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Γυμνάσιο Κανήθου – Τμήμα Β2
Την εργασία επιμελήθηκαν:

Πέτρος Τζίνης
Δημήτρης Χατζηστάμου

Μαρία-Ιωάννα Μέη
5 μαθητές του τμήματός μας γνωρίζουν ότι μένουν σε οδούς που ηονομασία τους σχετίζεται με το 1821:• Εμ. Ξάνθου• Σέκερη• Καψάλη• Μακρυγιάννη• Ρήγα Φεραίου• Μπουμπουλίνας• Τερτσέτη



Οδός Εμ. Ξάνθου
Ξάνθος Εμμανουήλ (1772 Πάτμος – 1852 Αθήνα)
Ένας εκ των τριών ιδρυτών και ηγετών της Φιλικής Εταιρείας.Λόγω της δουλειάς του ταξίδευε πολύ συχνά, αποκομίζοντας νέες επαναστατικές ιδέεςστις οποίες έβλεπε να είναι απολύτως ταιριαστές στο ζήτημα της ελευθερίας τωνυπόδουλων Ελλήνων.Το 1814 μαζί με τους Αθανάσιο Τσακάλωφ και Νικόλαο Σκουφά προχωρούν στην ίδρυσητης επονομαζόμενης Ανωτάτης Αρχής, την Μυστικιστική Εταιρεία, της γνωστής μαςΦιλικής Εταιρείας.Από την ενεργό δράση αποσύρθηκε το 1827 και έκτοτε ζούσε στο περιθώριο. Αυτήν τηνπερίοδο έγραψε τα Απομνημονεύματά του και την «Απολογία» του, με αναφορές σταγεγονότα και στα προβλήματα της Φιλικής Εταιρείας όπως οι λανθασμένες επιλογές πουδυσκόλευαν την ανάπτυξη της Εταιρείας, και τη δική του συνεισφορά στους εθνικούςσκοπούς της Εταιρείας.Ο λαμπρός πατριώτης Εμμανουήλ Ξάνθος, αποζητούσε μάταια ένα μικρό επίδομα ζωήςστα μετέπειτα δύσκολα χρόνια. Αποβίωσε ξεχασμένος πάμφτωχος και πεινασμένος στις28 Νοεμβρίου 1852.



Οδός Σέκερη
Σέκερης Παναγιώτης (1785 Τρίπολη – 1847 Ναύπλιο)
Γόνος σημαντικής οικογένειας, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, και η οποία πλούτισεαπό το εμπόριο πλοίων, χορήγησε όπως γράφει στο αρχείο του όλη την περιουσία τουστην Ελληνική Επανάσταση του 1821.Ο Παναγιώτης Σέκερης υπήρξε ηγετική μορφή της Φιλικής Εταιρείας, και ως έμποροςπου ήταν βρισκόταν πότε στη Μόσχα, πότε στην Οδησσό, πότε στη Βιέννη και πότε στηνΚωνσταντινούπολη, όπου και μύησε αρκετά φιλογενή μέλη όπως Τοπάζη, Πάνο, κιάλλους στη Φιλική Εταιρεία.Διέθεσε σημαντικό χρηματικό ποσό (10.000 γρόσια), διπλασιάζοντας τα οικονομικά τηςΦ. Εταιρείας.Μετά το θάνατό του Νικολάου Σκουφά το 1818 ανέλαβε την έδρα της ΕφορευτικήςΑρχής, βοηθώντας τα μέγιστα στην οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας, πείθοντας και άλλεςσημαντικές προσωπικότητες της διασποράς να ενταχθούν ενεργά στις τάξεις τηςπροσωπικά και οικονομικά.Στο αρχείο του βρίσκουμε μοναδικά στοιχεία για την προεπαναστατική οργάνωση τηςΦιλικής Εταιρείας και την ιεραρχική της δομή.



