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ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αγώνες επιχειρηματολογίας

ΨΑΡΑ - ΣΑΜΟΣ 
Δυο εμβληματικοί τόποι του Αγώνα που συνδέθηκαν στενά με 

την Εύβοια κατά τη διάρκεια της επανάστασης
ΤΑΞΗ Β - ΤΜΗΜΑ 3ο – Αναστασία Βάκα



Τεκμήριο 1: Τα Ψαρά στην Επανάσταση
https://www.dimospsaron.gr/el/istoriki-anadromi/othwmanikh-periodos-(c).aspx

Τεκμήριο 2: Συμβολή ψαριανών πλοίων στην πολιορκία της Χαλκίδας από τον 
Οδυσσέα Ανδρούτσο 
Πηγή: Κλαδάς Ν., «Η Εύβοια κατά την Επανάστασιν από στρατιωτικής απόψεως», 
Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών Β (1936), σ. 188.
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ΟΜΑΔΑ Α - ΨΑΡΑ - ΣΑΜΟΣ 
Δυο εμβληματικοί τόποι του Αγώνα που συνδέθηκαν στενά με 

την Εύβοια κατά τη διάρκεια της επανάστασης

https://www.dimospsaron.gr/el/istoriki-anadromi/othwmanikh-periodos-(c).aspx


Τεκμήριο 3: Η Μάχη των Ψαρών (1821 Lexicon)
https://keni.panteion.gr/images/1821/Mahi_Psaron.pdf

Τεκμήριο 4: Νικόλαος Γύζης, Μετά την καταστροφή των Ψαρών (ελαιογραφία)
Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/guro-sto-
1900/sumbolismos-kai-alligoria/meta-tin-katastrophi-ton-psaron-460.html

Τεκμήριο 5: Σημαία των Ψαρών με σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας και την 
επιγραφή ΨΑΡΡΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Ψηφιακό Αρχείο 1821 https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/1101
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Τεκμήριο 6: Διάταγμα περί συνοικισμού των Ψαριανών στην Ερέτρια, 1836
http://refugeesingreece.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE
%BC%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF
%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE
%BD-%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD/

Τεκμήριο 7: Μετεγκαταστάσεις Ψαριανών μετά το 1824 
https://www.dimospsaron.gr/el/istoriki-anadromi/othwmanikh-periodos-(e).aspx

Τεκμήριο 8: Άρθρο με θέμα την αδελφοποίηση των δήμων Ερέτριας και Ψαρών 
https://eviapost.blogspot.com/2012/08/blog-post_9547.html
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Τεκμήριο 1: Η Σάμος στην Επανάσταση
Α. https://ellinoistorin.gr/?p=8691#more-8691
Β. https://www.islandofsamos.gr/dhmos-samou/istoria/42-epanastash-1821

Τεκμήριο 2: Λυκούργος Λογοθέτης
https://ellinoistorin.gr/?p=9519

Τεκμήριο 3: Λαχανάς Κωνσταντίνος (αγωνιστής από τη Σάμο)
https://ellinoistorin.gr/?p=9308

Τεκμήριο 4: Η αποτυχημένη αποβίβαση των Οθωμανών στο ακρωτήριο «Κάβο-
Φονιάς» της Σάμου
https://ellinoistorin.gr/?p=11795

Τεκμήριο 5: Γ. Σαχτούρη νίκη κατά θάλασσαν περί Σάμον (λιθογραφία) 
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία
Ψηφιακό Αρχείο 1821
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/371

Τεκμήριο 6: Κρήτης και Σάμου μάχαι (λιθογραφία σε έμπνευση του Ιωάννη 
Μακρυγιάννη και εκτέλεση του Παναγιώτη Ζωγράφου)
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία
Ψηφιακό Αρχείο 1821
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/269

