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ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΓΙρό τής Βενετικής κατακτήσεως τών ’Αθηνών τοΰ 1087, 
ής ένεκα έπηκολούθησεν ό εκπατρισμός και η καταστροφή, 
αί Ά θήνα ι κατωκοΰντο υπό 20,000 περίπου κατοίκων, έξ 
ών 3,500 περίπου Τούρκοι, Γ)00 Μαύροι, Αθίγγανοι κα'ι 
Φράγκοι και 16,000 "Ελληνες. Οϋδείς Εβραίος ΰπήρχεν.

Ή  πόλις δέν είχε τείχος συστηματικόν είχεν δμως περί
βολον, άποτελοΰμενον άπό τοϊις εξωτερικούς τοίχους τών 
συνεχομένων οικιών, συμπληρουμενους απο μανδροτοίχους 
και ράκη παλαιών κα'ι μεσαιωνικών τειχών. Ό ταν τά συ
νεχή ταύτα τοιχώματα κατέληγον εις οδον, ούτως είπεΐν, 
επαρχιακήν - και φαίνεται δτι ήσαν τέσσαρες τοιαΰται - έσχη- 
ματίζετο η εσωτερική σειρά τών οικιών, έχουσών ΰπερύ- 
ψηλα καφασωτά παράθυρα καί μίαν μικράν κα'ι στερεω- 
τάτην θύραν αί επαρχιακοί ύδοί έκλείοντο διά πελωρίων 
πυλών τής πόλεως.

5 Η σαν δέ τέσσαρες αί πΰλαι, ώς φαίνεται, τότε.
’Εσωτερικώς ή πόλις διηρεΐτο εις διαμερίσματα τετρά

πλευρα, πλατώματα ονομαζόμενα. Ιά  πλατώματα ταύτα 
ή σαν οκτώ: Πλάκας, Σωτείρας Κοττάκη, Μονοκαλυφ τη, 
'Ρύμπη, Βορειά, Ψιρή, Γερλάδας και Κολνμπων.

Μετά τήν επάνοδον τών Αθηναίων εις τόν τόπον των, 
περί τό 1690, καί ο πληθυσμός είχεν έπαισθητώς έλαττωθή 
καί καθ’ δλα ή πόλις έκπέσει, υφίσταντο δ’ οί κάτοικοι 
τά πάνδεινα, Ιδίως ύπό ληστοπειρατών, οί οποίοι ώνομά- 
ζοντο φονσται - όπως καί τά πλοία των - κάμνοντες δέ συ
νεχείς επιδρομάς ήρπαζον σκευή, ζώα, ανθρώπους' εκαιον, 
κατέστρεφον καί εφευγον.

'Ως έκ τούτου κατά τό 1778 έπί τέλους, κατωρθώθη διά 
τής προσωπικής εργασίας πάντων τών κατοίκων καί διά 
τής πρωτοβουλίας τού απαίσιου κατά τά άλλα βοεβόδα 
Αθηνών Χατζή Άλή Χασεκή νά οίκοδομηθή τό μέχρι τής 
Έπαναστάσεως ιδίως καί τής έγκαταστάσεως τού Βασι
λείου έν μέρει σωζόμενον τείχος τής πόλεως.

Τό τείχος τούτο, περιβάλλον τήν παλαιάν πόλιν, καθ’ 
ήν διαίρεσιν άνωτέρω εϊπομεν, είχεν επτά πύλας: α') Τήν 
ΙΙόρτα τής Βασιλοπούλας (τήν και καμαρόπορτα δηλ. την 
Πύλην ("Ορον) τού Άδριανού), β ') τήν Μεσογίτιχη (παρά 
τά σημερινά Ανάκτορα), γ ')  τήν Μενιδιάτικη (κατά τό 
Βαρβάκειον), δ ') τήν Γύφτικη (κατά τόν Κεραμεικον), ε ) 
τού Μανδραβίλη (μεταξύ ΙΙνυκός καί Θησείου), ς ') τού 
Κάστρου (κατά τό ΒΔ τής Άκροπόλεως), ζ ) τήν Ά ρ -  
βανίτικη (κατά τό Στρατιωτικόν Νοσοκομεϊον).1

Ή  κατά πλατώματα διαίρεσις έτέθη πως είς αχρηστίαν 
τότε καί έπεκράτησεν ή καί πρότερον συνυπάρχουσα κατ

1 "Ορα καί τό είς Ό δηγόν ’Αθηνών - Πειραιώς τοΰ 1901 ήμέτε- 
ρον σημείωμα. Έκδόται Σ. Άίποστολάκης) καί ’Α. Γ'. . . Ά θήναι).

ενορίας καί συνοικίας, περιλαβούσα καί πλατώματα έν μέ- 
ρει. Ιδού  ποια ονόματα τής τοιαΰτης διαιρέσεως τής πό
λεως απαντώ μεν:

Παναγίας Καντήλη - Αγίου Νικολάου στο Κουντήτο - 
Παναγίας Κιμινιάτισσας - Σωτείρας Κοττάκη - Ά γ. Νικο
λάου 'Ραγκαβα - Παναγίας Αουβέργαινας - Ά γ. Τωάννου 
Μαγκούτη - 'Αγ. Δη μητριοί· Κατηφόρη - Ά γ. Νικολάου Κα- 
λογριώνη - Άσωμάτων Χειλα - Μητροπόλεως - Τοδακιού - 
Παναγίας Αγγέλου. - Παναγίας 'Ρόμπη - Παναγίας Κα- 
μουχαρέας - Καθολικού - Μεγάλου Μοναστηριού - Α γίας Ε ΐ- 
νήνης - Άγιου Γεωργίου Καρυκη - Α γίω ν Θεοδώρων - 
Χρυσοσπηληώτισσας - Αγίου Νικολάου Χτενά - Αγίου Δη- 
μητρίου τοΰ Νέου - Προδρόμου - 'Αγίων Ανάργυρων - Σω- 
τήρος Δικαίου - Αγίου Αθανασίου - Χριστοκοπίδη - Α γίας - 
Άγιου Φιλίππου - Παναγίας Βλασαρού - Α γίων Αποστό
λων - Α γίου Θωμά - Σκαλίων - Υπαπαντής καί Ελεούσας.

Αί συνοικία!,, ώς βλέπομεν, ώνοματίζοντο τό πλεΐστον 
έξ εκκλησιών καί εκ τών όνομάτο>ν τών κτιτόρων αυτών, 
προσώπων, ώς έπί τό πολύ, έπισήμων τού τόπου. Αί πλεΐ- 
σται τών εκκλησιών τούτων έξέλιπον ή έξέπεσαν ήδη.

Ά πό  τής Άδριανείου δεξαμενής, ής ή μέν επιγραφή 
κατάκειται ήδη εντός τοΰ Ανακτορικού κήπου, αί δέ στή- 
λαι έχρησtμοποιήθησαν, ώς φαίνεται, διά τήν οικοδομήν 
τοΰ τείχους τής πόλεως τοΰ κατά τό έτος 1778, ως εΐπο- 
μεν, οίκοδομηθέντος, από τού ύψους λοιπόν τής δεξαμε
νής ταύτης έλάμβανον οί πλεΐστοι καλλιτέχναι, οί έπισκε- 
πτόμενοι τάς Αθήνας κατά τούς παρελθόντος αιώνας, τάς 
σωζομένας απόψεις τής πόλεως τών Αθηνών.

Ά ν , εχοντες μίαν τοιαύτην άπεικόνισιν είς τάς χεΐράς μας, 
μεταβώμεν σήμερον εις τήν δεξαμενήν καί ρίψωμεν συγκρι
τικά βλέμματα εις τήν χώραν τού παρόντος καί εις τήν ει
κόνα τού παρελθόντος θά καταληφθώ μεν ύπό ένθουσιασμοΰ 
μέν πρακτικού διά τήν ακμήν τής ιδιωτικής προποβουλίας, 
ύπό λύπης δέ καλλιτεχνικής καί διότι έξέλιπον τόσα μνημεία 
έκπροσωποΰντα τήν ιστορίαν καί τήν τέχνην τόσων αιώνων, 
άλλά κυρίως διά τήν ελλειψιν ιδίας φυσιογνωμίας τής πό
λεως, φυσιογνωμίας, ής δέν έστερεΐτο κατά τό παρελθόν.

Αί Ανατολικοί γραμμαί έτεμνον τότε τάς Ελληνικός 
χωρίς νά προσδίδωσιν είς τάς Α θήνας Ασιατικήν δψιν, 
δπως ου δ’ οί τροΰλοι τών εκκλησιών κατώρθωσαν νά προσ- 
δώσωσιν είς αύτάς μορφήν βυζαντινήν.

Τήν γοητείαν τών αρχαίων χρόνων έπηύξανε τό μυστή
ριον τών κατόπιν, δπως τήν έντύπωσιν υπέροχου είκόνος 
αυξάνει ή περιβάλλουσα αυτήν καλλιτεχνική σκιά.

Σήμερον αί Ά θήναι εκτείνονται πέραν τών Πατησίων, 
πρός τόν Πειραιά, πρός τό Παλαιόν Φάληρον, πρός τόν 
Υμηττόν, πέραν τών Αμπελοκήπων άλλ’ είναι ή πόλις 
αυτη τών Αθηνών, δπως θά ήτο καί οίοδήποτε άλλη πό
λις, άν δέν έφερε περιδόξως έπί τής κεφαλής τό στέμα τής 
Άκροπόλεως.
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ΜΕΡΟϋ ΠΡΩΤΟΝ

Ή  νεότης τον Γερμανόν.

(Συνέχεια έκ τοΰ ψύλλου 4)

Και πεοιεσώθη μέν είς τήν 'Εθνικήν Βιβλιοθηκην τών 
ΙΙαρισίων Συλλογή Πατριαρχικών Σιγιλλίων καί άλλων 
εγγράφων, άναφερομένων είς Έλληνικάς Μονας και σχετιζο- 
μένων ώρισμένως μετά τών κατά τώ έτη ταύτα Επαρ
χιών,1 άτυχώς δμως το έγγραφον, είς δ ύπετέθη οτι φέ
ρεται ώς Έξαρχος ό Γερμανός -  μη ων ακόμη τοτε Μη
τροπολίτης -  άναφέρεται είς την Μονήν Βελιδίου της Κύ
θνου,2 δπου ώς Έξαρχοι μετέβησαν, ό Παροναξίας Νεό
φυτός, 6 Σαντορίνης Γαβριήλ και ό Ίζίας και Θερμιων 
Σωφρόνιος. Ώ ς 6’ άνεκοινώθη ήμ ίν,3 Εξαρχοι εν Πελο- 
ποννήσφ, καταφαίνεται έκ τών εγγράφων τούτων, οτι ώρί- 
σθησαν, ό τότε Ναυπλίας, ώς καί ό Άμυκλών. Δέν έχομεν 
δ’ αμφιβολίαν δτι καί ό τότε ΓΙ. I Ιατρών ώς καί ο Κερ- 
νίτσης ή καί άλλος τις θα είχον ορισθη ως Εξαρχοι της πε- 
ριφερείας των, είς ταύτην δε φυσικόν θα ητο να προσκολ- 
ληθή καί ό Γερμανός.

Μεθ’ δλας δμως τάς μέχρι τοΰδε έρευνας ημών ούδα- 
μοΰ άνεύρομεν αυτόν.4 Εύχόμεθα άλλου έρευναι ν αποδεί
ξω σιν έν τφ μέλλοντι τό βάσιμον ή δχι τοΰ πράγματος.

Ή  αποστολή τών Έξάρχων τούτων, ιος ενάγεται έκ τών 
εγγράφων,5 φαίνεται, δτι έγένετο κατ’ Αύγουστον τοΰ 1ι97 
καί έπερατώθη έντός τοΰ έτους 1798.

’Εάν δεχθώμεν, δτι άπεστάλη έκ Κωνσταντινουπόλεως καί 
ό Γερμανός καί δτι έπανελθών δεν εΰρε Πατριάρχην πλέον 
τόν Γρηγόριον, καί δτι μετέβη τότε είς το Αγιον Ορος 
εις εκούσιον εξορίαν,6 τοΰτο θά έγινε κατά τάς τελευταίας 
ημέρας τοΰ Δεκεμβρίοχ’ τοΰ 1798, ή μάλλον κατά τάς άρ- 
χάς τοΰ έτους 1799.

Μεταβάς τότε ό Γερμανός εις τό ’Όρος δέν η θέλησε ν’ 
άπομακρυνθτ] τοΰ Πατριάρχου, επραξε δέ τοΰτο επι τέλους, 
ΰπείκων εις τήν επιμονήν τοΰ Γρηγορίου, άναγκασθέντος 
καί νά τόν διατάξη.

Οί θεωροΰντες το γεγονός τοΰτο ως βέβαιον, καί δέν 
υπάρχει λόγος δπως άμφισβητηθή κατ’ αρχήν, άναγρά-

1 "Ορα είς περιοδικόν «Νέος Έλληνομνιμκον συντασσόμενον και 
έκδιδόμενον υπό Σ. Π. Λάμπρου καϋηγητοΰ κλπ. τόμ. I" σ. ΐ17Τ - 
401 καί Ιδίως τήν σχετικήν άνακοίνωσιν τοΰ Σ. Κουγέα (αυτόθι 
τόμ. Ζ σ. 344-3-17) δστις καί ιδιαιτέραν έγγραφον άνακοίνωσιν 
εΰηρεστήθη ν ’ άποστείλη ήμίν.

2 «Κυθνιακά» ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία καί ιστο
ρία μετά τοΰ βίου τών συγχρόνων Κυθνίων, έν φ ήθη καί εθη καί 
γλώσσα καί γένη κλπ. υπό Αντωνίου Βάλληνδα - Σύρος 1862 (σ. 39).

3 Ύ πό τού είδικώς μελετήσαντος τά  τών Εξαρχιών εκείνων Περ 
Ζερλέντη. "Ορα καί σχετικήν μελέτην τοΰ αύτοΰ <■ Π ερί τών πα
τριαρχικών γραμμάτων τής έν ΓΙαρισίοις ’Εθνικής τών Γάλλων Β ι
βλιοθήκης » είς Βυζαντίδος τ. Β' φ. Γ - Δ.

J Διά τάς σχετικάς έρευνας ημών πολλάς όφείλομεν χαριτας εις 
τόν κ. Η. Oniont, Διευθυντήν τοΰ διαμερίσματος τών χειρογρά
φων τής Έ θν . Βιβλιοθήκης τών ΙΙαρισίων.

5 Κώδιξ 708 τής Έ θν . Βιβλιοθήκης τών ΙΙαρισίων (Supplement 
Grec).

0 Τοΰτο βέβαιοί ό ΙΙουκεβίλ ('Ιστορία, ώς άνωτέρω τόμ. Β' σ. 
307). Τοΰτο αναγράφει καί ό Κανδηλώρος (Δημητσανα, ως ανω
τέρω σελ. 91). Είς δέ τόν Γρηγόριον Ε ' (σ. 77) εκθέτων τά περι 
τοΰ έπεισοδίου, περί ου κατωτέρω, προσθέτει οτι, οπως μεταβη εις

φουσι καί συγκινητικόν σχετικόν έπεισόδιον μεταξύ τοΰ 
Πατριάρχου καί τοΰ Γερμανού.1 Μή έπιθυμών δηλ. ό I ρη- 
γόριος νά παρεμποδίση την πρόοδον τοΰ Γερμανού εΐπεν 
εις αυτόν νά έτοιμασθή, δπως μεταβη είς Κωνσταντινού- 
πολιν. Ό  Γερμανός ύποθέσας, δτι τόν αποστέλλει δι’ υπο
θέσεις του, παρεσκευάσθη πρός τοΰτο, δτε μέ έκπληξίν του 
ειδεν, δτι μόνον συστατικάς έπιστολάς τω δίδει. Συγκεκινη- 
μένος τότε 6 Γερμανός έδήλωσεν αύτφ, δτι κατ' ούδένα 
τρόπον θέλει άποχωρισθή αύτοΰ. 'Ο Πατριάρχης ώργί- 
σθη τότε καί ό Γερμανός άπεσύρθη περίλυπος, κλεισθείς 
είς τό κελλί του. Την τετάρτην ημέραν τόν προσεκάλεσεν ό 
Γρηγόριος καί μετά πραότητας ώμίλησεν αύτφ, είπων, ότι 
μεταβαίνων είς Κωνσταντινοΰπολιν και προαγόμενος, θά 
ώφελήση καί εαυτόν καί ίσως καί αυτόν τον Πατριάρχην. 
’Ασπασθείς τότε ό Γερμανός τήν χείρα τοΰ ΙΙατριαρχου 
απήλθεν.

>Κ * *

Έπανελθών είς Κωνσταντινούπολη1 ο Γερμανός ήρχι- 
σεν, ώς πιστεύαυσι, νά διδάσκη, δπως πορίζηται τά πρός τό 
ζην, καί συμπληρώση τάς σπουδάς του.2 Μετ’ ού πολύ 
δμως, τή συστάσει ώς φαίνεται τοΰ Γρηγορίου, προσελη- 
φθη παρά τού γέροντος Μητροπολίτου Κυζίκου ’Ιωακείμ, 
ώς ’Αρχιδιάκονος.Ούτος κατόπιν κατέστησεν αυτόν καί 
’Έφορον εις τάς υποθέσεις τών άπόντων Αρχιερέων, ούς 
έξεπροσώπει. Ή το  δέ η θέσις αύτη πολυ εμπιστευτική.1 
Τό δτι εΐσήλθεν είς την υπηρεσίαν τοΰ Κυζίκου καί δτι

τό ’Ό ρος ό Γερμανός είχε διακόψει τάς παρά τφ  ΙΙρω ΐω έν Κων- 
σταντινουπόλει σπουδάς του. ’Αλλά πάντως δέν είχε τον καιρόν, 
οπο)ς άρχίση ταύτας.

1 "Ορα π. χ. τά παρά τφ  Γούδίΐι (ώς άνωτέρω σελ. 9 ο -90).
• Γούδα ώς άνωτέρω, σ. 9G.
3 Πουκεβίλ Ιστορ ία  ώς άνωτέρω, σ. 308. Ί Ι  γνώμη του, οτι η 

εύδοκίμησις τοΰ Γερμανού παρά τφ  Κυζίκου συνετέλεσεν, οπως 
άποσταλή ’Έξαρχος, αποκρούεται χρονολογικώς. Ό  Φιλήμων (ώς 
άνωτέρω σελ. δ') σημειοΐ, οτι επί τής πρώτης πατριαρχείας τοΰ 
Γρηγορίου προήχθη είς άρχιδιάκονον τοΰ Κυζίκου. Τό αυτό δέχε
ται καί ό Θωμόπουλος (ώς άνωτέρω σ. 409). Ή  γνώμη αΰτη δέν 
είναι δυνατόν νά είναι ορθή. Ό  Αΐνιάν (ώς άνωτέρω σελ. 0) φρο
νεί, οτι μετά τήν επάνοδόν του έκ τΐ|ς Πελοποννησου εις την Κων
σταντινούπολη-, ό Γερμανός, μή εύρών τόν Γρηγόριον, όντα είς 
έξορίαν, προσεκολλήθη είς τόν Κυζίκου.

’Ορθότερα φαίνονται τά παρά τώ Γούδ<£ (ιός άνωτέρω σ. 97). 
Κατ’ αυτόν αί άρεταί τοΰ Γερμανού ήσαν γνωσταί ήδη είς τούς 
Συνοδικούς. Ε ίς δέ τούτων ό μονόφθαλμος Μητροπολίτης Κυζί
κου ’Ιωακείμ επεισεν αυτόν, οπως, τή συγκατανεύσει τοΰ Γρηγο
ρίου, προσκολληθή παρ’ αύτφ ώς διάκονος. Ό  Κανδηλώρος εις 
τήν Δημητσάναν (ώς άνωτέρω σ. 91) δέχεται, οτι επανήλθεν έξ 
'Αγίου ’Όρους ύ Γερμανός τή έπιμόνφ προτροπή τοΰ Γρηγορίου, 
καί διωρίσθη μετ’ οΰ πολύ Έ φ ορος τής Μητροπόλεως Κυζίκου. 
Είς τόν Γρηγόριον Ε ' (ώς άνωτέρω σ. 39) γράφει, δτι άμα έλθών 
έκ Σμύρνης μετά τοΰ Γρηγορίου έτοποθετήθη ώς ’Αρχιδιάκονος 
τοΰ Κυζίκου, δπερ δμως αναιρείται διά τών έν σ. 78 τοΰ ίδίου 
συγγράμματος.

4 Ό  Γούδας (σ. 97 -98) γράφων περί τής άναθέσεως είς τόν 
Γερμανόν τής ’Εφορείας τινών ’Αρχιερέων έξηγεΤ τό πράγμα. Ό τ ι  
ή Ε φ ορ εία  συνίστατο είς τήν διεξαγωγήν τών έν Κωνσταντινου- 
πόλει υποθέσεων τών εις τάς άπομεμακρυσμένας επαρχίας ’Αρχιε
ρέων, οΐτινες άνέθετον αύτάς είς τούς διαρκώς εν Κωνσταντινου- 
πόλει διαμένοντας γέροντας Συνοδικούς, καί ουτοι παλιν εις τούς 
έμπιστους αυτών Διακόνους. Έ πάγετα ι δέ καί τήν γνώμην, δτι είς 
τήν θέσιν ταύτην ηύδοκίμησε πολυ ο Γερμανός, ευαρεστησας τούς 
παρ’ αύτοΰ άντιπροσωπευομένους.
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παρ' αύτφ εργαζόμενος προήχθη κατόπιν, ώς θά ’ίδωμεν, 
Ηναι ΐοτοοικοκ βέβαιο ν.

Ή  παρά τφ Κυζίκου προσκόλλησις τοΰ Γερμανοϋ θά 
έγένετο κατά τό έτος 1800.

Τότε, ώς ίστοροΰσιν, ήρχισεν η Γερμανός νά συμπληροΐ 
τάς σπουδάς αυτοΰ, μαΟητευων παρά τφ διασήμφ Δίορο- 
θέφ τφ Χίφ. 1

** Ψ

’Ενταύθα δφείλομεν νά μή παρέλθωμεν έν σιγή προ
τοΰ ονόματος τοΰ Χίου έθνομάρτυρος.

Έγεννήθη οτιτος περί τα μέσα τοΰ III αιώνος. Πριν 
λάβη τό μοναχικόν σχήμα ώνομάζετο Θεόδωρος. - Μαθη-
τεΰσας τό πρώτον έν Χίφ κα'ι εΐτα εν ΙΙατμφ παρά Δα
νιήλ τφ Κεραμεΐ, έπεσκέψθη κατόπιν διαφόρους Εύρωπαι- 
κάς χώρας, χάριν σπουδών και περιηγήσεως' λαβών δέ τό 
μοναχικόν σχήμα έδίδαξεν έν τή Σχολή της Χίου άπο του 
έτους 1793 μέχρι τοΰ 179»>. Κατόπιν ήκολούθησε τόν Αύ- 
θέντην Χαντζερήν είς Κωνσταντινοΰπολίν καί Βλαχίαν. 'Α
κολούθως (τφ 1804) έκλήθη ώς Σχολάρχης είς τήν τώ 
1803 συστασαν έν Κωνσταντινουπόλει Σχολήν τής Ξηρο- 
κρήνης (Κουροΰτσεσμε) διατελέσας ώς τοιοΰτος μέχρι του 
1806.3

Τφ 1804 ό Δωρόθεος ήτο ’Αρχιμανδρίτης. Τφ 1805
έξελέγη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας αντί τοΰ Ιακώβου καί 
τέλος τώ 1813 προήχθη εις Μητροπολίτην Άδριανουπό- 
λεως καί ώς τοιοΰτος ύπέστη έν Κωνσταντινουπόλει τον 
μαρτυρικόν θάνατον δι’ αγχόνης, τήν 4 ’Ιουνίου 1821 1

1 Τοΰτο δέχεται καί ό Φιλήμων έν τοϊς ΙΙρολεγομένοις αυτοΰ 
(ώς άνωτέρω σ. δ’.). Ανάλογα σημειοϊ και ό ΑΙνιάν (ώς άνωτέρω 
π. ()), προσθέτων, οτι ο Ρερμοινός ετυχε ζαι της προστασίας ιοί) 
Δ. Μουρούζη. Τά αύτά καί ό Γούδας (ώς άνοιτέρω σ. 98), καί ό 
Θωμόπουλος (ώς ανωτέρω σ. 409) και ο Κανδη λώρος εις τήν Δη
μητσάναν (ώς ανωτέρω σ. 91) καί είς τόν Γρηγόριον Ε (ως άνω
τέρω σ. 39).

- Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Ιίερ. Ζερλέντη.
3 ’Ίδε όλίγας γραμμάς περί αύτοΰ είς τά Χιακά Βλαστού, 

(τόμ. Η' σελ. 126). Χιακά , ήτοι ιστορία τής Νήσου Χίου άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής εν ετει 1822 γενομένης κατα
στροφής αυτής ύπό τών Τούρκων. Υπο τοΰ ιατρόν Αλεξ. Μ. Βλα- 
στοΰ. Έρμούπολις 18-10.

Ό  Καστόρχης είς τό περί Σχολής τής Δημητσάνης (ώς ανω
τέρω Προλεγόμενα σ. ια') ποιείται μνείαν τής Σχολής τοΰ Κου- 
ρούτσεσμε καί τοΰ πολυμαθούς Πρωΐου διδάξαντος έν αύτή ».

Πολλά καί ουσιώδη σχετικά σημειοϊ ό Γεδεών έν τοΐς Χρονι- 
κοϊς αύτοΰ (σ. ιδίως 179-181). · Μανουήλ I- 1 εδεών Χρονικά 
τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας. Ίστορικαί ειδήσεις περί τής Μεγά
λης τοΰ Γένους Σχολής 1454-1830*. (Έ ν Κωνσταντινουπόλει 
1883). ’Επίσης ό αύτός δημοσιεύει σχετικάς πληροφορίας έν τή 
Έ φημερίδι Κωνσταντινούπολις (Έ ν  Κωνσταντινουπόλει, έτος 
0. άριθ. 1181 τής 23 Φεβρουάριου 1872) ένθα χρονολογικαί τινες 
διαφοραί. (Έ ν έπιφυλλίδι ύπό τόν τίτλον « Βιογραφική σημείωσις 
περί Δωροθέου Ιίρω ΐου».) Σπουδαίαν δμως συμβολήν είς τήν ιστο
ρίαν τής Σχολής ταύτης παρέχει ό ιστοριοδίφης Β. Μυστακίδης 
έν μονογραφία αύτοΰ «Ίστορικαί ειδήσεις περί Ιίουρουτσεσμέ, 
ήτοι περί τών ’Εκκλησιών. Πατριαρχείων, Σχολείων, ’Αρχιερατι
κών ’Εκλογών, Αύθεντικών οϊκων, Κρηνών, Τάφων κλπ.» Είς 
Παρνασσόν (σύγγραμα περιοδικόν κατά μηνα εκδιδομενον,) τόμ. 
ΙΑ '. Ά θή να ι 1887 σ. 93 καί εξής καί ιδίως ορα σ· 477.

1 Ό  Γεδεών σημειοϊ, ότι ό Δωρόθεος άπεβίωσε τόν ’Απρίλιον 
τοΰ 1821. (Χρονικά ώς άνωτέρω σ. 180-181). Έ ν τή έφημερίδι 
< Κωνσταντινούπολις > (ώς άνωτέρω) ορίζει τήν 18 ’Απριλίου. Ο 
Βλαστός (ιός άνωτέρω τόμ. Β' σ. 126) δέχεται τήν 10 ’Απριλίου 
1821. 'Ο  Φραντζής (ώς άνωτέρω τόμ. Α’. σ. 256) σημειοϊ, οτι ό 
Δωρόθεος, ούτινος πλέκει τόν δίκαιον έπαινον, άπηγχονίσθη μετά 
τών έν τή ειρκτή ’Αρχιερέων τόν Ιούνιον τοΰ 1821.

Κατά τόν έν Άδριανουπόλει ιστοριοδίφην κ. Γ. Ααμπουσιάδην 
ό ΙΙράη,ος άπέθανεν έν Κωνσταντινουπόλει τή 9 Μαίου 1821, ή-
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’Αλλά καί ό Κυζίκου, παρ’ φ προσεκολλήθη ό Γερμα
νός, άνήκεν εις τους λογίους Ίεράρχας.

Ό  Μητροπολίτης ούτος Κυζίκου ’Ιωακείμ ό ΙΙάριος εδί- 
δαξεν έν τή Πατριαρχική ’Ακαδημία καί εσχολάρχησεν από 
τοΰ 1763 μέχρι τοΰ 1767 1

Τφ 1775 θανόντος τοΰ Άγχιάλου Γαβριήλ, έξελεγη Μη
τροπολίτης Άγχιάλου ό ’Ιωακείμ, τφ δε 1<94 θανοντος 
τοΰ Κυζίκου ’Αγαπίου άνήλθεν ό ’Ιωακείμ είς τόν θρό
νον τοΰτον.

ΓΩς Μητροπολίτης Κυζίκου διετέλεσεν ό ’Ιωακείμ μέχρι 
τής 14 Μαρτίου 1806, δτε άπεφάσισεν, ενεκα τοΰ βαθέος 
γήρατος του καί τής καταστάσεως τής υγείας του, νά πα- 
ραιτηθή. Παρ’ αύτφ υπήρχε πάντοτε προσκεκολλημένος ό 
Γερμανός, φέρων ήδη τόν εκκλησιαστικόν βαθμόν όχι τοΰ 
’Αρχιδιακόνου άλλά τοΰ Πρωτοσυγγέλλου.

