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Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία μια αξιό
λογη πνευματική παραγωγή γύρω από την τοπική ιστορία. Αναπτύχθηκαν 

θεσμοί, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στις πρωτεύουσες των αντιπερι
φερειών, το Τοπικό Αρχείο Αγιάς και το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας του Δήμου 
Βόλου. Η βιβλιογραφία της θεσσαλικής ιστορίας φαίνεται πλούσια. Πολλές 
νέες μονογραφίες παρουσιάστηκαν και τα περιοδικά με σαφή ιστορικό προ
σανατολισμό αυξήθηκαν σε όγκο και σε αριθμό και απέκτησαν πολύχρονη 
παρουσία και μεγάλο αριθμό υψηλού επιπέδου συνεργατών. Εκατοντάδες 
τόμοι εκδόθηκαν, μικροί και μεγάλοι, χιλιάδες άρθρα, πραγματείες, κριτικές, 
ειδικών και μη, έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες 
και άλλα έντυπα. Έλειπε όμως μια ειδική αποδελτίωση, μια ξεχωριστή βιογρά
φηση. Μια πρώτη βάση προσωπογραφικών δεδομένων, η οποία είναι αποτέ
λεσμα σκληρής και πολύχρονης εργασίας, δίνεται στη δημοσιότητα. Μέχρι 
στιγμής δεν έχει δημοσιευτεί κάτι παρόμοιο, παρά μόνο για πολύ μικρότερες 
περιοχές της χώρας, γεγονός το οποίο δεν είναι τυχαίο, αφού συνδέεται με το 
μέγεθος και τη δυσκολία του εγχειρήματος. 

Με την παρούσα δημοσίευση τελειώνει ο πρώτος κύκλος μιας πολυετούς 
ενασχόλησης με τη θεσσαλική ιστορία. Αξιοποιήσαμε ποικίλο υλικό όπως 
εγκυκλοπαίδειες, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, μονογραφίες και δια
δικτυακές πηγές. Έπρεπε να αποδελτιωθούν πολλές δεκάδες χιλιάδες σελίδες, 
να πραγματοποιηθούν επαφές με συγγενείς και να συλλεχθούν αδημοσίευτες 
πληροφορίες από δυσπρόσιτες πηγές. Εκτός από τον όγκο αυτού του υλικού, 
αντιμετωπίσαμε και έναν άλλον εχθρό: τη μειωμένη αξιοπιστία ακόμα και 
πηγών, οι οποίες θα έπρεπε, λόγω του επιστημονικού κύρους που τις συνό
δευε, να μην υποπίπτουν σε επαναλαμβανόμενα σφάλματα. Για να αντιμε
τωπίσουμε τα ανωτέρω προβλήματα, προβήκαμε σε εκτεταμένες επαληθεύ
σεις και γενικότερα επιδιώξαμε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ποιοτική 
σύνθεση του κάθε λήμματος. Οι χρονολογίες, ιδιαίτερα της περιόδου της 
τουρκοκρατίας, είναι σε αρκετές περιπτώσεις ενδεικτικές, αφού οι πηγές είναι 
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μερικές φορές αντιφατικές. Στις περιπτώσεις αγωνιστών της επανάστασης 
του 1821, όταν αναφέρουμε ότι «κατατάχθηκε ως στρατιώτης» ή «υπαξιω
ματικός ή «αξιωματικός», εννοείται ότι πρόκειται για την εκ των υστέρων 
κατάταξη των αγωνιστών από επιτροπές απόδοσης αριστείων ή συντάξεων. 
Οι ονομασίες οικισμών και δήμων παρατίθενται με την παλιά και νέα τους 
μορφή, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Μια έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στη βιογραφία, απαιτεί γνώσεις και 
δεξιότητες όχι μόνο ιστορίας, αλλά και πολλών άλλων τομέων όπως της οι
κονομίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας, της λο
γοτεχνίας κ.λπ. Η έρευνά μας αυτή ξεκίνησε ως έργο υποδομής για άλλες 
μελέτες, οι οποίες θα εξέταζαν το εύρος και τις διάφορες πλευρές φαινομένων 
όπως ο ευεργετισμός, η μεγάλη γαιοκτησία, η έκταση και το είδος των δρα
στηριοτήτων των μετακινούμενων πληθυσμών, οι οικογενειακοί δεσμοί, η 
ανάδειξη και σύγκρουση ταυτοτήτων και οι ποικίλες διασυνδέσεις μεταξύ 
των ανώτερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων κ.ά. Αναδεικνύονται η 
σπουδαιότητα της συμβολής των ευεργετών στην ανάπτυξη της δημόσιας 
υποδομής και η επιρροή του εκπαιδευτικού και εθνικού ιδεώδους της εποχής. 
Εντοπίζονται και πλευρές του βάθους του θρησκευτικού συναισθήματος με 
τις εκτεταμένες χορηγίες σε χώρους λατρείας. Το βιβλίο αυτό δίνει την ευχε
ρέστερη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να εντοπίσουν ιστοριοδιφικά κενά 
και να τα συμπληρώσουν, και σε έμπειρους ερευνητές να εδράσουν αποτε
λεσματικότερα ιστορικές συνθέσεις. Το έργο παρέχει με μεγάλη πληρότητα 
σημαντικά στοιχεία γνώσης για την ιστορία της Θεσσαλίας. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο αναδεικνύεται η θεσσαλική ιστορία μέσα από τη ζωή, το έργο και την 
προσφορά των πρωταγωνιστών του ιστορικού γίγνεσθαι. Επεκτείνει τον 
ορίζοντα γνώσης ιδιαίτερα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μικρότερη σχέση 
με την τοπική ιστορία, αλλά έχουν ανάγκη λόγω του επαγγελματικού τους 
έργου ή των εσωτερικών τους αναζητήσεων ενός σαφούς και αξιόπιστου 
συμβούλου για ενέργειες όπως η ονοματοθεσία δρόμων, πλατειών και μνη
μείων. Αναδεικνύονται, επίσης, οι τάσεις διαμόρφωσης της συλλογικής ταυ
τότητας. 

Η έρευνά μας, λοιπόν, προσπαθεί να καλύψει ένα φλέγον αίτημα της ιστο
ρικής έρευνας, την απαραίτητη στον σημερινό επιστήμονα τράπεζα δεδομέ
νων. Στόχος μας είναι αυτή η τράπεζα δεδομένων να καλύπτει τις ανάγκες του 
ευρύτερου αλλά και ενός πιο περιορισμένου κοινού· να μπορεί να προσφεύ
γει εύκολα κανείς σ’ αυτήν, όταν αναζητά υπεύθυνες απαντήσεις σε ζέοντα 
ερωτήματα· να βρίσκει ο ερευνητής ένα μεγάλο απόθεμα αποθησαυρισμένων 
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πληροφοριών. Συνομιλώντας με το παρελθόν και με το σήμερα, προσπαθή
σαμε να προσφέρουμε έναν πρωτότυπο, περιεκτικό και συγκροτημένο ενη
μερωτικό κατάλογο. Ενημερώνουμε αξιόπιστα, με σαφήνεια και πληρότητα 
τον αναγνώστη, προσφέροντάς του μια σύνοψη βιογραφιών. Αναφερόμαστε 
σε μια εκτενή περιοχή και επικεντρωθήκαμε στην αφοσίωση στην κοινωνική 
προσφορά. 

Στόχος μας δεν ήταν μια στείρα προγονολατρία, αλλά μια διάθεση για 
αυτογνωσία και αποτύπωση των ιδεολογικών επιρροών και των τάσεων της 
κάθε εποχής. Παρουσιάζονται στα λήμματα πρόσωπα τα οποία είτε γεννήθη
καν στη Θεσσαλία και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη είτε 
εγκαταστάθηκαν ή έδρασαν στη Θεσσαλία και συνέβαλαν στη σημερινή κοι
νωνική και πολιτισμική ταυτότητά της. Η έρευνα εκτείνεται χρονικά από την 
ολοκλήρωση της κατάκτησης της Θεσσαλίας από τους Οθωμανούς, στις αρχές 
του δέκατου πέμπτου αιώνα, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, αρκεί τα αναφε
ρόμενα πρόσωπα να έχουν ολοκληρώσει τον βιολογικό τους κύκλο. Η παρου
σίαση δεδομένων δεν έγινε συμμετρικά ούτε για όλες τις χρονικές περιόδους, 
ούτε για όλες τις γεωγραφικές ενότητες, αφού η έρευνά μας, όπως κάθε με
λέτη ιστορίας, είναι δεσμευμένη από τη διαθεσιμότητα των πηγών, καθώς και 
από την αξιοπιστία κάθε πηγής. Ο χώρος του κάθε θέματος δεν είναι πάντοτε 
ανάλογος με τη σημασία του προσώπου ή του γεγονότος ούτε με την αξιολό
γηση του θετικού ή αρνητικού ρόλου του. Η διαχείριση του τεράστιου όγκου 
επέβαλε πολλά σημαντικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα 
εύκολα προσβάσιμα στη βιβλιο γραφία να παρουσιαστούν συνοπτικά. Επίσης 
για τον ίδιο λόγο παραλείφθηκαν πρόσωπα της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλε
μο ιστορίας. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιήσαμε ιστοριοδιφική έρευ
να για εξακρίβωση και αντιπαραβολή στοιχείων ή για περισσότερες πληρο
φορίες και αποδείξεις πάνω σε ορισμένα θέματα. Καταγράφονται, όταν υπάρ
χουν, ονοματεπώνυμα, ψευδώνυμα, πατρώνυμα, χρονολογίες γεννήσεως και 
θανάτου, εκπαίδευση, επιστημονικές και επαγγελματικές σταδιοδρομίες, οι
κογενειακές καταγωγές, δημόσια αξιώματα, ώστε να αποτυπώνονται το κοι
νωνικό και επαγγελματικό status και η πολιτισμική συγκρότηση. Τα λήμματα 
παρατίθενται με αλφαβητική σειρά του τίτλου του λήμματος. Σε περίπτωση 
όμοιων τίτλων παρατίθενται με τη σειρά δράσης τους. Τα πατρώνυμα, τα 
δεύτερα ονόματα και τα κείμενα μέσα σε παρένθεση δεν υπολογίζονται στην 
αλφαβητική κατάταξη. Τα άτομα τα οποία διάλεξαν ένα ψευδώνυμο ή σε 
μεγάλη ηλικία αποδέχθηκαν διά της χειροτονίας ένα νέο εκκλησιαστικό όνο
μα ταξινομούνται σύμφωνα με το όνομα της επιθυμίας τους.
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Στο λεξικό δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο γνωστά ονόματα αλλά και άτο
μα άγνωστα στο ευρύ κοινό. Σε περίπτωση ατόμων με ευρύτερη παρουσία, 
η πραγμάτευσή μας επικεντρώνεται στη δράση τους η οποία τους συνδέει 
με τη Θεσσαλία. Για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις 
προσπαθούμε να καταγράψουμε τη διαφοροποίηση των πηγών και αφήνου
με τον αναγνώστη να διαμορφώσει τη δική του εικόνα. Κατά τις περιόδους 
18831899 και 19091942 ο νομός Λάρισας συμπεριλάμβανε και τον νομό 
Μαγνησίας. Κατά τις περιόδους 18831899 και 19091944 ο νομός Τρικάλων 
συμπεριλάμβανε και τον νομό Καρδίτσας. Κατά συνέπεια οι βουλευτές οι 
οποίοι εκλέγονταν αυτές τις περιόδους στις ευρείες περιφέρειες Λάρισας ή 
Τρικάλων πιθανόν να ήταν προσωπικότητες συνδεδεμένες με τις περιοχές της 
Μαγνησίας ή της Καρδίτσας αντίστοιχα.

