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Ύστερα από πολυετή εργασία του,  
ο διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας  
Αντώνης Α. Αντωνίου μας προσφέρει  
ένα μεγαλόπνοο έργο στο οποίο μας δίνονται  
με μεγάλη πληρότητα σημαντικά στοιχεία γνώσης 
για την ιστορία της Θεσσαλίας. 
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Στα λήμματα του ανά χείρας τόμου παρουσιάζονται πρόσωπα 
που έχουν ολοκληρώσει τον βιολογικό τους κύκλο, τα οποία 
είτε γεννήθηκαν στη Θεσσαλία και έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην ιστορική εξέλιξη είτε εγκαταστάθηκαν ή έδρασαν στη 
Θεσσαλία και συνέβαλαν στη σημερινή κοινωνική και πολιτι
σμική ταυτότητά της. Η έρευνα καλύπτει χρονικά την περίοδο 
από την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Θεσσαλίας από τους 
Οθωμανούς, στις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα, έως τις 
μέρες μας. Για τη σύνταξη των λημμάτων αξιοποιήθηκε ποικίλο 
υλικό, όπως εγκυκλοπαίδειες, άρθρα εφημερίδων και περιοδι
κών, μονογραφίες και διαδικτυακές πηγές, ενώ πραγματοποιή
θηκαν επαφές με συγγενείς για να συλλεχθούν αδημοσίευτες 
πληροφορίες από δυσπρόσιτες πηγές. Έτσι η θεσσαλική ιστο
ρία αναδεικνύεται μέσα από τη ζωή, το έργο και την προσφορά 
των πρωταγωνιστών του ιστορικού γίγνεσθαι. Ο Αντώνης Α. Αντωνίου είναι πτυχιού

χος του Οικονομικού Τμήματος του Πα
νεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος DEA 
Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Paris I – Sorbonne, κάτοχος DEA Κοινω
νιολογίας της Εργασίας του Πανεπιστη
μίου Paris VII – Jussieu και διδάκτωρ 
Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Paris I – Sorbonne. Έχει πραγματοποιή
σει μακροχρόνιες έρευνες σε αρχεία και 
βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτε
ρικό. Συγγράμματά του είναι: «Γαμήλια 
έθιμα των καραγκούνηδων της Δυτικής 
Θεσσαλίας: Το παράδειγμα της κοινότη
τας Ματαράγκας», 1991, «Δημόσιες δα
πάνες (18331939)» στη σειρά Μελέτες 
Νεοελληνικής Οικονομικής Ιστορίας, υπό 
έκδοση από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνι
κής Τράπεζας και το ΚΕΠΕ, «Συμβολαιο
γραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος 
Ειρηνοδίκου Καρδίτσας Σοφοκλέους Οι
ταιοκαρύδου (18811882): περιλήψεις 
– ευρετήρια», υπό έκδοση από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. Άρθρα του έχουν 
δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά, όπως 
«Ιστορικά», «Σπουδαί», «Αρχείον Οικο
νομικής Ιστορίας» και σε πρακτικά διε
θνών και πανελλήνιων επιστημονικών 
συνεδρίων.

Η δημιουργία ενός βιογραφικού λε
ξικού σε περιφερειακό επίπεδο μας 
δίνει το πλεονέκτημα της καταγρα
φής ενός μεγάλου συνόλου ανθρώ
πων, 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 σχέ
ση δεν έχει με τις αυτοβιογραφίες 
και τις περίλαμπρες κατά παραγγελία 
βιογραφίες. Ο ιστορικός καταγράφο
ντας ένα μεγάλο σύ νολο ατομικών 
πορειών ζωής πετυχαίνει να διαχύ
σει την ιστορική γνώση και να την 
κάνει προσβάσιμη σε ένα ευρύ κοι
νό. Εντάξαμε το έργο μας σε μια προ
σπάθεια για αυτογνωσία και πίσω 
από τα πρόσωπα προσπαθήσαμε να 
εστιάσουμε στο ιστορικό γεγονός, 
να υπηρετήσουμε τη διερεύνηση του 
ιστορικού περιβάλλοντος.

“

“

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
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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 1910-11. Γιος του ήταν ο υπουρ-
γός Γεώργιος Αβέρωφ-Τοσίτσας. 

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 
07/02/1899-19/09/1902 και την περίοδο 
17/11/1902-22/12/1904.

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 1605-1608, 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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σαίους.

Αγαθάγγελος: Επίσκοπος Λυκοστομίου και 
Πλαταμώνος την περίοδο ±1627-1637. Με-
τέπειτα χειροτονήθηκε μητροπολίτης Βάρ-
νης σε αντικατάσταση του καθαιρεθέντος 
Μελετίου.

Αγαθάγγελος (1805-1887): Επίσκοπος Πέ-
τρας και Λιβαδίου κατά το χρονικό διάστη-
μα 1854-1870. 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 1905-1906. 
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 1892-95, 1899-1902, 
1902-1904, οπότε εκλέχτηκε με το κόμμα 
του Θεοτόκη, 1905-06 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 1812-1816 
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 1820-1821 
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 1825-1826.

Αγάπιος: Επίσκοπος Δημητριάδος κατά την 
περίοδο 1601-1610. 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 1884-1892.

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 1910-11 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 1952-1954 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 1667-1686, 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 1866-69. Έδρασε στην πε-
ριοχή των Αγράφων και της Αργιθέας.
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Δαβίδ: Ιερομόναχος και αγιογράφος. Εικόνα 

του, με χρονολογία 1548, έχει εντοπιστεί στον 
ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Σκόπελο.

Δαβίδ: Εκλέχτηκε επίσκοπος Ραδοβισδίου το 
1659. Παραιτήθηκε από την επισκοπή Ρα-
δοβισδίου το 1669 και στη συνέχεια χειρο-
τονήθηκε επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχω-
ρίου. Η θητεία του διήρκεσε μέχρι τις αρχές 
του 1678, οπότε καθαιρέθηκε λόγω της 
συμπεριφοράς του και της αντίθεσής του 
με τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό.

Δαβίδ: Ιερομόναχος και δάσκαλος. Έζησε προ 
του 1762. Δίδαξε στο ανώτερο σχολείο της 
Ζαγοράς το ονομαζόμενο «Ελληνομουσείο». 

Δαβίδ: Ιερομόναχος από τη Σκόπελο. Υπήρξε 
σημαντικός εκπρόσωπος της ψαλτικής πα-
ραδόσεως της Σκοπέλου. Άκμασε στα μέσα 
του δέκατου όγδοου αιώνα και ζούσε κατά 
το έτος 1769. Διασώζονται τέσσερα, τουλά-
χιστον, μουσικά αυτόγραφά του με αρι-
στουργηματική γραφή και διακόσμηση.

Δαδαλιάρης Βασίλειος: Γεννήθηκε στη Βου-
βάλα – Άζωρο της Ελασσόνας. Σπούδασε 
ιατρική. Πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση 
στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Εκλέχτηκε εθνοσύμ-
βουλος Θεσσαλίας της περιοχής Ελασσόνας. 
Εκλέχτηκε στο Συμβούλιο των Κορυσχάδων 
και ορίστηκε από την ΠΕΕΑ [Πολιτική Επι-
τροπή Εθνικής Απελευθέρωσης] διοικητικός 
αντιπρόσωπος Ελασσόνας. Κατά τον εμφύ-
λιο προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες 
στα νοσοκομεία του ΔΣΕ. Πέθανε εξόριστος 
στην Τασκένδη.

Δαλέζιος (Δον) Ιωάννης (1856-1898): Γεν-
νήθηκε στη Σύρο. Σπούδασε στη Σύρο και 
στη συνέχεια στη Γένοβα. Το 1884 εγκατα-
στάθηκε στον Βόλο ως εφημέριος στην κα-
θολική εκκλησία της πόλης. Δραστηριο-

ποιήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια του ελ-
ληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Με την 
έναρξη των εχθροπραξιών, πήγε στο μέτω-
πο εμψυχώνοντας τους στρατιώτες, ενώ 
συνόδευε και φρόντιζε τους τραυματίες των 
μαχών στη Λάρισα και στον Βόλο. Ήταν δει-
νός εκκλησιαστικός ρήτορας και, κατά τη 
διάρκεια της οθωμανικής κατοχής (1897-
1898) της Θεσσαλίας, καυτηρίαζε τις αυθαι-
ρεσίες των αρχών και προκάλεσε την ενό-
χλησή τους. Υποστήριζε τους Έλληνες και 
έκανε κήρυγμα ζητώντας την αποχώρηση 
των Οθωμανών. Στις 15 Μαρτίου 1898 έψα-
λε δοξολογία υπέρ της διάσωσης του βασι-
λιά Γεωργίου Α΄ εναντίον του οποίου είχε 
γίνει την προηγούμενη ημέρα απόπειρα 
δολοφονίας. Η ομιλία του συνοδεύτηκε από 
πύρινο λόγο εναντίον των στρατευμάτων 
κατοχής. Τη νύχτα, 18 προς 19 Μαρτίου 
1898, δολοφονήθηκε μέσα στον καθολικό 
ναό, τον οποίο χρησιμοποιούσε και ως κα-
τοικία. Η κηδεία του έγινε με ιδιαίτερη επι-
σημότητα στον ορθόδοξο μητροπολιτικό 
ναό από τον μητροπολίτη Δημητριάδος, ενώ 
πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει ακόμα και 
από τα γύρω χωριά. Οι οθωμανικές αρχές με 
τεχνάσματα προσπάθησαν να επιρρίψουν 
την ευθύνη της δολοφονίας σε Έλληνες. 
Όμως οι μαρτυρίες Οθωμανών αξιωματικών 
καταδείκνυαν ότι τη δολοφονία διέπραξαν 
άνδρες του οθωμανικού στρατού. Προτομές 
του υπάρχουν στον Βόλο και στη Σύρο.

