
Δ ΙΤ Τ Υ Λ Ο Ν
Δ Η Μ Ο Σ ΙΕΥ Μ Α  ΣΥΝ ΤΑ ΣΣΟ Μ ΕΝ Ο Ν  Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  ΥΠΟ ΔΗΜ.  ΓΡ. Κ Α Μ  Π Ο Υ Ρ Ο Γ Λ Ο Υ

ΤΗ ι Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι  Τ Ο Υ  “ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Τ Ω Ν  Φ ΙΛΩΝ  Τ Η Σ  ΙΣΤΟΡ ΙΑΣ,,

ΕΤΟ Σ Α- - ΦΥΛΛΟΝ 4 Α Ο Η Ν A I 3 0  ΙΟ Υ Λ ΙΟ Υ  1911

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  : Μ ελέτη ε π ί τεν  βίου και τής δράσεως τον Π αλαιώ ν Π ατρώ ν Γερμανόν. 01 Ε λληνες  κατά  την Τριτιο-
λιτοάν. Ψ ηφίδες. Σ το ιχεία  Ά & η να ϊκον  γλω σσικού ιδ ιώ ματος.

I~ N 2 S T  Ο Π Ο Ι Η S IS

Ή  κυκλοφορία τοΰ παρόντος φύλλου έδράδυνε, λόγφ  
τώ ν αναμενομένω ν έκ Π αρισίαν πανομοιοτύπα'ν, σ^ί-- 
τικών πρός δημ.οσιευομένην ιστοριοδιφικήν εργασίαν,

ατινα άνα'ι'καϊ,όμεθα νά  δημοσιεύσωμεν εις τό προσ
εχές φύλλον. ’Ά λ λ ω ς τε η ύποχρέωσις τής έκδόσεως 
είναι νά  παράσχη 24 τυπογραφικά φύλλα διά τό πρώ
τον έτος (τόμον Α ') όπερ καί θά  γίνη.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ TOT ΒΙΟΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΣΕΩΣ ΤΟΤ ΠΑΑΑΙίΙΝ ΠΑΤΡΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΤ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ή  νεότης τον Γερμανοϋ.

Ό  συ μ βολίζω ν την επίσημον έναρξιν τοΰ αγώνας Μη
τροπολίτης Παλαιών ΓΙατρών Γερμανός έγεννήίΐη έν Δη- 
μητσανη την 25 Μαρτίου 1771, την ή μέραν τής Μεγάλης 
Παρασκευής.

Τό παράδοξον είναι, δτι καί πάλιν την 2Γ> Μαρτίου 
(τοΰ 1 SOU) «νυψώίΐη εις τό αξίωμα τοΰ Μητροπολίτου.

Καί αΰίΐεντική μέν άπόδειξις περί τοΰ έτους τής γεν- 
νήσεως τοΰ Γερμανοϋ δεν ευρέίϊη μέχρι τοΰδε, δΰναται 
δμως νά θεωρηίΐή ώς ασφαλές τό έτος 1771.

Έ κ τώ\ επί τοΰ βίου του οπωσδήποτε άσχοληίΐέντων, 
άλλοι μέν οΰδέν άναφέρουσι περί τής γεννήσεώς του- 1 άλ
λοι σημειοΰσιν απλώς δτί έγεννήίΐη έν Δημητσάνη· - άλ
λοι, καΟορίζουσιν, δτι έγεννήΟη την 25 Μαρτίου 1771, 
έξάγοντες τοΰτο έκ τής ηλικίας, ην είχε κατά τον χρόνον 
τοΰ θανάτου αυτοΰ- !i άλλοι αναγράφουσι τό αυτό άνευ 
δικαιολογητικοΰ λόγον 1 άλλοι άφίνουσι νά έννοηθή δτι

I « Βίοι ΙΙελοποννησίων άνδρών καί των έξωθεν είς την Πελο
πόννησον έλθόντων . . . .  των άγωνισαμένων τόν αγώνα τής Έ - 
παναστάσεως, συγγραφέντες μέν υπό Φωτίου Χρυσανθοπούλου ή 
Φοιτάκου, πρώτου ύπασπιστοΰ τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη, έκδοθέντες δέ 
υπό Σταύρου Άνδροπούλου, ’Αρεοπαγίτου. Ά θήναι 1888 » (σ. 293).

• Προλεγόμενα Ίωάννου Φιλήμονος εις τά «Υ πομνήματα περί 
τής Έπαναατάσεως τής Ε λλάδος άπό τοΰ 1820 μέχρι τοΰ 182;!, 
συγγραφέντα παρά τοΰ Μητροπολίτου Παλαιών Πατριόν Γερμανού 
καί έκδιδόμενα παρά τοΰ Καλλινίκου Ιναστόρχη. Έ ν  Ά θήναις 
1837 (έκδ. α καί β') σελ. β'.

« ’Επιτομή τής 'Ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος, άρχομέ- 
νη από τοΰ έτους 171Γ» καί λήγουσα τό 1835, συγγραφεΤσα παρά 
’Αμβροσίου Φραντζή, πρωτοσυγκέλλου . . . , (τόμ. Δ', σελ. 90-91). 
Έ ν  Ά θήναις 1841.

«Γερμανός ό Παλαιών Πατρών. (Βιβλιοθήκη τοΰ λαοΰ ίιπό 
Δ. Αίνιάνος.) ’ Αθήναι 18.14.

II «Βίοι Παράλληλοι τών επί τής Αναγεννήσεως τής Ελλάδος 
διαπρεψάντων άνδρών υπό Αναστασίου Γούβα . . . .  τόμ. Α'. 
Κλήρος. Έ ν  Ά ίίήναις 1869 (σελ. 91).

J Τ. X. Κανδηλώρου : «Άνάλεκτα. Τεΰχος Α'. Ή  Δημητσάνα. 
ιστορική μονογραφία μετά βιογραφιών τοΰ ΙΙατριάρχου καί τοΰ 
Γερμανοϋ». Έ ν  Ά θήναις 1897 (σελ. 89).

Τοΰ αϋτοΰ: ('Ιστορία τής Γορτυνίας). 'Η  Γορτυνία. Τόμος Α'.

έγεννήίΐη τφ 1777 έκ τής ηλικίας, ήν πιστεύουσιν δτι ει- 
χεν, δτε απεστάλη ώς έξαρχος καί δτε κατόπιν έξελέγη 
Μητροπολίτης. 1 και τέλος άλλοι δέχονται τό έτος 1777, 
χωρίς νά δικαιολογώσι την γνώμην τω ν. -

Ή μεΐς έδέχΟημεν ώς έτος τής γεννήσεώς του τό 1771, 
στηριζόμενοι όχι κυρίως είς την ανεπίσημον πληροφορίαν 
δτι τώ 182(5, δτε άπέ#ανεν ό Γερμανός είχεν ηλικίαν 
ετών Γ)Γ>, άλλ’ εις τό δτι, ή ημέρα τής γεννήσεώς τοΰ Γερ
μανού γενικώς γνωστή ώς φαίνεται ή 25 Μαρτίου δη
λαδή, συνέπιπτε πρός την Μεγάλην Παρασκευήν μόνον δέ 
κατά τό έτος 1771, ή 2Γ> Μαρτίου και ή Μεγάλη Πα
ρασκευή συμπίπτουσιν, ενώ κατά τό έτος 1777, Μεγάλη 
Παρασκευή ήτο ή 14 Α πριλίου.:ι

ΓΙτοοχοΙ ήσαν οί γονείς τοΰ Γερμανοϋ, τό δέ οικογενεια
κόν του όνομα ήτο τόσον άσημον, ώστε νά ΰπάρχη δια
φωνία μετάξι' τών βιογράφων του, αν ό πατήρ του ώνο- 
μάζετο Ιωάννης Κοτζάς 1 ή Κοντζιάς" ή ΚόζιαςΜ ή Γκό-

Ίστορία  άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς. Έ ν 
ΙΊάτραις 1898 (σελ. 152). Ά λλ’ έν σελ. 326 σημειοΐ, δτι δ Γερμανός 
άπέθανε τφ  1826 εις ηλικίαν έτών 55, δεχόμενος οΰτω τό έτος 1771.

Προλεγόμενα Γ. I. ΙΙαπούλα εις τά «Γερμανοϋ II. Πατρών, 
Μητροπολίτου ’Απομνημονεύματα, έπιγραφόμενα: ’Απομνημονεύ
ματά ιινα  τής κατά τοΰ τυράννου τών Ελλήνω ν όπλοφορίας καί 
τινων πολιτικών συμβεβηκότων έν Πελοποννήσψ κατά τήν πρώτην 
τής διοικήσεως περίοδον. Έ κδοσις τρίτη υπό Γ. I. ΙΙαπούλα. Έ ν  
Ά ίίήναις 1900. » (σελ. 4.) Έ κ  παραβολής πρός τό αΰτόγραφον τοΰ 
Γερμανοϋ, υπό Δ. Γρ. Καμπούρογλου.

1 Προλεγόμενα I. Φιλήμονος ώς ανωτέρω (σελ. δ'.)
- «'Ιστορία τής πόλεως Πατρών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 

μέχρι τοΰ 1821 ίιπό Στεφάνου Ν. Θωμοπούλου . . . Έ ν  Ά θήναι? 
1888 (σελ. 408.) Καί κατ’ α ύ ΐό ν : Είς Α". Φ. Σκόκου ’Εθνικόν Ή - 
μερολόγιον . . . τοΰ έτους 1910. Έ ν  Ά θήναις» Σημείωμα Λ. X. 
Ζώη «Ιστορικά! σελίδες έκ τοΰ βίου τοΰ Μητροπολίτου Π. Πα
τρών Γερμανού. Σημείωμα κινητής περιουσίας» (σελ. 108-111) 
ιδίως σημείωσις της σελ. 108.

:1 «Ώ ρολόγιον Μέγα . . . (Ένετίησι 1744 παρά Ά ντω νίφ  Βάρ- 
τολι), σελ. 477-478. ’Επίσης δμοιον (Ένετίησι 1769 παρά Δημη- 
τρίφ  Θεοδοσίφ τφ  έξ Ίιοαννίνων) (σελ. 489 καί 491.)

I Γούδα ώς ανωτέρω σελ. 91.
“ Κανδηλώρου Δημητσάνα ώς ανωτέρω σελ. 90.
II Κανδηλοιρου Γορτυνία (ίις ανωτέρω (σελ. 152) τοΰ αϋτοΰ εις 

τόν Γρηγόριον Ε ' (σελ. 22.) < Τ. X. Κανδηλιίιρου, 'Ιστορία τοΰ 
Έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοΰ Ε'. Έ ν  Ά θήναις 1909.
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ζιας,1 δπερ φαίνεται δτι είναι τό Ορθόν (και Γκοζιόπον- 
λος2 έπ'ι το Πελοποννησιακώτερον-) ό πατήρ του ΰπεγρά- 
φετο ενίοτε καί απλώς ’Ιωάννης Δη μητριού,si ήτο δε γεωρ
γός, άλλα κατεγίνετο καί εϊς την τοπικήν βιομηχανίαν τής
κατασκευής πυρίτιδος.4

Ή  μήτηρ του ώνομάζετο Κανέλλα Κουκουζοπούλου,8 
έζη δε κατά τό έτος 1*25, άποβιώσασα μήνας τινάς προ 
τον» μεγάλου υΐοΰ της. Τούτο άποδεικνΰεται εκ δυο επι
στολών τού Γερμανού.11 Έ ξ  αυτών ή μέν, φέρουσα χρονο
λογίαν 28 Ίανουαρίου 1Η2Γ> έκ Δίβρης, άρχεται ως εξής: 
«Κυρ Χρυσοβέργη σοί εΰχόμεθα ομοίως την 1 ερόντισσαν 
καί δλους τούς έδικ'οΰς μας·» ή δέ δεύτερα άποσταλεΐσα 
εκ Ναυπλίου την 1 Ίανουαρίου 1*2(5 περιέχει την φρά- 
σιν : «ή μακαρίτισσα ή Γερόντισσα.» 1

Ό  Γερμανός άδελφόν δεν είχεν, αλλά τέσσαρας άδελφάς,8 
εξ ών αι τρεις έζων κατά τον θάνατόν του, ως καί η θυ- 
γάτηρ τής προαποίίανούσης αδελφής το υ . ·'

Περί τής οικίας εν jj έγεννήθη υ Γερμανός άντιφατικαί 
ύπάρχουσι πληροφορίαι· οί μέν δηλαδή δέχονται, ότι ΐ] 
πατρική του οικία εκειτο μετά τον Ναόν τ ο ύ  Σωτήρος 
παρά τον "Αγιον Άνδρέαν, 10 ή παρά τον ναΐσκον του 
Αγίου Δημητρίου·11 οί δέ πάλιν δέχονται άνεπιφτιλάκτως, 
δτι ή οικία εν ή έγεννήθη ό Γερμανός, σωζομένη ετι ακέ
ραια, κείται παρά το Κάστρον.12 Δεν πιστεύομεν δε άλλη 
νά ήτο ή πατρική του οικία καί εις άλλην νά εγεννηιίη.

