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co Δημήτριος Γ. Πανόπουλος γεννήθηκε 
στήν Κλειτορία (Μαζέϊκα) 'Αχαtας τό 1929. 
Γιός τοϋ Διδασκάλου Γεωργίου, εζησε τά 
παιδικά του χρόνια σέ ο!.κογενειακό περιοάλ
λον πού τη ροϋσε τά η θη καί εθιμα τοϋ τόπου 

του. Τελείωσε τό δκτατάξιο Γυμνάσιο Κλειτο
ρίας καί σπούδασε Πολιτικές Έπιστfj μες. 

<Ύστερα &.πό εξετάσεις προσελήφθη ύπάλλη
λος στό <Υπουργείο 01.κονομικων δπου 
εφθασε στόν οαθμοϋ τοϋ Διευθυντοϋ Α'. Διε

τέλεσε συνδικαλιστής τοϋ χώρου έργασίας 

του. Είχε τήν Ι.δέα της ίδρύσεως δανειστικής 
οιολιοθήκης στήν Κλειτορία. 'Έτσι στο τέλος τοϋ 1953 μαζί μέ aλλους 
νέους ϊδρυσε στήν Κλειτορία τόν Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ», τοϋ όποίου ήταν καί ό Πρόεδρος. co Σύλλογος γιά τήν 
&.ξιόλογη δράση του &.πέσπασε τά συγχαρητήρια των Παν. Κανελλο
πούλου, Γιάννη Κουτσοχέρα, Νικ. Στασινοπούλου καί πολλων aλλων 
επωνύμων &.νρθώπων των γραμμάτων. 
Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συλλόγου Κλει τορίων, Αθηνων καί 
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Κλειτορολευκασίων Πατρων. Τυγχάνει μέλος 
της <Ιστορικής καί Έθνολογικfjς <Εταιρείας Πελοποννήσου. 'Έγραψε 

aρθρα επαγγελματικής φύσεως &.λλά καί γενικωτέρου ενδιαφέροντος 

σέ περιοδικά καί εφημερίδες. Άσχολήθηκε μέ τήν μελέτη ίστορικων 
κυρίως κειμένων καί συνέγραψε τό <Ιστορικοϋ περιεχομένου εργο «ΟΙ 

ΜΑΖΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 1821». 'Άλλο εργο του είναι: «ΤΑ 
ΜΑΖΙΩΤΙΚΑΕΥΘΥΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ». 

Μέ σεοασμό καί εvλάοεια 

aφιερώvεται ατούς γνωστούς καί aγvωστους 

κληρικούς τού μεγάλου ξεσηκωμού τού 1821. 
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Παλαιών Πατρών Γερμανός. , Επίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος. 
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ΙΙΡΟΛΟΓΟΣ 

Τό οιολίο αυτό dναι καρπός μακράς ερεύνης στά αρχεία του τμή
ματος χειρογράφων καί ομοιοτύπων της Έθνικfjς Βιολιοθήκης της 

<Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), κατά τήν διάρκεια τής οποίας κατέοαλα προσπά

θεια νά φέρω στήν επιφάνεια, από τήν αφάνεια, τήν λησμοvιά-καί τό 
σκοτάδι, τά ονόματα των κληρικων πού ελαοαν μέρος στόν μεγάλο 
ξεσηκωμό του γένους τό 1821. Ποιός ηταν ο τόπος καταγωγής καί 
ποιά iίταν ή συμμετοχή καί ή θυσία του καθενός στόν μεγάλο αγωνα. 
Γιά τόν σκοπό αυτό ερεύνησα μέ κάθε δυνατή προσοχή τό σύνολο των 
25.000 περίπου φακέλων των αγωνιστων του 1821 καί από αυτούς . 
ξεδιάλεξα τά ονόματα των κληρικων αγωνιστων. 

Πιστεύω δτι τό ύλικό του οιολίου πού αποτελείται στό σύνολό του 
σχεδόν από ανέκδοτα μέχρι σήμερα πρωτότυπα εγγραφα, αυθεντικά 
καί αξιόπιστα, θά Όση θή σει τόν φιλίστορα αλλά καί τόν άπλό αναγνώ
στη νά σχηματίσει αντικειμενική εικόνα γιά τήν προσφορά του κλή
ρου στήν επανάσταση του 1821, αλλά καί στήν προετοιμασία της. 

Είναι χωρίς αμφιοολία πολύ μεγάλος ο αριθμός των κληρικων πού 
ελαοαν μέρος στόν ίερό αγωνα του 1821, γιά τήν λευτεριά του εθνους. 
Θά περιορισθω δμως νά αναφέρω στό οιολίο αuτό, μόνον αuτούς γιά 
τούς οποίους συγκέντρωσα στοιχεία κατά τήν μακρά ερευνά μου στά 
αρχεία των αγωνιστων τfjς Έθνικfjς Βιολιοθήκης της <Ελλάδος. 

Τά αuθεντικά κείμενα πού αφορουν στόν κάθε κληρικό αγωνιστή 
δημοσιεύονται σέ φωτοτυπία, μέ σκοπό, αφ' ενός μέν τό αναμφισοή
τητο τουiγγράφου καί &φ' ετέρου νά χαρεί ό &ναγνώστης τήν γραφή, 
αλλά καί τίς ύπογραφές των &γωνιστων, πού dναι κάτι ζωντανό, καί 
νά ελθει ετσι σέ αμεσώτερη επικοινωνία μαζί τους. "Επίσης των κειμέ
νων πού αφορουν κάθε &γωνιστή προηγείται ή αντίστοιχη μετα
γραφή τους, ετσι &στενά διευκολύνεται ο α-vαγνώστης στό διάοασμά 
τους. 

Θεωρω χρέος μου να εuχαριστή σω τήν κυρία Αl.κατερί νη Κορ

δούλη "Επιμελήτρια Χειρογράφων της "Εθνικής Βιολιοθήκης της 

<Ελλάδος καί τούς οοηθούς της, πού μέ κατανόηση καί προθυμία εθε

σαν στήν διάθεσή μου γιά δεύitερη φορά - ή πρώτη iίταν δταγεγραψα 
τό οιολίο μου ΟΙ ΜΑΖΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 1821 - τό πολύτιμο 
ύλικό των 25.000 φακέλων των αγωνιστων. 
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Έπίσης θεωρώ χρέος μου νά ευχαριστήσω tδιαιτέρως τόν Πανοσιο

λογιώτατο 'Αρχιμανδρίτη πατέρα Ίερόθεο 'Αργύρη, τόν Λογοτέχνη 

Σταϋρο Ίντζεγιάννη καί τόν Κωνσταντίνο Κουτσαντώνη tδιοκτήτη 
των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Κ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Πάτρα
Άθήνα, οί οποίοι μέ στήριξαν στήν προσπάθειά μου γιά τήν εκδοση 
τοϋ οιολίου καί μοιράσθηκαν μαζί μου τήν &.γωνία μου. 

Τέλος νά ευχαριστήσω τήν Δασκάλα Ευτυχία Μάστορα καί τόν · 
Φιλόλογο Στέφανο Κ. Σκαρπέλλο πού φρόντισαν τίς διορθώσεις των 
κειμένων καί τήν Ζωγράφο Μάγδα Κουνούσου-Ραυτοπούλου πού 
φιλοτέχνησε τό εξώφυλλο καί τά σκίτσα τοϋ οιολίου. 

