περιοχή, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί στο νέο ελληνικό 
κράτος. 

Στην αντιοθωνική εξέγερ-
ση πήρε μέρος με τους φι-
λελεύθερους. Σε μια από τις 
συγκρούσεις τραυματίστηκε 
βαριά. Για να αποφύγει τη γάγ-
γραινα έκοψε με μαχαίρι το 
χέρι (βραχίονά του)  και μέσω 
των Ψαρών και της Χίου, έφτα-
σε στην Κωνσταντινούπολη και 
την Προύσα, όπου έγινε δε-
κτός με ιδιαίτερες τιμές λόγω 
της φήμης του. 

Όταν εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη οι τουρ-
κικές αρχές του επέτρεψαν να καλέσει και 
την οικογένειά του. Πέθανε το 1853. Το 1863 
επιτράπηκε η ανακομιδή των οστών του και 
η επίσημη τελετή έγινε στις 13 Οκτωβρίου 
1863. Στους λόγους που εκφωνήθηκαν δια-
τυπώθηκε η άποψη ότι δεν πέθανε φυσικά, 
αλλά δολοφονήθηκε. 

Στην Χαλκίδα έχει δοθεί το όνομά του σε 
κεντρικό δρόμο της, ενώ προτομή του υπάρ-
χει στην πλατεία του Αγίου Νικολάου της 
πόλης, όπως και στο πεδίο του Άρεως στην 
Αθήνα. Στα Ψαχνά η οδός Κριεζώτη είναι συ-
νέχεια της οδού Μητροπόλεως που οδηγεί 
στην έξοδο της πόλης, προς το χωριό της 
Τριάδας.

Πηγές:
• Αρβανιτά, Α. (2019) Τριάδα, Ιχνηλατώ-

ντας το παρελθόν, διαμορφώνουμε το μέλ-
λον, Χαλκίδα.

• Ντεγιάννη, Ι. Γ. (1967) Ο Νικόλαος Κριε-
ζώτης, Αρχείο Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήνα.

• Χρυσολόγης, Α. (1877) Ν. Κριεζώτης, 
Αθήνα.
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Γράφει ο Γεώργιος 
Κόκκινος, Στ΄τάξη 

Ο Κώτσος Δημητρίου 
(ή Κώτσας Αρβανίτης ή 
Θηβαίος) και ο Αγγελής 
Γοβιός (ή Γοβγίνας) ήταν 
δυο οπλαρχηγοί της Εύ-
βοιας, οι οποίοι διακρί-
θηκαν στο Χάνι της Γρα-
βιάς και στη Μάχη στα 
Βρυσάκια.

Ο Κώτσος Δημητρίου, 
ήταν ένας από τους πλέ-
ον εμπειροπόλεμους και 
γενναίους οπλαρχηγούς 
της Ευβοϊκής Επανάστασης του 1821, ο οποίος 
διακρίθηκε για την παραδειγματική άγνοια κιν-
δύνου, την οποία επιδείκνυε.

Γεννήθηκε στο διάστημα 1785-1790 στο 

Γράφει ο Ιωάννης  Ντάβος Στ΄τάξη

 Στου «Πανού (Δούδαλη) τη Στέρνα» στις 28 
Μαρτίου 1822 έπεσαν ηρωικά μετά από ενέ-
δρα στα Δυο Βουνά ο υπαρχηγός της Ευβοϊκής 
Επανάστασης του 1821,  Κώτσος Δημητρίου ή 
Θηβαίος και ο αδελφός του Αγγελή, Αναγνώ-
στης μαζί με 15 παλικάρια τους.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αγγελής Γοβιός 
αψηφώντας τις υποδείξεις για μη εμπλοκή, πα-
ρασύρθηκε σε ενέδρα με πολλούς στρατιώτες 
στα Δυο Βουνά στη θέση «Άσπρο Χώμα». Στην 
κοιλάδα Μπαϊράμ Αγά λαβώθηκε ο καπετάν 
Αγγελής στο δεξί μερί. Πληγωμένος υποχώρη-
σε προς την περιοχή που βρίσκεται το εκκλη-
σάκι της Αγίας Παρασκευής, φτάνοντας τελικά 
στην περιοχή της Κουλουριάδας, αφού πέρασε 
από την άλλη μεριά του βουνού. Εκεί κοντά στο 
ποτάμι της ρεματιάς ξεψύχησε.

Λίγο πιο πέρα, λίγο πιο έξω από τα σημερινά 
Ψαχνά, το πρωτοπαλίκαρο του Γοβιού, ο καπε-
τάν Κώστας Δημητρίου, Θηβαίος, εξακολού-
θησε να πολεμάει μαζί με δέκα πέντε παλικά-
ρια, κυκλωμένος από Τούρκους καβαλάρηδες. 
Μαζί του βρίσκονταν κι ο αδελφός του Αγγελή, 
Αναγνώστης Γοβιός. Ξεψύχησαν και οι δύο από 
τα πολλά βόλια που δέχτηκαν από τους Τούρ-
κους.

Οι Τούρκοι έκοψαν τα κεφάλια των τριών και 
τα έφεραν θριαμβευτικά στη Χαλκίδα, όπου 
επί οχτώ μέρες γιόρταζαν με φωτοχυσίες και 
τα κανόνια του κάστρου έριχναν χαρούμενα 
για τον θάνατο των μεγάλων αρχηγών της Εύ-
βοιας. Την άλλη μέρα πήγαν οι Έλληνες και 
πήραν τ΄ ακέφαλα σώματα και τα κήδεψαν σε-
μνά με λυγμούς και κλάματα, τα έθαψαν στην 
ακρογιαλιά στις 29 του Μάρτη του 1822. Μέχρι 
το 1857 σωζόταν κάποια επιγραφή με το εξής 
επίγραμμα:

«ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΗΡΩΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΟΒΙΟΣ, ΛΙΜΝΙΟΣ, ΜΕ Τ΄ ΑΔΕΛ-
ΦΟΣ ΓΟΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑ ΘΗ-
ΒΑΙΟΥ»

Σύμφωνα με κάποια άλλη παράδοση, ο Αγγε-
λής Γοβιός θάφτηκε στο εκκλησάκι του Ιωάννη-
του Προδρόμου στην Καστέλλα.

Σήμερα στην περιοχή «Του Πανού η στέρνα» 
υπάρχει επιγραφή που λέει: «Στους ήρωες που 
θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της Εύβοιας».

 Πηγές:
• Καλέμης, Α. (2001) Περιπλανήσεις στον 

Χώρο και στον Χρόνο, Ευβοϊκές Εκδόσεις  Κί-
νητρο.

• Κουλόπουλου, Γ. (1930) Από την ελληνικήν 
εποποιΐαν του 1821, Οι Ευβοείς Ήρωες, Εύ-
βοια.

• http://arvanitis.eu/?p=292

ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Του Πανού (Δούδαλη) 
η Στέρνα

Σούλι. Μαζί με τα αδέρ-
φια του εντάχθηκαν στην 
επαναστατική δύναμη 
που είχε συγκροτήσει ο 
Αγγελής Γοβιός.

 Από το 1818 και μέχρι 
τον θάνατό τους, Αγγελής 
και Κώτσος ήταν αχώρι-
στοι. Ήταν μεταξύ των 
118 Ελλήνων ηρώων, οι 
οποίοι κλείστηκαν μαζί 
με τον Ανδρούτσο στο 
Χάνι της Γραβιάς.

Η παράδοση αναφέρει 
ότι όταν ο Ανδρούτσος 
τους ανακοίνωσε το σχέ-

διο αντιμετώπισης του Ομέρ Βρυώνη, αυτοί 
πρώτοι συνόδεψαν τον Ανδρούτσο στο χορό, 
ξεσηκώνοντας όλους τους υπόλοιπους.

                    Πηγή:http://arvanitis.eu/?p=292

Γράφει ο Ντάβος Ιωάννης, ΣΤ΄ τάξη

Το εκκλησάκι του Ιωάννη του Προδρόμου θε-
ωρείται βυζαντινό μνημείο και έχει κτιστεί τον 
13ο με 14ο  αιώνα.

Το εσωτερικό του παρεκκλησίου είναι κατά 
ένα μεγάλο μέρος κατεστραμμένο όπως και  
μερικές από τις τοιχογραφίες. Όσες διασώθη-
καν βρίσκονται στον κυρίως ναό και στο ιερό 
βήμα. Χαρακτηρίστηκαν από τους ειδικούς ως 
«εξαιρετικά δείγματα βυζαντινής αγιογραφί-
ας του 14ου αιώνα». Τα πρόσωπα των συγκε-
κριμένων αγιογραφιών δεν έχουν μάτια, διότι 
έχουν αφαιρεθεί από τους Οθωμανούς τόσο 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας όσο και 
κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ναός βρίσκεται χα-
μηλότερα του σημερινού δρόμου. Σύμφωνα 
με την παράδοση, σε αυτό το μικρό εκκλησάκι 
στο κέντρο της Καστέλλας οι επαναστάτες και 
ήρωες της Εύβοιας, Αγγελής Γοβιός, Κώτσος 
Δημητρίου, Νικόλαος Κριεζώτης, Γιαννάκης-
Δημητρίου, Αναγνώστης Γοβιός και άλλοι Έλ-
ληνες κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, 
πήραν την ευχή του ιερέα την παραμονή της 

Το εκκλησάκι του Ιωάννη του Προδρόμου στην Καστέλλα

μεγάλης και θρυλικής μάχης των Βρυσακίων 
(15/7/1821). 

Ένα χρόνο αργότερα, στις 29 Μαρτίου 1822 
κηδεύτηκε στον περίβολο του ιερού παρεκ-
κλησίου και θάφτηκε στην κόγχη του ιερού δί-
πλα από το υπεραιωνόβιο κυπαρίσσι, το οποίο 
δεν σώζεται σήμερα, ο μεγάλος αγωνιστής, ο 
οπλαρχηγός Αγγελής Γοβιός.

   
   Πηγή: http://psahnablog.blogspot.com/ 

2013/04/blog-post.html

Γράφει η Ευγενία Μιχαηλίδη, Ε1

Στα Βρυσάκια Ευβοίας, γράφτηκε μια 
από τις χρυσές σελίδες της επανάστασης 
και ξεχώρισε η στρατιωτική ευφυΐα του 
Αγγελή Γοβιού και η γενναιότητα ανδρών 
σαν τον Κώτσο, τον Γιαννάκη, τον Κριεζώ-
τη, τον Κριεζή, τον Μπούφη, τον Τομαρά. 

Ο Αγγελής Γοβιός στην μεγάλη μάχη 
με τον στρατό του Ομέρ Βρυώνη κατέλα-
βε το οχύρωμα των Βρυσακίων στη θέση 
Ουρδί μαζί με τα 300 παλληκάρια του, 
έχοντας δεξιά  του τον Κώτσο Δημητρίου 
και αριστερά του τον Αγγελή Νικολάου με 
περίπου 500 άνδρες. 