Κατ’ ανακοινώσεις έκ Δημητσάνης, φερούσας πάντα tu 
γνωρίσματα τής άκριβείας, ή οικία έν fj έγεννήθη ο Γερ
μανός, ή τις ήτο καί ή πατρική του, είναι όντως ή παρά 
την θέσιν < Κάστρον» τής Δημητσάνης, δηλαδή ή κατόπιν 
οικία τού έπ’ αδελφή γαμβρού του Χρυσοβέργη, περιελ-

1 Προλεγόμενα Γ. Παπούλα ώς ανωτέρω (σελ. ύ). (Γό Κοτζιάς 
θεω ρεί έπώνυμον συγγενούς τού Γερμανού εκ της μητρός του) (σελ.

1 1 - 12).
2 Ό  αυτός έν σελίδι <>.
°-·* Ό  αυτός έν σελίδι 204.
*■' Ό  αύτύς έν σελίδι 7. Κανδηλώρου Δημητσάνα σελ. 90.
« Ό ρ α  Παπούλα σελ. 210-212. Περιοδικόν .Ε σ τ ία .»  Ά θή -

νησι 1877, τόμ. Δ', σελ. 826.
7 Ή  πρώτη απευθύνεται πρός τον έπ’ άδελφφ, γαμβρόν του 

τούτον, καί ή δεύτερα πρός τον έν Δημητσάνη Ιερέα Ά νδρέαν 
(Σπηλιωτόπουλον) (όρα Παπούλα <ος ανωτέρω).

χ Τήν Άσημων σύζυγον τού ίερέως Βελισσαρίου Οικονόμου (εκ 
Ζυγοβιστίου,) την ΧρυσάνΟην σύζυγον Γεωργίου Καλαμογδάρτη, 
τήν Κυράτζα σύζυγον Ίωάννου Θεοδωροπούλου και τήν Κωνσταν
τίναν σύζυγον ’Αθανασίου Χρυσοβέργη, ήτις άπέθανε μόλις κατα
τό ετος 1863 ΰπέργηρως. . ,

11 Ή  προαποθανούσα ήτο ή Χρυσάνθη. Ή  θυγάτηρ της^ εγε- 
νετο σύζυγος του ΓΙαναγιώτου Ιερεμ ία , ύπογραφομένου καί Ίερε- 
μοπούλου. Α φού έγένετο λεπτομερής πως λόγος διά το συγγενο- 
λόγιον τού Γερμανού δεν πρέπει νά παραλείψωμεν τόν έξ Αδελ
φής τού πατρός του έξάδελφόν του Γεώργιον Παναγιωτόπουλον η 
Γκρινζόπουλον, πιστόν ακόλουθον τού Γερμανού, προαποβιωσαντα 
καί κληρονομηθέντα παρά τού Γερμανού, (όρα Π α π ο ύ λ α  σελ. 7. 8 . 
204). ’Επίσης «Ιστορικά  τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο ιερός 
των Ε λλήνω ν Άγιόν, ύπό Μ. Οικονόμου τού έκ Δημητσάνης, I ραμ- 
ματέως τού Γεν. Α ρχηγού τής ΓΙελοποννήσού. Έ ν  Ά θήνα ις 1873»

<τελ. 8Γ)0. ' ,
Τ. X. Κανδηλώρου ’Αρκαδική Έ πετηρίς, τεύχ. Η . 190(> εν 

Ά θήναις. » Τό φορτσεράκι τού Π. ΓΙατρών Γερμανού υπό Λ. Γρ. 
Καμπούρογλου, σελ. 177-181 καί Ιδίως έν σελίδι 180 έν ταΐς ση-

μειώσεσι. . , ,
Σημείωμα Λ. X. Ζώη, ώς ανωτέρω, εις Ή μερολογιον -κοκου

σελ. 108-111.
10 Παπούλα ώς ανωτέρω σελ. 8 .
11 Ό  αυτός έν σελίδι 204.

Κανδηλώρου Δημητσάνα (σελ. 90 καί έν σημ. 2). ^
1:1 Ταύτας όφείλομεν εις τόν φιλίστορα καί ελλόγιμον διδάσκα

λον κ. ’Αθανάσιον Γ. Ηερροιόπουλον.

θούσα έκ κληρονομιάς εις τήν ζώσαν έτι έγγονήν αυτού, 
τήν  σύζυγον τού άποθανόντος ΐ,ερέως Γεωργίου Βερροιο- 
ποΰλου.

Έπεμείναμεν εις τούτο, διότι έπρεπε νά καθορισθή επα
κριβώς ποία ήτο ή οικία έν ή έγεννήθη <) Γερμανός, διά 
νά γίνη ποτέ προσκύνημα τών Δημητσανιτών, αλλά καί
τών άλλων Ελλήνων.

Πρώτος τό παράδειγμα έδωκεν ο αείμνηστος στρατηγός 
Γενναίος Κολοκοτρώνης, δστις, μεταβάς ποτε εις Δημητσά- 
ναν κατά τήν Βασιλείαν τού ’Όθωνος, έπεσκέφθη τήν οι
κίαν έν ή έγεννήθη ό Γερμανός καί κατησπάσΟη τήν πα- 
λαιάν έξώθυραν εις ένδειξιν σεβασμού.

Ή  νηπιακή ηλικία τού Γερμανού συνδέεται πρός γεγο
νός, έκ τών χαρακτηριζόμενων ώς σημείων. Απέπνιξε δη
λαδή τεράστιον οφιν έρπΰζοντα έπ’ αυτού' και αν άνδρω- 
ί»εις δεν συνέτριψε τόν εχθρόν, δπως ήθέλησε νά προμαν- 
τεύση ό διδάσκαλός του ,1 οτε, μικρόν τήν ηλικίαν, άλλ’ 
αρρενωπόν τό παράστημα καί καθάριον τήν περιβολήν, 
τόν (οδήγησαν τό πρώτον πρός α υ τ ό ν  οί γονείς του, βε
βαίως δμως εΐπερ τις καί άλλος ό 1 ερμανός ήγωνίσθη, 
δπως καταπνΓξη τήν αναρχίαν καί τήν διχόνοιαν, ρήξας 
κραυγάς κινδύνου,* δπως καί δταν συνέΒλιβε τήν κεφαλήν
τού δφεως. c x ν

Οί βιογράφοι τού Γερμανού διαφωνούσι ώς προς τας
λεπτομερείας τού αημείον τούτου. Κατά τούς μέν, - ήλω- 
νιζεν 6 πατήρ του καί ό Γερμανός (Γεώργιος ονομαζόμε
νος τότε) έκοιμάτο υπό τήν σκιάν δένδρου, οτε άφΰπνισεν 
αυτόν η επαφή τρομερού δφεως. Μόλις ήσθάνθη τούτο ό 
Γερμανός έσφιξε μέ δλην του τήν δύναμιν τήν κεφαλήν 
τού δφεως διά τών χειρών αυτού καί εξέβαλε, κραυγας. 
Προσέδραμε τότε ό πατήρ του καί λαβών ψαλλιδα ποιμε- 
νος, εκεί πού πλησίον κείροντος τό ποίμνιόν του, άπεκο- 
ψε δι’ αυτής τήν κεφαλήν τού δφεως και έσωσε τόν παίδα. 
Φυσικώτερον θά ήτο βεβαίως αν συνεπλήρου ευθυς ο πα
τήρ τήν προσπάθειαν τού νηπίου καί έφόνευε τόν δφιν, 
δστις δεν θά είχε βεβαίως τήν υπομονήν ν’ άναμένη τήν 
επιστροφήν τού πατρός έκ τοϋ ποιμνίου. Διά τούτο λογι- 
κωτέρα είναι ή περί τού συμβάντος τούτου διάφορος πε
ριγραφή άλλων.3 Κατ’ αυτούς, είς τήν απλήν τής οικίας α- 
φήκαν τόν Γερμανόν μόνον, νήπιον δντα, πλησίον^ μεγά
λοι’ λίθου, χρησιμεύοντος είς ίίλίψιν έλαιών καί ενίοτε είς 
τήν κατασκευήν τής πυρίτιδος. Μετ’ όλίγον έντρομος η μη- 
τηρ αυτού παρετήρησεν, δτι τό παιδίον της έθλιβε διά της 
παλάμης του τήν κεφαλήν δφεως. ΙΙροσέτρεξε τότε ^ ’τρό
μος φωνάζουσα, προσέτρεξαν καί οΐ γείτονές της, άλλ ό 
δφις ειχεν άποπνιγεΐ παρά τού μικρού. Ή το  δέ ο οφις 
ουτος «τού οπητων, τό λεγόμενον Κονάκι.,» διά τούτο ο 
πνιγμός αυτού εθεωρήθη ώς κακός οιωνός παρά τών γο
νέων του. ν ,

'Ο Γερμανός τάς πρώτας αδτοΰ σπουδάς έκαμεν εις την
Σχολήν τής Δημητσάνης, μαθητεύσας παρ’  ̂’Αγαπίω το,» 
νεωτέρφ (τώ Παπαντωνοπούλφ) κατόπιν δε είς Αργος μα
θητεύσας παρά τώ διδάξαντι καί έκεΤ ’Αγαπίω τώ πρε
σβυτέρα) (τώ περιωνύμω Αεονάρδω).

Αυτό είναι τό συμπέρασμα τής σχετικής έρεύνης ήμων, 
διότι ατελείς καί συγκεχυμένοι ήσαν καί αί, περί της εκ-

' Ό  διδάσκαλος ούτος δεν φαίνεται νά ήτο ό πολύς Αγάπιος 
Λεονάρδος ώς δέχεται ό ΙΙαπούλας (ώς ανωτέρω σελ. 9), αλλ ο 
Α γάπιος ΓΙαπαντωνόπουλος. Ε κ τό ς Ον δεχΰώμεν, οτι παρουσίασαν 
τόν Γερμανόν είς τόν Λεονάρδον κατά τήν βραχεΐαν αυτου δια- 
μονήν έν Δημητσάνη τφ  1780.

- Γούδα ώς ανωτέρω σελ. 91-92.
:ι Παπούλα ώς ανωτέρω σελ. 8 .
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παιδεΰσεως τον Γερμανοϋ πληροφορία! τών επί τοΰ βίου 
τον άσχοληθέντων.

Οί μέν άναγράιρουσιν απλώς, δτι έμαΟήτευσε τρ προ.ι- 
τον έν Δημητσάνη·1 άλλοι δτι εμαθήτευσεν εν Δημητσάνη 
παρ’ Ά γαπίφ  τφ  πρεσβυτέρω 'άλλοι δτι έν Δημητσάνη 
έμαθητευσε παρ' άμφοτέροις," άλλοι τέλος, δτι έν Δημη
τσάνη  μέν παρά τφ πρεσβυτερφ εν Αργεί δέ παρα τώ 
νεωτέρο), 1 έν φ καί)’ ημάς τδ αντίθετον είναι ακριβές.

Επίσης περί τών έν "Αργεί σπουδών του, άλλοι σιωπώ- 
σιν,5 άλλοι, δεχόμενοι τοΰτο, χαρακτηρίζουσι τον ’Αγάπιον 
Λεονάρδον καί ώς προστάτην του άνευ τίνος άποδείξεως."

