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Γενικές Πληροφορίες της Επανάστασης
Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη γιαελευθερία και αυτοδιάθεση το 1821, υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονόςστην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν ηαφετηρία της εθνικής παλιγγενεσίας, καθώς πέτυχε την ίδρυση τουΕλληνικού Κράτους και συνεπώς την παρουσία της Ελλάδας, στον πολιτικόχάρτη του κόσμου.
Σε αυτή την πολύχρονη και επίπονη μάχη της Ελλάδας άντρες καιγυναικόπαιδα έδωσαν τον δικό τους αγώνα ρισκάροντας την ζωή τους καιστάθηκαν γενναία στα Πεδία των Μαχών.



Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία Γ γυμνασίου οι συμμαθητές μας, μαςενημέρωσαν σχετικά με τον συσχετισμό των διευθύνσεων κατοικίας τους μετους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και σας τις παρουσιάζουμε:
6 παιδιά απάντησαν ότι μένουν στις εξής οδούς:

Ονόματα διευθύνσεων
Οδός Καψάλη
Οδός Πλαπούτα
Οδός Καραϊσκάκη
Οδός Μαυρομιχάλη
Οδός Παπαδιαμαντοπούλου



Οδός Καψάλη- Χρήστος Καψάλης
Οδός Καψάλη.Καψάλης Χρήστος (1751 Μεσολόγγι 1826): Πρόκριτος του Μεσολογγίου καιαγωνιστής του 1821 γόνος παλαιάς οικογένειας. Βρισκόταν σε μεγάλη ηλικία ότανυπεράνθρωπα πάλευε με τους Οθωμανούς, διέθεσε όλη του την περιουσίακατασκευάζοντας μόνος του πυρομαχικά στο σπίτι του και προωθώντας τα στουςυπερασπιστές της Ελευθερίας. Την ώρα της εξόδου του Μεσολογγίου τον Απρίλητου 1826 γέρος και άρρωστος περισυνέλλεξε όσους δεν μπορούσαν να προσφέρουνυπηρεσίες 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 αυτήέχασαν τη ζωή τους 100 περίπου Έλληνες και μεγάλος αριθμός Τούρκων. Τοολοκαύτωμα αυτό συγκλόνισε και συγκίνησε Ελλάδα και Ευρώπη, θαυμάζοντας τηναυταπάρνηση και το υψηλό φρόνημα ελευθερίας αυτών των τολμηρών καιελεύθερων πολιορκημένων, που για 4 ολόκληρα χρόνια πάσχιζαν να κρατήσουνελεύθερο το Μεσολόγγι. Με αυτήν την αυτοθυσία ήταν η αφορμή ναευαισθητοποιηθούν οι Φιλέλληνες της Ευρώπης.



Οδός Πλαπούτα- Δημήτριος Πλαπούτας
Οδός Πλαπούτα.Πλαπούτας Δημήτριος (Παλούμπα Αρκαδίας 1786 – Αθήνα 1864): Στρατιωτικός Αγωνιστής Πολιτικός.Γόνος οικογένειας Αγωνιστών της προεπαναστατικής περιόδου, αλλά και του 1821, με τόποκαταγωγής του τη Γορτυνία Αρκαδίας.Κατά τα προεπαναστατικά χρόνια, κυνηγημένος από την τούρκικη διοίκηση, κατέφυγε στον αγγλικόστρατό στη Ζάκυνθο (1811–13), λαμβάνοντας το βαθμό του Λοχαγού (Εκατόνταρχου), ενώ το 1819μικρός ον εντάχθηκε - δέθηκε στις τάξεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αργότερα παντρεύτηκε τηνανιψιά του, και την ίδια εποχή μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία.Έλαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις κατά των Τούρκων (στο Βαλτέτσι, την Τριπολιτσά, τονΑκροκόρινθο, την Πάτρα, και αλλού), διακρινόμενος για την ανδρεία και την μεγάληαποφασιστικότητά του. Για τη συνολική του προσφορά στο Γένος, το 1832 έλαβε το βαθμό τουΣτρατηγού.Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην υποδοχή του βασιλιά Όθωνα, αλλά στη συνέχεια μαζί με τονΚολοκοτρώνη κυνηγήθηκε όχι μόνο ως Ρωσόφιλος, αλλά και ότι ετοίμαζαν επανάσταση κατά τουβασιλιά, οπότε συνελήφθη, φυλακίστηκε και καταδικάσθηκε σε θάνατο το 1834. Τελικά, οικαταδικασθέντες Αγωνιστές, αμνηστεύθηκαν (το 1835) απ’ τον ενηλικιοθέντα πλέον βασιλιά Όθωνακαι συν τοις άλλοις πέραν του βαθμού που του εδόθη, χρημάτισε και πληρεξούσιος στην Δ’Εθνοσυνέλευση το 1861, χρίστηκε Υπασπιστής του Όθωνα το 1863. Πεθαίνει στην Αθήνα το 1864.