Οδός Καψάλη
Καψάλης Χρήστος (1751 - Μεσολόγγι 1826)

Πρόκριτος του Μεσολογγίου και αγωνιστής του 1821 γόνος παλαιάς οικογένειας.Βρισκόταν σε μεγάλη ηλικία όταν υπεράνθρωπα πάλευε με τους Οθωμανούς. Διέθεσε όλητου την περιουσία κατασκευάζοντας μόνος του πυρομαχικά στο σπίτι του και προωθώνταςτα στους υπερασπιστές της Ελευθερίας. Την ώρα της εξόδου του Μεσολογγίου τονΑπρίλη του 1826 γέρος και άρρωστος περισυνέλλεξε όσους δεν μπορούσαν ναπροσφέρουν υπηρεσίες στο παράτολμο εγχείρημα της πορείας προς την ελευθερία –έξοδο (τραυματισμένους, ηλικιωμένους και αμάχους εξαντλημένους από την πείνα,άρρωστους) και όταν πλησίασαν οι Τούρκοι στην καλύβα του, που την είχε ζώσει μεπυρομαχικά, έθεσε πυρ και τινάχτηκαν όλοι μαζί στον αέρα. Από την έκρηξη αυτή έχασαντη ζωή τους 100 περίπου Έλληνες και μεγάλος αριθμός Τούρκων. Το ολοκαύτωμα αυτόσυγκλόνισε και συγκίνησε Ελλάδα και Ευρώπη, θαυμάζοντας την αυταπάρνηση και τουψηλό φρόνημα ελευθερίας αυτών των τολμηρών και ελεύθερων πολιορκημένων, που για4 ολόκληρα χρόνια πάσχιζαν να κρατήσουν ελεύθερο το Μεσολόγγι. Με αυτήν τηναυτοθυσία ήταν η αφορμή να ευαισθητοποιηθούν οι Φιλέλληνες της Ευρώπης.



Οδός Μακρυγιάννη1/2
Μακρυγιάννης Ιωάννης (1794 Δωρίδα – 1864 Αθήνα)Επιφανής στρατιωτικός, πολιτικός, αγωνιστής και εμβληματικός ηγέτης της ΕλληνικήςΕπανάστασης του 1821, ο οποίος επί 40 αταλάντευτα και ολόψυχα χρόνια έμεινεταγμένος στην υπηρεσία του Γένους. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Τριανταφύλλου ηΤριανταφιλοδημήτρης, αλλά από το μπόι του το μεγάλο ή και από μακρύ όνομα,προέκυψε το Μακρυγιάννης. Καταγόταν από φτωχή γεωργοκτηνοτροφικήοικογένεια. Αγράμματος, όπως και οι πλείστοι των συμπατριωτών του και ιδιαίτεραθρησκόληπτος.Το 1820 πέρασε στις τάξεις των Φιλικών και με την έκρηξη της Επαναστάσεως πολέμησεστην Άρτα, το Μεσολόγγι και τα Σάλωνα, στο πλευρό του κορυφαίου Αγωνιστή τηςΡούμελης Οδυσσέα Ανδρούτσου. Πάσχιζε με ιδιοφυή τρόπο να συνενώσει τουςαντιπάλους στον γνωστό εμφύλιο (1824 – 1825)Με το που έφυγαν ο Τούρκοι, πίστευε πως όλα τελείωσαν και ήρθε η Λευτεριά, όμωςαπογοητεύτηκε με τα συντροφικά μαχαιρώματα, την απληστία και την κακοδιαχείριση τωνπολιτικών.