*
* X

ΓΙερί τών δυο διδασκάλων τούτων, Άγαπίων άμφοτέ- 
ριιΐν, δφείλομεν νά προσθίσωμεν ολίγα τινά.

Άμφότεροι ήσαν ΔημητσανΤ,ται. 'Ο πρεσβυτερος Αγά
πιος Λεονάρδος (ενίοτε καί Λεοναρδόπουλος, καί απλώς 
Δημητσανιώτης),7 δστις, πριν λάβη τδ μοναχικόν σχήμα, 
ώνομάζετο Άσημάκης Λεονάρδος, είναι ό έτερος τών ιδρυ
τών τής Νέας Σχολής Δημητσάνης, ήτις ήτο συνέχεια τής 
παλιάς Σχολής της Μονής τοΰ Φιλοσόφου.

'Η  Νέα Σχολή ίδρΰθη κατά τό έτος 17<>4 υπό τοΰ 
Γεωργίου (τοΰ κατόπιν ως μονάχου Γερασίμου) Γούνα, 
καί τοΰ προρρηθέντος ’Αγαπίου. Ή  Σχολή αυτί] έκλεισε 
τάς πΰλας αυτής τφ 17<>9, ένεκα τών τοτε εν Πελοπον- 
νήσφ καταστρεπτικών γεγονότων, s ήρχισε δέ πάλιν λειτουρ
γούσα κατά τό 17*1 υπό την διεΰθυνσιν τοΰ νεωτέρου 
’Αγαπίου τοΰ Άντωνοποΰλου ή Παπαντο)νοποΐ)λου.!ι

'Ο πρεσβυτερος ’Αγάπιος άπήλΟε τής Πελοποννήσου τφ 
17βί), δυο δηλαδή έτη προ τής γεννήσεώς τοΰ Γερμανού, 
καί περιήλΟε διαφόρους πόλεις διδάσκων καί, κηρΰττων. 
Ώρισμένως έδίδαξεν έν Ζακΰνθφ καί έν Πάργα καί έπα- 
νήλθεν εις Δημητσάναν τφ 1780· άνεχώρησεν δμως τα- 
χέως είς Σμύρνην προσκληθείς πρός διευθέτησιν τών τής 
εκεί Σχολής, ένεκα τοΰ θανάτου Ιεροθέου τοΰ Ιθακήσιου.

Έκεΐ ευρε σπουδάζοντα, ώς δέχονται οί έπί τών θεμά
των τούτων άσχοληθέντες, τόν συμπολίτην του ’Αγάπιον 
Άντωνόπουλον, μή έχοντα λάβει εισέτι τό μοναχικόν σχήμα

1 H is to ire  fie la re g e n e ra tio n  (le la  G reee etc. p a r F - C - I i - L  
P o uq ueville. V o l. 2 p. 307 (P a ris  1825).

Φιλήμονος. Προλεγόμενα ώς άνωτέρω at'λ. β' γ'.
ΑΙνιάνος ώς άνωτέρω σελ. 5.
■ Γούϋα ώς ανωτέρω σελ. 92 - 98.
!| ΙΙαπούλα ο>ς άνωτέρω σελ. 9.
1 Κανδηλώρου, Γρηγόριος Ε'. ιος άνοιτέρω σελ. 22.
“ Γοΰδα ώς άνωτέρω σελ. 92 - 93.
Κανδηλώρου Δημητσάνα ώς ανωτέρω σελ. 91.
9 Ιΐαποΰλα ώς ανωτέρω σελ. 9.
’ Παποΰλα ώς άνωτέρω σελ. 8 .
" Προχείρως δΰναταί τις νά ϊδη τά σχετικά είς τό σύγγραμμα 

τοΰ Κ. Σάθα «Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Ιστορικόν δοκίμων περί 
τών πρός άποτίναξιν τοΰ ’Οθωμανικού ζυγού επαναστασειον τοΰ 
Ελληνικοί' Έ θνους (1453 - 1821)-> Ά θήνα ι 1869, σελ. 178 κ. έξ.

" ΙΙερί τής έν Δημητσάνη Σχολής καί περί τών δΰο Ά γαπίων 
ευρίσκει τις επαρκή παρά τφ  Εϋθυμίφ Καστόρχη. « Περί τής έν 
Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής καί περί τών καθιδρυτών καί προ>- 
τιι)ν αυτής διδασκάλων. (Ά θήναι 1817).

’Επίσης είς τήν Δημητσάναν Κανδηλώρου (ώς άνωτέρω σελ. 14-
19). Ωσαύτως έν σελίδι 40-41 τοΰ αύτοΰ. Καί διάφοροι άλλοι ά
ναφέρουσι σχετικά τινα π. χ. Προλεγόμενα I. Φιλήμονος, ως ανω
τέρω σελ. γ'. σημείωσις α'. Φραντζή, Ιστορία , ώς άνωτέρω σελ. 
83 σημ. 1. Ιστορ ία  Μ. Οικονόμου, (ώς άνωτέρω) σελ. 868. Γορτυ
νία Κανδηλώρου, ώς άνωτέρω, σελ. 138-141. Τοΰ αυτοΰ ή «Δημη
τσάνα καί ή Σχολή αυτής είς Αρκαδικήν Ε πετηρίδα, τεΰχ. β'. 
Ά θήναι 1906, σελ. 40-42. Ε π ίσης Σ άθα  Νεοελληνική Φιλολογία 
σελ. 626-629.

καί ’Αντώνιον όνομαζόμενον επειδή δέ ήτο καλώς κατηρ- 
τισμένος, τόν άπέστειλεν έκεΐΟεν είς Δημητσάναν πρός 
διεΰθυνσιν τής έκεΐ Σχολής. Ό  δέ Λεονάρδος άφοΰ διηυ- 
θέτησε τά τής Σχολής Σμύρνης άπήλθεν εις Ιεροσολυμα 
(εκτοτε προσετέθη είς τό έπώνυμόν του καί τό γνώρισμα 
τοΰ Χατζή) καί κατόπιν είς τό Σίναιον Ό ρος, έξηκολοΰ- 
θησε δέ τάς διδακτικάς του περιηγήσεις, φέρων κατόπιν 
καί τόν τίτλον τοΰ Οικουμενικού 'Ιεροκήρυκας, καί τέλος 
κατέληςεν είς τό ’Άργος, ένθα, ως δέχονται, ΐδρυσεν ιδίαν 
Σχολήν.

Ή  Σχολή Σμύρνης, πρός διευθέτησιν τών πραγμάτων 
τής οποίας έκλήθη ό ’Αγάπιος Λεονάρδος, είναι ή περιώ
νυμος και, ήδη έν ακμή «Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης». 1

Κατά τά έτη δηλ. 1718- 1720, τή πρωτοβουλία τοΰ Μη
τροπολίτου Σμύρνης Άνανίου, προσελήφθη διδάσκαλος έν 
«υτή ό έξ Ιθάκης ’Ιωάννης Δενδρινός, μαθητής τοΰ προϊστα
μένου τής Σχολής Πάτμου Μακαρίου, καρείς δέ μοναχός 
μετωνομάσθη 'Ιερόθεος. Ουτος ητο τό κέντρον πάσης έν 
τή Σχολή δράσεως μέχρι τοΰ θανάτου αυτοΰ έπισυμβάν- 
τος τφ  1780. Τότε έκλήθη δ ’Αγάπιος κατά την επιθυ
μίαν τοΰ 'Ιεροθέου, έκδηλωθεϊσαν καί έν τή διαθήκη α ϊ
τόν, δπως συμπράξη μετά τοΰ Ίερομονάχου Χρύσανθού. 
'Ο ’Αγάπιος φαίνεται, δτι έπ’ ολίγον μόνον παρέμεινεν είς 
Σμύρνην, έξακολουθήσας, ώς εϊπομεν ήδη, τάς περιηγήσεις 
του, τέλος έπανήλθεν είς Πελοπόννησον καί ίσως έγκατε- 
στάθη είς ’Άργος. -

Περί δέ τής Σχολής ’Άργους, ήν οί τά σχετικά θέματα 
έρευνήσαντες δέχονται ώς ίδρυθεΐσαν, υπό τοΰ ’Αγαπίου, 
έχομεν πληροφορίας δλως νέας.;i

Αυτη ίδρΰθη ολίγον προ τοΰ έτους 1798. ”Αν δεχίΐώ- 
μεν τό έτος 1790 δέν θά εΐμεθα μακράν τής αλήθειας. 
Κλίνομεν νά πιστεΰσωμεν, δτι ό περιηγούμενος καί κρα
τών τήν εκπαιδευτικήν δάδα μέγας δντως είς τό ειδός του 
’Αγάπιος δ Δεονάρδος, είναι δ συντελέσας διά τών προ
τροπών του είς τήν ΐδρυσιν καί τής Σχολής Άργους. 
Αυτός είναι δ χαρακτήρ του, αυτός δ προορισμός του. 
Διά τόν αυτόν λόγον δεχόμεθα, δτι έδίδαξε καί έν αυτή 
καί είδικώς δτι υπήρξε διδάσκαλος άνωτέρων πως μαθη
μάτων εις τόν Γερμανόν, άλλ’ όχι καί δτι διέμεινεν δ Λεο
νάρδος διαρκώς και έπί πολυ έν Ά ργει.

Είς τήν παγίωσιν τής Σχολής πολύ συνετέλεσε κατά τδ 
1798 καί δ Μητροπολίτης Ναυπλίου ’Ιάκωβος περί ού 
θά δμιλήσωμεν κατώτερο) - δανείσας τούς «γέροντας καί 
προεστούς καί Ιπιτρόπους τής πολιτείας ’Άργους» χρημα-

1 ΓΙερί αΐιτής ίκανώς διαφωτιστικά τά έν τφ  σιιγγράιιματι τοΰ 
Μ. Παρανίκα. <'Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης» (Ά 
θήναι 1885). 'II  Σχολή αυτη (Μεγάλον Σχολεϊον, Ελληνική Σχολή, 
Έλληνομουσεΐον) άπό τοΰ 1733 μετωνομάσθη Ευαγγελική. Τώ 
1778 έκάη καί κατόπιν άνιδριιθη.

- Δικαίως ό Παρανίκας ένδοιάζει αν έδίδαξεν έν τή Σχολή ο 
Α γάπιος, ον παραδόξως χαρακτηρίζει ώς άγνωστον (σελ. 21 σημ. I) 
ένφ αλλαχού χαρακτηρίζει αί'τόν, δεχόμενος τά παρά τφ  Καστορ- 
χη ώς ακριβή, ώς μαθητήν τοΰ Ιεροθέου (οελ. 22)· τό έτι δε πα- 
ραδοξότερον είναι, δτι δέχεται τόν Α γάπιον ώς συνδιδάσκαλον τοΰ 
Χρυσάνθου τίπό τοΰ 1780 (σελ. 19). Ό  αγνοούμενος δέ Α γάπιος 
έν σελ. 21, είνε γνωστός έν σελ. 167, έν [| καταλέγεται, μετά τοΰ 
Γερασίμου Γούνα, είς τούς μαθητάς τοΰ Σχολείου, χαρακτηριζό
μενων άμφοτέρων ιός ιδρυτών κατόπιν τής Σχολής Δημητσάνης. 
Περί τοΰ ΙΙαπαντωνοποΰλου οΰδέν άπαντφ παρά τφ ΙΙαρανίκα.

