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Είσοδος 2ου Γυμνασίου Άμφισσας-Προτομή του Νικολάου Γιαγτζή. 
 
Νικόλαος Γιαγτζής (1786-1875). Έμπορος και αγωνιστής του 1821, γεννημένος στη 
Άμφισσα. Γόνος ευκατάστατης εμπορικής οικογενείας, σπούδασε στη Ιταλία, όπου ήρθε 
σε επαφή με τις εθνικοαπελευθερωτικές ιδέες, οι οποίες εκείνη την εποχή κυριαρχούν 
στους φιλελεύθερους ευπωπαϊκούς κύκλους. Το 1818 επέστρεψε στην πατρίδα του και 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία, συμβάλλοντας πολύ στην ιδεολογική και υλική 
προετοιμασία της Επανάστασης. Μετέσχε στην κρίσιμη για την έναρξη της 
Επανάστασης σύσκεψη στο Μοναστήρι Προφήτη Ηλία Σαλώνων στις 24 Μαρτίου 1821. 
Πολέμησε με δικό του στρατιωτικό σώμα σε πολλές μάχες στη Ρούμελη και την 
Πελοπόννησο, ενώ βοήθησε και στον ξεσηκωμό των νησιών. Ενίσχυσε κατ’ επανάληψη 
οικονομικά τον Αγώνα, δίνοντας ως και τα τελευταία του χρήματα στις πλέον κρίσιμες 



στιγμές της Επανάστασης (1826). Έφερνε από τα Επτάνησα πολεμοφόδια για τις ανάγκες 
των αγωνιστών και με τον Μακρυγιάννη φρόντισαν για την προστασία των αμάχων κατά 
την κάθοδο της στρατιάς του Δράμαλη. Με το τέλος του Αγώνα εγκαταστάθηκε στην 
αναπτυσσόμενη Ερμούπολη, διακριθείς στο εμπόριο και αναπτύσσοντας κοινωνική και 
πολιτική δραστηριότητα. Διετέλεσε δήμαρχος Ερμούπολης (1850-53), αλλά για 
οικογενειακούς λόγους σταδιακά αποσύρθηκε από τα κοινά. Άφησε πεθαίνοντας τη 
μεγάλη περιουσία του στη γενέτειρά του Άμφισσα, με σκοπό την ίδρυση και τη 
λειτουργία εκπαιδευτηρίου. (Από την ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ). 
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Ησαΐας επίσκοπος Σαλώνων (1769-1821) Κληρικός, αγωνιστής του 1821. Γεννήθηκε 
στη Δεσφίνα της Φωκίδας, 
τριτότοκος γιος πενταμελούς 
οικογένειας. Έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα στα Σάλωνα από τον 
καλόγερο Γεράσιμο Λύτσικα. Το 
1797 έγινε μοναχός στη Μονή 
Προδρόμου Δεσφίνας και 
χειροτονήθηκε διάκος στη Μονή 
Οσίου Λουκά. Μαθήτευσε στα 
Γιάννενα, κοντά στον Κοσμά 
Μπαλάνο και τον Αθανάσιο Ψαλίδα. 
Στη συνέχεια σπούδασε στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου γνωρί-
στηκε με τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
τον Ε’. Επέστρεψε στη Δεσφίνα ως 
ιερέας και το 1818 χειροτονήθηκε 
δεσπότης και έγινε επίσκοπος 
Σαλώνων. Δύο χρόνια μετά έγινε 
μέλος της Φιλικής Εταιρίας, 
αναπτύσσοντας φιλανθρωπική δρά-
ση, συγκεντρώνοντας χρήματα και 
όπλα τα οποία αποθήκευε στα 
Σάλωνα. Στις αρχές του 1821 
συναντήθηκε με τον πατριάρχη στην 
Κωνσταντινούπολη και στις 11 Μαρτίου αποβιβάστηκε στην Αντίκυρα. Εκεί 
συναντήθηκε με τον Αθανάσιο Διάκο, όρκισε τους επαναστάτες και κύρηξε την 
επανάσταση στη Βοιωτία. Στη συνέχεια κατέθεσε τα άμφιά του, συνεργάστηκε με τον 
Πανουργιά και τους προεστούς Γιαγτζή, Κοντορρήγα και Κεχαγιά, υψώνοντας τη σημαία 
της Επανάστασης στα Σάλωνα. Μετά την πτώση του Κάστρου στα χέρια των Ελλήνων ο 
Ησαίας σπεύδει να συναντήσει τον Διάκο και τον Δυοβουνιώτη στο Ζητούνι, αλλά στη 
σύγκρουση με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη στη Χαλκωμάτα, τραυματίζεται 
θανάσιμα. Υπήρξε πρωτοπόρος κληρικός του Αγώνα, ο πρώτος δεσπότης που έπεσε στη 
μάχη για την εθνική ανεξαρτησία. (Από την ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ). 