Η μάχη στα Βρυσάκια, 15 Ιουλίου 1821
Από την θάλασσα τους υποστήριζαν 

τα καράβια του ναυάρχου Κριεζή, με την 
βοήθεια τεσσάρων κανονιών υπό του 
ναυτικού Θεόδωρου Μπούφη. Οι Τούρ-
κοι βλέποντας την αποφασιστικότητα των 
Ελλήνων οπισθοχώρησαν ντροπιασμένοι 
προς την Χαλκίδα, ενώ πολλοί βούλιαξαν 
στα βαλτώδη νερά του Κολοβρέχτη. 

Στη μάχη αυτή διακρίθηκε για την γεν-
ναιότητά του ο μετέπειτα  αρχηγός της 
Εύβοιας Νικόλαος Κριεζώτης.

Πηγή: Αντώνιος Ευαγγέλου - Αντωνίου- 
Αρβανίτης, Κώτσος Δημητρίου - Αρβανί-
της Αθήνα, 2012.
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Γράφει  η Σοφιάννα Καραμπίνη, Γυμνάσιο

 

Στη διαδρομή από Ψαχνά προς Τριάδα συ-
ναντάμε έναν μισογκρεμισμένο φράγκικο 
πύργο, στα μέσα της διαδρομής, περίπου 
στα 200 μ. από τον δρόμο. Είναι ένα μισο-
ερειπωμένο μνημείο του 14ου αιώνα, το 
οποίο ονομάζεται και Πύργος του Αγγελή 
Γοβιού, γιατί στο σημείο αυτό οχυρώθηκε 
μια ομάδα επαναστατών υπό τις οδηγίες 
του Έλληνα αγωνιστή κατά τη διάρκεια της 
μάχης στα Βρυσάκια (15 Ιουλίου 1821).

 Η βάση του πύργου είναι τετράγωνη με 
μήκος πλευράς 7 μέτρα. Η είσοδος σχημα-
τιζόταν στη νότια πλευρά και ήταν υπερυ-
ψωμένη οδηγώντας στον δεύτερο όροφο. 
Σήμερα η πρόσβαση στο εσωτερικό του 
γίνεται από ένα άνοιγμα στη δυτική πλευ-
ρά του ισογείου, το οποίο δημιουργήθηκε 
μεταγενέστερα.

Στα τοιχώματα διακρίνεται η διαμόρφω-
ση τοξοθυρίδων με το πεπλατυσμένο πίσω 
μέρος, το οποίο προσέδιδε ευχέρεια κινή-
σεων και σκόπευσης στους αμυνόμενους.

Πηγή: https://www.kastra.eu/castlegr.
php?kastro=triada 

Στα  Βρυσάκια στον λόφο Ουρδί (απένα-
ντι από το σημερινό εργοστάσιο της Σόγια) 
ήταν το στρατόπεδο των Ελλήνων στη Μάχη 
των Βρυσακίων στις  15 Ιουλίου 1821.

Εδώ πολέμησαν γενναία τα πρωτοπα-
λίκαρα της Εύβοιας: ο Αγγελής Γοβιός, ο 
αδερφός του, Αναγνώστης, ο Κώτσος Δημη-
τρίου, ο Γιαννάκης Δημητρίου,  ο Νικόλαος 
Κριεζώτης και πολλοί ακόμη αγωνιστές.

Ο πύργος της Τριάδας

Ο λόφος Ουρδί 
στα Βρυσάκια

Γράφει η Μαρία Μαλάγα,   Γυμνάσιο

 
Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμάμε και γιορ-

τάζουμε τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλή-
νων κατά των Τούρκων για ελευθερία και αυ-
τοδιάθεση. Είναι η πιο σημαντική ημερομηνία 
στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας ως αφετη-
ρία της εθνικής παλιγγενεσίας.

Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, 
είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής 
Επανάστασης κατά του τουρκικού ζυγού από-
τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρο 
Υψηλάντη. Τουλάχιστον από το 1823 θεωρήθη-
κε στην Πελοπόννησο ως ημέρα έναρξης της 
επανάστασης.

Κατά τον συγγραφέα Δ. Φωτιάδη και άλλους, 
ως εθνική γιορτή πριν το 1838 θεωρούνταν η 
1η Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία 
ψηφίστηκε από την 1η Εθνοσυνέλευση της 
Πιάδας (Νέας Επιδαύρου) το πρώτο Ελληνικό 
«Σύνταγμα», ήτοι «Προσωρινό Πολίτευμα». 

Κατά ορισμένες απόψεις, ως ημερομηνία 
έναρξης της Επανάστασης θεωρείται και η 24η 
Φεβρουαρίου,οπότε άρχισε η επανάσταση των 

Ελλήνων στη Βλαχία με την προκήρυξη του 
Αλέξανδρου Υψηλάντη «Μάχου περί  πίστεως 
και πατρίδος».

Το 1836 τιμήθηκε η 25η Μαρτίου σε συνδυα-
σμό με τα Καλάβρυτα και τον Παλαιών Πατρών 
Γερμανό με χάλκινο μετάλλιο, το οποίο κόπηκε 
με την ευκαιρία του γάμου του βασιλιά Όθωνα 
και της Αμαλίας. Σ’ αυτό εικονίζεται η θρυλική 
σκηνή με τον Γερμανό να κρατά υψωμένη ση-
μαία και σταυρό και δύο ένοπλους αγωνιστές 
σε κίνηση ορκωμοσίας ή χαιρετισμού. Φέρει 
την επιγραφή «ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΨΩΣΩ ΑΥΤΟΝ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 ΜΑΡΤ. 1821».

Ο εορτασμός της Επανάστασης την 25η Μαρ-
τίου καθιερώθηκε το 1838 με το Βασιλικό Διά-
ταγμα του Όθωνα.

Ο πρώτος εορτασμός στην Αθήνα,όπου 
συμμετείχαν ο 
Βασιλιάς Όθων 
και η Βασίλισσα 
Αμαλία, έγινε 
στον Ναό της 
Αγίας Ειρήνης.Ο 
Μητροπολιτικός 
Ναός των Αθη-
νών θεμελιώθη-
κε την 25η Δε-
κεμβρίου 1842 
και αφιερώθηκε 
στον Ευαγγε-
λισμό της Θε-
οτόκου για να 
τιμηθεί η 25η 
Μαρτίου 1821.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Γυναίκες στη Φιλική Εταιρεία

«Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου». 

Πίνακας του Γιάννη 
Παπαμιχαήλ 

Η ιστορία σχετικά με την ίδρυση 
και τη δράση της Φιλικής Εταιρίας 
μας δίνει πληροφορίες μόνο για 
τους άντρες που συμμετείχαν σε 
αυτή. Καθοριστική όμως ήταν και η 
συμμετοχή των γυναικών, αν και οι 
σχετικές πληροφορίες είναι ελά-
χιστες και αμφισβητήσιμες, λόγω 
της μυστικότητας που τηρούσαν οι 
μυημένοι.

Οι παρακάτω Ελληνίδες όμως είναι γνωστό-
πως οργάνωσαν και βοήθησαν με τον τρόπο 
τους τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρ-
τησία.

Η Ελισάβετ Υψηλάντη, Ελληνίδα αριστοκρά-
τισσα με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, 
υπήρξε πριν την περίοδο του 1821 η δεύτερη 
σύζυγος του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Κων-
σταντίνου Υψηλάντη. Χαρακτηρίστηκε ως η 
«Πρωτομάνα των Φιλικών».

Η Κυριακή Ναύτη, ανακαλύπτει στις αρχές 
του 1820 μυστικά έγγραφα σχετικά με τη 
δράση της Φιλικής Εταιρείας στο γραφείο του 
άντρα της, γιατρού Μιχαήλ Ναύτη. Έτσι, τον 
Μάρτιο του 1820, η γυναίκα όχι μόνο ορκί-
στηκε στη μυστική οργάνωση, αλλά ανέλαβε-
και ενεργό δράση σχετικά με τη συγκέντρωση 
χρημάτων για την ετοιμασία της Επανάστασης.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Μαριγώς 
Ζαραφοπούλα, που γεννήθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη. Φέρεται πως είχε κάποιαν ανάμι-

Γράφει η  Λάμπρου Λυδία  ΣΤ΄ Τάξη ξη με υποθέσεις της Φιλικής Εται-
ρείας τις οποίες και διεκπεραίωσε, 
όπως το ότι συνέβαλε στο να δρα-
πετεύσουν οι γιοι του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη που διέμεναν στην 
Κωνσταντινούπολη ως αιχμάλωτοι.

 Σχετικά με την Ευφροσύνη Νέ-
γρη, εργάστηκε για τη διάδοση 
των φιλελεύθερων ιδεών και διέ-
θετε το σπίτι της για μυστικές συ-
ναθροίσεις της Φιλικής Εταιρείας.

Γίνεται λόγος επίσης για ακόμα δύο γυναί-
κες, τη Ρωξάνη Σούτσου και τη Δόμνα Βισβίζη.

Η  Ρωξάνη Σούτσου ήταν γυναίκα του τε-
λευταίου ηγεμόνα της  Μολδαβίας, Μιχαήλ 
Σούτσου και είχε ενεργό δράση στη Φιλική 
Εταιρεία. Η Δόμνα Βισβίζη από τη Θράκη, αφι-
έρωσε τη ζωή της στην απελευθέρωση του 
έθνους.

Σαφώς δεν είναι σωστό να προσπαθήσου-
μενα συγκρίνουμε τη δράση των γυναικών με 
αυτή των ανδρών που συμμετείχαν στη Φιλική 
Εταιρεία. Οι ρόλοι τους ήταν πολύ διαφορετι-
κοί, αλλά εξίσου σημαντικοί, καθώς οι γυναί-
κες ήταν λιγότερο ύποπτες για επαναστατική 
δράση, ενώ η ευγενή τους καταγωγή δεν δημι-
ουργούσε υποψίες.

ΠΗΓΗ:https://www.mixanitouxronou.
gr/i-monadiki-gynaika-poy-edose-ton-orko-
tis-filikis-etaireias-otan-anakalypse-mystika-
eggrafa-o-andras-tis-eprepe-na-ti-skotosei-i-
na-ti-myisei/
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Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς

Γράφει η Χαρά Δανέλη,  Γυμνάσιο

Από τους επιφανέστερους στρατιωτικούς ηγέτες του 
1821. Έπεσε θύμα εμφύλιων διαμαχών. Σκοτώθηκε 
από χέρι ελληνικό κατά τη διάρκεια του αγώνα.  (1788 
– 1825).

Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1788 και ήταν ο μοναδικός 
γιος του ξακουστού Αρβανίτη αρματολού της Ρούμελης 
Ανδρέα Βερούση ή καπετάν Ανδρούτσου και της Ακρι-
βής Τσαρλαμπά.