!| Αΰται οφείλονται είς τάς ανακοινώσεις τοΰ έν ’Ά ργει ιστοριο
δίφου κ. Δ. Βαρδουνιώτου. Διά τά  κατά τήν έπανάστασιν έκπαι- 
δευτίκά ’Άργους, δρα καί τήν διατριβήν του «τό έν Ά ρ γ ε ι κεντρί* 
κόν Σχολεϊον τής Ελλάδος.» (Άργολικόν Ή μερολόγιον έκδιδόμε- 
νον υπό τοΰ έν Ά θήνα ις Συλλόγου τών Ά ργείων τοΰ έτους 1910) 
(Ά θήναι 1910) σελ. 62.
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τικόν τι π οπόν, προσιεβέν βεβαίως είς τάς λοιπάς εισφο
ράς. Τά χρήματα δμως ταϋτα ό Άρχιερεύς, « με καλήν του 
ευχάριστησιν, ώς λέγει το χρεωστικόν ομόλογον, καί δια 
ψυχικήν του σωτηρίαν, τά άφιέρωσεν εις τό 'Ελληνικόν καί 
κοινόν σχολείον τής Χώρας, οπού έσΰστησαν» οι δανει- 
σθέντες τό ποσόν. Ταϋτα βέβαιοί τό περισωθέν σχετικόν 
ομόλογον.1 Ά λλη Σχολή κατά τους χρόνους έκεινους εν 
Ά ργει, καί δή ιδιωτική τοΰ Αγαπίου Λεονάρδου, δεν εί
ναι μέχρι τοΰδε τουλάχιστον γνωστή. -

’Ή δη υπολείπεται να όμιλήσωμεν περι Αγάπιου του
Παπαντιονοποΰλου,

'Ο διδάσκαλος ουτος διηΰθυνε την Σχολήν Δημητσάνης 
επί :’>2 συνεχή ετη, ήτοι από τοΰ 17*1 μέχρι του 1*12, οτε 
άπέθανεν. Άποθανόντος τοΰ νεωτέρου τοΰτου Α γάπιου, 
ήλ&εν είς Δημητσάναν εξ Ά ργους ό πρεσβυτερος, οπο)ς και 
ενταύθα διευθετήση τά τής Σχολής, παραμείνας δ’ έκει επι 
τινα χρόνον έπανήλθεν εις Ά ργος, δπου άπέθανε τφ  1*1.') 
είς ηλικίαν, ώς πιστεύεται, 7* ετών.

ΙΙερί τοΰ Αγαπίου Ι Ιαπαντω νοποΰλου  τοΰτου πιστευου- 
σιν, δτι άφοΰ εξέμαθε τά στοιχειώδη γράμματα έν Δημη- 
τσάνη, μετέβη είς Σμύρνην παρά τώ Ίεροθέω. Κατόπιν ήκο- 
λοΰθησε, πάντως μετά τό ετος 177*, τόν διδάσκαλον του 
Γεράσιμον Γούναν, τόν έτερον τών Ιδρυτών ώς ειδομεν της 
εν Δημητσάνη Σχολής,3 είς Χίον, δπου, έν τη Μονή του 
Αγίου Μηνά τής Χίου, μετ’ ου πολυ άπέθανεν ο 1 ερασιμος.

Κατά ταϋτα λοιπόν δεν φαίνεται δλως έξηκριβωμε- 
νοΛ', δτι έν Σμύρνη συνήντησεν αυτόν ό Α γάπιος Λεο- 
νάρδος, ώς πολλάκις μέχρι τοΰδε έγράφη, έκτος δν δεχθω- 
μεν, δτι έκ Χίου, μετά τόν θάνατον τοΰ Γερασίμου, μετεβη 
ό Παπαντωνόπουλος είς Σμύρνην όχι βεβαίως οπως σπου- 
δάση π λέον-κα ί έκείθεν κατόπιν τής συνάντησεώς του μετα 
τοΰ Αγαπίου Λεονάρδου, τώ 17*0, άπεστάλη εις Δημη- 
τσάναν ώς διευθυντής τής εκεί Σχολής. Προ τής αναχω- 
ρήσεώς του διά τήν Δημητσάναν, ακολουθών την παραδο- 
σιν, έκάρη μοναχός ό Αντώνιο: καί ελαβε τό όνομα Αγά
πιος. 1 Μέχρι τοΰδε εν τοΰτοις τό όνομα τοΰ Παπαντυννο- 
ποΰλου δεν είναι μεταξύ τών γνωστών μαθητών της Σχο
λής Σμύρνης καί Χίου. ·’

*
❖ *

Είς τό Ά ργος διαμένων χάριν των σπουδών του ό 
Γερμανός έξετιμήθη, (ραίνεται, διά τάς πολλάς αυτου αρε- 
τάς καί προσελήφθη ώς γραμματεΰς παρά τοΰ Μητροπο
λίτου Ναυπλίου καί Ά ργους Ιακώβου, “ διατελέσαντος Μη
τροπολίτου από τοΰ έτους 17*7 μέχρι τοΰ έτους 1*00.

. Τό ομόλογον τούτο μετά πλήθους Αλλων ιστορικών εγγράφων 
έκ τού ’Αρχείου Δ. Περρούκιί έδωρήσατο ό Δ. Βαρδουνιωτης, τα- 
ξινομήσας αυτά πρότερον χρονολογικώς, είς τήν 'Ιστορικήν και
Εθνολογικήν 'Εταιρείαν τής Ελλάδος. ,

* Τό κοινοτικόν τούτο σχολεΐον Ά ργους έκειτο κατά το Μ Λ 
άκρον τής σήμερον δημοτικής πλατείας, πλησίον καί Ν του Ναου 
τού Α γίου Ίωάννου (Ή μερ. Ά ργους ώς ανωτέρω σελ. bh.) _ _

■* Καστόρχη ώς άνωτέρω σελ. 14. Τό άναγραφόμενον παρ αυτου 
και παρ’ άλλων, δτι ό Γούνας διηιΛυνεν ή απλώς διηυΟετησε τα 
τής Σχολής Χίου αποκρούονται παρά τών νεωτέρων ερευνητών. Ι
δίως ό κ. Π. Ζερλέντης, έν ανακοινώσει του εύγενως παρεχωρηιΗι- 
οη ήμϊν καί έϊηγμένη έκ τού άνεκδότου συγγράμματος του : « ΙΙερι 
τής επί Ό σμανιδών παιδείας έν Χίο) , οι”τε δτι εδιδαξε καν εν Χ .φ

ό Γούνας δέχεται.
1 Καστόρχη ώς άνωτέρψ σελ. 1<>.  ̂ ^
“ Ό  Κανδηλώρος εις τήν Γορτυνίαν (ώς ανωτέρω σελ. 11 ) 

θέλει τόν Παπαντωνόπουλον μαθητήν τής Σχολής Χίου, εν δε τή 
Δηιιητσάνη (ώς ανωτέρω σελ. 1(ί) μαθητήν της Σχολής ΣμωίΛη^.

’·> Ό  Λαμπρυνίδης σημειοΐ, ( Μιχ. Γ. Λαμπρυνιδου. II Ναυπλια 
-  &ιό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τώ ν καθ’ ή μας ιστορική

Ε πειδή δέ ώς ετος ΐδρΰσεως τής έκει Σχολής εδέχθημεν 
τό 1790 καί ό Γερμανός είς Σμύρνην μετέβη, ώς θά ίδω 
μεν κατωτέρω, προ τοΰ 17ί>7, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
τόν Γερμανόν από τοΰ 1791 - 1796, τό πρώτον ώς σπου
δαστήν έν Ά ργει καί κατόπιν ιός γραμματέα τοΰ Μητρο
πολίτου ’Ιακώβου. ^

X) Μητροπολίτης οΰτος ώνομάζετο ’Ιάκωβος Αρμογα- 
βλης-Γαλάτσης, 1 ανήκε δέ είς διακεκριμένην οικογένειαν 
τής Καλαμάτας καί έξεπαιδεΰθη έν Δημητσάνη. Ιερομόνα
χος ών έξελέγη τό πρώτον Μητροπολίτης ’Ωλένης κατα Φε
βρουάριον τοΰ 1777 διατελέσας ώς τοιοΰτος μέχρι του 
17*7, οτε προηχθη είς Μητροπολίτην Ναυπλίου καί Ά ρ 
γους,’ τής Μητροπόλεως ’Ωλένης ενωθείσης τή τών Π α
λαιών Πατρών. Ό  ’Ιάκωβος άπέθανε τόν ’Ιανουάριον του 
1Η00, διάδοχος δέ αΰτοΰ έξελέγη δ Γεράσιμος. -

Παρά τψ Ίακώβφ γραμματεΰων ό Γερμανός φαίνεται 
δτι έκάρη μοναχός καί έχειροτονήθη διάκονος, μετονομα-
σθείς από Γεωργίου, I ερμανος. -1 ^

Γενόμενος κληρικός ό Γερμανός δεν ήτο δυνατόν να 
λησμονήση δτι ύπήρχέ που Άρχιερεύς, ό μέγας συμπο
λίτης του Γρηγόριος, ό Έθνομάρτυς^ Πατριαρχης I ρηγο- 
ρ,ος ό Ε'., Μητροπολίτης ών τότε Σμύρνης.1

ιιελέτη. Ά θήνα ι 1898) σελ. 354 σημ. 1, δτι 6 ’Ιάκωβος ήτο έκ Δη
μητσάνης καί δτι είχε χειροτονήση είς Ναύπλιον διάκονον αυτου 
τόν συμπολίτην καί πιθανώς ανεψιόν του Γερμανόν. » Ταυτα είναι

ανακριβή. , .
■ Ασφαλείς περί τού ονόματος καί τής πατρώος τ ο υ  Μητρο

πολίτου τούτου πληροφορίας είιρίσκομεν είς το Αργολικον Ημε- 
ρολόγιον (ώς ανωτέρω σελ. 98), παρεχομένας ί,πο του ιστοριοδι- 
φου κ. Δ. Λουκάκη είς τήν δ ια τ ρ ιβ ή ν  αύτού . Επίσκοποι Αργους 
καί Ναυπλίας» (σελ. 9(5 —99) συμπληρωθείσας δια προφορικής του

ίδιου άνακοινώσειος. .
Τάς αύθεντικάς ταύτας πληροφορίας οφειλομεν εις τον αλ- 

) οτε 1 Λρχειοφύλακα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Άρχιμανδρι- 
την κ. Χριστοφόρον Κνήτην καί ήδη Επίσκοπον Σταυρουπολεως.

» Τούτο δύναται νά Οεωρηθή ασφαλές. Α κριβώς ομως ο χρό
νος καθ’ δν ελαβε τό μοναχικόν σχήμα αγνοείται μέχρι τουδε. Ο 
I. Φιλήμων είς τά Προλεγόμενά του (ώς άνωτέρω σελ. γ ,) λέγει 
άπλώς, δτι έχειροτονήθη διάκονος τού Μητροπολίτου Ναυπλίου 
’Ιακώβου. Τό αύτό επαναλαμβάνει καί ό ΑΙνιάν (Βιογραφία ως 
άνωτέρω σελ. 5.) Ό  Πουκεβίλ είς τήν Ιστορίαν του (ως ανωτέρω 
τόμ. II. σελ. 307) σημειοΐ, δτι μετέβη παρά τψ Μητροπολίτη Αρ
γους, οΰτινος υπήρξε γραμματεΰς μέχρι τού θανάτου του Μητρο
πολίτου τοΰτου, δπερ δέν είναι δυνατόν νά είναι ακριβές, διότι ο 
Μητροπολίτης άπέθανε τψ 1800, καί 6 Γερμανός, ,.ς  θ α  ίδωμεν, 
εύρίσκετο είς Σμύρνην παρά τψ Γρηγορίψ προ του 1 ,9 ,. Ο Ιο ύ 
δας σημειοΐ, δτι στερούμενος ό Μητροπολίτης Ι<ΛΧ.ο)|1ος Γραμμα- 
τέως έζήτησε τοιοΰτον έκ Δημητσάνης, δπου ο διδασκαλος Γεώρ
γιος Χατζή Α γάπιος (!) άπέστειλε τόν Γε,όργιον Κοτζαν, εις ον 
μετά τινας μήνας προέτεινεν δπως τόν χειροτονηση Διάκονον (Γου- 
δα ώς άνωτέρω σελ. 92-93.) Ό  Κανδηλώρος είς την Δημητσαναν 
(ώς άνωτέρω σελ. 91) άναγράφει έπίσης, οτι ο Αργολιδος Ιάκω
βος έζήτησε γραμματέα καί έπέμφθη πρός αυτόν ο Γερμανός υπο 
τού Ά γαπίοΐ', καί δτι ό Μητροπολίτης οΰτος ευθυς τον ανέδειξε 
διάκονον, μετονομάσας Γερμανόν ό αύτός είς τον I ρηγοριον Ε 
(ώς άνωτέρω σελ. 22) σημειοΐ, δτι άφού εμαθητευσεν εις Δημη
τσάναν, μετέβη είς Ά ρ γο ς  πρός συμπλήρωσιν των σπουδών του, 
προσληφθε-ic συγχρόνως (ός γραμιιατεΰς υπο του Επισκοπου Ναυ
πλίας Ιακώβου. Ό  ΙΙαπούλας τέλος (ώς άνωτέρω σελ. ,)) οτι με
τέβη· ό Γερμανός είς Ά ργος, έκεΐ δέ έχειροτονηίΐη Διάκονος,