Πάτρα Άπρίλιος 2001 
Δ. Γ Πανόπουλος 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕθΝΕΓΕΡΣΙΑ 

ΤΟΥ1821 

• 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
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ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 1821 ΑΙΙΟ ΕΓΓΡ ΑΦΑ 
ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Άπό τήν πρώτη ήμέρα τfjς επαναστάσεως τοϋ 1821, οί κληρικοί 
ορέθηκαν στήν πρώτη γραμμή καί παρέμειναν αγωνιζόμενοι μέχρι τό 

τέλος τοϋ ίεροϋ αγωνος. 
Θά παραθέσω στήν συνέχεια, μέ αλφαοητική σειρά τά ονόματα των 

κληρικων αγωνιστων, δπως αυτά προκύπτουν από διάφορα ανέκδοτα 
εγγραφα πού φυλάσσονται δπως αναφέρω καί στόν πρόλογό μου 

- στό τμfjμα χειρογράφων καί όμοιοτύπων τfjς Έθνικfjς Βιολιοθήκης 

τfjς 0Ελλάδος καί στά όποία αναγράφονται οί αγωνες καί οί θυσίες 
τοϋ κάθε αγωνιστοϋ. 0Η παράθεση των ονομάτων θά γίνει μέ τόν ακό
λουθο τρόπο: Γιά κάθε αγωνιστή θά προηγείται σέ μεταγραφή τό κεί
μενο των εγγράφων πού τόν αφορούν, ετσι &στενά εϊναι ευχε-ρής ή 
ανάγνωσή τους καί θά ακολουθεί σέ φωτοτυπία μέ τήν Ι:δια σειρά ή 
δημοσίευση των χειρογράφων μέ τήν ενδειξη Π.Σ.Φ. Νο ... (πρωτό
τυπο σέ φωτοτυπία Νο ... ). 

Κατά τήν μεταγραφή των χειρογράφων θά διατηρηθεί ή ορθογρα

φία τους, &στε καί τοϋ πρωτοτύπου ή ανάγνωση νά εΙ ναι ευκολώτερη. 
Τά γράμματα Κ η Φ καί ό αριθμός πού ακολουθούν τό δνομα κάθε 
αγωνιστοϋ ύποδηλώνουν τό «ΚΟΥΤΙ» καί τfιν σειρά πού ορίσκεται ό 
φάκελος μέ τά εγγραφα. Σέ δσες περιπτώσεις δέν κατέστη δυνατόν νά 

διαοασθεί κάποια η κάποιες λέξεις των χειρογράφων, στήν μετα

γραφή αντ' αυτης ύπάρχει κενή αγκύλη [ .... ]. Σέ δσες περιπτώσεις 
στήν αγκύλη τοποθετείται μεταγεγραμμένη λέξη, αυτή εϊναι καθ' ύπό
θεση τοϋ συγγραφέως. 

0

Όπου αναγράφεται·ή συντομογραφία Α.Α. 
παραπέμπει στά Άρχεία των Άγωνιστων τfjς Έθνικfjς Βιολιοθήκης 

τfjς 0Ελλάδος. 0Η ενδειξη Ε.Β.Ε. σημαίνει Έθνική Βιολιοθήκη τfjς 
0Ελλάδος καί ή ενδειξη Τ.Σ. σημαίνει τίθεται σφραγίδα. 
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16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

1. ΑΝΑΓΝΩΣfΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 665 

Ό &.γωνιστής Άντώνιος Άναγνωστόπουλος &.πό τήν Κυπαρισσία, 

πού γεννήθηκε τό 1790, εΙχε μυηθεί στήν Φιλική <Εταιρεία &.πό τόν 
Έπίσκοπο Χριστιανουπόλεως Γερμανό τοϋ οποίου ύπηρξε καί συνερ
γάτης. Πρό της επαναστάσεως &.πεστάλη &.πό τόν Έπίσκοπο «πpός τούς 

έν Λαύpα συναχθέντας πpοκpίτους καί άpχιεpείς διά τά τfjς ένάpξεως τfjς έπανα-
στάσεως». · 
Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως «δpάξας τά οπλα καί τόν σταυpόν εlς 

χείpας, έδpαμεν εlς διαφόpους μάχας ... ». 'Έλαβε μέρος σέ πολλές μάχες της 
Πελοποννήσου καί διεκρίθη κυρίως στήν μάχη τών Δεροενακίων. 

Στά Α.Α. σώζονται τρία εγγραφα πού μας πληροφοροϋν γιά τήν 

δράση τοϋ aγωνιστοϋ. 'Ένα &.πό α1Jτά, τοϋ ετους 1844, πού ύπογρά
φουν οί Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κανέλλος Δεληγιάννης καί 
Δημήτριος Πλαπούτας γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 1): 

«ΠιστοποιοίJμεν, οτι δ Αlδεσιμώτατος Παπii κύp 'Αντώνιος 'Αναγνω

στόπουλος έκ Κυπαpισσίας &μα 7jpχισεν δ ύπέp έλευθεpίας Έλληνικός 

άγών δpάξας τά οπλα καί τόν σταυpόν εlς χείpας έδpαμεν εlς διαφόpους 

μάχας &λλοτε έκτελων τά [εpά του καθήκοντα εlς τούς στpατούς, &λλοτε 

έγκαpδιώνων καί &λλοτε πολεμων. 'Ιδίως δέ εlς τάς μάχας τοίJ λάλα Δpά

μαλη, τfjς πολυοpκίας τοίJ Νεοκάστpου τοίJ άποκλεισμοίJ των Ναυαpίνων 

άπό τοίJ Ίμβpαί"μη Πασσii. τfjς Δpαμπάλας καί &λλων. 

Πpός πίστωσιν τοίJ δίδεται τό παpόν. 

'Εν 'Αθήναις τήν 18 'Ιαννουαpίου 1844 
0[ δπλqpχηγοί 

Καvέλλος Δελιyι&wης π. μαυpομιχάλης. Δ: πλαπο6τας [ ] 
ΈπικυpοϊJται ή γνησιότητα των ύπογpαφων 

των άνωτέpω τεσσάpων ύπογpαφών. 

έν Κυπαpισσί~ 17 Δεκεμβpίου 1847 
Ό Δήμαpχος Κυπαpισσίας 

(ΤΣ ύπογραφή)». 

'Άλλο εγγραφο, τοϋ 1845, μaς δίvει τίς έξης πληροφορίες (Π.Σ.Φ. 
Νο2): 

«ΠιστοποιοϊJμεν ο[ ύποφαινόμενοι οτι δ φέpων τό παpόν έyγpαφον 

Κύpιος, Ίεpεύς άντώνιος άναγνωστόπουλος ήλικίας έτων ώς έγγιστα 
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πεντίκοντα πέντε, άπό τοίJ 1821 έτους τόν Ίαννουάpιον οτε ο[ άείμνηστοι 
καί Μακάpιοι άpχιεpείς Μονεμβασίας Χpύσανθος, Άνδpούσης 'Ιωσήφ, καί 

Χpιστιανουπόλεως Γεpμανός μετέβησαν εlς Πάτpας καί έκείθεν εlς τήν 

Μονήν άyίας λαύpας, συμμετέβη μετ' αύτων [ ] [ ] ων τά τijς Ίεpiiς 
έπαναστάσεως, καί έξεπλήpωσε οτι τό καθήκον του καί δ πpός τήν πατpίδα 

ζijλος τού ύπηγόpευον, άκολούθως έκκpαγείσης τfjς έπαναστάσεως καί άνυ

φωθείσης τfjς Έλληνικijς σημαίας έναντίον των Τυpάνων έ'λαβε τά δπλα 

εlς χείpας καί έτpεξεν, πολεμων καί λαβών μέpος ένεpyητικόν εlς τάς 

πολιοpκίας των Μεσσηνιακών φpουpίων μέχpι της πτόσεως αύτων, μετά 

ταίJτα μετέβη εlς τήν πολιοpκίαν των Π. πατpων, έκείθεν δέ καί μετά 

τοίJτο εlς &pγος, καί έπειτα εlς Δεpβενάκια, οπου διεκpίθη πολεμων 

πάντοτε μέ άπαpαδειyμάτιστον ζijλον καί καpτεpίαν κατά των έχθpων καί 

ύπέp τfjς άπελευθεpώσεως τfjς πατpίδος, χpήσιμος γενόμενος καί ώς Ίεpεύς 

τοίJ ΤpιφυλλιακοίJ ΣτpατοίJ, άκολούθως έπολέμησε μεθ' ολης τfjς άπαιτου

μένης πpοθυμίας καί yεναιότητος καθ' ολας τάς κατά των άpάβων καί 

Ίμπpαχήμ πασσii μάχας καί έν γένει έθυσίασε τό πiiν, πάντοτε μέχpι τfjς 

ποθητijς άνεξαpτησίας τijς πατpίδος, ο, τι διά τήν έπιτυχίαν ταύτης 

άΠ(}τείτο. 