Από το 1818 ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
Στην επανάσταση βρέθηκε στις πρώτες γραμμές του 

αγώνα, μαζί με άλλους 117 Έλληνες από τη Ρούμελη και 
στις 8 Μαΐου του 1821 στο Χάνι της Γραβιάς, δίνει μία 
δοξασμένη μάχη ως αρχηγός αν και ο Ομέρ Βρυώνης 
είχε 8.000 άντρες που πήγαιναν στην Πελοπόννησο. Εδώ διακρίθηκε το 
πρωτοπαλικάρό του Αγγελής Γοβιός, που σύμφωνα πάντα με το δημοτι-
κό τραγούδι, όταν ακόμα και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος λύγισε, ο Γοβιός 
κράτησε ψηλά το ηθικό των συναγωνιστών του επιτυγχάνοντας την ηρω-
ική έξοδο.

Το 1822 διοικούσε στην Αθήνα το κάστρο της Ακρόπολης κάνοντας 
διάφορα οχυρωματικά έργα και εξασφαλίζοντας νερό.

Το Νοέμβριο του 1822 ηττήθηκε από τον Κιοσέ Μεχμέτ, ενώ τον Ιού-
λιο του ΄23 σταματά το στρατό του Γιουσούφ Πασά στη Βοιωτία.

Γράφει ο Παναγιώτης Σούλιος,  Στ΄τάξη 

Στις 8 Μαΐου 1821 σε ένα μικρό πλινθόκτιστο 
κτίσμα της Γραβιάς Φωκίδας, το θρυλικό Χάνι 
της Γραβιάς, οι Έλληνες επαναστάτες με επικε-
φαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο έγραψαν σελί-
δες ηρωισμού και δόξας επιτυγχάνοντας την 
πρώτη ουσιαστική νίκη τους επί των τουρκικών 
δυνάμεων.

Οι Έλληνες οπλαρχηγοί, ο Ανδρούτσος, ο Δυ-
οβουνιώτης και ο Πανουργιάς, συγκεντρώθηκαν 
στο στενό της Γραβιάς, θέση φύσει οχυρή και στρατηγικής σημασίας, 
ανάμεσα στους ορεινούς όγκους του Παρνασσού και της Γκιώνας.

Από τη Γραβιά περνούσε ο μοναδικός δρόμος προς τα Σάλωνα, όπου, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν καταφέρει να συλλέξουν οι Έλ-
ληνες, θα επιχειρούσαν να φθάσουν οι δυνάμεις του Ομέρ Βρυώνη.

Ο Ανδρούτσος αποφάσισε τελικά, να οχυρωθεί μαζί με τους περίπου 
120 συναγωνιστές του στο μοναδικό οίκημα που υπήρχε τότε στη Γρα-

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ύστερα από διαμάχη με Έλληνες αντιπάλους αναγκά-

στηκε να έρθει στη Βοιωτία, το 1825. Εκεί ήρθε σε συν-
θηκολόγηση με τους Τούρκους με σκοπό να εκβιάσει 
την κυβέρνηση, τότε οι εχθροί τον είπαν αντεθνικιστή 
και προδότη.

Η κυβέρνηση στέλνει στρατό για να τον πιάσουν με 
αρχηγό τον φίλο του Γιάννη Γκούρα, που πια είχε γίνει 
εχθρός του. Μετά από συμπλοκή στις 7 Απριλίου του ΄25 
παραδόθηκε στο Γκούρα με την υπόσχεση ότι θα δικα-
ζόταν από τη διοίκηση, όμως ο ίδιος δεν κράτησε την 
υπόσχεσή του και τον φυλάκισε πάνω στην Ακρόπολη. 
Παρόλο τον ξεσηκωμό του Καραϊσκάκη για την ειδική 
μεταχείριση του, ο Γκούρας ζήτησε το θάνατό του στις 
5 Ιανουαρίου του 1825. Προσπαθώντας να κρύψουν το 
έγκλημα, είπαν ότι σκοτώθηκε όταν προσπάθησε να 

αποδράσει.
Όταν όμως αποκαλύφθηκε η αλήθεια τον τοποθέτησαν στους κορυ-

φαίους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1865 μετέφεραν τα οστά 
του στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα ο τάφος 
του.

     
Πηγές: 1. https://www.sansimera.gr/biographies/840
              2. https://el.wikipedia

Γράφει  η Μαρία Μαλάγα,  Γυμνάσιο
 
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1780 (ή 1782) 

σε μια σπηλιά στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας και ήταν γιος 
της μοναχής Ζωής Ντιμισκή, αδελφής του κλέφτη Κώστα 
Ντιμισκή και εξαδέλφης του οπλαρχηγού Γώγου Μπακόλα. 
Μεγάλωσε με τους θετούς γονείς του, μία οικογένεια Σα-
ρακατσάνων, αφού η μητέρα του τον εγκατέλειψε μη αντέ-
χοντας τον διασυρμό μιας παράνομης σχέσης και πέθανε 
όταν ήταν οκτώ ετών. Από τη μητέρα του κληρονόμησε το 
παρατσούκλι ο «γιος της καλογριάς» και τον ανυπότακτο 
χαρακτήρα του.

Μόλις στα 15 του χρόνια ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εγκα-
τέλειψε τους θετούς του γονείς και σχημάτισε κλέφτικη 
ομάδα από συνομηλίκους του. Τρία χρόνια αργότερα έπεσε στα χέρια 
του Αλή Πασά, ο οποίος τον προσέλαβε στη σωματοφυλακή του. Στην 
Αυλή των Ιωαννίνων όχι μόνο έμαθε τη στρατιωτική τέχνη, αλλά και στοι-
χειώδη γράμματα, γραφή και ανάγνωση.

Κατά τους πρώτους μήνες του 1821, προσπάθησε να εξεγείρει σε 
επανάσταση κατά των Τούρκων την περιοχή της Βόνιτσας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Τον Σεπτέμβριο μαζί με άλλους οπλαρχηγούς κατέλα-

βε την Άρτα σε σύμπραξη με τους Αρβανίτες. Από τότε 
χρονολογείται και η συμμετοχή σε πολλές συμπλοκές 
και μάχες κατά την ελληνική επανάσταση και έφτασε 
να γίνει μέχρι και αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνά-
μεων. Σκοτώθηκε στις 23 Απριλίου 1827, ανήμερα της 
ονομαστικής του εορτής, αφού τραυματίστηκε θανάσι-
μα σε αψιμαχία με τους Τούρκους στον Πειραιά. Πολλοί 
πιστεύουν  ότι ο θάνατος του οφειλόταν σε δολοφονι-
κή ενέργεια με υποκίνηση είτε των Άγγλων είτε του-
μεγάλου αντιπάλου του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. 
Το έθνος θρήνησε τον χαμό του ήρωα. Ο Καραϊσκάκης 
ήταν αδύνατος, φιλάσθενος (έπασχε από φυματίωση), 
μέτριος ως προς το ανάστημα, αλλά είχε χαλύβδινη θέ-

ληση και ηγετικές ικανότητες.

Πηγές:
• https://el.wikipedia.org/
• https://www.sansimera.gr/
biographies/1259

βιά, ένα χάνι με μαντρότοιχο, στο οποίο διανυ-
κτέρευαν οι οδοιπόροι και οι αγωγιάτες. 

Η σφοδρή επίθεση, η οποία εξαπέλυσαν τα 
στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη εναντίον των 
ελληνικών θέσεων, εξανάγκασε τους επανα-
στάτες να διασκορπιστούν εντός ολίγου στα 
γειτονικά υψώματα. 

Τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου, ο Ανδρού-
τσος, επιχείρησε ηρωική έξοδο, αιφνιδίασε τον 
εχθρό κι οι άνδρες του έχοντας αφήσει πίσω 
τους ελάχιστους νεκρούς, κατάφεραν να ανέ-

βουν στο βουνό, όπου αντάμωσαν τους άνδρες του Δυοβουνιώτη και 
του Πανουργιά.

 Στη μάχη αυτή διακρίθηκε για το θάρρος και την ανδρεία του, ο με-
τέπειτα ο οπλαρχηγός της Εύβοιας και φίλος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 
Αγγελής Γοβιός.

Πηγή: https://chanigravias.gr/istoria
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Γράφουν οι: Χαράλα-
μπος Σωτηρόπουλος και 
Άκης  Ράζος - Γυμνάσιο

Ηγετική μορφή της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. 
Έδρασε στην Πελοπόννησο 
και γι’ αυτό είναι γνωστός 
ως ο «Γέρος του Μοριά». 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης γεννήθηκε εἰς τὰ 1770, 
Ἀπριλίου 3, τὴν δευτέραν τῆς 
Λαμπρῆς [...] εἰς ἕνα βουνό, 
εἰς ἕνα δένδρο ἀποκάτω, 
εἰς τὴν παλαιὰν Μεσσηνίαν, 
ὀνομαζόμενον Ραμαβούνι, 
όπως αναφέρει στα Απομνη-
μονεύματά του. Ήταν γιος 
του κλεφτοκαπετάνιου 
Κωνσταντή Κολοκοτρώνη 
(1747-1780) από το Λιμπο-
βίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας Κωτσάκη, κό-
ρης προεστού από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας. 
Η οικογένεια των Κολοκοτρωναίων από τον 16ο 
αιώνα βρίσκεται σε αδιάκοπο πόλεμο με τους 
Τούρκους. Μόνο από το 1762 έως το 1806, 70 
Κολοκοτρωναίοι εξοντώθηκαν από τους κα-
τακτητές.Είχε σημαντική δράση στην Επανά-
σταση του 1821. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρεία. Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιω-
τικές επιχειρήσεις του Αγώνα, όπως στη νίκη 
στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στην άλωση της 
Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), στην κα-
ταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερ-
βενάκια (26 Ιουλίου 1822), όπου διέσωσε τον 
Αγώνα στην Πελοπόννησο, αφού πρυτάνευσαν 
η ευφυΐα και η τόλμη του στρατηγικού του 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
νου. Οι επιτυχίες αυ-
τές τον ανέδειξαν σε 
αρχιστράτηγο της Πε-
λοποννήσου. Η κυβέρ-
νηση, όμως, θα τον 
φυλακίσει στην Ύδρα 
κατά τη διάρκεια του 
εμφυλίου 1823 και 
1824, όπου είχε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. Θα 
απελευθερωθεί τον 
Μάιο του 1825, όταν ο 
Ιμπραήμ απειλούσε να 
καταστείλει την επα-
νάσταση και θα του 
αναθέσουν εκ νέου 
την αρχιστρατηγία του 
Αγώνα. Με την ευφυία 

του κατόρθωσε να 
κρατήσει ζωντανή την 
επανάσταση μέχρι τη 

Ναυμαχία του Ναβαρίνου (7 Οκτωβρίου 1827). 
Μετά την απελευθέρωση συντάχτηκε με τον 
Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ κατά τη διάρκεια της 
Αντιβασιλείας διώχτηκε ως αντιβασιλικός και 
καταδικάστηκε σε θάνατο τον Μάιο του 1834. 
Ο  Όθωνας, όταν ενηλικιώθηκε, του χάρισε την 
ποινή και τον ονόμασε αντιστράτηγο. Τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του ο Κολοκοτρώνης τα 
πέρασε στην Αθήνα υπαγορεύοντας στον Γε-
ώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματά του, τα 
οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για τους ιστο-
ρικούς. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απεβίωσε 
στις 4 Φεβρουαρίου 1843 και θάφτηκε στο Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών.