’() Ιωακείμ ήθέλησε νά τόν ανύψωση έτι μάλλον φαί
νεται, δτι ή επιθυμία του ί)ά ήτο νά γίνη διάδοχός του, 
άλλ’ ώς δέχονται, δέν ήτο δυνατόν άπ ευθείας να λάβη 
τόν θρόνον τής Κυζίκου. 'Η  επιθυμία τοΰ Γερμανοϋ θά 
ήτο τότε νά λάβη Μικροπολιτικόν θρόνον έν τή κυρίως 
Έλλάδι καί δή ε\' Πελοποννήσφ. Έ δόθη λοιπόν είς τόν 
Γερμανόν ο σημαντικώτατος θρόνος τών Παλαιών Π α
τρών καί μετετέΟη ό τότε Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
εις Κΰζικον. -

μέρςι Δεύτερη. Ό  αύτός προσθέτει μοι, έν τή έγγράφφ ανακοινώ
σει του, ότι άλλη πληροφορία ορίζει την άπαγχονισιν του κατα 
τήν 2 ’Ιουνίου. Έ ν  άλλη επιστολή του θεωρεί κατόπιν ερευνών 
του είς τούς Κώδικας τής Μητροπόλεως ’Αδριανουπόλεως, δτι ό 
Πρώίος άπέθανεν ώρισμένως τήν 2αν ’Ιουνίου. Γούτο δε σημει- 
οΰται καί έν τοΐς Άπομνημονεύμασι τοΰ λογίου Γ. Μιχαήλογλου. 
Ή μ εϊ- όμως όφείλομεν νά μή άπομακρυνθώμεν άκόμη τής βάσι
μου πληροφορίας, ήτις περιέχεται είς Σημείωμα έκ Κωνσταντινου
πόλεως, άποκείμενον έν τώ Ίστορικώ Ά ρχείφ  τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης (άριθ. 8792) έν φ, προκειμένου περί τοΰ Δωροθέου, 
σημειοΰται ή 4τΐ Ιουνίου 1821. ("Ορα «Σημείωμα περί τών θανα- 
τωθέντων έν Κωνσταντινουπόλει άπό τοΰ Μαρτίου μέχρι τοΰ ’Ιου
λίου τοΰ 1821» δημοσιευθέν παρ’ ημών έν τφ  φιλολογικφ Παραρ- 
τήματι τών ’Αθηνών (Ά θή να ι Μηνιαΐον Παράρτημα, ’Ιούλιος τοΰ 
1908 σ. 17-19  τόμ. Α'. σ. 1089- 1091).

Τό σημείωμα τοΰτο επιγράφεται: < Οί άποκεφαλισθέντες είς 
Κωνσταντινούπολη·, 1821 >. Π ερι αυτοΰ ο I. Φιλημων σημειοϊ εν 
τή ίστορίψ. του («Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Έ πα- 
ναστάσεως παρά Ί- Φιλήμονος». Αθήναι 1860, τομ. Γ σ. 442 
σημείωσις είς σ. 220), οτι εύρέθη έν τοϊς Έ γγράφοις τοΰ 'δ ιδ α 
σκάλου Οικονόμου», χαρακτηρίζει δέ αύτό ώς «ήμιεπίσημον Κα
τάλογον». Είς τόν Κατάλογον τοΰτον σημειοΰσιν ύπό τήν χρονο
λογίαν 4 Ιουνίου * τόν Αδριανουπόλεως ΙΙρώ ϊον», χωρίς νά εξα- 
κριβώται δΓ αύτόν καί τούς σύν αύτφ, άν περί τής συλλήψεώς 
του πρόκειται ή περί τού απαγχονισμού του, διότι άτάκτως οί τοι- 
οΰται προσδιορισμοί τίθενται, παρά τα ονοματα. ’Επειδή όμως είναι 
γνωστόν, ότι έκρατοΰντο ήδη είς τας ειρκτας, πειθομ.εθα, παρα τας 
παρεμβαλλομένας έν τφ  Καταλόγφ άλλας συλλήψεις, προ τών όποιων 
σημειοΰνται ά3Τ€λγχο νtσ|,ι ο ι, οτι περί τού μαρτυρίου του πρόκειται.

1 "Ορα Γεδεών Χρονικά (ώς άνωτέρω σ. 175).
- Ό  Πουκεβίλ φαίνεται δεχόμενος είς τήν Ιστορίαν αύτοΰ (ώς 

άνωτέρω Β'. 308) ότι έκ τής δραστηριότητος ήν άνέπτυξεν ό Γερ
μανός παρά τφ Κυζίκου όρμηθεις ο Γρηγοριος, τόν απεστειλεν ώς 
Έ ξαρχον είς Πελοπόννησον πρός άνύψωσιν τών έκεΐ έκκλησιαστι- 
κών πραγμάτων. Έ κ εΐ απέκτησε νέαν φήμην καί άφοΰ έπί πολλά 
έτι) έργασθείς έξεπλήρωσε τήν άποστολήν του, επανήλθεν εις τήν 
Κωνσταντινούπολη1 καί ό Μητροπολίτης Κυζίκου παρητήθη υπέρ 
τοΰ Μακαρίου Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών καί ό Γερμανός 
έξελέγη παρά τής 'Ιερός Συνόδου καί ύψώθη ύπό τοΰ Γρηγορίου 
Μητροπολίτης II. Πατρών τφ  1806», Οί παρακολουθήσαντες τά 
έκτυλιχθέντα ήδη έξηκριβωμένα γεγονοτα, διαβλεπουσι τας πολλας 
άνακριβείας, ας αί γραμμαί αΰται περικλείουσιν.

Καί ό Ί . Φιλήμ.ων (Εισαγωγή ώς άνωτέρω σ. δ '.) φρονεί, δτι



Ώ ς έξης αναγράφονται τά πράγματα έν ταΤς έπισήμοις 
πηγαις. Ό τ ι  κατά Μάρτιον τοΰ 1806 (η ήμερα τοΰ Μαρ
τίου δέν σημειοΰται) έξελέγη ό ΙΙρωτοσύγγελλος Γερμα
νός Μητροπολίτης Παλαιών ΓΙατρών, είς αντικατάστασιν 
τοΰ Π. ΙΤατρών Μακαρίου προαχίΐεντος εις Μητροπολίτην 
Κυζίκου.1

Τοΰτο δμως έγένετο πάντως μετά τήν 14 Μαρτίου, οτε 
ό Κυζίκου Ιωακείμ. παρητήΌη, ως έν τφ ΙΙατριαρχικφ Κώ- 
δικι άναφέρεται, «διότι ήν έξασθενηκως το σώμα δια τής 
ηλικίας τό πρεσβυτικόν».2

'I I  έκλογή τοΰ τε Μακαρίου και τοΰ I ερμανοΰ εγενετο 
έν τφ Πατριαρχικφ "Ναφ.

’Ιδού λοιπόν ό Γερμανός Μητροπολίτης απο τής 25 
Μαρτίου (δεχόμεθα τοΰτο) τοΰ έτους 1806.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

'Ο  Γερμανός Μητροπολίτης.

Ό  Γερμανός, κατά τά μέχρι τοΰδε έξηκριβωμένα, είναι 
τέταρτος υπό τό δνομα τοΰτο Μητροπολίτης και 62ος ιε
ράρχης Π. ΓΙατρών. 8
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ή έξοχος ίκανότης, ήν ανέπτυξε, τόν άνέδειξεν ’Έξαρχον, κατό
πιν δέ άνυψώθη είς Ιεράρχην II. Πατριόν τφ  1806. Ό  Λίνιάν 
(ώ ς άνωτέρω σ. 6 ) σημειοΐ ικανά σχετικά, μή βέβαιου μένα μέν, 
άλλ’ έχοντα τής άληθείας τό γνώρισμα. Κατ’ αυτόν «τοιαύτην ύπό- 
ληψιν ελαβε καί τοσοΰτον έτιμάτο καί ήγαπάτο παρά πάντων ό 
Γερμανός, ώστε ό μέν Κυζίκου παρητήΌη υπέρ αύτοΰ, οί δέ πλειό- 
τεροι τών εγκρίτων Αρχιερέων ήθελον θέσει αυτόν έπι τοΰ θρό
νου τούτου, καίτοι πολύ νέον όντα, αν δέν ήμποδίζοντο από έθι- 
μόν τι εκκλησιαστικόν, διά τό οποίον δεν εθεωρεΐτο πρεπον να 
τεθή τις αμέσως επί τών έγκριτων λεγομένων θρόνων, χωρίς νά 
προβή ίεραρχικώς από τούς κατωτέρους πρός τόν άνωτερον. Κατά 
συνέπειαν Κυζίκου μεν διωρισθη τοτε ο II. IΙατρών Μακαριος, είς 
δέ τήν ’Επαρχίαν ταύτην έτέ'Θη ό Γερμανός, άν και ουδ αυτή 
ήτο μικρά, άλλά μία τών σημαντικωτέρων τής Πελοποννήσου 
’Επαρχιών».

Τά αύτά επαναλαμβάνει καί ο Γουδας (ως άνωτέρω σ. 98 - 99) 
ώς πρός τάς δυσχερείας είς τό νά λάβη τόν θρόνον τής Κυζίκου, 
άναγράφων δέ καί τά τής μεταθεσειος τοΰ II. ΙΙατρών Μακαρίου εις 
Κύζικον, προσθέτει δτι ό Γερμανός έχειροτονήθη Μητροπολίτης 
Π. Πατρών τήν 25 Μαρτίου 1806, θεωρών τοΰτο ώς εύνοιαν τής 
Θείας Προνοίας διά τήν κατόπιν έν Πελοποννήσφ δράσίν του.

Τινές τών πληροφοριών τούτων αναγραφονται εις τας ΙΙατρας 
τοΰ Θωμοπούλου (ώς άνωτέρω σ. 409), τήν Δημητσαναν τοΰ Καν- 
δηλώρου (ώς άνωτέρω σ. 91) καί τόν Γρηγόριον Ε τού αυτού 
(ώς άνωτέρω σ. 78), είς τά Προλεγόμενα τοΰ Παπούλα (ώς άνω- 
τέρω σ. 10), καί είς τήν Ναυπλίαν τοΰ Λαμπρυνίδου, δστις φρονεί 
δτι τή προστασία τοΰ Γρηγορίου εγένετο τό πρώτον Επαρχος και 
είτα Μητροπολίτης (ώ ς άνωτέρω σ. 354 σημ. α )·

Ό  Γεδεών είς άνακοίνωσιν του πρός ή μάς άναγράφει τά τής 
παραιτήσεως τοΰ Ιω ακ είμ  τής 14 Μαρτίου 1806 δεχόμενος, δτι τήν 
αύτήν ή τήν έπιοΰσαν έψηφίσθη Μητροπολίτης Κυζίκου ό II. ΙΙα- 
τρων Μακάριος, καί II. Πατρών ο ίερομοναχος καί πρωτοσυγγε- 
λος του Μητροπολίτου Κυζίκου Γερμανός.

1 Τό περιεχόμενον τοΰ σχετικού υπομνήματος τής εκλογής του 
όφείλομεν είς τήν εύγενή προθυμίαν τοΰ ήδη ^ταυρουπολεως κ. 
Χριστοφόρου, τότε δέ Άρχειοφύλακος τοΰ Οικουμενικού Θρόνου.

Π ερί τοΰ προκατόχου τοΰ Γερμανού Μακαρίου όρα τινα καί είς 
Σέργιου Μακραίου υπόμνημα εκκλησιαστικής ιστορίας (1750- 1800), 
δπερ κατεχωρίσθη είς τήν Μεσαιωνικήν Βιβλιοθήκην Κ. Ν. Σάθα 
τόμ. Γ ' (Βενετία 1872) σ. 398-399.

2 Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Β. Μυστακίδου, ληφθεΐσαν έκ τής σ. 
225 τοΰ ύπ’ άριθ. 349 Πατριαρχικοΰ Κωδικός. Ό ρ α  καί Γεδεών 
Χρονικά (ώς άνωτέρω σ. 175).

3 Ό  Πουκεβίλ εις τήν Περιηγησίν του (V oyage de la Grece
par F... Pouqueville Paris 1826 vol. 4 p. 3 5 1 ) χαρακτηρίζει, τόν
Γερμανόν ώς τρίτον μέν υπό τό δνομα τοΰτο ιεράρχην II. Πατρών,

Άναχωρήσας μετά τήν εκλογήν του έκ Κωνσταντινου
πόλεως άφίκετο είς Πάτρας διαρκοΰντος, ως φαίνεται, τοΰ
έαρος τοΰ 1806.1

Έ ν  ΙΙάτραις τφ  έγένετο υποδοχή πανηγυρική, δέν υ
πάρχει δέ αμφιβολία, δτι έδικαίωσε τήν περί αύτοΰ ώς ιε
ράρχου έπικρατοΰσαν γνώμην σύν τφ χρόνφ δέ μάλιστα 
ή φήμη του, διά τάς πολλάς αύτοΰ άρετάς, έπεξετάθη έπί 
τοσοΰτον, ώστε σπανίως Άρχιερεύς προσειλκυσε τοσον σε
βασμόν καί κληρικών καί αρχόντων και τοΰ λαοΰ, αλλα 
καί αυτών τών αλλοφύλων.

ΤΙ ισχύς του έπεξετάΌη καίΓ άπασαν τήν Πελοπόννη
σον, άλλά και κατά τήν Στερεάν Ελλάδα καί τάς νήσους, 
ήτο δέ ο έμπιστος σύμβουλος τών Αρχόντων και τών Κα- 
πετανέων.

ΤΙ ισχύς του αύτη έχρησίμευσε πρός τούτοις, δπως ά- 
ποβή προστατευτικώτατος είς τούς καταδυναστευ ο μένους, 
φαίνεται δέ, δτι ειργασθη αποτελεσματικώς δια τα συμφέ
ροντα καί τήν αγαθήν διοικησιν τών ύπ αυτόν Επισκο
πών καί Μονών άλλά καί διά τήν διάδοσιν της παιδείας, 
έφ’ δσον ήδυνήθη, έμερίμνησε.2

Τήν γοητείαν του έπηύξησε παρά τφ λαφ καί γεγονός 
τι έκ τών ούχί άπαξ παρατηρηθέντων.

Κατά τό έτος 1800 δηλ. δεινή ανομβρία έμάστιζε τας 
Πάτρας. Άπηλπισμέναι αί διάφοροι συμβιοΰσαι φυλαί ά- 
πηύθυναν υπαιθρίους δεήσεις πρός τόν Ύψιστον, κραυγα- 
ζουσαι καί έπικαλούμεναι τόν έλεόν του' άλλ ό ουρανός 
έμενε πάντοτε χαλκούς. "Οταν δ’ έπεισθη έπί τέλους και ο 
Γερμανός νά λάβη μέρος είς τήν λειτανίαν τών Χριστια
νών έπηκολούθησε ραγδαία βροχή."

φέροντα δέ είς τήν σειράν τόν άριθμόν 27. Προφανώς τοΰτο δέν 
είναι άκριβές, ή δέ σειρά παρουσιάζει καταφανή χάσματα, άφοΰ 
παραλείπεται καί αύτός ό προκάτοχος τού Γερμανού Μακάριος. 
Ώ ς  πρός τήν σειράν τών Αρχιερέων Πατρών, πολύ ακριβέστεραι 
είναι αί σχετικαί πληροφορίαι, άς παρέχει ό συγγραφεύς τής ιστο
ρίας τών Πατρών Σ. Ν. Θωμόπουλος, είς τήν «Π ερί τών ’Επι
σκόπων, Μητροπολιτών καί ’Αρχιεπισκόπων Πατρών» μελέτην 
του, τήν δημοσιευθεΐσαν είς τό περιοδικόν < Ιερός Σύνδεσμος» 
(ετος IB '. Περίοδος Β' άριθ. 75-79 έν Ά θήναις 15 ’Ιουνίου-15 
Αύγούστου 1908). Κατ' αύτόν ό Γερμανός, τρίτος υπό τό δνομα 
τοΰτο Μητροπολίτης Πατρών, φέρει είς τήν σειράν τών ’Αρχιε
ρέων II. Πατρών, τόν άριθ. 56. Βάσιμους πληροφορίας περί τών 
εκκλησιαστικών άρχών Πατρών, έπί Φραγκοκρατίας ιδίως, ευρίσκει 
τις είς τό σύγγραμα τοΰ Ε. Gerland. «Neue Quellen /.ur Geschi- 
chte des lateinischen Krzbi,stums Patras». (Λειψ. 1903). Ουτος 
έχει τόν Γερμανόν 59°ν Μητροπολίτην καί τέταρτον υπό τό δνομα 
τοΰτο, (σελ. 254). Διά τών ερευνών του δμως δ Περικλής Ζερ- 
λέντης προσέθηκε τρεις ετι ίεράρχας Π. Πατρών, ιος προφορι- 
κώς άνεκοίνωσεν ήμίν.

1 Ό  Γούδας σημειοΐ (ώς άνωτέρω σ. 99) δτι είς Πάτρας άφί
κετο τόν Μάΐον τού 1907 έκ παραδρομής βεβαίως άντί τοΰ 1806.

- Ά τυχώς ένεκα τών έν ΙΙάτραις καταστροφών κατά τόν Α γώνα, 
δέν περιεσώθη, τουλάχιστον δέν άνευρέθη μέχρι τοΰδε, έγγραφός 
τις περί τής δρασεως του ώς Μητροπολίτου ύπό τήν στενήν- έν
νοιαν, πηγή, καί αύτοΰ τού κωδικός τής Μητροπόλεως, ως φαί
νεται, καέντος. Κρίσεις περί τοΰ Γερμανού ως Μητροπολίτου δραεις 
Αίνιάνος βίον (ώς άνιοτέρω σ. 6*, εις Θωμοπουλου ΙΙατρας σ. 10.), 
Κανδηλώρου Δημητσάναν σ. 9 1 -9 2  καί Ι ’ούδαν 99-101). Ούτος 
πρός τοΐς άλλοις διηγείται, δτι έπισκεπτόμενος ό Γερμανός τά 
σχολεία πρός ένθάρρυνσιν, συνήντησε μικρόν μαθητήν, ούτινος τό 
παράστημα καί τό ήθος ένεποίησαν αύτφ τοσαύτην έντύπωσιν, 
ώστε τόν έλαβεν ύπό τήν προστασίαν του. Ούτος έγένετο κατόπιν 
διάκονός του καί έμπιστος, είναι δέ ό ως Μητροπολίτης Αθηνών 
τή 1 ’Ιουλίου 1873 άποθανών Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος. 
("Ορα Κατάλογον ιστορικόν τών πρώτων ’Επισκόπων καί τών εφε
ξής Αρχιεπισκόπων καί Μητροπολιτών ’Αθηνών τοΰ (τότε) Αρχι
μανδρίτου Παναρέτου Κωνσταντινίδου ύφηγητοΰ τής Θεολογίας, 
είς περιοδικόν «Σωτήρα» (έτος Β ' ’Οκτωβρίου 1878 φυλλάδ. 13 
σ. 134).

3 Θωμοπούλου σ. 408.
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Τό δτι έμίσει δμως τήν άγυρτείαν, μέ θυσίαν καί της 
δημοτικότητός τον, άποδεικνΰειαι έκ τοΰ εξής γεγονότος: 
"Οτε δηλαδή άφίκετο εις Πάτρας ψευδοπροφήτη'? τις προ- 
λέγων έπικειμένην άποξήρανσιν τής θαλάσσης και τήν συν
τέλειαν έν γένει τοΰ κόσμου, ο Γερμανός ήθέλησε ν’ άπο- 
διώξη τόν αγύρτην, καίτοι τό πλήθος έκηρΰχθη υπέρ αύ- 
τοϋ. Τό αυτό δμως πλήθος μετά τινας ήμέρας, μή έκπλη- 
ρωθείσης τής προφητείας του, τόν έλιθοβόλησε. 1

*

Τά πρώτα έτη τής άρχιερωσΰνης τοΰ Γερμανού συμπί- 
πτουσι, μέ τήν υπαρξιν, από τοΰ 1807, ώς Γενικοΰ Διοικητοΰ 
τής ΙΙελοποννήσου (Μώρα - Βαλεσί) τοΰ Βελή Πασά, υίοΰ 
τοΰ διαβοήτου Άλή ΙΙασά τής ΊΙπείρου. Ούτος διά τοί’ς 
γνωστούς σκοπούς τοΰ πατρός τοι> ποικίλας έπεδαψίλευσε 
περιποιήσεις πρός τούς ΓΙροεστώτας καί τούς ’Αρχιερείς 
τής ΠελοποννήσΟυ, δπερ, πλήν ά'λλων, ήνάγκασε τήν Π ύ
λην νά τόν άντικαταστήση (τφ 1812) διά τοΰ αΐμοβόρου 
καί Χριστιανομάχου ’Ίτζελη Άχμέτ ΙΙασά.-’

Ό  Βελής φαίνεται δτι έξαιρετικώς είχε περιποιηΟή τόν 
Γερμανόν, δν διά τόν λόγον τοΰτον, ύποθέτομεν, ό ΙΙου- 
κεβίλ έν τφ γνωστφ έ'ργφ του χαρακτηρίζει ώς όμόφρονα 
τοΰ Άλή, άνακηρύσσων συγχρόνως αυτόν, ώς τόν ισχυρό- 
τατον τών έν Πελοποννήσω Αρχιερέων.3

Ό  Γερμανός δέν έλησμόνησε καί τήν Δημητσάναν, 
ουδέ τόν διδάσκαλόν του Αγάπιον ΙΙαπαντωνόπουλον, εις 
δν άπέστειλε φιλοδωρήματα, α'τινα συντέλεσαν, είς τό νά πα- 
ραδοθή ήμίν χαρακτηριστικώτατον ανέκδοτον, καθ’ δ, ό έν 
άπολύτιμ όλιγαρκεία ζών διδάσκαλος, δέν άπεδέχθη τά δώρα 
καί έζήτησεν άντ’ αυτών τήν υπέρ τής Δημητσάνης αντί
ληψην τοΰ ιεράρχου. 1 Καί είσηκοΰσθη φαίνεται, διότι, οτε

1 Ό  Θωμόπουλος (σ. 4.10) προσθέτει καί τά εξής παράδοξα, 
δτι άναχωρών ό Προφήτης κατηράσθη τάς Πάτρας, τήν δέ έπο- 
μένην, ημέραν τοΰ 'Αγίου Νικολάου, έ'τυχε νά ένσκήψη θύελλα πολ- 
λάς έπενεγκοΰσα ζημίας είς τούς θαλασσινούς. Τότε. καί ό πλοίαρ
χος ’Αγγλικού πλοίου διασωθείς, προσήνεγκε χρηματικόν ποσόν 
πρός έπισκευήν τοΰ εγγύς τής παραλίας ναΐσκου τού 'Αγίου Νικο
λάου. Τά τού χρόνου καθ’ ον συνέβη τό άνωτέρω έπεισόδιον δέν 
φαίνονται ακριβώς καθωρισμένα, ομοίως καί ή ίδιότης τού προ
σώπου, ώς υπηρέτου τού 'Αγίου Κοσμά. Ό  δέ Πουκεβίλ, προ
φανώς σημειοΐ άνακριβώς ώς χρόνον τής άφίξεως είς Πάτρας τού 
•ψευδοπροφήτου τό ετος 1817, οτε ό Γερμανός δέν ήτο είς Πάτρας 
( ΓΙεριήγησις έκδ. Παρισίων 1826 τόμ. 4 σ. 3 0 -ill) . Ό  Θωμόπουλος 
δέχεται τό ετος 1811 (σελ. 410). Π ερί τού 'Αγίου Κοσμά δρα 
'ικανά είς Μεσαιωνικήν Βιβλιοθήκην Κ. Ν. Σάθα (τόμ. Γ ' Βενε
τία 1872 σ. 128-124 είς Δαπόντε Ιστορικόν Κατάλογον άνδρών 
επισήμων). ’Επίσης είς τό εργον 'Ιστορία τών Λϊτωλών, από τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 1829, συγγραφεΐσα ύπό Θ. Λ. Χα- 
βελλά->, Βιβλ. Β ' ( ’Αθήναι 1883 σ. 44 -46). Ε π ίσης εις τό < Εί- 
κονογραφημένον ’Ηπειρωτικόν Ή μερολόγιον» Δωδώνη, (έτος Λ' 
σ. 20) ύπό Γ. Κ. Ι ’άγαρη Ή πειρώτου. ’Αθήναι 1895.

- Τά κατ’ αυτόν δρα προχείρως είς Φραντζήν (ώς άνωτέρω 
τομ. Λ' σ. 4 4 -48 ). καί είς 2 . Π. Άραβαντινού Ιστορίαν Άλή 
Πασά τού Τεπελενλή συγγραφεΐσαν έπί τή βάσει ανεκδότου έρ
γου τού Π. Άραβαντινού. ’Αθήναι 1895, σ. 215 κ. έ.

3 Πουκεβίλ Ισ τορ ία  ώς άνωτέρω τόμ.. Β' σ. 21 -22 .
1 Άναγράφουσι δηλ. δτι, οτε τό πρώτον ό Γερμανός άφίκετο 

είς Πάτρας ώς Μητροπολίτης, άπέστειλε τφ  διδασκάλιο του Άγα- 
πίφ, φορτίον ολόκληρον καφέ καί. ζακχάρεως. Ό  Α γάπιος δμως 
τά έπέστρεα|ιε διά τού αυτού άγωγιάτου, παραγγείλας είς τόν Γερ
μανόν, δτι είς ένα μέν ασκητήν ώς αύτός, άρκεΐ μία οκά καφέ έ- 
τησίως, αν δμως θέλη νά φανή χρήσιμος, ας κατασκευάσω διά 
τήν Δημητσάναν ύδραγωγεΐον, άπαλλάσσων αύτήν τής λειψυδρίας' 
ό Γερμανός τότε τφ  έστειλε χρηματικόν ποσόν δι" ού έφερον είς 
τήν πόλιν τήν πηγήν τού Λουμένη καί κατασκεύασαν ώραίαν τρί- 
κρουνον βρύσιν <-τού Δεσπότη» όνομασθεΐσαν, ήτις μέχρις εσχά
των έσώζετο (Κανδηλώρου Δημητσάνα ώς άνωτέρω σ. 18). Ό  
Παπούλας αναφέρει τό γεγονός τοΰτο προσθέτων, δτι τφ  Γερμανφ

ό Γερμανός τώ 1811 έπεσκέφίΐη την Δημητσάναν, πλήν 
άλλων καί εί,ς κοινωφελών έργων τήν έκτέλεσιν διά δαπά
νης του προέβη. 1

Διαμείνας έπί εννέα έτη έν ΙΙάτραις ό Γερμανός, άνε- 
χώρησε κατά τό έτος 1815 είς Κωνσταντινοΰπολιν, κληθείς 
ώς Συνοδικός' δέν υπάρχει δέ αμφιβολία, δτι καί ώς τοι- 
οΰτος ηΰδοκίμησεν.

»Ιί* φ

Είς Κωνσταντινοΰπολιν διέμεινεν από τοΰ έτους 1815 
μέχρι τοΰ 1817 λήγοντος, ήτοι 1818 άρχομένου.2

διεμήνυσεν ό ’Αγάπιος, δτι διά τήν διδαχήν τού δέν τφ  οφείλει 
τίποτε, άφοΰ δέν έδίδασκε δι’ αυτόν άλλά διά τήν Π ατρίδα (ώς 
άνωτέρω σελ. 12).

1 Ό  Παπούλας σημειοΐ (ώς άνωτέρω σ. 10 καί 12), δτι κατά 
τό ετος 1811 ήλθεν ό Γερμανός είς Δημητσάναν, ευθύς δέ ίερούρ- 
γησεν είς τόν Ά γιον  Γεώργιον τής ΙΙλάτσας, προσενεγκων καί 
πολύτιμα αναθήματα είς τόν "Αγιον, ιός σώσαντα αύτόν άπό τού 
δφεως· ήτοι, έπάργυρον Εύαγγέλιον, κανδήλας άργυρός καί διά
φορα ιερά σκεύη καί άμφια διατηρούμενα μέχρι τοΰδε είς τον 
Ταξιάρχην, έπίσης κιβώτιον πλήρες έκκλησιαστικών βιβλίων καί 
χειρόγραφαφα έπί μεμβράνης, δώρα τού Πατριάρχου' συναντήσας 
δέ καί τόν διδάσκαλόν του τφ  έδικαιολογήθη διατί τφ  έστειλε με- 
γάλην ποσότητα καφέ καί ζακχάρεως, γνωρίζων, ώς είπεν αύτφ, δτι 
διά τών εύχών του θ ά  ζήση πολύ. Τότε ό διδάσκαλος χαριεντιζό
μενος τφ  είπεν, δτι θά  τόν βάλη είς τόν φάλαγγα αν δέν κατα- 
σκευάση καί γέφυραν έπί τοΰ Λουσίου ποταμού καί άν δέν φέρη 
τό ύδωρ είς τήν πόλιν κ.λ. Ό  Γερμανός κατά τήν βραχεΐαν δια
μονήν του έν Δημητσάνη διέμεινεν είς τόν πατρικόν του οίκον, ως 
έβεβαίου ή μέχρι τού 1863 έπιζήσασα άδελφή του Κωνσταντίνα. 
Ταύτα κατά τάς_ άνακοινώσεις τοΰ φιλίστορος κ. Λ. I ’. Βερροιο- 
πούλου. Ό  Φιλήμων είς τά 1 Ιρολεγόμενά του (ώς άνωτέρω σ. δ') 
σημειοΐ, δτι ό Γερμανός πολλαχώς εύηργέτησε τήν Δημητσάναν 
καί τήν Σχολήν της όλικ.ώς ύπεστήριξεν. Ό  Καστόρχης έν τοΐς 
περί τής Σχολής τής Δημητσάνης. (ώς άνωτέρω σ. 29) άποκαλεΐ 
τόν Γερμανόν διάδοχον έν ταΐς εύεργεσίαις τών Άγαπίων, ύπο- 
στηρίξαντα τήν Σχολήν τής Δημητσάνης καί είς βιβλίον προσ
φοράς προβάντα· (δρα καί είς Δημητσάναν Κανδηλώρου σχετικά 
τινά· ώς άνωτέρω σ. 20). Χαρακτηριστικόν τής αύτοφυούς ευφυολο
γίας, προσεγγιζούσης δμως ενίοτε είς τά όρια τής βωμολοχίας, τών 
χρόνων εκείνων είναι, τό άναφερόμ,ενον, δτι έν Δημητσάνη ό Γερ
μανός συναντήσας γέροντα συγγενή του τόν ήρώτησε «τί κάνουν 
τά μουλάρια σου »· « Σοΰ φιλούν τό χέρι τφ  άπήντησεν εκείνος» 
(δρα Παπούλα ιός άνωτέρω σ. 11-12). Ε π ίσης κατ' άνακοίνω- 
σιν τοΰ κ. Βερροιοπούλοιι φέρεται, δτι έρωτήσας τόν αύτόν γέρον
τα. «ν είναι εύχαριστημένως άπό τά εισοδήματα τών χωραφιών 
του, έλαβε τήν άπάντησιν: «αν δέν κοπρίσης, άφέντη Δεσπότη 
μου, δέν τρφς ··.