Η παραδοσιακή βιογραφία έχει αναπτυχθεί στη δυτική γραμματεία και 
έχει για αιώνες ανθίσει χωρίς να αμφισβητηθεί. Κυρίως κατά τον 20ό αιώνα 
έχει κατηγορηθεί, όχι άδικα, για τον μυθοποιητικό ρόλο της, τη μεροληπτι
κή οπτική της και για την υποκειμενικότητα του βιογράφου, ο οποίος πολλές 
φορές ταυτιζόταν με το αντικείμενο του έργου του και παρουσίαζε τον βιο
γραφούμενο χωρίς αίσθηση του μέτρου και χωρίς κριτική σκέψη. Η παρα
δοσιακή βιογραφία συνήθως επαινεί τις ζωές των ανθρώπων του πνεύματος, 
των διακεκριμένων στρατιωτικών, των αγίων, των πολιτικών, των πρωτα
θλητών, των ανθρώπων της «showbiz» και όλων εν γένει των διασημοτήτων. 
Στο κείμενό μας ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουμε ή να 
μειώσουμε τις υποκειμενικότητες και τις μεροληψίες, με τις οποίες μας τρο
φοδοτούσαν ασταμάτητα οι πηγές, και από τις οποίες, βέβαια, είναι ψευδαί
σθηση να υποστηρίζει κάποιος ότι μπορεί να αποστασιοποιηθεί πλήρως. 
Σήμερα θεωρείται ότι η βιογραφία, ακόμα και αν έχει γραφτεί από την πιο 
αξιόπιστη και διακεκριμένη ομάδα ιστορικών, δεν μπορεί να αναπαραστή
σει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου με απόλυτη αξιοπιστία. Οι προθέσεις 
των βιογράφων προβάλλονται μέσα στο έργο τους και καθορίζουν την κυ
ρίαρχη οπτική, διαμέσου της οποίας αποτιμάται η ζωή του βιογραφούμενου. 
Η πορεία της ζωής ενός ή περισσότερων ανθρώπων, όπως περιγράφεται 
από τους βιογράφους, δεν είναι τίποτε άλλο από μια πολιτισμική σύλληψη. 
Ο αναγνώστης πρέπει, λοιπόν, να υποθέτει ότι η πραγματική ζωή του κάθε 
ανθρώπου έχει απόσταση από το κείμενο του βιογράφου του. Είναι γνωστό 
ότι τα ερωτήματα, στην επίλυση των οποίων μπορεί να συμβάλει η ιστορική 
βιογραφία, είναι κυρίως σχετικά με τη σχέση μεταξύ του ατόμου και των 
δομών με τις οποίες συνδέεται. 
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Η δημιουργία ενός βιογραφικού λεξικού σε περιφερειακό επίπεδο μας 
δίνει το πλεονέκτημα της καταγραφής ενός μεγάλου συνόλου ανθρώπων, 
η εκτεταμένη παρουσία των οποίων στα λήμματα του λεξικού αναδεικνύει 
τα ιδεολογικά ρεύματα και τις πολιτισμικές αξίες. Πρόκειται για μια πρακτι
κή, η οποία καμία σχέση δεν έχει με τις αυτοβιογραφίες και τις περίλαμπρες 
κατά παραγγελία βιογραφίες. Ο ιστορικός καταγράφοντας ένα μεγάλο σύ
νολο ατομικών πορειών ζωής πετυχαίνει να διαχύσει την ιστορική γνώση 
και να την κάνει προσβάσιμη σε ένα ευρύ κοινό. Εντάξαμε το έργο μας σε 
μια προσπάθεια για αυτογνωσία και πίσω από τα πρόσωπα προσπαθήσαμε 
να εστιάσουμε στο ιστορικό γεγονός, να υπηρετήσουμε τη διερεύνηση του 
ιστορικού περιβάλλοντος. 

Επιδιώξαμε να αναδείξουμε τις μορφές και τους μηχανισμούς ανάπτυξης 
και άρθρωσης μιας εθνικής και τοπικής ταυτότητας ενταγμένης όχι μόνο στο 
τοπικό, αλλά στο εθνικό και διεθνές ιδεολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 
Πραγματευτήκαμε τον ιστορικό ρόλο προσώπων και προσπαθήσαμε να απο
φύγουμε να αποτιμήσουμε, να επαινέσουμε ή να επιτιμήσουμε κάποιους. 
Κατά συνέπεια ο αναγνώστης θα πρέπει να ερευνήσει το γεωγραφικό και 
ιστορικό συγκείμενο των βιογραφούμενων προσώπων για να αποκτήσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας της εποχής τους και όχι να προ
βεί απλώς σε ταύτιση ή απόρριψη προσώπων. Για να γίνει πιο απτή η πορεία 
της ζωής των ατόμων, θα πρέπει ο κάθε βιογραφούμενος να τεθεί στην καρδιά 
της εποχής του, στο σταυροδρόμι των γεγονότων, των ιδεολογικών ρευμάτων 
και των κοινωνικών κινημάτων. 

Οι βιογραφούμενοι δεν αποτελούν απλώς μοναδικές προσωπικότητες, 
αλλά αποτελούν τις συνιστώσες ρευμάτων, τα οποία επιδρούν στην εξέλιξη 
των κοινωνιών. Ο βιογραφούμενος δεν αποτελεί μόνο πρωταγωνιστή, αλλά 
και προϊόν της εποχής του, και η καταγραφή της ζωής του μας δίνει τη δυνα
τότητα μιας ευρύτερης αναπαράστασης. Η εκκίνηση από το άτομο δεν ση
μαίνει αποδοχή της πίστης ότι η κοινωνία είναι ένα σύνολο ατομικών παρεμ
βάσεων. Η ατομικότητα με όλες τις ιδιαιτερότητές της δεν είναι παρά μια 
μορφή έκφρασης της κοινωνικής πραγματικότητας. Κατά συνέπεια η βιογρα
φική καταγραφή δεν είναι απλώς μορφοποίηση μιας ήδη υπάρχουσας ιστο
ρικής γνώσης αλλά μια μελέτη περίπτωσης. Πρόκειται για μελέτη περιπτώ
σεων, από τις οποίες η συνολική ιστορία αποκομίζει χρήσιμα δεδομένα και 
συμπεράσματα. Είναι στενά συνδεδεμένη με μια έρευνα, η οποία προσπαθεί 
να πραγματευτεί κοινωνικά φαινόμενα, που αποκρυσταλλώνονται σε ατομι
κό επίπεδο, χωρίς όμως να παραμένει όμηρος των πολιτισμικών και κοινω
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νικοοικονομικών εκφάνσεων της περιόδου. Μελετώντας τις εκφράσεις του 
κοινωνικού λόγου μιας εποχής, μπορεί ο ερευνητής να ανακατασκευάσει την 
ατομική πορεία. 

Μέσα από το λεξικό αναδύεται η περιφερειακή συλλογική ταυτότητα, η 
οποία επέδρασε στη διαμόρφωση πόλεων, στην ανέγερση δημόσιων κτιρίων 
και τόπων λατρείας, στην ονοματοδοσία δρόμων και πλατειών. Διαφαίνονται 
οι επιρροές της περιφερειακής ταυτότητας από την περιβάλλουσα κοινωνία 
και την παράδοση. Η διαμόρφωση της περιφερειακής και των τοπικών ταυ
τοτήτων προκύπτει ως συνισταμένη της μελέτης των κοινωνικών πρωταγω
νιστών και των αναπαραστάσεών τους και διά της καταγραφής των προσω
πικών ενεργειών ενταγμένων σε γενικότερες τάσεις. Για να μελετηθούν οι 
προσωπικότητες που αναφέρονται στο λεξικό, πρέπει να εκτιμηθεί η σχέση 
τους με διάφορα πεδία και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία τους επηρεάζουν, χω
ρίς να παραλειφθεί το νήμα του χρόνου ούτε τα γεγονότα, χωρίς την αποτί
μηση της συμβολής των οποίων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ιστο
ρική βιογραφία. Ο βιογράφος πρέπει να κινείται ανάμεσα στο γεγονός και το 
κοινωνικό πεδίο, ώστε να αναδειχθεί η σχέση του ατόμου με το περιβάλλον 
του. Στην περίπτωσή μας δεν είναι δυνατόν να εκτεθεί με ευρύτητα η σύνδε
ση με το κοινωνικό πεδίο λόγω του όγκου του υλικού, με αποτέλεσμα να είναι 
απαραίτητες οι ανωτέρω επισημάνσεις. Κατά συνέπεια περιοριζόμαστε στην 
περιγραφή της κοινωνικής διαδρομής των ατόμων και δεν προχωρούμε σε 
εκτεταμένες αναλύσεις της σύνδεσης του ατόμου με την εποχή του και την 
επίδρασή της στην πορεία του. 

Προχωρούμε εδώ σε μια συνοπτική αποτίμηση του ιστορικού πλαισίου, 
στο οποίο διαμορφώθηκαν τα αναφερόμενα πρόσωπα, η οποία μας οδηγεί 
στις κατωτέρω εκτιμήσεις: Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το θρησκευ
τικό στοιχείο υπήρξε βασικό για την ταυτότητα και την ένταξη στην κοινωνι
κή ομάδα και για τον διαχωρισμό από τους αλλόθρησκους. Η ύπαρξη του 
φαινομένου των νεομαρτύρων αποτελεί ένα τεκμήριο της άσκησης βίας από 
την κυρίαρχη μουσουλμανική εξουσία και της ισχυρής αντίστασης των χρι
στιανικών κοινοτήτων διαμέσου και της αναβίωσης της παλιότερης μαρτυρι
κής παράδοσης. Ο εμπλουτισμός της συλλογικής ορθόδοξης ταυτότητας με 
ένα πρόσφατο, τοπικά ιδιαίτερα εκτεταμένο και άρα πολύ οικείο μαρτυρολό
γιο αποτέλεσε έναν ισχυρό μηχανισμό αντίστασης στην αλλόθρησκη και λεη
λατική κυρίαρχη κοινωνία.

Αρχικά οι περιηγητές εμφανίζονται να υμνούν την αρχαιότητα, βαθμιαία 
όμως οι αναζητήσεις παίρνουν σαφώς επιστημονικότερο χαρακτήρα και οι 



| xv

συστηματικές ανασκαφές των αρχαιολόγων οδηγούν σε σημαντικές ανακα
λύψεις για το απώτερο ιστορικό και προϊστορικό παρελθόν.