Πηγή: https://el.wikipedia.org

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ 

Γράφουν οι: Γεώργιος Δούδαλης και
 Βασίλειος Σταματιάδης, Γυμνάσιο

Υπήρξε ηγετική μορφή του 1821. Ήταν 
στρατιωτικός 
και πολιτικός. 
Γεννήθηκε το 
1793 στα Ψαρά 
από οικογένεια 
με μεγάλη ναυ-
τική παράδοση. 
Ο πατέρας του 
Μιχαήλ Κανά-
ριος διετέλεσε 
επανειλημμένα 
δημογέροντας 
του νησιού.

Ο Κανάρης δεν φαίνεται να είχε μυηθεί στη 
Φιλική Εταιρεία, αλλά όταν ξέσπασε η επανά-
σταση, ήταν από τους πρώτους που έλαβαν μέ-
ρος στον αγώνα. Άρχισε να εξειδικεύεται στα 
πυρπολικά και να γίνεται ο φόβος και ο τρόμος 
του τουρκοαιγυπτιακού στόλου.

 Ο Κανάρης κέρδισε την εκτίμηση και των 
ανταγωνιστών του για τη σωφροσύνη του χα-
ρακτήρα του, γι’ αυτό ανήλθε στα υψηλότερα 
αξιώματα της Πολιτείας μετά την απελευθέ-
ρωση. Το 1827 αντιπροσώπευσε τα Ψαρά στην 
εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και ήταν ένας 
από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ιωάν-
νη Καποδίστρια.

Κατά την Οθωμανική περίοδο ο Κανάρης 
έφτασε μέχρι τον βαθμό του υποναυάρχου. 
Κατόπιν διορίστηκε γερουσιαστής και αναμεί-
χθηκε με το Ρωσικό κόμμα. Συμμετείχε στην 
επαναστατική κίνηση της 3ης Σεπτεμβρίου 
1843 που ανάγκασε τον Όθωνα να παραχω-
ρήσει Σύνταγμα. Μέχρι τότε χρημάτισε επα-
νειλημμένα υπουργός και δύο φορές πρωθυ-
πουργός (16/2/1844 έως 30/3/1844 και από 
15/10/1848  έως 12/12/1849).

Το 1862 ήταν ένας από τους βασικούς εκ-
προσώπους της αντιοθωνικής κίνησης. Μετά 
την έξωση του Όθωνα ορίστηκε μέλος της 
Τριανδρίας Βούλγαρη, Κανάρη, Ρούφου και το 
1863 πήγε στη Δανία ως ένας από τους αντι-
προσώπους του έθνους για να προσφέρει το 
στέμμα στον Βασιλιά Γεώργιο Α΄.

Στη συνέχεια, ανέλαβε υπουργός Ναυτικών 
και δύο φορές πρωθυπουργός (5/3/1864 – 
16/4/1894 και 27/7/1864 – 2/3/1865). Κατό-
πιν αποσύρθηκε από την πολιτική και ιδιώτευ-
σε στο σπίτι του στην Κυψέλη. Στις 26/5/1877 
(82 ετών) επανήλθε ως πρωθυπουργός για να 
αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες συνέπειες από 
τον ρωσοτουρκικό πόλεμο. Πέθανε στις 2 Σε-
πτεμβρίου  1877. Κηδεύτηκε στο Α΄ Νεκροτα-
φείο με μεγαλοπρέπεια. Ο Κανάρης πριν πε-
θάνει είπε ότι το μόνο που έχει να δώσει στο 
Ελληνικό έθνος είναι η καρδιά του. Έτσι ο για-
τρός Ιωάννης Ζωχιός αφαίρεσε την καρδιά του 
και κατόπιν ο γλύπτης Θωμάς Θωμόπουλος τη 
φύλαξε σε μία λήκυθο.

Π η γ ή : h t t p s : / / w w w . s a n s i m e r a . g r /
biographies/831  

Προσωπογραφία του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, του Γιάννη Παπαμιχαήλ. 

Γράφει η Άννα Μαρία Σωτηροπούλου, Γυμνά-
σιο 

Ο Γρηγόριος Δικαίος -ή περισσότερο γνω-
στός ως Παπαφλέσσας- ήταν κληρικός, πολιτι-
κός και ήρωας της ελληνικής 
επανάστασης του 1821. Γεν-
νήθηκε στην Πολιανή Μεσ-
σηνίας, φοίτησε στη σχολή 
Δημητσάνας και μόνασε στο 
μοναστήρι της Παναγίας της 
Βελανιδιάς στην Καλαμάτα. 
Εκεί πήρε το όνομα Γρηγόρι-
ος. Εξαιτίας του χαρακτήρα 
του εγκατέλειψε την Πελο-
πόννησο. Στη συνέχεια, πήγε 
στη Ζάκυνθο και στην Κων-
σταντινούπολη. Εκεί, χειροτονήθηκε Αρχιμαν-
δρίτης από τον Γρηγόριο τον Ε΄ με το εκκλησια-
στικό οφφίκιο «Δικαίος».

Η  Φιλική Εταιρία τον Ιανουάριο του 1821 
έστειλε τον Παπαφλέσσα στην Πελοπόννησο 
για να ξεσηκώσει τον λαό.

Διακρίθηκε για την ανδρεία του σε πολλές 
μάχες στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία 
έχοντας ως ορμητήριο τη Μονή της Ρεκίτσας 
κοντά στο Δυρράχιο Αρκαδίας.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ή ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Συμμετείχε στην Α΄και Β΄Εθνοσυνέλευση.
 Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 

υποστήριξε αυτούς, τους οποίους καταδίωξαν 
τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους πολεμιστές 
και διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών και 

Αστυνομίας από την κυβέρ-
νηση Κουντουριώτη. 

Όταν το 1825 ο Ιμπραήμ 
εισέβαλε στην Πελοπόννη-
σο, πρώτος ο Παπαφλέσσας 
ζήτησε να ελευθερωθούν οι 
φυλακισμένοι πολεμιστές, 
αλλά δεν εισακούστηκε. Έτσι 
αναγκάστηκε να εκστρατεύ-
σει ο ίδιος με 8.000 άνδρες 
για να ανακόψει την προέλα-
ση του Ιμπραήμ και πήγε στο 

Μανιάκι της Μεσσηνίας. Στις 19 Μαΐου όταν 
φάνηκαν τα αιγυπτιακά στρατεύματα, πολλοί 
από τους άντρες του Παπαφλέσσα διασκορπί-
στηκαν και έμεινε με 300 ή κατά άλλους 600 
πολεμιστές. Στις 20 Μαΐου βρήκε τον θάνατο 
προβάλλοντας απεγνωσμένη αντίσταση μαζί 
με τους λίγους άντρες που του είχαν μείνει.

        Πηγή: https://www.sansimera.gr/
biographies/831 

 



Γράφει η Παναγιώτα  Γραμματι-
κόγιαννη,  ΣΤ΄Τάξη 

Γεννήθηκε στο Σούλι το 1801 
και ήταν δευτερότοκος γιος του 
Φώτου Τζαβέλα και εγγονός του 
Λάμπρου Τζαβέλα και της Μό-
σχως. Πέρασε τα πρώτα χρόνια 
της ζωής του στην Κέρκυρα, όπου 
κατέφυγε η οικογένειά του όταν 
καταλήφθηκε το Σούλι το 1803 
από τον Αλή Πασά. Το 1820 γύρι-
σε μαζί με τους Σουλιώτες στην πατρίδα του, 
όπου ανακηρύχτηκε καπετάνιος - αρχηγός, σε 
ηλικία μόλις 19 χρονών. Μετά την ήττα και το 
θάνατο του Αλή Πασά το 1822, πήγε στην Πίζα 
της Ιταλίας, ως απεσταλμένος των Σουλιωτών 
για να συνεννοηθεί με τους Φιλικούς για την 
Επανάσταση και να λάβει οικονομική ενίσχυ-
ση. Το 1822, στα μέσα Οκτωβρίου, γύρισε και 
πήρε μέρος μαζί με το Μάρκο Μπότσαρη, στην 
Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου το φθινό-
πωρο του 1822 και στη μάχη του Κεφαλόβρυ-
σου τον Αύγουστο του 1823. Πήρε μέρος και 
στη πολιορκία του Αιτωλικού το 1823, όπως 
και σε πολλές ακόμη μάχες  το 1824, 1825 και 
1826.

 Στις 28 Φεβρουαρίου 1826 ηγήθηκε της 
επίθεσης των Ελλήνων εναντίον του στρατοπέ-
δου του Κιουταχή, ενώ ταυτόχρονα οι Τουρκο-
αιγύπτιοι καταλάμβαναν τη στρατηγικής αξίας 
νησίδα του Ντολμά Αιτωλικού. Στις 25 Μαρτίου 
1826 πρωταγωνίστησε στη θρυλική μάχη της 
Κλείσοβας, η οποία στοίχισε στους επιτιθέ-
μενους Τουρκοαιγύπτιους 3-3.500 νεκρούς 
και τραυματίες. Κατά τον Α. Γούδα «ουδεμία 
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ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ
συνέβη σπουδαία έφοδος, ούτε 
αποτελεσματική έξοδος χωρίς 
να αγωνισθεί και να δοξασθεί 
και ο Κίτσος Τζαβέλας». Κατά την 
έξοδο της Φρουράς του Μεσο-
λογγίου που ακολούθησε, οδή-
γησε μία από τις τρεις φάλαγγες 
των Εξοδιτών και κατέφυγε στο 
Ναύπλιο. Αργότερα, το 1827, πο-
λέμησε στην Αττική, στον Αγώνα 
για την απελευθέρωση της Αθή-
νας με τον Γ. Καραΐσκάκη, μετά 

το θάνατο του οποίου διορίστηκε αρχηγός του 
στρατοπέδου στον Πειραιά. Ο Καποδίστριας 
τον έκανε χιλίαρχο της Α’ Χιλιαρχίας το 1828, 
αναθέτοντάς του μάλιστα να εκκαθαρίσει την 
Στερεά Ελλάδα από τους Τουρκαλβανούς και 
τους Τουρκοαιγυπτίους, ενώ το 1829 συμμε-
τείχε στην ανακατάληψη του Αντιρρίου, της 
Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου. Μετά τη 
δολοφονία του Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 
1831), στον οποίο και επρόσκειτο, αναμίχθηκε 
στις συγκρούσεις που ακολούθησαν. Μαζί με 
τον Κολοκοτρώνη, στα χρόνια της Αντιβασιλεί-
ας, φυλακίστηκε, διότι υπήρξε μέλος της ρω-
σόφιλης μερίδας.

Το 1854, όταν στην Ελλάδα ξέσπασε το Απε-
λευθερωτικό Κίνημα των Αλύτρωτων περιο-
χών, μαζί με άλλους Σουλιώτες αξιωματικούς 
ανέλαβε την ηγεσία των επιχειρήσεων στην 
Ήπειρο. Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος, 
αποσύρθηκε. Πέθανε στις 9 Μαρτίου 1855 στο 
Μεσολόγγι.