Δάλλας Μ. Ιωάννης: Πρώτος εκλεγμένος δή-
μαρχος του δήμου Αγιάς. Ο πατέρας του, 
Μαργαρίτης Δάλλας, διέθετε μεγάλη περι-
ουσία και ήταν εκμισθωτής φόρων της επαρ-
χίας για λογαριασμό της οθωμανικής διοί-
κησης. Έλαβε ικανοποιητική μόρφωση και 
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ασχολήθηκε με τη διαχείριση της περιουσίας 
του πατέρα του και με το εμπόριο. Κατά το 
επαναστατικό κίνημα του 1878 τροφοδοτού-
σε και πληροφορούσε τους επαναστάτες για 
τις κινήσεις των Οθωμανών. Στις 31/5/1883 
εκλέχτηκε δήμαρχος Δωτίου – Αγιάς και στις 
4/9/1883 δολοφονήθηκε. Ήταν πατέρας του 
πολιτικού Μιλτιάδη Δάλλα.

Δάλλας Ι. Μιλτιάδης (1860-1951): Νομικός 
και πολιτικός από την Αγιά. Εκλέχτηκε βου-
λευτής το 1890, το 1892, το 1895 και δύο 
φορές το 1910. Αρχικά εντάχθηκε στο κόμ-
μα του Δεληγιάννη. Το 1896 διατέλεσε αντι-
πρόεδρος της Βουλής. Κατήγγειλε τους 
χειρισμούς της κυβέρνησης Δεληγιάννη 
κατά τον πόλεμο του 1897. Διατέλεσε νο-
μάρχης Τρικάλων, Άρτας και Ζακύνθου. 
Έγραψε διάφορα μελετήματα φιλοσοφικού 
περιεχομένου. Το κυριότερο έργο του είναι 
η «Πραγματεία περί εθνικών ιδεωδών», 
όπου τονίζεται η αξία της παιδείας, η ουσία 
της αισιοδοξίας, οι αρετές και τα ελαττώμα-
τα των Ελλήνων. Οι πολιτικές απόψεις του 
χαρακτηρίζονται ως ένα μείγμα χριστιανι-
κών, ανθρωπιστικών και σοσιαλιστικών 
ιδεών. Επιζητούσε την αναβίωση μορφών 
άμεσης δημοκρατίας και την απελευθέρω-
ση του ανθρώπου από τη δουλεία. Κατήγ-
γειλε την εκμετάλλευση και τη βία που επι-
κρατούσε στα τσιφλίκια. Συντέλεσε στην 
αξιοποίηση του κληροδοτήματος Βασιλείου 
Μελά, με την ανέγερση διδακτηρίου στην 
Αγιά. Δώρισε στον δήμο Δωτίου μεγάλο 
μέρος της βιβλιοθήκης του για να ιδρυθεί 
λαϊκή βιβλιοθήκη. Ενίσχυσε και τη λειτουρ-
γία σχολείου για ενήλικες. Εξέδωσε στην 
Αθήνα την εφημερίδα «Ρήγας Φεραίος». Στις 
αρχές του εικοστού αιώνα, προσανατολί-
στηκε στη δημιουργία γεωργικού κόμματος 
και με τον σκοπό αυτό προσπάθησε να επι-
τύχει πανθεσσαλική συνεργασία. Ως αποτέ-
λεσμα της προσπάθειας αυτής, ιδρύθηκε το 

1907 ο Πανθεσσαλικός Σύνδεσμος, «Το 
Κοινό των Θεσσαλών», ο οποίος έπαιξε ση-
μαντικό ρόλο στις κινητοποιήσεις των αγρο-
τών το 1909-10. Με βάση τη συνεπή επιμο-
νή του στην απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, 
αρνήθηκε το υπουργείο Γεωργίας και συ-
γκρούστηκε με τον Βενιζέλο. Εκλέχτηκε 
βουλευτής και το 1912, αλλά έχασε την έδρα 
του λόγω ασυμβίβαστου του επαγγέλματος 
του συμβολαιογράφου και του βουλευτή.

Δαμάνη-Παλαμάρη Αννέζα (1922-2006): 
Γεννήθηκε στη Λάρισα. Συμμετείχε στην 
εθνική αντίσταση. Αναδείχτηκε στέλεχος 
του ΚΚΕ και υπέστη διώξεις. Μαζί με τον 
άντρα της Χριστόφορο κληροδότησε στο 
ΚΚΕ το σπίτι τους στη Λάρισα, όπου λειτουρ-
γεί το τοπικό παράρτημα του «Μουσείου 
Αμπελακίων Περιόδου 1940-1949». 

Δαμάνης Χριστόφορος (1915-1998): Γεν-
νήθηκε στη Μαγούλα Ελασσόνας. Εισήχθη 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπου-
δές του, λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου, 
κατά τον οποίο πολέμησε και τραυματίστη-
κε. Κατά τη διάρκεια της κατοχής δραστη-
ριοποιήθηκε ως στέλεχος του ΕΑΜ. Στον 
εμφύλιο υπέστη διώξεις και αργότερα εντά-
χθηκε στην ΕΔΑ και αναδείχτηκε στέλεχος 
του ΚΚΕ. Διατέλεσε για δεκαπέντε χρόνια 
δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος 
Λάρισας. Μαζί με τη γυναίκα του Άννα, κλη-
ροδότησε στο ΚΚΕ το σπίτι τους στη Λάρισα, 
όπου λειτουργεί το τοπικό παράρτημα του 
«Μουσείου Αμπελακίων Περιόδου 1940-
1949».

Δαμασιώτης Γιώργος (1900-1963): Τραγου-
διστής της όπερας και ηθοποιός του θεά-
τρου. Γεννήθηκε στον Βόλο. Σπούδασε στις 
μουσικές Ακαδημίες του Παρισιού, της Ρώ-
μης και του Μονάχου. Σε ηλικία 25 ετών ει-
σήχθη ως σπουδαστής στην επαγγελματική 
Σχολή Θεάτρου Αθηνών. Σε ηλικία 32 ετών 
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καθιερώθηκε ως κωμικός ηθοποιός και συ-
νεργάστηκε με μεγάλους ηθοποιούς και 
τραγουδιστές της εποχής του, όπως η Σοφία 
Βέμπο. Πρωταγωνίστησε σε σημαντικά θεα-
τρικά έργα. Κατά την κατοχή, υπήρξε ιδιαί-
τερα ενεργό μέλος της εθνικής αντίστασης. 
Μετά τον πόλεμο, συνέχισε την επιτυχημέ-
νη καριέρα του, και το 1961 ολοκλήρωσε 
την καριέρα του στο Κρατικό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος, όπου και πέθανε, δύο χρόνια 
αργότερα, κατά τη διάρκεια πρόβας.

Δαμασκηνός: Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων 
από το 1678 μέχρι το 1689, οπότε καθαιρέ-
θηκε.

Δαμασκηνός: Μοναχός και κτήτορας, μαζί με 
τον Ιωνά και τον Παρθένιο, περί το 1682, της 
μονής Αγίας Τριάδας Μετεώρων.

Δαμασκηνός: Αγιογράφος, ιερομόναχος και 
χαράκτης από τα Τρίκαλα. Χαλκογράφησε 
αντιμήνσιο, το οποίο φυλάσσεται στον ναό 
των Αγίων Αναργύρων Καστοριάς. Αγιογρά-
φησε εικόνα, με χρονολογία 1803, η οποία 
έχει εντοπιστεί στον ναό του Αγίου Μιχαήλ 
των Συνάδων στη Σκόπελο.

Δαμασκηνός: Πρώτος μητροπολίτης Φανα-
ριοφερσάλων και τελευταίος επίσκοπος 
Φαρσάλων. Γεννήθηκε στο δεύτερο μισό του 
18ου αιώνα, στο Καρπενήσι. Σπούδασε στη 
Σχολή Καρπενησίου. Αρχικά, αναγορεύθηκε 
επίσκοπος Φαρσάλων το 1808. Τον Μάρτιο 
του 1821 κλήθηκε, με τη συνένωση, να αντι-
μετωπίσει το οξύ πρόβλημα υπερχρέωσης 
της επισκοπής Φαναρίου και Νεοχωρίου και 
χειροτονήθηκε πρώτος μητροπολίτης της 
μητρόπολης Φαναριοφερσάλων. Υπήρξε 
μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Τον Νοέμβριο 
του 1821 μετατέθηκε στη μητρόπολη Λάρι-
σας. Έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ανα-
συγκρότηση της Σχολής της γενέτειράς του 
και την ίδρυση βιβλιοθήκης σε αυτή. Για τον 
σκοπό αυτό συμμετείχε σε έρανο, σύμφωνα 
με τους κώδικες της σχολής. Πέθανε δύο, 

μόλις, μήνες μετά την ανάρρησή του στον 
θρόνο της Λάρισας, δηλαδή περί τα τέλη του 
1821 με αρχές του 1822.

Δαμασκηνός (1890-1949): Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδας, αντιβασιλέας 
και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το κοσμι-
κό του όνομα ήταν Δημήτριος Παπανδρέου 
και γεννήθηκε στη Δορβιτσά Ναυπακτίας. 
Ήταν γόνος φτωχής οικογένειας και διδά-
χτηκε στο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με τη συν-
δρομή του θείου του Χριστόφορου Παπαν-
δρέου, ηγουμένου της μονής Κορώνης. 
Σπούδασε θεολογία και νομική στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Το 1917 χειροτονήθηκε 
διάκος και έλαβε το όνομα Δαμασκηνός. 
Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτε-
ρος και αργότερα αρχιμανδρίτης. Ανέλαβε 
την ηγουμενία της μονής Κορώνης. Αναδεί-
χτηκε μητροπολίτης Κορινθίας, όπου έδειξε 
αξιόλογη δράση. Ανήλθε στον αρχιεπισκο-
πικό θρόνο μετά από πολυετείς συγκρού-
σεις με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσαν-
θο. Διατέλεσε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος τις περιόδους 1922-1938 
και 1941-1949. Στη διάρκεια της κατοχής, 
επέδειξε σημαντική φιλανθρωπική και αντι-
στασιακή δράση. Θεωρείται μια από τις 
κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες 
της χώρας. Μετά την κατοχή, διατέλεσε αντι-
βασιλέας και πρωθυπουργός.