Η στροφή προς την Ευρώπη ως πηγή πνευματικού πλούτου συνδέεται με 
την εισαγωγή νεωτεριστικών ιδεών και με τη διαμόρφωση ενός πεδίου σύ
γκρουσης τόσο με τη σουλτανική εξουσία όσο και με τις δυνάμεις της θρη
σκευτικής συντήρησης. Οι ένοπλες ομάδες που δρούσαν στην ηπειρωτική 
Ελλάδα συγκρούονταν είτε μεταξύ τους είτε με τον οθωμανικό στρατό. Μέσα 
από το πολύπλοκο τοπίο διαμάχης για την εξουσία και με την επιρροή των 
ιδεών του διαφωτισμού διαμορφώθηκε η εθνική ταυτότητα. Η επανάσταση 
του 1821 προέκυψε κατά την πορεία ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας και η 
επικράτησή της σήμανε την ένταξη σε ένα δυτικού τύπου κράτος. Η νεοελλη
νική κοινωνία διαπνεόταν από το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, της απελευθέ
ρωσης δηλαδή των περιοχών που θεωρούνταν ότι έπρεπε να είναι ενταγμένες 
στην Ελλάδα, και από το όραμα της δημιουργίας αναπτυγμένης οικονομίας 
και σύγχρονου κράτους κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Η Θεσσαλία μετά την ένταξή της στο ελληνικό κράτος συνδέθηκε και αυτή 
πιο έντονα με τους δυτικότροπους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, και εντάχθηκε 
γενικότερα στο όραμα της ανάπτυξης και της δημιουργίας σύγχρονου ευρω
παϊκού κράτους. Εδρασμένα στο πελατειακό σύστημα οικοδομήθηκαν πολιτι
κά τζάκια και αναπτύχθηκαν ερείσματα στους μηχανισμούς και συμμαχίες. Τα 
πολιτικά αλλά και τα ευρύτερα πολιτισμικά ρεύματα, ευρωπαϊκά ή μη, συντά
ραξαν την ελληνική κοινωνία και ανατάραξαν και τη θεσσαλική διανόηση. H 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων προχώρησε με γοργούς ρυθμούς και τα ανώ
τερα και μεσαία στρώματα των πόλεων επεκτάθηκαν και ισχυροποιήθηκαν. 
Στην εκπαιδευτική διαδικασία εντάσσονταν συνεχώς διευρυνόμενα τμήματα 
του πληθυσμού. Οι γόνοι των ισχυρότερων οικονομικά στρωμάτων φαίνεται 
να σπουδάζουν, κυρίως, στην Ευρώπη, ενώ οι επιχειρηματίες έχουν ευρύτερο 
πεδίο δράσης, αφού δραστηριοποιούνταν και σε άλλες κοντινές περιοχές, κυ
ρίως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Το αγροτικό ζήτημα εμφανίστηκε με ιδιαίτερη οξύτητα στη Θεσσαλία. 
Συνδέεται με μεταβολές στον τρόπο καλλιέργειας αλλά και με τις νεοεισηγμέ
νες κοινωνιστικές θεωρίες, οι οποίες στις αρχές του εικοστού αιώνα έχουν 
πλέον ισχυρότερη παρουσία στα κοινωνικά δρώμενα. Η ρήξη στον αγροτικό 
χώρο παίρνει πρωτοφανείς διαστάσεις και οδηγεί στην ισχυρότερη μέχρι 
τότε εξέγερση, την αιματηρή αγροτική κινητοποίηση του 1910. Τα οργανω
μένα κοινωνικά κινήματα, όπως το συνδικαλιστικό, δίνουν ώθηση σε νέα πρό
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σωπα, τα οποία εισέρχονται στον συνδικαλιστικό στίβο και αργότερα και στην 
πολιτική σκηνή. Άλλοι πάλι, ιδιαίτερα την περίοδο του μεσοπολέμου, παράγουν 
γόνιμο έργο στον τομέα του πολιτισμού. Τα νέα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύ
ματα και το σοκ της Μικρασιατικής Καταστροφής επαναπροσδιορίζουν τις 
αναζητήσεις καλλιτεχνών και λογοτεχνών. Η Μικρασιατική Καταστροφή, μέ
σα από τη σταδιακή ενσωμάτωση του προσφυγικού πληθυσμού, άλλαξε την 
ελληνική οικονομία και δημιούργησε νέες παραγωγικές δυνατότητες και νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και η εθνική αντίσταση 
έδωσαν μια ισχυρή απόδειξη των δυνατών δεσμών της ελληνικής ταυτότητας. 
Ιδιαίτερα κατά την εθνική αντίσταση τα ψευδώνυμα των πρωταγωνιστών 
εμπνευσμένα, κυρίως, από την ελληνική ιστορία δίνουν την αίσθηση της συ
γκρότησης ενός μηχανισμού με σαφείς ιδεολογικές προσλήψεις και από το 
ιστορικό παρελθόν της χώρας. 

Το λεξικό τείνει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στο να παρουσιάσει έστω εντε
λώς συνοπτικά τους «μικρούς» πρωταγωνιστές, τα «μικρά έπη». Είναι γεγονός 
ότι στις πηγές εμφανίζεται πλήθος πληροφοριών για τις μεγάλες προσωπικό
τητες, για πολλές από τις οποίες έχουν γραφτεί πολλά άρθρα και μονογρα
φίες. Η σιωπή των πηγών επιφυλάσσεται για τους απλούς ανθρώπους ως 
απόδειξη μιας λογικής της κυριαρχίας. Είναι διεθνώς γνωστό ότι οι κυριαρ
χούμενες κοινωνικές ομάδες, όπως οι λαϊκές τάξεις και οι γυναίκες, παρουσιά
ζονται λιγότερο στις ιστορικές πηγές και αφήνουν μικρότερα ανιχνεύσιμα ίχνη 
στην ιστορία. Ο χαρακτήρας του ερευνητικού εργαλείου υποδομής, που είναι 
εμφανής στο λεξικό, επιβεβαιώνεται και από την επιλογή να αποτυπωθεί η 
ευρύτερη δράση πολλών προσωπικοτήτων στη Θεσσαλία. Επίσης καταγρά
φηκαν πρόσωπα, στα οποία αφιερώθηκαν μνημεία, ώστε το λεξικό να απαντά 
στα ερωτήματα που θέτει η ύπαρξη μνημείων στον πολίτη.

Το έργο αυτό δεν θα είχε αίσιο τέλος, αν δεν υπήρχε η στήριξη πολλών 
ανθρώπων, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βοήθησαν στην ολοκλή
ρωσή του. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Θεσ
σαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Βασί
λειο Τσιάκο για την οικονομική και ηθική ενίσχυση του έργου. Tην Ειρήνη 
Χριστοπούλου για την ιδιαίτερα ποιοτική εργασία της κατά την επιμέλεια του 
βιβλίου. Επίσης ευχαριστώ για τη μεγάλη ή μικρή συμβολή τους στην ολο
κλήρωση του έργου με αλφαβητική σειρά επωνύμου τους Τατιάνα Αβέρωφ, 
Ελπινίκη Αγγελίνα, Ειρήνη Ακρίβου, Κατερίνα Αντωνίου, Ελευθερία Αντωνού
λα, Μαρία Βάσκου, Αλέξη Γαλανούλη, Κωνσταντίνο Γαλή, π. Κωνσταντίνο 
Καλιανό, Κώστα Καμπουρίδη, Ιουλία Κανδήλα, Χριστίνα Καπούλα, Αριστοτέ
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λη Καρασιώτο, Ηλία Καρκαλέτσο, Νικόλαο Κατοίκο, Βίκτωρα Κοντονάτσιο, 
Γιάννη Κουτή, Νόρα Λαμπρινού, Κατερίνα Λιάππη, Μαρία Μπακαδήμα, Μαί
ρη Μπάλλα, Γεώργιο Μπούρα, Άρη Παπαδόπουλο, Αναστασία Παπαδοπούλου, 
Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, Ντίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Παπαδάκη, 
Δημήτρη Πολύζο, Αννίτα Πρασσά, Αριάδνη Σακκελαρίου, π. Αθανάσιο Σκο
πιανό, Κώστα Σπανό, Βίκυ Στυλιαρά, Θωμά Τάντο, Σωτηρία Τσατσά, Ιουλία 
Τσιόρμπα και Θεόδωρο Χατζηματό.

Αντώνης Α. Αντωνίου





A77
Αβακούμ: Έζησε κατά τον 17ο αιώνα και 

ήταν μοναχός στη μονή Πέτρας Καταφυ
γίου. Υπήρξε μαθητής του Ευγενίου Γιαν
νούλη και παρέδιδε μαθήματα σε νέους της 
περιοχής.

Αβδελίδης Στεφ. Παρμενίων: Γεννήθηκε στα 
Καλογριανά Καρδίτσας το 1910 και εργά
στηκε ως δικηγόρος. Συμμετείχε στη σύστα
ση μιας από τις πρώτες αντιστασιακές ορ
γανώσεις της χώρας, του Εθνικού Μετώπου, 
το οποίο ιδρύθηκε στην Καρδίτσα τον Μάιο 
του 1941. Συμμετείχε στο ΕΑΜ και υπήρξε 
γραμματέας της εθνικοτοπικής του ΕΑΜ 
Θεσσαλίας και γραμματέας της επιτροπής 
Θεσσαλίας του Αγροτικού Κόμματος Ελλά
δος. Aνέλαβε τη θέση του υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας στην «προσωρινή δημοκρα
τική κυβέρνηση» ή κυβέρνηση του βουνού 
από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι τις 29 Αυγού
στου 1949. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 
τού αφαιρέθηκε η άδεια ασκήσεως του δι
κηγορικού επαγγέλματος. Εξέδωσε συγ
γράμματα με πεδίο ανάλυσης την αγροτική 
οικονομία και τους συνεταιρισμούς.

Αβέρκιος: Ιερομόναχος και κωδικογράφος 
από τον Τύρναβο. Ολοκλήρωσε την αντι
γραφή ενός νομοκανόνα το 1676. 

Αβέρκιος: Επίσκοπος Σταγών. Πέθανε τον 
Σεπτέμβριο του 1815. 

Αβέρωφ Μιχ. Αναστάσιος (1873-1955): Πο
λιτικός και μεγαλοκτηματίας. Εκλέχτηκε 
βουλευτής Λάρισας στη Β΄ Αναθεωρητική 
Βουλή του 191011. Γιος του ήταν ο υπουρ
γός Γεώργιος ΑβέρωφΤοσίτσας. 

Αβέρωφ Μιχ. Αυγερινός (1870-1909): Εγ
γονός του βουλευτή Χαλκίδας Αυγερινού 
Αβέρωφ και θείος του υπουργού Ευάγγελου 
Αβέρωφ. Εκπροσώπησε ως βουλευτής την 

περιοχή της Καλαμπάκας για δύο συνεχό
μενες εκλογικές θητείες την περίοδο 
07/02/189919/09/1902 και την περίοδο 
17/11/190222/12/1904.

Αβέρωφ Γεώργιος (1818-1899): Αιγυπτιώ
της, στον οποίο αποδόθηκε ο τίτλος του 
εθνικού ευεργέτη. Γεννήθηκε στο Μέτσοβο. 
Εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο ενώ πα
ράλληλα εργαζόταν ως βοσκόπουλο. Το 
1840, σε ηλικία 22 ετών, έφυγε από το Μέ
τσοβο και εγκαταστάθηκε στο Κάιρο της 
Αιγύπτου, όπου δημιούργησε επιχειρήσεις, 
οι οποίες του απέφεραν τεράστια κέρδη. Το 
1870 αναγνωρίστηκε ως ο μεγαλύτερος 
έμπορος της Αιγύπτου. Ίδρυσε σχολεία και 
νοσοκομεία στην Αλεξάνδρεια και γενικό
τερα βοήθησε την ελληνική κοινότητα. Η 
συνεχής αύξηση της περιουσίας του του 
έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνει τις φι
λανθρωπικές του δράσεις και στην Ελλάδα. 
Χορήγησε χρήματα για την επέκταση του 
Πολυτεχνείου, την αναμόρφωση του Πανα
θηναϊκού Σταδίου και τους ανδριάντες του 
Ρήγα και του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με χρήματά του 
ανεγέρθηκαν οι φυλακές Αβέρωφ, η Σχολή 
Ευελπίδων, το Ωδείο των Αθηνών κ.ά. Η ση
μαντικότερη προσφορά του είναι η δωρεά 
2.500.000 φράγκων για τη ναυπήγηση του 
θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ». Διέθετε στη 
Θεσσαλία μεγάλη κτηματική περιουσία σε 
τσιφλίκια, ενώ δωρεά του ήταν και η Γεωρ
γική Σχολή Λάρισας, την οποία προίκισε με 
πολλά στρέμματα γης. 