■ Ταύτα έξακριβούνται έν τοΐς κατόπιν δ ι’ εγγράφων πηγών.
Ό  Φιλήμων ( Προλεγόμενα δ') σημειοΐ, δτι τφ 1815 μετέβη ό 

Γερμανός είς Κωνσταντινούπολη', δπου διέμεινεν έπί τριετίαν, άπο- 
λαμβάνων ιδιαιτέρας ύπολήψεως παρά τής ιερός Συνόδου, επανήλθε 
δέ τό 1-818. Ά νακριβώς ό Πουκεβίλ (τ. Β' σ. 21 σημ. 1) βέβαιοί, 
δτι άνεχώρησεν έκ Πατρών τφ  1816, προσθέτων, ιός λεχθέν πρός 
αύτόν ύπό τού Γερμανού, δτι σκέπτεται νά μή έπανέλθη.. είς 
Πελοπόννησον, αν δέν θεωρήση εαυτόν ικανόν δι' αξίαν λόγου 
δρόσιν δτι σχετικώς πρός τήν Ρωσσίαν ώμ,ίλησεν αύτφ κατά τρο- 
πον τοιοΰτον, ώστε νά πιστεύση, δτι δέν στηρίζεται ποσώς είς 
τήν βοήθειαν της. Ό  Αίνιάν λέγει, δτι (σ. 6 - 7 )  ύστερον άπό δε
καετή διεύθυνσιν τών πραγμάτων τής επαρχίας του, μετέβη είς 
Κωνσταντινοΰπολιν, δπου ώς Συνοδικός εΐλκυσε τήν υπόληψιν 
πάντων διά τήν αρετήν καί φρόνησιν αυτού, καί επανήλθε το
1818. Ό  Γούδας σημειοΐ, δτι (σ. ΙΟΙ - 102) έπί όκτώ έτΐ| διέμεινε 
διαρκώς είς τόν θρόνον του. προσκληθείς δέ τφ  1815 άπήλθεν 
είς Κωνσταντινούπολη1, έπί Πατριάρχου Κυρίλλου, επανήλθε δέ τφ
1819, καθορίζων μάλιστα καί τήν 2 Ίανουαρίου, ιός ημέραν τής επα
νόδου του. Συμφωνεί κατά τούτο μετ’ αύτοΰ καί ό Κανδηλώρος 
(Δημητσάνα σ. 92 καί Γορτυνία σ. 152). Ό  Θωμόπουλος δέχεται 
τό έτος 1818 (σ. 409). 'Ο Καστόρχης (ώς άνωτέρω σ. 29 -30 καί 
έπ.) είς τάς ένεργείας τού Γερμανού έν Κωνσταντινουπόλει απο
δίδει τήν ένωση’ τής Μονής τού Φιλοσόφου μετά τής Σχολής, δ ι’ 
ήν ενωσιν άπελύθη τφ 1816 τό σχετικόν σιγίλλιον, κανονίζον καί
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Ικανά έγγραφα μνημεία εχομεν ύπ’ οψιν ημών μνημο- 
νεύοντα τον 1 ερμανον ως Συνοδικον.

α) Πατριαρχικόν γράμμα τοΰ Κυρίλλου, φέρον χρονολο
γίαν «ετει 1815 κατά μήνα ’Ιούλιον». Τοΰτο, ούτινος επί
σημον άντίτυπον εχομεν ύπ βψιν, είναι εγκύκλιον και ανα- 
(ρέρεται εις οφειλομένας δασμοφορίας προς τον Βασιλικόν 
Χαζνέν και τό ότζάκι τών Ποσταντζίδων. Μετά τής του 
Πατριάρχου φέρονται καί Hi ύπογραφαί Συνοδικών, εν 
α ΐς καί ή τοΰ Γερμανοϋ. Ζητείται δέ ή ανάλογος κατα
βολή τών διαφόρων επαρχιών, προς άνακούφισιν τοΰ α
μύθητοι! δγκου χρέους τοΰ Πατριαρχείου .

Έ ν  τέλει, διά σημειώματος ασχέτου πρός τδ κείμενον 
τοΰ σιγιλλίου, ελέγχεται ό πρός ον άποστέλλεται τδ γράμμα 
Αρχιεπίσκοπος Άκώβων Δανιήλ,1 διά τήν άκραν αμέλειαν 
καί "αδιαφορίαν του καί διά τήν.μή αποστολήν τών πα.πα
δικών τής επαρχίας του. -

Έ ν  τώ γράμματι τούτφ μνημονεύεται ό μέγας 'ρ α 
γού μόνος ’Ιάκωβος 'Αργυρύπουλος καί ό Μεγας Λογοθέ
της Θεόδωρος Ρίζος.

τά τής έφορείας τής Σχολής. Ό  αύτός καταχωρίζει καί τό σιγίλ- 
λιον τοΰτο (σ. 6 6 -71 ), έν ω πλέκεται ό δίκαιος Επαινος και προς 
τόν Γερμανόν, όριζόμενον και "Εφορον της Σχολής.

1 Συγκεντρώσαντες πληροφορίας τινάς περι τοΰ Λανιηλ τούτον, 
δέν θεωροΰμεν άσκοπον νά τάς παραθέσωμεν ενταύθα. Ουτος ητο 
διδάσκαλος φέρον τό όνομα Διαμαντής Άνδρέου ( Παπαπα,ναγιω- 
τόπουλος). Κατήγετο έκ Δημητσάνης καί ήτο συγγενής του ρη- 
γορίον Ε'. Λαβών τό μοναχικόν σχήμα, έξελέγη τόν ’Ιούνιον τον. 
1814 ’Αρχιεπίσκοπος Ά κώβων (καί Ζαρνάτας), διαδεχθείς τον απο- 
θ α ν ό ν τ α  Σίλβεστρον. Τόν Δεκέμβριον τοΰ 181!) ^  Δανιήλ προηχθη 
εις Μητροπολίτην Άμυκλών καί Τριπολιτζάς, καθαιρεθέντος τον 
Διονυσίου. Τοΰτο φαίνεται ορθόν, άντί τοΰ φερομένου, οτι τφ 
1816 προήχθη ό Δανιήλ, άφοΰ ό καθαιρεθείς Διονύσιος εξελεγη 
Τριπολιτζάς μόλις τόν Μάϊον τοΰ 1817. θανόντος τοΰ Νικηφόρο-'· 
Τότε δέ (τφ  1817) προήχθη καί ή ’Αρχιεπισκοπή Τριπολιτζάς εις 
Μητρύπολιν ώς θά ’ίδωμεν κατωτέρω. Ό  Δανιήλ τφ  1821 έφυλακι- 
σθη υπό τών Τούρκων μετά τών λοιπών είς Τριπολιτζαν, επιζησας 
δέ τών γνωστών δεινοπαθη μάτων, περιέγραψε ταΰτα έμμετρως. 
Τήν 30 ’Ιουλίου τοΰ 1827, εύρίσκομεν τόν Δανιήλ εϊς Κρανιδιον.
Ό  Δανιήλ άπέθανεν έν Τριπολιτβφ τήν 11 ’Οκτωβρίου 1831, (ορα 
διά τά σημειώματα ταΰτα, ΙΙαπούλα ως άνωτέρω π. 20ο - - 0 ), 
ιδίως δέ τήν Περί Κουρουτσεσμέ περισπούδαστων πραγματείαν του 
Β. Μυστακίδοιι εις ΙΙαρναοσοΰ, ώς άνωτέρω, τομ. ΙΑ ο.
626, Γ>42, 543). ’Επίσης τό τεΰχος «Οί αρχιερείς καί οι προύχοντες 
εντός τής έν Τριπόλει φυλακής έν ετει 1821», ύπό ’Ιωσήφ Ζαφει- 
ροπούλου ίεμομονάχου, συνταχθέν ύπό Θεοδώρου Ζαφειροπουλου 
(Ά θή να ι 1852 σ. 5. Αύτοβιογραφικόν προοίμιον). Τό χειρόγραφόν 
τοΰ εμμέτρου έργου τοΰ Δανιήλ άπόκειται έν τοΐς χειρογράφοις 
τής Έ θν. Βιβλιοθήκης (ύφ’ άριθ. 8704).

Ό  Δανιήλ παρ’ ολας τάς έπισήμους καί ιδιαιτέρας παροτρύν
σεις φαίνεται, δτι δέν ύπήκουσεν εχομεν δέ ύπ’ δψιν έν πρωτο- 
τύπω γράμμα τοΰ Ιΐατριάρχου Κυρίλλου πρός τόν Δανιήλ, ον εκ 
παραδρομής όνομ.άζει Γαβριήλ, τής 3 Δεκεμβρίου Ιβ ί ΐ ,^ δ ι  ου κα
θίσταται αύτφ γνωστόν, δτι διωρίσθη ο Γερμανός, (έτοιμος, ως 
εξάγεται, ν' άπέΜ/ι τής Κωνσταντινουπόλεως) δπως έπιστατηση και 
λάβη τά παρ’ αύτοΰ όφειλόμενα είς τήν κοινήν κάσσαν. Ό  δε 
Γερμανός δ ι’ επιστολής του έκ Πατρών πλέον, τής 1 Φεβρουάριου 
1818, άποστέλλει τό γράμμα, προτρέπων άμα αυτόν είς υπακοην. 
Τήν επιστολήν τοΰ Γερμανοϋ ταύτην, ήν εχομεν ύπ οψιν_ ημων 
καί έν πρωτοτύπφ, έδημοσίευσεν ό ΙΙαπούλας (ως ανωτέρω σ. 
204-205) άναγνώσας έσφαλμένος τόν χρόνον 1816 ένφ είναι 1818
(τό αωιη δηλ. έξέλαβεν ώς αωις). , ,

’Επίσης σώζεται καί τό αύτόγραφον σχέδιον τής απαντησεως 
τοΰ -Ακώβων πρός τόν Γερμανόν, γεγραμμένον έπί τοΰ άγραφου 
μέρους τής επιστολής τοΰ Γερμανού, τό περιέχον και την πρός 
τόν Δανιήλ έπιγραφήν τούτης. *0 Δανιήλ περιγράφει την _ δυστυ
χίαν τής ’Επαρχίας του καί τήν άδυναμίαν του, δπως απότιση τας 
όφειλάς του, ώς καί τάς τοΰ προκατόχου του, παρακαλεΐ δε τον 
Γερμανόν, δπως μ ε σ ο λ α β ή ση παρά τφ  Παναγιωτάτφ και μη παρε- 
■ξηγηθή δτι παρακούει, ή άμελεΐ. Μήπως πάντα ταΰτα εγεννησαν 
τήν περί ’Εξαρχίας τού Γερμανού γνώ μ η ν;

β) ’Αφοριστικόν γράμμα (Συνοδικόν επιτίμων) κατά των 
σφετερισθέντων ξένην τινά περιουσίαν, απολυθέν κατ’ Αύ
γουστον τοΰ 1815.1 _ ν

γ) Τοΰ αύτοΰ Πατριάρχου εγκύκλιον γράμμα πρός τον 
αυτόν Άκώβων άποστελλόμενον. Περιεσώθη έν έπισήμφ αν
τίτυπο,), uvsv χρονολογίας1 καί Οά ήναγκάζετό τις νά περιο
ριστή χαρακτηρίζων αυτό, ώς απολυθέν μεταξύ τών ετών 
1815- 1818, άφοΰ μετά τό 1818 δέν είναι πλέον Πατριάρ
χης ό Κύριλλος,2 αν τό σιγίλλιον τοΰτο άναφερόμενον εις 
τήν παρ’ αύτοΰ Ιδρυθεί,σαν Μουσικήν Σχολήν δέν ητο και 
αλλαχού δημοσιευμένον, φέρον τήν χρονολογίαν 2ο Νοεμ
βρίου 1815.8 Διά τοΰ γράμματος τούτου προτρέπονται αί 
διάφοροι Έπαρχίαι εις αποστολήν εράνων καί καταλλήλων 
προσώπων, πρός έκμάθησιν τής νέας μεθόδου. Μεταξύ των 
υπογραφών τών 16 Συνοδικών, φέρεται καί ή τοΰ Γερ-

μανοδ. λ , ,
δ) Γράμμα τοΰ αύτοΰ Πατριάρχου, απολυθέν τον Ιού

λιον τοΰ 181(5 πρός υποστήριξη’ τοΰ Λεξικού Κιβωτού, άπο- 
σταλέν δέ καί πρός τήν έν Ά θήναις Μονήν τών Ταξιαρχών 
(Πετράκη), έν φ, επίσης, μεταξύ τών Συνοδικών και ο I  ερ-

μανός. ( , ,
Καί τούτου εχομεν ύπ’ δψιν ημών Ιπίσημον αντιτυπον. 
ε) Γράμμα τοΰ αύτοΰ Πατριάρχου, άναφερόμενον εις 

τήν προαγωγήν τοΰ θρόνου Άμυκλών καί Ιριπολιτζάς ε’ις 
Μητρόπολιν, γενομένην κατά Μάϊον τού 1*1 '· ·

Είς τούτο, ούτινος περίληψιν εχομεν ύπ’ δψιν, ο 1 ερμα- 
νός συνυπογράφει μετά τών λοιπών Συνοδικών, εχων και 
τάς γνώμας, τοΰ Αγίου Νίκαιας κυρ Ίωαννικίου, τοΰ Α
γίου I Ιροΰσης κίιρ Ίωαννικίου, τοΰ Αγίου Δράμας κυρ 
Παρθενίου καί τοΰ Α γίου Μεθύμνης κυρ Παναρέτου. '

Ώ ς είναι επόμενον, τά έγγραφα τοΰ Γερμανοϋ τοΰ 1818- 
1819 έτους, αποστέλλονται έκ Πατρών πλέον επίσης καί 
εϊς τά τότε σιγίλλια δέν εύρίσκομεν αυτόν εν Κωνσταντι- 
νουπόλει μεταξύ τών Συνοδικών.·1

1 "Ορα ΙΙαπούλα (ώς άνωτέπω σ. 202). Ποιούμενος λογον ο 
ΙΙαπούλας περί τοΰ αφοριστικού τούτου, εκλαμβάνει τόν μετα την 
ύπογραφήν τού Γερμανού, ώς Συνοδικοΰ, συνήθη διά στιγμών σταυ
ρόν, ώς υποκρύπτοντα συμβολικήν τινά έννοιαν. Και το γραμμα
τοΰτο άποστέλλεται πρός τόν Ακώβων.

- Ό  Κύριλλος υπήρξε Πατριάρχης άπό τής 4 Μαρτίου 181ο με- 
νοι τής 13 Δεκεμβρίου τοΰ 1818. Θεωρείται άνήρ φιλόμουσος και 
προστάτης τών γραμμάτων. Τήν 14 Δεκεμβρίου 1818 παρητηθη 
καί τήν 1» Ίανουαρίου 1819 επανήλθε τό τρίτον ο Γρηγοριος L·
( Γεδεών Πατριαρ. Πίνακες, ώς άνωτέρω σ. 683-684).

» Περί τοΰ γράμματος τούτου δρα καί είς τό περιοδικον . *,<}- 
μ ή ς  Λόγιος Βιέννης τοΰ 1816 (σ. 10-11). Τόν «Ελληνικόν Τη
λέγραφον. Βιέννης (1816 άριθ. 3 -4 ) ,  δπου φαίνεται δημοσιευθεν 
τό γ ρ ά μ μ α  τοΰτο. δέν ήδυνήθημεν ν ά ’ίδωμεν.

4 Παρνασός (ώς άνωτέρω τόμ. Α' σ. 543).
Οίίτω εχομεν ύπ’ δψιν ημών:

α) Ένταλτήριον τοΰ Γερμανοϋ άνευ τόπου έκδοσεως, φερον 
χρονολογίαν 13 Δεκεμβρίου 1818 (Δελτίον τής Χριστιανικής Αρ
χαιολογικής εταιρίας τεΰχος Β' Ά θήνα ι 1894 σ. 3 -4 ) .  Κατα το 
δοθέν ήμΐν ύπό τοΰ Γ. Λαμπακη αντιγοα(ρον, εχει χρολο.ο,ια/ν
Σεπτεμβρίου 1818. ,

β) Επιστολήν ιδιωτικής δλως «ρύσεως τοΰ Γερμανού εκ Ιΐατρων, 
φέρουσαν χρονολογίαν 1 Ιουλίου 1819 (Παπούλα ώς άνωτέρω σ. 
203). Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Α. Βερροιοπούλου ο εν αυτή μνη
μονευόμενος Σταμάτης είναι ό αδελφός τοΰ Γερμανοϋ. και _

γ) Σιγίλλιον τοΰ 1819, έν έπισήμφ άντιτύπω, φερον τας υπο- 
γραφάς τοΰ Γρηγορίου καί 19 Συνοδικών, δι’ ού ή έκκλησια υπο
στηρίξει τό μέτρον τής Πύλης, έναντίον τής «έπ ιμ ιξιας» των 
ρεαγιάδων μετά τών φράγκων καί τών είς έτερας Αυλας υποκει
μένων» καί ιδίως έναντίον τών εισερχομένων εις τας εν 1 αΛατι* 
« /.οοταρίας» (πανδοχεία δηλ. ώς ερμηνεύει είς τό λεξικόν του ο 
Σκ. Βυζάντιος), « ένθα είναι προδήλως ή πηγή πάσης διαφθορας η
θών ». Ό μ ιλεϊ δέ τό σιγίλλιον τοΰτο έν γένει καί κατά παντός τυ-
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Ή  επάνοδος τοΰ Γερμανοί» είς τάς Πάτρας τελευτώντας 
τοΰ έτους 1817, ή άρχομένου τοΰ 1818, υπήρξε θριαμβευ
τική. "Ως αναγράφεται δέ, έπ! τή βάσει πληροφοριών αύ- 
τοπτών, σύμπασα ή πόλις κατήλθε πρύς τήν θάλασσαν εις 
υποδοχήν του. Αί μητέρες είχον φέρη μεθ’ εαυτών καί τά 
νήπια έ'τι, δπως τά εύλογή ση. Χρυσοστόλιστοι δέ ίπποι 
άπεστάλησαν παρά τών μεγιστάνοον Τούρκων, ένψ αλα
λαγμοί χαράς αντηχούν πανταχοΰ της πόλεως.1

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

'Ο Γερμανός Φιλικός.

Ή  κυρίως έ&νική δράσις τοΰ Γερμανοί άρχεται, από 
τής επιστροφής του τούτης έκ Κωνσταντινουπόλεως καί 
δή άπό τής άναμίξεώς του εις τά τής Φιλικής Εταιρείας.

Είς τούτην έμυήθη υπό τοΰ Αντωνίου Πελοπίδα, - ή 
δέ μΰησίς του σχετίζεται πρύς αξιον λόγου καί πολυ χαρα
κτηριστικόν έπεισόδιον.

Μέχρι τής άφίξεως τοΰ Πελοπίδα εις Πάτρας, ό Γερμα
νός φαίνεται, οτι ήγνόει τά τής Φιλικής Εταιρείας, ειχεν 
δμως άντιληφθή, δτι μυστικώς κάτι διενεργείται, διότι, ώς 
δέχονται, επιστολή τις τοΰ Λ. Μαυροκορδάτου έκ ΓΙίζης, 
περιεΐχεν υπαινιγμούς τινας. οιτινες έβύθισαν αυτόν εις 
σκέψεις.

Ό  Πελοπίδας, άφικόμενος είς Πάτρας άπέφυγε νά μύη
ση, έκ τών πρώτων τουλάχιστον, τόν Γερμανόν καί τούς 
προύχοντας τοΰ τόπου, προέβη δέ εις τήν μ,ύησιν τοΰ Ά ν- 
δρέου Καλαμογδάρτη, άνδρός εύφυοΰς, δραστήριου, καί πο
λέμιοί' τών προυχόντων. Τ Ι κατήχησίς του πρέβαινεν όμα- 
λώς· μόλις δμως έ'φθασαν είς τά τοΰ Μεγάλου "Ορκου, ό 
Καλαμογδάρτης ήρνήθη νά όμώση. Ό  Πελοπίδας τότε έτα- 
ράχθη πολΰ, ΰπολογίσας δέ τάς συνεπείας, αν τυχόν γνωσθή 
ή αποστολή του, ήναγκάσθη νά καταφυγή εις τόν Γερμα
νόν, άφ’ ενός μέν, δπως διά τής επιρροής, ήν έξήσκει ούτος 
έπί τοΰ Καλαμογδάρτη, αποτροπή πας κίνδυνος, άφ’ ετέρου 
δέ, δπως λάβη παρ’ αυτού οδηγίας, περί τής πορείας, ήν 
ώφειλε ν’ άκολουθήση εί'ς τε τάς Πάτρας καί τήν Πελο
πόννησον εν γένει, βέβαιος ών, δτι, καί άν άρνηίΐή ό 
Γερμανός νά ταχθή είς τόν αριθμόν τών εταίρων, οΰδέν 
έχει νά φοβη-θή παρ’ αύτοΰ διά τήν εταιρείαν.

Ό  Γερμανός δμως άπεδέχθη μετ’ ενθουσιασμού τήν 
πρότασιν τού Πελοπίδα καί έμυήθη, ήτο δέ έξόχως συγκι
νητική ή μύησις τού Γερμανού, περί ής σψζονται καί λε- 
πτομέρειαι. 3

χηροΰ παιγνιδιού. ΤΙ ποινή κατά τών οίίτω παρεκτρεπομένων ήτο 
ή τ ώ ν .. .  κάτεργων. Εΰνόητον είναι, δτι ή Πύλη δι’ άλλους λόγους 
καί δχι πρός ήθικοποίησιν τών δούλων της προέβη εις τοιαΰτα 
μέτρα.

1 Ό ρ α  Γοιιδα (ώς άνωτέρφ σ. 1 0 2 ).
9 Ό  Πελοπίδας κατήγετσ έκ Στεμνίτσης, ήτο υιός τοΰ Βασι

λείου ΓΙρωτοπαπα, έμαθήτευσε δέ έν Δημητσάνη. Ή τ ο  νοήμων 
άνήρ καί εύγλωττος. ’Αντιτασσόμενος κατά τών προεστώτων, ήναγ
κάσθη νά φύγο είς Κωνσταντινοΰπολιν, πρός τελειοτέραν μάρφω- 
σιν καί πρός εμπορίαν. Έ κέΐ δέ έμυήθη τά τής Φιλικής Εταιρείας 
(δρα Φραντζή ώς άνωτέρω τόμ. Δ' σ. 9 2 -9 3 ) . Ε π ίσης Γορτυνίαν 
Κανδηλώρου σ. 221). Ό  Φωτάκος είς τούς Βίους τών Πελοποννη- 
σίων (ώς άνωτέρω σ. 136) κάμνει μνείαν τών μεγάλων υπηρεσιών 
τοΰ Πελοπίδα, άναφέρων καί τήν μεγάλην ένδειαν, είς ήν κατέ- 
λιπε τήν οικογένειαν του άποθνήσκων.

3 Ό  Τρικούπης ('Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Σπυρ. 
Τρικούπη, έ'κδ. Β' τόμ. Α' (Λονδίνον 1880 σ. 315 - 816) σημειοΐ, 
δτι ό Πελοπίδας άφίκετο είς Πελοπόννησον τφ  1818, άναγράφων 
καί τά άνωτέρω έκτεθέντα. Ε π ίσης δρα Γούδαν (ώς άνωτέρω σ.

Άλλ’ 6 Γερμανός είς δ,τι άνεμιγνύετο άφα>σιοΰτο όλο- 
ψύχως· διά τούτο εΰθίις ώς έξωμαλύνθησαν τά τού Καλα
μογδάρτη, συνέστησε τόν Πελοπίδαν εις τόν Άνδρέαν Ζαι- 
μην καί Άνδρέαν Λόντον, μυηθέντας παρ’ αυτου1 κατόπιν 
ε μύησε προσωπικώς τον Χαριουπόλεως Βησσαρίωνα, τον 
Κερνίτσης Προκόπιον, καί άλλους κληρικούς καί οπλαρχη
γούς, έν οίς τους Κουμανιώτας, καθώς καί τινας τής Ρού
μελης.

Λαβών οίίτω τήν πρωτεύουσαν Όέσιν έν τοΐς ΦιλικοΤς 
τής ΙΙελοπονήσου ό Γερμανός, δύο τινά κυρίως μελετά;

α) Τήν κανονικωτέραν καί ευμέθοδον λειτουργίαν τού 
οργανισμού τής Εταιρείας έν Πελοποννήσψ, καί

β) Τόν καθορισμόν τής θεσεως τής Εταιρείας καί τού 
μέλλοντος Άγώνος, πρύς τόν Άλή ΙΙασάν τής ’Ηπείρου. 1

Επειδή ή διευθέτησις τών τής Φιλικής Εταιρείας συν
δέεται πρός τά κατόπιν γεγο νότα, ί)ά αναγράψω μεν προη
γουμένως τινά διά τά διατρέξαντα μεταξύ τού Άλή ΙΙασά 
καί τού Γερμανού, συνεργασθέντος πρύς τούτο μετά τού 
Ίωάννου ΙΙαπαρρηγοπούλου καί Ίωάννου Βλασσοπούλου, 
δύο μεγάλων παραγόντων τού Ά γώ νος.a

Ό  Άλής εΤχεν, ώς γνωστόν, κατορθώση νά μάΐ)η τήν 
υπαρξιν τής μυστικής Εταιρείας. Ευθύς δ’ έσκέφθη, πονη
ρότατα ώς πάντοτε, άφ’ ενός μέν νά παρορμήση διαφόρους 
καπετανέους είς φανερών πλέον έναρξιν εχθροπραξιών κατά 
τών Τούρκων, υποστήριξών αυτούς οπωσδήποτε καί πολλά 
υποσχόμενος, δπως φέρη ούτω αντιπερισπασμόν εις τήν 
κατ’ αυτού καταδίωξιν τής Πύλης, άφ’ ετέρου δέ νά κατα- 
δώση τά ονόματα τών καπετανέων τούτων εις τήν IIύλην, 
προδίδων συγχρόνως καί τήν Φιλικήν Εταιρείαν, όπως 
τύχη ούτω, ώς ήλπιζε, συγγνώμης παρά τού Σουλτάνου.

Ό  Γερμανός λοιπόν, συσκεφθείς μετά τού Βλασσοπού
λου καί ΙΙαπαρρηγοπούλου, αφού κατέστησε πρώτον προ
σεκτικούς τούς καπετανέους, μήπως πέσωσιν είς τήν πλεκτά- 
νην ταύτην, έλθόντος μάλιστα του Όδυσσέως Άνδρούτσου 
καί εις Πάτρας πρός τοΰτο, κατόπιν άπέστειλε πρός τόν 
Άλή τόν Παπαρρηγόπουλον (γνωστόν αύτώ καί έξ άλλων 
παρ’ αύτώ έπισκέψεά>ν του) πρό τής μεταβάσεως αυτού είς 
Κωνσταντινοΰπολιν καί Ρωσσίαν, δπως τόν πείση νά έπι-

103-105). Ό  Φραντζής (ώς άνωτέρω σ. 9 2 -9 3 ) άνακριβώς κα
θορίζει, ώς χρόνον τής μυήσεως τοΰ Γερμανοί) τό έτος 1817. 
προσθέτει δμως τάς εξής πολυτίμους πληροφορίας, δτι ό Πελοπί
δας ζητήσας ιδιαιτέραν συνέντευξιν παρά τοΰ Γερμανού, έκλείσθη 
μετ’ αΰτοΰ είς εν δωμάτων, δπου 6 Πελοπίδας κατήρξατο τοΰ λόγου 
κατά τό τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ πρύς τήν Θ εοτόκον: «Γραικών 
παραστάτης άπεστάλην πρός σέ τόν Ποιμένα τών Πατρών, κομί- 
ζων ευαγγέλια· μή μέ φοβοΰ σοφιότατε, τόν μάλλον σέ φοβούμε- 
νο ν  μή ευλαβή με Δέσποτα τόν σέ σεπτώς εύλαβούμενον». Ό ρ α  
επίσης Αίνιάνος (ώς άνωτέροι σ. 7 -8 ) .  Φιλήμονος Προλεγόμενα 
(ώς άνωτέρω σ. ε')· Κανδηλώρου Γορτυνία σ. 225 καί Δημητσά
να σ. 92. Φιλήμονος Φιλ. "Εταιρεία, ώς άνωτέρω σ. 206).

1 "Ορα διά τά άνωτέρω Προλεγόμενα Φιλήμονος (ώς άνωτέρω 
σ. ς'). Αίνιάνος (ώς άνωτέρω σ. 8 ). Γούδα (ώς άνωτέρω σ. 105).