Δαμασκηνός (1913-1977): Μητροπολίτης 
Δημητριάδος. Γεννήθηκε στην Κόρινθο, 
έμεινε από πολύ μικρός ορφανός και το κο-
σμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Χατζόπου-
λος. Φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και αναδείχτηκε πρό-
εδρος του Θεολογικού Φοιτητικού Συνδέ-
σμου και της Παμφοιτητικής Ομοσπονδίας. 
Χειροτονήθηκε διάκονος και διορίστηκε 
πρωτοσύγκελλος Κορινθίας. Υπηρέτησε ως 
στρατιωτικός ιερέας, κατά την περίοδο του 
ελληνοϊταλικού πολέμου. Συνελήφθη για την 
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πατριωτική του δράση και έμεινε αιχμάλω-
τος στις φυλακές «Αβέρωφ», στις φυλακές 
Λάρισας και κατέληξε στο στρατόπεδο Ντα-
χάου, όπου βασανίστηκε φριχτά. Απελευ-
θερώθηκε από τους Αμερικανούς και επέ-
στρεψε στην Ελλάδα. Διατέλεσε γραμματέ-
ας και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου 
και αρχιμανδρίτης στο Παγκόσμιο Συμβού-
λιο των Εκκλησιών στο Άμστερνταμ. Χειρο-
τονήθηκε επίσκοπος της μητροπόλεως 
Τριφυλίας και Ολυμπίας και το 1957 μητρο-
πολίτης Δημητριάδος. Η φιλανθρωπική 
δράση του Δαμασκηνού ήταν μεγάλη. Ορ-
γάνωσε παιδικές κατασκηνώσεις στη μονή 
Ξενιάς και στην Αμαλιάπολη, μαθητικά και 
λαϊκά συσσίτια στον Βόλο και στην Αγιά, 
οικοδόμησε το γυμνασιακό οικοτροφείο 
στον Βόλο και αποπεράτωσε τον ημιτελή 
μητροπολιτικό οίκο. Στα έργα του συγκατα-
λέγονται η ανέγερση του πνευματικού κέ-
ντρου «Ιωάννης Δαμασκηνός», η ίδρυση 
Σχολής Κωφαλάλων στον Βόλο και η κατα-
σκευή οδού προς τη μονή Ξενιάς. Εκδιώ-
χθηκε το 1968 από τη στρατιωτική χούντα 
και τη συνεργαζόμενη αριστίνδην Σύνοδο, 
με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκλη-
ρώσει πολλά έργα.

Δαμασκηνός Β΄: Επίσκοπος Δομενίκου και 
Ελασσόνας την περίοδο 1570-1574. Πιθανόν 
να ταυτίζεται με τον Δαμασκηνό Στουδίτη.

Δαμασκηνός Στουδίτης (αρχές 16ου αιώ-
να-1577): Άγιος, κληρικός και λόγιος με 
αξιόλογο συγγραφικό έργο, κυρίως θρη-
σκευτικού και φιλοσοφικού χαρακτήρα. 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κων-
σταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε και 
μετονομάστηκε Δαμασκηνός από Διονύσιος. 
Λόγω της συγγένειάς του με τον Άγιο Δαμια-
νό τον Μεριχοβίτη εικάζεται ότι είχε θεσσα-
λική καταγωγή. Απέκτησε αξιόλογη θεολο-
γική παιδεία και ανέπτυξε διδασκαλική και 

ιερατική δράση σε περιοχές της Θεσσαλίας 
και της Μακεδονίας. Μεταξύ των ετών 1550 
και 1558, δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή 
των Τρικάλων, μάλλον ως δάσκαλος της 
Σχολής Τρίκκης. Διατηρούσε επαφές με μο-
ναστήρια των Μετεώρων και τις μονές Ολυ-
μπιώτισσας στην Ελασσόνα και Αγίας Ανα-
στασίας στη Χαλκιδική. Ταξίδεψε στην Πο-
λωνία ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη και 
επιστρέφοντας, το 1560, χειροτονήθηκε 
επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης. Μεταξύ 
1570-1574 πιθανόν ανέλαβε αρχιερατικό 
ρόλο στη μητρόπολη Δομενίκου και Ελασ-
σόνος. Την περίοδο 1573-1574 ανέλαβε την 
επιτροπεία του οικουμενικού θρόνου. Το 
1574 τοποθετήθηκε μητροπολίτης Ναυπά-
κτου και Άρτης, όπου και παρέμεινε μέχρι 
τον θάνατό του. Ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση 
είχε το έργο του «Θησαυρός», το οποίο μέ-
χρι την επανάσταση του 1821 γνώρισε τρι-
άντα εννέα επανεκδόσεις και πολλές μετα-
φράσεις. Ανακηρύχθηκε άγιος και η μνήμη 
του τιμάται στις 27 Νοεμβρίου.

Δαμιανός (1500±-1568): Οσιομάρτυρας. Γεν-
νήθηκε στις αρχές του ΙΣΤ΄ αιώνα στο χωριό 
Μερίχοβο – Αγία Τριάδα Καρδίτσας. Σε νε-
αρή ηλικία επέλεξε τη μοναστική ζωή στη 
μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Προσέ-
φερε τις υπηρεσίες του διδάσκοντας στην 
περιοχή του Ολύμπου Θεσσαλίας, του Κίσ-
σαβου, της Λάρισας και των Αγράφων. Με 
την κατηγορία του πλάνου και του ψευτο-
μοναχού, εγκατέλειψε την ιδιαίτερη πατρίδα 
του. Σε συνεργασία με άλλους μοναχούς, 
οικοδόμησε μονή στον Κίσσαβο. Συνελή-
φθη από τους Οθωμανούς, λόγω της συνε-
χούς χριστιανικής διδασκαλίας του, και 
βασανίστηκε για να εξισλαμιστεί. Ρίχτηκε 
στη φωτιά ζωντανός στις 14 Φεβρουαρίου 
1568, και η στάχτη του σκορπίστηκε στον 
Πηνειό ποταμό. Η μνήμη του τιμάται στις 14 
Φεβρουαρίου.
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Καβαλάρης ή Δάσκαλος ή Γιώτης Στ. Δημή-

τριος (1926-1950): Γεννήθηκε στο Μαυ-
ρομμάτι Καρδίτσας. Εντάχθηκε σε νεαρή 
ηλικία στην ΕΠΟΝ και συμμετείχε με τον 
ΕΛΑΣ σε μάχες στην περιοχή του Μουζα-
κίου. Κατά τον εμφύλιο εντάχθηκε στον ΔΣΕ 
και διοικούσε, μαζί με τον Ν. Μπελογιάννη, 
την «Ευέλικτη Μονάδα Αγράφων».

Καβαλάρης ή Ζαρογιάννης Γιώργος (1909-
2008): Αξιωματικός και αντιστασιακός. 
Γεννήθηκε στην Κρανιά Ολύμπου και ήταν 
μόνιμος αξιωματικός του τακτικού στρα-
τού. Το 1940 πολέμησε στο αλβανικό μέ-
τωπο ως διοικητής ίλης ιππικού. Το τμήμα 
του διέλυσε το τάγμα των Αλπινιστών Τζού-
λια. Με την πράξη του αυτήν πήρε προα-
γωγή επί ανδραγαθία και έγινε ίλαρχος. 
Από τον Οκτώβρη του 1942 υπηρέτησε στο 
Στρατηγείο Ολύμπου του ΕΛΑΣ και ως κα-
πετάνιος του 1/28 συντάγματος. Πρωτο-
στάτησε στη δημιουργία του ιππικού. Κα-
θοριστική ήταν η συμβολή του στη συντρι-
βή της ιταλικής μεραρχίας Πινερόλο στη 
μάχη της Πόρτας τον Ιούνιο του 1943. Το 
1946 συνελήφθη και πέρασε από στρατο-
δικείο, οι κατηγορίες σε βάρος του δεν 
αποδείχτηκαν και αθωώθηκε. Το 1948 
εντάχθηκε στον ΔΣΕ. Αναδείχτηκε επιτε-
λάρχης της 1ης μεραρχίας. Έζησε ως πολι-
τικός πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση, 
από όπου επαναπατρίστηκε το 1976. Συ-
νέγραψε και εξέδωσε βιβλίο με τις αναμνή-
σεις του. Με την αναγνώριση της εθνικής 
αντίστασης αποκαταστάθηκε στις τάξεις 
των απόστρατων αξιωματικών με τον βαθ-
μό του υποστράτηγου.

Καβαρεντζής Νικολ. Κωνσταντίνος (1897-
1922): Γεννήθηκε στη Λάρισα. Υπήρξε αν-

θυπασπιστής πεζικού. Εξαφανίστηκε στη 
Μικρά Ασία τον Αύγουστο του 1922.

Καββαδίας Κώστας: Αγωνιστής της επανά-
στασης του 1821, από τα Άγραφα. Ανήκε 
στα ρουμελιώτικα σώματα, τα οποία στρα-
τολογήθηκαν από τον Κωλέττη για την κα-
ταδίωξη των ανταρτών. Έλαβε τον βαθμό 
του χιλίαρχου. Πολέμησε στην Ηλεία ενα-
ντίον των δυνάμεων του Ιμπραήμ και σκο-
τώθηκε στην επιδρομή των Μύλων.

Καββαδίας Λάμπρος: Αγωνιστής της επανά-
στασης του 1821, από τα Άγραφα. Πολέμη-
σε στη Δυτική Ελλάδα υπό τον Καραϊσκάκη. 
Σκοτώθηκε στη μάχη του Χαϊδαρίου.

Καββαδίας Μήτρος: Αγωνιστής της επανά-
στασης του 1821, από τα Άγραφα, με χαρα-
κτηριστική άγρια όψη. Πολέμησε υπό τον 
Καραϊσκάκη. Το 1824 πολέμησε στον εμφύ-
λιο στην Πελοπόννησο ως υποχιλίαρχος. 
Στην πολιορκία της Κορώνης αγωνίστηκε 
ηρωικά. Τραυματίστηκε στην πολιορκία του 
Μεσολογγίου και θεραπεύτηκε από τον Μά-
γερ. Κατατάχθηκε στις χιλιαρχίες επί Καπο-
δίστρια. Παρέμεινε στο σώμα της Οροφυ-
λακής και σκοτώθηκε σε συμπλοκή το 1842.