Η προτομή του Κίτσου Τζαβέλα κοσμεί το Πε-
δίον του Άρεως στην Αθήνα.

   Πηγή: https://el.wikipedia.org/  

Γράφει η  Όλγα Νίκου,  ΣΤ΄ τάξη

Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) υπήρξε 
πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελλη-
νικού Διαφωτισμού. Γεννήθηκε το 1757 στο 
Βελεστίνο της Μαγνησίας ο Αντώνιος Κυρια-
ζής ή Κυρίτζης - όπως ήταν το πραγματικό 
όνομά του, το οποίο όμως  δεν επιβεβαιώ-
νεται από τη σύγχρονη έρευνα. Ο ίδιος προ-
τιμούσε να χρησιμοποιεί ως επώνυμο αυτό 
της γενέτειράς του, ενώ οι Έλληνες διανο-
ούμενοι που ζούσαν στην εξορία τον αποκα-
λούσαν Φεραίο, επειδή στην αρχαιότητα η 
πόλη του ονομαζόταν Φεραί.

Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλειψε το Βελεστί-
νο πολύ νωρίς, αφού πρώτα πήρε τη βασική 
του μόρφωση. Το 1785 πήγε στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του 
κι εντάχθηκε στο περιβάλλον των Φαναριω-
τών, ενώ το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλα-
χία ως διοικητικός υπάλληλος.

 Στα χρόνια που ακολούθησαν διακρίθηκε 
ως λόγιος και συγγραφέας. 
Το κορυφαίο έργο του, πάντως, θεωρείται η 
«Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της 
Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογεί-
ων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας» που 
περιείχε: τον Θούριο, γνωστό επαναστατι-
κό άσμα, μία επαναστατική προκήρυξη, τη 
διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων Διαφω-
τιστών και το Σύνταγμα του Ρήγα.

 Το πολιτικό όραμα του Ρήγα συνίστατο 
στη δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανι-
κής επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη 
από τις αγκυλώσεις της οθωμανικής πολι-
τικής και στην οποία οι Έλληνες θα είχαν 
κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυ-
τού του στόχου, προσπάθησε να εξεγείρει 
όλους τους υπόδουλους στους Οθωμανούς 
λαούς της Βαλκανικής, εναντίον του κοινού 
τυράννου. 

Επεδίωξε, μάλιστα, να συναντήσει τον 
Μεγάλο Ναπολέοντα για να ζητήσει τη 
βοήθειά του. Συνελήφθη, όμως, στις 8 Δε-
κεμβρίου του 1797 από τους Αυστριακούς 
στην Τεργέστη και παραδόθηκε στους Τούρ-
κους, οι οποίοι τον σκότωσαν δια στραγγα-
λισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελι-
γράδι. 

        Πηγή: https://www.sansimera.gr/
biographies/1.

ΡΗΓΑΣ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 
(1757 - 1798)

Γράφει η Άννα Μαρία Σωτη-
ροπούλου, Γυμνάσιο 

Ο Γεώργιος Γεννάδιος, λόγι-
ος και δάσκαλος του Γένους, 
υπήρξε σπουδαίο παράδειγ-
μα εκπαιδευτικού παράγοντα 
του 19ου αιώνα. Κατάφερε 
όχι μόνο να μεταβιβάσει γνώ-
σεις στους μαθητές του, αλλά 
και να τους εξοικειώσει με το 
βαθύτερο νόημα της κλασι-
κής παιδείας, οδηγώντας τους στη βίωση των 
ιδανικών της ελευθερίας και της εθνικής απο-
κατάστασης.

Ηπειρώτης, γεννημένος όμως το 1786 στην 
Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης. Το 1817, 
προσκλήθηκε στην Οδησσό, όπου οργάνωσε 
την Ελληνική Εμπορική Σχολή και γνωρίστηκε 
με τον αυτοκράτορα της Ρωσίας, Αλέξανδρο 
Α΄και με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στη σχολή 
αυτή διδάσκει για 3 χρόνια και εμψυχώνει 
τους Έλληνες με την ποικίλη δράση του. Τότε 
εκδίδει και την εξάτομη «Στοιχειώδη Εγκυκλο-

παίδεια των παιδικών μαθημά-
των», η οποία αποτελεί και την  
πρώτη σειρά παιδικών βιβλίων.

 Το 1820 στο Βουκουρέστι 
μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, 
αναλαμβάνει τον ιερό ρόλο να 
προετοιμάσει τους μαθητές 
του για τον αγώνα αποτίναξης 
του τουρκικού ζυγού.

Το 1829 ο Καποδίστριας του 
αναθέτει τη συγκρότηση της 
δημόσιας εκπαίδευσης και στο 

πρόσωπό του βρίσκει έναν πολύτιμο συνεργά-
τη. Σε αυτόν οφείλεται η οργάνωση του Κεντρι-
κού Σχολείου της Αίγινας, του οποίου υπήρξε 
και διευθυντής. 

Το 1838 αναγορεύτηκε επίτιμος Διδάκτορας 
του Πανεπιστημίου της Λειψίας, τίτλος που δό-
θηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα.

Το 1854 πέθανε στην Αθήνα κατά τη διάρ-
κεια μιας επιδημίας χολέρας.

Πηγές: Γεννάδιος, Γ. (1926) Βίος, έργα, επι-
στολαί, τ. Α΄-Β΄, Παρίσι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
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Γράφει η  Λάμπρου Λυδία  ΣΤ΄ Τάξη

 
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 

1792 με καταγωγή από την Τραπεζούντα 
του Πόντου. Ήταν γόνος της εύπορης και 
ισχυρής φαναριώτικης οικογένειας Κων-
σταντίνου Υψηλάντη, ηγεμόνα της Μολ-
δοβλαχίας και της Ελισάβετ Βακαρέσκου.
Το 1810 κατατάχτηκε με τον βαθμό του 
ανθυπολοχαγού του ιππικού στο σώμα των 
εφίππων σωματοφυλάκων του τσάρου Αλέ-
ξανδρου Α΄ της Ρωσίας. 

Διακρίθηκε στους πολέμους κατά του 
Ναπολέοντα. Στη μάχη της Δρέσδης (27 
Αυγούστου 1813) έχασε το δεξί του χέρι 
(όταν ήταν 21 ετών). Οι Φιλικοί είχαν πλη-
ροφορίες για τα πατριωτικά του αισθήμα-
τα, επειδή σε στενούς κύκλους Ελλήνων και 
Φιλελλήνων φέρεται να είχε δηλώσει, πως 
οι συμπατριώτες του θα έπρεπε να υπολο-
γίζουν στη συνδρομή του, αν τυχόν παρου-
σιαζόταν κάποια ευκαιρία.

Στην συνάντηση με τον Εμμανουήλ Ξάνθο 
στην Πετρούπολη στις 11 Απριλίου 1820 
ο Υψηλάντης τον δέχθηκε με ευγένεια και 
ύστερα από κάποιες ερωτήσεις για την κα-
ταγωγή του και διάφορες άλλες υποθέσεις, 
του ζήτησε να μάθει πώς περνούν οι Έλλη-
νες.

Ο Ξάνθος του απάντησε ότι οι Τούρκοι 
τους τυραννούν και η τυραννία αυτή έχει 
γίνει πλέον αφόρητη. Ο Ξάνθος φανέρω-
σε στον πρίγκιπα τα μυστικά της Φιλικής 
Εταιρείας κι εκείνος με συγκίνηση και εν-
θουσιασμό κατηχείται και ορκίζεται κατά 
το τυπικό της εταιρείας, καθώς επίσης ανα-
γνωρίζεται Γενικός Επίτροπος της Αρχής.

Του δόθηκε το ψευδώνυμο «Καλός» και 
τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου 
«α.ρ.» για να υπογράφει τις επιστολές του.

Η Φιλική Εταιρεία είχε πλέον τον αρχηγό 
της (Πετρούπολη 12 Απριλίου 1820).

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Γράφει η Ιωάννα Λειβαδιά, Στ΄τά-
ξη 

Ο όρος «Φιλέλληνας» αποτελεί 
χαρακτηρισμό εκείνων που τρέ-
φουν ιδιαίτερη αγάπη προς τους 
Έλληνες και κάθε τι ελληνικό. Με 
τον όρο «Φιλέλληνες» έμειναν γνω-
στοί ξένοι υπήκοοι κυρίως από τη 
Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία, οι 
οποίοι βοήθησαν την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821 με διάφορους 
τρόπους. Ως κίνημα ο φιλελληνι-
σμός υπήρξε και πριν από την Επανάσταση του 
‘21 και σχετίζεται με το ενδιαφέρον των Ευρω-
παίων για τον κλασσικό ελληνισμό. 

Γράφει ο Κυπριανός Δούδαλης,  Β΄ τάξη

Ο καλόγερος Σαμουήλ γεννήθηκε στη Στε-
νή και ήταν γιος του Χριστόδουλου Δημάκου. 
Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και στη συνέχεια 
πήγε στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στο Σού-
λι. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1803 το Σούλι ήταν 
υπό την πολιορκία του Αλή Πασά. 

Μετά από πολυήμερη άμυνα οι Σουλιώτες 
λύγισαν από την πείνα και τις κακουχίες και 
αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Ο Αλή 
Πασάς υποσχέθηκε να τους αφήσει ελεύθε-

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Μερικοί από αυτούς που δια-

τύπωσαν την ιδέα της ελεύθε-
ρης Ελλάδας ήταν οι Γερμανοί 
λογοτέχνες J.J. Heinse το 1787 
και Fr. Hölderlin το 1797. Αργό-
τερα εμφανίζονται και πολλοί 
άλλοι φιλέλληνες, με γνωστό-
τερους τον λόρδο Μπάιρον και 
τον Σίλερ.

Συγκεκριμένα, ο λόρδος 
Μπάιρον ήταν Άγγλος ποιητής, 
ο οποίος συμμετείχε στην πο-
λιορκία του Μεσολογγίου και 

πέθανε κατά τη διάρκειά της.

Πηγή:https://el.wikipedia.org/

Προσωπογραφία του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη, του Γιάννη Παπαμιχαήλ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ

Γράφει ο Άγγελος Σταθα-
ράς,  Α΄ τάξη

Ο Αθανάσιος Διάκος 
ήταν ένας από τους Έλ-
ληνες οπλαρχηγούς της 
Επανάστασης του 1821 
και έδρασε στη Στερεά Ελ-
λάδα. Γεννήθηκε το 1788 
στην Άνω Μουσουνίτσα 
της Φωκίδας (σημερινός 
Αθανάσιος Διάκος) και κατ’ 
άλλους στη γειτονική Αρτο-
τίνα, απ’ όπου καταγόταν 
η μητέρα του. Το πραγματικό του όνομα ήταν 
Αθανάσιος Γραμματικός.