• Ό  Γρηγόριος έγένετο Μητροπολίτης Σμύρνης την 1 Αυγου- 
οτου 1785 καί άνέλαβε τά καθήκοντά του, έπανελθ,.νν εκ Κων
σταντινουπόλεως εις Σμύρνην, τήν 14 ’Οκτωβρίου ,8.6 (ιδε Καν
δηλώρου Γρηγόριος Κ . ώς άνωτέρω σ. 11,) Διετελεσε Μητροπο
λίτης Σμύρνης μέχρι τής 1 Μαίου 1797, οτε ανυψωθη εις Πα- 
τριάρχην καί άνεχώρησε διά Κωνσταντινούπολη', αφικομενος έκει 
τήν 9ην Μαίου 1797 (Μανουήλ Ί .  Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες 
(ειδήσεις ίστορικαί, βιογραφικαί περί τών ΙΙατριαρχών Κωνσταν
τινουπόλεως υπό Ά νδρέου τού Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ · 
30-1884) έν Κωνσταντινουπόλει (1890] σελ. (>7ι> - <>,(>).
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Μετέβη λοιπόν παρ’ αΰτφ, πάντως ως εϊπομεν προ τοΰ 
Μαίου τοΰ έτους 17ί*7, καί παρέμεινε πλησίον του ως 
Διάκονος. "Αν μετέβη έξ ιδίας άποφάσεως ή κατόπιν συνεν- 
νοήσεως μετά τοΰ Γρηγορίου και συγκαταθέσεως τοΰ Ι α 
κώβου, άφοΰ ή μετάβασίς του έγένετο προ τοΰ θανάτου 
τοΰ Ιακώβου, δεν έξακριβοϋται- τό δτι δμως έφυγε κρυφά 
έκ Ναυπλίου, οπως βέλου σί τινες, δεν φαίνεται σύμφωνον 
πρός τόν χαρακτήρά του. 1

Έγράφη δηλαδή,2 δτι εις τόν Γερμανόν Ιφάνη μικρά 
ή ΆργολΙς «δθεν μια τών ημερών έγένετο άφαντος έν 
άγνοια και άκουσίως τοΰ γέροντος αυτοΰ καί κατέφυγεν 
εις τι,να άνω τής πόλεως τοΰ "Αργους Μονήν. Πλοίου δέ 
έκπλέοντος τότε έκ τών Μύλων τής Άργολίδος εις "Υδραν 
έπεβιβάσΟη έν αΰτφ ό Γερμανός και δΓ ετέρου έξ "Υδρας 
άπήλθεν εις Σμύρνην,» προσελθών ευθύς είς τόν Γρηγό- 
ριον, δστις τόν προσέλαβεν ως Διάκονόν του, άγαπήσας 
αυτόν ώς Υδιόν του υιόν. Ή  φυγή αυτη τοΰ Γερμανοϋ, 
παρ’ ενός μόνον έκ τών βιογράφων του μνημονευόμενη, 
δεν είναι πιθανή, ώς άπάδουσα, ώς εϊπομεν, πρός τόν 
νομοταγή χαρακτήρα τοΰ Γερμανοϋ και πρός τάς αύστη- 
ράς άρχάς τοΰ Γρηγορίου, μή έπιτρεπομένου εις αυτόν νά 
δεχθή δραπέτην άλλου Μητροπολίτοχι, δσον συμπαθώς καί 
άν ύποτείΐη δτι διέκειτο πρός τόν δραπέτην αυτόν.

'Οπωσδήποτε δεχόμεθα τόν Γερμανόν είς Σμύρνην, ώς 
Διάκονον τοΰ Γρηγορίου, μέχρι τής άναρρήσεως αυτοΰ είς 
Πατριάρχην.!!

Άναχωρήσαντος δέ τοΰ Γρηγορίου δια Κωνσταντινού
πολη1 περί τάς άρχάς Μαίου 17!)7, συναπήλθεν, ώς φαίνε
ται καί ό Γερμανός εις Κωνσταντινούπολη·, προαχθείς μά
λιστα, ώς πιστεύεται, και είς ’Αρχιδιάκονον.

Έ ν  τοίς Πατριαρχείοις, ώς έγράφη πολλάκις, ό Γερμα
νός είργάσίίη πρός περισυλλογήν τών στοιχείων, έφ’ ών 
έστηρίζοντο τά προνόμια, τά έξασφαλίζοντα τήν ΰπαρξιν 
καί την σχετικήν ακμήν τών άνά τήν Πελοπόννησον ιδίως 
Μονών. Τά στοιχεία ταΰτα δμως ήτο ανάγκη νά συμπλη- 
ρονΟώσι δΐ’ έπίτοπίου έρεύνης. Ώ ς έκ τούτου, ώς έγράφη, 
άπεστάλη Έξαρχικώς εις Πελοπόννησον. ’Αλλά πότε άπε
στάλη; πόσον διέμεινεν; ή σπουδαιοτάτη αποστολή αυτη 
άνετέθη είς μόνον αυτόν ή καί είς άλλους;

Περί πάντων τούτων σιωπώσιν οί βιογράφοι τοΰ Γερ
μανού, περιόριζα με νοι. εις τό νά πιστεΰωσιν, δτι εκτοτε 
ήρχισε νά σχηματίζηται ί| άγαίΙή περί αυτοΰ φήμη έν ΙΙε- 
λοποννήσω, καί δτι δταν, περατώσας τήν αποστολήν του, 
έπανήλθεν δ Γερμανός, ό Πατριάρχης καί προστάτης του 
Γρηγόριος ό Ε '. ή™ ήδη έξόριστος είς "Αγιον Ό ρ ο ς .1

1 Ό  ΙΙουκεβίλ, ώς εΐδομεν, είς τήν ιστορίαν του πιστεύει, δτι 
μετά τόν θάνατον τοΰ ’Ιακώβου μετέβη ό Γερμανός είς Σμύρνην 
(Ας άνωτέρω Τ. II. σελ. 307) προτραπείς είς τοΰτο υπό τοΰ συμ
πολίτου του Γρηγορίου. ’Επίσης ό Ί .  Φιλήμων (Προλεγόμενα ώς 
άνωτ. σ. δ ') δέχεται, δτι άποβιώσαντος τοΰ ’Ιακώβου μετέβη είς 
Κωνσταντινούπολη’ ό Γερμανός. ’Επίσης ό Λίνιάν (ιός άνωτέρι» 
σ. 5) δτι μετέβη είς Σμύρνην ό Γερμανός, άποθανόντος τοΰ Ι α 
κώβου. Ό  Θωμόπουλος πάλιν ('Ιστορία Πατρών ώς άνωτέρω σ. 
409) δέχεται, δτι μετέβη έκ Ναυπλίου άπ’ ευθείας είς Κωνσταν- 
τινούπολιν· τό αυτό δέχεται καί ό Λαμπρυνίδης (ώς άνωτέρω <ι. 
354, σημ. 1). Ό  Κανδηλώρος είς τήν Δημητσάναν (ώς άνωτέρω 
σ. 91) σημειοΤ απλώς, δτι μετέβη ό Γερμανός είς Σμύρνην χάριν 
εύρυτέρων σπουδών, προσί)έτων είς τόν Γρηγόριον Ε' (σελ. 22), 
δτι μετεκλήθη ύπό τοΰ Γρηγορίου είς Σμύρνην έκ Ναυπλίου. Ά - 
τυχώς δέν σημειοϊ πόθεν εξάγει τοΰτο.

2 Γούδα (ώς άνωτέρω, σελ. 9 3 -94 .)
!| Περί τής βραχείας ταύτης τοΰ Γερμανοϋ διαμονής εϊς Σμύρ

νην οΰδεμίαν μέχρι τοΰδε άνεύρομεν πληροφορίαν.
4 Ό  Ί .  Φιλήμων είς τά Προλεγόμενα του (ώς ανωτέρω σελ. δ') 

δέχεται, δτι «άπεστάλη είς Πελοπόννησον ώς Έ ξαρχος κατά τό

Άλλ’ ή πρώτη Πατριαρχεία τοΰ Γρηγορίου διήρκε- 
σεν, άπό τής 1 Μαίου 17117 μέχρι τής 19 Δεκεμβρίου 
17ί>Κ. Ώ στε πάντως κατά τό βραχύ αυτό διάστημα 
θά άνεχώρησεν ό Γερμανός διά τήν Πελοπόννησον, θά 
έπανήλθε δέ κατά τό πρώτον έτος τής εξορίας τοΰ Πα- 
τριάρχου. 1

Έ ν  Πελοποννήσφ οιίτε έγγραφόν τι ούτε παράδοσιν περί 
τής Εξαρχίας τοΰ Γερμανού κατωρίΙώσαμεν νά εύρωμεν. -

Ε πίσης ματαία άπέβη καί ή έν τοΐς Πατριαρχείοις 
έρευνα.!!

['Έ πεται συνέχεια]

“ 01 Ε Α Λ Η Ν Ε Σ  Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Ι Τ Σ Α Ν „ *

«. Επειδή πιθανόν είναι τό παρόν θέρος νά φημισθή διά 
περιστατικά ουσιωδέστατα ώς πρός τής Ελλάδος τήν έλευ- 
Οέρωσιν, ή νά φέρη τήν ολόκληρον καταστροφήν τών κα
τοίκων τοΰ Μωρέα και, τών γειτόνων Επαρχιών, δικαιό- 
τατον είναι διά τούς "Ελληνας, οπού τόσον δυσέλπ ιστόν 
αγώνα, όχι μόνον διά έλευθερίαν, αλλά καί διά ζωήν, αγω
νίζονται σήμερον, νά γίνουν είς τό Κοινόν γνωστά ολίγα 
τινά ιδιαίτερα τής άλώσεως τής Τριπολιτσάς· συμβάν, παρ-

1800.» Ά λλά τότε ήτο Πατριάρχης ό Νεόφυτος, πατριαρχεύσας 
τό Βον, ώς γνωστόν, άπό τοΰ τέλους τοΰ 1798 μέχρι τοΰ έτους
1801, δτε τόν διαδέχεται ό Καλλίνικος, πατριαρχεύσας τό Α®» άπό 
τοΰ 1801 μέχρι τοΰ 1806. Ά λλά καί οί τρεις Πατριάρχαι ούτοι 
είργάσίίησαν υπέρ τής βελτιώσεως τής καταστάσεως τών Μονών, 
ό τελευταίος μάλιστα είδικώς καί υπέρ τής έν Πελοποννήσφ Μο- 
νή'ς τής Λαύρας (Γεδεών ώς άνωτέρω σ. 1577 - 680). Ό  Αίνιάν 
δέχεται ώρισμένως, δτι ή αποστολή έγένετο παρά τοΰ Γρηγορίου 
καί δτι μετά τήν περάτωσιν τής αποστολής του, ό Γρηγόριος ήτο 
ήδη έξόριστος, (ώς άνωτέρω σελ. 6 ). Τά αύτά δέχεται καί ό Καν
δηλώρος είς τήν Δημητσάναν (ώς άνωτέρω σ. 91), προσθέτων 
τήν βεβαίωσιν, δτι ή αποστολή του επέτυχε πληρέστατα. Τά αύτά 
επαναλαμβάνει καί είς τόν Γρηγόριον Ε'. (ώς άνωτέρω σ. 39). 
Είς τόν Γρηγόριον άποδίδει τοΰτο καί ό Ι’ούδας, προσθέτων, δτι 
έζήτησε παρά τής Πύλης καί νέα έπικυρωτικά έγγραφα (ώς άνω- 
τερω σ. 9 4 -95 ).