Αβέρωφ-Tοσίτσας Ευάγγελος του Αναστα-
σίου (1910-1990): Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. 
Καταγόταν από την οικογένεια Αβέρωφ του 
Μετσόβου. Σπούδασε νομικά και ήταν δι
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A88A88 δάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανε
πιστημίου της Λωζάννης. Στον ελληνοϊτα
λικό πόλεμο υπηρέτησε σε ομάδες δολιο
φθορών. Ανακλήθηκε το 1941 και διορίστη
κε νομάρχης Κερκύρας. Τον Μάιο του 1941 
ίδρυσε την αντιστασιακή οργάνωση Φιλική 
Εταιρεία με έδρα τη Λάρισα. Η οργάνωση 
είχε στόχο την καταπολέμηση των δωσίλο
γων Κουτσόβλαχων του Πριγκιπάτου της 
Πίνδου. Το 1942 συνελήφθη και μεταφέρ
θηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην 
Ιταλία. Το 1943 κατάφερε να δραπετεύσει. 
Το 1946 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βου
λευτής Ιωαννίνων και συνέχισε να αναδει
κνύεται βουλευτής για δεκαετίες. Διατέλεσε 
για πολλά χρόνια υπουργός σε διάφορα 
υπουργεία. Το 1981 εκλέχτηκε αρχηγός του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από 
το 1984 ήταν επίτιμος πρόεδρός της. Συνέ
βαλε στη δημιουργία του ιδρύματος του 
βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα, ενώ διατέλεσε ο 
πρώτος και ισόβιος πρόεδρός του, φέρο
ντας τον κληρονομικό τίτλο του βαρόνου. 
Τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνι
κος από τον βασιλιά Παύλο, ενώ έλαβε ανά
λογες διακρίσεις από άλλες χώρες. Συνέγρα
ψε βιβλία με πολιτικό, ιστορικό και λογοτε
χνικό περιεχόμενο.

Αβραμαίοι: Συνοδεία αγιορειτών αγιογρά
φων που έδρασαν κατά τον δέκατο ένατο 
και στις αρχές του εικοστού αιώνα. Μεταξύ 
των άλλων έργων τους στη Θεσσαλία εντο
πίζονται εικόνες τους στον Άγιο Νικόλαο 
Λάρισας. 

Αβράμιος: Επίσκοπος Σταγών κατά την πε
ρίοδο 16051608, κατά προσέγγιση.

Αβράμιος: Τυχοδιώκτης μοναχός από τη Θεσ
σαλία. Έδρασε στην Κέα στις αρχές του δέ
κατου ένατου αιώνα, ως ηγούμενος της 
μονής της Επισκοπής. Επιτήδειος και πα
νούργος, εξαπάτησε τον κλήρο και τον λαό 
του νησιού. Ο Αβράμιος απεστάλη από τον 

επίσκοπο Κέας και Θερμίων Νικόδημο στην 
Κωνσταντινούπολη να δικαστεί. Προκειμέ
νου να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών 
του, κατήγγειλε στους Οθωμανούς ότι δικά
ζεται γιατί αποφάσισε να γίνει μουσουλμά
νος. Μετά την αλλαγή του θρησκεύματος 
επέστρεψε στην Κέα δημιουργώντας προ
βλήματα και απειλώντας τους πάντες, με 
συνέπεια η μονή να του καταβάλει 40.000 
γρόσια ως συμβιβαστική λύση για την απο
μάκρυνσή του από το νησί.

Αβτζής Κ. Γεώργιος (1899-1987): Δικηγόρος 
και συγγραφέας καταγόμενος από το Ροδο
λίβος Σερρών. Συμπατριώτης και προσωπι
κός φίλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
Εργαζόταν ως δικηγόρος στον Βόλο από το 
1925. Στο γραφείο του εργάστηκε τη δεκα
ετία του 1930 ο Μενέλαος Λουντέμης. Κατά 
τη διάρκεια της κατοχής υπήρξε αντιπρό
σωπος πέντε υπουργείων στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Ενέργησε από τη θέση του για 
την αποφυλάκιση πολλών Βολιωτών. Συνε
λήφθη από τον ΕΛΑΣ χωρίς άλλες επιπτώ
σεις. Κατά τον εμφύλιο υπήρξε μαχητικός 
συνήγορος και μάρτυρας υπεράσπισης 
κομμουνιστών. Ήταν ιδιαίτερα ευρυμαθής 
και παρουσίασε πλούσιο συγγραφικό έργο 
προσανατολισμένο κυρίως σε θέματα αρ
χαιοελληνικής γραμματείας. Ο γιος του προ
σέφερε τη βιβλιοθήκη του στη Φιλάρχαιο 
Εταιρεία Αλμυρού. 

Αγά πασάς: Πασάς της Λάρισας. Το 1770, ή 
το 1775, σύμφωνα με άλλους, κάλεσε τους 
Ασπροποταμίτες προκρίτους των Τρικά
λων, Δημάκη και Γιωργάκη, οι οποίοι βρί
σκονταν σε διελκυστίνδα, στη Λάρισα. Οι 
πρόκριτοι προσήλθαν, μαζί με τους υπο
στηρικτές τους, για να τους αποδοθεί δι
καιοσύνη. Με εντολή του, το συγκεντρω
μένο πλήθος των αντιδίκων σφαγιάστηκε. 
Σύμφωνα με το προξενείο της Βενετίας, 
στη Θεσσαλονίκη οι νεκροί ανέρχονταν σε 
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A77A77επτακόσιους Τρικαλινούς και είκοσι Λαρι
σαίους.

Αγαθάγγελος: Επίσκοπος Λυκοστομίου και 
Πλαταμώνος την περίοδο ±16271637. Με
τέπειτα χειροτονήθηκε μητροπολίτης Βάρ
νης σε αντικατάσταση του καθαιρεθέντος 
Μελετίου.

Αγαθάγγελος (1805-1887): Επίσκοπος Πέ
τρας και Λιβαδίου κατά το χρονικό διάστη
μα 18541870. Ανέπτυξε πλούσια θρησκευ
τική και εθνική δράση, ακόμα και σε δύσκο
λες περιόδους. Η καταγωγή του ήταν από 
το Λιβάδι Ολύμπου και επονομαζόταν Πα
παγρηγοριάδης. Σπούδασε θεολογία στην 
Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Η αγά
πη του για την παιδεία ήταν μεγάλη. Με 
ενέργειες και έρανό του έγινε δυνατή η 
εξαγορά από τον Οθωμανό μπέη του τσι
φλικιού του Μοσχοχωρίου Πιερίας. Διέθεσε 
από ατομικούς πόρους χρήματα για ίδρυση 
σχολείου, μισθοδοσία δασκάλων, ενώ ανή
γειρε το «Παρθεναγωγείον». Το 1870 μετα
τέθηκε στη μητρόπολη Έδεσσας και το 1875 
στη μητρόπολη Στρωμνίτσας όπου παρέ
μεινε μέχρι τον θάνατό του.

Αγαθοκλής Π. Γεώργιος: επιχειρηματίας και 
πολιτικός με καταγωγή από την Πελοπόν
νησο. Δραστηριοποιήθηκε μαζί με τον 
αδελφό του τον Κωνσταντίνο στο πλαίσιο 
της οικογενειακής επιχείρησης, η οποία 
ήταν προσανατολισμένη κυρίως στο καπνε
μπόριο και την αλευροβιομηχανία. Εκπρο
σώπησε ως βουλευτής την εκλογική περι
φέρεια των Τρικάλων για μια βουλευτική 
θητεία, τη χρονική περίοδο 19051906. 
Πέθανε το 1921.

Αγαθοκλής Π. Κωνσταντίνος: Αδελφός του 
Γεώργιου Αγαθοκλή, επιχειρηματίας και πο
λιτικός με καταγωγή από την Πελοπόννησο. 
Αγόρασε μεγάλες εκτάσεις γης σε τσιφλίκια 
στην περιοχή της Καρδίτσας. Εκπροσώπησε 
ως βουλευτής την εκλογική περιφέρεια της 

Φθιώτιδας για πολλές εκλογικές θητείες, τις 
χρονικές περιόδους 189295, 18991902, 
19021904, οπότε εκλέχτηκε με το κόμμα 
του Θεοτόκη, 190506 και από το 1906 μέχρι 
τον θάνατό του το 1908. Πραγματοποίησε 
μεγάλες δωρεές στη Φθιώτιδα. 

Αγαθόνικος Μιλτιάδης: Λόγιος και δάσκαλος 
της προεπαναστατικής περιόδου από τη 
Θεσσαλονίκη. Κατά το διάστημα 18121816 
δίδαξε στο σχολείο της ελληνικής κοινότη
τας Νεοφύτου της Ουγγαρίας και στη συνέ
χεια δίδαξε στη Ζαγορά, στον Τύρναβο το 
1819, στη Δράκεια την περίοδο 18201821 
και στη Λαμία. Υπήρξε Φιλικός και περιόδευε 
στα χωριά του Πηλίου εργαζόμενος για τον 
επικείμενο επαναστατικό αγώνα. Διατέλεσε 
γραμματέας των υπουργείων Δικαίου και 
Θρησκείας την περίοδο 18251826.

Αγάπιος: Επίσκοπος Δημητριάδος κατά την 
περίοδο 16011610. Το 1610 μετέφερε την 
έδρα της επισκοπής από την κατεστραμμέ
νη Δημητριάδα στον λόφο με την ομώνυμη 
ονομασία, Επισκοπή Άνω Βόλου, όπου 
υπάρχει μικρή εκκλησία αφιερωμένη στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου. Σύμφωνα με άλλη 
πηγή βρήκε τον θάνατο, μαζί με τον Θεσ
σαλιώτιδος Σεραφείμ, τον Λιτζάς και Αγρά
φων Ιάκωβο και τον νεαρό διάκο Παντελε
ήμονα κατά την επανάσταση του Διονυσίου 
του φιλοσόφου, το 1601.

Αγάς Μαμούτ: Εκλεγμένος δήμαρχος Γόννων 
την περίοδο 18841892.

Αγγελακόπουλος Γ. Αθανάσιος (1906-
1943): Ανθυπίατρος από τη Λάρισα. Κατά 
τη γερμανοϊταλική κατοχή συνελήφθη αιχ
μάλωτος. Τον Ιανουάριο του 1943 πνίγηκε, 
όταν το πλοίο που μετέφερε τον ίδιο και 
άλλους αιχμαλώτους τορπιλίστηκε από συμ
μαχικό.

Αγγελής ή Αγγέλου Τόλιος: Αγωνιστής της 
επανάστασης του 1821, από την περιοχή 
του Ασπροποτάμου. Συμμετείχε στον αγώ
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A88 να ως υπαξιωματικός υπό τις διαταγές των 
Ν. Στουρνάρη, Γρ. Λιακατά και Χρ. Χατζηπέ
τρου. Έλαβε μέρος σε όλη τη διάρκειά του, 
ενισχύοντάς τον και με αξιόλογα χρηματικά 
ποσά. Μετά την επανάσταση εγκαταστάθη
κε στην Υπάτη. 

Αγγελίδης Άγγελος: Εκλέχτηκε βουλευτής 
Μαγνησίας στις εκλογές του 1885.