Διό εlς ένδειξιν δίδομεν τό παpόν ϊνα τφ yίll{) χpήσιμον ένθα άνήκει διά τήν 

άπολαυήν τοίJ τε άνήκοντος αύτφ άpyυpoίJ έθνοσήμου καί των λοιπών 

δικαιωμάτων του. 

έν Κυπαpισσί~ τήν 28 φεβpουαpίου 1845. 
έπικυpοίJται ή γνησιότης . μήτpος άναστασόπουλος 
των~&ντικpυς τpιων ύπογpαφων σuvταyματάpχις 

τοίJ συνταγματάpχου κ. Mijτpoυ Θεοδοpος [ ] 
'Αναστασοπούλου θεοδόpου [ ] Αημπέpης Δημητpακοπουλος ύπολοχαyος 
καί λυμπέpη δημητpακοπούλου 

παpά τοίJ Δημάpχου Κυπαpισσίας 

τήν 20 Φεβpουαpίου 1845 Κυπαpισσία 
δ Δήμαpχος 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 

Τό τρίτο εγγραφο γράφει (Ι].Σ.Φ. Νο 3): ~ 

«15342 Ό ύποφαινόμενος πιστοποιώ, οτι δ έκ Κυπαpισσίας Οlκονόμος 
'Αντώνιος 'Αναγνωστόπουλος [εpεύς ων κατά τήν έναpξιν τοίJ ΕεpοίJ άγωνος 
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ήyωνίσθη συνοδεύων τά στρατόπεδα καί έμφυχόνων διά τοίJ παραδείγμα

τός του τούς μαχητάς, 6ποστάς ολας τάς στερήσεις, κινδύνους καί ταλαιπο

ρίας, μηδόλως έξελθών της άyωνιζομένης Έλλάδος, καί εlς πλείστας 

μάχας παρευρεθείς. ό δέ πενθερός του Κανέλλος Χρυσικός, μαχόμενος έπί 

κεφαλfίς πολλών Άρκαδίων εlς τάς μάχας τοίJ Λάλα έφονεύθη τό 1821. ό 
Ίδιος Οlκονόμος, πρό τfίς ένάρξεως τfίς έπαναστάσεως, άπεστέλλετο παρά 

τοίJ άειμνήστου Χριστιανουπόλεως πρός τούς έν Ααύρ~ συναχθέντας προ
κρίτους καί άρχιερετς διά τά τfίς ένάρξεως τfίς 'Επαναστάσεως. 

εlς βεβαίωσιν δίδω τήν παροuσαν μου. 

έν 'Αθήναις τήν: 10 'Οκτωβρίου 1861. 
ύπογραφή». 

Μετά τήν επανάσταση ή επιτροπή &γώνων καί θυσιών κατέταξε 
τόν 'Αναγνωστόπουλο στήν εοδόμη τάξη των &ξιωματικών. 

:--···-::·· . 
.... 

·~ 

Π.Σ.Φ.Νοl 
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Π.Σ.Φ.Νο2 Π.Σ.Φ. Νο3 
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2. ΑΝΑΓΝΩΣfΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 676-733 

Ό &.γωνιστής Ήλίας 'Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στά Δολιανά 
της 'Αρκαδίας δπου καί ήταν εφημέριος. 'Έλαοε μέρος στήν επανά
σταση «μέ τόν σταυρόν εlς χείρας καί τά οπλα». Γιά τίς &.νάγκες τοϋ ίεροϋ 
&.γώνος διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του. 

'Έγγραφο τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί &.φορά τόν 
0Ιερέα &.γωνιστή Ήλία 'Αναγνωστόπουλο γράφει (Π.Σ. Φ. Νο 4): 

«Πιστοποιητικόν Ίερέως 

έπί τfi όριζομέV(} ποινfj ύπό τού Νόμου 

καί έπί πολιτικff άποζημιώσει 
έκ φευδούς πι'στοποιησεως. 

'Ο Αlδεσιμώτατος Ήλίας 'Ιωαν. 'Αναγνωστόπουλος Ίερεύς 'Εφημέ
ριος τοίi Χωρίου Δολιανών τοίi Δήμου Βερβένων τfjς Κυνουρίας εlς τόν 
ύπέρ 'Ανεξαρτησίας πόλεμον τfjς Πατρίδος, μέ τόν σταυρόν εlς χείρας καί 
τά οπλα έπίσης ύπηρέτησε τήν Πατρίδα στρατιωτικώς. Ό ένθουσιασμός 
κα.ί ζηλος τοίi Σεβασμιοτάτου τούτου Ίερέως έστάθη άπαραδειyμάτιστος, 
μέ τάς συνεχείς παραινέσεις του έθάppινε καί έμφύχωνε τούς στρατιώτας 
εlς τάς μάχας καί τούς άκροβολισμούς, έδαπανοίiσεν εlς τούς στρατιώτας έξ 
lδίων του διάφορα χρηματικά μέσα, παρευρίσκετο πάντοτε εlς τό στρά
τευμα καί συναyωνίζετο μετά τών στρατιωτών καθ' ολας τάς έκστρατείας 

καί τάς μάχας. 

Κατ' αl1;-ησίν του οθεν τφ δίδεται τό παρόν Πιστοποιητικόν eyyραφον, διά 

νά τοίi χρησιμεύσ'() οπου δεί. 
'Εν ':4.στρει, τήν 1 ()1JV Μαίου 1846. 

Παwχy. Ζαφειpόπουλος 
Συνταγματάpχης 

Έπικυροίiται τό γνήσιον τfjς άνωτέρω ύποyραφfjς 

τοίi Π. Ζαφειpοπούλου. 'Εν':4.στρει, τήν 1 (Jiν Μαίου 
1846. 

ό Δημαρχεύων πάρεδρος 

Τ.Σ ύπογραφή ». 
0Η επιτροπή &.γώνων καί θυσιών κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευ

τέρα τάξη τών ύπαξιωματικών. 

Π.Σ.Φ.Νο4 
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3. ΑΝΑΓΝΩΣfΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 676-733 

<Ο <Ιερεύς Άναγνωστόπουλος Δημήτριος γεννήθηκε στό χωριό 

Κολλίνες τής, Αρκαδίας. ΕΊ:χε μυηθεί στήν Φιλική <Εταιρεία καί εργά
σθηκε γιά τήν διάδοση τών σκοπών της. Μέ τήν εναρξη τής επαναστά
σεως ελαοε τά δπλα καί πήρε μέρος σέ πολλές καί σπουδαίες μάχες τής 

Πελοποννήσου. Στήν μάχη της Τραμπάλας τραυματίσθηκε. Άπό 

εγγραφο τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. πληροφορούμεθα 
γιά τόν &.γωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 5): 

«ΠιστοπόιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι όπλαρχηyοί της επαρχίας λακεδαίμονος 

επί τfi όριζομένη από τόν Ποινικόν Νόμον ποινη, καί επί τη ύποχρεώσει 

της ανηκοίJσης πολιτικijς αποζημιώσεως ότι ό Δημήτριος 'ΙερείJς αναyvω

στόπουλος εκ τοίJ χωρίου κολίνας τοίJ Δήμου ΚαλτεζοίJντος, κατοίκου 7fδη 

είς Βάρσοβα τοίJ Δήμου Σπάρτης Εφημέριος, άμα αξερράyη ό ύπέρ ανε

ξαρτισίας dyών λαβών τά όπλα εiς χείρας επαρευρέθη είς τας εξης κατά 

των εχθρων Μάχας πολεμήσας yενναίως.1) εiς τήν εν Βραyyόβρυσω 

yενομένην, 2) εiς τήν εν Βλαχοκαιpασιατς, 3) είς τήν εν Βαλτετσίω, 4)είς 
τήν εν Βερβαίνοις, 5) είς τήν εν Δολιανα, 6)εiς τήν πολιορκίαν αύτοίJ τοίJ 
φρουρίου της Τριπόλεως 7) εiς dρyος επί δράμαλι πολιορκοuμενος, 8) είς 
τήν πολιορκίαν τοίJ φρουρίου της κορίνθου, 9) καί είς ολας τας yενομένας 
Μάχας κατά τοίJ Ίβραήμ πασια των dραβών, εiς δέ τήν Γενομένην είς 

Δραμπάλα επληyώθη εiς τόν δεξιόν πόδα. Γνωρίζοντες όθεν τά ανωτέρω 

εκτεθέντα ώς dληθη διά τόν εiρημένον Δημήτριον 'Ιερέα αναyvωστόπου

λον, δίδομεν αύτφ τό παρόν μας αύθόρμητοι διά νά τοίJ χρησιμεύση όθεν 
ανήκει. 