Οδός Καραϊσκάκης-Γιώργος Καραϊσκάκης
Οδός Καραϊσκάκη.Καραϊσκάκης Γεώργιος (1780 Μαυρομάτη Καρδίτσας – 1827 Φάληρο): Κορυφαία μορφή τηςΕλληνικής Επανάστασης του 1821, αρχιστράτηγος και ηγέτης των επαναστατικών δυνάμεων τηςΣτερεάς Ελλάδας.Γεννήθηκε στο Μαυρομάτη Καρδίτσας [ από κυνηγημένη μάνα [καλόγρια αργότερα, ] και γιός τουοπλαρχηγού Καραίσκου, ζούσαν μέσα σε σπηλιά, και υιοθετήθηκε από οικογένειαΣαρακατσαναίων. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα που σαν έδρα είχε το στρατόπεδο της Ελευσίνας,ήρθε σε αντιπαράθεση για τον τρόπο αντιμετώπισης των Τούρκων με τον αρχηγό του τακτικούγαλλικού στρατού, φιλέλληνα Κάρολο Φαβιέρο και με τον Άγγλο διοικητή των ελληνικώνστρατευμάτων στρατηγό Τζωρτζ. Του αφαιρέθηκαν όλα τα αξιώματα, αλλά αργότερα του ταεπέστρεψαν.Μετά την πτώση του Μεσολογγίου, έγινε αρχιστράτηγος και αρχηγός των επιχειρήσεων κατά τουΚιουταχή, ο οποίος με πολυάριθμα στρατεύματα πολιορκούσε την Ακρόπολη των Αθηνών, και επί 10μήνες πάσχιζε με κλεφτοπόλεμο να τον αντιμετωπίσει. Παράλληλα, είχε και σημαντικές πολεμικέςεπιτυχίες στη Ρούμελη (Δίστομο και Αράχοβα). Στις 22 Απριλίου του 1827, παραμονή της επίθεσηςκατά των δυνάμεων του Κιουταχή στην περιοχή του Ανάλατου - Νέου Φαλήρου λαβώθηκε σοβαράκαι έχασε τη ζωή του την επομένη (23 Απριλίου 1827), ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.Ξεψυχώντας, άφησε ως παρακαταθήκη ετούτα τα λόγια: «Εγώ πεθαίνω, όμως σεις πρέπει να’ σθεμονοιασμένοι για την πατρίδα».



Οδός Μαυρομιχάλη- Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
Οδός Μαυρομιχάλη Πετρόμπεη. (Από το 1976)Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης (1765 Μάνη – 1848 Αθήνα): Απόγονος της μεγάλης οικογένειας τωνΜαυρομιχαλαίων. Μεγάλωσε στα Επτάνησα με φιλελεύθερες, ευρωπαϊκές ιδέες. Διορίσθηκε από τουςπροεστούς της Μάνης το 1816 ως ηγεμόνας τους. Το 1814 διορίζεται Μπέης από την Υψηλή Πύλη στηνΜάνη, απ’ αυτήν την θέση ως φαίνεται του μπέη κώλυσε και το Πέτρος έγινε Πετρόμπεης. Έγινε Φιλικόςτο 1818, και με τα πολλά προσόντα του διατηρούσε επαφή με όλους τους αρχηγούς της επανάστασης.Μαζί με τους Κολοκοτρώνη, Παπαφλέσσα, Πανουργιά και Αναγνωσταρά στις 23 Μαρτίου 1821απελευθέρωσαν την Καλαμάτα, στέλνοντας το μήνυμα της κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης προς όλεςτις κατευθύνσεις.Συνεργάσθηκε, όπως και ο γιος του Ηλίας Μαυρομιχάλης, με τους Ευβοείς και κυρίως με τον οπλαρχηγόΝ. Κριεζώτη και το Δεσπότη Νεόφυτο. Εκτός του γιού του Ηλία, σκοτώνεται και ο γιος του Γιάννης σετουρκική εμπλοκή. Πέρασε στην πολιτική, βλέποντας πως μπορούσε να βοηθήσει την πατρίδα του.Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους διορίσθηκε σε πολλές διοικητικές θέσεις αξιώματα. Δεν τουπολυάρεσε η τακτική της απολυταρχίας του κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καποδίστρια και μάλισταφυλακίσθηκε για κάποιες ακραίες ενέργειές του, έναντι του Κυβερνήτη, καθώς εναντιώθηκε προς αυτόν,διότι παραγκώνιζε τη μεγάλη φαμίλια των Μαυρομιχαλαίων, κατηγορώντας τους για ιδιοτέλεια καιπροδοσία. Αποτέλεσμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η δολοφονία του Καποδίστρια απ’ τουςΜαυρομιχαλαίους (Γιώργου και Κωνσταντίνου ) στο Ναύπλιο (το Σεπτέμβρη του 1831). Το 1830 επίβασιλείας Όθωνα ύστερα από προστριβές με την βασιλεία του έφθασαν δυο βαυαρικά τάγματα στηνΜάνη για να την υποτάξουν και να γκρεμίσουν τους ιδιόμορφους πύργους της, οικογενειακά φρούριαέναντι των εχθρών, και αντί αυτού όμως συνελήφθησαν και για να τους ταπεινώσουν απαιτούσαν αστείαχρηματικά ποσά. Ο Πετρόμπεης διορίσθηκε Γερουσιαστής. Πέθανε το 1848.