Καβούκης Γ.: Αγωνιστής της επανάστασης 
του 1821, από τη Σκόπελο, με καταγωγή από 
τη Ζαγορά. Συμμετείχε στην επανάσταση 
από τις πρώτες μέρες του αγώνα και σκο-
τώθηκε στις Θερμοπύλες το 1828.

Καβράκος Χρήστος (1882-1944): Αξιωμα-
τικός. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Κατετάγη στο 
στράτευμα ως εθελοντής και εξήλθε από τη 
Σχολή Υπαξιωματικών ως ανθυπολοχαγός 
πεζικού. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς 
Πολέμους και στη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία. Ανήλθε τους βαθμούς της ιεραρχίας 
και της θέσης ευθύνης και έφθασε μέχρι τη 
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θέση του υπαρχηγού ΓΕΣ. Κατηγορείται για-
τί το 1925, όταν πραγματοποιήθηκε μαχη-
τική αλλά εντελώς ειρηνική διαδήλωση 
άοπλων αγροτών στα Τρίκαλα για τη διανο-
μή των εκκλησιαστικών κτημάτων, έδωσε 
εντολή στη στρατιωτική του μονάδα να 
πυροβολήσει τους διαδηλωτές με αποτέλε-
σμα να υπάρξουν επτά] νεκροί. Το 1932 
ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπές μνημείο πεσό-
ντων στα Τρίκαλα χάρη στη δική του φρο-
ντίδα για τη συγκέντρωση των χρημάτων 
και τη συμβολή των αξιωματικών και οπλι-
τών του 5ου συντάγματος. Το 1941 ως στρα-
τιωτικός διοικητής Αθηνών παρέδωσε την 
Αθήνα στον γερμανικό στρατό κατοχής. Το 
1941 με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή 
της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωργικών Συνε-
ταιρισμών πραγματοποιούσε παρεμβάσεις 
στις αγοραπωλησίες των σιτηρών. Απο-
στρατεύθηκε με τον βαθμό του αντιστρά-
τηγου το 1942. Κατά τα Δεκεμβριανά συνε-
λήφθη από τον ΕΛΑΣ και εκτελέστηκε ως 
δωσίλογος. Τιμήθηκε με πολλά μετάλλια, 
δόθηκε το όνομά του στο στρατόπεδο όπου 
στεγάζεται η Σχολή Υπαξιωματικών Τρικά-
λων και σε δρόμο των Τρικάλων.

Κάβρας Ζήσης (±1760-1844): Λόγιος και 
γιατρός από τα Αμπελάκια γνωστός για τη 
μόρφωσή του στον κύκλο των Ελλήνων λό-
γιων. Αρχικά φοίτησε στη Σχολή των Αμπε-
λακίων. Αναχώρησε για το Βουκουρέστι, 
όπου εργάστηκε για έναν χρόνο ως δάσκα-
λος. Το 1798 συνέχισε στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Ιένας, όπου το 1804 
αναγορεύτηκε διδάκτορας της ιατρικής. Το 
διάστημα αυτό μετέφρασε στα ελληνικά το 
σύγγραμμα με τίτλο «Στοιχεία Αριθμητικής 
και Άλγεβρας». Τότε φέρεται να μετέφρασε 
με τον φίλο του Γρηγόριο Κωνσταντά και το 
γαλλικό έργο του αβά Μιλιότ «Στοιχεία Γε-
νικής Ιστορίας». Στον Κάβρα αποδίδεται 
επίσης η μετάφραση του γερμανικού συγ-

γράμματος «Φυσική Δημώδης εις παύσιν 
της δεισιδαιμονίας». Συμμετείχε στην προ-
σπάθεια δημιουργίας σχολής στις Μηλιές. 
Επέστρεψε στον ελλαδικό χώρο και άσκησε 
το επάγγελμα του γιατρού σε πόλεις της 
Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Φέρεται να 
διατέλεσε γιατρός, μεταξύ άλλων, και της 
οικογένειας του Βελή πασά. Εικάζεται ότι 
πέθανε στην Υπάτη πιθανότατα το 1844. Το 
μεταφραστικό έργο του Κάβρα, καθώς και 
η γενικότερη δράση του, καταδεικνύουν το 
έντονο ενδιαφέρον του για την πνευματική 
πρόοδο, όπως αυτή συντελείται με τη διά-
δοση των επιστημονικών ιδεών στον ελλα-
δικό χώρο. Την πρακτική αυτή φαίνεται να 
θεωρεί ως το μόνο μέσο για την καταπολέ-
μηση των προκαταλήψεων.

Κάγιας Γ. Κωνσταντίνος: Έφεδρος ανθυπί-
λαρχος από την Τσαγκαράδα. Σκοτώθηκε 
κατά τη γερμανική εισβολή στη θέση Δοβά 
Τεπέ Κρουσίων στις 8 Απριλίου 1941.

Καγόνης Δαν. Πανταζής: Αγωνιστής της επα-
νάστασης του 1821. Καταγόταν από οικο-
γένεια αγροτών του Τυρνάβου. Την περίοδο 
1825-1828 πολέμησε ενταγμένος στα σώ-
ματα των Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και 
Ν. Στουρνάρη. Συμμετείχε στην πολιορκία 
του Μεσολογγίου. Μετά την έξοδο ακολού-
θησε τον Γ. Καραϊσκάκη και πολέμησε στην 
Αράχοβα, στο Δίστομο και στο Φάληρο. 
Συμμετείχε σε μάχες στην Αθήνα και την 
Πέτρα. Το 1843-44 φαίνεται εγκατεστημένος 
στην Αθήνα.

Καδρής-Μεχμέτ Μπέης: Διορισμένος δήμαρ-
χος Τρικάλων την περίοδο 1881-1883. Το 
πλήρες ονοματεπώνυμό του ήταν Χατζή 
Μουχουεντίν Μπέης Καχριμάν Μπέη. Προ-
σέφερε πολλές θετικές υπηρεσίες στους 
συμπατριώτες του χριστιανούς και μου-
σουλμάνους και προ του 1881 και ιδίως 
μετά την εισβολή των Οθωμανών το 1897.

Καζαβέρνης: Κλεφταρματολός από τα Χάσια. 
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Έλαβε ενεργό μέρος στο κίνημα του 1807. 
Συνεργάστηκε με τον Νικοτσάρα. Μετά την 
αποτυχία του κινήματος μετακινήθηκε στη 
Σκόπελο και συνέχισε τη δράση του ως πει-
ρατής. Το 1811 σκοτώθηκε στα Χάσια μετά 
από ενέδρα. Η δημοτική ποίηση ύμνησε την 
παλικαριά του.

Καζάζης Μιχάλης (1850-1938): Γεννήθηκε 
στον Μόλυβο της Λέσβου. Τελείωσε το Γυ-
μνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης 
και μετανάστευσε στην Αμερική, όπου σπού-
δασε μηχανολογία στη Μασαχουσέτη. Επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε 
στον Βόλο, όπου από κοινού με τον Κωνστα-
ντίνο Γκλαβάνη ίδρυσαν το μηχανουργείο 
Γκλαβάνη – Καζάζη. Αρχικά ξεκίνησαν με την 
κατασκευή μηχανημάτων για ελαιοτριβεία 
και μύλους. Αργότερα επεκτάθηκαν στα γε-
ωργικά εργαλεία και τις μηχανές. Δημιούρ-
γησαν τρία εργοστάσια τα οποία γνώρισαν 
περίοδο ακμής από το 1895 έως το 1915.

Καζάκης Αστ. Δημήτριος (1884-1946): Δι-
κηγόρος και πολιτικός της Λάρισας. Γεννή-
θηκε και μαθήτευσε στην Τσαριτσάνη. Ερ-
γάστηκε ως δάσκαλος ενώ παράλληλα συ-
νέχιζε τις σπουδές του στα νομικά. Εκλέχτη-
κε βουλευτής Λάρισας στις εκλογές του 
1915 με το Κόμμα Εθνικοφρόνων του Δη-
μητρίου Γούναρη. Το 1917 εξορίστηκε αρ-
χικά στη Θεσσαλονίκη και μετά στη Λέσβο. 
Επανεξελέγη επανειλημμένα ως βουλευτής 
του Λαϊκού Κόμματος το 1920, το 1926, το 
1935 και το 1946 – ενώ το 1932 εξελέγη γε-
ρουσιαστής με το ίδιο κόμμα.

Καζάκος Βασίλειος (1910-1996): Μικρασιά-
της ζωγράφος. Μετά το 1932 έζησε και δη-
μιούργησε στον Βόλο και το Βελεστίνο. 
Ασχολήθηκε κυρίως με αγιογραφίες και 
προσωπογραφίες. Ένα από τα καλύτερα 
τοπία του βρίσκεται σήμερα στην αίθουσα 
της Λέσχης Βόλου. Το 1953 έγινε η πρώτη 
του έκθεση στο Τουριστικό Περίπτερο Βό-

λου. Ακολούθησαν εκθέσεις στη Λάρισα το 
1956 και στον Βόλο το 1959. Έργα του βρί-
σκονται, μεταξύ των άλλων, και στο Μου-
σείο Κατσίγρα στη Λάρισα. Αγιογράφησε 
και δημιούργησε ψηφιδωτά και φορητές 
εικόνες στον ναό του Αγίου Βασιλείου Βό-
λου, στον ναό των Αγίων Αναργύρων Βόλου, 
στον ναό του Αγίου Μηνά και στον ναό του 
Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή του Βε-
λεστίνου, καθώς και στην εκκλησία της Αγί-
ας Παρασκευής στη Σούρπη του Αλμυρού.