Επειδή ξεσήκωνε με τους λόγους του τους αγνούς και ρακένδυτους Αγωνιστές του ’21,κατηγορήθηκε για συνομωσία κατά του Όθωνα και αντιμετώπισε μαζί με τους μύριουςκαι ανήκουστους κατατρεγμούς την καταδίκη του σε θάνατο. Ο Καλλέργης φίλος καισυνεργάτης, ως υπουργός στρατιωτικών τον αμνήστευσε.Απελπισμένος από όλα αυτά, αποσύρθηκε και έζησε στη οικία που ήταν μεταξύ τουνέoεγερθέντος μουσείου της Ακρόπολης και των Στηλών του Ολυμπίου Διός, τηνγνωστή συνοικία “Μακρυγιάννη”. Εκεί, και σε ηλικία άνω των 50 ετών έμαθε λίγαγράμματα και κατάφερε να συγγράψει τα περίφημα Απομνημονεύματά του, πουαποτελούν σημαντική πηγή σεβαστής αλήθειας.Άσπιλος, θρησκευόμενος, αντιφατικός, γνήσιος και πρωτόγονος πολιτικός, πονηρός,καχύποπτος, φιλοχρήματος, αυθεντικός εκφραστής της ελληνικότητας, δεν αισθάνθηκεραγιάς διότι υπέραγαπούσε την πατρίδα του, και έδωσε τα πάντα για την λευτεριά της.Στον εμφύλιο κράτησε αξιοσέβαστη στάση προς όλους μονοιάζοντας με έξυπνο τρόποτις αντίπαλες παρατάξεις.
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Οδός Ρ. Φεραίου1/2
Ρήγας Βελεστινλής (Βελεστίνο 1757 - Βελιγράδι 1798)
Το πραγματικό του όνομα ήταν Αντώνης Κυριαζής, αλλά υπόγραφε ως Ρήγας ΦεραίοςΒελεστινλής.Ο Ρήγας υπήρξε γεμάτος με προσωνύμια πρόδρομος, οραματιστής, πρωτομάρτυραςκατηχητής του απελευθερωτικού κατά των Τούρκων Αγώνα, αλλά και σημαντικός λόγιοςτης προεπαναστατικής περιόδου, πνεύμα φιλελεύθερο και ανυπότακτο, ακάματοςεργάτης των Υψηλών Ιδεών της αρχαιότητας, και πατέρας των Βαλκάνιων λαών.Ο Ρήγας στο σύντομο βίο έγινε θρύλος, ταξίδεψε και μόχθησε πολύ για να εμπλουτίσειαυτοδίδακτα με τις γνώσεις του, αναζητώντας τες πότε στο Πήλιο κοντά στο Άνθιμο Γαζή,πότε στην Αθωνιάδα Σχολή του Άγιου Όρους τους ανήσυχους σκλαβωμένους.Μεταφράζει έργα Ευρωπαίων Διαφωτιστών και κείμενα Γάλλων Επαναστατών.Συντάσσει το Σύνταγμα και το Θούριό του, το επαναστατικό του άσμα όπως το μάθαμεστο σχολείο. “Ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στα στενά μονάχοι σαν λιοντάρια” και“καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή”.



Σχεδιάζει και εκδίδει τη Χάρτα των βαλκανικών κρατών, την οποία προσδοκά στη νέαβαλκανική οικουμένη να συνδέεται με ένα ομόσπονδο σύστημα διακυβέρνησης, στοοποίο θα αφανιστούν τα δεσμά του δεσποτισμού και θα κυριαρχούν οι φιλελεύθερες ιδέεςτης Ευρώπης σε συμμορία με το υπέρτατο ελληνικό πνεύμα της σοφής αρχαιότητας.Επεδίωκε να αφυπνίσει τους ραγιάδες με την δόξα και το υπέρλαμπρο Ελληνικό κλασικόμεγαλείο.Όλα αυτά τα έργα ενθουσιάζουν τους αγνούς πατριώτες και τους ωθούν να σηκώσουν τησημαία της Επανάστασης για λευτεριά και δικαιοσύνη, δημιουργώντας μια δημοκρατικήκρατική οντότητα, στην οποία κυρίαρχος θα είναι ο λαός, όπου θα επικρατούν: το δίκαιοτου ανθρώπου, η ισότητα των πολιτών, η πολύπλευρη μόρφωση φτωχών και πλουσίων,η ελευθερία σκέψης και έκφρασης, η ελεύθερη θρησκευτική βούληση, η ισοτιμία των δύοφύλων.Μνημειώδης έχει απομείνει η επιγραμματική φράση του: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται,συλλογάται καλά».
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Οδός Μπουμπουλίνας1/2
Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα (1771 Κωνσταντινούπολη – 1825 Σπέτσες
Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης και κόρη Υδραίου και Αρβανίτη πλοιάρχου, πουόμως γεννήθηκε στη φυλακή της Κωνσταντινούπολης τη στιγμή κατά την οποία η μάνατης επισκεπτόταν τον φυλακισμένο πατέρα της, διότι συμμετείχε στην ορλωφικήεξέγερση.Με έξι παιδιά υπό την προστασία της. Μπήκε δυναμικά στον Αγώνα διότι αγαπούσε τηνθάλασσα και λάτρευε τον Θούριο του Ρήγα Φεραίου που δίψαγε για λευτεριά.Με τα ιδιόκτητα πλοία της, μεταξύ των οποίων και ο θρυλικός «Αγαμέμνων» -δείγμα τηςαρχαίας ιστορίας - που έφερε 18 κανόνια, με πλήρωμα που αποτελούνταν από τ’αδέρφια της και τα παιδιά της. Ήταν η μοναδική γυναίκα που μυήθηκε στην Φ. Εταιρεία -λίγο αργότερα ακολούθησε η άλλη μεγάλη ανδρογυναίκα ηρωίδα η Μαντώ ηΜαυρογένους.