Αγγελίδης Πελοπίδας (1875-1970): Δικηγό
ρος και πολιτικός της Λάρισας. Γεννήθηκε 
στον Τύρναβο. Εκλέχτηκε βουλευτής της 
ευρείας περιφέρειας Λάρισας στη Β΄ Ανα
θεωρητική Βουλή το 191011 και επανεκλέ
χτηκε το 1912 και το 1915. 

Αγγελινός Παν. Βαϊνόγλου: βλ. Ευαγγελινός 
Παν. Βαϊνόγλου.

Αγγελόπουλος Ιωάνν. Αριστομένης ή Μέ-
νης (1900-1990): Γεννήθηκε στον Βόλο. Σε 
ηλικία 16 ετών πήγε στην Αίγυπτο για μα
θήματα ζωγραφικής, όπου μαθήτευσε κο
ντά στον εκλεκτό ζωγράφο Δ. Λίτσα. Συνέ
χισε τις σπουδές του στο Παρίσι και αργό
τερα στο Μόναχο. Επέστρεψε στον Βόλο το 
1930 και παρουσίασε για πρώτη φορά έργα 
του στο Ωδείο Δημητριάδος. Στη Γαλλία, 
ήρθε σε επαφή με τα πιο σύγχρονα ρεύμα
τα της εποχής και έτσι εγκατέλειψε για ένα 
διάστημα τις ελαιογραφίες με προσωπογρα
φίες και τα τοπία, για να στραφεί προς το πιο 
αφηρημένο κολάζ. Λίγα χρόνια αργότερα 
άφησε και την αφηρημένη τέχνη, για να δη
μιουργήσει τοπιογραφίες εμπνευσμένες 
από το Παρίσι και τη θάλασσα της Μεσογεί
ου, οι οποίες ξεχωρίζουν για τον φωτογρα
φικό ρεαλισμό τους και το μοναδικό μεσο
γειακό τους φως. Εγκαταστάθηκε στο Παρί
σι. Κατά τα σύντομα ταξίδια του στον Βόλο 
ζωγράφισε την πόλη από το οικογενειακό 
κτήμα του Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων στον 
Άνω Βόλο. Σε πολλούς από τους τελευταίους 
πίνακές του απεικονίζει τον σύγχρονο μι
κροαστό να αναζητά μόνος του κάποια δι

έξοδο στους δρόμους της πόλης. Τα έργα 
του Αγγελόπουλου παρουσιάστηκαν σε 
πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην 
Αίγυπτο, το Σουδάν, την Ιταλία, τη Γαλλία, 
το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα. Μεταξύ 
άλλων το 1951 συμμετείχε στην Μπιενάλε 
της Βενετίας, την περίοδο 19521954 στην 
Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας, το 1962 στην 
έκθεση «Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες του 
Παρισιού» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
της γαλλικής πρωτεύουσας και το 1983 σε 
έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλά
δας. Το 2007, η γενέτειρά του, ο Βόλος, τον 
τίμησε με αναδρομική έκθεση έργων του.

Αγγέλου Μ. Κωνσταντίνος: Αγωνιστής της 
Επανάστασης του 1821 από τη Ζαγορά του 
Πηλίου και έμπορος στη Μολδαβία. Πήρε 
μέρος στην επανάσταση στη Μολδοβλαχία. 

Αγγέλου Λουκάς: Αγωνιστής της επανάστα
σης του 1821. Καταγόταν από τη Ζαγορά 
του Πηλίου. Πήρε μέρος στις μάχες της Αθή
νας και του Πειραιά. 

Αγγέλου Τόλιος: βλ. Αγγελής Τόλιος.
Αγγελούλης Αντώνης: βλ. Βρατσάνος Αντώ

νης.
Αγγελούσης Αθανάσιος: Δάσκαλος από τον 

Κοσκινά Καρδίτσας, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του Γεωργικού Πεδινού Συνδέ
σμου, του συλλόγου που πρωταγωνίστησε 
την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσε
ων του 1910.

Αγδινιώτης Ηλίας: Διοικητής της χωροφυλα
κής Βόλου κατά την περίοδο της γερμανικής 
κατοχής, ο οποίος διευκόλυνε τη διαφυγή 
μελών της ισραηλιτικής κοινότητας Βόλου.

Αγιαστούρας: βλ. Οικονόμου Ηλίας.
Αγναντής Ν.: Αγρότης στο χωριό Ζάρκο Τρι

κάλων με πολυμελή οικογένεια. Στις 11 Ια
νουαρίου 1883 τον σκότωσε, μαζί με τον γιο 
του και τον Δ. Καραγκούνη, σώμα ενόπλων 
Αλβανών μισθοδοτούμενων από τον Γεώρ
γιο Χρ. Ζωγράφο, ενώ έβοσκε τα ζώα του 
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A77στο λιβάδι του χωριού. Στόχος των ενεργει
ών αυτών ήταν να επιβληθεί διά της βίας και 
προτού εκδοθούν τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις η ιδιοκτησία του Γ. Ζωγράφου 
στο χωριό.

Αγοράστης Βασίλειος (1930-2015): Δικη
γόρος και πολιτικός της Ελασσόνας και της 
Λάρισας. Καταγόταν από τη Σαμαρίνα. Το 
1975 εκλέχτηκε δήμαρχος Ελασσόνας. Αρ
χικά εντάχθηκε στην ΕΔΑ. Μετά τη μεταπο
λίτευση εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Εκλέχτηκε 
βουλευτής Λάρισας με το ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ το 1977, το 1981 και το 1985.

Αγοραστίδης Δημήτριος: Έφεδρος ανθυπα
σπιστής από τη Ραψάνη της Λάρισας. Το 
1922 σκοτώθηκε κατά τη μάχη του Μπενάζ 
στην Μικρά Ασία.

Αγοραστός Αντώνιος: Κρητικός αγιογράφος 
του δέκατου έβδομου αιώνα και υποδιάκο
νος. Οι ενυπόγραφες εικόνες του χρονολο
γούνται στην περίοδο 16671686, και οι 
περισσότερες έχουν εντοπιστεί στη Σκόπε
λο. Συγκεκριμένα, στη μονή Μεταμόρφω
σης του Σωτήρος στη Σκόπελο σώζεται η 
ομώνυμη παλιότερη εικόνα του, από το 
1667. Η επόμενη σωζόμενη εικόνα του, με 
χρονολογία 1672 και το ίδιο θέμα, έχει εντο
πιστεί στη μονή Φλαμουρίου στο Βένετο 
του Πηλίου. Άλλες εικόνες του σε εκκλησίες 
της Σκοπέλου βρίσκονται: στη μονή της 
Παναγίας της Λιβαδιώτισσας (με χρονολο
γία 1674), στον Άγιο Παντελεήμονα (με χρο
νολογία του 1686), στον Άγιο Ιωάννη στον 
Μώλο, ενώ το 1689 ιστόρησε το τέμπλο του 
ναού της Παναγίας του Παπαμελετίου. Ει
κόνες του, με χρονολογία 1682, έχουν εντο
πιστεί επίσης στον Άγιο Νικόλαο Ζαγοράς.

Αγορογιάννης Αθανάσιος: Χειρουργός. Γεν
νήθηκε στην Ελαία Γόννων Λάρισας. Σπού
δασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημί
ου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε για δέκα 
χρόνια στις ΗΠΑ και στη Βρετανία και δη

μοσίευσε πολλές μελέτες. Υπηρέτησε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ιδιαίτερη 
αφοσίωση στους ασθενείς του. Πέθανε το 
2001 και ο δήμος της Λάρισας αναγνωρίζο
ντας την προσφορά του έδωσε σε δρόμο 
της πόλης το όνομά του. 

Άγρας Τέλλος ή Ιωάννου Ευάγγελος (1899-
1944): Πανελληνίου φήμης ποιητής, δοκι
μιογράφος, μεταφραστής και κριτικός λο
γοτεχνίας από την Καλαμπάκα. Σπούδασε 
νομικά και εργάστηκε ως δημόσιος υπάλ
ληλος στην Αθήνα. Στην ποίησή του κυρι
αρχεί ο πεσιμισμός. Θεωρείται ότι ανήκει 
στο ρεύμα του νεορομαντισμού του μεσο
πολέμου. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το 
κριτικό του έργο, το οποίο παραμένει διά
σπαρτο σε περιοδικά. Ορισμένα ποιήματά 
του μελοποιήθηκαν από τη Νένα Βενετσά
νου, τον Γιάννη Σπανό και τον Νότη Μαυ
ρουδή. Χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα 
και έχασε τη ζωή του τη μέρα της απελευ
θέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς.

Αγραφιώτης ή Μπότσης Βασίλης: Μόνιμος 
αξιωματικός από την Καστανιά Καρδίτσας. 
Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση ως κα
πετάνιος του 5ου συγκροτήματος Αγράφων 
του ΕΛΑΣ, ενώ ανέλαβε επικεφαλής του 
αρχηγείου Αγράφων του ΔΣΕ μέχρι το τέλος 
του 1946. Σκοτώθηκε το 1949.

Αγραφιώτης ή Σκούφης Αντώνης (1928-
1979): Τραγουδιστής δημοτικών τραγου
διών από το Μορφοβούνι Καρδίτσας. Πα
ρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική καλλιτεχνική 
διαδρομή με συναυλίες, ραδιοφωνικές με
ταδόσεις από το κρατικό ραδιόφωνο της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και σημαντική δισκο
γραφική παραγωγή. Θεωρείται ένας από 
τους αυθεντικότερους ερμηνευτές δημοτι
κών τραγουδιών με έντονη τοπική χροιά.

Αγραφιώτης Γ.: Οπλαρχηγός του επαναστα
τικού κινήματος 186669. Έδρασε στην πε
ριοχή των Αγράφων και της Αργιθέας.
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A88 Αγραφιώτης Κ. Γεώργιος: Αγωνιστής της 
επανάστασης του 1821 από το Πετρίλο Αρ
γιθέας. Με την έναρξη της επανάστασης 
εντάχθηκε στο σώμα του Μήτρου Σκυλο
δήμου, ο οποίος δρούσε υπό τις διαταγές 
του Γ. Καραϊσκάκη. Συμμετείχε σε μάχες 
στην Ποταμιά του Πετρίλου, στη Σκουληκα
ριά της Άρτας και στην εκπόρθηση της Τρι
πολιτσάς. Το 1825 συμμετείχε στις μάχες 
στις Λάσπες του Ξηρομέρου και στα Μαγα
ζιά της Ακαρνανίας. Μετά το 1825 κατατά
χθηκε στον τακτικό στρατό υπό τον Φαβιέ
ρο και πήρε μέρος στις μάχες της Καρύστου, 
στη μάχη στο Χαϊδάρι της Αττικής, στη μά
χη στον λόφο του Φιλοπάππου και στην 
εκστρατεία της Χίου. Συνέχισε υπό τον Σω
νιέρ και πολέμησε στην πολιορκία και άλω
ση της Ναυπάκτου. Στον τακτικό στρατό 
εξελίχθηκε αρχικά σε δεκανέα και μετά σε 
λοχία. Μετά την επανάσταση εγκαταστάθη
κε στην Αθήνα. Υπηρέτησε στο σώμα φύ
λαξης συνόρων και δίωξης ληστών, στην 
οροφυλακή, από το 1836 έως το 1844.

Αγραφιώτης Δημήτριος: βλ. Θεολόγου Δη
μήτριος.