2 'Ο ’Ιωάννης Ν. Βλασσόπονλος έγεννήθη έν ’Ιθάκη κατά τό 
έτος 1711 καί έξεπαιδεύΟη είς τά στρατιωτικά έν Μόσχςι. Πρό 
τού Ά γώνος καί κατ’ αύτόν έδρασεν έΟνικώτατα. Γεν. Πρόξενος 
ών τής Ρωσσίας έν Πελοποννήσφ καί έδρεΰων έν ΙΙάτραις. Ό  δέ 
’Ιωάννης Κ. ΙΙαπαρρηγόπουλος κατήγετο έκ Νάξου καί έγεννήθη 
κατά τό ετος 1780. Έσπούδασεν έν Κωνσταντινουπόλει καί κατόπιν 
έν Μόσχα τήν ’Ιατρικήν. Μετά ταΰτα διωρίσθη διερμηνεύς κατ’ 
άρχάς τοΰ Γεν. Προξένου Μιντίάκη καί εΐτα τοΰ Βλασσοπούλου· 
μετά τινα ε;τη προήχθη καί είς Γεν. Πρόξενον Ρωσσίας. Άμφό- 
τεροι είργάσθησαν πατριωτικώτατα. Ό  Βλασσόπουλος άπέθανεν έν 
Ναυπλίω κατά τό έτος 1837, δ δέ ΙΙαπαρρηγόπουλος έν Ά·θήναις 
κατά τό έτος 1874. Περί αυτών δρα ικανά είς τούς Βίους τοΰ Γού
δα (ώς άνωτέρφ τόμ. Ε ' σ. 181 καί εξής καί 203 καί εξής). "Ορα 
επίσης τινά καί είς Προλεγόμενα Φιλήμονος (ώς άνωτέρω σ. 
ι - ια ') .  Θωμοπούλου Πάτρας (ώς άνωτέρω σ. 462 - 464).



Δ I Π Υ Λ Ο Ν40

μείνη εις τόν κατά τοΰ Σουλτάνοι1 ’Αγώνα, υποδεικνυανν 
αύτφ το έίρικτόν της {ιποστηρίξεώς του παρά τής Ρωσ- 
σίας, και δεχόμενος, μετά τινας έν αρχή δήθεν ενδοιασμούς, 
τήν διεξαγωγήν τών σχετικών διαπραγματεύσεων.

Εΰνύητον δέ είναι τό εΰστοχον τής τοιαύτης ένεργείας δη- 
μιουργονσης, άφ** ένος μεν την x (/τ α στροφήν τοΓ* πάντοτε 
επικίνδυνοί) °A λ Γ|, %αι άφ ετερου φερονσης σποιιδαιοτατον 
αντιπερισπασμόν τών Τοί'ρχιχών δυνάμεων χατα Π|ν οπωσ- 
δήποτε μή άπέχουσαν πολύ έναρξιν τοΰ Έλληνικοΰ ’Α- 
γώνος.

'Η  αποστολή αυτη επετυχε πληρέστατα, ο δε ΙΙαπαρρη- 
γόπουλος άναχωρησας, εγραψεν έκ Κωνσταντινουπόλεως και 
έκ Ρωσσίας πρός τόν Άλή, ότι ή ύπόθεσίς του είσήλθεν 
εις σοβαρών και λίαν ευνοϊκήν δΓ αυτόν οδόν, την εϊδησιν 
δε ταύτην έδέχθη ο Αλής δι ενθουσιωδών εκδηλωσεων.1

*» *

Εις τόν διακανονισμόν δε τών της Φιλικής Εταιρείας 
έν ΙΙελοποννήσφ, προέβη διά τους εξής λόγους:

Έ κ  τών ανωμαλιών, αΐτινες παρετηρήθησαν κατά την 
έξάπλωσιν τής Εταιρείας, σοβαρώτεραι έθεωρήθησαν, α') ή 
έπίφοβος σύγκρουσις τής απ’ αιωνων δημιουργηθεισης κοι
νωνικής καταστάσεως, προς τήν απο της μυστικής Αρχής 
άπορρέουσαν υπεροχήν, καί β ) η εκ της χαλαρωσεως της 
ισχύος τοΰ κεντρικού οργανισμού εις τά μή κέντρα, προκυ- 
πτουσα απειθαρχία, δυσπιστία καί οικονομική αταξία.

Διά τοΰτο οί σημαντικότεροι τών έν Πελοποννησψ Ψι
λικών, προεξάρχοντος τοΰ Γερμανού, εις ον αποδίδεται καί 
ή σύνταξις σχετικοΰ υπομνήματος, εις το οποίον πρώτρς 
φέρεται ουτος υπογεγραμμένος, απηυθυναν \  πομνημα προς 
τήν ’Αρχήν, έπιγραφόμενον: «Στοχασμοί τών Πελοποννη- 
σίων περί καλού συστήματος». Έ ν επτά δέ κεφαλαίοις δι 
αυτού έζητεΐτο: νά διωρισθη υπό της Αρχής Εφορεία εν 
Πελοποννήσψ, ήτις να συνεννοηται απ ευθείας μετ αυτής, 
οδηγούμενη, οδηγούσα καί έπαγρυπνοΰσα εις πάσαν παρεκ- 
τοοπήν ή κατάχρησιν, διατασσομενων τών κατα τοπους Φι
λικών, δπως ύπακούωσιν εις αυτήν. Νά ίδρΰθη ταμεΐον έν 
Πελοποννήσφ, συγκεντροΰν τάς εισφοράς τών Πελοποννη- 
σίων, διατιθεμένων τών ποσών τούτων τη αδεια της Εφο
ρείας. Νά όρισθώσιν ειδικοί διαχειρισται. II απαιτουμένη 
τακτική εισφορά να καθοριζηται εις ιδιαίτερα γραμματα 
τής ’Αρχής πρός τούς εισφέροντας. Οί Εταίροι τών περιξ 
νήσων καί ιδίως τών Ίον ίων νά καταθέτωσι τάς εισφοράς 
των είς τό ταμεΐον τής Πελοποννήσου. Νά τιμωρήται δι’ 
αποβολής ό μή υπάκουων εις τάς οδηγίας της Εφορείας 
καί τέλος νά ορισθή τις έν Ύ δρα, πρός δν νά διευθύνον
ται τά γράμματα τής ’Αρχής.

Τό Υπόμνημα άπεστάλη διά τοΰ Ίωαννου Παπαρρηγο- 
πούλου είδικώς άποσταλέντος πρός τοΰτο- ανετέθη δέ αυτω 
καί ή μυστική έντολη, οπως εξεταση έπισταμενως και εξα-

1 'Ικανά σχετικά ορα εις ΙΙρολεγομενα Φιλήμονος (ως ανωτέρω, 
α. ς' καί ι '- ιζ ') ·  ’Απομνημονεύματα Γερμανοί έκδ. Παπούλα (ώς 
άνωτέρω 'σ. 19-20). Φραντζή (ώς άνωτέρω, τόμ. Α' σ. 50, 56 καί 
έξ.), οπού καί τινα περί τοΰ διαφόρων μεταβάσεων τού Παπαρρη- 
γοπούλου παρά τω Ά λή. Λίνιάνος (ως ανωτέρω σ. 9), I ουδα (ως 
άνωτέρω), τόμ. Α" σ. 105-107, τομος Ε σ. 190, 19ο-100,-211 
215. ’Ιστορία Έπαναστάσεως Φιλήμονος (ώς άνωτέρω σ. 192, σημ. 
τής σελ. 43). Ισ τορ ία  τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Τρικούπη 
(ώς άνωτέρω τόμ. Λ σελ. 14 -16). Γορτυνία Κανδηλώρου (ώς ανω
τέρω σ. 227). Δημητσάνα Κανδηλιόρου (ώς άνωτέρω σ. 22). Αρα- 
βαντινοΰ Ά λή Πασάς (ώς άνωτέρω σ. 285 - 287). Εΰαγγελίδου Ά λής 
(ώς άνωτέρω) σ. 684 - 685. Μ. Οικονόμου ιστορία Παλιγγενεσίας 
(ώς άνωτέρω) σ. 65 - 67. Κανδηλώρου Γρηγοριος L· (ώς ανωτέρω) 
σ. 182.

κριβώση τήν αληθή κατάστασιν τής ’Αρχής;, καί τήν σο
βαρότητα τής τοσαύτας έπαγγελίας έχούσης Εταιρείας.

Βεβαίως μεγάλη προνοητικότης ώθει τόν Γερμανόν και 
τους περί αυτόν είς τοΰτο, βλέποντας, δτι αναποφεύκτως θά 
έ'φερεν ή Εταιρεία τό Γένος εις έξέγερσιν καί δτι ώφειλον, 
οί έν ΙΙελοποννήσφ ιδίως, νά γνωρίζωσιν επακριβώς πώς 
εχουσι τά πράγματα, μήπως ζητοΰντες ελευθερίαν, ευρωσι 
καί πάλιν τόν όλεθρόν.

Ό  Παπαρρηγόπουλος εφθασε πρώτον είς Κωνσταντι
νούπολή, δπου έπισκεφθείς τόν Πατριάρχην, έπέδωκεν αΰτφ 
έπιστολήν τοΰ Γερμανού· κατόπιν άνεχώρησεν είς 'Ρωσσίαν 
πρός συνάντησιν τοΰ Καποδιστρίου καί τοΰ ’Αλ. Ύ ψη- 
λάντου.

Γ0  Παπαρρηγόπουλος κατώρθωσεν όντως νά μάθη τήν 
αληθή τών πραγμάτων κατάστασιν, αλλά συγχρόνως κατε- 
νόησε καί τί έπρεπε νά ανακοίνωση πρός τε τόν Καποδί- 
στριαν καί τόν Ύψηλάντην, ώς καί πρός τούς έν Πελο- 
ποννήσφ, ώς έκ τού άδυνάτου πλέον τής αναστολής τού 
κινή ματος.

Ό  Παπαρρηγόπουλος έπανήλθεν είς Πελοπόννησον τό 
φθινόπωρον τοΰ 1820, κομίζων τά περί συστάσεως τής 
’Εφορείας έγγραφα, ής πρώτον μέλος ήτο ο Γερμανός, 
τής Έφορείας διατελούσης ύπό τήν ανωτάτην διεΰθυνσιν 
τοΰ Ίωάννου Βλασσοπούλου. Ό  Παπαρρηγόπουλος, πρός 
τοΐς άλλοις, έφερε πρώτος τήν εϊδησιν τής άνακηρύξεως 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, ώς ’Αρχηγού τής Εταιρείας 
(Γενικού Πληρεξουσίου Επιτρόπου τής ’Αρχής).

"Οταν έπανήλθεν δ Παπαρρηγόπουλος ειχον έκδηλωθή 
έμφαντικώτερον αί μεταξύ τών μελών τής Φιλικής Ε τα ι
ρείας έριδες, αΐτινες δέν περιεστάλησαν βεβαίως διά τοΰ 
καταρτισμού τής Έφορείας, ήτις φυσικόν ήτο νά γέννηση 
προσωπικάς έριδας, ούτε διά τών πληροφοριών καί δια
βεβαιώσεων τοΰ ΓΙαπαρρηγοπούλου, περί τής σοβαρότητος 
τής 'Εταιρείας καί τών αοράτων φίλων, άλλά κυρίως ενεκα 
τοΰ κοινού κινδύνου, τοΰ έπί τή άφίξει είς Πελοπόννησον 
τοΰ Χουρσίτ Πασά. 1

** $

Είς τό σημεΐον τούτο ει'ρίσκοντο τά πράγματα, δταν 
έφθασεν είς Πελοπόννησον ύ ’Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος 
Δίκαιος, ό διάσημος Παπαφλέσσας, κομίζων οδηγίας καί 
έγγραφα, άλλά κυρίως τής Έπαναστάσεως τό πΰρ.

Τότε ό Γερμανός καί οί Πρόκριτοι, ύπολογίσαντες τάς 
συνεπείας παρακεκινδυνευμένου καί δλως προώρου, κατα την 
πεποίθησίντων, κινήματος, συνήλθον είς Βοστίτσαν (Αΐγιον), 
δπως συσκεφθώσι περί τοΰ πρακτέου.

Έτέθησαν δέ, διατυπωθεΐσαι ύπό τοΰ Γερμανοϋ, προ-

1 Περί πάντων τών ανωτέρω ορα Δοκίμιον Φιλικής Ε ταιρείας 
Φιλήμονος (ώς άνωτέρω σ. 335-350). Προλεγόμενα Φιλήμονος 
(ώς άνωτέρω σ. ς '- ιη ') ·  Απομνημονεύματα Γερμανού (έκδ. ΙΙα- 
πούλα σ. 1 8 -21 ). Λίνιάνος (ώς άνωτέρω σ. 8 -9 ) . Γούδα (ώς άνω
τέρω Α' σ. 107). Γούδα (τόμ. Ε ' σ. 214-219). Δοκίμιον Ίστορ. 
Έπαναστάσεως Φιλήμονος (ώς άνωτέτω τόμ. Α σ. 129 και 342) 
ένθα καί τύ προς τήν ’Αρχήν συστατικόν γράμμα διά τόν I. Πα- 
παρρηγοπούλον, είς ο υπογράφει πρώτος ό Γερμανός. Τρικούπη 
'Ιστορία (ώς άνωτέρω τόμ. Α' σ. 16, 20 -22). Οικονόμου Ιστορ ία  
Παλιγγενεσίας (ώς άνωτέρω σ. 66 -67 ). Γορτυνία Κανδηλώρου (ώς 
άνωτέρω σ. 226) τοΰ αύτοΰ Γρηγόριος Ε' (ώς άνωτέρω σ. 180 - 181, 
183-184, 186 καί 192). Τύ κείμενον τής πρός τόν Γερμανόν άπαν- 
τήσεως τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου ορα είς τό σύγγραμμα: «Τά κατά 
τόν αοίδιμον πρωταθλητήν τοΰ ίεροΰ τών Ελλήνων Άγώνος, τόν 
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοΰ Ε', καταταχθέντα 
μέν διορθωθέντα καί ύπομνηματισθέντα ύπό τοΰ καθηγητοΰ Γ. Γ. 
ΙΙαπαδοπούλου, συλλεγέντα δέ καί έκδοθέντα ύπό Γ. Π. Άγγελο- 
πούλου, ίλάρχου, (Τόμ. Α' σ. 223 -224, Ά θή να ι 1865).
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τάσεις τινές, ύπό τύπον ερο)τημάτων, πρός σΐ'ζήτησιν καί 
άπόφασιν. Ητοι:

— Ά ν  είναι σύμφωνον δλον τό "Εθνος εις τοιούτον 
επιχείρημα.

— Ά ν  εΐνε αρμόδιος 6 καιρός.
— Πώς θά διατεθούν αί Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις.
— Ά ν  θέλει πράγματι συνδράμη τόν Αγώνα ή Ρωσ- 

σία, καί
— Ά ν  ύπάρχι) προετοιμασία πρύς πόλεμόν, καί έχη έξα- 

σφαλισθή ό τρόπος τής έξοικονομήσεως τών μεγάλων δα
πανών.

Τό Συνέδρων ήρχισε τήν 20 Ίανουαρίου 1821, καί 
διήρκεσε μέχρι τής ;)0 ΐδίου, γενομένων δ συσκέψεων.

Τήν πρώτην ημέραν προσκληθείς προσήλθε καί δ Πα- 
παφλέσσας, δπως δώση συμπληρωτικάς πληροφορίας καί 
επισήμους διαβεβακόσεις. Περί πολλών δέ διεβεβαίωσε 
χωρίς να πιστευθή.

Ούτως οί τοΰ Συνεδρίου συνεφώνησαν, δτι ό καιρός δέν 
είναι αρμόδιος, τοΰ Π. Πατρών Γερμανού ύποστηρίξαντος 
τούτο καί δι’ εγγράφου υπομνήματος έξ άρθρων ένδεκα.1 
Περιττόν δέ θεωρήσαντες νά λάβωσιν άπόφασιν έπί τών 
λοιπών ερωτημάτων, άπεφάσισαν, άφ’ ενός μέν ν’ άποστεί- 
λωσιν ανθρώπους εις Ρωσσίαν καί είς άλλα μέρη, δπως 
πληροφορηθώσι τάς προθέσεις αυτής καί τών άλλων Δυ
νάμεων, έν τώ μεταξύ δέ κυρίως νά προσπαθήσωσι παντί 
σθένει, δπως καθυσηχάσωσι τάς Τουρκικάς Άρχάς, αΐτινες, 
με θ’ ύλην τήν μακαριότητα αυτών, συνεπεία τοΰ καταδο- 
θέντος μυστικού περί τής Εταιρείας, καί τών κατά τόπους 
ύποπτων ενδείξεων, ήσαν ού μόνον ανήσυχοι, άλλά καί εις 
μέτρα τινά είχον προβή. Ούτως είχε διαταχθή ή επισκευή 
καί έφοδίασις τών φρουρίων τής ΙΙελοποννήσου καί, διά 
τής αποστολής τοΰ Χοιιρσίτ, ή έξακρίβωσις τών διαδιδόμε
νων καί ή αυστηρά τιμωρία τών τυχόν ένοχων.

Διενήργησαν δέ οί τοΰ Συνεδρίου καί. προχείρους συνει
σφοράς καί καθώρισαν, δτι, άν μεθ’ δλα ταΰτα, ό Α γών 
έπισπευσθή, τότε ή έναρξις αύτοΰ νά γίνη άπό κοινού τήν 
25 Μαρτίου.2

Διά τήν παραπλάνησιν δμως τών Τουρκικών Αρχών, 
από τής στιγμής της μυήσεώς των είχον έργασθή οί περί 
τόν Γερμανόν. Κυρίως δέ προβλέποντες τήν κατά τοΰ Ά 
γώνος Αγγλικήν άντίδρασιν, ειχον καταστήση τούς ’Ά γ 
γλους ύποπτους είς τούς Τούρκους, ώς φίλους τοΰ Άλή, 
έπωφελήθησαν δέ πρός τούτο καί τών γενομένων, χάριν 
τού θαλασσίου χάρτοιι, καταμετρήσεων τοΰ βυθού τοΰ Κο
ρινθιακού Κόλπου, καταστήσαντες πρός τούτοις γνωστάς 
καί τάς συνεννοήσεις τών έν ΓΙάτραις Αγγλικών Προξενι
κών Αρχών πρός διαφόρους Καπετανέους, είς Αγγλικήν 
διατελέσαντας ύπηρεσίαν. :!

*
* *

Άλλ’ ή δάς τού ΓΙαπαφλέσσα ειχε πλέον μεταδώση τό 
πύρ. Οί σκεπτικοί έπάτουν έπί εδάφους σειομένου άπό τήν

1 Ό ρ α  καί «Δίπυλον» (δημοσίευμα συντασσόμενον άποκλει- 
στικώς ύπό Δημ. Γρ. Καμπούρογλου τή άποφάσει τοΰ «Συλλόγου 
τών Φίλων τής Ισ το ρ ία ς» — φύλλον Λ' 1 Δεκεμβρίου 1910 σ. 1.).

2 Περί τούτων δρα Φιλήμονος Φιλ. Ε τα ιρεία  (ώς άνωτέρω σ. 
854 - 363). Ά πομν. Γερμανού (έ'κδ. Παπούλα σ. 23 - 25). Αίνιάνος (σ. 
9 -1 0 ) . Γούδα (σ. 110-111). Ίστ. Φραντζή (σ. 9 1 -1 0 9 ) λεπτομε
ρώς. Καρόλου Μεδελσώνος Βαρϋόλδη 'Ιστορίαν τής Ελλάδος με- 
ταφρ. Α. Βλάχου ’Αθήναι 1873 (σ. 255). Βίον Παπά Φλέσα συγ- 
γραφέντα μέν υπό Φωτάκου, έκδοθέντα δέ ύπό Σ. Καλκανδή, έν 
Ά θήναις 1868 σ. 16 ώς εξής).

!! Ό ρ α  Προλεγόμενα Φιλήμονος (ώς άνωτέρω σ. ιη '-κ α ') .  
Γούδα Α' (ώ ς άνωτέρω σ. 107 - 109).

έπίδρασιν τοΰ πρός άπελευθέρωσιν οργασμού. Οί ύπό τό
σους ενδοιαστικούς δρους ύποδειχθεΐσα 25 Μαρτίου, ήρ- 
χισε να θεωρήται ώς βέβαια καί καθωρισμένη ήμερα γε
νικής έξεγέρσεως, τόσον, ώστε νά εύρίσκη ή Ιστορία δί
καιον τόν κατόπιν επίσημον καθορισμόν της καί ν’ άνα- 
γράφη εις τάς δέλτους της τήν Αγίαν Λαύραν ώς τό
πον όχι μόνον συσκέψεως, ώς είναι τό ίστορικώς βέβαιον, 
άλλά καί πρώτης έκρήξεως τού Άγώνος.

Ειχον άραγε δίκαιον οί ένδοιάζοντες; Ή  έξέτασις τοΰ 
θέματος τούτου, ξένου τής παρούσης μελέτης, υποχωρεί καί 
κατ’ ούσίαν, δπως ύπεχώρησε καί τότε πάσα συμβουλή, 
πρό τοΰ άναποφεύκτου τής συγκρούσεως, δημιουργηθέντος 
άπό διάφορα μεμονωμένα γεγονότα. Ούτω, πλήν τών απο- 
καλύψεα)ν τών τής Φιλικής Εταιρείας, τής συλλήψεως καί 
τιμωρίας Φιλικών, ή έλευσις π. χ. είς Πάτρας τού Όδυσ- 
σέως Άνδρούτσου, ή άπολύτρωσις έν Πάτραις προύχοντος 
τής Στερεάς, καί άλλα, άναγκάζουσι τούς Τούρκους νά λά- 
βωσι σύντονα μέτρα, τά όποια μόνον ν ’ άναβάλη κατώο- 
Ωωσεν ή ευθαρσής ευγλωττία τοΰ Άνδρέου Αόντου.

Οί Τούρκοι έννοήσαντες πλέον (καί ήτο όμολογουμένως 
καιρός) δτι επίκεινται σοβαρά γεγονότα, προσκαλοΰσι, διά 
πριότην των ενέργειαν πρύς έκτέλεσιν τών αποφάσεων των, 
τους Αρχιερείς καί τούς Προύχοντας τής ΙΙελοποννήοοχ· είς 
Τριπολιτσάν, οπως δώσωσι δήθεν εξηγήσεις περί τών συμ- 
βαινόντων, καί εκεί κρατοΰσιν αυτούς, ρίπτοντες είς άπαν- 
θρωποτάτην ειρκτήν άναμίξ πάντας τούς ύπακούσαντας.1

Ό  Γερμανός κατώρθωσε νά μή μεταβή μετά τών σύν 
αύτώ, χωρίς νά φα\’ή, δτι δέν ύπήκουσε' ϊδού δέ πώς 
έτεχνουργήθη τό πράγμα.

Γράφουσι γράμματα, ώς προερχόμενα δήθεν παρά Τούρ
κου φίλου των, τά παραδίδουσι δέ εις χεϊρας χωρικού δδη- 
γηθέντος νά τοΐς τά έγχειρίση καθ’ οδόν κατ’ εντολήν δή
θεν τού Τούρκου. Τούτου γενομένου, σταματώσι, πρθ(ρα- 
σιζόμενοι πρό; τόν συνοδεύοντα αυτούς ταχυδρόμον τού 
Καϊμακάμη, δτι οί διά τών γραμμάτων αγγελλόμενοι κίν
δυνοι τούς άναγκάζουσι νά μή προχωρήσωσι περαιτέρω. 
Μετά ταΰτα έπιστρέφουσιν είς Καλάβρυτα καί συσκεφθέντες 
είς τήν Μονήν τής Λαύρας, περί τής επικείμενης πλέον έξε
γέρσεως καί έπί τών ζητημάτων τής προσωπικής των α
σφαλείας, συντάσσουσι διαμαρτύρησιν πρός τάς εν Τριπό- 
λει Τουρκικάς Άρχάς, διά τά εναντίον τών Αρχιερέων καί 
τών Προκρίτων άδικα δήθεν μέτρα.

Κατόπιν τούτων ό Γερμανός κατέφυγεν είς Νεζερά μετά 
τοΰ Κερνίτζης καί τού Άνδρέου Ζ αΐμη.2

Άλλ’ αί μικροσυγκρούαεις ήρχισαν ήδη. Συγκεντρώσεις 
άγγέλλονται πανταχόθεν. Άλλοι άνέμενον ϊήν 25 Μαρτίου 
καί άλλοι όχι, εξαναγκαζόμενοι, δπως καί οί βραδύναντες 
νά έξεγερθώσιν, άπό τάς τοπικάς περιστάσεις.

Τώρα πλέον ό Γερμανός βλέπει, δτι μία οδός υπάρχει, 
ή πρός τήν Ελευθερίαν καί τόν Θάνατον, καί ευλογεί τήν 
σημαίαν τής Έπαναστάσεως κατά τήν τεταγμένην ημέραν 
τής 25 Μαρτίου. 3

1 "Ορα πλήν άλλων καί τό προμνημονευθέν ήδη εργον περί 
τών 'Αρχιερέων έν Τριπόλει τοΰ Ζαφειροπούλου.

2 Πλήν άλλων έγράφη, οτι ίερουργήσας έκεϊ ύ Γερμανός, ηΰχήθη 
υπέρ τής κατευοδώσεως τοϋ Άγώνος, καί άπήλλαξε τούς πολεμι- 
στάς τής πρός τήρησιν τής νηστείας ΰποχρεώσεως (Γούδα Α' σ. 
116 ώς άνωτέρω). Ταΰτα δέν δυνανται νά θεωρηθώσιν άπίθανα.

!1 Δι’ δλα ταϋτα, άναγραφόμενα είς πάντα τά περί τοΰ Άγώνος 
έργα, δρα π. χ. είς Φραντζήν (ώς άνωτέρω τόμ. Α' σ. 124-153) 
λεπτομερώς καί Δ' σ. 178. Προλεγόμενα Φιλήμονος (ώς άνωτέρω 
σ. κ α '- κδ' καί κ ς '-κ ζ ')  ένθα καί αί περί τής ή μέρας τής ένάρξεως 
τοΰ Ά γώνος διαφωνίαι. Αίνιάνος (ώς άνωτέρω σ. 10 -12). Α π ο 
μνημονεύματα Γερμανού (έκδοσις Παπούλα σ. 2 6 -29 ). Γούδα τόμ.
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Κατά τάς πρός ί|μάς ανακοινώσεις τοΰ ελλογίμου κ. Ά θ . Βερ- 
ροιοπούλου, έπιβεβαιοΰται μέν καί δ ι’ εγγράφων, ότι ο πατΐ|ρ τοΰ 
Γερμανοϋ ώνομάζετο ’Ιωάννης Γκύζιας (καί είναι γνωστά είσέτι · τοΰ 
Γκόζια τά χωράφια») έπιβεβαιοΰται δέ, έκ μητρικής του παραδόσεως, 
ή γνώμη και τοΰ Γ. ΙΙαπούλα, δτι έγνώριζεν οίτος τήν τέχνην τοΰ χρυ- 
σοχόου (Προλεγόμενα σ. 6). ’Επίσης δτι ή μήτηρτου ήτο όντως θυγά- 
τηρ τοΰ Σταμάτη Κουκουζοπούλου. Λια τοΰ ο\’όματος τοΰ προς μητρος 
τούτου πάππου εκαλείτο καί ό αδελφός του· είχε δέ φαίνεται τοι- 
οΰτον ό Γερμανός όνόματι Σταμάτην προώρως άποθανόντα. (Ότι·· 
έπανήρχετο έκ Ιν πόλεως, ήσθένησεν έν Τριπόλει, καί άπεβίωσεν έν 
Δημητσάνη κατά τόν κ-, Βερροιόπουλον). Περί τοΰ Σταμάτη τού
τοι' γίνεται λόγος εις τήν άπο 1 ’Ιουλίου 181!) επιστολήν τοΰ Γερ
μανού (δρα σημειώματα Παπούλα η. 203), ήτις βεβαίως απευθύ
νεται πρός τόν έν Τεργέστη I. Καράκαλον. Κατά τάς ήμετέρας 
έρεύνας ό Σταμάτης οΰτος, πρός τελειοτέραν μόρφωσίν του, είχεν 
άποσταλεϊ ύπό τοΰ Γερμανοϋ είς Τεργέστην, ώς άποδεικνύουσι 
δύο ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ Γ. ΙΙαναγιωτοποΰλου, προς τόν έν 
Τεργέστη I. Καράκαλον, τοΰ έτους 1819, άς εχομεν ύπ οψιν.

Ό  κ. Βερροιόποιιλος προσθέτει, οτι ύ έκ τών γαμβρών τοΰ Γερ
μανού Χρυσοβέργης, ώνομάζετο Χρηστός καί όχι ’Αθανάσιος, ΰστις 
ήτο υιός τού Χρήστου τούτου καί τής αδελφής τοΰ Γερμανοϋ Κων
σταντίνας. Τούτων δέ τήν θυγατέρα Αικατερίνην είχε σύζυγον ό II. 
'Ιερεμίας καί όχι τήν θυγατέρα τής έτέρας αδελφής του Χρυσάν
θης Καλαμογδάρτη.

---

Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

Ο Λ Ο Φ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Λ Ο Γ Ο Υ

Κάποιος ήρώτησε δια τίνος έφημερίδος: ■ Τις είναι ο 
υπό περιηγητοΰ τίνος αναγραφόμενος εν Άθήναις Λόφος 
τον Ά λογον» , έλαβε δε τήν άπάντησιν, δτι τό πράγμα είναι

Α' σ. 111-117). Οικονόμου Ισ τορ ία  (ώς άνωτέρω σ. 81 .-84-88  
καί 115). Φιλική Ε τα ιρεία  Φιλήμονος (ώς άνωτέρω σ. 364 -374). 
Φωτάκου ’Απομνημονεύματα (ώς άνωτέρω τόμ. Λ' σ. 62-64). 
Σπηλιάδου Ισ τορ ία  (ώς άνοκέρω σ. 20 -31 ). Θωμοπούλου Ισ το 
ρία (ώς άνωτέρω σ. 425-426). Γορτυνία Κανδηλώρου ικανά σχε
τικά (ώς άνωτέρω σ. 239 καί εξής). Βαρθόλδη 'Ιστορία (ώς ά
νωτέρω σ. 257 - 258 καί 263). Ν. Λ. Άγγελίδου. « Ή  'Ελληνική ση
μαία άπό τής Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον (Ά θή να ι 1909). Έ ν  
αυτή έκτίθενται αί διάφοραι γνώμαι περί τής ένάρξεως τοΰ Ά - 
γώνος, παρατιθεμένου καί άξιου λόγου βιβλιογραφικού σημειώμα
τος σ. 4 5 -5 1 » . «Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Ε τ α ι
ρείας (τόμ. Γ ' Ά θήνα ι 1889) έν φ  (έν σελίδι 428 - 445) Γ. 11α- 
πανδρέου περί τής έν Καλαβρύτοις ιστορικής μονής της Αγίας 
Λαύρας. Α ξία  λόγου μελέτη έν ή άτυχώς θεωρεί ό συγγραφεύς 
έπιτετραμμένον αύτφ ν ’ άμφισβητήση τήν γνησιότητα τών Α πο
μνημονευμάτων τού Γερμανοϋ. « Storia del risorgim ento della 
Grecia » del D. L. Cianipolini (τόμ. Α' σ. 123 καί εξής). Firenze 1S64.

