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Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων απότην ελληνική επανάσταση, το τμήμα Γ3 διεξήγαγεέρευνα ανάμεσα στους μαθητές σε σχέση με τουςδρόμους που τα ονόματά τους σχετίζονται με τηνεπανάσταση του 1821.

• υηφυηφ
.



Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως 5 μαθητές του τμήματος γνωρίζουν ότι διαμένουν σεοδό με όνομα σχετικό με τον αγώνα του ‘21.
Πιο συγκεκριμένα, στις οδούς:
1. Ανδρέα Λόντου
2. Διονυσίου Σολωμού
3. Αθανασίου Διάκου
4. Δυοβουνιώτη
5. Λυκούργου Λογοθέτη



Οι μαθητές γνωρίζουν τα εξής για την ιστορία των αγωνιστών:
1. Ανδρέας Λόντος: προεστός στην επανάσταση του 1821
2. Διονύσιος Σολωμός: ποιητής, συνέθεσε τον Εθνικό Ύμνο
3. Αθανάσιος Διάκος: οπλαρχηγός το 1821
4. Δυοβουνιώτης: οπλαρχηγός στη Στερεά Ελλάδα
5. Λυκούργος Λογοθέτης: επαναστάτης το 1821



Ανδρέας Λόντος
Ο Ανδρέας Λόντος ήταν προεστός του Αιγαίου, με σημαντική στρατιωτική και πολιτική δράση στην επανάσταση του 1821.Γεννήθηκε το 1786 στη Βοστίτσα (Αίγιο) από ισχυρή οικογένεια προυχόντων της Πόλης. Ο Ανδρέας έζησε για ένα διάστημαστην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην Πελοπόννησο το 1816. Το 1818 αναγορεύτηκε επίσημα σε προεστό μεέγγραφο των εκπροσώπων του Καζά Βοστίτσας, επικυρωμένο από τον επίσκοπο Κερνίτσης Προκόπιο. Προεπαναστατικάμυήθηκε στην Φιλική εταιρία, από τον Πελοπίδα, και εργάστηκε για την προπαρασκευή της Επανάστασης.
Μετείχε ενεργά στην Επανάσταση, όπως και οι αδελφοί του Αναστάσιος και Λουκάς. Στις 23 Μαρτίου κήρυξε τηνεπανάσταση στο Αίγιο, εκδίωξε τους Τούρκους χωρίς μάχη και ύψωσε την πρώτη Ελληνική επαναστατική σημαία. Στηδιάρκεια της επανάστασης διοικούσε δικό του σώμα στρατού, με το οποίο πήρε μέρος στην πολιορκία της Πάτρας καιτου Μεσολογγίου.Μετά την Απελευθέρωση ο Λόντος παραγκωνίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, γι' αυτό και πρωτοστάτησε στα
«αντικαποδιστριακά» κινήματα. Κατά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, ο Λόντος έλαβε ενεργά μέρος όντας αρχηγόςτου αγγλικού κόμματος. Μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε αντιπρόεδρος της εθνοσυνέλευσης ενώστη συνέχεια χρημάτισε υπουργός στρατιωτικών & εσωτερικών στην επαναστατική κυβέρνηση. Με την άνοδο όμωςτου Ιωάννη Κωλέττη, ο Λόντος εκδιώχθηκε και έχασε όλα του τα αξιώματα.
Τα οικονομικά του προβλήματα αλλά και η μεγάλη πίκρα του για την πολιτική του αποτυχία τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.Έθεσε τέλος στη ζωή του στις 24 Σεπτεμβρίου 1845 στο σπίτι του στην Αθήνα.