Καζαμπάκας Αθανάσιος (1853-1892): Με-
γαλοκτηματίας και πολιτικός. Γεννήθηκε στη 
Βέροια. Απέκτησε μεγάλη περιουσία στην 
Καρδίτσα. Εκλέχτηκε βουλευτής Καρδίτσας 
για πρώτη φορά το 1884. Επανεκλέχτηκε 
βουλευτής Καρδίτσας το 1885 και βουλευ-
τής της ευρείας περιφέρειας Τρικάλων το 
1887. Εκλέχτηκε ξανά βουλευτής Καρδίτσας 
στις 3 Μαΐου 1892 και αναδείχτηκε αντιπρό-
εδρος της Βουλής, αλλά πέθανε στις 25 Ιου-
νίου 1892. Άφησε κληροδότημα του οποίου 
τη διαχείριση εποπτεύει η Περιφερειακή 
Διοίκηση Θεσσαλίας.

Καζαμπάκας Ιωάννης: Εκλέχτηκε βουλευτής 
Καρδίτσας το 1892 σε αντικατάσταση του 
Αθανασίου Καζαμπάκα. Επανεκλέχτηκε το 
1895, το 1899 και το 1902 με το κόμμα του 
Δεληγιάννη.

Καζάνας Μαργ. Γάκης: Αγωνιστής της επα-
νάστασης του 1821, από τον Ασπροπόταμο. 
Εντάχθηκε στο σώμα του Χρ. Χατζηπέτρου 
από την αρχή της επανάστασης και πολέ-
μησε ως μπουλουξής επικεφαλής 5-6 αν-
δρών. Πολέμησε στη μάχη της Πέτρας, στην 
Κρύα Βρύση στο Νεόκαστρο και στο Μεσο-
λόγγι. Σκοτώθηκε το 1826 μαχόμενος ηρω-
ικά στην Κλείσοβα.

Καζάνης Βασ. Γεώργιος ή Βασιλακογιώρ-
γος: Γιος του Κρητικού οπλαρχηγού της 
επανάστασης του 1821 Βασιλείου Καζάνη. 
Σε νεαρή ηλικία συμμετείχε σε πολλές πο-
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λεμικές επιχειρήσεις. Το 1828 εκλέχτηκε 
οπλαρχηγός Λασιθίου και διατήρησε την 
ιδιότητα αυτήν έως το τέλος της επανάστα-
σης του 1821. Αργότερα έλαβε μέρος και 
στην Κρητική Επανάσταση καθώς και στην 
επανάσταση της Θεσσαλίας το 1854 και 
έπεσε στη μάχη της Καλαμπάκας.

Καζαντζής Ευριπίδης (1886-1922): Γεννή-
θηκε στα Τρίκαλα, υπήρξε υπομηχανικός 
και πήρε μέρος στις εκστρατείες 1912-13 
και 1919-22. Εξαφανίστηκε στη Μικρά Ασία 
τον Αύγουστο του 1922.

Καζαντζής Ιωάννη Κωνσταντίνος (1889-
1922): Γεννήθηκε στη Λάρισα, υπήρξε για-
τρός και πήρε μέρος στις εκστρατείες 1912-
13 και 1919-22. Εξαφανίστηκε στη Μικρά 
Ασία τον Αύγουστο του 1922.

Καζής Φώτιος (1872-1922): Γεννήθηκε στο 
Σμόκοβο, υπήρξε ταγματάρχης πεζικού και 
πήρε μέρος στις εκστρατείες 1897, 1912-13 
και 1919-22. Εξαφανίστηκε στη Μικρά Ασία 
τον Αύγουστο του 1922.

Καζνέσης Ζάχος: Υπηρέτησε τον Αλή πασά, 
έλαβε μέρος στις συγκρούσεις του κινήματος 
του Παπα-Θύμιου Βλαχάβα το 1807 και στη 
συνέχεια κατέφυγε στα βουνά ως κλέφτης. 

Καζούρης Ιωάννης (1887-1921): Γεννήθηκε 
στο Αρμένιο Λάρισας. Υπήρξε λοχαγός πε-
ζικού. Πήρε μέρος στις πολεμικές εκστρα-
τείες 1912-13 και 1919-22. Σκοτώθηκε στο 
Καλί-γκιολ της Μικράς Ασίας στις 12 Αυγού-
στου του 1921.

Καθάριος Γεώργιος: Εκλέχτηκε βουλευτής 
Τρικάλων στη Β΄ αναθεωρητική Βουλή του 
1910.

Κάιβας Ηλ. Ιωάννης (1910-1943): Υπολοχα-
γός και δάσκαλος από την Ελασσόνα. Κατά 
την κατοχή συνελήφθη αιχμάλωτος, και τον 
Ιανουάριο του 1943 πνίγηκε, όταν μαζί με 
άλλους αιχμαλώτους, στάλθηκε στην Ιταλία 
και το πλοίο που τους μετέφερε τορπιλίστη-
κε από συμμαχικό.

Καϊμπαλής Μιλτιάδης: Γεννήθηκε το 1869 
στη Μακρινίτσα Βόλου, υπήρξε υποστρά-
τηγος και πήρε μέρος σε πολεμικές επιχει-
ρήσεις το 1897, το 1912-13 και το 1919-22. 
Διατέλεσε διοικητής συντάγματος, μεραρ-
χίας και σώματος στρατού.

Καΐρης Θεόφιλος (1784-1853): Κορυφαίος 
διαφωτιστής, φιλόσοφος, αγωνιστής της 
επανάστασης του 1821, δάσκαλος του Γέ-
νους και πολιτικός. Γεννήθηκε στην Άνδρο 
από επιφανή οικογένεια. Σπούδασε στις 
Κυδωνιές, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και 
συνέχισε σπουδές στην Ευρώπη. Επέστρεψε 
στις Κυδωνιές, όπου δίδαξε και ίδρυσε τυ-
πογραφείο. Το 1819 οργανώθηκε στη Φιλική 
Εταιρεία. Μετά την καταστροφή των Κυδω-
νιών στις 2 Ιουνίου 1821 από τους Οθωμα-
νούς, μαζί με εκατό μαθητές του, ταξίδεψε 
στα Ψαρά και προέτρεψε τους κατοίκους να 
ξεσηκωθούν. Ύψωσε πρώτος την επαναστα-
τική σημαία στην Άνδρο. Τον Μάρτιο του 
1822 συμμετείχε στην εκστρατεία του Ολύ-
μπου υπό τον Γρηγόριο Σάλλα. Στην εκστρα-
τεία αυτή δέχθηκε τρία τραύματα. Συνέχισε 
τη δράση του με αυταπάρνηση, αίσθηση 
φιλαλληλίας και πάθος. Τήρησε αγέρωχη 
στάση και απέναντι στη βαυαρική δυναστεία 
και απέναντι στην επίσημη εκκλησία, η 
οποία τον κατηγόρησε για ίδρυση νέου δόγ-
ματος με αποτέλεσμα να καταδικαστεί από 
εκκλησιαστικό δικαστήριο, να εξοριστεί, να 
φυλακιστεί, να πεθάνει υπό άθλιες συνθήκες 
και το πτώμα του να βεβηλωθεί.

Καισάριος Δαπόντες (1707/13-1784/9): Μο-
ναχός και λόγιος που γεννήθηκε στη Σκόπελο. 
Το κοσμικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος και 
ήταν γόνος επιφανούς οικογένειας. Τα πρώτα 
γράμματα τα διδάχτηκε στη Σκόπελο κοντά 
στον όσιο Ιερόθεο τον Ιβηρίτη. Συνέχισε τις 
σπουδές του στην ηγεμονική Ακαδημία της 
Βλαχίας. Εκεί γνώρισε τον πρώτο γραμματέα 
του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, τον Ζα-
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γοριανό Κωνσταντίνο Ξυπόλυτο, ο οποίος τον 
προώθησε στη θέση του δεύτερου γραμμα-
τέα της ηγεμονικής Αυλής. Αργότερα έγινε 
γραμματέας του Ιωάννη Μαυροκορδάτου, 
ηγεμόνα του Ιασίου. Το 1746 έφερε το αξίωμα 
του μεγάλου καμινάρη, δηλαδή του υπεύθυ-
νου για τη συλλογή των φόρων των οινοπνευ-
ματωδών και του καπνού. Ήλθε σε ρήξη με 
τον άρχοντα και φυλακίστηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη. Παρέμεινε ενάμιση χρόνο φυλα-
κισμένος. Στη συνέχεια αποσύρθηκε στο 
μοναστήρι Αγίας Τριάδας της Χάλκης. Δεν 
δέχτηκε ιερατικό αξίωμα, και ύστερα από 
πρόταση του πατριάρχη Αντιόχειας, παντρεύ-
τηκε το 1749. Απέκτησε μια κόρη. Δυο χρόνια 
αργότερα έχασε τη γυναίκα του και την κόρη 
του. Απελπισμένος, βρήκε καταφύγιο στο 
ερημονήσι Πιπέρι των Βορείων Σποράδων, 
όπου και χειροτονήθηκε καλόγερος στο μο-
ναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, παίρνοντας 
το όνομα Καισάριος. Στη συνέχεια επέστρεψε 
στη Σκόπελο και αργότερα, ταξίδεψε στο 
Άγιο Όρος για προσκύνημα. Σε επιγραφή του 
1761 αναφέρεται ως κτήτορας του ναού του 
αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο Σκοπέλου. Μετά 
από ζητεία στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, 
μετακινήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και 
περιόδευσε στην Εύβοια, τη Σκόπελο και σε 
άλλα νησιά του Αιγαίου. Μετά από οκτώ χρό-
νια, το 1765, επανήλθε στο Άγιο Όρος. Δεν 
στέριωσε εκεί και επέστρεψε στη Σκόπελο, 
αλλά σε πέντε έξι χρόνια γύρισε ξανά στο 
Όρος. Η πολυκύμαντη ζωή του Δαπόντε συ-
νοδεύεται από ένα εκπληκτικά πληθωρικό, 
ποικίλο και ενδιαφέρον συγγραφικό έργο. 
Τα έργα του διαπνέονται από ηθικοδιδακτι-
κές προθέσεις και αριθμούν πολλές χιλιάδες 
δεκαπεντασύλλαβους στίχους, με περιεχό-
μενο θρησκευτικό, χρονογραφικό ή αυτοβι-
ογραφικό. Ήταν ένας από τους σημαντικό-
τερους Έλληνες στιχουργούς και χρονογρά-
φους του δέκατου όγδοου αιώνα και θεωρεί-

ται μια από τις πιο αξιόπιστες και λεπτομερείς 
ιστορικές πηγές της εποχής του.