Διά τά σχετιζόμενα πρός τήν Μονήν τής Λαύρας ένησχολήθη 
πολλαπλώς καί ό διδάκτωρ κ. X. ΊΙλιόπουλος. Ό ρ α  ιδίως εργον 
αύτοΰ «Χρυσαΐ έθνικαί σελίδες» (είς ΙΙοικίλην Στοάν» Ί . Άρ- 
σένη 1899 σ. 370 - 386).

Ε πίσης Τδε σχετικά είς τό > Κτιτορικόν ήτοι ιστορία τής ίεράς 
Μονής Λαύρας τής έν Καλαβρύτοις» υπό Δαμασκηνού Άποστολί- 
δου (Ά θήναι 1905) σ. 66 -71 . Τά τής ένάρξεως τοΰ Ά γώνος έν 
αύτφ δλως άνερμάτιστα. Τοΰτο δμως ουδόλως μειοΐ.τήν ιερότητα 
καί τήν ύπέροχον ιστορικήν αξίαν τοΰ Λαβάρου τής Μονής. Έ ν  
τφ  Κτιτορικφ μετατυποϋται σχετική συλλογή τοΰ Ά . Μπέη (Πάτραι 
1895) έπιγραφομένη «ή σημαία τής Έπαναστάσεως τής Ά γιας 
Λαύρας έν ΙΙάτραις » (σ. 114). — Έ φημερίς «Άκρόπολις», τής 29 ’Ι 
ουλίου 1889, ενί)α σχετικόν Πρακτικόν τοϋ Ηγουμενοσυμβουλίου.

Είς τήν 'Ιστορίαν του ύ ΙΙουκεβίλ (ώς άνωτέρω τ. Β'. σ. 313 
κ. έ.) καθορίζει τά πράγματα ακριβώς, έν δέ σ. 333 κ. !., έπί τή 
βάσει τοϋ Η μερολογίου τοΰ έν Πάτραις Προξένου τής Γαλλίας 
Οίίγου ΙΙουκεβίλ, καθορίζει τά τής ένάρξεως τοϋ Ά γώνος έν 
Πάτραις.

* "Ορα καί «Νέαν Εφημερίδα» τής 30 Σεπτεμβρίου 1888.

άγνωστον, άφοΰ και οί, ειδήμονες τών Αθηναϊκών δέν ήδυ- 
νήθησαν νά δώσω σι σχετικήν τινα πληροφορίαν. Ο αυ
τός, φαίνεται, ήρώτησε και πάλιν δ ι’ άλλης έφημερίδος, ί'|τις 
άπήντησεν, οτι « Λόφος τών ’ Α λόγω ν» έλέγετο έπί τουρ
κοκρατίας, λέγεται δέ καί σήμερον πο/λα/ώς υπό τών γε- 
ροντοτέρων αυτοχθόνων κατοίκων τών Αθηνών, y προ 
τοϋ Θησείου πλατεία ένθα εγίνετο ί| άγορα τών ίππων και 
δνων: τό γαϊόουροπάζαρο».

Χάριν τής άληΟείας σημειοΰμεν τά εξής:.
Πρώτον δέν υπεβλήθη έρώτησις περί Λόφον τών ’Αλό

γων, άλλά τοϋ ’Αλόγου, ουδέ ητο δυνατόν νά έρωτήση τις 
περί άνυπάρκτου πράγματος καί παρ’ ούδενός οΰτε γρα- 
φέντος οΰτε ρηθέντος ποτέ' διότι ή πλατεία τ <ίϊ Γιώργη 
τον ’Ακαμάτη (Θησείου), δπου όντως εγίνετο κατά Δευ
τέραν καί τύ άλογοπάζαρο (ΐνα μή έπαναλάβωμεν τύ 
άλλο δνομα), δέν είναι λόφος άλλά πλατεία, ύ παρ’ αυτήν 
δέ λόφος τον Ά ρείον Πάγον, Καρά-Σουι έλεγετο ο ατν- 
χής έπί Τουρκοκρατίας.

Δεδομένου λοιπύν δτι ξένος περιηγητής αναφέρει περί 
Λόφον τον Ά λογον  δέν κατώρθωσα μέγα τι έννοήσας, δτι 
οΰτος θά έγραψε βεβαίως: Colli nr du Cheval μεταφράσας 
οΰτω τύ Κολωνός 'Ίππε.ιος, δπερ σημαίνει τό αυτό, πίθανύν 
δμως ειπον, ό περιηγητής νά έγραψε καί Colonc δπερ 
κατά τήν έκτΰπωσιν νά μετεβλήθη είς Collmc. .

Ευθύς άνεκοίνωσα ταΰτα' επειδή δμως ό. έξενεγκών τήν 
περί άλογοπαζάρον γνώμην έπέμενεν, δτι έχει δίκαιον, ή.ναγ- 
κάσθην νά ερευνήσω τάς σημεκ,ίισεις μου, ν’ Ανακοινώσω 
δέ καί τά εξής:

Έ ν  επιστολή λοιπόν αυτοΰ, ή μάλλον περιγραφή, ό Ja- 
ques Paul Babin, ο δημοφιλής έν Άθήναις Ιησουίτης Ba
bin, φεροΰση χρονολογίαν 8 ’Οκτωβρίου 1<>7-, απευθυ
νόμενη δέ πρύς τόν άββάν Pecoil, περιγραφών τάς ’Α θή
νας σημειοϊ: - Cette grande plaine est comme le milieu 
et le centre d’un vaste Amphitheatre que font . . .  la 
Colline dn C h e v a l. ..  etc·.

O Laborde (Athenes. aux X.V, XVI, XVII. .siecles) 
υπό τήν φράση1 Collinc du Cheval σημειοϊ: II est d if
ficile de saisir l’intention du Pere Babin dans les deux 
paragraphes ou il parle de la Collinc du C heval;. de 
quelle colline s’agit -il?».

Άλλ’ ο μακαρίτης Babin όλίγφ κατωτέρφ επαναλαμ
βάνει, ώσεί προβλέπων τήν απορίαν τών μεταγενεστέρων,

. . .  les autels de Minerve et de X eplune  ne parois- 
sent plus sur la Collinc du C heval. . .  δπερ πείθει, 
δτι περί .Κολωνοΰ. πρόκειται, καί τούς μή άρκου μένους εϊς 
τύ δτι μεταφράζων ο Babin τύ Κολωνός ' Ιππειος ή την 
ίσως κατά παράδοσιν τότε σφζομένην δημώδη ονομασίαν 
τοΰ Ίππε ίου Κολωνοΰ: ό Λόφος τον Άλογον, δέν ή δυνατό 
νά γράψη άλλως είμή Collinc du Cheval.

ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο Ι  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΝΑΚΡ ΙΒΕ ΙΑΜ

Είς τύ τεΰχος τών *Στατιστικών Αποτελεσμάτων τής 
άπογραφής κατά τήν 5 - 0  ’Οκτωβρίου 1890 μεταξύ άλ
λων παρατηροΰμεν καί τά έξης παράδοξα:

1) Βακαλοπονλα (ή)' προφανώς πρόκειται περί τοΰ κατά 
τύν ΓΙοδονίφτην κτήματος τοΰ κ. Βακαλοποΰλου.

'2) Ζούγκα (ή), επίσης πρόκειται περί τοΰ κατά τύ Μα- 
ροΰσι κτήματος τοϋ ταμίου κ. Ζουγκα.

?>) Κοντσονκάρι (τύ). Πρόκειται περί τοΰ κατά ιύ Ποι-

* ’Ίδε καί « Ε στίαν» τής 6 ’Ιουλίου, 1891; ,, ..



Δ I Π Ύ  Λ Ο Ν

κίλον όρος ή τόν Κορυδαλλόν κατ’ άλλους, καί πρός τον 
Πειραιά κτήματος τοΰ μακαρίτου φαρμακοποιού καί δη- 
μαρχεύσαντος ’Αθηναίων Κουτσικάρη.

4 - 5 )  "Αγιος ’Ιωάννης 'Ρέντης καί "Αγιος Κωνσταντί
νος Κολωνός. Ούτε ό Ά γ . ’Ιωάννης ειχεν Ιπώνυμον Ρέν
της, οΰτε ό "Αγ. Κωνσταντίνος Κολωνός, άλλά πρόκειται περί 
τοΰ Ά γ. Ίωάννου τοΰ Ρέντη (κτήματος δηλαδή τής μεσαιωνι
κής καί επισήμου Αθηναϊκής οίκογενείας Ρέντη), καί Ά γ. 
Κωνσταντίνου, τοΰ κατά τόν άρχαίον Κολωνόν κειμένου.

Ιϊ) ΒονΟονλα. (Βοΰθουλας καί Βον&ονλοι λέγεται ή θέσις).
ϊ )  Καιοαργιανή. Ή  π αν αρχαία αυτη κατά τόν Υ μ ητ

τόν Μονή ή θά όνομασθή έπί τό δημοτικώτερον Σεργιανή, 
ίσως και όρΟότερον, ή Καισαριανή έπί τό δασκαλικάιτερον.

8) Αιατΐ δέ Χαμόστερνα  καί όχι Χαμοστέρνα  ή κατά 
τήν οδόν Πειραιώς πασίγνωστος θέσις ;

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

’Ιστορικόν Άρχειον τοϋ Στρατηγού Άνδρέου Λόντον.
Μετ' ευνόητου ενθουσιασμοί ήκουσαν οί φιλίστορες τήν 
εΐδησιν περί εκδόσεως τοΰ σπουδαιοτάτου Αρχείου τοΰ 
Στρατηγού Άνδρέου Λόντου.

Κατά τήν έκδηλωθεΐσαν υπό τών κατόχων καί εκδοτών 
επιθυμίαν, ελάβομεν γνώσιν τοΰ ανεκδότου τοΰτου ιστορι
κοί'· θησαυροί, έγράψαμεν δέ καί τό κατωτέρω Σημείωμα, 
περιληφθέν εις τό έκδοθέν τείχος, τό άγγέλλον τήν έκδο
ση’ καί περιέχον πανομοιοτΰπως αριθμόν τινα έκ τών 
σπουδαιότερων εγγράφων.

m  ■

Σημείωμα ηερί τον Ά ρχείον Λόντου καί τών παρ 
ήμίν α.ρχειακών εργασιών. Ά πό τών πρώτων χρόνων 
τής Ιγκαταστάσεως τοΰ Βασιλείου, ή έκδοσις εγγράφων, 
αναγόμενων εις τήν δράσιν τής Φιλικής Εταιρείας καί 
είς τόν κυρίως Αγώνα, έθεωρήθη δικαίως, ως απαραίτη
τον; έρεισμα πρρς στήριξιν μερικής ή γενικής ιστορικής α
λήθειας.

Αυτό τοΰτο τό Κράτος άνεγνώρισε τήν ανάγκην ταύτην 
διά τής εκδόσεως τών «Αρχείων τής Ελλ. Παλιγγενεσίας .1

Κατόπιν ή ί'δρυσις τής έθνωφελεστάτης Ιστορικής καί 
Έθνολόγικής Εταιρείας, παρ’ ή άπόκεινται πολυπληθή ιστο
ρικά έγγραφα καί δή ολόκληρα Αρχεία (ως τό τοΰ Περ- 
ρούκα κλπ.), εδωκε μεγάλην ώΟησιν εϊς την σοβαράν έρευναν.

Ή  ί'δρυσις μετά ταΰτα έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τοΰ 
Ιστορικοί Αρχείου τοΰ Κράτους, είς ο άπεθησαυρίσΟησαν 
καί ιδιωτικά σπουδαιότατα Αρχεία (π. χ. τό τοΰ I. Φιλή
ματος) καί τά περισωθέντα Αρχεία τών Επιτροπών τοΰ 
Άγώνος, έπηύξησε τό ενδιαφέρον τών ιστοριοδιφών καί 
παρέσχε πολυτιμοτάτας πηγάς πρύς άνεύρεσιν τής ιστορι
κής αλήθειας.

Άλλά καί ϊδιώται συλλογείς καί ίστοριοδίφαι. ήρχισαν 
νά έργάζωνται φιλοτίμως καί νά έκδίδωσιν ιστορικά μνη
μεία αναγόμενα είς τόν Α γώ να .2

Ευνόητος λοιπόν είναι ό ενθουσιασμός παντός φιλίστο- 
ρος έπι τώ άκούσματι, δτι, παρά τοΐς άπογόνοις τοΰ Σω- 
τηρίου καί τοΐς άνεψιοίς τοΰ Στρατηγοί Άνδρέου Αόν-

1 Τόμ. Λ' 1857 - Τόμ. Η' 1862.
II.χ. ό Ί .  Βλαχογιάννης κ.λ. 'Ό ρα κα ί ημέτερον Ά ρχείον Δ.'Ρώμα.

του, περιεσώθη ολόκληρον Άρχείον ιστορικόν καί δτι τοΰτο 
πρόκειται νά έλθη είς φώς.

Ή  μεγάλη καί συνεχής δράσις τοΰ αοιδίμου Άνδρέου 
Λόντου, καί ώς πολιτικοί καί ώς στρατιωτικοί, ή επικοι
νωνία αύτοΰ πρός πάντας τούς κορυφαίους τοΰ Άγώνος 
άνδρας, "Ελληνας τε καί ξένους, πείθουσι περί τής σημα
σίας τών πολυτίμων τούτων ιστορικών μνημείων τοΰ Ά γώ 
νος, άτινα τή επιθυμία τών κατόχων εϊδομεν και, έπεπκο- 
πήσαμεν.

Άλλ’ είς τό Άρχεΐον τούτο περιεσώθησαν καί έγγραφα 
αναγόμενα εις τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, δυο τών 
οποίων και μόνα, άφορώντα είς τόν Σωτήριον Λόντον, 
πατέρα τού Άνδρέου, (έτος 1789) καί είς αύτόν τόν Ά ν 
δρέαν ευθύς έπειτα, άποκαλύπτουσι ζηλευτήν ευνομίαν κατά 
τούς χρόνους εκείνους καί ταλμώμεν νά εΐπωμεν ελεύθερον 
βίον είς τό διαμέρισμα τής Βοστίτζης, μονονού δέ δίδουσι 
πλήρη εικόνα τής τότε τοπικής διοικήσεως τών Ελληνικών 
χωρών, αίτινες, θεωροΰσαι τούς Τούρκους ώς προσκαίρους 
επιδρομείς, αφινον νά δίαρρέη ύπό τό σκότος τής δουλείας 
ελληνοπρεπής διοικητικός βίος.

Αρχιερείς Πατρών και Κερνίτζης. Είς τό έκδοθέν υπο
δειγματικόν Τείχος τοΰ Αρχείου τού στρατηγοί Άνδρέου 
Λόντου περιελήφίίησαν, φωτοτυπικώς παρεχόμεναι, καί αί 
προειρημένοι δύο Πράξεις τών κατοίκων τοΰ διαμερίσμα
τος Βοστίτζης. Τούτων προτάσσονται ύπογραφαί Μητρο
πολίτου Πατρών καί επισκόπων Κερνίτσης- καί είς μέν 
τήν μίαν, φέρουσαν χρονολογίαν 1789, προτάσσεται ή 
υπογραφή τοΰ Μητροπολίτου Πατρών Γρηγορίου (ή σφρα- 
γίς του φέρει τήν χρονολογίαν 1781) καί τοΰ επισκόπου 
Κερνίτζης Κνρίλλον (τούτου ή σφραγις φέρει τήν χρονο
λογίαν 1785), τής δέ έτέρας πράξεως προτάσσεται ή υπο
γραφή τοΰ επισκόπου Κερνίτζης Προκοπίου. Αυτη είναι 
αχρονολόγητος, ή σφραγις όμως φέρει τήν χρονολογίαν 
1801, πρόκειται δέ περί γεγονότων πάντως μετά τό έτος 
τοΰτο έπισυμβάντων.

m

Ανέκδοτος έηιστολή τοϋ Βύρωνος. Εν τώ αύτφ τέύ- 
χει περιλαμβάνεται πανομοιοτΰπως καί επιστολή τοΰ Βύ
ρωνος, ήτις άπεστάλη έκ Μεσολογγίου καί φέρει τήν χρο
νολογίαν 24 Φεβρουάριου 1824. Είναι γεγραμμένη ελληνι
στί διά ξένης χειρός καί. φέρει ίδιοχείρως τήν υπογραφήν: 

Noel Byron Paire cl’ Angleterre. -
Έ ν  αυτή όμιλε! περί τής άσθενείας του, περί τών δι- 

χονοιών τών Σουλιωτών καί τής συνέπεια κυρίως αυτών 
αναβολής τής εκστρατείας κατά τής Ναύπακτου. Συνιστα 
τώ Λόντω τήν στενοτέραν πολιορκίαν τών φρουρίων «Πα
τρών καί Καστελιού τοΰ Μωρέως. Αγγέλλει αύτώ, δτι 

θέλει τώ στείλη δύο κανόνια τοΰ πολέμου » μετά τών εφο
δίων αυτών καί ζητεϊ 12 ανθρώπους του καί δύο αξιω
ματικούς, όπως έκγυμ.νασθώσι καταλλήλως.

m

Τό ιστορικόν Αρχεΐον τοϋ Ά γώ νο ς.1 Έ ν τφ Γενικφ 
Άρχεις» τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών άπέκειντο 127 
δεσμοί ,τεριέχονσαι υπέρ τούς 23,000 φακέλλους αιτήσεων

1 "Ορα καί « ΙΙαναϋήναια Τόμ. Ε' (1903) σελ. 351.
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καί δικαιολογητικών εγγράφων διαφόρων αγωνιστών ή τών 
οικογενειών αυτών, ύποβληθέντων πρός άναγνώρισιν ή έ- 
παύξησιν τών δικαιωμάτων αυτών δια βαθμόν ή άποζη- 
μίωσιν, πρός την καταρτισθεΐσαν τώ 1865 επιτροπήν τοΰ 
Άγώνος.

Πρός τούτοις έν τφ αύτώ Άρχείφ άπέκειντο κα'ι σχε
τικά βιβλία και ευρετήρια καί πρωτόκολλα καί, πρακτικά 
τών συνεδριάσεων τής επιτροπής.

Πάντα ταϋτα παρεδόθησαν πολύ όρθώς πρό τινων Ιτών 
είς τό τμήμα τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
χάριν τοϋ καταρτιζόμενου εν τή Νέα Βιβλιοθήκη 'Ιστορι
κού ’Αρχείου τοΰ Κράτους.

Τό Άρχείον τοϋτο βεβαίως θά συντρέξωσι καί ΐδιώται 
καί σωματεία, δπως γίνη δσον έ'νεστι τέλειον, άφοϋ καί επί
σημα αντίγραφα θά δίδωνται πρός τούς ενδιαφερομένους.

Πρός τοΰτοις παρεδόΟησαν εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθή
κην καί τά Μητρώα τοΰ ίεροΰ Άγώνος.

Ούτω παρεδόθη :
α ')  Τό μητρφον τών κατά τον ιερόν ’Αγώνα αξιωμα

τικών.
Τό Μητρφον τοΰτο περιέχει τάς εξής στήλας: αύξοντος 

άριθμοΰ - ονόματος καί έπωνύμου - Πατρίδος - εκδουλεύσεων 
καί ιδιαιτέρων περιστάσεων καί τάξεων, εις ας έκρίθησαν 
νά ταχθώσι καί τέλος όφειλομένων είς γρόσια, ή φοίνικας 
(διά τούς χρόνους τοϋ Καποδιστρίου).

Αί τάξεις είναι επτά.
Είς τήν πρώτην τάξιν έτάχθησαν 56, εις τήν δευτέραν 

72, εις τήν τρίτην 116, εις τήν τετάρτην 287, είς την 
πέμπτην 691, είς τήν εκτην 695 κα'ι είς τήν έβδόμην 
1810.

Πρώτος έν τώ Μητρφω φέρεται 6 Παναγιώτης Για- 
τράκος καί δεύτερος, ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

β ') Μ ητρφον τών κατά τόν Ιερόν ’Αγώνα ΰπαξιωματι- 
κών, διαιρούμενων είς όνο τάξεις και άνερχομένων είς
6488.

γ ’) Μητρφον τών κατά τόν ιερόν 5Αγώνα στρατιωτών 
άνερχομένων είς 12,183.

’Επίσης παρεδόΟησαν τά Μητρφα τον κατά θάλασσαν 
τμήματος μετά τής ιδιαιτέρας ύποδιαιρέσεως τών πυρ
πολητών.

Διαιρούνται καί οί ναυτικοί είς επτά τάξεις.
Πρώτος έν τή πρώτη τάξει φέρεται ό Άνδρέας Μιαοΰ- 

λης, δεύτερος ό Γεώργιος Άνδρούτζος καί τρίτος ό Γ. 
Νικολή Αποστόλη.

Οί τής Λ ' τάξεως είναι έν δλω 16.
Έ ν  δλο) οί κατά θάλασσαν άγιον ι,σθέντες ανέρχονται 

εις 2483.
Έ κ  τών πυρπολητών πρώτος φέρεται ό Αναγνώστης 

Δη μαμάς καί δεύτερος ό Θ. Βώκος.
Επίσης παρεδόθη το Μ ηρφον τον Πολίτικου Τμήμα

τος, περιέχον επίσης επτά τάξεις.
Έ ν  τή πρώτη αναγράφονται 20.
Πρώτος δ’ έν τοΐς πρώτοις ό Παλαιών Πατρών Γερ

μανός καί δεύτερος ό Κανακάρης.

θ

Τά 1 4 3  όνόματα και ή ’Αριστοκρατία τοϋ Άγώνος.
Ή  έπιτροπή τοΰ Άγώνος τοΰ έτους 1865 δύναται νά 
όνομασθή Αναθεωρητική. Ή  κυρίως έπιτροπή συνέστη τώ 
1858. Αυτη ελαβε τό δικαίωμα νά συγκεντρώση τά απο
δεικτικά τών διαφόρων θυσιών κατά τόν Α γώνα καί νά 
έκδώση Αποφάσεις, κατατάσσουσα τούς Άγωνιστάς, άνα-

44

λόγιος τών εκδουλεύσεων αυτών, είς τάξεις· προέβη δέ είς 
τήν εξής γενικήν διαίρεσιν:

’Αγωνισται ϋ·αλάσσης.
Άγω νισται ξηρας. 
θνσίαι νλικαί.
Πνρποληταί.

Οί άγωνισται έκάστης κατηγορίας διηρέθησαν είς αξιω
ματικούς, ύπαξιωματικούς καί στρατιώτας.

Οί αξιωματικοί διηρέθησαν είς εξ τάξεις.
Οί τής πρώτης τάξεως άγωνισται άπετέλεσαν ούτως εί- 

πεΐν τήν Αριστοκρατίαν τον Ά γώ νος  ήσαν δέ ούτοι 1 4 3 .1
Τόσον δέ επίσημος έθεωρήθη ή εργασία αυτη, ώστε 

«τά 143 ονόματα» έγιναν παροιμιώδης έφρασις καθ’ δλην 
τήν Ελλάδα ίσοδυναμοΰσα πρός τό: ’Αριστοκρατία.

Βεβαίως ή έπιτροπή δέν ύπήρξεν αλάθητος. Βεβαίως θά 
ύπήρχον καί άλλοι δικαιούμενοι νά ανήκουν είς τήν πρά)την 
τάξιν ούδείς δμως έκ τών άναγνωρισθέντων τότε 143 τής 
πρώτης τάξεως ήτο ανάξιος τής τιμής ταύτης.

a

Οί έπι της Δικαιοσύνης Υ π ο υ ρ γο ί άπό τοϋ 1 8 2 1  
μέχρι τοϋ 1 8 3 2 .  Πρός τόν έπί τής Δικαιοσύνης Υ πουρ
γόν κ. Ν. Δημητρακόπουλον, εΐχομεν ύποβάλη Σημειώ- 
ματά τινα περί τών ’Υπουργών τής Δικαιοσύνης, τοΰ Ά γώ 
νος, χάριν τής καταρτιζομένης τότε Έπετηρίδος τοΰ Ύπουρ- 
γείοι* τούτου. Δέν εΐχομεν τήν άξίωσιν τά στοιχειώδη Ση
μειώματα ταΰτα, προϊόντα προχείρων έρευνών, καί έχοντα 
ανάγκην συμπληρώσεως δι’ έρευνών έπί ανεκδότων ιδίως 
εγγράφων, νά δημοσιευθώσι μετά τοΰ ονόματος ημώ ν αφού 
δμως ό κ. Υπουργός ήθέλησε νά τίμηση τά Σημειώματα 
ταΰτα διατάξας νά καταλάβωσι σελίδας τινάς τής ύπό πα- 
σαν έ'ποψιν περισπουδάστου Έπετηρίδος, μεταφέρομεν τά 
Σημειώματα ταΰτα καί είς τό «Δίπυλον».

m

Κατά τό πρώτον έτος τοΰ Άγώνος φυσικόν ήτο νά μή 
καταστή εφικτή ή σύγκλησις Πανελληνίου Συνεδρίου, έξ 
οΰ ν’ άπορρεύση γενικής δικαιοδοσίας καί άναγνωρΐσεως 
εκτελεστική έξουσία.

Τοΰτο έπετεύχθη μόλις πρός τό τέλος τοΰ πρώτου έ'τους, 
τό δέ πρώτον πολίτευμα έδημοσιεύθη κατά τόν ’Ιανουά
ριον τοΰ δευτέρου έτους (1822).

Δι’ αύτοΰ, ώς καί διά τών κατόπιν ετέρων δύο πολι- 
τευμάτων (τοΰ Απριλίου δηλ. 1823, καί τοΰ Μαΐου 1827), 
καθιδρύοντο Υπουργεία (Μινιστέρια, Υπουργεία, Γραμ- 
ματειαι).

Δυσχερές δμως είναι τό νά καθορισθη επακριβώς, ποια 
πρόσωπα κατεΐχον τό τοΰ Υπουργού αξίωμα κατά τά 
πρώτα επτά έ'τη τοΰ Άγώνος, ένεκα τοΰ άτάκτου, αμέθο
δου καί ανεπαρκούς, ώς ήτο επόμενον, τρόπου τής τότε 
δημοσιεύσεως τών επισήμων πράξεων.

Έ κ τής έρεύνης τών ποικίλων δημοσιευμάτων τών χρό
νων εκείνων προέκυψάν μ,οι τά εξής:

α ')  Mwiazpoi.

1 8 2 2 .  — Διά τής άπό 5 Ίανουαρίου 1822 πράξεως

1 96 είναι ναυτικοί καί 47 τής ξηρας. Ό  πρώτος ούτος Κατά
λογος εστάλη είς τό ΰπουργεΐον τών Στρατιωτικών. Κατόπιν υπε
βλήθη είς τό υπουργικόν Συμβούλιον καί. . . έχάθη. Ή  έπιτροπή 
τοϋ 1865 έσκέφΟη άλλος.
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τοΰ Εκτελεστικού και δυνάμει τοΰ άρθρου 6δ τοΰ ’Οργα
νικού Νόμου διωρίσθη Μινίστρος τοΰ Δικαίου ό Θεόδω
ρος Βλάσιος (Μάμουκα, Τα κατά τήν ’Αναγέννησιν κλπ. 
Τόμ. Β ' σ. 51). 1

Τή 1 Μαΐου 1822, Μινίστρος τοΰ Δικαίου είναι ό 
Κωνσταντίνος Μεταξάς (’Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 
Τόμ. Α ', σελ. 328).

β ') 'Υπουργοί.

1 8 2 4 .  — Τή 9 Σεπτεμβρίου 1824, υπουργός τοΰ Δι
καίου είναι ό ’Ιωάννης Θεοτόκης (Φίλος τοΰ Νόμου τής 
"Υδρας, 1824, άριθ. 56).

1 8 2 5 .  —  Τή 20 Μαρτίου 1825, υπουργός τοΰ Δικαίου 
ό αυτός Ίω . Θεοτόκης. Γενικός δέ γραμματεύς ό Μ. Βερ
νάρδος. (Έλλην. Χρονικά Μεσολογγίου, έκδ. Β ', έτος Β', 
σελ. 59).

Τή 4 ’Ιουλίου, ό αύτός υπουργός (σ. 139).
Τή 10 ’Οκτωβρίου 1825. Έ ν ελλείψει υπουργού ό γεν. 

γραμματεΰς Μ. Βερνάρδος. (Έ φημ. ’Αθηνών τοΰ 1825).
Τή 1 Νοεμβρίου ό αύτός Μ. Βερνάρδος, αναπληρωτής.
Τή 17 καί 31 Δεκεμβρίου 1825 αναπληρωτής ό γεν. 

γραμματεύς Α. Μιλτιάδης.
1 8 2 6 .  —  Τήν 26 Φεβρουάριου 1826, αναπληρωτής ό 

αύτός ’Αγαθόνικος Μιλτιάδης.

γ ')  Γραμματείς.

1 8 2 7 .  — Διά τής ύπ’ άριθ. 6 διακηρύξεώς της ή Ά ντι- 
κυβερνητική Επιτροπή, δυνάμει τής παραγράφου ρκς' τοΰ 
Πολιτεύματος, και κατά τό ύπ’ ά ρ ιθ . ις ' Ψήφισμα τής 
Έ θν. Συνελεύσεως, διώρισε Γραμματέα (Υπουργόν) έπί 
τοΰ Δικαίου και τής Παιδείας τόν Γεράσιμον Κώπαν (30 
Μαΐου 1827).