'Εν Σπάρτη τη 29 'Οκτωβρίου 1846. 
οί οπλαρχηγοί. 

, Ακολουθοϋν τέσσερες ύπογραφές. 
διά τό Γνήσιον των dνωτέρω τεσσάρων ύποyραφων. 

εν Σπάρτ'{} τfi 4 Νοεμβρίου 1846 
ό Δήμαρχος Σπάρτης 

(ΤΣ ύπογραφή)». 

Μετά τήν &.πελευθέρωση ή επιτροπή τόν κατέταξε στήν δευτέρα 
τάξη των ύπαξιωματικών. <ο &.γωνιστής είχε ύποοάλει στήν επιτροπή 
&.γώνων καί τό εφοδιαστικό εγγραφο πού είχε &.πό τήν Φιλική <Εται
ρεία (Π.Σ.Φ. Νο 6). 

. cΊff 

,:· .. 

Π.Σ.Φ.Νο5 
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4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 267 

<Ο &.γωνιστής Ίωάννης, Αθανασίου γεννήθηκε στό Καστρί της 

Κυνουρίας τοϋ Νομοϋ 'Αρκαδίας, δπου fίταν καί εφημέριος. ~Έλαοε 
μέρος στόν tερό &.γώνα «μέ τόν σταυρόν άνά χείρας καί τά οπλα». Κατά τήν 
διάρκεια τοϋ &.γώνος διέθεσε διάφορα χρηματικά ποσά γιά τήν 
κάλυψη τών &.ναγκών του. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ίJπέοαλαν στήν επιτροπή ό γιός 
του, Αθανάσιος καί η κόρη του καί σώζεται στά Α.Α. μaς πληροφορεί 

(Π.Σ.Φ. Νο 7): 
«Πιστοποιητικόν 'Ιερέως 

Ύπόχρεος τfj ύπό του Νόμου όριζομένη πονfj καί ύποχρεώσrι 
Πιστοποιώ οτι Ό Αίδεσιμώτατος Ίωάνης 'Αθανασίου 'Ιερεύς 'Εφημέριος 

τfjς ένορίας Μπεριορή τfjς Κωμοπόλεως Καστρίου του Δήμου Τανίας τfj;_. 

Κυνουρίας είς τόν ύπέρ Ά νεξαρτησιας πόλεμον τfjς Πατρίδος μέ τόν σταυ

ρόν άνά χείρας καί τά οπλα ένταυτ~ ύπηρέτησεν τήν Πατρίδα σ-φατιω

τικως. 

Ό ένθουσιασμός καί ζηλος του Σεβασμιωτατου τούτου 'Ιερέως έστάθη 
άπαραδειyμάτιστος, μέ τάς συνεχείς παραινεσεις του έθάppινε καί έμφύ

χωνε τούς στρατιώτας είς τάς Μάχας καί τούς άκροβολισμούς' έδαπα
νουσεν έξ ίδίων του διάφορα χρηματικά μέσα, παρευρίσκετο πάντοτε είς τό 
στράτευμα καί συνιyωνίζετο μετά των στρατιωτών καθ' ολας τάς έκστρα

τείας καί τάς μάχας του Ίερου άyωνος. 

Κατ' αίτησίν του οθεν τ~ δίδεται τό παρόν Πιστοποιητικόν, διά νά τού 

χρt[σιμεύσrι oir:oυ δεϊ, πρός άνταμοιβήν δικαίαν των έξόδων καί θυσιών 

του. 

'Εν 'f\.στρrι τήν 1 Ο Μαίου 1846. 
Π. Ζαφειpόπουλος 
Συvταyματaρχης. 

Έπικυρουται τό yνήσιον τfjς άνωτέρω ύποyραφfίς 

του Π.Ζαφειpοπούλου. 

έν 'f\.στρrι τήν 1 οrιν Μαίου 1846 
(<Υπογραφή σφραγίδα)». 

Τό εκκλησιαστικό ταμεϊ@ εχορήγησε στόν aγωνιστή μηνιαία 
σύνταξη 15 δραχμών καί η επιτροπή τόν κατέταξε στήν πρώτη τάξη 
των υπαξιωματικών. 
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5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ IΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΙΑΙΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 306 

·ο ·1ερεύς Παναγιώτης Άθανασίου (Παπαπαναγιώτης) γεννήθηκε 
στό χωριό Λευκαδίτιο της Δωρίδας τοϋ Νομοϋ Φωκίδος. "Ελαοε 
μέρος στόν ίερό &.γωνα &.πότης ενάρξεώς του καί διέθετε εξ iδίων γιά 
τήν προμήθεια τροφών καί πολεμοφοδίων διαφόρων στρατιωτικών 
σωμάτων. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1845 πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων 
καί θυσιών καί φυλάσσεται στά Α.Α. μaς πληροφορεί τά έξης (Π.Σ.Φ. 
Νο8): 

«Τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοίJ Δήμου Αίyιτίου 
, υ 

πιστοποιει οτι 

Ό [ερεύς Παπαπαναyιώτης 'Αθανασίου, κάτοικος τοίJ χωρίου λευκα
διτίου τοίJ Δήμου τούτου δέν έ.'λλειφεν έξαρχfjς τοίJ [τους 1821 νά λάβυ 
μέρος ένερyητικόν εiς τόν ύπέρ άνεξαρτησίας τfjς Πατρίδος [ερόν άyώνα, 
προτραίπων καί ένθαppύνων τούς συyχωρίους καί &λλους συνεπαρχιώτας 
του εiς τά οπλα καί δίδων είς αuτούς καί πιΧσαν συνδρομfjν έκ τροiιων καί 
πολεμοφοδίων έξ ίδίων του έξόδων. 

Έφανη τελος πάντων καθ' ολον τό διάστημα τοίJ άyωνος καί 
διεκρίθη έν τfj έπαρχί~ είς των πρώτων άyωνιστών αuτfjς διά τε τήν έπιp
ροήν lχουσαν προτροπήν χαί τήν έκ τfjς παρουσίας του yενναίως εiς τροφάς 
καί πολεμοφόδια διαφόρων στρατιωτικών σωμάτων χορηyηθεϊσαν βοή
θειαν, lνεκα τfjς όποίας τά πάντα μέχρι τέλους τοίJ άyώνος άπώλεσε. Διό 
κατ' αί'τησίν του δίδεται τό παρόν διά νά τοίJ χρησιμεύσv. 
έν J.ιδωρικί<μ τήν 5 νοεμβρίου 1845. 

ο[ σύμβουλοι. 

'Ακολουθοϋν οκτώ ύπογραφές». 
·Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή ·1ερέα στήν δευτέρα τάξη των 

ύπαξιωματικών. 
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6. ΑΝΕΞΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΠΑΙΙΑrΑΒΡΙΗΛ) ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 1035 

·ο αγωνιστής Παπα-Γαοριήλ γεννήθηκε στά Ψαρά καί Ελαοε 
μέρος στόν κατά θάλασσα ίερόν αγωνα. •Η προσφορά του ήταν 
μεγάλη γι' αυτό καί εκτιμάτο από τούς συμπολίτες του. 
Κατά τήν τουρκική επίθεση εναντίον των Ψαρών στίς 20-22 'Ιου

νίου 1824 ό Παπα-Γαοριήλ μαχόμενος ήρωικώς επεσε «στών φαρών τήν 
όλόμαυρη ράχη». 