Κακαγιάννης Στ. Γεώργιος: Δικηγόρος και 
πολιτικός. Γεννήθηκε το 1894. Εκλέχτηκε 
βουλευτής της ευρείας περιφέρειας Λάρι-
σας το 1950 με το Εθνικό κόμμα του Ναπο-
λέοντα Ζέρβα. Το 1951 και το 1952 επανε-
κλέχτηκε με τον Εθνικό Συναγερμό του Αλ. 
Παπάγου. Το 1956, το 1958 και το 1961 
εκλέχτηκε με την ΕΡΕ του Κ. Καραμανλή.

Κακαράντζας Βασίλειος: Υπάλληλος της 
Τράπεζας της Ελλάδος από τη Δρακότρυπα 
Καρδίτσας. Κατά τη γερμανοϊταλική κατοχή 
συνελήφθη για την αντιστασιακή του δράση 
και βρήκε τον θάνατο σε στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης στην Αυστρία. 

Kακκάβας Φ. Γεώργιος: Διδάκτωρ φιλοσο-
φίας από το Μουζάκι της Καρδίτσας με συγ-
γραφικό και ποιητικό έργο. Στα ποιήματά 
του ακολουθεί την τεχνοτροπία της δημο-
τικής ποίησης.

Κακκάλης-Βατάλκος Ιερόθεος: βλ. Ιερόθεος 
Κακκάλης-Βατάλκος.

Κάκκαλος Χρήστος (1879-1976): Κυνηγός 
αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο Πιερίας. Το 
1913 συνόδευσε στην ανάβαση στην ψηλό-
τερη κορυφή του Ολύμπου, στον Μύτικα, 
δύο Ελβετούς περιηγητές, τον φωτογράφο 
Φρεντ Μπουασονά και τον συγγραφέα Ντα-
νιέλ Μποντ-Μποβί, και έγινε ο πρώτος που 
κατέκτησε την απάτητη ως τότε κορυφή.

Κάκουρης Ιωάννης: Συμμετείχε στο επανα-
στατικό κίνημα του 1854 και τραυματίστηκε 
θανάσιμα στη μάχη κατάληψης του Πλατά-
νου και της συνεχόμενης επίθεσης των ελ-
ληνικών στρατευμάτων μέχρι τον Αλμυρό.

Καλαμάτας Δημήτριος (1891-1921): Γεννή-
θηκε στην Πολυθέα Καλαμπάκας το 1891, 
υπήρξε λοχαγός πεζικού και πήρε μέρος 
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο 1919-22. Σκο-
τώθηκε στη Μικρασιατική Eκστρατεία στις 
3 Ιουλίου του 1921.
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Καλαμίδας Απόστολος: Πρωτότοκος γιος 
του αγωνιστή της επανάστασης του 1821 
Δημήτριου Καλαμίδα από τη Μιτζέλα. Ακο-
λούθησε το σώμα του πατέρα του και, όταν 
αυτός σκοτώθηκε στη μάχη της Αταλάντης, 
τον διαδέχτηκε στην αρχηγία των διακοσί-
ων περίπου πολεμιστών. Μαζί με τα αδέλφια 
του, πρωταγωνίστησε στην εξόντωση του 
σώματος του πασά Νούρκα Σέβρανη κοντά 
στο Τρίκερι και πήραν ως λάφυρο δύο ση-
μαίες, όπλα και το σπαθί του.

Καλαμίδας Γεώργιος (1870-1928): Απόγο-
νος του αγωνιστή της επανάστασης του 
1821 Δημήτριου Καλαμίδα από τη Μιτζέλα. 
Γεννήθηκε στη Νέα Μιτζέλα – Αμαλιάπολη 
του Αλμυρού. Ακολούθησε σταδιοδρομία 
αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού και 
έφθασε μέχρι τον βαθμό του υποναυάρχου. 
Το 1921-22 υπηρέτησε ως αρχηγός του στό-
λου Β΄. Αναδείχτηκε πληρεξούσιος της 
επαρχίας Σκοπέλου στη Βουλή, η οποία 
προέκυψε από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρί-
ου 1920. Εκλέχτηκε με το Λαϊκό Κόμμα. Η 
ανωτέρω Βουλή αναγορεύθηκε σε Εθνοσυ-
νέλευση, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώ-
σει το έργο της γιατί καταργήθηκε από το 
κίνημα του 1922. Τιμήθηκε με παράσημα.

Καλαμίδας Γώγος: Γιος του αγωνιστή της 
επανάστασης του 1821 Δημήτριου Καλαμί-
δα από τη Μιτζέλα. Ακολούθησε το σώμα 
του πατέρα του. Μαζί με τα αδέλφια του, 
πρωταγωνίστησε στην εξόντωση του σώ-
ματος του Νούρκα Σέβρανη κοντά στο Τρί-
κερι και πήραν ως λάφυρο δύο σημαίες, 
όπλα και το σπαθί του. Το 1829 ήταν εγκα-
τεστημένος στη Σκόπελο.

Καλαμίδας Δημήτριος: Φιλικός και αγωνι-
στής της επανάστασης του 1821, από την 
παλιά Μιτζέλα. Όπως και ο αδελφός του, 
παρουσίασε πολυποίκιλη δράση. Συμμετεί-
χε στην επανάσταση, μαζί με τους γιους του 
Γώγο, Αλέξιο και Απόστολο, ηγούμενος και 

ομάδας κατοίκων της Μιτζέλας. Έλαβε μέ-
ρος στην πολιορκία του Βόλου το 1821 και 
σε μάχες στη Γατζέα του Πηλίου και στο 
Τρίκερι το 1823 αλλά και το 1827. Μετά την 
αποτυχία της πολιορκίας του κάστρου του 
Βόλου συμμετείχε με το σώμα του στις μά-
χες στη Χαλκιδική. Εντάχθηκε με την ομάδα 
του στο σώμα του Καρατάσιου. Το 1825 
πολέμησε κατά του Ιμπραήμ στη Σχοινόλα-
κα της Πύλου και λόγω της θριαμβευτικής 
δράσης του έλαβε τον βαθμό του αντιστρά-
τηγου. Έπεσε το 1826 στη μάχη της Αταλά-
ντης πολεμώντας εναντίον των στρατευμά-
των του Μουστάμπεη. Αρχικά τραυματίστη-
κε και μην μπορώντας να ακολουθήσει τις 
κινήσεις των υπολοίπων έμεινε να καλύψει 
τα νώτα τους και σκοτώθηκε πολεμώντας. 
Το σώμα του διαμελίστηκε και σκορπίστη-
κε. Οι απόγονοί του είχαν σημαντική προ-
σφορά και στα απελευθερωτικά κινήματα 
της Θεσσαλίας.

Καλαμίδας Κυριαζής: Αγωνιστής της επανά-
στασης του 1821, από την παλιά Μιτζέλα 
του Πηλίου. Το 1829 βρισκόταν εγκατεστη-
μένος στη Σκόπελο.

Καλαμίδας Κώνστας: Το 1862 εκλέχτηκε από 
τους Θεσσαλούς κατοίκους των χωριών της 
Σπερχειάδας, της Υπάτης και της Μακρακώ-
μης να τους εκπροσωπήσει στην Εθνοσυ-
νέλευση του 1862.

Καλαμπάκας Ηρακλής (1865-1901): Γεννή-
θηκε στην Καλαμπάκα. Εκλέχτηκε βουλευ-
τής Καλαμπάκας το 1892 και το 1899.

Καλαντζής Κώστας: βλ. Θεσσαλός Κώστας.
Καλαρύτης Αθ. Δημήτριος: Αγιογράφος κα-

τά την περίοδο της Τουρκοκρατίας από το 
χωριό Καλαρρύτες των Ιωαννίνων. Το 1774 
ζωγράφισε τις εικόνες και το 1788 εικονο-
γράφησε το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου 
στον Κλεινοβό Καλαμπάκας.

Καλατζής Αντ. Θανάσης: Αγωνιστής της επα-
νάστασης του 1821 από τον Άνω Βόλο. Σε 



| 207

77Κ

ηλικία 17 ετών συμμετείχε στην επανάσταση 
στο Πήλιο και συνέχισε στη νότιο Ελλάδα.

Καλατζής ή Λίλης Γ. Θεόδωρος (1897-1943): 
Υποσμηναγός από τον Πλάτανο του Αλμυ-
ρού. Κατά τη διάρκεια του πολέμου 1940-41 
υπηρέτησε στην αεροπορική βάση της Λά-
ρισας με τον βαθμό του ανθυποσμηναγού. 
Κατά την κατοχή συνελήφθη αιχμάλωτος και 
τον Ιανουάριο του 1943 πνίγηκε, όταν στάλ-
θηκε στην Ιταλία και το πλοίο που τους μετέ-
φερε τορπιλίστηκε από συμμαχικό.

Καλατζής Ιωάννης: Αγωνιστής της επανά-
στασης του 1821, από την περιοχή του 
Ασπροποτάμου.

Καλαφάτης Βασίλειος: Συμμετείχε στο επα-
ναστατικό κίνημα στη Θεσσαλία κατά το 
1867. Το σώμα του οποίου ηγούνταν, μαζί 
με τους Κωνσταντίνο Καραστάθη και Ευάγ-
γελο Κατσιούλα, αποτελούνταν από τριάντα 
εννέα άνδρες και πολέμησε στην πολιορκία 
της μονής της Ρεντίνας από πολυπληθείς 
οθωμανικές δυνάμεις. Αφού αντέταξε σκλη-
ρή άμυνα για δύο ημέρες, η ομάδα του Κα-
λαφάτη επιχείρησε ηρωική έξοδο, κατά την 
οποία σκοτώθηκαν δεκαεννέα άντρες, με-
ταξύ αυτών και ο ίδιος.