Τοΰτον διεδέχθη τή 7 ’Οκτωβρίου 1827 (Διάτ. ύπ’ άρ. 
686) ό Μιχαήλ Σοΰτσος. (Μάμουκα, τά κατά τήν ’Ανα
γέννησιν κλπ. Τόμ. 10, σ. 10, καί Γεν. Έφημερίς τής 
Ελλάδος τοΰ 1827, άριθ. 70).

Τ ά  Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ά .
(άπδ τής 6 Ίανουαρίου).

1 8 2 8 .  — Κατά τό έτος 1828 άναλαβόντος τήν Κύβέρ- 
νησι,ν τοΰ Καποδιστρίου, ίδρΰθη τό 'Πανελλήνιον», έξ 
27 μελών, μή συμπληρωθέντων, άποτελοΰν τήν Προσωρι
νήν Λιοίχησιν τοΰ τόπου μέχρι τής συγκροτήσει»? τής Έθν. 
Συνελεύσεως, καί διαιρεθέν είς τρία τμήματα, τών Οικο
νομικών, τών Εσωτερικών καί τοΰ Πολέμου, έκαστοι> τών 
οποίων προΐστατο είς Πρόβουλος. Ό  τής Οικονομίας ΙΙρό- 
βουλος ώνομάσθη Πρόεδρος τοΰ «Πανελληνίου .

Τά τής Δικαιοσύνης φαίνεται δτι διηΰθιινε τότε ύ Γραμ
ματεύς τής Έπικρατείας (Πρωθυπουργός) Σ. Τρικούπης· 
διότι ούτος μετά τοΰ Κυβερνήτου εΰρηται έπικυρών απο
φάσεις Εκτάκτων Δικαστηρίων, Εκτάκτων Δικαστικών Ε 
πιτροπών, ’Οργανισμούς Δικαστηρίων πλπ. (Γεν. Έφημ. 
1828, σ. 23, 30, 107, 315, 337, 338, 361, 371, 393, 401).

1 Άποθανόντος τοΰ Μινίστρου τής δικαιοσύνης Θεοδώρου Βλα
σίου, ή Προσωρινή Διοίκησις διά τής άπ’ άριθ. 955 (τής 17 ’Απριλίου 
1822) έκ Κορίνθου πράξεώς της, διώρισε προσωρινώς Μινίστρον 
τοΰ Δικαίου, τόν Μινίστρον τής θρησκείας επίσκοπον Άνδροΰσης 
’Ιωσήφ (όρα διατριβήν περί τοΰ Ιω σ ή φ  Άνδροΰσης τοΰ λογίου 
'Αρχιμανδρίτου "Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου σ. 19-20).

1 8 2 9 . — Τή 5 Φεβρουάριου 1829 γίνεται δεκτή ή πα- 
ραίτησις τοΰ Σ. Τρικούπη, διορισθέντος Ι’ραμματέως έπί 
τών Εξωτερικών υποθέσεων. Συγχρόνως διορίζεται Γραμ
ματεύς τής Έπικρατείας ό Ν. Σπηλιάδης (σ. 39). Τήν αυ
τήν ημέραν δημοσιεύεται 6 'Οργανισμός τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου (σ. 40).

Τήν 6 Φεβρουάριου πάσαι αί άνήκουσαι είς τήν δικα
στικήν τάξιν ύποθέσεις παραπέμπονται κατ’ εύθεΐαν εις 
τόν Α ' Γραμματέα τοϋ Τμήματος τών Εσωτερικών τοΰ 
Πανελληνίου1 τοιοΰτος δέ ήτο ό Δ. ΙΙερρούκας (Πρόβου
λος είναι ό Α. Ζαΐμης). Διατάσσεται ό Γραμματεύς τής 
Έπικρατείας νά παραδώση είς αυτόν τά σχετικά.

Τοΰτο έγένετο, φαίνεται, διά τήν συσσώρευσιν πολλών 
αναφορών καί έκκρεμών δικαστικών ύποθέσεων καί διά 
τήν προσεχή περιοδείαν τοΰ Καποδιστρίου, έπιφορτιζομέ- 
νου ένεκα ταύτης τοΰ Γραμματέως τής Έπικρατείας μέ 
προσθέτους φροντίδας,

Εξακολουθεί δμοίς ό Σπηλιάδης νά ύπογράφη είς μέτρα 
δικαστικά (18 Φεβρουάριου). (Διά τά άνωτέρω ΐδε Γεν. 
Έ φημ. σ. 39, 43, 47 καί 98).

Τόν ’Οργανισμόν τοΰ Θαλασσίου Δικαστηρίου προσυπο
γράφει 6 Γραμματεύς τής Έπικρατείας (10 ’Απριλίου, σ. 
135). Επίσης τό περί Εγκληματικής Διαδικασίας (6 Μαΐου, 
σ. 139- 140). Καί είς τόν νέον Δικαστικόν ’Οργανισμόν έπί- 
σης (σ. 148-149). Επίσης εις τό περί Δικαστηρίων Ε 
πιείκειας (18 Μαΐου σ. 156-157). Εις δέ τό περί καθι- 
δρύσεως Δικαστηρίων (18 Μαΐου) φέρεται ή φράσις < ό 
Γραμματεύς τής Έπικρατείας θέλει ένεργήσει τό παρόν 
Διάταγμα». Τά αύτά καί εϊς τήν συγκρότηση1 τοΰ Άνω- 
τάτο\' Συμβουλίου τής Άνακρίσεως (σ. 157, 158, 159).

Τά τής έγκληματικής διαδικασίας δμως (σ. 160 καί έπ.) 
υπογράφει (σ. 178) ό Πρόβουλος τοΰ έπί τών Εσωτερι
κών Τμήματος τοΰ Πανελληνίου, καί άντ’ αύτοΰ «ό τόπον 
έπέχων τοΰ Ιΐροβούλου Ν. Τενιέρης, καί ό Α ' Γραμ
ματεύς τοΰ έπί τών Εσωτερικών Τμήματος Δ. ΙΙερρούκας.

' Υπαυργικόν σύστημα.

Τή 11 ’Ιουλίου 1829 έχει συνελθεί ή Δ ' έν Ά ργει Συ- 
νέλευσις. Ό  τύπος τής προσωρινότητος παύει. Τή 17 ’Ιου
λίου ό Σπηλιάδης ύποβάλλει ψήφισμα πρός οργανισμόν 
τής Τακτικής Κυβερνήσεως (σ. 203).

Καί ναι μέν τήν 14 Αύγουστου εξακολουθεί ακόμη ό 
Σπηλιάδης προσυπογράφουν είς διορισμούς δικαστών (σ. 
204) καί εις κατόπιν δικαστικάς μεταβολάς, άλλά τέλος 
τήν S Σεπτεμβρίου 1820 δημοσιεύεται 6 1 Οργανισμός τής 
Γερουσίας και τοΰ Υ πουργικού συστήματος (σελ. 255 καί 
εφ.). Συνιστώνται έξ Υπουργεία, τοΰ τής Δικαιοσύνης φέ- 
ροντος τόν αριθμόν 4. Ό  Γραμματεύς (Υπουργός) ούτος 
έχει δύο ΙΙαρέδρους α ' καί β ' τάξεως.

Γραμματείς.

Πρώτος Γραμματεύς (’Υπουργός) τής Δικαιοσύνης διο
ρίζεται διά διατάγματος τής 12 Σεπτεμβρίου 1829 ό Ίω. 
Γ. Γεννατας («Γραμματεύς τής Κυβερνήσεως έπί τοΰ Δι
καίου »).

Καί ναι μέν τήν 15 Σεπτεμβρίου ακόμη προσυπογρά
φει ό Σπηλιάδης, άλλ’ άπό τής 20 Σεπτεμβρίου, άφ’ ής 
άρχονται δημοσιευόμενοι αί Πράξεις τής Κυβερνήσεως, 
ύπό τόν Καποδίστριαν προσυπογράφει ό έπί τής Δικαιο
σύνης Γραμματεύς Ίω . Γεννατας.

Ούτος λοιπόν είναι ό πρώτος έπί Καποδιστρίου Ύπουρ-
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γός τής Δικαιοσύνης, τών πρό αυτού φερόντων τόν χαρα
κτήρα τής προσωρινότητος.

1 8 3 0 .  Εξακολουθεί νά είναι υπουργός 6 I. Γεννα- 
τάς. "Ορα π. γ. τό περί διαθηκών ψήφισμα (Γεν. Έφημ. 
σ. ΙΟδ- 107). Καί κατόπιν έκαστον οχετικον διάταγμα κα
ταλήγει είς τό ό έπί. τής Δικαιοσύνης Γραμματεΰς θέλει, 
ενεργήσει τό παρόν Διάταγμα». Ομοίως τό ψήφισμα τής 
συστάσεως δικαστηρίων τής 15 Αύγουστου 1830. Τά περί 
πολιτικής κα'ι εγκληματικής διαδικασίας.- 'Ο τίτλος τών 
Πράξεων έχει ως εξής: Πράξεις τής Κυβερνήσεώς. Ελλη
νική Πολιτεία. ΤΙ επί τής Δικαιοσύνης Γραμματεία (σ. 
151, 306 κα'ι rep.).

1 8 3 1 .  Ί ω 1831, 26 Ιουλίου, ό Γεννατάς λαμβάνει 
διά διατάγματος άδειαν κατά τάς διακοπάς τοΰ ίΙέρους, τά 
δέ καθήκοντα αΰτοΰ ανατίθενται προσωρινώ; εις τόν Μιχ. 
Σικελιανόν, μέλος τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου, δοτις υπο
γράφει ό έπί τής Δικαιοσύνης προσωρινός Γραμματεΰς.·
(σ. 460.) 1

Έ ν  τούτοις ή προσωρινή άναπλήροισι,ς φαίνεται, έχόυσα 
τά στοιχεία τής οριστικής αντικαταστάσεις. Μέχρι τοϋ θα 
νάτου τού Καποδίστρίου (27 Σεπτεμβρίου 1831) ΰπουρ- 
γεύει ό Σικελιανός. -

Τ ά  μετά ιόν Καποδίατριαν.

Συστάσης, ψήφφ τής Γερουσίας, τήν 27 Σεπτεμβρίου 
1831 τής τριμελούς επιτροπής ύπό τό όνομα \ιοικητική 
Επιτροπή τής ’’Ελλάδος» (Αυγουστίνος Καποδίστριας, Κο- 
λοκοτρώνης καί Κωλέττης) δεν κατελύθησαν αί γραμμα- 
τεΤαι. Αυτήν ταύτην τήν διακήρυξιν προσυπογράφει ό 
γραμματεΰς τής ’Επικρατείας.

Προεδρεία Αΰγοοαϊίνοο.

Ί Ι  έν Αργει Κ ' Συνέλευσις τήν 8 Δεκεμβρίου 183,1 
ψηφίζει νά παυσουν τών κυβερνητικών χρεών τά δύο ά'λλα 
μέλη τής επιτροπής κάί νά μείνη μόνος ό Αυγουστίνος 
ύπό τό δνομα - Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως . 
Οί γραμματείς μένουν είς τάς θέσεις των.

1 8 3 2 .  Ύ πό ψήφισμα τής 13 Ίανουαρίου 1832 και 
είς άλλο τής 20 Ίανουαρίου υπογράφει ό Σικελιανός (Γεν. 
Έφημ. σ. 22, 26).

1 11?(}1 τον Κερκυραίου I. Γεννατά ύπάρχουσιν αί εξήςπληροη οριαι.
Ή τ ο  νομομαθής κα'ι έργατικώτατος. "Οτε διά διατάγματος τής 26 

’Ιουλίου 1831 έχορηγήθη αύτφ άδεια απουσίας, κατά τάς διακοπάς τΟϋ 
θέρους, καί άνετέθησαν προσωρινώς τά χρέη τής έπί τής Δικαιο
σύνης Γραμματείας κίς τόν Μιχ. Σικελιανόν, ό Κυβερνήτης δ ι’ ι
διαιτέρου έγγραφου, τήν 26 ’Ιουλίου, προέτρεπε τόν Γκννατάν νά 
χρησιμοποίηση τήν άδειαν εργαζόμενος συμπληρωτικής καί διορ- 
ΟωτΓ/.ώς έπί τής νομοθεσίας τοϋ νέου Κράτους», εξέφραζε δέ 
αϋτφ τήν ευγνωμοσύνη ν του . ίη« τήν ικανότητα, τά προτερήματα 
καί τόν ζήλον του'>.

- Ό  Μιχαήλ Σικελιανός, κατ’ ασφαλείς ανεκδότους πληροφο
ρίας, κατήγετο άπό τιτλοφόρον οικογένειαν τής Σικελίας, ελληνι
κής ίσως προελεύσεως, άπό αιώνων μεταναστευοάσης έκ Σικελίας 
είς Λευκάδα. Κατά τήν Έπανάστασιν οί Σικελιανοί έθυσίασαν 
κολοσσαϊα ποσά υπέρ τοΰ Άγώνος. Ό  Πέτρος Σικελιανός έπεσε 
μαχόμενος είς τήν εξοδον τοΰ Μεσολογγίου. Ό  Μιχαήλ Σικε- 
λιανός εΰρίσκετο είς επικοινωνίαν μετά τών έξοχωτέρων άνδρών 
τοΰ Άγώνος. Φίλος επιστήθιος τοΰ Καραίσκάκη. Έφιλοξένη- 
σεν έπί καιρόν τήν οικογένειαν τού Κατσαντώνη. Έστεφάνωσε 
τόν Μπότσαρην. "ίίπλισε σοηιατα είς τό Μεσολόγγι ίδίαις δαπά- 
ναις. Ή τ ο  διακεκριμένος νομικός. Ό  Καποδίστριας τόν έξετίμα 
πολύ. Ό  Σολωμός τώ έ’στελλε τά έργα του, πριν δημοσιευθοϋν, 
διά ν’ άκούση τάς κρίσεις του. Ό  νέος ποιητής ’Άγγελος Σικελια- 
νός είναι απόγονός του.

Kr>6apv>j-:vjc Αόγοο3τίν!>ς.

Τή 16 Μαρτίου 1832 ή Συνέλευσις ονομάζει τόν Αυ
γουστίνον Κυβερνήτην.

'Ολιγαρχία.

Τή 7 ’Απριλίου αναλαμβάνει τά κοινά ή Διοικητική 
Έπιτροπή», άποτελου μέν η κατ’ άρχάς άπό 6 και ύστερον 
άπό 7 μέλη (Γ. Κουντουριώτης, Λ. Ύψηλάντης, Α. Ζαΐ- 
}ιης, 1. Κωλέττης, Κ. Βότσαρης, Α. Μεταξάς, \. Πλαπού- 
τας). (Έ θν. Εφημ. σ. 1 καί, έξ.).

Τά πάντα μεταβάλλονται.
Τήν 8 ’Απριλίου ό Σ. Τρικούπης διορίζεται γραμματεΰς 

έπ'ι τών Εξωτερικών κλπ., ό Λ. Βούλγαρης τών Ναυ
τικών, ό Κ. Ζωγράφος τών Στρατιωτικών, ό Μαυροκορ- 
δάτος τής Οικονομίας.

Τήν 14 ’Απριλίου ό Λ. Χριστίδης, γραμματεΰς τής 
' Επικρατείας.

Ό  Χριστόδουλος Κλωνάρής έπί τής Δικαιοσύνης Γραμ- 
ματεΰς τήν 30 'Απριλίου 1832.

Τήν 30 ’Απριλίου έπιίσης ό Γ. Ρίζος τής Παιδείας κλπ.
Άποθανόντος τοΰ έκ τών μελών τής διοικητικής έπι- 

ι ροπής Λ. Ύψηλάντου, και, κατόπιν άπελθόντων μετά τού 
Μιαούλη είς Μόναχον τών Πλαπούτα καί Μπότσαρη, ά- 
ποσυρθέντος δέ κα'ι τοΰ Κουντονριώτον, μετά πολλάς δια
φωνίας κα'ι αντεγκλήσεις τών μελών, ή επιτροπή μένει τρι
μελής (Ζαΐμης, Κωλέττης, Μεταξάς).

Τή 10 Δεκεμβρίου 1832 ΰπογράερει πάλιν ό Κλωνάρης 
ώς Γραμματεΰς τής Δικαιοσύνης καί μετ’ ολίγον, άφιχθέν- 
τος τού Όθωνος, άρχεται ή περίοδος τής Μοναρχίας (25 
Ίανουαρίου 1833).

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΓΑΠΣΣΙΚΟΥ Ι Α Μ Α Τ Ο Σ
(Συνέχεια καί τέλος έκ τοΰ .προηγουμένου φύλλου)

Λ
Λ  αχάτη  ( ή ύλακάτη ).
Λ εβ έτ ι  (τό καζάνι, λέβης).
Λ εγγιέρα  (άπλάδα).
Λ ηοφ ουτάδες  (τά έλαιόφ-υτα).
Λ ιγαρέα  (ή λιγαριά).
Λ ιγόνα  (ή βέργα, λεπτή ευλύγιστος ράβδος).
Λ ίμ α  (ή πείνα ή λιχουδιά).
Λ ιοϋκος  (ό λύκος, π. χ. «λιοϋκος νά σέ φάη »).
Λ ιουχνάρι (λυχνάρι)
Λ ίμ π α  ( μέγα δοχεΐον δ ι’ ύδωρ).
Λ ιχούδα  (ή έσχάρα ή εχουσα θέοιν διά νά χύνεται τό λίπος 

τών ψηνομένων κρεάτων).
Λ ουμά κ ι (έλαιόφιυτον).
Λ νσσακό  (λύσσα, κυρίως σαρκικός οργασμός).
Λ νσ σοχόκχα λο  (Ιατρικόν κατά τής λύσσης). *

Τοπογραφικά.

Λ αδοξήστης  ( έλαιο’ιν ).
Λ α μ π ρ ιχ α  (Κρωπία).
Λ άγκος  (έλακόν).
Λ οιμ ικό  (Μαραθών).
Λ ουμπάρδα  (Κορωπί' παραλία).
Λ ουτρό .
Λ ούτσα  (Κορωπί).
Λ όχα  (έλακόν).
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Μ

Μ αγιολύτης  (όστοΰν τι μαγικόν)·
Μ ανγκιονράνα  ( μαντζουράνα).
Μ αγερεϊο  (αίθουσα χειμωνιάτικη).
Μ άξαλη  (κουρκούτι αραιόν έν ι’ι ένεβάπτιζον τά νήματα). 
Μ ακρέα  (ή μακρά).
Μ αμάτσονλα  (τά κούμαρα).
Μ ατέα  (ή ματιά).
Μ ατόκλαδα  (τά βλέφαρα).
Μ ελαψός  (ύπόμελας).
Μ ερμιρία  (φόβος).
Μ ερονσια (τα  ήμεροκάματα).
Μ εροϋαι ποσότης ελαίου Τ(ί() οκάδων (ϊσως έδώ ζητητέα ή 

ετυμολογία τοΰ πλουσιωτάτου είς παραγωγήν ελαίου χορίου τής 
'Αττικής Μαρουσιοΰ).

Μ ισοκακόμοιρος  (πονηρεύομε νος, προσποιούμένος οτι. αγνοεί τ ι ). 
Μ ονοτάρον  (διά ιιιάς).
Μ ορόκακα  (αδιαθεσία).
Μ ουαάντρα  (κρυψώνα εντός τοΰ τοίχου οικίας).
Μ ονσοννάτσι (προσωπάκι).
Μ ονχλάδα  (οκνηρά κα'ι δυσκίνητος μ ή έξερχομένη τής οικίας 

της καί φοβούμενη δτι θά  κρυολογήση κλπ.).
Μ περλάκω μα  (σκάψιμον πέριξ τής αμπέλου).
Μ περνιακό  (άκρον τής κεφαλής π. χ. κουκουλωμένος ιός τό 

μπερνιακό).

Τοπογραφικά.

Μ αγερίνα  ( I Ιεντέλη).
Μ αοννια.
Μ αρμαριώτιοοα  (Παναγία· είς Χαλάνδρι). «
Μ εγάλο κομμάτι.
Μ έρμπακα  (χωρίον).
Μ ίλεσι (χωρίον).
Μ ονσταπίδενα  (Χαϊδάρι).
Μ παράλια  (Σεπόλια).
Μ παρέλι (Κρωπία).
Μ πελντέτο ι (Μαρούσι).
Μ πι& ίμ ι (παραλία.).
Μ νρρέντα  (Κρωπία).

Ν

Ν εράγκι (τό νεράντζι)· νεραγκάτο ι τό νεραντζάκι.
Νεροαονρμή  ( η νεροσυρμή ).
Ν τά  ( τ ί ; π. χ. ντά λιές. τί μοΰ λέγεις;)
Ν τούρτονλο  (ψύχος Υπερβολικόν ή καί τρεμούλιασμα).

Τοπογραφικά.

Ν ταον  (ή Μονή Ταώ τών παλαιών χρόνων).

Ξ ανάπισμα  (προζύμι).
Ξ ενοτσούτης  (ό μοιχός - ξένή κοίτη).
Ξ επερδίκ ισμα  (έπί βρέφους άρχίζοντος νά βαδίζη). 
Ξ ερρίπ ισμα  (τύ πρώτον χέρι .τοΰ πλύσήματος).
Ξεσηκω μός  (π. χ. ο ξεσηκωμός τής ’Αθήνας) (κατά τό 1688). 
Ξέχος (ξεχωριστά· συνήθως είς τήν συνδιάλεξιν).
Ξήλιος (σκιά).
Ξ ιφάρι (μέρος τής θύρας)
Ξόρται (τό ξόρκι).
Ξονδι (το  ξύδι).
Ξονλιάστρα  (λίθος ολισθηρός, ώς ό παρά τόν λόφον τών 

Νυμφών).

Ξουνό ( τό ξυνόν ).
Ξ νατι (πλ. τά ξυστία) μέτρον ελαίου, χωρητικότητος Γ>' όκάδ. 
Ξώδια (μάτια, ύβριστικώς : νά τοΰ βγάλω τά ξώδια του). 
Ξ ώ πεκα  (ελαφρώς, έπί τοΰ δέρματος, π. χ. κόπητσε ξώπεκα).

Τοπογραφικά.

Ξνδον  (Παναγία Κηφισιάς).
Ξονλιάστρα  (πού; τό ΆστεροσκοπεΤον).

Ο

Ό μ π ρ ίδ ια  (σταγόνες ΰδατος πίπτουσαι έκ τών τοιχωμάτων 
νεοανοιγέντος φρέατος).

Ό χέα  (ή οχιά).

Τοπογραφικά.

'Ό πλα  (Πατήσια).
Ό βρεοσκόπ ι (χωρίον).

%
Π

Π ακράτο ι (δοχεϊον π. ·/. τής βρεχτούρας ή αγιαστούρας τού 
π α πά ).

Π αλάγια  (τά  άπλυτα ενδύματα).
Π αλιέα  (τά παλαιά).
Π αλιε& οϋρι (παράθυρον).
Π ανοπροϊτοι (εξώπροικα ι·
Π αραμπαστή  (ή όχι τακτική δοιιλεύτρα οικίας).
Π αραμπολη  ( ή καταβολάδα).
Π άραξε (άλλά, μόνον είς συνδιάλεξιν π. χ. «δέν είναι τόπο γ ι’ 

αϋτύ, πάραξε φοβάμαι μπάς καί κτλ.).
Π αράπνγας  (παραφυάς, έλαιοδένδρου κυρίως, τύ κωλόβεργον). 
Π αρατσούκλι (τό παρεπώνυμον).
Π αραφω τία  (παραφωτιά. τζάκι).
Π α ρ ίπ π ι  (τύ μουλάρι).
Π άτρα  (πωλήτρια).
ΙΙηγοϋνι ( σιαγών).
Π ιόνες  καί πλιόνες  (πλέον).
Π ίστομα  (πρηνηδόν).
Π λατύσταμνο  (δοχεϊον δ ι’ ϋδωρ μί·: στόμιον εΰρύ).
Π όρεψ η  (ό απόπατος).
Π ρικό  (τύ πικρόν).
Προδέχτ·>/ς (είδος στέρνας).

Τοπογραφικά.

Π αγκράτι (καί Μιγκράτι 'Αθηνών).
Π αληο ϋ-εμέλι (Η ράκλειον).
Π αληοληάτριβο  (Πατήσια).
Π αληοπαναγιά  (έλαιών καί Αιόπεσι).
Π αληοπήγαδο  (Η ράκλειον).
Π αληόαπιτο  (Μαρούσι).
Πάλοι ("Αγ. Νικόλαος, παραλία).
Π έλικας  (Μαρούσι).
Π ερβολάκια  (Μαρούσι).
Περώνια  (Καλλιθέα).
Π εταλίδα  (Φάληρον).
Π ετάχνι (Σεπόλια).
Π ετραλίδα  (Χαλάνδρι).
Π ηγάδι Κ αλόγερον  (Η ράκλειον).
Π ισ π νρ ι (Μαροΰσι).
Π λακάκια  (Πατήσια).
Π λατάνια.
Ποδάροι (Κηφισιά).
Π οδονίφ της  (Κηφισός).
Π ολύκαρπος  (έλαιών).
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Π ούντα  (παραλία).
Πρααας.
Π ράσινο βουνό  (Η ράκλειον).
Π ροστήρι (χωρίον).
Π νργάδι.

Ρ

’Ρ ίπ ο ς  (τών ώτων κυρίως ή κυψέλη).
‘Ροδάνι (τροχός έν ψ έτύλισσον τύ νήμα).
‘Ρ ο ΐ (δοχεϊον ελαίου κυρίως).
‘Ρονδι (τύ ρόϊδι).
‘Ρουχοττέσουλο  (ή ρυνάθροισις πολλών άπλυτων ενδυμάτων). 

Τοπογραφικά.

’Ρ ο υ π ά χ ι  (Μαρούσι).

Σ

Σ αββατιανό  (σταφυλής είδος).
Σ άϊσμα  (ύφασμα δι’ ού σκεπάζουν τούς ίππους).
Σ ιδροστία  (ή  σιδεροστιά).
Σ ιούβονλα  (τά  σκύβαλα).
Σ ιδερ ίτη ς  (σταφυλής είδος).
Σ ινα π ίδ ι (-ψιλή βροχή).
Σ ιοννα  (ή νύμφη τής χρυσαλλίδος).
Σ χά μ α τα  (τύ σαπουνόνερον. δπερ απορρίπτουν ύταν πλύνουν). 
Σ κ α τξ ιά ζω  (π ιέζω ) π. χ. σκάτσασε καλά τύν καφέ στύ καφε

κούτι νά μήν ξεθυμάνη.
Σ χό μ ισ μ α  (τύ σκόρπισμα).
Σ χονρνιο  καί σχούρνισμα  (ψητόν καϋμένον).
Σ ου  (σύ).
Σούβρόχος  (πολύ βρεγμένος).
Σονδύο  (δυό-δυό).
Σ ο ύ γχα ϊμ α  (σύγκαμα).
Σ ουγκάρταλος  (μέ δλα του τά καλάθια).
Σ ούγξουλος  (μέ δλα του τά ξύλα).
Σ ο ϋ χα  (τά σΰκα).
Σ ο νλί (τύ σκυλί).
Σ ονλοϋτσ ι (μαντήλι κεφαλής γυναικός).
Σ ο ύ μ π λ ια  (γειτωνικά π. χ. τύ παροιμκόδες « σούμπλια καμα- 

ράτσα »).
Σ ο υ μ π λια ο τή ς  (γείτων, δμορος).
Σ ούναμα  (ξυλάκια δ ι’ ών άνάπτουν τήν φωτιά).
Σ οννά χι (τύ συνάχι).
Σ ουνϊ (τύ σχοινίον).
Σ ο υρντισ τιχά  (π. χ. χάπια ευκοίλια).
Σούρσιμο  (εύκοιλιότης).
Σούσουρο  (θόρυβος διά σκάνδαλον κυρίως).
Σ οχώ ρι (τύ κέντρον χωρίου τινός, δπου συναθροίζονται οί 

χωρικοί).
Σπάλα& ρο  καί σπέλα&ρο  (φοβερόν άγκάθι).
Σ τα ντξέρ ινος  (κατεσκευασμένος άπύ στάγκον).
Σ υ γχο ρ μ ίτισ σ α  (ή παλλακίς έν σχέσει πρύς τήν σύζυγον). 
Σ ω τηρεύω  (έπιμελοϋμαι πολύ δπως τό συντηρήσω, π. χ. τοΰ 

Σωτήρος σοοτήρευε τά ρούχα σου).

Τοπογραφικά.

Σαβριδέλα  (χωρίον).
Σ επ έ τ ι  (χωρίον).
Σ ερ π εν τζες  (τό Ί^δεΐον τοΰ Ηρωδου).
Σ ερ π ετά ν ι (Ά θήναι· παρά τήν Ά κρόπολιν Μ.).
Σ ιγέρα  (έλαιών).
Σ χινά ρ ι (Κηφισιά).
Σ πη λέα  τοϋ Γέρον  (καί τοΰ Πολέμου) Αθήναι.
Σ πι& άρι (Μπραχάμι).

Σ τανρω μένος  (έλαιών).
Σ τεφ ά ν ι (έλαιών).
Σ τέφ ανος  (Ά ϊ)  (Χαϊδάρι).
Σωρός (Μαρούσι).
Σ ω ροτζίχος  ( Μαροΰσι).
Σ ω φ ρόνι (χωρίον).

Τ

Τέρμενο  (τέλος, θάνατος οδυνηρός).
Τ ο π ιχά ρ η ς  (έντύπιος).
Τοννος  (αυτός).
Τριβαγιάδω τος  (ό άνατεθραμμένος μέ πολλά χάδια, μέ τρεις 

βάγιες, παραμάνες).
Τρονγιονρον  (τριγύρω).
Τσαονσι (σταφυλής είδος).
Τοαμένο  (καύμένο - τύ καϋμένο!).
Τοαταόμοιρος  (ό κακόμοιρος).
Ταονχλαμίδα  (ή κυκλαμιά, άγριον άνθος).
Ταα'ι (καί).
Τ σονχλος  (κύκλος).
Τσουλαράς  (ό προγάστωρ).
Τσονλή& ρα  (πέτρα ολισθηρά, έφ’ ής έκυλίοντο χάριν παιδιάς). 
Τσουλιά  (ή κοιλία).
Ταούλισμα  (κύλισμα).
Ταουτάρι (τό ύστερον τής γυνακός).