Διονύσιος Σολωμός
Ο Διονύσιος Σολωμός θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων και είναι πιο πολύ γνωστός για τη συγγραφή του ποιήματος
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν», οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και ύστερα της Κύπρου.
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου 1789, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Ύστερα τελείωσε στην Ιταλία το λύκειο
και Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας. Δεδομένων των φιλολογικών ενδιαφερόντων του, η άνθηση της ιταλικής
λογοτεχνίας δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. Καθώς μάλιστα μιλούσε πλέον θαυμάσια την ιταλική γλώσσα, άρχισε να γράφει
ποιήματα στα ιταλικά. Παράλληλα με τα ιταλικά ποιήματα, ο Σολωμός έκανε και τις πρώτες απόπειρες να γράψει στα ελληνικά.
Επειδή όμως ο ποιητής δεν γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα, άρχισε να μελετά συστηματικά τα δημοτικά τραγούδια και το
έργο των προσολωμικών ποιητών για να κάνει καλύτερη χρήση της διαλέκτου. Ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην
ελληνόγλωσση δημιουργία του Σολωμού ήταν ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1823, ποίημα
εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Το 1851 εμφανίστηκαν και σοβαρά προβλήματα υγείας και τελικά πέθανε τον Φεβρουάριο του 1857. Η ημερομηνία θανάτου του
(9 Φεβρουαρίου) έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.



Αθανάσιος Διάκος
Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένας από τους Έλληνες πρωταγωνιστές ήρωες - οπλαρχηγούς του πρώτου έτους τηςΕλληνικής Επανάστασης του 1821, ο οποίος έδρασε στη Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, το πραγματικότου όνομα ήταν Αθανάσιος Γραμματικός ή κατά άλλους Αθανάσιος Μασσαβέτας.
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδειά. Τον Απρίλιο του 1821 σεσυνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς κατέλαβε το φρούριο της Λιβαδειάς και χρησιμοποιώντας το ως ορμητήριο,έδωσε πολλές νικηφόρες μάχες. Κατέλαβε τη γέφυρα της Αλαμάνας και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσε μάχη με ταστρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. Στη μάχη αυτή συνελήφθη και αφού μεταφέρθηκε στη Λαμία δολοφονήθηκε μεανασκολοπισμό από τους Τούρκους στις 24 Απριλίου 1821.
Ο σοβαρά πληγωμένος στον δεξί ώμο ο Διάκος συνελήφθη από πέντε Τσάμηδες. Οι συναγωνιστές του Καλύβας καιΜπακογιάννης που όρμησαν ξιφήρεις, προκειμένου να τον σώσουν σκοτώθηκαν κοντά στον αρχηγό τους. Ο Διάκοςμεταφέρθηκε από τους Τούρκους στη Λαμία μπροστά στον Ομέρ Βρυώνη, ο οποίος τον γνώριζε από την κοινήθητεία τους παλιότερα στην αυλή του Αλή πασά, τον εκτιμούσε πολύ και προσφέρθηκε να τον κάνει ανώτεροαξιωματικό στον οθωμανικό στρατό, αν αλλαξοπιστούσε και ασπαζόταν το Ισλάμ. Ο Διάκος αρνήθηκε απαντώντας"Εγώ Γραικός εγεννήθηκα, Γραικός θε να αποθάνω!". Έτσι την επόμενη μέρα ανασκολοπίστηκε.