Οδός Μπουμπουλίνας2/2
Συμμετέχοντας στην πολιορκία του Ναυπλίου μαζί με το γιο της Γιάννη, σε μια από τιςσυχνές και σκληρές εχθροπραξίες πέφτει νεκρός στις 24 Απριλίου του 1821 ο γιος της.Παρά τον αφόρητο μητρικό πόνο, δεν υποκύπτει. Αντιθέτως, πολεμά στο πλευρό τουΘεόδωρου Κολοκοτρώνη για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, η οποία τελικάπραγματοποιείται το Σεπτέμβριο του 1821.Συνεχίζει να πολεμά στην Πάτρα, στη Μονεμβασιά και όπου αλλού προσκαλείται.Συγγενεύει-συμπεθεριάζει με το Θ. Κολοκοτρώνη, καθώς παντρεύει την κόρη της με τογιο του. Στάθηκε στο πλευρό, στην αθώωση του Γέρου του Μοριά, στην εμφύλια διαμάχημεταξύ καπεταναίων και πολιτικάντηδων για τους γνωστούς λόγους την υπονόμευση τωνοπλαρχηγών από τους φιλόδοξους της εξουσίας, με κατάληξη να φυλακίσουν και κείνη.Αφού αποφυλακίζεται για μικρό διάστημα μένει στο Ναύπλιο, κατόπιν επιστρέφει στιςΣπέτσες με τις ενδοοικογενειακές της συγκρούσεις, που είχε σε μια από αυτές λαβώνεταιθανάσιμα στις 22 Μαΐου 1825.Μια γυναίκα ατρόμητη, μια επιβλητική καπετάνισσα μια αμαζόνα της νεώτερης Ελλάδαςμε τις σπάθες και τα κουμπούρια της καλοβαλμένα στη φαρδιά της ζώνη, με τις πολλέςτης ανδραγαθίες και την περίσσια φιλοπατρία της, ενέπνεε μεγάλο σεβασμό και αγάπηγια τα όσα σημαντικά προσέφερε προς το Γένος.



Οδός Τερτσέτη
Γεώργιος Τερτσέτης (1800-1874)
Ο Γεώργιος Τερτσέτης ήταν Έλληνας ιστορικός, πολιτικός, συγγραφέας, ποιητής,φιλόσοφος, απομνημονευματογράφος, νομικός και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασηςτου 1821. Είχε διοριστεί αρχειοφύλακας στη βιβλιοθήκη της Βουλής στο νεοσύστατοΕλληνικό κράτος, θέση που κράτησε μέχρι το θάνατό του. Η οικογένειά του είχε σημαντικόόνομα στον τόπο του, όμως δεν ήταν από τις ντόπιες αρχοντικές οικογένειες της Ζακύνθουκαι τον λογάριαζαν για ποπολάρο.Με την έκρηξη της Επαναστάσεως ο Τερτσέτης βρέθηκε στο Μοριά με πολλούς άλλουςσυμπατριώτες του. Ασθενικής όμως κράσης, δεν άντεξε τις κακουχίες και αρρώστησε.Μεταφέρθηκε στο μικρό νησί Κάλαμος και στη συνέχεια πίσω στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθοδέθηκε με αδελφική φιλία με τον Δ. Σολωμό. Το 1832-1833 διετέλεσε καθηγητής τηςΓενικής και της Ελληνικής Ιστορίας στο Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο του Ναυπλίου. Το 1864εξελέγη αντιπρόσωπος της Ζακύνθου στη Βουλή. Πέθανε στις 15 Απριλίου 1874 στηνΑθήνα.