Το 1814 πήγε στα Ιωάννινα και εντάχθηκε 
στη σωματοφυλακή του Αλή Πασά, της οποί-
ας επικεφαλής ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. 
Όταν ο Ανδρούτσος διορίστηκε αρχηγός στο 
αρματολίκι της Λιβαδειάς, ο Διάκος τον ακο-
λούθησε. Μετά την αποχώρηση του Ανδρού-
τσου, ο Διάκος ανακηρύχθηκε καπετάνιος του 
καζά (θρησκευτικού λειτουργού) της πόλης τον 
Οκτώβριο του 1820, ενώ την ίδια περίοδο μυή-
θηκε στη Φιλική Εταιρεία.

Στις 30 Μαρτίου, η Λιβαδειά πέφτει στα χέ-
ρια των επαναστατών και στη συνέχεια ο Διά-
κος οργανώνει την κατάληψη της Αταλάντης 
(31 Μαρτίου) και της Θήβας (1 Απριλίου).

Το πρωί της 23ης Απριλίου οι Τούρκοι επιτί-

θενται ταυτόχρονα σε όλο 
το εύρος του ελληνικού 
μετώπου. Ο Διάκος υπερα-
σπίζεται με τους λιγοστούς 
άνδρες του το ξύλινο γεφύ-
ρι της Αλαμάνας. Μάχεται 
ηρωικά, τραυματίζεται και 
τελικά συλλαμβάνεται αιχ-
μάλωτος.

Ο επίλογος της μάχης 
της Αλαμάνας γράφεται την 
επόμενη ημέρα (24 Απριλί-
ου). Ο τραυματισμένος Αθα-
νάσιος Διάκος μεταφέρεται 

σιδηροδέσμιος στη Λαμία. Οι Οθωμανοί τού 
προτείνουν να προσκυνήσει και να συνεργα-
στεί μαζί τους. Ο Διάκος υπερήφανα αρνείται: 
«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θελ’ να πεθά-
νω» φέρεται να τους απάντησε.

Η ποινή, η οποία του επιβλήθηκε, ήταν θά-
νατος. Εκτελέστηκε την ίδια μέρα. Προτού ξε-
ψυχήσει ο Διάκος λέγεται ότι αναφώνησε το 
αυτοσχέδιο τετράστιχο: 

Για ιδές καιρό που διάλεξε
ο χάρος να με πάρει
τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά
και βγάζει η γης χορτάρι 

Πηγές:  https://el.wikipedia.org
h t t p s : / / w w w . s a n s i m e r a . g r /

biographies/252 

 

ρους παίρνοντας μαζί τα πράγματά τους. 
Όταν οι Σουλιώτες έφυγαν, ο καλόγερος 

Σαμουήλ ταμπουρώθηκε με όσους έμειναν σε 
ένα οχυρό μοναστήρι σε μία βουνοκορφή στο 
Κούγκι,  αποκρούοντας τους πολεμιστές του 
Αλή Πασά από το να πάρουν τα πολεμοφόδια.

Στο τέλος, ο Σαμουήλ ανατίναξε στον αέρα 
την πυριτιδαποθήκη, τους εχθρούς και το μο-
ναστήρι.

Πηγές:
• https://el.wikipedia.org
• www.mixanitouxronou.gr
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Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός γεννήθη-
κε στη Δημητσάνα στις 25 Μαρτίου 1771. 
Ήταν Έλληνας ιεράρχης, μητροπολίτης Πα-
λαιών Πατρών κι ένας από τους πρωταγωνι-
στές ιεράρχες της ελληνικής επανάστασης 
του 1821 με διπλωματική και πολιτική δρά-
ση. 

Φοίτησε στη σχολή Δημητσάνας και με-
τέπειτα στη σχολή της Σμύρνης. Κατά την 
παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη πα-
ρακολούθησε μαθήματα στην Πατριαρχική 
Σχολή Ξηροκρήνης. Υπήρξε δικαστής, έλυ-
νε διαφορές μεταξύ χριστιανών και μου-
σουλμάνων. 

Στις 25 Μαρτίου 1821, ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστα-
σης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στα 
Καλάβρυτα και κήρυξε την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. 

Πέθανε στις 30 Μαΐου 1821 στο Ναύπλιο. 
Η κηδεία του έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια 
και αργότερα τα οστά του μεταφέρθηκαν 
στη Δημητσάνα.

                                     Πηγή: wikipedia.org

Παλαιών Πατρών
Γερμανός

Γρηγόριος
Αργυροκαστρίτης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Γράφει η Ιωάννα Μαλάγα, 
Γυμνάσιο

Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης 
γεννήθηκε το 1797 στον οικι-
σμό Αβορίτη του Κροκυλείου 
Φωκίδας. Το οικογενειακό του 
όνομα ήταν Τριανταφύλλου. Σε 
ηλικία 4 ετών μετά από επιδρο-
μή των Τούρκων και μαζί με τη 
μητέρα του και τα αδέρφια του 
αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τον Αβορίτη και να εγκατασταθούν στη 
Λιβαδειά.

Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Πήρε 
μέρος σε πολλές μάχες όπως στη μάχη του 
Πέτα, στην κατάληψη της Υπάτης, στην πτώση 
της Αθήνας, στην υπεράσπιση του Νεόκαστρου 
από τον Ιμπραήμ, στην πολιορκία της Ακρόπο-
λης και αλλού.

Στην περίοδο του Καποδίστρια το 1828, ο 
πεντακοσίαρχος Μακρυγιάννης διορίστηκε 
από τη διοίκηση του, Γενικός Αρχηγός της Εκτε-
λεστικής δύναμης της Πελοποννήσου και της 
Σπάρτης. 

Τον Μάρτιο του 1853 δικάστηκε σε στρατο-

Γράφει η Άννα Ραφαηλία Τριάντη, Γυμνάσιο

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είχε καταγωγή 
από την Ύδρα. Γεννήθηκε μέσα στις φυλακές 
της Κωνσταντινούπολης, στις 11 Μαΐου 1771, 
όταν η μητέρα της Σκεύω επισκέφτηκε τον σύ-
ζυγό της Σταυριανό Πινότση,  τον οποίο είχαν 
φυλακίσει οι Οθωμανοί για τη συμμετοχή του 
στα Ορλωφικά (1769-1770). Μετά τον θάνα-
το του Πινότση στη φυλακή, μητέρα και κόρη 
επέστρεψαν στην Ύδρα. Μετακόμισαν στις 
Σπέτσες τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν η μη-
τέρα της παντρεύτηκε τον Δημήτριο Λαζάρου 
- Ορλώφ. Από την ένωση αυτή η Μπουμπουλίνα 

δικείο με την κατηγορία της 
εσχάτης προδοσίας ως συνω-
μότης και καταδικάστηκε σε 
θάνατο. Η ποινή του τελικώς 
μετατράπηκε σε ισόβια και 
κατόπιν σε δεκαετή κάθειρξη, 
για να αποφυλακιστεί στις 2 
Σεπτεμβρίου 1854. 

Στις 17 Οκτωβρίου 1862 η 
προσωρινή κυβέρνηση, τον 
αποκατέστησε στον βαθμό του 

υποστρατήγου και στις 20 Απριλίου 1864 προ-
βιβάστηκε σε αντιστράτηγο.

Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης πέθανε στις 27 
Απριλίου του 1864 στην Αθήνα, επειδή έπαθε 
υπερβολική σωματική εξάντληση σε ηλικία 67 
ετών.

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη εί-
ναι ένα είδος προφορικής αυτοβιογραφίας 
που συνέταξε ο στρατηγός και ήρωας της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. Σε αυτά αποτυπώνει 
τις σκέψεις για τη δράση του, ενώ το έργο του 
είναι ένα από τα πρώτα δείγματα του είδους. 

Πηγή: https://el.wikipedia.org

Γράφει ο Αναστάσιος  Κόκκινος , Β΄ τάξη

Γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, όπου έμαθε 
τα πρώτα του γράμματα. Ήταν ελληνικής κα-
ταγωγής. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ακα-
δημία της Μοσχοπόλεως. Δεν γνωρίζουμε πότε 
εντάχθηκε στις τάξεις του κλήρου και εκάρη 
μοναχός. Το 1798 χειροτονήθηκε μητροπολί-
της Παραμυθιάς, αλλά έμεινε εκεί λίγους μόνο 
μήνες. Ήταν αρχιεπίσκοπος Ευβοίας, μητροπο-
λίτης Αθηνών και αγωνιστής της Επανάστασης 
του 1821. Ήταν ο πρώτος, ο οποίος μετέφρα-
σε την Καινή Διαθήκη στην αλβανική γλώσσα. 
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Αφού συνεν-
νοήθηκε με τους Χιμαρέους, Χορμοβίτες και 
Αργυροκαστρίτες, τους κάλεσε να κατέβουν 
στην Εύβοια και να οργανώσουν τις απαρχές 
της επανάστασης στην περιοχή αυτή. Με την 
έναρξη της Επανάστασης φυλακίστηκε από 
τους Τούρκους στη Χαλκίδα. Ο Γρηγόριος απε-
λευθερώθηκε μετά από μερικές μέρες, αλλά 
φυλακίστηκε για δεύτερη φορά και δραπέτευ-
σε, αφού δωροδόκησε τους δεσμοφύλακες. 
Έστειλε επιστολή στην κεντρική διοίκηση της 
Ελλάδος στο Ναύπλιο ζητώντας να αξιοποιη-
θεί σε κάποια θέση για τις ανάγκες του αγώνα, 
αλλά δεν έλαβε την επιθυμητή απάντηση, γι’ 
αυτό και κατέφυγε στην Κέρκυρα, διατηρώ-
ντας ακόμα όμως τον τίτλο του αρχιεπισκόπου 
Ευβοίας. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1827 εκλέχτηκε 
μητροπολίτης Αθηνών, αλλά έμεινε σε αυτή τη 
θέση λίγους μόνο μήνες, αφού τον Μάρτιο του 
1828 πέθανε. Τάφηκε στη Χαλκίδα. 

                      Πηγή: https://el.wikipedia.org

Γράφουν οι: Ελευθερία Καπετάνιου και Γεωρ-
γία - Δέσποινα Γατσή - Γυμνάσιο

Η Μαντώ Μαυρογένους γεννήθηκε το 1796 
στην Ιταλία. Ήταν Ελληνίδα αγωνίστρια της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Καταγόταν 
από πλούσια οικογένεια. Η Μαντώ ήταν κόρη 
του εμπόρου και μέλους της Φιλικής Εταιρείας 
Νικολάου Μαυρογένη και της Ζαχαράτης Χα-
τζή Μπάτη. Ένας από τους προγόνους της ήταν 
ο θείος της, Νικόλαος Μαυρογένης, ο οποίος 
υπήρξε δραγουμάνος του στόλου και ηγεμόνας 
της Βλαχίας. Τιμήθηκε από την ελληνική πολι-
τεία με τον βαθμό της αντιστράτηγου για τη 
συνολική της προσφορά στον αγώνα. Πέθανε 
τον Ιούλιο του 1848 στην Πάρο μόνη και πάμ-
φτωχη, καθώς ξόδεψε όλη της την περιουσία 
για τον αγώνα. Η ταφή της έγινε στην Παναγία 
την Εκατονταπυλιανή. 