Πιστοποιητικό πού ύπέοαλε στήν επιτροπή ό ανιψιός του Γεώργιος 
Άνέξης •Ιερεύς καί τό οποίο σώζεται στά Α.Α. μας πληροφορεί γιά 
τήν δράση καί τόν θάνατο τοϋ Παπα-Γαοριήλ από τά Ψαρά τά έξης 
(Π.Σ.Φ. Νο 9): 

« Πιστοποιήτικόν 
Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έκ φαppών έπί τfj όριζομένrι ύπό 

τοίJ ΠοινικοίJ νόμου ποινfj καί έπί τfj ύποχρεώσει τfίς &νηκούσης πολιτικi}ς 
&ποζημιώσεως, οτι ό &ποβιώσας ήδη συμπολίτης μου Παππα-Γαβριήλ 
Ά νέξης ίερεύς ύπηρέτησε κατά τόν {ερόν ήμών &yώνα, καί παρευpέθη μέ 
τό ύπό τήν Διεύθυνσίν μου ίδιόκτητόν μας Πλοίον είς τάς έκστρατείας τοίJ 
φρουρίου ['Ίμπριτζε], τfίς 'Ερισσους, Σάμου, Πατρών καί Κασσάνδρας" 
πρός δέ κατέστη χαί δι' &λλων ύπηρεσιών του δφέλιμος εiς τήν Πατρίδα 
καί πρό πάντων εiς τήν Κοινότητα. 

Καθ' ολον δέ τό διάστημα τών ύπηρεσιών του, lδειξεν &νδρίαν χαί 
πατριωτισμόν &παράμιλλον, εύπείθειαν δέ χαί έτοιμότητα πρός τούς &νω
τέρους του καί τάς διαταγάς μου. 

-Πρός βεβαίωσιν δέ τούτων χαί κατ' αί'τησιν τοίJ &νεφιοίJ του Παππα 
Γεωργίου Ν. Άνέξη ίερέως, &φίεμι τό παρόν, οπως τφ χρησιμεύσυ οπου 
δει. 

'Εν Έρμουπόλει τfj 20 Μαίου 1865. 
Πρός δέ ό μνησθείς &yωνιστής Παππαyαβριήλ 'Ανέξης, πολeμών &νδρείως 
κατά τών έχθρών έν τfj παρ' αύτών προσβολfj τfίς ήμετέρας Νήσου, lπεσε 
μαχόμενος ήρωϊκώς. Δι' ο ύποφαίνομαι. 

Αποστόλης Γ. Αποστόλης». 
Στήν δευτέρα σελίδα δ Δήμαρχος ·Ερμουπόλεως οεοαιώνει τό γνή

σιον της ύπογραφη ς τοϋ 'Αποσιιόλου 'Αποστόλη. 
•Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπο

πλοιάρχων. 
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7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 12 IV /1220 

Ό &.γωνιστής "Ιερεύς Πανάγος Άντωνόπουλος γεννήθηκε στό 
χωριό Άραγόζενα (σημερινό 'Άλσος) του πρώην Δήμου Έρινεου τfjς 

επαρχίας Πατρών. 'Έλαοε μέρος στόν &.γώνα καί πολέμησε πότε υπό 
τόν 'Α νδρέαν Λόντον καί πότε υπό τόν Μπενιζέλον Ρουφον. 

Πιστοποιητικό του ετους 1865 πού υπογράφει δ Μπενιζέλος 
Ρουφος καί υπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων δ γιός του 'Αναστάσιος 
φυλάσσεται στά Α.Α. καί μας πληροφορεί τά &.κόλουθα (Π.Σ.Φ. Νο 

10): 
«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος οτι ό άποβιώσάς Πανάγος Ίεpεύς 

'Αντωνόπουλος έκ τοϋ χωpίου Ραγόζενας τοϋ Δήμου Έppιναίου τfjς 

Έπαpχίας Πατpων &μα ύφωθείσης τfjς Σημαίας τfjς Ελληνιχfjς επαναστά

σεως άμέσως δpάξας τά οπλα ύπέp τfjς άπελευθεpώσεως τfjς πατpίδος μας 

συναγωνίσθη μέχpι τοϋ 1823 παpαυpεθείς εlς διαφόpας μάχας ύπό τήν 
όδηγίαν τοϋ κατά τά μέpη ταϋτα Όπλαpχηγοϋ Άνδpέου Λόντου, μετά δέ 
ταϋτα ήχολούθησε έμέ χαί εδειξεν άνδpίαν χαί γενναιότητα εlς ολας τάς 

κατά τοϋ έχθpοϋ μάχας. 

εlς lνδειξιν τfjς ύπηpεσίας του ταύτης χοpηγώ πpός τόν υίόν του Άνα

στάσιον Παπαπαναγόπουλον τό παpόν μου διά νά τφ χpησιμεύσrι οπου 

δετ. 

Πατpαι τήν 20 Μαίου 1865 
μ pοϋφος». 

/11 
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ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 13 11 

35 

co &.γωνιατής Δημήτριος Άποατολόπουλος γεννήθηκε ατό Ντεντέ
μπεη τfjς Μεγαλοπόλεως (τήν σημερινή κοινότητα Τριπόταμος), γι' 
αvτό καί είχε τό προσωνύμιο Ντεντεμπεγιώτης. 

'Από τήν &.ρχή τfjς επαναστάσεως επικεφαλής συγχωριανών του 

&.λλά καί aλλων &.πό τά γύρω χωριά ελαοε μέρος σέ πάρα πολλές μάχες 
οοηθούμενος καί &.πό τόν γιό του Εvατάθιο. 

Τό ετος 1844, καί ενφ είχε πεθάνει ό &.γωνιατής, ό γιός του ύπέοαλε 
στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών διάφορα πιστοποιητικά τά όποϊα 
φυλάσσονται ατά Α.Α. 'Ένα &.Π αvτά πού ύπογράφει ό Νικηταράς μaς 
πληροφορεϊγιά τήν δράση του Παπαδημήτρη τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 11): 

«ΠιστοποιοίJμeν eύσυνeιδότως οί ύποφαινόμeνοι οτι ό έκ τοίJ χωpίου 
Τeτέμπeϊ τοίJ Δήμου Λυκοσούpας τfjς έπαpχίας Μeyαλοπόλeως αίδeσιμό

τατος Ίepeύς Παππfi Δημήτpιος, &μα fίpξατο ό πepί αύτονομίας Έλληνι

κός &yών έ'λαβeν eίς χeίpας τά οπλα καί έπί κeφαλfjς ίκανων στpατιωτων 

τοίJ χωpίου του καί των όfλλων πέpιξ χωpίων παpeυpέθη eίς διαφόpους 

έκστpατeίας καί Μάχας οίον τοίJ Βαλτeτζίου, των Τpικόpφων, τοίJ Δepβe

νακίου καί Τpαμπάλας κατά των έχθpων συντeλων παντοιοτpόπως eίς τήν 
eύτυχή eκβασιν τοίJ ίepoίJ &yωνος καί έμφυχόνων τοίJς πάντας διά τοίJ 

παpαδeίyματός του καί των πpοτpοπων του eίς τήν έξόντωσιν των έχθpων 

τfjς Πατpίδος eίς ολας δέ τάς πepιστάσeις eδeιξeν &pκeτήν Γενναιότητα καί 

ζfjλον, καί ώς τοιοίJτος έτιμήθη έπί των παpeλθουσων Κυβepνήσeων μέ 
βαθ"μόν &νάλοyον ού μόνον δέ ό eίpημένος Ίepeύς &λλά καί ό υίός αύτοίJ 
Εύστάθιος Παππα Δημητpόπουλος, δέν eλλeιπe παpακολουθων τόν 

Πατέpα του eίς διαφόpους μάχας καί έκστpατeίας καί λαμβάνων ένepyητι

κόν μέpος eίς τάς κατά τοίJ έχθpοίJ Μάχας, 4,ιό καί eίς πίστωσιν των &νω

τέpω δίδεται τό παpόν eyypαφoν eίς τόν Κύpιον Εύό'ταθιον παππαδημητpό

πουλον, ώς &ποβιώσαντος τοίJ Πατpός του. 