Τεκμήριο 7: Σχεδίασμα σημαίας της νήσου Σάμου που υψώθηκε από τον Κ. Λαχανά 
στο Βαθύ, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Ψηφιακό Αρχείο 1821
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/1107
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ΟΜΑΔΑ Β - ΣΑΜΟΣ 
Δυο εμβληματικοί τόποι του Αγώνα που συνδέθηκαν στενά με 

την Εύβοια κατά τη διάρκεια της επανάστασης

https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/1107
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/269
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/371
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https://ellinoistorin.gr/?p=9308
https://ellinoistorin.gr/?p=9519
https://www.islandofsamos.gr/dhmos-samou/istoria/42-epanastash-1821
https://ellinoistorin.gr/?p=8691#more-8691


Τεκμήριο 8: Απομνημονεύματα Γεώργιου Ψύλλα, σ. 229-230 (εγκατάσταση Σαμίων 
στη Χαλκίδα)
http://refugeesingreece.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF
%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF
%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%8D
%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-2/

«Το δυσκολώτερον όμως πάντων ήτον ότι πανδημεί κατεύφευγον εκείσε τότε οι 
Σάμιοι, ως αποδοθείσης της νήσου των εις την οθωμανικήν κυριαρχίαν υπό των 
τριών δυνάμεων, και έπρεπε βεβαίως να τοις ευρίσκω οικίας, δια να καταλύωσι, και
δια τούτο έπρεπε να καταλαμβάνωνται αι κεναί των Οθωμανών οικίαι, τας οποίας 
ούτοι ή οι επίτροποι των απόντων μετά πολλής δυσκολίας παρεχώρουν. Συνέβη δε 
κατά την εκ Χαλκίδος απουσίαν μου προς περιοδείαν του νομού να καταναγκάση ο 
ενεργών την διοίκησιν της πόλεως Διευθυντής σημαντικούς τινάς Οθωμανούς να 
εξέλθωσι βιαίως της οικίας των και να διεγερθή μέγας γογγυσμός παρά τοις 
Οθωμανοίς εν γένει, ώστε και δια της δημοσιογραφίας να εκφρασθώσιν ως δίκαια 
τα κατά του Νομάρχου παράπονά των. Ουχ ήττον όμως οι Σάμιοι ήρχοντο 
αλλεπαλλήλως εις Χαλκίδα, και αι δυσκολίαι υπερηύξανον, και αυτοί οι ίδιοι 
ανεφέρθησαν προς την Κυβέρνησιν παραπονούμενοι δια την στενοχωρίαν την 
οποίαν δοκιμάζουσι δι’ έλλειψιν καταλυμάτων, ενώ υπάρχουσιν, έλεγον, οικίαι 
οθωμανικαί πολύ ευρύχωροι, κατεχόμεναι από ολίγους Οθωμανούς ενοικούντας εν 
αυταίς. Και ο Γραμματεύς της Επικρατείας επί των Εσωτερικών (Κωλέττης) διέταξε 
την Νομαρχίαν να διατάξη τας εν Χαλκίδι οθωμαν[ικάς] οικογενείας να ενοικήσωσιν
άπασαι εις δύο ή τρεις οικίας, αι δε λοιπαί να δοθώσιν εις ενοίκησιν προς τους 
Σαμίους. Την διαταγήν ταύτην ούτε εξετέλεσα ούτε ποτέ ήθελον εκτελέσει, ως 
αντιβαίνουσαν άντικρυ κατά των θρησκευτικών εθίμων των Οθωμανών, παρά τοις 
οποίοις ουδέ ο αδελφός του συζύγου δεν επιτρέπεται να βλέπη, πολλώ δε μάλλον 
να συνοική μετά της νύμφης του, εξοικονόμουν δε τα πράγματα, ως ηδυνάμην 
κάλλιον, πείθων τους έχοντας οικίας και δυναμένους να διαθέσωσιν αυτάς επί 
λόγω ενοικίου. Με συνέτρεχον δε προθύμως και οι δημογέροντες του τόπου, καίτοι 
ασθενείς και γέροντες»
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