1 Ή  δευτέρα Πατριαρχεία τοΰ Γρηγορίου άρχεται άπό τάς άρ
χάς τοΰ ’Οκτωβρίου 1806 καί περατοΰται τήν 10 Σεπτεμβρίου 
1808, δτε παρητήθη καί άπεσύρθη είς ΙΙρίγκηπον, έξορισθείς έ- 
κεΐθεν πάλιν είς "Αγιον ’Όρος· ή δέ τρίτη Πατριαρχεία άρχεται 
τήν 14 Δεκεμβρίου 1818 (τήν 19 Ίανουαρίου 1819 έφθασεν εϊς 
Κωνσταντινούπολιν) καί καταλήγει κατά τήν ημέραν τοΰ μαρτυ
ρίου του, δηλ. τήν 10 ’Απριλίου 1821 (δρα Γεδεών ώς άνωτέρω 
σελ. 680 καί 684). "Ωστε κατά τήν εκλογήν τοΰ Γερμανού ώς Μη
τροπολίτου, κατά Μάρτιον τοΰ 1806, ώς θά  ίδωμεν κατωτέρω, δέν 
ήτο Πατριάρχης ό Γρηγόριος.

- Ό  'Ηγούμενος τής Μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου κ. Γερμα
νός Παναγιωτάπουλος, φιλοφρόνως γράφων ήμΐν έκ Καλαβρύτων 
τήν 1 Ίανουαρίου 1911, άπαντά δτι ούδεμία σχετική πληροφο
ρία οίίτε έγγραφος ούτε έκ παραδόσεως υπάρχει.» Ε πίσης ό 'Η 
γούμενος τής Μονής Ταξιαρχών κ. Πανάρετος Ινωνσταντινίδης 
φιλοφρόνως γράφων ήμΐν έκ τής Μονής αυτοΰ (29 Δεκεμβρίου 
1910) σημειοϊ: ούδεμία έγγραφος ή προφορική πληροφορία δια
σώζεται ενταύθα, περί τής άποστολής τοΰ Γερμανού έκ Κωνσταν
τινουπόλεως είς Πελοπόννησον κλπ.» Τέλος ό Η γούμενος τής 'Α
γίας Μονής Λαύρας έκρινε καλόν νά μή άπαντήση. Έθεωρήσαμεν 
μάταιον ν’ απευθ υνθώ μεν καί πρός άλλας Μονάς.

* Ό  διαπρεπής ’Επίσκοπος Σταυρουπόλεως κ. Χριστοφόρος έν 
άνακοινώσει του πρός ημάς σημειοϊ, δτι διερευνήσας πάντα τά 
σχετικά έγγραφα τής εποχής εκείνης, ούδαιιοΰ άπήντησεν δτι άπε
στάλη έξαρχικώς είς Πελοπόννησον ό Γερμανός. Ό  Ά γιο ς  Σταυ
ρουπόλεως όμως προσθέτει έν τή πρός ημάς άνακοινώσει του 
καί τά εξής άξια σημειώσεως : < τφ  1803, ’Ιουλίου 10, ύπό τήν 
ιδιότητα τοΰ Έξάρχου έστάλη ό Σταγών, είς τόν όποιον δίς έξε- 
φράσθη ή ευαρέσκεια τής ’Εκκλησίας, ό έπί τ[| επιτύχει διεξαγωγή 
τής άνατεθεΐσης αϋτώ εντολής. »

* ’ΈκΟεσις κυκλοφορήσασα τφ  1822 Ελληνιστί καί ’Αγγλιστί.
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ρησιασμένον κατ’ άρχάς μέ τόσον άποτρόπαιον χρώμα, 
ώστε νά προξενήση εις πολλών νοΰν αισθήματα δχι φ ι
λικά πρός τούς "Ελληνας. Τοιαϋτα αισθήματα έλπιζύμεναν 
είναι νά μην υπάρχουν πλέον επροξενήθηκαν από την 
ιδέαν, δτι οι "Ελληνες επάτησαν συνθήκας, όποϋ μέ τους 
Τούρκους έκλεισαν, και ακολούθως έφόνευσαν τούς εχθρούς 
των, άπατώντές τους άπιστα. Είναι ήδη πολλά καλά γνω
στόν, δτι dev εγεινε κάμμία ποτέ Σνν&ήχη 'Ελλήνων προς 
Τούρκους κατά τήν Τριπολιταάν. Η χωρα αυτή επαρθηκε 
μ’ έξάφνισμα, σχεδόν καθώς τόν παλαιόν καιρόν ή Σι- 
κυών και ή Κόρινθος- καί εις την συγχυσιν, αποτέλεσμα 
φυσικόν τοιαύτης περιστάσεως, αδιάκριτος σφαγμός έστά- 
θηκε τό παρεπόμενον, έν μέρει μέν διά την απηλπισμενην 
καί άτακτον Αντίστασιν τών Τούρκων (τών οποίων η φω
τιά από τήν Άκρόπολιν, από τά δώματα κ.τ.λ. ητον όλε- 
θριωτάτη εις τούς 'Έλληνας), προ πάντων όμως απο δί
ψαν έκδικήσεως διά τόν φόνον τών ’Αρχιερέων και προε- 
στώτων, όποϋ εύρίσκονται έκει κρατημένοι ενέχυρα.

«Ή  Τριπολιτσά έκυριεύθηκε μέ τόν ακόλουθον τρόπον.
01 Τούρκοι άπηλπισμένοι νά είμπορέσουν νά βασταχθοϋν 
μέσα εις τήν χώραν, ΰποφέροντες καί πολί) από έλλειψιν 
τροφής, νερού, από νόσους καί τήν φωτιάν τών πολιορ- 
κοΰντων, άρχισαν νά στοχάζωνται νά έλθουν είς συνθήκας. 
Άλλ’ επειδή έναντίαι γνώμαι έβασιλευαν εις τας βουλας 
των, πολλάκις καί έκοψαν τάς πραγματείας μέ τους "Ελ
ληνας, καί ευρίσκοντες έλπίδος ζωπυρον εις τόν Τουρκι- 
κον Στόλον, όποϋ έπλησίαζεν εις τό παραθαλάσσιον, νά 
τούς δώσιι βοήθειαν, έμάκρυναν τήν Αντίστασίν των, καί 
μέ παντοίας προφάσεις άπέφυγαν νά φέρουν είς τέλος τα 
πραγματευόμενα. Έ ν  τοσούτω, οί Άρβανΐται, κάμνοντες 
χωριστόν συμβιβασμόν, από τήν πόλη· επέρασαν είς το 
Ελληνικόν Στρατόπεδον, δπου έφοδιασθέντες μέ ζωοτρο
φίας, έπήραν τόν δρόμον τής Βοστιτσας υπο ελληνικής φυ
λακής οδηγίαν, καί άπεκεΤ πλεύσαντες, έπέστρεψαν εις τόν 
τόπον των. Πολλοί Τούρκοι, με τας γυναίκας και τα παι
διά των, άφήκαν καί αυτοί την Τριπολιτσάν, καί ήλθαν 
είς τό Ελληνικόν Στρατόπεδον, δπου έμειναν κρατημένοι, 
Άλλά τής χώρας ή μοίρα έφθασε πλέον όγλίγωρα έξ αι
τίας τών ιδίων Τούρκων και ή περιγραφή είναι απλώς η 
έξης. Μερικοί “Ελληνες στρατιώται έπλησίασαν είς τό τεί
χος τής Άκροπόλεως μέ καλάθια απ οπωρικα1 οι φυλα
κές Τούρκοι, απ’ δρεξιν νά τ’ απολαύσουν, τούς έβοήθη- 
σαν ν' άναίβουν αυτούς ήκολονΛησαν άλλοι; τά ολίγα 
αυτά παλληκάρια, άφ’ ου ανέβηκαν μιάν φοράν τό τείχος, 
εγειναν κύριοι ενός Πύργου, από τόν οποίον εξάπλωσαν 
τήν Ελληνικήν Σημαίαν. Ευθύς όποϋ από τό Ελληνικόν 
Στρατόπεδον έφάνηκεν ή Σημαία κυματίζουσα επάνω εις 
τής Τριπολιτσάς τόν II υργον, τό ολον στράτευμα ωρμη- 
σαν εις έφοδον, καί έβίασαν τά τείχη από όλα τά μέρη. 
Τών Ελλήνων ό θυμός, φλογωμένος από τάς άνωτέρω 
περιστάσεις, ή έκδίκησίς των δεν ησύχασε, πριν γινη με
γάλος σκοτωμός Τούρκων. Ένταυτφ, λόγος είς το Ελλη
νικόν στράτευμα διαδίδεται, οτι ο Ιουρκικος Στολος ε|>- 
γαλε μεγάλον σώμα στρατιωτών είς τά παραθαλάσσια, και 
ήρχοντο βιαστικά νά κτυπήσουν τό στράτευμα εμπρός εις 
τήν Τριπολιτσάν τότε τά πρός σωτηρίαν υπαγόρευσαν δ,τι 
πολλάκις έστάθηκε συγχωρημένον είς πολέμου καιρόν παρά 
τους βαλμένους κανόνας· οί "Ελληνες στρατιώται, ήδη νι
κήτα! είς μίαν μάχην, καί ετοιμαζόμενοι διά μίαν άλλην, 
ακολούθησαν τό παράδειγμα τού ’Αγγλικού στρατεύματος 
υπό τήν οδηγίαν τοΰ νικητοϋ Μονάρχου του κατά την 
περίφημον μάχην τού Άγιγκουρτ. Άρχισαν τών είς το 
στρατόπεδον των κρατημένων Τούρκων τόν σκοτωμόν, τον

οποίον όμως ό επαινετός τών αρχηγών των ζήλος έστα- 
μάτησεν, ευθύς οπού ό λόγος τοΰ ερχομού τού I ουρκικου 
στρατεύματος έμαθητεύθηκε νά ήναι χωρίς βάσιν.

«Οί φίλοι τής ελληνικής ελευθερίας θέλουν άναγνώσει 
μ’ ευχάριστη σιν τήν έ'κθεσιν ταύτην, ούτε θέλουν παρα
βλέπει τόσον ιερά δίκαια έξ αιτίας τών αισθημάτων, όποϋ 
διά τούς 'Έλληνας έλαβαν από τήν έσφαλμένην ιδέαν, δτι 
έπαράβηκαν συνθήκας. Ά ν  παραβάσεως τοιαύτης ήσαν 
υπεύθυνοι, ήθελαν είναι άξιοι τής κατακρίσεως κάθε φα
τρίας καί κάθε έθνους. Άλλά κατ’ ευτυχίαν δέν είναι καμ- 
μία αμφιβολία διά τό πράγμα.