έν λeονταpίφ τήν 4 'Ιουνίου 1844. 
Οί Όπλαpχηyοί 

Νικηταpαζ οταματeλόπουλος ύποστ_pάτηγος. 

'ΕπικυpοίJται ή γνησιότης ,;fjς ύποypαφfjς τοίJ ύποστpατήyου Νικηταpά 
Σταματeλοπούλου. έν λeονταpίφ τήν 14 'Ιουνίου 1844. 

ό Δημ. Φαλαισίας 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
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Άπό aλλο πιστοποιητικό φαίνεται δτι ό &.γωνιστής ελαοε μέρος 

καί στίς μάχες Καρυταί νης καί "Αργους. 

Στόν φάκελο του &.γωνιστου ύπάρχει καί &.ντίγραφο επιστολής τfjς 

31ης Μαtου 1826, πού κείνες τίς δύσκολες ώρες, του &.πηύθυνε ό Θ. 
Κολοκοτρώνης γράφοντάς του: 

«Αiδεσιμωτάτους παπά-Κύp Δημήτpιον καί [ ] [ ] ταύτην τήν στιγμήν 
έφθασα καί έγώ έδω [ ] δέν εύpον οϋτε έ'ναν στpατιώτην έκτός μέpος τοίf 
κάμπου [ 1 έγνωpίζεις οτι fιλθα άπό τάς πλέον μακpυνάς έπαpχίας καί 
τοίf λόγου σας θά ε[σθε άδιάφοpοι θά παpαμείνεται διά νά εiξεύpω.λοιπόν 

&μα λάβητε τήν διαταγήν μου άμέσως νά βάλετε [ τσεκοίfpι] εiς τούς πτο
ειθείας καί νά εύγάλεται ολα τά &pματα ολα έν γένει καί νά στpατολογεττε 

πpός έτοίfτο τό μέpος καί ταχύτατα τόν έpχομόν σας οσον τάχος καί κάμε

ται διά νά πpοφθάσετε καί τήν τετpάδι θά πεpιμένω άφευκτα μέ ολα τά έν 

αύήj &pματα καί fισθε άpκετοί καί έyνωpίζετε τά κίνδυνα εiς τά όποτα εύpί

σχεται ή πατpίς καί δέν σας πεpιτολογώ τόσον καί μένω 

Βέpβαινα τfj 31μαίου1826 ό Γεν άpχηγός 

ΤΣ Θ.Κολοκοτpώνης». 
Τό ετος 1838 &.πενεμή θη στόν &.γωνιστή τό &.ργυρουν &.ριστεϊον 

. (Π.Σ.Φ. Νο 12): 
«'Αpιθ. πpωτ. 20179 
Άp. Διεκπ.1434 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

'Εν 'Αθήναις, τήν 28 Άπpιλίου 1838 
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. 

Πpός τόν αiδεσιμώτατον Πpεσβύτεpον Κύpιον 

Δημήτpιον άποστολόπουλον, 

ή Α.Μ ό Σ. ήμων Βασιλεύς ηύδόκησε νά διατάξο νά άποδοθfj τό άpyυpοίfν 

νομισματόσημον ( άpιστετον) πpός άμοιβήν των ύπηpεσιων Σας κατά τό 
διάστημα τοίf ύπέp τfjς άνεξαpτησίας Ίεpοίf άγώνος. Τό νομισματόσημον 

τοίfτο διευθύνουσα πpός ύμας ή Γpαμματεία έπιyνωστοποιετ συγχpόνως οτι 

τό [ ] αύτοίf δίπλωμα θέλει Σας άποσταλfj όσονούπω. 
ό Γpαμματε6ς 

Γ. Γλαpάχης». 

Γιά τούς &.γώνες καί τίς θυσίες του ή επιτροπή τόν κατέταξε στήν 
εκτη τάξη των &.ξιωματικών. 

. '-., 
~-.-

·- .. ', 

Π.Σ.Φ. Noll 
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9. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.161 

<Ο <Ιερεύς Άσημάκης Παναγιώτης δ επικαλούμενος καί Παπαπα

ναγιώτης γεννήθηκε τό 1781 στό Κάτω Παλαιοξάρι της Δωρίδας. 
Έπικεφαλης εtκοσι περίπου συγχωριανών του ελαοε μέρος στήν επα
νάσταση καί πολέμησε σέ μιά σειρά &.πό σημαντικές μάχες, κυρίως 

στήν Στ. <Ελλάδα, &.πό τό 1821 εως τό τέλος τοϋ 1828. Κατά τήν διάρ
κεια τοϋ &.γώνος καί γιά τίς &.νάγκες του, διέθεσε δλην του τήν περιου
σία καί παρέμεινε φτωχός. 

'Από πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφουν γνωστοί 
οπλαρχηγοί της Στερεάς <Ελλάδος καί φυλάσσεται στά Α.Α. πληρο
φορούμεθα γιά τήν δράση τοϋ Παπαπαναγιώτη τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 
13καί13α): 

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι lπί τfj δpιζομέV{) dπό τόν Ποινικόν 

νόμον ποινfj κλπ. οτι δ Κύpιος Παπαπαναyιώτης 'ΑCΙΎJμάκης κάτοικος τοϋ 

χωpίου Κάτω Παλαιοξαpίου τοίJ Δήμου Ποτιδαίας τijς Δωpίδος, lτών 65, 
&μα 7fχησεν ή ύπέp τijς dνεξαpτησίας ίεpά ήμών Σάλπιyξ &δpαξε. τά οπλα 

εlς χείpας καί συσωματωμένος dπό είχοσι πεpίπου συyχωpίους του στpα

τιώτας (τούς δποίους δι' tδίων του lξόδων lμισθωδότει καί διέτpεφε) ύπη

pέτησεν dπ' dpχfjς μέχpι τέλους τοίJ ίεpοίJ dyώνος, 7fτοι dπό τοίJ 1821. 
μέχpι τέλους τοίJ 1828, οστις διατελών ύπό τάς διαταγάς καί την δδηyίαν 
των dειμνήστων δπλαpχηyών Δήμου Σκαλτσii, 'Ανδpύτσου Σιαφάκα, 

Τpιανταφύλλου 'Αποκωpίτου καί Βασιλείου Μαστpαπii, παpευpεθη εlς τάς 

ακολούθους κατά των lχθpών συyκpοτηθείσας μάχας, 7fτοι εlς τήν 

'~~πλιανην, ~ετόν, dyάθακα, Πεντεόpια, όμεpεφέντι, Ξξωθεν τijς πολιοp
κίας τοίJ Μεσολοyyίου, εlς την πpώτην καί δευτέpαν πολιοpκίαν τijς Ναυ
πάκτου, εlς dpάχωβαν, εlς Βαpνάκοβαν, εlς Δίστομον καί εlς &λλας πολ

λάς, τάς δποίας διά τό dσήμαντον παpαλείπομεν νά C11}μειώσωμεν. 

Καθ' ολον δέ τό dνωτέpω διάστημα τοU. Ίεpοϋ dyώνος δχι μόνον ώς 

στpατιωτικός καί ώς Ίεpεύς δπηpέτησεν δ pηθείς dvωτέpω Παπαπαναyιώ

της 'ΑCΙΎJμάκης, άλλά καί τήν νεοτητά του lδαπάνησεν καί &πασαν τήν 

πε.pιουσίαν του lθυσίασε, καί ώς lκ τούτου 7fδη Ξχασε πολυάpιθμον οlκοyέ

νειαν μένει &ποpος καί dνίκανος σχεδόν τοίJ Ίεpουpyείν. 