Γράφουν οι Ραφαήλ Φραγκογιαννάκης 
και  Μύρωνας Φωτιάδης,  Β΄ τάξη

Γεννήθηκε στη Δημητσάνα το 1746. Το 
κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Αγγελό-
πουλος. Γονείς του ήταν ο Ιωάννης και η 
Ασημίνα Αγγελοπούλου. Σπούδασε θεολο-
γία και φιλοσοφία στην Πατμιάδα Εκκλησι-
αστική Σχολή. 

Αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και 
αρχιδιάκονος στη Σμύρνη. Έγινε τρεις φο-
ρές Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ανα-
γνωρίστηκε εθνομάρτυρας και η ορθόδοξη 
εκκλησία τον τιμά στις 10 Απριλίου. Ο τά-
φος του βρίσκεται στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αθηνών. 

Πηγή:wikipedia.org

απέκτησε οκτώ ετεροθαλή αδέλφια. 
Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση είχε 

σχηματίσει δικό της εκστρατευτικό σώμα από 
Σπετσιώτες, τους οποίους αποκαλούσε «γεν-
ναία μου παλικάρια». Είχε αναλάβει να αρμα-
τώνει, να συντηρεί και να πληρώνει τον στρατό 
μόνη της, όπως έκανε και με τα πλοία της και 
τα πληρώματά τους, κάτι, το οποίο συνεχίστη-
κε επί σειρά ετών και την έκανε να ξοδέψει 
πολλά χρήματα για να καταφέρει να περικυ-
κλώσει τα τούρκικα οχυρά, το Ναύπλιο και την 
Τρίπολη. Έτσι τα δύο πρώτα χρόνια της Επανά-
στασης είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία. 
Πέθανε στις Σπέτσες στις 22 Μαΐου του 1825.

ΜΑΝΤΩ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Ε’

Γράφει ο Ευάγγελος Ντρέκης,  Β΄ τάξη
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Ο Άγιος Κωνσταντίνος καταγόταν από την 
Ύδρα. Οι γονείς του ονομάζονταν Μιχαλά-
κης και Μαρίνα. Εκεί ασχολούνταν με τη 
ναυτιλία. Ο άγιος σε ηλικία 18 ετών βρέθη-
κε στη Ρόδο. Εκεί συναναστράφηκε με τον 
πασά Χασάν, ο οποίος είδε την εξυπνάδα 
του και έβαλε όλη την τέχνη του να τον εξι-
σλαμίσει. Για τρία χρόνια είχε πολλές δόξες. 
Αργότερα κατάλαβε το λάθος του και μετα-
νόησε. Έτσι ο πνευματικός του τον βοήθησε 
να πάει στο Άγιο όρος και έτσι βρήκε τη σω-
τηρία του. Όταν επέστρεψε στη Ρόδο, πήγε 
στον πασά, ο οποίος δεν το γνώριζε, γιατί 
φορούσε ράσο και αγιορείτικο σκούφο.

Ο άγιος του είπε «εγώ είμαι εκείνος ο 
Κωνσταντίνος, τον οποίο έπεισες να αρνη-
θεί τον Χριστό και να πιστέψει στον Μωά-
μεθ». Τελικά μαρτύρησε. Η κάρα και τα 
οστά του βρίσκονται στην Ύδρα και τη Ρόδο.

Πηγή: vatopaidi.wordpress.com

Γράφει ο Γεώργιος Μάριος  Χρυσαφόπουλος,  
Γ’ τάξη

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Ναυπλιεύς ήταν χρι-
στιανός νεομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας. Έζησε στο Ναύπλιο, όπου και μαρτύρησε 
για τη χριστιανική πίστη του στις 1 Φεβρουα-
ρίου του 1655. Ο Αναστάσιος οδηγήθηκε στον 
τόπο του μαρτυρίου του δίπλα σε μια ελιά, 
όπου οι δήμιοί του τον κατακρεούργησαν. 

Σήμερα, στο σημείο υπάρχει το μνημείο του, 
δίπλα στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος 
στον ίδιο τον Άγιο, αλλά και στη Γέννηση της 
Θεοτόκου.Την ίδια ημερομηνία τιμάται κάθε 
χρόνο η μνήμη του έπειτα από Βασιλικό Διά-
ταγμα της 14ης Νοεμβρίου 1935.

Ο νεομάρτυρας Τριαντάφυλλος γεννήθηκε 
στη Ζαγορά του Πηλίου. Από μικρός εργαζόταν 
ως ναύτης σε ένα από τα καράβια στη Ζαγορά. 
Το καλοκαίρι του 1680 το πλοίο του έδεσε στο 
λιμάνι της Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ο Τρια-
ντάφυλλος επισκέφτηκε τις εκκλησίες και τα 
αγιάσματα της Πόλης. Κάποιοι Τούρκοι τον συ-
κοφάντησαν ότι ήθελε να γίνει μωαμεθανός. 

Ο Τριαντάφυλλος, όμως, αρνήθηκε τη συκο-
φαντία και ακλόνητος στην πίστη του έλαβε το 
στεφάνι του μαρτυρίου την 8η Αυγούστου του 
1680 στον ιππόδρομο της Κωνσταντινουπόλε-
ως σε ηλικία 18 χρόνων. Την ημέρα εκείνη τι-
μάται η μνήμη του στη Ζαγορά και στις Αλυκές 
Βόλου. 8 Αυγούστου γιορτάζει ο Τριαντάφυλ-
λος και η Τριανταφυλλιά. 

Η εικόνα και τεμάχιο του ιερού λειψάνου του 
Αγίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολά-
ου στην Άνδρο.

Πηγή: http://www.saint.gr/2242/saint.aspx

Γράφει ο Αλέξανδρος Μαλάγας,  Γ΄ τάξη

O Άγιος Γεώργιος ήταν ιερέας και καταγόταν 
από τη Νεάπολη της Μικράς Ασίας που τουρκι-
κά λέγεται «Νεβ  Σεχήρ». Διέπρεπε ως εφημέ-
ριος του ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στη Νεάπολη. Το λείψανο του Αγίου Γεωργίου 
βρίσκεται αδιάφθορο στον ιερό ναό Αγίου Ευ-
σταθίου Περισσού στην Αττική.

Πηγή :1. https://www.saint.gr/2878/saint.
aspx

Γράφουνν οι Σταυρούλα Μάμμα και Ιωάννα 
Στυλιανή Τσεκούρα, Γ΄τάξη

Η Αγία Ελένη ήταν κόρη της ευσεβούς οικο-
γένειας Μπεκιάρη από τη Σινώπη του Πόντου. 
Η δεκαπεντάχρονη Ελένη ήταν όμορφη, αγνή 
και υπάκουη στους γονείς της. Μία μέρα η 
μητέρα της την έστειλε να αγοράσει νήματα. 
Πέρασε μπροστά από το σπίτι του Πασά Ουκιό-
ζογλου. Αυτός όταν την είδε θαμπώθηκε από 
την ομορφιά της και σκέφτηκε να τη μολύνει. 
Έτσι, διέταξε να τη φέρουν μπροστά του και 
προσπάθησε να της κάνει κακό, αλλά ένα τεί-
χος την προστάτευε, επειδή προσευχόταν. Γι’ 
αυτό διέταξε να τη βασανίσουν και τελικά την 
αποκεφάλισαν και έριξαν το σώμα της στη θά-
λασσα. Μετά από μερικές μέρες ένα ελληνικό 
πλοίο είδε φως στον βυθό της θάλασσας. Ήταν 
το τίμιο λείψανο της Αγίας. Η κάρα της σώζεται 
στη Θεσσαλονίκη. Εορτάζει την πρώτη ημέρα 
του Νοεμβρίου.

     Πηγή: http://www.pontos-news.gr/
celebrity/3327/agia-eleni-ek-sinopis

Άγιος Κωνσταντίνος 
ο Υδραίος

Άγιος Αναστάσιος ο 
Ναυπλιεύς

Τριαντάφυλλος 
εκ Ζαγοράς

Άγιος Γεώργιος
 ο Νεαπολίτης

Αγία Ελένη εν Σινώπη

Γράφει η Έφη Τριάντη  Γ΄ τάξη

Γεννήθηκε το 1805 στο χωριό Τουρκολέκας 
Αρκαδίας. Πατέρας του ήταν ο Σταματέλος Στα-
ματελόπουλος Τουρκολέκας και μητέρα του, η 
αδερφή της συζύγου του Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη, Σοφία. Είχε τέσσερα αδέρφια, μεταξύ 
των οποίων ο γνωστός οπλαρχηγός Νικηταράς.

Το 1816 ο Ιωάννης μαζί με τον πατέρα του και 
τον Αναγνώστη, καθώς ταξίδευαν για τα Κύθηρα 
βρέθηκαν στην Νεάπολη της Λακωνίας. Εκεί ο 
άρχοντας της Μονεμβασιάς διέταξε να αποκε-
φαλιστούν και οι τρεις. Η σφαγή έγινε στις 16 
Οκτωβρίου 1816 έξω από τον Ιερό Ναό του Ελ-
κόμενου Χριστού. Εκεί, το αίμα του παιδομάρτυ-
ρα Ιωάννη σχημάτισε Σταυρό.

Εορτάζει στις 16 Οκτωβρίου. Ναός του Αγίου 
υπάρχει στο χωριό, στο οποίο γεννήθηκε.

                                             Πηγή: www.saint.gr

Άγιος Ιωάννης
ο Τουρκολέκας

Ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821 
στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και ο πρώτος ιε-
ράρχης που «έπεσε» κατά τη διάρκεια του Αγώ-
να. Ο Ησαΐας γεννήθηκε το 1778 στη Δεσφίνα 
Παρνασσίδας. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ηλίας 
και σε ηλικία είκοσι ετών έγινε δόκιμος μονα-
χός στη Μονή Τιμίου Προδρόμου της περιοχής. 
Αργότερα, χειροτονήθηκε διάκονος στη Μονή 
Οσίου Λουκά και ονομάστηκε Ησαΐας. Στις 27 
Μαρτίου με τον επίσκοπο Ταλαντίου, Νεόφυτο, 
χοροστάτησαν σε δοξολογία στη Μονή του Οσί-
ου Λουκά και κήρυξαν την Επανάσταση. Λίγες 
ημέρες αργότερα, την 1η Απριλίου, ορίστηκε 
μέλος επαναστατικής διοικητικής επιτροπής της 
Στερεάς Ελλάδας. Η σφοδρή επίθεση των Τούρ-
κων εναντίον της Χαλκωμάτας στις 23 Απριλίου 
1821 διέλυσε το σώμα του Πανουργιά και στη 
σκληρή εκείνη μάχη ο Ησαΐας έπεσε νεκρός, 
όπως και ο αδελφός του, παπα-Γιάννης. Ο Αρι-
στοτέλης Βαλαωρίτης στο ποίημά του Αθανάσι-
ος Διάκος αναφέρεται στα δύο αυτά αδέλφια.

    Πηγή: https://www.sansimera.gr/
biographies/1303

Επίσκοπος Σαλώνων

Ο Ρωγών Ιωσήφ γεννήθηκε στα Αμπελάκια 
Θεσσαλίας το 1776.  Υπήρξε ένδοξη μορφή 
της Ελληνικής Ιστορίας. 