Καλαφάτης Κωνσταντίνος: Καταγόταν από 
τη Ζαγορά, και το 1887 τυπώθηκε στη Βιέν-
νη με χρηματοδότησή του βιβλίο θεολογι-
κού περιεχομένου.

Καλδάρας ή Καρδάρας Απόστολος (1922-
1990): Γεννήθηκε στα Τρίκαλα και εξελίχθη-
κε σε έναν από τους πιο αξιόλογους μουσι-
κοσυνθέτες και στιχουργούς του ρεμπέτι-
κου και του λαϊκού τραγουδιού. Άρχισε τις 
ηχογραφήσεις το 1946. Το 1947 ηχογράφη-
σε την πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία του 
«Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Συνεργάστηκε 
με τους μεγαλύτερους ερμηνευτές.

Καλδής Γεώργιος: βλ. Καπετάν Κέδρος.
Καλλέργης Κων. Λέων (1896-1982): Γιος του 

καταγόμενου από τη γνωστή οικογένεια 

Καλλέργη της Κρήτης και γιατρού της Αγιάς 
Κωνσταντίνου Καλλέργη και της Χαρίκλειας 
Δάλλα, αδελφής του πολιτικού της Αγιάς 
Μιλτιάδη Δάλλα. Σπούδασε ιατρική στην 
Αθήνα και υπηρέτησε στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία ως έφεδρος αξιωματικός. Εργά-
στηκε ως γιατρός στην Αγιά και το 1933 
εκλέχτηκε πρόεδρος της κοινότητας Αγιάς. 
Κατά την περίοδο της κατοχής εντάχθηκε 
στην εθνική αντίσταση. Συνελήφθη αιχμά-
λωτος και οδηγήθηκε στην Πάτρα με σκοπό 
να μεταφερθεί στην Ιταλία. Λόγω ενός τυ-
χαίου γεγονότος δεν επιβιβάστηκε στο πλοίο 
που θα μετέφερε αιχμαλώτους στην Ιταλία 
και γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, γιατί το 
πλοίο τορπιλίστηκε και βυθίστηκε. Το 1944 
εκλέχθηκε εθνοσύμβουλος Θεσσαλίας της 
περιοχής Αγιάς και συμμετείχε στο Συμβού-
λιο των Κορυσχάδων. Μετά την κατοχή συ-
νέχισε να εργάζεται ως γιατρός στην Αγιά. 
Λόγω της αφιλοκέρδειάς του δεν απέκτησε 
μεγάλη περιουσία. Πραγματοποίησε δωρεά 
οικοπέδου του στο γηροκομείο της Αγιάς.

Καλλίνικος: Επίσκοπος Λυκοστομίου και Πλα-
ταμώνος περί το 1674.

Καλλίνικος: Μητροπολίτης. Καταγόταν από 
την Σελίτσανη – Ανατολή της Αγιάς. Εκλέ-
χτηκε επίσκοπος Περιστεράς το 1807 και 
παρέμεινε ως βοηθός του μητροπολίτη Λά-
ρισας. Περί το 1823-1824 εκλέχτηκε μητρο-
πολίτης Δημητριάδος. Παραιτήθηκε το 1827 
και πέθανε το 1828.

Καλλίνικος (1881-1957): Μητροπολίτης 
Ελασσόνας. Γεννήθηκε στο Μαρμάρι Κων-
σταντινουπόλεως. Το κοσμικό του όνομα 
ήταν Τιμολέων Λαμπρινίδης. Έλαβε την 
εγκύκλια μόρφωση στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή και έπειτα φοίτησε στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης. Αποφοιτώντας το 1906 
χειροτονήθηκε διάκονος και τον Απρίλιο του 
1914 πρεσβύτερος. Εκλέχτηκε μητροπολί-
της Κρήνης (1918) και στη συνέχεια μετατέ-
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θηκε στη μητρόπολη Μυριοφύτου και Περι-
στάσεως (1923). Ερχόμενος στην Ελλάδα 
υπηρέτησε ως αρχιεπισκοπικός επίτροπος 
στον Πειραιά. Κατά την περίοδο 1924-1955 
διατέλεσε μητροπολίτης Ελασσόνας. Επί 
αρχιερατείας του είχε κατασκευαστεί το πα-
λιό κτίριο της μητροπόλεως Ελασσόνας.

Καλλίνικος Α΄: Επίσκοπος Δημητριάδος, από 
το 1688 μέχρι, τουλάχιστον, το 1690.

Καλλίνικος Β΄ (1630-1702): Οικουμενικός 
Πατριάρχης. Καταγόταν, κατά την επικρατέ-
στερη άποψη, από την Καστανιά των Αγρά-
φων και διατέλεσε μαθητής του Ευγένιου 
Γιαννούλη του Αιτωλού. Αποκαλούνταν 
Ακαρνάν ή Πούλος. Διατέλεσε μητροπολίτης 
Προύσας την περίοδο 1672-1688 και στη 
συνέχεια εκλέχτηκε πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως. Παρέμεινε όμως για λίγους μήνες 
στον πατριαρχικό θρόνο, καθώς ο αποπεμ-
φθείς από τον ίδιο μητροπολίτης Αδριανου-
πόλεως Νεόφυτος κατόρθωσε να τον ανα-
τρέψει στις 27 Νοεμβρίου 1688 και να γίνει 
εκείνος πατριάρχης ως Νεόφυτος Δ΄. Επανε-
κλέχτηκε το Μάρτιο ή Απρίλιο του επομένου 
έτους (1689) και πατριάρχευσε μέχρι το 1693, 
οπότε εκθρονίστηκε με ενέργειες του ηγε-
μόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνου Μπρανκο-
βάνου, ο οποίος επέβαλε στον θρόνο τον 
προστατευόμενό του, πρώην πατριάρχη 
Διονύσιο Δ΄. Σύντομα επανεκλέχτηκε για 
τρίτη φορά και πατριάρχευσε από το 1694 
μέχρι τον θάνατό του, στις 8 Αυγούστου του 
1702, οπότε τον διαδέχθηκε ο Γαβριήλ Γ΄. 
Υπήρξε δραστήριος πατριάρχης. Αναδιορ-
γάνωσε την Πατριαρχική Σχολή, επέδειξε 
γενικότερο ενδιαφέρον για την παιδεία, αλλά 
και έντονα αντιλατινική στάση. Ενταφιάστη-
κε στη μονή Καμαριώτισσας στη Χάλκη.

Καλλίνικος Δ΄ (1710/13-1791/12): Οικουμε-
νικός Πατριάρχης για μικρή χρονική περίοδο 
το 1757. Αποκαλούνταν Ζαγοραίος. Από 
κάποιους θεωρείται ως Καλλίνικος Γ΄ και όχι 

Καλλίνικος Δ΄ αφού δεν συναριθμούν στους 
πατριάρχες τον Καλλίνικο Γ΄ που πέθανε πριν 
ενθρονιστεί. Γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πη-
λίου και το κοσμικό του όνομα ήταν Κωνστα-
ντίνος Μαυρίκιος. Αφού μαθήτευσε στη 
Σχολή της Ζαγοράς, σε ηλικία δεκαπέντε 
ετών αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, 
για να συνεχίσει τις σπουδές του. Το 1743, σε 
ηλικία μόλις τριάντα ετών, χειροτονήθηκε 
μητροπολίτης Προϊλάβου – Βραΐλας. Το 1748 
παραιτήθηκε και επανήλθε στην Κωνσταντι-
νούπολη. Το 1757 εκλέχτηκε και πατριάρ-
χευσε από τις 6 Ιανουαρίου ως τις 27 Ιουλίου 
του ίδιου χρόνου, οπότε καθαιρέθηκε. Αιτία 
της καθαίρεσής του ήταν η θέση που υιοθέ-
τησε στην έριδα που είχε ξεσπάσει την επο-
χή εκείνη για το ζήτημα του αναβαπτισμού 
των αλλόδοξων χριστιανών. Εξορίστηκε 
επειδή η αντίπαλη φατρία τον διέβαλε στον 
σουλτάνο. Το 1762 αποσύρθηκε στην ιδιαί-
τερη πατρίδα του, όπου ασχολήθηκε με τη 
συγγραφή και την ανασυγκρότηση της το-
πικής σχολής. Εξέδωσε έργα θεολογικού και 
ιστορικού χαρακτήρα. Στη βιβλιοθήκη του 
χωριού του κληροδότησε την προσωπική 
του βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφά του. Με 
δαπάνη του χτίστηκε στα 1765 η «Βρύση του 
Δεσπότη», στη Σωτήρα της Ζαγοράς.

Καλλίνικος Τσάρας: Γιος του αρματολού Πά-
νου Τσάρα και αδελφός του Νικοτσάρα. Το 
κοσμικό του όνομα ήταν Κώστας. Αρχικά 
ήταν αρματολός, και προ του 1823 έγινε 
μοναχός, χωρίς να εγκαταλείψει τις πολεμι-
κές περιπέτειες, καθώς στη διάρκεια της 
επανάστασης ήταν ενταγμένος στο σώμα 
του Νικόλαου Στουρνάρη. Το 1825 επανήλ-
θε στον Όλυμπο. Το 1827 όπως και άλλοι 
αρματολοί διαπραγματεύτηκε και πέτυχε 
την επιστροφή στο αρματολίκι του. Διέφυγε 
τη δόλια σφαγή των αρματολών από τον 
Κιουταχή. Παρέμεινε ως αρματολός μέχρι, 
τουλάχιστον, το 1835.
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Καλλίνος Θεόδωρος: βλ. Αμάρμπεης.
Κάλλιστος: Κωδικογράφος. Εργάστηκε στη 

μονή Δουσίκου το 1574-1575. 
Κάλλιστος: Επίσκοπος Φαναρίου σύμφωνα 

με μια άποψη το 1612. Σύμφωνα με άλλη 
πηγή εντοπίζεται να αρχιερατεύει το 1609.