Γνωpίζοντες οθεν τάς στpατιωτικάς του ταύτας lκδουλε<ύσεις καί 

θυσίας καί αύτόν μή dνταμε~φθέντα εlσέτι, τόν lφοδιάζομεν κατ'αίΠ}σίν του 
μέ τό παpόν lνδεικτικόν, rνα τφ χpησιμεύΟ{} οπου δε.ί. 
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'Εν Παλαιοξαpίφ τήν J(flν Νοεμβpίου 1846 
Α.Παπαθαvασίου Τpιαvτάφ~ος dπoκoph~ 

ταyματάpχης dντισvvταyματάpχης 

Xp Φωτομάpαζ 
Ίω Φαpμάκης σvvταyματάpχης 

Ν Βότζαpης 

Αvτ Βοτζαϊκος 

'ΕπικυpοίJται τό γνήσιον τfjς ανωτέpω ύποypαφijς τοίJ συνδημότου μας 

Ά Παπαθανασίου 

Παλαιοξάpιον αύθημεpόν 

ό Δήμαpχος Ποτιδαίας 
(ΤΣ) <y πογραφή. 

ΚυpοίJται τό γνήσιον των &νωτέpω ύποypαφων ήτοι των Κυp. 'Ιωαν. 

φαpμάκη, Τpιανταφ. Άποκοpίτου, Xp φωτομάpα Ν. Βότζαpη καί Αντ. 
Βοτζαίτου 

[ ] τfj αύτfj χpονολοyία 
(ΤΣ) ύπογραφή». 

1. -'"ι_ L ι.. 7 7 ____ ----·· . 
--· 

Π.Σ.Φ. Νο13 
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10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 20 Π 

co <Ιερομόναχος Γαοριήλ Βασιλειάδης γεννήθηκε στό Αl:γιο. 'Από 
τίς πρώτες ήμέρες τfjς επαναστάσεως του 1821 ορέθηκε κοντά στούς 
επαναστάτες καί επικεφαλής εl:κοσι εως τριάντα αγωνιστών ελαοε 
μέρος σέ πολλές μάχες ώς αξιωματικός. 

'Από πιστοποιητικό του ετους 1843 πού ύπογράφεται από τόν 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη καί aλλους εννέα αγωνιστάς καί φυλάσσε
ται στά Α.Α. πληροφορούμεθα τήν δράση του CΙερομονάχου Γαοριήλ 
Βασιλειάδη (Π.Σ.Φ. Νο 14): 

«ΠιστοποιοίJμε.ν οί ύποφαινόμε.νοι, δτι ό Κύpιος Γαβpιήλ Βασιλειάδης 
Ίε.pομόναχος, κάτοικος τοίJ δήμου αlyίου, έ'λαβε.ν άπ' άpχfίς τά δπλα ε.lς 
τόν δπέ.p άνε.ξαpτησίας άyωνα, καί έ'χων δπό τήν όδηyίαν του πότε. μέ.ν 
ε.ίχοσι πότε. δέ. τpιάντα στpατιώτας, παpε.υpέ.θη μετ' αύτων ε.lς πολλάς κατά 
των Τούpκων μάχας καί 'Ιδίως ε.lς τάς πολιοpκίας Κοpύνθου, Ναυπλίου, 
Παλ. Πατpων, Τpιπολιτζiiς, ε.lς με.σολόyyιον, ε.lς [ ], ε.lς καφκαpιiiν. μέ. 
τούς &pαβας καί άλλαχοίJ. έπολέ.μησε.ν μέ. γενναιότητα ώς καλός άξιωμα
τικως, ε.lΧε.ν ύπακοήν καί ε.ύπε.ίθε.ιαν ε.lς τούς κατά καιpόν όπλαpχηyούς του 
ε.lς δλον τό διάστημα τοίJ πολέμου, έκπληpων πάντοτε. δλα τά πpός τήν 
πατpίδα στpατιωτικά του χpέ.η. όθεν χάpιν τfίς άληθε.ίας έκδίδε.ται ένσυνε.ι

δήσε.ι τό παpόν μας lνα τfi; χpησιμε.ύσv οθε.ν δε.τ. 
έν 'Αθήναις τήν 4 Νοε.μβpίου 1843. 

π.μαvpομιχάλης. 
Β: Πετμεζ&ζ 

Με~ετόπουλος. 
Ν. Πετιμεζ&ζ 

Δ: πλαπο6τας 

[ 1 

Πανουτ. Νοταp&ζ 

Σωτ. Θεοχαpόπουλος 

Xp. Χατζ7JΧΡijστος 
[ 1 

ΈπικυpοίJται τό γνήσιον των άνωτέ.pω δiκα 
ύποypαφών. έν 'Αθήναις τήν 9 Φε.βpουαpίου 1844. 

ό Δήμαpχος 'Αθηνών 

(ΤΣ) Α Πετpάκης». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών ύπα
ξιωματικών. 

s 
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11. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 23 ΠΙ 

'Ο &γωνιστής Ίερεύς Βλαχάκης Άθανάσιος γεννήθηκε στό Νησί, 
σημερινή Μεσσήνη Καλαμών. Άπό τίς πρώτες ή μέρες της επαναστά
σεως τοϋ 1821 ορέθηκε στίς γραμμές των επαναστατών καί πάντοτε 
ύπό τάς διαταγάς τοϋ Θ.Κολοκοτρώνη ή τοϋ γιοϋ του Γενναίου. 
'Έλαοε μέρος σέ πολλές μάχες καί τραυματίσθηκε στήν μάχη τοϋ Βαλ

τετσίου. 
Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 πού φυλάσσεται στά Α.Α. μας πλη

ροφορεί γιά τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ τ' &κόλουθα (Π.Σ.Φ. Νο 15): 
«'Εν Νησίrμ τΌ 10 'Ιουλίου 1865 

Πιστοποιοuμεν οί ύποφαινόμενοι οτι ό συμπολίτης μας 'Αθανάσιος 
Ίεpέας Βλαχάκης ύπηpέτησε μετά ζήλου εlς τόν ύπέp άνεξαpτησίας Ίεpόν 
άγώνα, παpαυpεθείς δέ εlς πολλάς μάχας, εlς τήν τοίJ Βαλ τετζίου, Κοpώ
νης, Μανιάκη, εlς τήν &λωσιν τfjς Τpιπόλεως, τοίJ Ναυπλίου καί Δεpβενα
κίου ύπό τάς διαταγάς πάντοτε τοίJ άιμνήστου ΑpχιγοίJ τfjς Πελοποννήσου 
Θεοδώpου Κωλοκοτpόνη, καί τοίJ υίοίJ αύτοίJ Άvτιστpατήγου 'Ιωάννου Θ. 
Κωλοκοτpόνη, οστις καί τpαυματισθείς κατά τόν δεξιον -;:rόδα εlς τήν έν 
Βαλτετζίου μάχην. 

Οί λοχαγοί τfjς Β. Φάλαyκος. 

, Ακολουθούν δύο ύπογραφές». 
Άπό aλλο εγγραφο τοϋ 1823 φαίνεται δτι ή προσωρινή Διοίκηση 

της Έλλάδος εlχε προοιοάσει τόν παπα-Θανάση, γιά τίς μεγάλες 
εκδουλεύσεις του κατά τόν aγώνα, ατόν οαθμό της Πεντηκονταρχίας. 