Χειροτονείται Αρχιμανδρίτης και γνωρίζε-
ται φιλικά με τον επίσκοπο Ρωγών και Κοζύ-
λης Μακάριο, ο οποίος, πριν φύγει για Κέρκυ-
ρα να γλιτώσει τον θάνατο από τον Αλή Πάσα, 
τον μυεί στη Φιλική Εταιρεία και ο Ιωσήφ τον 
διαδέχεται στον επισκοπικό θρόνο το 1820.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ανακαί-
νισε Εκκλησίες, μοναστήρια αλλά και έδωσε 
βοήθεια σε πολλούς φτωχούς. Κατάφερε, 
όμως, να γίνει αγαπητός από τους αγωνιστές 
Έλληνες και με τη σύνεσή του και τη βοήθειά 
του έφερε ανάμεσα τους την ομόνοια.

Έφυγε για τον Βάλτο κοντά στους οπλαρχη-
γούς Ανδρέα και Ιωάννη Ίσκο. Παίρνει μέρος 
σε αρκετές μάχες εναντίον των Τούρκων πριν 
φύγει για το Μεσολόγγι.

Βοηθά στην άμυνα της πόλης και συναντά 
τον παλαιό του φίλο, Πορφύριο. Στις πολι-
ορκίες της πόλης αναδεικνύεται η ηγετική 
του φυσιογνωμία. Μαζί με τον Πρεβεζάνο 
αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Ζαλογγίτη γυρνούν 
στα τείχη εμψυχώνοντας τους αγωνιστές, 
περιθάλποντας τους τραυματίες και πολεμώ-
ντας οι ίδιοι στην «ντάπια». Οι αρετές και ο 
προσωπικός του αγώνας τον αναδεικνύουν 
ως ηγέτη.

Το βράδυ της Εξόδου, μαζί με τον αρχιμαν-
δρίτη Γεράσιμο Ζαλογγίτη και λίγους ανάπη-
ρους και τραυματίες κλείσθηκαν στον μύλο 
και την μπαρουταποθήκη. Κατόπιν προστέθη-
καν και όσοι Έλληνες γύρισαν πίσω κατά την 
μάχη της Εξόδου και με την σύμφωνη γνώμη 
όλων, όταν οι εχθροί έφθασαν έξω, ο Ιωσήφ 
έβαλε φωτιά στο μπαρούτι στις 13 Απριλίου 
1826.

Πηγή: wikipedia

Ο Ρωγών Ιωσήφ
Γράφει ο Φώτης Χουχούμης,  Γ΄ τάξη

Γράφουν οι: Δημήτρης Στούπας και Αναστα-
σία Σπανού, Β’ τάξη

Γράφει η Μαριτίνα Σταμελάκη, Γ΄τάξη

Γράφουν οι Μουμτζή Ιωάννα και  
Μπουρλέτος Ανάργυρος - Β ΄Τάξη
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ÅÑÃÁ ÌÁÈÇÔÙÍ

Δαυίδ Καλπέρης Ε1 Μαλάγα Ιωάννα, Γυμνάσιο Μαριαλένα Πριόνα Ε1

Μαριάντη Ράζου Ε1

Ιωάννα Παπαστάμου Ε2

Φωτεινή Μανάρη Ε1

Στέφανος Δούδαλης Ε2

Μαριάντη Ράζου Ε1 Μαλάγα Μαρία,  Γυμνάσιο Καλλιόπη Μυστριώτη Ε1 Γιώργος Τυχάλας  Δ1

Μαριλέττα Παπαστάμου Ε2 Μαριέττα Ματράκα Ε2

Μηνάς Ντρέκης   ΣΤ’
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Γράφει η Γεωργία Μπισμπικο-
πούλου,  Γυμνάσιο 

Καταγόταν από αριστοκρατική 
οικογένεια με πολιτική παράδο-
ση, γι’ αυτό και ασχολήθηκε με 
την πολιτική ήδη από το 1803, 
οπότε και διορίστηκε γραμμα-
τέας της επικρατείας της Ιονίου 
Πολιτείας. 

Με την κατάληψη των Επτανήσων από τους 
Γάλλους αποσύρθηκε και εντάχθηκε στη ρω-
σική διπλωματική υπηρεσία. Εκεί ανέλαβε 
σημαντικές θέσεις, καταφέρνοντας να ανα-

Γράφουν οι Γαλιανού Ιωάν-
να και Δροσινάκη Αικατερίνα 
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 
υπήρξε μία από τις μεγαλύτε-
ρες χριστιανικές και εθνικές 
μορφές της Ελλάδας. Ήταν 
ιεραπόστολος των Βαλκανίων. 
Έδρασε σε μια μαύρη εποχή 
στα χρόνια εκείνα που «τα 
έσκιαζε η φοβέρα και τα πλά-
κωνε η σκλαβιά». Γεννήθηκε 
στο χωριό Μέγα Δένδρο Θέρ-
μου. Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας 
και το επώνυμό του Εσωχωρίτης. 

Πήγε σχολείο σε μεγάλη ηλικία, όταν ήταν 22 
ετών, γιατί η οικογένειά του ήταν φτωχή. Τότε 
ήταν που κατάλαβε πως για να ελευθερωθούν 
οι Έλληνες από τον βαρύ ζυγό των Οθωμανών 
Τούρκων, πρέπει να μάθουν γράμματα.  Έφυγε 
από το χωριό του και πήγε στα Άγραφα για να 
μάθει τα πρώτα του γράμματα. Σπούδασε φι-
λολογία,  φιλοσοφία και θεολογία. Στη συνέ-
χεια, αναχώρησε για το Άγιο Όρος, με σκοπό 
να φοιτήσει στη σπουδαία «Αθωνιάδα Σχολή». 
Στο όρος Άθως εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή 
Φιλοθέου και κατόπιν χειροτονήθηκε ιερέας. 
Βγήκε από το Άγιο Όρος και αφού πήρε την 
άδεια και την ευχή του Οικουμενικού  Πατρι-

Ο Νικόλαος Σκουφάς υπήρξε ένας από 
τους πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας 
μαζί με τους Εμμανουήλ Ξάνθο και Αθανά-
σιο Τσακάλωφ.

Γεννήθηκε το 1779 στο Κομπότι της Άρ-
τας. O πατέρας του λεγόταν Κουμπάρος, 
αλλά ο ίδιος ασχολούμενος με την κατα-
σκευή σκούφων (πίλων) και καπέλων, έλαβε 
αργότερα το προσωνύμιο Σκουφάς, με το 
οποίο και καθιερώθηκε.

Το 1813 μετανάστευσε στη Ρωσία, όπου 
επιδόθηκε στο εμπόριο και συνδέθηκε με 
άλλους εμπόρους. Στενότερη φιλία ανέπτυ-
ξε στην Οδησσό με τον Αθανάσιο Τσακάλωφ 
και τον Εμμανουήλ Ξάνθο, με τους οποίους 
συναποφάσισε την ίδρυση μιας οργάνωσης, 
η οποία θα είχε ως σκοπό την απελευθέρω-
ση της πατρίδας. Είναι η γνωστή Φιλική Εται-
ρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Οδησσό στις 14 
Σεπτεμβρίου 1814.

Στην Οδησσό, ο Νικόλαος Σκουφάς συνερ-
γάστηκε με τον Άνθιμο Γαζή, ο οποίος τελι-
κά είχε αναλάβει έναν πολύ αποφασιστικό 
ρόλο στη διάδοση της Φιλικής Εταιρείας, 
αναθέτοντάς του τη μύηση κλεφτών και αρ-
ματολών της Στερεάς Ελλάδας.

Το 1818 με προτροπή του Σκουφά, η έδρα 
της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη.

Πέθανε, στις 31 Ιουλίου 1818, στο Μέγα 
Ρεύμα της Κωνσταντινούπολης και τάφηκε 
στον τοπικό ναό των Ταξιαρχών. Ο θάνατός 
του υπήρξε βαρύ πλήγμα για την Φιλική 
Εταιρεία, για την επιτυχία της οποίας ο Νικό-
λαος Σκουφάς είχε αφιερώσει όλες του τις 
δυνάμεις.

Το έργο του εκτιμήθηκε από τους συγ-
χρόνους του και από τους μεταγενέστερους 
ιστορικούς του Αγώνα. 

Πηγές:
• https://el.wikipedia.org
• h t t p s : / / w w w . s a n s i m e r a . g r /

biographies/2046

δειχθεί σε υπουργό Εξωτερικών 
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από 
το 1815 έως το 1822, οπότε και 
υποχρεώθηκε σε παραίτηση. 

Η Εθνοσυνέλευση της Τροι-
ζήνας τον εξέλεξε με επταετή 
θητεία πρώτο κυβερνήτη της Ελ-
λάδας. Από τη θέση αυτή ήρθε 
σε τριβή με τους τοπικούς αξι-
ωματούχους, με αποτέλεσμα τη 

δολοφονία του στις 9 Οκτωβρίου του 1831 
στο Ναύπλιο από τον αδερφό και τον γιο του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Ιωάννης Καποδίστριας

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714 - 1779)

Νικόλαος Σκουφάς

άρχη, ξεκίνησε την πρώτη του 
Περιοδεία. Περιφερόταν από 
περιοχή σε περιοχή χωρίς ξε-
κούραση, ανέσεις και αρκετό 
φαγητό. Σε κάθε στάση θαυμα-
τουργούσε, εξομολογούσε και 
κήρυττε στο σκλαβωμένο Γένος 
των Ελλήνων: «καλύτερα να 
έχετε σχολεία παρά βρύσες για 
να πίνετε νερό» και «ψυχή και 
Χριστός σάς χρειάζονται». Τους 
προετοίμαζε για τον μεγάλο 
ξεσηκωμό, την Μεγάλη Ιδέα, 
την Επανάσταση του Γένους!

Κήρυξε τον λόγο του Θεού κάνοντας τέσ-
σερις περιοδείες. Συνέβαλε στο να φτιαχτούν 
210 σχολεία και 10 σχολές για να γίνουν πα-
πάδες και δάσκαλοι έχοντας ως σκοπό τη 
θρησκευτική και την εθνική αναγέννηση των 
Ελλήνων. 

Μετά από τέσσερις Περιοδείες ένιωσε με το 
προορατικό του χάρισμα, πως ήρθε η ώρα να 
λάβει το μεγάλο Δώρο του Μαρτυρίου, όπως ο 
ίδιος είχε ζητήσει από τον Κύριό Του και Θεό 
του. Τον απαγχονίζουν στον Άψο ποταμό την 
24η Αυγούστου του 1779, τα παλικάρια του 
Κουρτ Πασά του Βερατίου.

     
        Πηγή: https://www.sansimera.gr/

biographies/941

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Θεόδωρος  Μπισμπικόπουλος   
Δ/ντής του σχολείου

Μαθητές και εκπαιδευτικοί 
του σχολείου.

Φιλολογική Επιμέλεια: 
Αγγελική Ματράκα

Γράφει η Ιωάννα Κούκουρα,  ΣΤ΄ Τάξη
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