Οδός Παπαδιαμαντοπούλου-ΙωάννηςΠαπαδιαμαντόπουλος
Οδός Παπαδιαμαντοπούλου. (Από το 1978)Παπα-Διαμαντόπουλος Ιωάννης (1766 Κόρινθος – 1826 Μεσολόγγι): Η οικογένειαΠαπαδιαμαντοπούλου, όπου τα μέλη της διακρίθηκαν ως έμποροι, στρατιωτικοί, πολιτικοί,ποιητές, έφυγαν από την Ήπειρο άλλαξαν και το όνομα για να γλυτώσουν από τους Τούρκους. ΟΙωάννης Π. αγωνιστής του 1821, γεννημένος στην Κόρινθο, έμεινε από μικρός ορφανός κι απότους δυο του γονείς, μεγάλωσε δίπλα στον θείο του στην Πάτρα, κι έγινε έμπορος σταφίδας καιαπέκτησε μεγάλη περιουσία. Τους προ της Επαναστάσεως μήνες οι Τούρκοι, τον υποπτεύοντανως συνεργό των Φιλικών, τον παρακολουθούσαν και τον φοβόντουσαν, καθώς διέθετε τεράστιαοικονομική επιφάνεια και αγάπη προς τους συμπατριώτες του που πολεμούσαν την Τουρκιά.Η επίσημη αγωνιστική του δράση ξεκινά το 1819 με την ένταξή του στη Φιλική Εταιρεία.Χορήγησε προς την Εταιρεία μεγάλο χρηματικό ποσό και ανέλαβε την διαχείριση του ταμείουτης. Με την έναρξη του Αγώνα δημιουργεί και χρηματοδοτεί δικό του στράτευμα, το οποίοεξοπλίζει με πολεμοφόδια, που προμηθεύεται από την Ιταλία. Έτσι, στις 29 Μαρτίου του 1821ξεσηκώνει τους πατρινούς και περιορίζει τους Τούρκους στο κάστρο της πόλης. Προς βοήθειάτου σπεύδει ο Θ. Κολοκοτρώνης. Πολλές οι επιτελικές του θέσεις που παρέλαβε, ωςαξιωματούχος στο κάστρο του Ναυπλίου, το 1825 διορίζεται Διευθυντής της επιτροπής ΔυτικήςΕλλάδας. Το 1826 πολεμά ηρωικά παρά την ηλικία του, και στην τελευταία πολιορκία -έξοδο τουΜεσολογγίου,- και παρά τις παροτρύνσεις να μη συμμετέχει - συλλαμβάνεται αιχμάλωτος καιαποκεφαλίζεται στις 10 Απριλίου του 1826, 60 χρόνων.



Επίλογος
Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ιδιαίτερος σταθμός της ιστορίαςτου Νεώτερου Ελληνισμού, καθώς οδήγησε στην ίδρυσηανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ενέπνευσε τις επόμενες γενεέςτων Ελλήνων για διαδοχικές απελευθερωτικές εξορμήσεις και σεκαιρούς δοκιμασίας τις εμψύχωσε για υπομονή και αντίσταση. Οιαγωνιστές όμως δεν είναι ένας απλός σταθμός και ένα παρελθόν,είναι οι ρίζες μας, τα κλαδιά μας και τα φύλλα μας. Χωρίς αυτούςη ελευθερία και η ζωή θα ήταν ανύπαρκτες.



Σας Ευχαριστούμε!!!