« Ά ς κυττάξωμεν τώρα μίαν στιγμήν τών Γουρκων το 
φέρσιμον προ τής άλώσεως της I ριπολιτσάς’ και εκεϊ ι)έ- 
λομεν ευρει κατάλογον άπανθρωπου βαρβαροτητος, ικανής 
νά έρεθίση τους ’Έλληνας εις την πλέον τρομεραν αντα- 
πόδοσιν. Οι Τούρκοι είς τάς Πάτρας, πριν οί "Ελληνες 
κάμουν τό παραμικρότατον εχθρικόν κίνημα, άρχισαν εναν
τίον των πόλεμον πανωλεθρίας, φονευοντες πληθη Χριστια
νών, καί καίοντες τάς οικίας των. 'Ο Κεχαγιάς τοΰ Χουρ- 
σίτ Πασιά, Διοικητοΰ τού Μωρέα, έκαυσε πλήθος χωριών, 
υπάγοντας διά τήν Τριπολιτσάν, καί έπέρασεν από το 
σπαθί δλους τους Χριστιανούς, όποϋ ηύρε μέσα, ή είς τόν 
δρόμον του, χωρίς νά εύσπλαγχνισθη άνδρας, γυναίκας, 
ηλικίαν. Κλεισθείς εις τήν Τριπολιτσάν, έγινεν ένοχος δό
λου, τού οποίου παράδειγμα ούδ εις αυτά τά I ούρκικα 
χρονικά εύρίσκεται. Διά προσταγής τού βαρ[ιαρου τουτου 
ένδεκα Αρχιερείς, καί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός ΙΙροε- 
στώτων έθανατιόθηκαν κατ’ αυτόν εκείνον τόν καιρόν, 
καθ’ δν έλεγε νά πραγματεύεται μέ τους πολιορκοϋντας. 
’Ίσως ερώτηση τινάς πώς τόσοι Αρχιερείς καί ΙΙροεστώ- 
τες είς τήν Τριπολιτσάν, ή άπόκρισις θέλει δείξει τό φέρ- 
σιμον τών Τούρκων, ακόμη άπανθρωπότερον οι Αρχιε
ρείς καί οί ΓΙροεστώτες τών ’Επαρχιών εκαλέσθηκαν διά 
προσταγής τοΰ ΓΙασιά εις την Τριπολιτσάν, πριν ή έπα- 
νάστασις γίνη διόλου γενική, διά νά σκεφίΐούν τρόπους 
είς διατήρησιν τής ησυχίας τοΰ τόπου. Ηλθαν είς την 
Τριπολιτσάν, δυνατά εμπιστευμένοι είς τήν άθωότητά τω ν 
καί είναι πολλά καλά γνωστόν, δτι δέν ήξευραν τίποτε από 
τά περιστατικά, δπου έφεραν τοΰ Ύψηλάντη τήν έπανά- 
στασιν, ή από εκείνην, όποϋ τήν ακολούθησε, καί της 
όποιας αιτία έστάθηκεν ό σκοτωμός τού Ιΐατριάρχου καί 
τών Κορυφαίων τής Χριστιανικής Θρησκείας, ό χαλασμός 
τών Εκκλησιών κτλ. Οί Αρχιερείς και οι Προεστώτες 
έσυνάχθηκαν είς την Τριπολιτσάν, ευπειθείς είς τάς προσ- 
ταγάς τού ΓΙασιά' καί εκεί, καθ’ δν καιρόν έβαλλαν «τά 
δυνατά των, γινόμενοι μεσϊται μεταξύ τών επαναστατών 
ομογενών των καί τών τυράννων των, δλοι όμοϋ έκατα- 
σφάγηκαν από αύτούς εκείνους τους κακούργους, διά των 
όποιων την σωτηρίαν έπραγματεύοντο. Τό τραγικόν τούτο 
συμβάν έγινε γνωστόν εις τους Έλληνας εν ω εμβαιναν 
είς τήν Τριπολιτσάν καί ούτως άφρίζοντες από θυμόν δυ- 
σκολοκράτητον, εκδικήθηκαν (ώς κάθε άλλο στράτευμα 
ήθελε κάμει) τό αίμα τών φονευθέντων Ποιμένων καί 
αδελφών των μέ τόν σκοτωμόν κάμποσων χιλιάδων Τούρ
κων. Άλλά, μέ δλην τήν δίψαν τής έκδικήσεΐϋς, έπτακο- 
σιαι Τούρκικαι οίκίαι έφυλάχθηκαν, έξω από τάς οικίας καί 
τά χαρέμια τοΰ Χουρσίτ Πασια καί ώς καί αυτού τού 
βδελυρού Κεχαγιά του, όποϋ έκαυσε τάς πόλεις Πάτρας, 
Κόρινθον, Ά ργος καί Βοστίτσαν, καί διά προσταγής τού 
οποίου τόσαι χιλιάδες Ελληνες αφανισθηκαν.

« Μετα τήν άλωσιν τής Τριπολιτσάς η Κόρινθος έπαρα- 
δόθηκεν εις τους "Ελληνας μέ συνθήκην, καί ή συνθήκη 
έβάλθηκε πιστά εις πράξιν μέ δλας τάς φρικτάς άπανθρω-
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πότητας, όποΰ προ ολίγου οί Τούρκοι έκαμαν εις τήν δΐ'σ- 
τυχισμένην ΰπόθεσιν της Κασσάνδρας, όπου κρεμάσαντες 
εϊς δένδρα άνδρών, γυναικών, παιδιών κόίμποσας έκατο- 
στάς, έ.περνοΰσαν τόν καιρόν διά μερικώς ημέρας, πυρο- 
βολοΰντες τοίαϋτα θύματα Τουρκικής άγριότητος. Ά ν  οί 
"Ελληνες, επάνω είς τήν θέρμην τοΰ άγώνος, και έν φ 
έσύροντο είς μανίαν άπό τόν ερεθισμόν, όποΰ οί Τυραν- 
νοί των τούς εδωκαν (Τύραννοι οί πλέον μυσαροί καί αί- 
μοβόροι τοΰ ανθρώπινοί' γένους) έστάθηκαν σκληροί, κα- 
ταχρώμενοι τήν νίκην των, ή συνθήκη τής Κορίνθου, κα'ι 
ό 'Έρανος, όποΰ εις τό Μεσολόγγι έσυνάχθηκε δι’ άντί- 
ληψιν και σκέπην τών ορφανών όσων Τούρκων έσκοτώ- 
θηκαν, αρκετά δείχνουν, δτι, έν καιρώ συλλογισμού, είναι 
εύσπλαχνοι καί φιλάνθρωποι, κα'ι άξιοι τής ελευθερίας, διά 
τήν όποιαν τόσον ένδοξα αγωνίζονται τώρα.

«'Ύστερα άπό ταύτην τήν καθαράν εκθεσιν τών καθαυτό 
συμβάντων, άφίνεται είς τούς έραστάς τής ό'ντως ελευθε
ρίας, τοΰ Χριστιανισμού καί τής άνθρωπότητος, νά κρί
νουν, άν ήθελεν είναι πρέπον είς αυτούς ν’ αποστερήσουν 
τό Ελληνικόν γένος, ριμμένον εις τόν πλέον φρικτόν, 
πλήν ιερόν αγώνα διά τήν ελευθερίαν καί ύπαρξίν τών 
λειψάνων τοΰ ποτε περικλεούς ονόματος, άπό τήν προσ
τασίαν εκείνην καί ΰπεράσπισιν, όποΰ είναι τά μόνα ικανά 
νά προσθέσουν ενέργειαν καί δύναμη' εις τά ελληνικά στρα
τεύματα καί τούς Στόλους, εκ νέου πάλιν μαχομένους εις 
τήν Σαλαμίνα, τάς Θερμοπύλας, τόν Μαραθώνα διά τά 
τιμκότατατα συμφέροντα τής Πατρίδος των.

Έ ν Λονδίνφ.
Τ Ε Λ 0 2

Ψ Η Φ Ι Δ Ε Σ
( Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι )

Είς τό κεντρικόν σχολεϊον Λίγίνης σώζεται ή έξης επι
γραφή κεχαραγμένη έπί μαρμαρίνης πλακός και έντετοιχι- 
σμένη εις τήν Α πλευράν αυτού.

Ο Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η Σ  

Τ Η ι  Τ Ο Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Ν ΕΟ Λ Α ΙΑ ι  

ΤΟ  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ε ΙΟ Ν  Τ Ο Δ Ε  

Ε Δ Ε ΙΜ Α Τ Ο  

ΕΝ  ΕΤ Ε Ι  X |ΤΓ| Η Η Η Δ Δ Δ

[δηλαδή 1S.H0 ]

©
Εϊς τινα τών αιθουσών τοΰ Σχολείου τούτου έδίδασκεν 

ό Νεόφυτος Αούκας, τό δέ κάθισμά του σώζεται ακόμη 
εϊς τό Ελληνικόν Σχολεϊον Αϊγίνης.

m
Μέρος τοΰ οικήματος έν φ είχεν έγκατασταθή τό τυπο- 

γραφεΐον τοΰ Δούκα υπάρχει, εϊσέτι.
©

Εις τό ύπέρθυρον τοΰ ’Ορφανοτροφείου Λίγίνης δια
σώζεται ή έξης επιγραφή:

Ο Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η Σ  

ΤΟ  Ο Ρ Φ Α Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΟ Ν  

Α Ν Η Γ Ε Ι Ρ Ε Ν  

ΕΝ  ΕΤ Ε Ι  Χ|ΤΓ| Η Η Η Δ Δ Π I I I 
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©
Τώ 1822 έξεδόθη έν Λονδίνω Ελληνιστί καί ’Αγγλιστί

1 Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ φιλίστορος διδασκάλου κ. Λ. Πελεκάνου.

μικρόν φυλλάδιον φέρον τήν επιγραφήν: Οί 'Έλληνες
κατά τήν Τριπολιτσάν.» « The Greeks at Tripolitza. ♦ Έ ν  
αύτφ άνηροΰντο τά κατά τών Ελλήνων γραφέντα τότε σχε- 
τικώς πρός τήν Άλαισιν τής Τριπολιτσάς. Τό δημόσίευμα 
τούτο, δπερ παρέχομεν διά τού «Διπύλου», είναι σπανιώ- 
τατον, μοναδικόν ίσως.

Έ κ σημειώματος τής λογιστικής έπιτροπής έπί τοΰ εθνι
κού λογαριασμού εξάγεται, δτι ό ’Άνθιμος Γαζής είχε νά 
λάβη δι’ έτήσιον μισθόν του, ώς μέλους τοΰ ’Αρείου Πά
γοι', τής Γερουσίας δηλ. τής ’Ανατολικής Ελλάδος κατά 
τόν ’Αγώνα, γρόσια 3,600. 'Ώστε ό μηνιαίος μισθός τών 
Αρεοπαγιτών ήτο 300 γρόσια.

m
Τά τοΰ δευτέρου γιίμου ήσαν πολύ άπλούστερα κατά 

τήν έγκατάστασιν τού Βασιλείου. Έ ξ έγγράφου δηλ., τής 4 
Τβρίου 1Η33 έκ Ναυπλίου, τής Ίερας Συνόδου πρός τόν 
Τοποτηρητήν ’Αθηνών καί Επίσκοπον Ταλαντίου Νεό- 
φυτον έξάγεται, δτι προκειμένου περί ύπάνδρου ζητοΰντος 
νά έλθη είς δεύτερον γάμον, ή Σύνοδος άπεφάνθη, δτι 
τοΰτο δέν δύναται νά έπιτραπή, εο)ς δτου δέν απόδειξη δτι. 
άπέθανεν ή γυνή του και αν ζή, οτι εκείνη δεν τον βέλει.»

a
Έ ν  Αΐγίν|] άπέθανε τώ 1826 ό Ά γγλος Φιλέλλην ”0 -  

φρεης. 1 Λέγεται, ότι έδολοφονήθη ύπό αντιζήλου του, ξέ
νου έπίσης.

Έ ν  «Πρωτοκόλλφ τών εισερχομένων» τής νήσου Λε
ρού, τοΰ 1828, εύρίσκομεν τά εξής ονόματα πλοίων, «Τζηρ- 
νήκι, Φελούκα, Γουλέτα καί Γολέτα, ’Αλαμάνα, Σκάφη, 
Μαρτίγο, Φελούκι, Σακολεβί, Μπρίκι, Τρεχαντήρι, Σακο- 
λέβα, Μ πάσαρα, Βάρκα, Τζιρνικάκι.»

a
Τής Σαλαμΐνος τό μεταγενέστερον όνομα Κούλουρη, 

προελθόν, ώς φαίνεται, έκ γενικεύσ€ως τοΰ ονόματος τής 
πολίχνης τής νήσου, οφείλεται, ώς πιστεύεται, εις τό κυκλι
κόν σχήμα τοΰ λι. μένος της. ΓΙερισωθεΐσα παλαιά σφραγίς 
τής νήσου φέρει πέριξ τά εξής:

“ t  Η Β Ο Υ Λ Α  Τ Η Σ  Ν ΙΣ Ο Υ  Κ Ο Υ Λ Ο Υ Ρ ΙΣ  1776,,

@1

Ή  έκάστοτε Ηγούμενη τής Μονής τής Φιλοθέης έλέ- 
γετο Ααοκάλα καί τό Σχολεϊον τής Μονής * Παρϋενών. >

©
' / /  πρώτη αατυρικη ίφημερις έν Ελλάδι έξεδόθη έν Ά -  

θήναις έπί Τουρκοκρατίας Χειρόγραφος καί ώνομάζετο ό 
Σάλιγγος τών Πατησιών» συνετάσσετο δέ ύπό τίνος Ρε- 

βελάκη.
m

Τό Μενίδι. Έδημοσιεύθη ύπό διακεκριμένου έπιστήμο- 
νος τό καί άλλοτε ύποστηριχίΐέν δτι το χωρίον τής Α ττι
κής Μενίδι παράγεται έκ τοΰ Μαίνη (επομένως Μαινίδιον), 
δπερ, όπως καί τό Άχάρνη, είναι είδη ιχθύος. Εις ταύτα 
άπηντήσαμεν, - δτι τό Μενίδι ανήκει είς τήν μακράν σει
ράν τών Ηπειρωτικών ονομάτων, άτινα, μετ’ ’Αλβανικών 
κυρίως, μετεφύτευσαν οί καταφί'γόντες είς τήν Αττικήν 
Έλληνόφαννοι καί ’Αλβανόφωνοι έπήλυδες Ήπειρώται.