Τοπογραφικά.

Τανρος (έλαιών).
Τ επ ες  (Χαλάνδρι).
Τξαβρίνα  (Μαρούσι).
Τονραλΐ (Μύλοι).
Τ ούφ α  (Πατήσια)
Τόχι (Κορωπί).
Τρεις Π ύργοι (II. Φάληρον).
Τριστύλια  (παραλία).
Τσιλόνι (Μύλοι).

Φ

Φερτός (ό επηλυς).
Φιλέρι (σταφυλής είδος).
Φίος (τό πρώτον ψύχος).
Φ λονσχοννι (πνεύμων έπί ζφων' φλεμόνι).
Φρόσω μα  (κάλυμμα, πηγαδιού κυρίως).
Φωτία (ή φωτιά).
Φ ω τιστιχό  (ή  φωτοθυρίς).

Τοπογραφικά.

Φασίδερι (χω ρίον)·■
Φεΐδι μ ίρ ιγχα  (έλαιών).
Φ ιλιάτι ( Κρωπία).
Φλέβαις (παραλία). 
φ ράγχα ινα  (έλαιών).

X

Χ ά σ χα  ( παίγνιον τών Ά πόκρεω ν).
Χ ορηγας  (ό ασβεστάς).
Χ ορηγι (άσβεστος).

Τοπογραφικά.

Χ αλχω μ ατάδες  (Κ ηφισιά).
Χ ρνοανγιώ τιοσα  (Χ αϊδάρι).
Χ ω στός  ( έλαιών ).
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ψ

Ψίχαλό  εντελώς ακριβώς (π .χ . ξύδι ψίχαλό- τό γάλα. ήτανε 
νερό ψίχαλό, άλλά λέγεται κ α ί : μοναχό ι κρύο, χιόνι μοναχό). 

ψύλλας  ( ό ψύλλος).

Τοπογραφικά.

Ψαλίδι (Μαρούσι).

Ρ Η Μ Α Τ Α  Τ Ι Ν Α

'Α γκαλώ  (προσκαλώ).
Ά λ ικ ο ν τ ίζω  (παρεμποδίζο»).
Ά νασαρόνω  (σκουπίζω).
Άνααονράνω  (τακτοποιώ).
Α ναχουμίζω  ( γεμίζοι εντελώς).
'Αττοστομόνω  (τόν κάμνω νά σαοπήση δι’ εύστοχου άπαντήσεοις 

ή διά τής ευγλωττίας μου).
’Αραϋ-υμάω  (λιποθυμώ).
Ά ρ α ρ ίζ ω  (πηγαίνω κα'ι έρχομαι).
Β αργιεστω  (άπαυδώ' μάλλον ηθικώς).
Β αρυγκομάω  (αιτιώμαι τινά ενεκα προσγενομένου μοι αδικήματος· 

γογγύζω).
Γκόνω  (δέν δύναμαι νά εξακολουθήσω τρώγων επειδή καθ’ υπερ

βολήν έφαγον πράγματα γλυκά).
’Ε ξισάξω  (συμβιβάζω π. χ. εξισωμένοι· έξισάστηκαν).
Ζουργιάζω  (ζαρώνω' κυρίως έπί καινός καί γαλής).
Κ αηλιάζομα ι (παραδειγματίζομαι άφοϋ πρώτον ύπέφερα). 
Κ αλιάζω  (ομοιάζω· π. χ. τό κάλιατσε σάν τόν δείνα- έγεινεν 

ομοιος ή ομοιοπαθής πρός τινα).
Κ α τσ ιρντίζω  (κάμνω τρέλλες· σκιρτήματα συνήθως)' ό αόριστος 

κατσίρτιτσε.
Κ ιακ ίζω  (τσακίζω).
Κλιέω  (κλαίω).
Λ αΐζω  (ηχώ. άκούο,ιιαι, φωνάζω, κυρίως έπί ζώων άλλά καί έπί 

άνθροιπιον. π. χ. ψυχή ζωντανή δέ λάιζει).
Λ ιέπ ω  (βλέπω). ·
Λ ιμάξω  (πεινώ ΰπερβολικώς δεικνύων τοΰτο).
Ν τέχω  (έμπλέκοιιαι).
Ντραλόνω  (ζαλίζω).
Ξ αναπίζω  (πιάνο) προζύμι).
Ξ εδαυλίζω  (άφιαιρώ ξύλα έκ τής πυράς).
Ξελαγαρίζω  (καθαρίζω· κυρίως άναλελυμένα μέταλλα.
Ξ ερριπ ίζω  (πλννω' ■ τό πρώτο χέρι · ).
Ξεσβολιάζω  (άνακινώ τήν πυράν διά α·' ανάψη).
Ξοννίξω  (ξυνίζον γίνομαι ξυνός).
Π αλαμίζω  (θέτω τήν παλάμην- κυρίως έπί ίεράς είκόνος ή τοϋ 

Ευαγγελίου διά νά όρκισΟώ· λέγεται κατακριτικώς μάλλον). 
Π έτω  (πίπτω ).
Π λαντάζω  (σκάζω μετά πατάγου).
Π ραγαλιάζω  (καταπραΰνω1 π. χ. πραγάλιατσαν οί πόνοι). 
‘Ρ ουγκλίζω  ( ρουφιώ ’ίσα μέ τόν πάτο τοΰ ποτηριού)'.
Σ αστίζω  (ταράσσομαι τά χάνοι»).
Σχούβω  (σκύπτο), ή προστακτική: σιοΰψε).
Σ κομίζω  (σκορπώ).
Σ ούγκξονλος  (φορτωμένος ξύλα).
Σ ονγκάρταλος  (φορτοηιένος καλάθους, καρτάλια).
Σ ουδαυλίζω  (συνδαυλίζω).
Σ ονρντίζω  ( βλέποι, διακρίνω, π. χ. δέ σουρντίζα>>
Σουχαίνομαι (συκχαίνομαι).
Στά·&ου (προστακτική τοΰ στέκομαι).
Στομόνω  (δέν κόπτω πλέον π. χ. τό μαχαίρι πτόμωτσε). 
Σ φ αράζω  (ανοίγω καί κλείο) ταχέως τάς βλεφαρίδας π. χ. «σφά- 

ραξε τό μάτι μου καί κάποιον ί)ά ϊδώ ).
Τααίω  (καίω).
Τζάω  (έγγίζω).

Τ ζίγομ α ι ( έγγίζομαι καί σκανδαλίζομαι, π. χ. μή μέ τζφς τί 
τζίγομαι. »).

Τζονλιέμο,ι (κυλίομαι).
Τσουλοστατώ  (κοιλοπατώ).
Τ σουμαμαι (κοιμώμαι).
Τσουτιάζω  (πηγαίνω είς τήν κοιτίδα μου συνήθως έπί ορνίθων 

π. χ. « (| κότταις τσουτιάζουν »).
Φτουράω  (επαρκώ- καί τ ’ άνάπαλιν π. χ. * τό ψωμί δέν τού 

φτουράει»).
Χ ιουμάω  (εφορμώ).
Χ ιούνομα ι (χύνομαι καί όρμώ).

Α Ο ΡΙΣΤΟ Ι Τ ΙΝ Ε Σ  ΕΙΣ ΚΑ

(έν παραδείγματα)

’.Ανασάρω κα  (τοΰ άνασαριόνω).
"Εβρακα (έβρασα).
’Ε κ ιά κ ικ α  (έτσάκισα).
Έ π ά ν ικ α  (τοϋ πανίζω π. χ. τόν κλίβανον).
'Έ πλακα  (τοΰ πλάθω).
Έ ξεφ ο ύρ ν ικ α  (τοΰ ξκφουρνίζοι).
Έ φ ο ύρνικ α .

ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥ ΝΗ ΘΗ  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ά νησιά. — Βαστιανή. — Βδοκιά. — Βιτο'ιρια. - Δάφνη. — Δό
μνα. Δροσιά.— Έ λενα . — Έ ργίνα. Ζηνοβία. Καλομοίρα. — 
Καρέτα. — Ινασιοΰ. — Κλίνω. Κοΰζα. -  Λευτεριά. Αιμπίτσα. 
— Μαργιάνα. Μελάνη. — Μπίτσα. — Νεστοριά. Ντενεδιά. — 
ΓΙαγώνα. -  Πιστήμη. Πουλχεριά. — Σεργιανή (π. χ. τής οικο
γένειας 'Ρουσάκη). -- Συρμοί. Ταλιο’ι. - - Ταρσία. — Ταρο). — Τα- 
σώ. Τατιανή. — Φεφρόνα. — Χάρη.

Α ΝΑ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΙΣΜ Ο Ι

Ά μ ύδ γα λο . -  Τά οίηραξε ( ήρπασε I. - Γρωνίζω  (γνωρί
ζ ω ) .-  Δεχατέρα. Ε ργίνα  ( Ι ’εγίνα). Κ αλαφρός y.a.\ Καλάψρα. 

Κ ατσηναμπεράχη  (κακημερανάχη). Λω ρόϊ. Μ ύγδαλο. 
Μ αραγόμυιγα . — Π αραγρω νίζω . Π ερίργερο  (π. χ. πράγμα). 
Π ρίκα και ηρ ικό ς  (π ικ ρ ό ς).— Φ ικλείδης  (ο Ευκλείδης).— 

Φιτ'ι (αυτί). Φ ιντιρϊκος  (Φρειδερίκος).

Υ Β ΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΙ ΑΙ

Ά β α ρ ο ς  - ’Α βλάσω τος  (όμοΰ συνήθως μετά τοϋ άτσερδος π. χ. 
άτσερδε τσ’ άβλάσοιτε!).

3Α γριολαφ ίνα  - ’Α κ α μ ά τη ς  - Ανάλατος I μετά τοΰ άνοστος όμοΰ: 
π. χ. "Ανοστε τσ’ ανάλατε).

Ά ναξερασμένος. Ά ντα ρα χά ρης. 'Α ντερορρίχτης Ά πασάλω -  
τος. Ά η ο λ ιφ ά δ ι. — Α ραπομοίρης. -Ά οούσ α τος  (ό απε
ριποίητος). 'Α τσαλος. Α τσερδος. -  Ά  φαντολόγος  (ό 
λέγων ο,τι τοϋ έλθ|]). - Ά χα ίρευ το ς . “Αχαρος. Ά χ ιο ν -  
ροκάμω τος.

Βαρύσκχωτος.
Γ κάγκαρης. — Γοργολαον  ( ή ).
Ε ϋα .
Θρά-ψα (θραψασμένη· ή ζημιάρα).
Καλχακοΰδα.
Κ αμω ματού. Κ αμηουρομηακανιάρης. Κατηλάνος. Κατρα- 

μοκάκκαλος. Κατααροβαίζενα  (έκ προσώπου). Κα- 
τσ ικοκατονρημα  (δ ι’ ευτελή άνΟροιπονι. ■ Κ αψοκαλίβας.

Κ αψ οστιίτης. Κ λω & ογιονρα.— Κοκορόμυαλος. Κ ο μ 
ματιασμένος.
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Κ οσμίχη  (γρηά Κοσμήχη* ύπερβολικώς θεοφοβούμενη· έκ προ
σώπου).

Κ ονκοσκιάχτης. Κ ονρέκλα  Κ ονρκονσονρα  Κ ούφ ταλο . 
Κ οφτοδεμένη . Κ ρεμανταλάς. Κ ρνολογη  μένος.

Α ά ργκονμ ος ■ Α ιεπονρέσσα  (έκ χορικής τρελλής, άγαπώσης τα 
γουναρικά καί φορούσης δοράς διαφόρων ζοκον. Είς ταύ
την έχάρισαν παλαιάν γούναν, ήν εβαλεν εις τήν μπουγά- 
6α καί κατόπιν τήν έφόρεσεν είς άθλίαν κατάστασιν).

Λ ιμάρης. — Λ ιμ ο κ α ν  μένος. Α ιμ οντεργια σ  μένος. Λ ιψ ανάβα-
τος. — Λ  ουλούδω.

Μ αζαλακον. - Μ αμούρα. Μ ουσοϋνα. — Μ πα μ πόγερος. — Μ πα- 
σαρδίστρα. — Μ πνρισμένος.

Ξεΐσωτος. — Ξ ετσίπω τος. — Ξ εμπονρδονλχασμένος.
Π αλαβοστατήρα. — Π αλονκω μένος. — Π ατσατσούλα . Π εντη-  

κομαμμή . — Π ολυσφύρα  (ή τετραπέρατη). Π ομπ ιεμένη .
cΡ α π α ν ο β γά λ τη ς .— Ύ εμένος. - ‘Ροδίτα  (γρηά Ροδίτα δηλ. παρά

ξενη* έκ προσώπου).
Σάζαρος  (σκιάζαρος). — Σ κο νλ ικο μ ύτα . — Σ κροπαλενρον.
Σ ονδεύτρα  (ή κουσκουσούρα). Σ ονλογκορραμένη . Σονρέλα.

— Σονρουλοϋ.
Ταρατίτας. — ΤαμπακομεΌ 'ίστρα . — Τ ζα ϊκ α π ό τ ας. — Τράφα. — 

Τσονκλαρον. Τσουτσονρίστρα.
Φαραοϋνα. Φ αρμακομύτης. - Φ αρμακαντέρης. — Φήτας. — 

Φ ονντούλης. — Φ ω τιοκανμένος.
Χ α ρλα π ίπ α ς. — Χ ιονρέλα . Χ ρνσαλοιφ ή .

Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Έ π α λά μ ιτσ ε  την Π αναγία  (ώρκίσΰη έπιθεις έπι τής είκόνος τήν 
χεΐρα).

Π ου στα Γχούρα η τα ν ε ! (αντί τοΰ σημερινοί* που στο διάβολο)*
Τά κοπελονδάτα  τονρ'&'αν π ά λ ι  (ξανάνεκοσε).
Π ου &ά χαλασω με  (πιάσωμε) τό Μ ά ϊ; Π ον π ά μ ε  στα κον- 

λ ο ν μ α ;
Γ ίνη κ ε  σαν άναρριτσασμένη βρονβα  (κατακίτρινος).
Τό ίδεΐς τον μονάχα σε φ οβίζει ( ή θέα του).
Τον π ά ει ρονδι (φοβείται).
Μ άς κονβαλή& ητσε γιέμον, σούγξουλος σονγκάρταλος  (συγξυλος 

συγκάρταλος δηλ. με ολην τήν οικογένειαν του ή τάς άπο- 
σκευάς του ή τά βάρυ του· ή μεταφορά έξ δνου πίπτοντος 
καθ’ οδόν ή και φορτωμένου καθ’ υπερβολήν άπό ξύλα καί 
καρτάλια (καλάθια).

Πάνε, σονδύο, σονδύο  (δ ύ ο -δ ύ ο ).
Ν άβρω με σούμπλια  καμαράτσα  (δωμάτια συνεχόμενα, συμπλη- 

σι αστικά).
Ζω ντανό δε λαΐζει (φο)νή ζώου δέν ακούεται ή ήχος έν γένει) 

π. χ. έν τφ διστίχφ.

Γ ιά  ίδές εκείνο τό βουνό που δέντρο δέ λαΐζει 
είχε πολλά καί τ ά χ α σ ε .................................... κλπ. ».

Κ ονκονλω μένος ώς τό μπερν ια κό  (ως τήν κορφή).
Ή  κακία  τον τον καβούρντιτσε τ άντερά τον.
Μ 3 άγαπάεις ένα, σ αγαπάω  δέκα · δέ μ * ά γα π ά ε ις ; σε σονχέ- 

νομαι.
cΡόδα και τιμή στα πρόσω πά  σας (όταν τις διηγείτο, ότι έπήρε 

καί)αρκτικόν, ώφειλε νά έπιτάξη τήν φράσιν ταύτην).
Κ αλησπέρα  τής ενγενείας σας (ώφειλε νά εΐπη τυπικώς ή φέ- 

ρουσα τό φως εϊς τό δωμάτιον υπηρέτρια, ή κόρη τής οικίας.
Κ αί τον ε ίπ α : γά ιδαρε! εκείνον εκ ε ί  (έπι διηγήσεως).
Ε ΐχα  ενα φ ίλο , καλλίτερος άπό λόγον σας νά μη ν  είναι.
Μ ακρνά άπό  λόγον μας  ( προκειμένου τοϋ λόγου περί νόσων κλπ).
Τον εσονρε δσα σούρνει τό & νμάρι.

9Έ βαλε τσ  εβρατσε δσα σούρνει τό ζευγάρι.
Δέν είχε μ ή τε  π ίσσα  μ ή τε  παράδεισο.
Β αρδαρίζει ή γλώ σσα τον σαν τό βάρδαρο τον μύλον.
Ε κ α μ α  τήν π ροσ ενκή  μον  στήν Κόρα  (είς τήν γωνίαν).

Τό λάδι τ άγόρακα π α ρ α σ π ιτ ίο ν  (έξ οικίας).
Έ τρ ά β η ξε  τον λιναριού τά βάσανα.
Ολοι μ ε τά περσινά  κ εμείς μέ τά προπέρσινα  ( όταν λ. χ. χο- 

ρεύη νέα τις ιιείΓ ηλικιωμένου).
Χ ά& ητσε σαν τό Π αληολόγο.
Ά ρ ρ α τα  δ έμ α τα  κοντσία  μαγερεμένα.
Τρελά& ητσε τσαί π ά ει στα βοννά στα άρονρα  (ύπερύψηλα, άβατα 

καί απρόσιτα μέρη).
Κ ακό τέρμενο νά σε π ιά σ η .
Μάς φ έρνοννε μια νύφ η  (μάς προξενεύουν).
’Άλλο νά σον λιέω τσαί άλλο νά Ιδης.
Σ ε  καλή μεριά  (ό δίδονν χρήματα τό λέγει).
Καληώ ρα όλοι.
Γειά σον μ έ  τήν παρέα σον (όταν τφ  εΤνε γνωστός εις μόνος). 
Τ 3 άκονς; τ  ακούω  νά λές.
Τά μναλά  σον τσαί μια λύρα τσαί τον μ π ο γ ια τζή  ό κόπανος.
’Α φ έν τη  μον τσαί Τσνρ Γ ιάννη μον κλπ . (έκφρασις πρός άνώ- 

τερον).
Π ο ι ο  μεγάλη  είναι ή γλώσσα τον ά π  τό μ π ό ϊ  τον.
Ή  διάκρισι είναι στή ζω ή’ σαν πε& άνωμε δλοι γινόμαστε  

χούμας.
Σ τόμ α ς εχει τσαί μ ιλιά  δέν εχει.
Τους εκαμε ντάρι - μάρι (άνω κάτω).
Έ σ ηκώ ϋ 'η  ώρον πόρον καί μάς ήρϋ'ε (άκαταλλήλως).
Τόν διώξανε μ έ  τής π ο μ π ή ς  τά μαντήλια. 
Φ ασκελοκονκούλω στον κ ι άστονε.

"Ας φ άη τό σαμάρι τον  (έπί ύβρίζοντος).
φ άη τά νύχια  τον  (έπί μεμψιμορούντος).

Ξ εροτηγανίζετα ι μ έ τό λάδι τον.
Τ όειπ ες τσ° εμοιατσε.
Τ ρ ιγιονρ ίζει σαν τήν άδικη κατάρα.
Ό  ο ξ 9 άπό  ’δώ ! . . φ τού , φ τού , μ π α μ π ά τσ ι στή στράτα του. 
Τζουρά Κωνσταντινιό. μου τσαί Τζονρά μον.
Τζονρά Λεφτερχά μον  τσαί Ά ργύρα ινά  μον.
Π ον λιέΌ'9 (αρχή συνδιαλέξε(ος).
Χά& ητσε ή ικμάδα τής γης.
Θά φ ύγω  λέω σον.
Έ π ετσ ε  βαρειά στο στρώ μα τζα ί νά πο&άνη Ό'έλει (τά ρήματα, 

λέγω καί θέλω επιτάσσονται).
Α ύτό ς  γιά δαύτηνε ψ νχ ή  δίνει, "ψυχή παίρνει..
Γ ιά ίδές ό ξορκισμένος, π ο ν  στά κομμάτια ε ίν α ι!
Γ ιονρίζει σά φονρνάρικο άλογο,
Νά το ’ άλλα π έν τε  νά μον χρω στάς δέκα (άνταπόδοσις φάσκε

λο» ματος).
Π άει δονλειά του  (εφυγε).
Π άει στή δονλειά τον  (εις τό εργον του).
Π άει σέ δονλειά τον  (άορίστως).
Π άει γιά δουλειά τον ( μεγαλειτέρας σπουδαιότητος).
Π άει γιά  τή δονλειά τον  (ώρισμένως, σέ μΐά δουλειά του).
Π άει γιά τή δονλειά  (τήν γνωστή δουλειά - πολλάκις τοΰτο ενέ

χει καί κακοήθη έννοιαν).
Κ λούβια  το* άπιαστα  (όταν άκούωνται ψευδείς διαδόσεις). 
Μ ικρούλα ποννα ι ! τώρα πήραν οι γερανοί τήν κούνια τη ς  ( επί 

γερ<>ντοκόρης νεαζούσης).
Ν άχε ή έρημη ποδαράτσα ν ' άνέβαινε α π ’ τό καφάσι ! ; .  . (έπί 

κορασίων άσχη μονούντων).
Η χητά  τον  (όταν οσφραίνεται τις).
Τό άνάποδο τής γης  (έπί τετραπερασμένου ανθρώπου).
Μ π ή τσ ε γέμον στο καβοντσι τον  (περιωρίσθη πολύ).
Ή  γρηά τον γέρον  (περι νέας γνωριζούσης πολλάς πονηριάς).
Νά κάεται καί νά μ π ν ρ ίζ ετα ι ό φ ω τιοκα νμένος!
Ζ ούργια τσε γέμον σαν τό <\ιονλο.
Έ γώ  τάχω φ νλαμένα  καί καλά άνασονρωμένα.
'Ρίξε ’λίγο άλακάτσι στής εληές νά μήν κλωνιάαονν. 
Σ νμπα& ώ ντας  (κατά την διήγησιν. μέ τό συμπάθιο).
Μ ή μ έ  τζάς τ ί τζ ίγομα ι (μή μέ έγγίζης, διότι σκανδαλίζομαι). 
Ν τά κάνετε ά κ ό μ η ; καλά ε ΐσ α σ τε; (αρχή συνδιαλέξεως συνήθως 

είς έπίσκεψιν).
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" Α Ν Α Φ Ο Ρ Α  Τ Ω Ν  Υ Δ Ρ Α Ι Ω Ν
Π ΕΡΙ ΤΩΝ ΤΟΥ Α ΓΩ Ν ΟΣ Α Π Α ΙΤΗ ΣΕΩ Ν  ·■

Π ρός την Σ εβαστήν Β ουλήν τώ ν Ε λλή νω ν .

Ό μοχρόνως σχεδόν μέ τήν εποχήν έκείνην καθ’ ήν ή 'Ελλάς 
εκλινε τόν αΰχένα ύπό τον ζυγόν τής Τουρκικής δυναστείας, έγέ
νετο της νήσου Ύ δρας ή έγκατοίκησις, τόπου ξηροί» μέν καί άνύ- 
δρου, αλίμενου και δυσχερούς έκ φύσεως είς πόλειος καθίδρυσιν, 
επιτήδειου ομως είς το νά χρησιμεύση πρός τόν σκοπόν τής Θείας 
ΙΙρονοίας, φέροντος κεκρυμμένην μέν τό πρώτον άπό τών οφθαλμών 
του δυνάστου, έπειτα δέ ηύξημένην έπί πολύ δύναμιν. έξ ής έδύ- 
νατο νά προσδοκάται ή τοϋ έθνους παλιγγενεσία. Οί κάτοικοι αΰ- 
τής μή δυνάμενοι να έχωσι πόρον ζωής άπό τής γής τής νήσου 
τον, επεστησαν τον νοΰν αυτών, εφάρμοσαν έξ ολοκλήρου τάς 
ένεργείας αυτών είς τό ναυτικόν έμπόριον· τά μόνα αΰτών κεφά
λαια είς τήν αρχήν ήτο ή ναυτική ίκανότης καί τής ποντοπορείας 
το ευτολμον, δ ι’ ών προσεπάθουν νά άναπληρώσιοσι ναυτιλλόμενοι 
την σμικροτητα τών πλοίιον των καί τήν έλλειψιν τών κεφαλ- 
λαίων, τά οποία ειχεν άφθονα τών άλλον εθνών ή Ναυτιλία* έπήλ- 
θεν έπειτα ή έποχή έκείνη καθ’ ήν τής Μεσογείου τό έμπόριον 
έστησε τήν έδραν αΰτοΰ έν τή Έλλάδι καί ιδίως εις τάς τρεΐ; 
ναυτικά; νήσους, τάς οποίας, δια τήν δραστηριότητα καί τήν ικα
νότητα αυτών εβράβευσε μέ τόν χρυσόν καί τόν άργυρον τής Έ - 
σπερείας Εϋριόπης· τότε άνηγέρθησαν αί περιφανείς έκείναι οΓκίαι, 
αϊτινες καί νΰν έτι μαρτυροΰσι τών νήσων εκείνων τήν άρχμίαν 
λαμπρότητα, τότε κατεσκευάσθησαν πλοία καί είδος καί τρόπον 
πολεμικών πλοίων έχοντα, τότε ηΰξήθη τών κατοίκων ό πληθυ
σμός έσωτερικώς καί εξωτερικώς έκ τών έπ:υλύδων κατοίκων τής 
περιχώρου. Πελοποννήσόυ καί τών άλλων τής Έκλάδος μερών 
των νήσων οΐ κάτοικοι ένθαρουνομ,ενοι έκ τών πρώτων, αυτών 
τελεσφόρων προσπαθειών έδιπλασίασαν τήν ένεργητικότητα. αυτών 
καί κίνδυνους έκ θαλασσής, κινδύνους έκ πειρατών, κινδύνους έκ 
πολιορκιών θαλασσοκρατούντων 'Άγγλων καί Γάλλων είς ούδέν 
λογιζόμενοι. περιποιήσαντα έαυτοίς θησαυρούς καί άνδρίαν ψυχής 
δυσκαταβλητον πολλάκις εν προιρανεί κινδύνφ της ζωής αυτών 
κα'ι τής περιουσίας ε^εβιασαν πολιορκίας Άγγλιϋν κατά Ίσπανι- 
κάς καί Γαλλικός χώρας, πολλάκις συμπλακέντες μετά πολεμικών 
πλοίων της Αλγερίας καί της Τύνιδος κατεναυμάχησαν ταΰτα· 
καθ' ομοιον τρόπον τεθωρακισμένοι μέ τόλμης έξιν άνείκαστον, 
έφάνησαν κατ' έκείνην τήν έποχί|ν τοϋ ναυτικού έμπορίου κάτο
χοι καί επροξένησαν τών έθνών τόν θαυμασμόν.

Είς τοιαΰτην διετέλουν τότε κατάστασιν ή τε "Υδρα καί αί δύο 
άλλαι νήσοι Σπετσών και Ψαρρών* έσωτερικώς μέν έπλούτουν 
καί έκρατύνοντο άναπτύσσουσαι τό ναυτικόν έπιτήδευμα αυτών καί 
φέρουσαι άνά χείρας τοϋ κερδιόου Έ ρμοϋ τό κηρύκειον. έξωτερι- 
κώς δέ έθαυμάζοντο παρά τών πολιτισμένων έθνών. Καί αυτός ό 
βάρβαρος έθαυμασε καί έσεβετο τήν δύναμιν αΰτών άγαλλόμενος. 
ως ειπεϊν, είς τάς προόδους αΰτών έν αίσθήματι άλλοτρίφ τοΰ 
συνήθους, καί παρείχεν αϋτοϊς πλείστην όσην ελευθερίαν, μηδό
λως έπεμβαίνων είς τήν εσωτερικήν τοΰ τόπου διοίκηαιν. μηδε- 
μίαν πωποτε βίαν έπιψέρων. Διοικητής έκ τών έντοπίων έδιοι- 
κούσε μετά τών άριστων τοΰ τόπου νά εγχώρια κατά έθιμα καί 
νομούς εγχωρίους καί ή αυτοτέλεια τοΰ τόπου έσημαίνετο δ ι’ δλων 
των γενικών τού τόπου καί τών Ιδιαιτέρων τών κατοίκων πράξεων. 
Τούρκος ούτε έπάτησέ ποτέ τών νήσων αΰτών τό έδαφος, οΰτε 
ήλθε ποτέ είς έννοιαν βλάβης κατά τής αυτονομίας αΰτών, πάν 
δέ τουναντίον ένεκα τής ίκανότητος αΰτών καί τής ναυτικής εμ
πειρίας μετά σεβασμού έν ταίς τουρκικαΐς πόλεσιν έθεωροϋντο. 
και τά πρωτεία έπί των ’( )θωμανών ί;φερον, τάς ναυτικάς εκείνων 
διοικοΰντες δυνάμεις. Εν τφ  μέση) λοιπόν χώρας οίμ,ο)ζούσης ύπό 
τήν δουλείαν, έν τφ  μ,έσφ ομογενών χαλεπώς φερόντων τήν δει
νήν καταπίεσιν, έν τφ  μέσφ ομοθρήσκων συνδιαιτωμένων ιιετά 
σκληρών τυράννων και υφισταμένων οτέ με\Γ τών κτημάτων τ ι]ν 
δήμευσιν, ότέ δέ τής ζωής αΰτών καί τής τιμής τήν άφαίρεσιν. 
έν τφ  μέσω Ε λλήνω ν συρόντων τάς βαρυτάτας τής δουλείας άλύ- 
σεις, οι 'Υδραίοι, καί τών άλλων δύο νήσων οί κάτοικοι ανεξάρ
τητοι όλως· (/.ν και εφαινοντο ευδαιμονίας καί ευημερίας άπολαύ- 
οντες, δέν ήδύναντο όμως αναπαυόμενοι εις τά πλούτη καί τά κέρδη 
αυτών να fit] ακουωσι. τών αλυσεων τών αδελφών τόν λυπηρόν 
ηχον, να μή αίσθανιονται τήν ήχω τώΛ' σκοτεινών αΰτών στεναγ
μώ ν τουτου ένεκεν έν τοΐς πρώτοις καί εις τήν σύλληψιν τοΰ σχε
δίου τής έθνεγερσίας κοινωνοί έγένοντο. καί τήν ιδέαν τοΰ κα
τορθωτού αυτφ περιεβαλον. καί δύναμιν όσην πρός έκτέλεσιν αύ
τοΰ υπεσχεθησαν. Αμα δέ έφθασε τής έπαναστάσεως ή ώρα άνε- 
πέτασε καί η Υδρα της έλευθερίας τής σημαίαν καί πάντες οί 
κάτοικοι αυτής άν και ήσθανοντο την δυσχερειαν τοϋ ποάγμ,ατοί. 
άπεφάσισαν όμως έν έπιγνώσει. είς ούδέν λογιζόμενοι τήν παρού
σαν ευημερίαν, καί τάς περιουσίας αύτών καί τήν ζωήν αΰτών είς 
τον κοινόν αγώνα νά καταθέσωσι χάριν τών ομογενών τω ν  τότε 
τα λοιπά μ ε ρ η της Ελλάδος άπό δουλείαν τεσσάρων αΐωνων άνα-

κυψαντα έστεροϋντο φυσικφ λόγω καί χρημάτων καί όπλων καί 
πολεμεφοδίων καί τροφώ ν είς ολας ταύτας τάς γενικώς άνάγκας 
ήλθον εις επικουρίαν αί τρεις ναυτικαί νήσοι καί δλων τήν άνα- 
πληρωσιν έπροσπαθησαν εκ τών οικείων νά θεραπεύσίοσι, καί 
τροφας καί πολεμ.οφοδια καί όπλα καί χρήματα άποστέλλουσαι, 
τήν πρωτην, ώς είπείν, ϋπόστασιν είς τόν άνισον έκείνον πόλεμον 
χορηγήσασαι- ταϋτα πάντα ύπό τής Ιστορίας μαρτυροΰνται καί έκ 
των άνά χείρας ημών κειμένων εγγράφων τών τε Κυβερνήσεων 
καί των Αρίστων κατ’ έκείνην τήν έποχή ν άνδρών τής Ελλάδος.