Αγραφιώτης Δημήτριος ή Μήτρος: Αγωνι
στής της επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε 
στο Πετρίλο της Αργιθέας. Αν και ήταν μόλις 
18 ετών, όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση, 
εντάχθηκε από την πρώτη ώρα στα σώματα 
των οπλαρχηγών Καραϊσκάκη, Καρατάσου, 
Γκριζιώτη, Μακρυγιάννη και Στάθη Κατσι
κογιάννη. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες με
ταξύ των οποίων στην Παλιομούχα, στο 
Βουνέσι – Μορφοβούνι, στο Λεοντίτο Αργι
θέας, στη Νεβρόπολη, στο Σοβολάκο, στο 
Καρπενήσι, στην Αράχωβα, στον Πειραιά, 
στη Βόνιτσα, στην πολιορκία της Ακρόπο
λης κ.λπ. Ήταν έμπιστος του Γεώργιου Κα
ραϊσκάκη και κρατούσε το ταμείο του.

Αγραφιώτης Ν. Δημήτριος (1948-1999): 
Καταγόταν από το Ανθηρό Αργιθέας και 

ήταν γόνος πολύτεκνης οικογένειας. Σπού
δασε φιλόλογος. Η μακροχρόνια και σκληρή 
εργασία του είχε ως συνέπεια να ιδρυθεί με 
υπεύθυνο τον ίδιο το πρώτο τοπικό ιστορι
κό αρχείο της Θεσσαλίας στην Αγιά της Λά
ρισας. Ίδρυσε, μαζί με τον Κώστα Σπανό, το 
σημαντικό ιστορικό περιοδικό «Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο» και αποτέλεσε έναν από τους 
τακτικότερους αρθρογράφους του. Διηύθυ
νε το περιοδικό «Αγιώτικα Νέα» και εργά
στηκε συστηματικά για την αναβάθμιση της 
πολιτιστικής ζωής της περιοχής του. Επιμε
λήθηκε πολλές εκδόσεις με θέματα τοπικής 
ιστορίας. Άρθρα του φιλοξενήθηκαν σε 
πολλά επιστημονικά περιοδικά και σε συνέ
δρια. Για την ανιδιοτελή και σημαντική προ
σφορά του στα γράμματα τιμήθηκε με εύ
φημο μνεία από το υπουργείο Παιδείας 
ύστερα από πρόταση της κοινότητας Αγιάς.

Αγραφιώτης Νικόλαος: βλ. Βελισδονίτης 
Νικόλαος.

Αδάμ Αλέξανδρος: Φιλικός από τη Θεσσαλία. 
Πέθανε το 1820 αφήνοντας όλη την περιου
σία του για την επανάσταση. Εμπιστεύτηκε 
τη διαθήκη του στα χέρια του επίσης Φιλι
κού ηγεμόνα Μ. Σούτσου.

Αδάμ Ιωάννης: βλ. Ιωάννης Αδάμ.
Αδάμ Αθ. Μελέτης: Λοχαγός του ελληνικού 

στρατού που πρωταγωνίστησε στο επανα
στατικό κίνημα του 1854. Ως αρχηγός σώμα
τος στις 14 Μαρτίου 1854 έδωσε νικηφόρα 
μάχη στα Κανάλια Καρδίτσας. Όταν πληρο
φορήθηκε ότι στις 30 και 31 Μαρτίου στο 
χωριό Παραπράσταινα – Προάστιο της Καρ
δίτσας Οθωμανοί σκότωσαν με φριχτά βα
σανιστήρια τα μέλη δεκαπέντε φιλήσυχων 
οικογενειών, επιτέθηκε εναντίον τους, από 
κοινού με άλλα σώματα επαναστατών. Αν και 
δεν είχαν ισχυρή δύναμη, σκότωσαν πολ
λούς, τους απομάκρυναν και διέσωσαν τους 
υπόλοιπους κατοίκους του χωριού. Ο ίδιος, 
όμως, πληγώθηκε θανάσιμα και πέθανε.
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Λιοντάρι Καρδίτσας. Υπήρξε οπλαρχηγός 
και φαίνεται ότι συμμετείχε στον πελοπον
νησιακό αγώνα εναντίον του Ιμπραήμ. Ανα
φέρεται και με το επίθετο Αποστολόπουλος.

Αδαμάντιος ή Καφαντάρης Ηλίας: Καπε
τάνιος του ΕΛΑΣ από το Μορφοβούνι – 
Βουνέσι Καρδίτσας. Ήταν αδελφός του 
Κώστα Καφαντάρη (Νικηταρά). Πριν τον 
πόλεμο εργαζόταν στην Καρδίτσα ως εμπο
ροϋπάλληλος. Υπήρξε πολιτικός υπεύθυ
νος του υπαρχηγείου Χασίων του ΕΛΑΣ. 
Παρά τις οδηγίες για αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης με τους Ιταλούς και περιορι
σμό σε κλεφτοπόλεμο, προχώρησε σε ανοι
χτή σύγκρουση στη μάχη της Οξύνειας, η 
οποία κατέληξε σε μια θριαμβευτική νίκη 
του ΕΛΑΣ με συντριπτικά καταστρεπτικά 
αποτελέσματα για τους Ιταλούς και τους 
Έλληνες συνεργάτες τους. Παρ’ όλα αυτά 
μετά τη μάχη ο Αδαμάντιος περιέπεσε σε 
δυσμένεια.

Αδαμαντίου Αδαμάντιος (1875-1937): Γεν
νήθηκε στην Αθήνα και υπήρξε καθηγητής 
Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης στο Πανε
πιστήμιο Αθηνών και στην École Normale 
Supérieure στο Παρίσι. Πραγματοποίησε 
εκτεταμένες έρευνες μεταξύ των άλλων και 
στα Μετέωρα.

Αδάμης: Πρόκριτος και αγωνιστής της Επα
νάστασης του 1821, από την Πύρρα Τρικά
λων. Δαπάνησε για την επανάσταση το ση
μαντικότερο μέρος της μεγάλης του περιου
σίας. Πολέμησε υπό τον Χριστόδουλο Χα
τζηπέτρο. Στον αγώνα συμμετείχαν και οι 
τρεις γιοι του. Πέθανε στο Ναύπλιο το 1823.

Αδάμης Κωνσταντίνος: Γεννήθηκε σε χωριό 
του Ασπροποτάμου το 1803. Κατά την επα
νάσταση του 1821 ακολούθησε τον Νικόλαο 
Στουρνάρη. Συμμετείχε στις μάχες του Νιό
καστρου, των Μύλων της Αργολίδας, της 
Αθήνας και της Πέτρας.

Αδαμίδης Βασίλειος (1857-1923): Γεννήθη
κε στη Δόλιανη του Ζαγορίου της Ηπείρου 
και πέθανε στον Βόλο. Σπούδασε στη Ζω
σιμαία Σχολή των Ιωαννίνων. Ασχολήθηκε 
με το εμπόριο και παράλληλα έγραφε διη
γήματα κυρίως στο περιοδικό «Διάπλασις 
των Παίδων».

Αδαμόπουλος Φ. Ανδρέας (1893-1943): 
Λοχαγός πεζικού από την Πρόπαν του Πη
λίου. Κατά τη γερμανοϊταλική κατοχή θεω
ρήθηκε επικίνδυνος και συνελήφθη αιχμά
λωτος. Τον Ιανουάριο του 1943 πνίγηκε, 
όταν το πλοίο που μετέφερε τον ίδιο και 
άλλους αιχμαλώτους τορπιλίστηκε από συμ
μαχικό.

Αδαμόπουλος Αντώνιος: Στρατιωτικός και 
αγωνιστής της επανάστασης του 1821, από 
τον Όλυμπο. Το 1829 βρισκόταν ως πρό
σφυγας στη Σκόπελο.

Αδαμόπουλος Τιμολέων: Το 1881 και το 1885 
εκλέχτηκε βουλευτής Καρδίτσας. Υπήρξε 
υποστηρικτής των κολίγων. Με τροπολογία 
του στη Βουλή πρότεινε οι φορολογικές 
υποχρεώσεις να μοιράζονται ανάλογα στον 
τσιφλικά και στον κολίγο.

Αδαμόπουλος ή Τίμπος Χρήστος: Έμπορος 
και αγωνιστής της επανάστασης του 1821, 
από την περιοχή του Ασπροποτάμου. Εντά
χθηκε στο σώμα του Ν. Στουρνάρη ως επι
κεφαλής εξήντα ανδρών. Ασκούσε και 
καθήκοντα γραμματέως. Στη συνέχεια 
εντάχθηκε στο σώμα του Χρ. Χατζηπέτρου 
και του Νικ. Κοντογιάννη. Μετά την επανά
σταση του απονεμήθηκε ο βαθμός του 
υπαξιωματικού.

Αδάμου Γιάννης ή Τζουγιάννης: Αγωνιστής 
της επανάστασης του 1821 από το Πύθιο 
Ελασσόνας. Ηγήθηκε σώματος συμπατριω
τών του κατά την επανάσταση στον Όλυμπο.

Αδάμου Γιάννης (1924-2000): Δημοσιογρά
φος και συγγραφέας με καταγωγή από την 
Ελασσόνα. Έγραψε μελέτες τοπικής ιστο
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Θεσσαλούς φιλοσόφους.

Αδάμου Ν.: Αγιογράφος, από τη Σαμαρίνα. 
Περί το 1884 φιλοτέχνησε εικόνες, οι οποίες 
εντοπίστηκαν στον Άγιο Νικόλαο Νεραϊδο
χωρίου Τρικάλων.

Αδρακτάς ή Αδραχτάς Κ. Γεώργιος (1870-
1962): Γεννήθηκε στην Τσαγκαράδα και 
έγραψε την προπολεμική περίοδο ηθογρα
φικά διηγήματα. Χρησιμοποίησε την τοπική 
διάλεκτο και εμπνεύστηκε από τη θεσσαλι
κή και πηλιορείτικη ζωή.

Αζαρία Ελιέζερ: βλ. Λάζαρος ή Αζαρία Ελιέ
ζερ. 

Αζάς Χρ. Αριστείδης: Γιος του δημάρχου 
Καρδίτσας Χρήστου Αζά και έφεδρος αξιω
ματικός. Σκοτώθηκε στον ελληνοβουλγαρι
κό πόλεμο το 1913.

Αζάς ή Δημητρακόπουλος Κ. Βασίλειος: 
Γιατρός και πολιτικός. Καταγόταν από τη 
Λυκοσούρα Μεγαλοπόλεως Πελοποννή
σου. Εκλέχτηκε βουλευτής Καρδίτσας το 
1890 και δήμαρχος Καρδίτσας το 1895. Κα
τά τη θητεία του επέδειξε ιδιαίτερη δραστη
ριότητα και το 1896 δολοφονήθηκε σε ενέ
δρα, μετά από μια βραδιά διασκέδασης με 
τους φίλους του.

Αζάς ή Δημητρακόπουλος Κ. Χρήστος: 
Φαρμακοποιός και δήμαρχος. Αδελφός του 
βουλευτή και δημάρχου Βασίλειου Αζά. Στις 
επαναληπτικές εκλογές που ακολούθησαν 
τη δολοφονία του δημάρχου αδελφού του 
εκλέχτηκε δήμαρχος Καρδίτσας και υπηρέ
τησε από το 1896 έως το 1899.

Αζίζ πασάς: Τοποθετήθηκε μουτεσαρίφης 
(διοικητής) του σαντζακιού των Τρικάλων 
το 1858 και για δεύτερη φορά το 1873.