Ή  λαϊκή Μ οϋσα τοΰ 1 8 4 3 .  Κατά τήν έξέγερσιν διά

1 Έ ν τφ  γνοιστφ καταλόγφ ιώ ν φιλελλήνων σημειοΰται τό δνομά 
του (Williams Hum phreys) ανευ οϋδεμιάς σχετικής πληροφορίας.

* Έ φηιιερίς «Έμ*ρός» τής 20 ’Απριλίου 1011.



Δ I Π V A Ο Ν

τήν εισαγωγήν τοΰ Συνταγματικοί Πολιτεύματος τοΰ 1*4;! 
δέν διεκρίθη ή Λαϊκή Μοΰσα.

Ίδοΰ τί εψαλλεν ό Λαός μετά τήν Γ ' Σεπτεμβρίου 1*4.'!.

Ή  άρχή τοΰ Συνταγμάτου 
καί ό διοργανισμός . . . .  
τούς αιτίους νά φυλά)) 
ό Πανάγαθος Θεός.

Μακρυγιάννης καί Καλλέργης 
κ ι’ άλλοι μετ’ αυτούς πολλοί 
ήθελήσαν τδνομά τους 
πάντα νάκτινοβολή.

Αλατα ιάτικο έλέγετο ό φόρος τοΰ Άλατος έν Άθήναις 
έπ! Τουρκοκρατίας.

m

IIκύ τών λαϊκών μηνών, περί ών Ικανά έγράφησαν κατ 
αΰτάς, 6 παλαιός Α θηναίος ιστοριογράφος Σουρμελής ση- 
μειοί τα έξης: «εως πότε θά κρατώσι δεδεμένους τούς "Ελ
ληνας ο ’Ιούνιος, Ιούλιος καί Αΰγονστος οί Ρωμαίοι; ονο
μάσατε Ελληνιστί τούς δώδεκας μήνας τοΰ έτους, οΰχί 
δ μ ως κατά τό ελληνικόν διότι έκαστος τών αρχαίων μη
νών ώνομάσθη έξ ιδίας περιστάσεις και ιδίας αφορμής, 
αίτινες δέν ΰπάρχουσι πλέον εις ημάς. » 1

Ο

Είς την πόλιν τών Α θηνώ ν ανεγνωριζον έπι 1 ουρκο- 
κρατίας δύο πηγάς ΰδάτων, τοΰ "Αγίου Δ ημητρώ ν  τά νε
ρά, άτινα έθεωροΰντο καλής ποιότητος (είς τά τοιχώματα τής 
πηγής έφύετο πολυτρίχι) καί τοΰ Tnay.itάκου, άτινα έθεω
ροΰντο κακής ποιότητος (είς τά τοιχώματα τής πηγής υπήρ
χε πουρί).

Έ κ  διαφόρων έρευνών έξΐ]γάγομεν, δτι ιστορίας τοΰ Ά - 
γώνος κατεγίνοντο, δπως συγγράψωσιν: ό Μουστοξιίδης, δ 
Ταλαντίου Νεόφυτος, ό Δ. Αΐνιάν, ό Ά νθιμος I αζής, ό 
Ί .  Λονριώτης καί ό Δ. ΓΙερρούκας.

m

Τήν 24 Δεκεμβρίου 1*10 ό είς τήν υπηρεσίαν τοΰ 
Λόρδου ’Έλγιν Β. Πιζάνης, δι’ επιστολής του, ανεκδότου, 
έκ Κωνσταντινουπόλεως πρός τόν Λογοθέτην είς Αθήνας, 
συνιστα Τζαμάφτα τι νά, ερχόμενον εις Αθήνας, μή λησμο- 
νών νά χαιρετίση και τόν έν Ά θήναις διαμενοντα Λου- 
ζιέρην, τόν είς τήν υπηρεσίαν τοΰ ’Έλγιν Καλλιτέχνην (!). 
Είς τήν έπιστολήν ταυ την άπαντα 6 Λογοθέτης την 2.Ϊ 
Ίανουαρίου 1*11 διά τοΰ λοχαγού Gream, άγγέλλων τήν 
ά'φιξιν τοΰ Τζαμάφτα, δν έθεσεν υπό τήν προστασίαν τον, 
καί προσθέτων, δτι πάντοτε βοηθεΐ καί περιποιείται τούς 
ταξιδκότας, τούς ευρισκομένους εις τήν πόλιν, διευκολΰνων 
τούτους εις τάς έρευνας τω ν συγχρόνως ζητεί τήν προστα
σίαν τού ΙΙιζάνη ώς πατρικοΰ φίλου.

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΓΛΒΣΣ ΙΚΟ Υ  ΙΔ ΙΒ Μ Α Τ Ο Σ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου)

Κ

Κ αβοΰλα  (τολύπη βάμβακος).
Κ ακάβ ι (είδος λέβητος).
Κ αλημέρης  (ό λέγων τά Καλήμερα).
Κ α λο ύχ ιχο  (καλούτσικο, αρκετά καλόν).

1 Ισ τορ ία  τών ’Αθηνών κατά τόν υπέρ ελευθερίας ’Αγώνα υπό 
Δυονυσίου Σουρμελή (εκδ. β’.) ’Αθήναι 185Λ σελ. <·50.
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Κ άνεμον  (τάχα, δήθεν).
Κ αρυδέα  (ή καρυδιά).
Κατσ'ι (γατάκι, πληθ. τά κατσία).
Κ α τ σ ία (ή) (κακιά).
Κ α ψ ιμά δ ι (παξιμάδι).
Κ εφ αλογιοΰρι καί τσεφαλογιοΰρι (μαντήλιον, δ ι’ o r περιεβαλ- 

λον τήν κεφαλήν).
Κ ιουκάλι (τό τσουκάλι).
Κ ιονρά  (ή Κυρία).
Κ λίφ ι  (περίβλημα· συνήθως προσκεφαλαίων).
Κ όκατρης  (χοντροκέφαλος).
Κ ολνμβρία  (πολυομβρία).
Κ ομπολογοΰ  (είδος δένδρου, ο Μαης).
Κ ό π ικ α ς  (ό) (σκόρος).
Κ ορακοζώ ητος  (υπέργηρως).
Κορί·&·ια (σταφυλής είδος).
Κ ο ρ ίχ ι καί χο ρ ιχά τσ ι (κορίτσι, κοριτσάκι).
Κ ορχολίτσ ι (φάρμακον).
Κ οτρίχ ια  (αί κλειδώσεις τής βάσεως τών δακτύλιον).
Κ όστινας  (ή κότινος· καί ήδη έν Αίγίνη).
Κ οτο ινάπ ια  (αχλάδια υπέρυθρα).
Κ ουβέλι (μέτρον σίτου).
Κ ούχουμο  (είδος κανατιού).
Κ ούμουλο  (τό γεμάτον από πράγμα όχι υγρόν, π. χ. άπό α

λεύρι).
Κ ούρουχλος  (είδος έλαιοδενδρου).
Κ ουτσέα  (ή κουκιά)
Κ ουτοία  (τά κουκιά).
Κρόδια  (όπωροφόρα δένδρα).

Τοπογραφικά.

Κ α& ήμια  (παρά τόν Κολωνόν).
Κ αχουργιάνο ι (χωρίον κατεστραμμένον).
Κ αλαμάκι (κατεστραμμένον χωρίον μετά τήν Πικροδάφνην Π- 

Φαλήρου).
Κ α λυ φ τά χ ι  (παρά τό Χαλάνδρι).
Κ α μπέρου  (ξέρα· είς τήν θάλασσαν Πικροδάφνης).
Κ α ντήλ ι (τοποθεσία κατά τί» μνημεΐον τοΰ Λυσικράτους). 
Κ αραβας (χωρίον καταστραφέν).
Κ αρητός  (πλησίον τής Πεντέλης).
Κ αρυδέα  (είς τόν Ελαιώνα).
Κ αστρίτοα  (εις Φυλήν).
Κ ατάδεμα  (τά χωρία τής ’Αττικής Μαραθώνος καί Ω- 

ρωποΰ).
Κ ατερινιό  (χωρίον κατεστραμμένον).
Κ ατσ ιποδοΰ  (πλησίον χωρίου Μπραχαμίου).
Κ λαοΰτι (παρά τήν Κηφισίαν).
Κ λαριώ τισσα  (εκκλησία παρά το Μαρούσι).
Κ ό κ κ ινη  Έ χ χ λ η σ ία  (χωρίον καταστραφέν).
Κ όκλα  (χωρίον).
Κ ονιάρο  (πλησίον Δαφνιού).
Κ όπρ ιζα  (παρά τό Κορωπί).
Κ ο υχο π ο ύλη  (Μονή Άσωμάτων, ίσως έξ οίκογενείας έκ Δη

μητσάνης Κουκοπούλου).
Κ ουλούμπα  (θέσις παρά τό ΌλυμπιεΤον ’Αθηνών).
Κ ουμάρι (πλησίον Σεπολίών).
Κ ουνέα  (είς τόν ’Ελαιώνα).
Κ ουταλέας  (Μονή παρά τόν 'Υμηττόν κατεστραμμένη).

[ "Επεται συνέχεια ]

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η  Σ 1 Σ

’Ε π ε ιδ ή  τό “ Δ ία υ λο ν ,, εκδίδει Σύλλογος κα ι όχι επ ιχ ε ιρ η μ α 
τίας, επ ετα ι, δ τ ι εις ούδένα απολύτω ς πα ρέχετα ι τοϋτο  δωρεάν. 
Μ όνοι πόροι πρός εχδοσίν του είναι α ί κεχανονισμένα ι ίτή ο ια ι 
παροχα'ι διά τό “ Δ ίπ υ λο ν ,, τώ ν μελώ ν τοΰ Σ υλλόγου , ατινα είς 
ούδεμίαν άλλην ύ π ό κ ειν τα ι ώς μέλη καταβολήν, ώς και α ί τώ ν 
τα κ τικ ώ ν  τοΰ “ Δ ιπ ύλο υ  ,, αναγνω στώ ν. Α ί  παροχα'ι πασα ι ( Ά -  
ϋ-ηνών, ’Ε πα ρχιώ ν  καί ’Ε ξω τερ ικ ο ύ)ά π ο στέλλο ντα ι ή κα τα β ά λ
λονται πρός τόν διαχειρ ιστήν τοΰ “ Δ ιπ ύλο υ  „ χ . Π . Π απαδη- 
μητρ ίου  ή είς τό Γραφεϊον τοΰ τυπογρα φ είου  Ταρουσοπού- 
λου όδος Κ οραή άρ. 4 , δπου παρέχετα ι χα'ι πασα  αλλη π λ η 
ροφορία.

Έ κ α σ το ν  ετος τοΰ Δ ΙΠ Υ Λ Ο Υ  άποτελεΐτα ι έξ  2 4  φύλλω ν.
1Ε τήσ ια  παροχή  Δρ. 12. Δια τα μελη του Σ υλλόγου Δρ. 10.
1Ε κα στον  ψ ύλλον 5 0 .

ΆΌήναι - Τύποις Ταρουοοπούλον. Κοραή, t