Η Ελλάς, ύπό θαλασσών περιβρεχομένη, ήθελεν άμα τή έπα- 
ναστάσει, κατακλυσθή υπό σμήνους έχθρών, εάν τά πλοία τών 
τριών νήσων δέν έσχημάτιζον Ε θνικόν στόλον τών τριών νήσων 
/,οιπον οί πρόκριτοι, τήν τοιαύτην ανάγκην βλέποντες, παρακινού
μενοι ύπό τών παρακλήσεων δλων τών Ελλήνων, φερόμενοι ύπό 
τής αγάπης τής ΙΙατρίδος καί πεποιθότες ότι αί υπέρ τής Ε λ λ ά 
δος όλης, τόν υπέρ τών δλων αγώνα άγωνιζομένης, θυσίαι αύτών 
μετά τήν υπεκφυγήν τού κινδύνου ού μόνον ήθελον άποδοθή, άλλά 
καί βράβευσιν τήν προσήκουσαν ήθελον έχει, έκ τών ιδιαιτέρων 
αυτών πλοίων έσχημάτισαν τόν εθνικόν στόλον, καί διά τών χρη
μάτων αΰτών Λπλισαν αυτόν μέ πάντα τά χρειώδη τού πολέμου· 
ού μόνον δέ τήν ύλην παρέσχον είς τόν ναυτικόν ’Άρην, άλλά 
και άνδρας Ά ρηΐους έπεμπον είς τόν πόλεμον καί διευθυντάς 
πλοίων καθίδρυσα\’ καί τήν τού πολέμου τύχην διεύθυνον. Έ πί 
επτα όλα ετη άποδυθέντες είς τόν κοινόν αγώνα έτέλουν τά τού 
πολέμου, οπου υπήρχεν αΛ'αγκη τής Ελλάδος τοιις στόλους αύτών 
πέμποντες. μισθοδοτοΰντες τά πληρώματα αΰτών καί βραβεύοντες 
δαψιλώς τά ανδραγαθήματα τών γενναίο»' συμπολιτών των· μέ 
τοιαύτην δέ οικονομίαν τά τοϋ πολέμου διεχειρίσθησαν. (όστε έπί 
επτά έτη στόλον όλον όπλίζοντες, τοσαΰτα έδαπάνησαν, όσα οίον- 
δηποτε έθνος είς έν μόνον έτος ήθελε δαπανήσει έπί τών αύτών 
πράξεων. Τήν αΰτήν δέ οικονομίαν έπεδείξαντο καί κατά τήν περί- 
στασιν έκείνην. καθ ήν ή 'Ελληνική Κυβέρνησις έκ Τών τής Ά γγγίας 
δανείων έπεμπε μετά προηγούμενον προϋπολογισμόν είς τάς τρεις 
ναυτικάς νήσους. \Ιέ  τοιοΰτον (ρρον'ημα, με τοιοϋτον πνεϋμ.α εν
θουσιασμού οϊ τών νήσων πρόκριτοι έτρεφον μέ τάς περιουσίας 
των. μέ τά πλοϊά των, μέ τά κεφάλαιά των. μέ τά ατρόμητα 
στηί)ή τών συμπολιτών των τόν κατά γήν καί θάλασσαν ΰπέρ τής 
ανεξαρτησίας τού έθνους πόλεμον, παριστάμενοι αρωγοί καί έπί- 
κουροι τϊ|ς ΙΙατρίδος όπου δήποτε ό εχθρός ήπείλει κίνδυνον. Ό  
στόλος των τριών νήσων ήγειρε τρόπαια αθανάτων νικών κατά 
τήν —α,μον. κατά τήν Χίον. κατά τόν Καφηρέα. κατιί τήν Κρήτην 
κατά τόν Άργολικόν κόλπον, κατά τήν Μεσημβρινήν τής Πελο- 
ποννήσου παοα,λίαν. κατά τάς Πάτρας, κατά τό Μεσολίιγγιον. καί 
καθ’ όλα τά παράλια τής δυτικής καί 'Ανατολικής 'Ελλάδος. Ό 
που δήποτε τής Ελλάδος έφαίνετο κίνδυνος, αΰτόκλητοι είτε ύπό 
των ικεσιών τών κινδυνευόντων έκείσε παραγενόμενοι ήμύνοντο 
τόν τοΰ έχθροΰ κίνδυνον ταΰτα δέ έγένοντο μέχρι, τοΰ έτους 1829,
οτε παύσαντος πλέον τού πολέμου καί πραϋνθείσης τής έξάψεως
τιιϋ ένθυσιασμοϋ, ήσθάνθησαν τής Ύ δρας οί κάτοικοι τάς λυπη- 
ράς συνεπείας τοϋ άφορήτου όγκου ον καθ’ ('ίλην τήν διάρκειαν 
τοΰ πολέμου έφερον. είδον εαυτούς γυμνούς κεφαλαίων, έστερημέ- 
νους περιουσίας καί ήλαττυιμένους τών έ.τιλέκτων άνδρών των.

Γότε τήν παρούσαν αύτών κατάστασιν άναλογι,σάμενοι τής "Υ
δρας οί πρόκριτοι κατώπτευσαν τό μέλλον αύτών άπελπισίας πλή- 
->F-· Eis δε το παρελθόν αποβλέψαντες ενομ,ισαν οτι εΰρίσκουσιν
είς αυτό παραμυθίαν, έπί τή έλπίδι δτι τό έθ\·ος χάριν τοΰ όποιου
προσήνεγκεν τάς εαυτών περιουσίας καί τά  κεφάλαια τής ύπάρ- 
ξεως αύτών. ανεξάρτητον καθ-ιστάμενον καί γενόμενον κύριον τής 
υπό τήν δεσποτείαν τών τούρκων κείμενης μεγίστης έθνικής πε
ριουσίας, ού μόνον ήθελεν αποδώσει τά όφειλόμενα. άλλά καί 
πάσαν φροντίδα ήθελε καταβάλει, και κύριον μέλη μα ήθελεν έχει 
τό νά διατηρήση καί έπαυξήση μάλιστα τήν ναυτικήν έκείνην δύ- 
ναμιν. ης άνευ η 'Ελλάς έλευθέρα νά κατασταθή ήτο άμήχανον.
Η έλπίς δε αΰτη δέν ήτο κενής φαντασίας εύρημα, άλλ’ έξε- 

πορεύετο έκ τού λόγου τής σχέσεως ήτις πρέπει νά ΰπαρχη με- 
ταςυ δανειστοϋ καί ό((.ειλέτου. μετάξι' ευεργετουμένου καί εύκργέ- 
του και έκ των ΰποσχεσεων άς πρός ημάς έπεδαΐ|υλευυ\· έ\' τοΐς 
κ α ιρο ίς  τής γενικής συνοχής πάντες οί τού έθνους άριστοι καί αύ- 
ται αι εθλΊκαί συνελεύσεις' έξω τών υποσχέσεων όλων τών έπισή- 
μων άνδρών τής ΙΙελοποννήσου καί τής Στερεάς 'Ελλάδος, έγγυω- 
μένων ίδιωτικώς καί έπισήμως τήν άπόδοσιν τών χρηματικών συ
νεισφορών ημών, η ΓΙελοποννησιακί) Γερουσία ιϊνεγνιΰρισεν αύτάς 
(!>ς δφλημα ίδιον τής ΙΙελοποννήσου, θειορουμένης κατ’ έκείνην 
την έπο'χήν ύις όρμητήριον τών πρός άνάκτησιν τής έλευθερίας 
προσδοκιών τοϋ έθνους. Περί δέ τό 1823 hoc. ή έν Ά στρει έ- ' 
θνική Συνέλευσις διά τοΰ μά. φηφιίσματος έπικυριόσασα τής Γε
ρουσίας τήν άπόφασιν έψηφίσατο τήν άπότισι.ν τών όφλημάτων 
τούτων. <3λαι, εν γε\'ει </.ϊ εθνικαί Συνελεύσεις, δσαι αυνεκροτή- 
θησαν καθ’ ά.ς έποχι'ις διεπράττοντο τών τριών νήσων τά κατορ
θώματα. έχουσαι καθαρών τών πραττομ.ένων τήν συνείδησιν, έψη- 
φίσαντο ρητώς καί επισημως τήν άπόδοσιν τών συνεισφορών τού
των. Αί δέ μετά ταΰτα συνελεύσεις άναγνωρίζουσαι καί αΰταί τό 
δίκαιον τών άπαιτησεων τώ\Γ \’ΐ ]σο>ν ε.ψηΐ( ,σα\'το κατά. προτίμησίΛ*



Δ I Π Τ A Ο Ν

των άλλων περ'ι τής άποτίσεως αυτώ ν ούτως έπραξεν ή έν Ιροι- 
ζήνι εθνική συνέλευσις, ή έν ’Ά ργει και ή έν Ά θήναις, ίδ ιος δε 
ή έν Ά ργει συνέλευσις έψήφισεν, άφ’ ού έκκαθαρισθώσιν αι απαι
τήσεις αδται νά καναγραφώσιν είς βιβλίον εθνικόν, νά προσδιο- 
ρισθη πρός άπόσβεαιν αύτών τό δέκατον τοϋ μέλλοντος εξωτερι
κού δανείου καί νά διανεμηθή τοΐς δανεισταΐς εθνική γή· Συμφω
νώ? δέ τοΐς ψηφίσμασιν έκείνοις ή Κυβέρνησις τής Ελλάδος επι 
τοΰ αοιδίμου Ίωάννου τοΰ Καιίοδιστρίου συνέστησε κατα το 
έτος έπιτροπήν, ήτις έξετάσασα μετά αυστηρός ακρίβειας _ της 
"Υδρας τούς λογαριασμούς παρεδέχθη αύτούς ώς αληθέστατους
καί πραγματικούς.

Κατ’ αυτούς ή "Υδρα δικαιούται νά λάβη εκ χρηματικών συνει
σφορών, έκ πλοίων χρησιμευσάντων είς πυρπολικά, έφ’ ών εδοθη- 
σαν τοϊς ίδιοκτήταις χρεωστικά! όμολογίαι τής Κυβερνήσεως καί 
έκ φθοράς τών πλοίων κατά τόν αγώνα, έκτιμηθείσης ύπο επιτρο
πής παοά τής Κυβερνήσεως διορισθείσης, ήτις βεβαίως έπραξε την 
έκτίμησιν μάλλον πρός οφελος τής Κυβερνήσεως ή τών εχόντων 
λαβεΐν δίστηλα Ισ πανίας έπέκεινα τών ενός εκατομμυρίου και 
επτακοσίων χιλιάδων άρ. 1,700,000, μή περιλαμβανόμενης είς τό 
ποσόν τοΰτο τής έκτιμήσεως τής φθοράς τεσσάρων πλοίων (του 
Τουμπάζη Λ Θεμιστοκλής, τού Μιαούλη ό Ά ρη ς, τών Κριεζιδων 
ό ’Επαμεινώνδας καί τών Κουντουριωτών ό Άχιλλεύς, τά οποία 
ήσαν απάντα κατά τόν χρόνον τής έκτιμήσεως) προσέτι τής φθο- 
ράς τών πλοίων τών χρησιμευσάντων μετά ταΰτα είς πυρπολικά· 
μετ’ ού πολύ δέ συνεπής ταϊς πράξεσιν αυτής ή έπί Καποδιστρίου 
Κυβέρνησις ήρξατο τής έκτελέσεως τού πρός άπόσβεσιν τών εϊς 
τάς τρεις ναυτικάς νήσους όφειλομένων σχεδίου της και έχορηγη- 
σεν αύταΐς έκ τοΰ ανεπαρκούς τότε δημοσίου Ταμείου δραχμάς 
300,000 δι’ ών έπεσκευάσθησαν τά είκή έν τοΐς ορμοις δι̂  ελλει- 
Ι,ιιν χρημάτων κείμενα πλοία, έτέθησαν είς ένέργειαν κ<»1 έπί δύο 
έτη έζιυογόνησαν τό ναυτικόν έμπόριον τών νήσων έκτοτε δε ου- 
δέν πλέον έγένετο έπί τών ήμετέρων απαιτήσεων αν καί δ ι’_ανα
φορών έπεκαλεσάμεθα τήν δικαιοσύνην τής Κυβερνήσεως· τό δά
νειον δπερ ύπαινίττετο ό αοίδιμος Κυβερνητης ήλθε καί παρήλθε 
τών εθνικών γαιών αί πλείσται έδόθησαν είς άλλων κυριότητα, 
αί δέ ήμέτεραι άπαιτήσεις έμειναν άνεπιτέλεοτοι, καίτοι ϋφ’ δλων 
τών εθνικών Συνελεύσεων καί τής Κυβερνήσεως τού Καποδιστρίου 
αναγνωριστείσαι καί εξελεγχθεΐσαι- τής άπροσδοκήτου ταύτης ανα
βολής περί τάς άπαιτήσεις ήμών αί συνέπειαι νΰν πλέον φαίνονται 
καθαρώς· τής "Υδρας οί κάτοικοι μή έχοντες πρός συντηρησιν τής 
φυσικής αύτών όπάρξεως άλλον πόρον ζωής είμή τον έκ τού έμπο- 
ρίου, δέν δύνανται βεβαίως πλέον νά άνθέξωσιν είς τήν ένδειαν 
στερούμενοι έπί τοσαύτα έτη τών πλοίων καί τών κεφαλαίων δι’ 
ών έτελεΐτο άλλοτε τύ έμπόριον. Ό θ ε ν  ή περί τάς ημετέρας α
παιτήσεις αδιαφορία δέν είναι αδιαφορία έπί Ολικών πραγμάτων 
άπλώς, άλλ’ επ' αύτής τής φυσικής ύπάρξεως λαού ολοκλήρου 
έχοντος δικαίωμα άναντίρρητον διά τάς πράξεις αύτοΰ είς τήν τοΰ 
έθνους ευγνωμοσύνην. Οίκογένειαι έχουσαι άλλοτε εκατομμύρια 
δραχμών καί έν πλούτω διαβιώσασαι στερούνται σήμερον αύτοΰ 
τού έπιουσίου άρτου. Αί άλλοτε περιφανείς οίκίαι ήμών χρησι- 
μεΰουσι σήμερον, έρημοι σχεδόν ενοίκων καί πραγμάτων, είς έλεγ
χον τής άλλοτε πλούσιας νΰν δέ απεγνωσμένης καταστάσεως 
ήμώ ν τό ναυτικόν ήμών τό όποιον άλλοτε έπροξένει τόν θαυμασμόν 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου, έξέλιπε σήμερον καί εκλείπει καθ ,έκά- 
στην ταΰτα είσί τά αποτελέσματα της είρημένης αδιαφορίας πρός 
τάς ημετέρας απαιτήσεις· λαμβάνουσι μέν τινες χορηγίας τι να. 
άλλ’ αί χορηγίαι α ίτα ι .δέν έμφαίνουσι τήν άληθή σχέσιν τών ήμε
τέρων άπαιτήσεων πρός τό έθνος, άλλά δίδονται είτε λόγφ έλέου 
είτε λόγω προσωπικών διασήμων υπηρεσιών, διότι άλλως είναι 
άμήχανον νά έννοήση. τις τόν λόγον τών εξαιρετικών αύτών και 
πόρρω πάσης έπί αύτών τών απαιτήσεων στηριζομένης αναλογίας 
διδόμενων εϊς τινας μόνον χορηγιών.

’Α ντιπ ρό σ ω π ο ί τών Έλλήνυ>ν,

'I I  αναβολή αΰτη τού έθνους περί τήν εκπληρωσιν τκ>ν εις 
ημάς 'ύποσχεθέντων δέν φέρει μόνον είς ημάς βλάβην, άλλα εις 
δλον τύ έθνος· ημάς μέν αυτη κατέστρεψε καί καταστρέφει, είς δέ 
τό έθνος φέρει ού μικράν τήν βλάβην, διότι πρώτον μέν δέν πα
ριστάνει τήν πολιτείαν τής Ε λλάδος εύγνώμονα^πρός άνδρας έν 
καιροΐς έπιμελείας δεομένοις. εύεργετήσαντας τό έθνος και συντε- 
λέσαντας τά μέγιστα είς τήν πολιτικήν αύτοΰ ΰπαρξιν, δεύτερον 
δέ άφαιρεϊ άπό τό έθνος τήν ναυτικήν δύναμιν, άνευ τής οποίας 
τό Ελληνικόν Βασίλειον ίιπό θαλασσών κύκλω περιβρεχόμενον 
δέν δύναται νά αύξηθή καί νά  άποκτήστ, τύ προσήκον μεγαλεΐον 
όποια έσεται ή ζημία τοϋ έθνους δταν αύτύ στερηθή τής δυνα- 
μεως οκτώ χιλιάδων ναυτών ών ή ανδρεία καί ή τόλμη κατεναυ- 
,,άχησε δι’ εμπορικών πλοίων ηνωμένους τούς υπερήφανους στό
λους τής Βυζάντου τής Αίγυπτου καί τής Α φρικής ; οιονδηποτε 
μέτρον καί δν λάβη ή Β. Κυβέρνησις έπί τών ήμετέρων απαιτή
σεων πρύς εκτέλεση· τών τοΰ έθνους περί ή μάς ρ η τ ώ ν  συνομολο- 
γήσεων θέλει επαναφέρει πλοισίαν τήν αμοιβήν εϊς αυτό, έπειδη 
άποδίδονισα είς τάς ναυτικάς νήσους τά όφειλόμενα> ή  Κεβερνησις 
•θέλει παρασκευάσει διά τάς μελλούσας τοΰ έθνους ανάγκας άλλους

αύτοΰ εύεργέτας. θέλει επαυξήσει τήν ναυτικήν αύτοΰ δύναμιν καί 
θέλει έχει έτησίαν ού μικράν πρόσοδον έκ τοΰ κεφαλαίου το ό
ποιον θέλει χορηγήσει είς βραχίονας φιλοπόνους, δραστήριους καί 
ικανούς πρύς παραγωγήν χρημάτων· έν βνί λόγφ  λαμ,βάνουσα υπ 
οι,ιιν τά  συνομολογηθέντα ή Κυβέρνησις καί φροντίζουσα περι τής 
άποδόσεως τών είς τάς ναυτικάς νήσους όφειλομένων άτε πατρι- 
κώς κηδομένη τής ύπολήψεως τού έθνους, θέλει παράσχει πόρον 
ζωής είς τούς κατοίκους αύτών. θέλει επαυξήσει καί κρατύνει την 
τοΰ έθνους δύναμιν καί θέλει προετοιμάσει νέους πόρους είς το 
δημόσιον Τ αμεΐον τών άποτελεσμάτων τούτοιν τήν επαγγελίαν 
βεβαιοΰσι τά καθ’ έκάστην γενάμενα, διότι είς τήν Ελλάδα κύριος 
πόρος τοΰ δημοσίου πλούτου είνε τό ναυτικόν έμπόριον, τό οποίον 
θέλει τά  μέγιστα έμψυχωθή όταν ή Β. Κυβέρνησις λαβή οριστι
κόν μέτρον περί τών απαιτήσεων ήμών.  ̂ , ,. , ,.

Ά ν  μέχρι τοϋδε, ώ Αντιπρόσωποι τοϋ έθνους, δέν εληφθη 
κάνέν μέτρον έπί τούτου, δέν άποδίδομεν τήν αιτίαν είς διάθεσιν 
άρνήσεως δικαιοσύνης ή είς παραγνώρισήν τών έθνικων συμφερόν
των. άλλ’ είς τήν κατάστασιν είς ήν εύρέθη το έθνος μετά του 
πολέμου τήν κατάπαυσιν καί είς τάς δεινάς αύτοΰ περιπετείας.

Νΰν δμως τής υπέρτατης τών τοΰ έθνους λειτουργιών ύπο το 
σκήπτρον δικαίου Βασιλέως παρ’ Υ μών, ώ αντιπρόσωποι τοΰ έθνους, 
διεπομένης, έπεστι πλέον ό καιρός, καθ’ ον πρέπει νά άνεύρητε 
έν τή συνέσει 'Υμών τόν οίκεΐον τρόπον τής θεραπείας των δει
νών μας καί νά πραγματοποιήστε δσα αί έθνικαί συνελεύσεις υπέρ 
ήμών έψηφίσαντο, άποφασίζοντες όρισηκώς τόν τρόπον της επα- 
νοοΟυ’ισεως τών έκ τοΰ άγώνος προκυψασών είς τάς τρεις ναυτι
κάς νήσους ζημιών. Οί Έλληνες έφάνησαν ανέκαθεν εύγνωμονες 
πρός τούς εύεργέτας καί έτίμησαν καί έβράβευσαν αύτούς δια τας 
πρός τήν πατρίδα υπηρεσίας. ΙΙεποίθαμεν δέ δτι τό αύτό αίσθημα 
φέρετε είς τάς Ψυχάς καί Ύ μεΐς, ώ άντιπροσωποι τοΰ έθνους, 
καί δτι ύπ’ αύτοΰ οδηγούμενοι θέλετε έπιστήσει τήν προασχήν 
Υ μώ ν έπί τήν αδικίαν ήν χαλεπώς πλέαν φέρομεν στερούμενοι 
έπί τοσαϋτα έτη τών δικαίων ήμών, καί θέλετε ψηφίσει τί. ορι
στικόν τοΰτο μέτρον. ’Εάν δμως φ α ν^έργώ δες και χρόνου τίνος 
χρήζον τύ νά άποφασισθή τελειωτικός ό καθόλου τροπος της απο- 
δόσεως τών όφειλομένων, άναθέτοντες τοΰτο είς τήν σύνεση· τής 
Βουλής, άξιοΰμεν παρά τής δικαιοσύνης \  μων, υ> αντιπρόσωποι, 
μέχρι τής οριστικής έκείνης ρυθμίσεως, ϊνα ψηφισητε να χορη- 
Υήται κατ’ έτος είς τάς έχούσας δικαίωμα απαιτήσεων οικογένειας 
ποσύν οίο\·δήποτε έγκρίνοιτε, άλλ’ ίκανύν νά έπαρκέση εις τας 
ανάγκας αύτών καί νά χρησιμεύση αύτοΐς είς σχηματισμόν παρα- 
γωγικού τίνος κεφαλαίου. Ά λλ’ οίονδήποτε προσωρινόν μέτρον και 
άν ψ ηφ ισθή" παρ’ 'Υμών έπί τών απαιτήσεων τών τριών νήσο.ν, 
πρέπει νά θεμελιοϋται έπί τής βάσεως τού δικαίου καί νά ήναι 
γενικόν πρός πάντας καί Αντίλογον πρός τάς έκάστου χρηματικός
απαιτήσεις.

Ύ ποση με ιού μεθα με (τεβας βαθντατον.
Έ ν "Yboa τη 30 Νοεμβρίου 18Γ.1.

Οί π ρ ώ η ν  τή ς  * Υδρας Π ρόκριτο ι και λουιοί συνειοενεγκόντες.

Λάζαοο- Κοοντουριώτης. Ι*ίχμάτϊ,ς Ν. Μπουντούρν,;. 1. '"Ρ - 
/ άνΐος - - Δ ιά  τήν Μαρίαν σύζυγον Λαζάρου Τσαμαίού i .  Λ. _αμα- 
i c V .  - Έ λένν 7.'/;pa ft. Ι ’κίχα καί ί ι ’ α·)-ήν αγράμματον <, γαμορος 
- γςΓ | I ’ Παπά Κωνσταντίνου 'Ιατρός. —  Β α σ ίλ ε ιο ς- .  Μπουντουρης.

'"‘κϋαανσυήλ I. Τουμπάζη;. Ιωάννης Άναστ. Ηίοδωράκης. 
'Ελευθέριο; ϊ ,  Μπουντούρη;. Τ .μμ. Δ. Κρ-.ίζής. Α. Hsoo-..ρακν,ς 
•/χ-' $vto).yv τή; αγραμμάτου μητρό; του Μαρίας Δ. Λ. Ηεοοωράκη.

Άν5ρέας Α. Μιαούλη;. Λάζαρο; I. ΤουμΓ.α,η;. Ικικας^Λ . 
Όρλό®. Κωνσταντίνος ΜεΒενίνης. -όμματο; ών. ο υιός του Λα^α- 
0 0 .- ν! ΜεΟενίτης. Λ. Πινότσης. Λάζαρρς Τδώρτζο;. Δημήτρ-.ος 
Λα"αρίιιο;. Διονύσιο; Δ. Λαζαρίμου. Γεώργιο; λ. Μπουντουρης.

Η. Κ. Ρήγας. Διά τήν Αικατερίνην J'. Νεγκα ο υιο; τη; Κι- 
6ωτό- Γ. Νέγκα. Διά τήν Καλήν 'Κμμ. ίίίγκα υπογράφω ο συςυ- 
-ός της Φ. Γ. Μπουντούρης. Μαρία χήρα 'ίιοάννου Άθρινοΰ καί 
i f  αυτήν υπογράφω ό υίός τη; Νικόλαος ΛΚρινος. _ Διά τήν χη- 
οαν Άνούσαν Λαζάρου Μπρούσκου ο εφημέριος αυτη; I εωργιος 
' 1 =οε;>" Μάνος Διά τήν Μαρίαν Β. Δοντά υπογράφω ο υιο; της 
Ιωάννης Β. Δοντά. Διά τόν Δη|ιήτριον ΒάΟυ Δοντά ή συζυγάς του 
Ικεύω Δημητοίου Βάθυ Δοντά. Ιωάννη; Β. Δοντά. -- Δια. τον Νι
κόλαον Οΰγκραν υπογράφω ϊγω  ό ΙΙαναγιώτη; Η. Καλλιγά;. _ιη- 
ίεοούλα Χοιστοφίλου Δ. Χριστοφίλου κ at 5ιά αυτήν η Ουγατηρ της 
Άνόρ'άνα Α. Κϋαγγελίίης. Κωνσταντίνος Δαμιανός. Δια την
Βασιλικήν Ίωάννου Μαρούκα ή (Ιυγάτηρ τη; Ζωίτσα Ιωάννου Μα- 
ροΰκα. ΙΙετροΟλα I. Λαλεχοΰ. Δημήτριο; Ν. Βωκου.

At έν ΙΙόρω. Έμμ. ί’· Βούλγαρη;. Ν. Κμμ. Ιομπά^η;.
»ν ’ νίΐήναις. Δ. I'. Βούλγαρη;. Διά τόν Νικόλαον Βασιλείου 

Μπουντούρην κατ''έντολήν του Βασίλειο; 1. Μπουντούρη. Ιωάννη; 
I .  Μπουντούοη. Δημήτριο; Μπουντούρη. Νικό/.αος Η. Γκίκα.

Δϊίΐιήτριος Α. ΐσαμαόός. Γ. 1. Τουμπάζη;. Μ. A. I σαμαοο;.
2. Δοκός. I’. Δοκός. X. Α. Τσαμαόό;. Δημ. Α. Ηεοόωρακη.
'Αντώνιο; Δ. Κριεζή. ι|>. Παπά Μανώλη. Λ. ΙΙα -ά  Μανόλη.

Δημ Α. Βώκος. Νικ. Α. Βώκο;. Πανα'γιο-τη; Π. Γκίκα. Ίω . 
Δ. ' Ζάκα;. A. Ν. Βώκο;. Διά τήν σύζυγον του αποΜανοντος 
Ίωάννου Β. Γκίκα ( Μακρομούρα ι Παναγιώ τη; Β. 1 κίκα. Λ. Ζερ- 
ίός. Νικόλαο; Ε. Γκίκα. ‘Αντώνιο; θ, παπά Αντωνίου».

Ά θήναι - Τΐ'ποις ΤαοονοοποΟλον. Όμηρον, ιί