Αθανασάκης Αθανάσιος: Αιγυπτιώτης επι
χειρηματίας και ευεργέτης. Γεννήθηκε στις 
αρχές του δέκατου ένατου αιώνα στην Πορ
ταριά. Ασχολήθηκε με το εμπόριο και απέ
κτησε τεράστια περιουσία. Διατέλεσε δικα

στής (αζάς) του Εμποροδικείου Βόλου και 
δημογέροντας στην Πορταριά. Υπήρξε 
μέλος της επιτροπής, η οποία ζήτησε την 
άδεια του σουλτάνου για να κτισθεί η νέα 
πόλη του Βόλου. Στα 67 του χρόνια πέθανε 
σε ατύχημα. Κληροδότησε αξιόλογο χρη
ματικό ποσό για την εκπαίδευση των κορι
τσιών της Πορταριάς. Υπήρξε γενάρχης 
οικογένειας ευεργετών και πρωτοπόρων 
επιχειρηματιών, οι οποίοι κατασκεύασαν και 
έθεσαν σε λειτουργία το πρώτο ξενοδοχείο 
στην περιοχή (το οποίο έκαψαν οι Γερμανοί 
το 1944) και δημιούργησαν την πρώτη ηλε
κτρική εταιρεία. 

Αθανασάκης Αλέξιος: Αιγυπτιώτης επιχειρη
ματίας και ευεργέτης. Γεννήθηκε το 1843 
και σε ηλικία τριάντα ετών μετανάστευσε 
στην Αίγυπτο, όπου ασχολήθηκε με το 
εμπόριο βαμβακιού. Λόγω της αγάπης του 
για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, η κυριό
τερη δωρεά του χρησιμοποιήθηκε στην 
ανέγερση του Αθανασάκειου Αρχαιολογι
κού Μουσείου Βόλου. Άλλες δωρεές του 
συνέβαλαν στη συντήρηση του Αθανασά
κειου Νηπιαγωγείου, ενός από τα πρώτα 
στην Ελλάδα, καθώς και του Τσοπότειου 
Σχολαρχείου.

Αθανασάκης Αλ. Γεώργιος: Γιος του Αλέξιου 
Αθανασάκη. Άφησε χρηματικό ποσό για 
την ίδρυση του Νηπιαγωγείου Πορταριάς. 
Το 1922 τιμήθηκε με αργυρό μετάλλιο για 
την ανδρεία του κατά τη Μικρασιατική Εκ
στρατεία. 

Αθανασάκης Ιωάννης (1853-1953): Κατα
γόταν από την Πορταριά του Πηλίου. Σπού
δασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Ταξίδε
ψε στο Παρίσι για να ασχοληθεί βαθύτερα 
με την επιστήμη του. Η δραστηριότητα του 
ως δικηγόρου αρχίζει στην Ισμαηλία της 
Αιγύπτου, όπου άνοιξε δικό του δικηγορικό 
γραφείο κερδίζοντας την αναγνώριση και 
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Μεταξύ των πελατών του υπήρξαν πρίγκι
πες, ακόμα δε και ο σουλτάνος της Αιγύπτου. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα και εκλέχτηκε επα
νειλημμένα βουλευτής. Το 1918 διορίστηκε 
υφυπουργός Στρατιωτικών. Είχε μεγάλη 
φιλανθρωπική και κοινωνική δράση. Πρω
τοστάτησε στην ίδρυση της ελληνικής κοι
νότητας στο Κάιρο και στην ίδρυση της 
Σχολής Θηλέων. Επιστρέφοντας στην Αθή
να αναμείχθηκε στη λογοτεχνική συντροφιά 
των Βικέλα και Δροσίνη και υπήρξε για πά
νω από είκοσι πέντε χρόνια πρόεδρος του 
Συλλόγου για τη Διάδοση των Ωφέλιμων 
Βιβλίων. Έφερε στον σύλλογο τη δωρεά του 
Ελ. Βενιζέλου και έτσι δημιουργήθηκε η 
Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη. Μαζί 
με τον Δροσίνη, ίδρυσε τη Σχολή Τυφλών 
στην Καλλιθέα, ως κληροδότημα του Έλλη
να Άμπετ. Πέτυχε, χάρη στη γνωριμία του 
με τον διάσημο φυματιολόγο Καλμέτ, να 
εμβολιαστούν προληπτικά άπορα παιδιά 
κατά της φυματίωσης και οργάνωσε για τον 
σκοπό αυτό το Αντιφυματικό Κέντρο. Επίσης 
πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Σεβαστο
πουλείου Εργατικής Σχολής και στην ίδρυση 
του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού (ΕΕΣ) στους Αμπελόκηπους και 
του Ασκληπιείου στη Βούλα Αττικής. Δια
τέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού για είκοσι πέντε συνεχή χρόνια. 
Επί της προεδρίας του ιδρύθηκε η Σχολή 
Εθελοντών Αδελφών και ο Σταθμός Πρώ
των Βοηθειών. Υπήρξε μέλος και δωρητής 
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
των Θεσσαλών. Για την προσφορά του τιμή
θηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το αρ
γυρό μετάλλιο. Η Πορταριά τού οφείλει τις 
κατασκηνώσεις του Ερυθρού Σταυρού.

Αθανασάκης Κωνσταντίνος: Ιδρυτής και 
ψυχή του Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου 
(1923). Μεταξύ 1915 και 1919 ίδρυσε, με 

αξιόλογους συνεργάτες και φίλους, το Θέα
τρο του Βόλου.

Αθανασιάδης Γεώργιος: Βουλευτής. Εκλέ
χτηκε βουλευτής Λάρισας στην Α΄ Αναθεω
ρητική Βουλή του 1910.

Αθανάσιος: Ιερέας, δάσκαλος και αγιογρά
φος. Καταγόταν από την περιοχή των Αγρά
φων. Φοίτησε στη Σχολή των Τρικάλων. 
Δίδαξε σε χωριό των Αγράφων. Έδρασε στο 
πρώτο μισό του δέκατου έβδομου αιώνα.

Αθανάσιος: Ιερομόναχος και δάσκαλος την 
περίοδο 16471648 στο κοινό σχολείο της 
Ζαγοράς.

Αθανάσιος: Μητροπολίτης Ελασσόνας κατά 
την περίοδο 16551657.

Αθανάσιος: Αγιογράφος. Με τη συνεργασία 
του Ιωάννου και του Ρίζου αγιογράφησε το 
1692 τον ναό της Αγίας Τριάδας Μετεώρων.

Αθανάσιος: Μητροπολίτης Ελασσόνας κατά 
την περίοδο 17091726. Έφερε το προσω
νύμιο λογιότατος.

Αθανάσιος: Επίσκοπος Πέτρας και Λιβαδίου, 
από το 1780 μέχρι το 1794, οπότε και πέ
θανε.

Αθανάσιος: Αγιογράφος, από τη Σπινάσα – 
Νεράιδα Ευρυτανίας. Αγιογράφησε το 1797 
τον νάρθηκα της μονής Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Βραγκιανών, μαζί με τον αδελ
φό του Θεόδωρο.

Αθανάσιος: Επίσκοπος Θαυμακού με έδρα 
τη Γούρα του Αλμυρού από το 1802 και μέ
χρι, τουλάχιστον, το 1804.

Αθανάσιος: Ιερέας και αγιογράφος. Τοιχογρά
φησε το 1823 στον ναό του Αγίου Δημη
τρίου Τρικάλων.

Αθανάσιος: Επίσκοπος Πέτρας και Λιβαδίου, 
από το 1871 μέχρι το 1885, οπότε και πέθανε.

Αθανάσιος Α΄: Επίσκοπος Φαναρίου και Νε
οχωρίου την περίοδο από το 1652 μέχρι το 
1666 ή σύμφωνα με άλλη γνώμη μέχρι το 
1671. Αποκαλούνταν Τριπολίτης.

Αθανάσιος Δ΄: Μητροπολίτης Δημητριάδος 
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και Κασσαβέτης ή Κύπριος, λόγω της κατα
γωγής του από την Κύπρο. Χειροτονήθηκε 
μητροπολίτης από τον θείο του τον Οικου
μενικό Πατριάρχη Γεράσιμο Κασσαβέτη, ο 
οποίος ανακήρυξε την αρχιεπισκοπή Δημη
τριάδος σε μητρόπολη. Προσάρμοσε τις 
γιορτές των χωριών της μητρόπολής του 
σύμφωνα με τις αγροτικές ασχολίες των 
κατοίκων τους. Κατά την επανάσταση του 
1821, παρά τη μεγάλη του ηλικία, συνεργά
στηκε με τους αρχηγούς των επαναστατών. 
Διέφυγε στη Σκόπελο και ενίσχυσε όχι μόνο 
ηθικά αλλά και οικονομικά την επανάσταση. 
Περιέπεσε σε μεγάλη ένδεια και στερούνταν 
ακόμα και το φαγητό. Το 1824 ορίστηκε αρ
χιερέας των νησιών Μυκόνου, Ίου, Αμοργού, 
Αστυπάλαιας και Ανάφης. Στο αρχείο της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας σώζο
νται επιστολές του σχετικά με θέματα της 
Φιλικής Εταιρείας. 

Αθανάσιος εξ Αγιάς: Λόγιος. Καταγόταν από 
την Αγιά. Για ένα διάστημα μετά το 1743 και 
προ του 1767 δίδαξε στη σχολή της ελληνι
κής κοινότητας της Λειψίας.

Αθανάσιος Κύπριος: Έδρασε κατά τον 18ο 
αιώνα. Ενώ ήταν καθολικός, υποκρινόταν 
τον ορθόδοξο μοναχό. Περιόδευσε στα μο
ναστήρια των Μετεώρων, του Αγίου Όρους 
και της Θράκης και αγόρασε από τους 
αγράμματους μοναχούς έναντι ευτελούς 
τιμήματος μεγάλο αριθμό χειρογράφων.

Αθανάσιος Λιοντάρης: Λόγιος και ιερομό
ναχος. Πιθανότατα γεννήθηκε κοντά στα 
μέσα του 17ου αιώνα στο Μυρόφυλλο ή 
Μυρόκοβο Τρικάλων. Το 16741677 σπού
δασε στην Κωνσταντινούπολη, στη Σχολή 
Φαναρίου. Κατόπιν δίδαξε στη Ζαγορά και 
συνέχισε στον Τύρναβο, όπου ήταν σχολάρ
χης το 1678. Περί το 1679 δίδαξε στο σχο
λείο του Μοσχολουρίου Σοφάδων. Το 1681 
βρισκόταν στα Ιωάννινα.

Αθανάσιος Οικονόμου: Ιερέας της μονής 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος των Βραγκια
νών. Σκοτώθηκε το 1862, μαζί με τον ηγού
μενο Κωνσταντίνο, και άλλους έξι χριστια
νούς, όταν Τουρκαλβανοί και Έλληνες λη
στές επιχείρησαν να λεηλατήσουν το μονα
στήρι και το χωριό.

Αθανάσιος o Ρόδιος: Ιερομόναχος και δάσκα
λος. Δίδαξε στη Σχολή του Τυρνάβου. Από 
το 1748 δίδασκε στη Ζαγορά και σε άλλα 
χωριά του Πηλίου. Δίδαξε μεταξύ 17601770 
στο σχολείο της Σκοπέλου. Μάλλον σπούδα
σε, μαζί με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Εφραίμ και τον Ζαχαρία, στο σχολείο των 
Αθηνών. Ήταν ανεψιός του πρώην μητροπο
λίτη Λήμνου και μόναζε συχνά κοντά του.

Αθανασίου Αθανάσιος: βλ. Βαβυλόπουλος 
Αθανάσιος.

Αθανασίου Αντώνιος: Αγωνιστής της Επα
νάστασης του 1821, από τον Όλυμπο. Πο
λέμησε στο σώμα του Διαμαντή Νικολάου 
Ολύμπιου.