Κάλλιστος: Επίσκοπος Δημητριάδος. Η αρχι-
ερατεία του εντοπίζεται κατά προσέγγιση 
την περίοδο 1630-1639. Υπήρξε ιδρυτής του 
ναού Επισκοπής στον Άνω Βόλο.

Κάλλιστος: Μητροπολίτης Ελασσόνας. Σύμ-
φωνα με την επικρατέστερη άποψη αρχιε-
ράτευσε την περίοδο 1636-1646. Την αρχι-
ερατεία του διέκοψε η αρχιερατεία του 
Γερμανού τον Ιούλιο του 1639.

Καλλίφρων ή Ταχτακούλας Δημ. Βασίλειος 
(1819-1891): Γεννήθηκε στη Κωνσταντι-
νούπολη. Ο πατέρας του ήταν Βολιώτης. Το 
1839 τελείωσε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. 
Αρχικά εργάστηκε ως δάσκαλος σε ενορια-
κές σχολές της Κωνσταντινούπολης. Την 
περίοδο 1848-1891 δίδαξε στη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή. Ήταν εκδότης των εφημερί-
δων «Εκκλησιαστική Επιθεώρησις» και 
«Ανατολικός Αστήρ».

Καλογερογιάννης: βλ. Τριανταφύλλου Ιωάν-
νης.

Καλόγερος: Κλεφταρματολός του Ολύμπου.
Καλόγηρος Κώστας: Αγωνιστής της επανά-

στασης του 1821, από την περιοχή του Ασπρο-
ποτάμου. Εντάχθηκε στο σώμα του Γρ. Λια-
κατά και πληγώθηκε στη μάχη του Ντολμά. 
Συνέχισε να πολεμά στην πολιορκία του 
Μεσολογγίου ενταγμένος στο σώμα του Ν. 
Στουρνάρη. Μετά την έξοδο εντάχθηκε στο 
σώμα του Χρ. Χατζηπέτρου και συμμετείχε 
στην εκστρατεία του Γ. Καραϊσκάκη.

Καλογιάννης Βάσος (1920-2007): Γεννήθη-
κε στη Λάρισα πραγματοποίησε νομικές 
σπουδές και εργάστηκε ως δημοσιογράφος 
και διευθυντής εφημερίδων. Μετείχε στην 
εθνική αντίσταση. Παρουσίασε ιδιαίτερα 

εκτεταμένο συγγραφικό έργο με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. 

Καλογιάννης Δημήτριος: Αφιέρωσε το 1826 
στη Σχολή Τσαριτσάνης 1.500 φιορίνια, τα 
οποία κατέθεσε για τον σκοπό αυτό στην 
ελληνική κοινότητα Βιέννης.

Καλογιάννης Γρ. Κωνσταντίνος (1918-2006): 
Δικηγόρος και πολιτικός. Γεννήθηκε στην 
Καρδίτσα. Εκλέχτηκε βουλευτής Καρδίτσας 
με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας 
το 1974 και το 1977, ενώ το 1981 εκλέχτηκε 
ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ίδιου 
κόμματος.

Καλογιάννης Σταμάτης: Πρόκριτος της Τσα-
ριτσάνης. Σφαγιάστηκε από τους Οθωμα-
νούς στις 24 Μαΐου 1822 σε αντίποινα του 
επαναστατικού κινήματος στον Όλυμπο.

Καλοδίκης Σπύρος (1908-1947): Γεννήθηκε 
στους Παξούς και ήταν λιμενεργάτης. Συνε-
λήφθη από τη δικτατορία Μεταξά και κλείστη-
κε στην Ακροναυπλία. Μεταφέρθηκε ως φυ-
ματικός στο Σανατόριο της Πέτρας Ολύμπου 
και στη συνέχεια στον Αϊ-Στράτη. Το 1940 
δραπέτευσε, διέφυγε στην Αθήνα και πρωτο-
στάτησε στην πρώτη αντικατοχική συγκέ-
ντρωση στην πλατεία Ομονοίας. Μετά τη 
συμφωνία της Βάρκιζας μετακινήθηκε στον 
Βόλο και ανέλαβε γραμματέας της περιφερει-
ακής οργάνωσης Μαγνησίας του ΚΚΕ. Μετά 
τη σύλληψη και φυλάκιση του Αχιλλέα Μπλά-
να, ανέλαβε τη θέση του γραμματέα στο γρα-
φείο της Θεσσαλίας του ΚΚΕ, και εγκαταστά-
θηκε στη Λάρισα όπου και δολοφονήθηκε.

Καλομενόπουλος Νικόστρατος (1865-1952): 
Γεννήθηκε στη Σύρο ήταν αξιωματικός και 
διακεκριμένος μακεδονομάχος γνωστός με 
το ψευδώνυμο καπεταν-Νίδας. Παρουσίασε 
ιδιαίτερα σημαντικό συγγραφικό έργο. Ασχο-
λήθηκε με τις τοπογραφικές εργασίες της 
Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, καθώς 
και με διάφορες μελέτες συγκοινωνιών σε 
Θεσσαλία και Ήπειρο. 



AΝΤΏΝΗΣ A. ΑΝΤΏΝΊΟΥ

A
Ν

ΤΏ
Ν

Η
Σ 

A
. Α

Ν
ΤΏ

Ν
ΊΟ

Υ

ΒΊΟΓΡΑΦΊΚΟ
EΓΚΥΚΛΟΠΑΊΔΊΚΟ

EΓ
Κ

Υ
Κ

Λ
Ο

Π
Α

ΊΔ
ΊΚ

Ο
 Β

ΊΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΊΚ
Ο

 Λ
ΕΞ

ΊΚ
Ο

Ν
ΕΟ

ΤΕ
ΡΗ

Σ 
Θ

ΕΣ
ΣΑ

Λ
ΊΚ

Η
Σ 

ΊΣ
ΤΟ

ΡΊ
Α

Σ

ΛΕΞΊΚΟ
ΝΕΟΤΕΡΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΊΚΗΣ
ΊΣΤΟΡΊΑΣ

Ύστερα από πολυετή εργασία του,  
ο διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας  
Αντώνης Α. Αντωνίου μας προσφέρει  
ένα μεγαλόπνοο έργο στο οποίο μας δίνονται  
με μεγάλη πληρότητα σημαντικά στοιχεία γνώσης 
για την ιστορία της Θεσσαλίας. 
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Στα λήμματα του ανά χείρας τόμου παρουσιάζονται πρόσωπα 
που έχουν ολοκληρώσει τον βιολογικό τους κύκλο, τα οποία 
είτε γεννήθηκαν στη Θεσσαλία και έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην ιστορική εξέλιξη είτε εγκαταστάθηκαν ή έδρασαν στη 
Θεσσαλία και συνέβαλαν στη σημερινή κοινωνική και πολιτι
σμική ταυτότητά της. Η έρευνα καλύπτει χρονικά την περίοδο 
από την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Θεσσαλίας από τους 
Οθωμανούς, στις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα, έως τις 
μέρες μας. Για τη σύνταξη των λημμάτων αξιοποιήθηκε ποικίλο 
υλικό, όπως εγκυκλοπαίδειες, άρθρα εφημερίδων και περιοδι
κών, μονογραφίες και διαδικτυακές πηγές, ενώ πραγματοποιή
θηκαν επαφές με συγγενείς για να συλλεχθούν αδημοσίευτες 
πληροφορίες από δυσπρόσιτες πηγές. Έτσι η θεσσαλική ιστο
ρία αναδεικνύεται μέσα από τη ζωή, το έργο και την προσφορά 
των πρωταγωνιστών του ιστορικού γίγνεσθαι. Ο Αντώνης Α. Αντωνίου είναι πτυχιού

χος του Οικονομικού Τμήματος του Πα
νεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος DEA 
Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Paris I – Sorbonne, κάτοχος DEA Κοινω
νιολογίας της Εργασίας του Πανεπιστη
μίου Paris VII – Jussieu και διδάκτωρ 
Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Paris I – Sorbonne. Έχει πραγματοποιή
σει μακροχρόνιες έρευνες σε αρχεία και 
βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτε
ρικό. Συγγράμματά του είναι: «Γαμήλια 
έθιμα των καραγκούνηδων της Δυτικής 
Θεσσαλίας: Το παράδειγμα της κοινότη
τας Ματαράγκας», 1991, «Δημόσιες δα
πάνες (18331939)» στη σειρά Μελέτες 
Νεοελληνικής Οικονομικής Ιστορίας, υπό 
έκδοση από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνι
κής Τράπεζας και το ΚΕΠΕ, «Συμβολαιο
γραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος 
Ειρηνοδίκου Καρδίτσας Σοφοκλέους Οι
ταιοκαρύδου (18811882): περιλήψεις 
– ευρετήρια», υπό έκδοση από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. Άρθρα του έχουν 
δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά, όπως 
«Ιστορικά», «Σπουδαί», «Αρχείον Οικο
νομικής Ιστορίας» και σε πρακτικά διε
θνών και πανελλήνιων επιστημονικών 
συνεδρίων.

Η δημιουργία ενός βιογραφικού λε
ξικού σε περιφερειακό επίπεδο μας 
δίνει το πλεονέκτημα της καταγρα
φής ενός μεγάλου συνόλου ανθρώ
πων, 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 σχέ
ση δεν έχει με τις αυτοβιογραφίες 
και τις περίλαμπρες κατά παραγγελία 
βιογραφίες. Ο ιστορικός καταγράφο
ντας ένα μεγάλο σύ νολο ατομικών 
πορειών ζωής πετυχαίνει να διαχύ
σει την ιστορική γνώση και να την 
κάνει προσβάσιμη σε ένα ευρύ κοι
νό. Εντάξαμε το έργο μας σε μια προ
σπάθεια για αυτογνωσία και πίσω 
από τα πρόσωπα προσπαθήσαμε να 
εστιάσουμε στο ιστορικό γεγονός, 
να υπηρετήσουμε τη διερεύνηση του 
ιστορικού περιβάλλοντος.

“

“

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
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