Δυοβουνιώτης
Ο Γιάννης Ξύκης ή "Δυοβουνιώτης" (1757 – 1831) ήταν Έλληνας οπλαρχηγός της Στερεάς, γεννημένος στο
χωριό Δύο Βουνά της Φθιώτιδας. Έφηβος ακόμη πήγε στο αρματολίκι του Αντρίκου Βερούση και έγινε
πρωτοπαλίκαρο.
Πολέμησε το 1770 τους Τουρκαλβανούς κατά την επανάσταση των Ορλόφ. Έγινε γρήγορα ονομαστός για τη δράση
και τις ικανότητές του, πραγματικό φόβητρο για τους Τούρκους, οι οποίοι του ανέθεσαν το αρματολίκι της
Μπουστουνίτσας. Αργότερα ο Αλή πασάς αναγκάστηκε να του δώσει το αρματολίκι του Ζητουνίου και των Σαλώνων.
Αγωνίστηκε ασταμάτητα, παίρνοντας μέρος σε όλες τις μάχες, μέσα και έξω από τα όρια της Ρούμελης, χωρίς ποτέ
να αναμιχθεί στις πολιτικές ίντριγκες.
Σημαντικότερη στιγμή του υπήρξε το ευφυές σχέδιό του για την αναχαίτιση της στρατιάς του Μπεϊράν πασά στη θέση
Βασιλικά, στις 26 Αυγούστου 1821. Ο Δυοβουνιώτης, με τους άλλους οπλαρχηγούς της Στερεάς περίμενε τη στρατιά
στα στενά των Βασιλικών και κυριολεκτικά την αποδεκάτισε. Η νίκη στα Βασιλικά ανέτρεψε τα σχέδια των Τούρκων
για ενίσχυση της πολιορκημένης Τριπολιτσάς και την κατάπνιξη της Επανάστασης. Του απονεμήθηκε τιμητικά ο
βαθμός του στρατηγού.



Λυκούργος Λογοθέτης
Λογοθέτης Λυκούργος (1772 Σάμος – 1850 Αθήνα): Αγωνιστής του 1821, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της
Σάμου. Γεώργιος Παπλωματάς ήταν το αρχικό του επίθετο, αλλά μετά τις σπουδές του στην Πόλη, βρέθηκε στο
Βουκουρέστι, όπου γνώρισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και εκείνος τον έκαμε Λογοθέτη (Βυζαντινό αξίωμα, σαν
υπουργός σήμερα). Έκτοτε, καθιερώθηκε ως Λογοθέτης
Στη συνέχεια, επέστρεψε στη Σάμο, κυνηγήθηκε απ’ τους αντιπάλους του φυλακίσθηκε βρέθηκε στο Άγιο Όρος,
φυγαδεύτηκε στη Σμύρνη το 1810. Όταν επέστρεψε στο νησί με το διάταγμα που είχε καταφέρει ο Λογοθέτης απ’ τον
Σουλτάνο οι προύχοντες τον κυνήγησαν, Αργότερα επιστρέφει απ’ την Κέρκυρα που είχε καταφύγει και μπλέκεται
στην πολιτική με το κόμμα των Καρμανιόλων. Στα 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ανέλαβε τη διοίκηση των
Σάπιων επαναστατών. Συμφιλιώθηκε με τους αντιπάλους του και οργάνωσε το στρατό του, αποτελούμενο από
4.000 άνδρες, ο οποίος με αυταπάρνηση εντάχθηκε στον αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας. Έκτοτε, πολεμούσε
ακατάπαυτα, όπου χρειαζόταν. Το 1822 εκστράτευσε επικεφαλής 2.500 ανδρών στη Χίο για να κηρύξει την
Επανάσταση, αλλά απέτυχε, διότι φοβήθηκαν, δεν τον βοήθησαν οι κάτοικοί της. Λίγο μετά, ο πληθυσμός της,
σφαγιάστηκε ή πουλήθηκε ως δούλοι από τους Τούρκους. Ορισμένοι του χρέωσαν αυτή την καταστροφή,
κατηγορώντας τον για αυταρχισμό και υπερτίμηση των απόψεων του. Η Σάμος δεν συμπεριλήφθηκε στην συνθήκη
του Λονδίνου στην ενσωμάτωση με την Ελλάδα το 1830, και ο Λογοθέτης τίθεται επικεφαλής της αυτόνομης
πολιτείας της Σάμου. Το 1844 -επίσης τα ίδια- το νησί δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ελληνικό βασίλειο αλλά
παραμένει ως Αυτόνομη και εγκαταλείπει την Σάμο ο Λογοθέτης.
Μετά την όποια απελευθέρωση έγινε Γερουσιαστής, Σύμβουλος Επικρατείας και από το 1844 Υποστράτηγος.
Πέθανε στην Αθήνα το 1850.



Σας ευχαριστούμε!