Αθανασίου Δημήτριος: Αγωνιστής της επα
νάστασης του 1821, από το Λιβάδι του Ολύ
μπου. Μετά την επανάσταση εγκαταστάθη
κε στην Αταλάντη.

Αθανασίου Δημήτριος: Καταγόταν από το 
Δραγοβίστι – Πολυθέα Καλαμπάκας και 
υπήρξε ο πρώτος Ολυμπιονίκης στον δρόμο 
ενός σταδίου στην πρώτη αναβίωση των 
Ολυμπιακών αγώνων το 1896.

Αθανασίου Ζήσης: Αγωνιστής της Eπανάστα
σης του 1821 από το αντέρεισμα της Οξυάς 
Χασίων. Συμμετείχε και στην επανάσταση 
του ΠαπαΘύμιου Βλαχάβα. Κατά την επα
νάσταση του 1821 πολέμησε στην Κασσάν
δρα και στον Όλυμπο. 

Αθανασίου Κυπαρίσσης: Στρατιωτικός και 
αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 από 
τον Όλυμπο. Πολέμησε στο σώμα του Δια
μαντή Νικολάου Ολύμπιου. Το 1829 βρισκό
ταν πρόσφυγας στη Σκόπελο.
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A77Αθανασίου Νίκος: βλ. Γαριβάλδης.
Αθανασίου Παναγής: Αγωνιστής της επανά

στασης του 1821 από τον Πλάτανο του Αλ
μυρού. Το 1821 ήταν 19 ετών. Εντάχθηκε 
στο σώμα του Ιωάννη Βελέντζα και είχε 
καθήκοντα αξιωματικού. Αργότερα εγκατα
στάθηκε στην περιοχή της Λοκρίδας. Επί 
Όθωνα του απονεμήθηκε αργυρό αριστείο.

Αθανασίου Πάνος: Αγωνιστής της επανάστα
σης του 1821, από τη Σκόπελο.

Αθανασίου Στέργιος: Αγωνιστής της επανά
στασης του 1821, από την περιοχή των 
Αγράφων του νομού Καρδίτσας. 

Αθάνατος Δ.: Αγωνιστής των επαναστατικών 
κινημάτων της Θεσσαλίας από το Βλάσδο 
της Καρδίτσας. Συμμετείχε στο επαναστα
τικό κίνημα του 186667 ως αρχηγός σώμα
τος στην περιοχή των Αγράφων και εκλέ
χτηκε μέλος της επαναστατικής επιτροπής. 
Υπήρξε ένας από τους πολιορκημένους στη 
μονή της Ρεντίνας και διέφυγε πραγματο
ποιώντας ηρωική έξοδο. Το 1878 πολέμησε 
ενταγμένος στο σώμα των αδελφών Αλε
ξανδρή.

Αϊβαζόγλου-Δημητροπούλου Άννα (1947-
2013): Εμβληματική φυσιογνωμία του 
πολιτισμού στη Νέα Ιωνία του Βόλου, 
υπήρξε η ψυχή του αξιόλογου έργου της 
Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Νέας 
Ιωνίας «Ίωνες».

Αιγιαλίδης Κλεάνθης (1866-1948): Γεννή
θηκε στη Σκιάθο και ήταν απόγονος του 
καπετάν Γιώργη Γιαλή, Σκιαθίτη ναυμάχου 
του 1821, και αδελφός του Κωνσταντίνου 
Αιγιαλίδη. Σπούδασε μαθηματικός και ερ
γάστηκε στο Γυμνάσιο και στο Παρθεναγω
γείο Σερρών. Το 1892 προσλήφθηκε στο 
Αστεροσκοπείο και το 1895 συνέχισε στα 
3Τ (Tαχυδρομείο – Τηλέγραφοι – Τηλέφω
νο), όπου ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία και 
έφθασε μέχρι τον βαθμό του διευθυντή 
υπουργείου. Εκλέχτηκε βουλευτής της 

επαρχίας Σκοπέλου το 1933 με το Λαϊκό 
Κόμμα και το 1935 εκλέχτηκε βουλευτής 
Ευβοίας.

Αιγιαλίδης ή Αιγιαλείδης Γ. Κωνσταντίνος: 
Απόγονος του καπετάν Γιώργη Γιαλή, Σκια
θίτη ναυμάχου του 1821, αδελφός του Κλεάν
θη Αιγιαλίδη, δικηγόρος και πολιτικός. Γεν
νήθηκε στη Σκιάθο και εργάστηκε ως δικη
γόρος Βόλου. Εκπροσώπησε την εκλογική 
περιφέρεια Σκοπέλου στη Βουλή την περίο
δο 19061910 και επανεκλέχτηκε βουλευτής 
Ευβοίας το 1915. Διατέλεσε αντιπρόεδρος 
της Βουλής το 1917. Πέθανε το 1933.

Αιμιλιανός Β΄: Μητροπολίτης Γρεβενών και 
συγχρόνως τοποτηρητής μητροπολίτης 
Ελασσόνας κατά την περίοδο 19201922. 
Επονομαζόταν Δάγγολας.

Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης: Γεννήθηκε στη 
Γόλιτσα – Άγιος Ακάκιος των Αγράφων. Έλα
βε το μοναχικό του όνομα στη μονή Σουρ
βιάς στη Μακρινίτσα Μαγνησίας, όπου 
αρχικά μόνασε. Στη συνέχεια κατέφυγε στο 
Άγιο Όρος και ασκήτευε σε διάφορες σκήτες 
της μονής Λαύρας, των μονών Διονυσίου, 
Γρηγορίου και Παντοκράτορος. Αναζητώ
ντας την απόλυτη και αυστηρότερη άσκηση, 
ασκήτευε σε τόπο απρόσιτο, που σήμερα 
αποκαλείται Καυσοκαλύβια. Ο όσιος Ακά
κιος είναι ένας από τους ιδρυτές του ασκη
τικού κέντρου των Καυσοκαλυβίων του 
Αγίου Όρους. Τον βίο και την ακολουθία του 
Ακακίου τη συνέγραψε ο μαθητής του Ιω
νάς. Απεβίωσε τη 12η Απριλίου 1730.

Ακάκιος: Επίσκοπος Πέτρας και Λιβαδίου κα
τά το 1492. Με χρήματά του ανακαινίστηκε 
μέρος της οχύρωσης της μονής της Πανα
γίας του Οικονομείου στο Στόμιο Λάρισας.

Ακάκιος: Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων. Χει
ροτονήθηκε επίσκοπος προ του 1608. Αρ
χικά τέθηκε σε αργία, επειδή δεν ανταπο
κρινόταν στις οικονομικές του υποχρεώσεις, 
αλλά συνέχισε να ιερουργεί και καθαιρέθη
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A88 κε το 1609. Προσέφυγε στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο για να δικαιωθεί και καθαιρέ
θηκε, εκ νέου, το 1611.

Ακρίβαινα: Αγωνίστρια της επανάστασης του 
1821, από τη Μακρινίτσα. Πολέμησε γενναία 
εναντίον του στρατού του Μαχμούτ πασά 
Δράμαλη κατά την εισβολή των οθωμανι
κών στρατευμάτων στο Πήλιο.

Ακριβογιάννης Ιωάννης: Μελοποιός με 
πλούσιο συγγραφικό έργο και σπουδαίος 
ιεροψάλτης με ιδιαίτερη θεωρητική κατάρ
τιση. Γεννήθηκε το 1924 στον Αγ. Βλάσιο 
Πηλίου. Υπήρξε μαθητής του Ν. Καµινάρη 
και του Αλ. Μαργαριτόπουλου. Διατέλεσε 
ψάλτης στη γενέτειρά του, ενώ από το 1954 
και για πολλά χρόνια ήταν πρωτοψάλτης 
στον ναό Αναλήψεως Βόλου. Το μελοποιη
τικό του έργο είναι ογκώδες και εξαιρετικής 
ποιότητας.

Ακριβογιάννης Νικόλαος: Δόκιμος ίκαρος 
της πολεμικής αεροπορίας από τον Άγιο 
Βλάσιο Πηλίου. Έπεσε θύμα σκευωρίας, την 
οποία οργάνωσαν παρακρατικοί μέσα στο 
στράτευμα και έμεινε γνωστή ως η «Υπό
θεση ή Δίκη των Αεροπόρων». Το 1952 του 
ανατέθηκε μια δήθεν εθνική αποστολή και 
τον έστειλαν στην Αλβανία. Στη συνέχεια 
τον κατέδωσαν στις αλβανικές αρχές, με 
αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε θάνατο 
από αλβανικό στρατοδικείο και να εκτελε
στεί στις 15 Απριλίου 1953. Στην Αθήνα 
δηλώθηκε ότι διέφυγε ως κομμουνιστής 
και ξεκίνησαν διώξεις εναντίον είκοσι ατό
μων, κυρίως αξιωματικών της αεροπορίας. 
Η σκευωρία κατέρρευσε όταν έγινε γνωστό 
ότι το ταξίδι του πραγματοποιήθηκε κατό
πιν εντολής. Ακολούθησε αμνηστία, η 
οποία εμπόδισε την απόδοση ευθυνών. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί η 
μνήμη του.

Ακριβούσης Στέφανος: Αγρότης. Έπεσε νε
κρός από τις σφαίρες του στρατού κατά τις 

αγροτικές κινητοποιήσεις στο Κιλελέρ την 
6η Μαρτίου 1910.

Αλαγιάννης Θωμάς: Αγωνιστής της επανά
στασης του 1821. Διορίστηκε αρχηγός των 
επαναστατικών στρατευμάτων του Πηλίου 
από την ηγεσία των επαναστατών στις 26 
Μαΐου 1821.

Αλαμανής: βλ. Αλλαμανής.
Αλαμάνης Ορέστης (1921-1974): Γεννήθη

κε στη Λάρισα. Υπήρξε μηχανολόγος – 
ηλεκτρολόγος και συνέδεσε το όνομά του 
με τα έργα ύδρευσης και εξηλεκτρισμού 
της πόλης. Παράλληλα συνέβαλε ενεργά 
στα πολιτιστικά δρώμενα. Ο δήμος Λάρι
σας για να τον τιμήσει έδωσε σε δρόμο το 
όνομά του.

Αλαμάνος Σπ. Δημήτρης: Γιατρός και ευερ
γέτης της Αγιάς. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, 
αλλά έζησε και εργάστηκε στην Αγιά. Το 
1858 κατασκεύασε την τοξωτή γέφυρα «του 
Αλαμάνου» στον δρόμο Αγιάς – Ποταμιάς, 
και το 1869 συνέβαλε σημαντικά στην ανέ
γερση και χρηματοδότηση της λειτουργίας 
του Παρθεναγωγείου της Αγιάς. Πέθανε το 
1873.

Αλαμάνος Νικόλαος: Καταγόταν από τη Συ
κή του Πηλίου και υπήρξε στρατιωτικός και 
αντιστασιακός. Γνώριζε επτά ξένες γλώσσες 
και ήταν πτυχιούχος της Νομικής. Πολέμησε 
στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, ήταν στενός 
συνεργάτης του Ναπολέοντα Ζέρβα και 
συμμετείχε στον εμφύλιο. Υπηρέτησε σε 
ανώτατες επιτελικές θέσεις. Ήταν κτήτορας 
του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στη 
Συκή. Πέθανε το 2015.

Αλατόγιαννος Γιάννος: Αγωνιστής της επα
νάστασης του 1821, από το Σμόκοβο του 
νομού Καρδίτσας.

Αλαφούζος Π.: Αντιπρόσωπος Σκιάθου, Σκο
πέλου, Αμοργού, Πολυκάνδρου και Σικίνου 
στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου το 
1831.