'Η επιiροπή αγώνων καί θυσιων γιά τίς εκδουλεύσεις καί θυσίες 
του κατέταξε τόν &γωνιστή στήν έοδόμη τάξη των &ξιωματικών. 
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12. ΒΡ ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ. 26/2415 

co aγωνιστής 'Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Βρανόπουλος γεννή
θηκε στόν Μυστρά. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως ήγούμεvος 50 
περίπου στρατιωτών κατετάγη στό σώμα τοϋ Παν. Γιατράκου καί 

ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες &πό τήν aρχή εως τό τέλος τοϋ aγώνος. 
Στήν μάχη τών Δολιανών (17καί18Μαtου1821) τραυματίσθηκε στό 

aριστερό του πόδι. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφουν ό Λιάκος Γιατρά
κος καί aλλοι τέσσερεις όπλαρχηγοί καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας 
πληροφορεϊτά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 16): 

«Πιστοποιοϋμεν οί όποφαινόμενοι έπί τfj όpιζομέV(J άπό τόν Ποι

νικόν Νόμον ποινfj καί έπί τfj όποχpεώσει τfjς άνηκούσης πολιτικfίς άποζη

μιώσεως, δτι ό Κ0ς Δαμασκινός Βpανόπουλος Αpχιμανδpίτης έτών 52 
κάτοικος Μιστpii τοϋ Δήμου Σπάpτης τfjς Λακεδαίμονος δπηpέτησε είς τόν 

πεpί άνεξαpτησίας Ιεpόν άyώνα ώς όπαξιωματικός φέpων μεθ' έαυτοϋ έπέ

κεινα των 50:Στpατιωτων έπίσης καί θpησκευτικως όπαyοpεύων παpα

κινων καί πpοτpέπων &πάν τόν Στpατόν δστις διά των παpαινέσεών του 
lφεpε αύτόν είς πλήpη ένθουσιασμόν. καταταχθείς δέ είς τάς άμέσους δια

ταyάς τοϋ Άpχηyοϋ τfjς Λακεδαίμονος Κ. Παναyιωτάκη Γιατpάκου καί 

όπό τήν όδηyίαν τοϋ όποφαινομένου όπλαpχηyοϋ άπό τό [τος 1821, μέχpι 
τοϋ 1828 όπηpετων μέ ζηλον. Παpαυpεθείς δέ είς τάς άκολούθους μάχας. 
είς Φpαyκόβpυσον, Τpίκοpφα, Κεpασιά, Δολιανά δπου είς αύτήν έπλη

yώθη είς τόν άpιστεpόν ποδα, [Μπολιανή] άyιοσώστη κλπ. μέχpι της 

πτώ;εως τοϋ Φpουpίου Τpιπόλεως, καί κατά τοϋ Δpάμαλη είς αpyος. 
μετά δέ τήν lφοδον τοϋ Ίμπpαήμ πασii είς Καλάμας καί Δηpαχη. έν τφ 

διαστήμάτι των είpημένων πολέμων όπέστη διαφόpους κινδύνους καί άπέ

ναντι τούτων δίδεται πpός αύτόν ή παpοϋσα τι;ιστοποίησις πpός άπόδειξιν 

των πpός τήν Πατpίδα έκδουλεύσεών του καί οίfτω όΠοφαινόμεθα. 

'Εν Σπάpτο τήν 5 Νοεμβpίου 1846 Οί όπλαpχηyοί. 
'Ακολουθοϋν πέντε ύπογραφές. 

διά τό Γνήσιον των άνωτέpω πέντε όποypαφων. 

έν Σπάpτο τήν 11Νοεμβpίου1846 

ό Δήμαpχος lJπάpτης ΤΣ ύπογραφή ». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν πρώτη τάξη των ύπαξιω

ματικών. 
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13. ΒΑΛΒΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.18/174111 

Ό <Ιερεύς Παντελέων Βάλοης γεννήθηκε στό Μεσολόγγι καί κατά 

τά πρό της επαναστάσεως χρόνια λειτουργοϋσε στόν εκεΙ ίερό Ναό 
τοϋ <Αγίου Σπυρίδωνος. 

"Ηταν μέλος τής Φιλικής <Εταιρείας καί μέγας οικονόμος της 
Μητροπόλεως Μεσολογγίου. Προσέφερε πολλά κατά τήν προετοιμα
σία της επαναστάσεως &λλά καί κατά τήν διάρκεια τοϋ aγώνος, 
κυρίως κατά τίς πολιορκίες τοϋ Μεσολογγίου, «άγωνιζόμενος καί χειpί 

καί ποδί καί πάσv δυνάμει». 
'Έπεσε μαχόμενος κατά τήν εξοδο τοϋ Μεσολογγίου. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 τό όποιο ύπέοαλε στήν επιτροπή 
&γώνων καί εκδουλεύσεων δ γιός του Ζαφείριος, μaς πληροφορέι γιά 
τόν &γωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 17): 

«Οί ύποφαινόμενοι, επί τfj οριζομένv ύπό τοίi Ποινικοίi Νόμου Ποινfi, 

καί τfj ύποχρεώσει ήμων είς τήν προσfικουσαν πολιτικήν άποζημίωσιν, 

Πιστοποιοίiμεν εύσυνειδήτως 

'Ότι ό φέρων τό παρόν μας Ζαφείριος Π. Βάλβης, κάτοικος Μεσο

λοyyίου, ύπάρχει νόμιμος υίός, καί κληρονόμος τοίi άειμνήστου Παντελέο

ντος Βάλβη, Ίερέως παρά τφ εν Μεσολογγίf!J Ίερφ Ναφ τοίi 'Αγίου 

Σπυρίδωνος, καί Μέγα Οίκονόμου της Μητροπόλεως Μεσολοyyίου. 

'Ότι ό πατήρ αύτοίi μεμυημένος τά της Φιλικης έταιpίας, καί κατα

πλεονεκτων ώς εκ της πνευματικης θέσεώς του διενήργει μετ' &πείρου 

πατριωτισμοίi τήν έλληνικήν επανάστασιν. 

~'Ότι, καί &μα τfi εκppήξει της επαναστάσεως δέν eλειφε παραινων, 

καί παρακελεύων* τούς eλληνας, μικρούς καί μεγάλους είς τόν ύπέρ 

πίστεως, καί της εθνικης αύτονομίας Ίερόν άγωνα. 

Ότι παρευρέθη καί είς τάς τρείς πολιορκίας τοίi Μεσολοyyίου κατά τά 

eτη 1822,1823, καί 1825-1826 άγωνιζόμeνος καί χειpί, καί ποδί, καί 
πάσυ δυνάμει, πνευματικfj τε καί πατριωτικfj, ύπέρ της ελευθερίας της 

πατρίδος, καί της προτιμήσεως τοίi θανάτου &ντ αύτης. 

'Ότι επί της τελευταίας πολιορκίας τοίi Μεσολογγίου κατά τό eτος 

1825 έως 1826, καθ' fjν κατείχεν τά [δευτερεία] άπό τόν Μητροπολίτην 
'Ιωσήφ [ ], δέν επρόσφερεy ολιγωτέρας ύπηρεσίας παρακελεύων καί διά 

*Παρακελεύω: Προτρέπω. 
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λόγων πατpιωτικων, καί epγων τfjν φpoυpiiν Μεσολογγίου είι; τήν δόξαν 
τηι;. 

'Ότι κατά τήν ένδοξον eξοδόν μαι; άπό Μεσολόyyιον τό 1826, έπεσεν 
ενδόξως είι; τήν πεδιάδαν τοίi Μεσολοyyίου μέ. τιναι; οίκείουι; του. 

Πpόι; βεβαίωσιν των τόσων χpησίμων εκδουλεύσεων κτλ. παpέ.χομεν τό 
παpόν μαι; είι; τόν υίόν του Ζαφείpιον Π. Βάλβην. 

εν Μεσολοyyίφ τfj 1 ο Μαίου 1865 
ο[ ταγματάρχαι δ Στρατηγός 

, Ακολουθούν δύο ύπογραφές. ύπογραφή ». 
Στήν έπομένη σελίδα aναγράφεται: 

«επικυροίiται ή γνησιότης των οπισθεν τpιων ύπογpαφων 

Μεσολόyyι τήν 20 'Ιουνίου 1865 
ό Δήμαρχοι; 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
CH επιτροπή aγώνων καί θυσιών κατέταξε τόν f]ρωα aγωνιστή 

στήν πέμτη τάξη των aξιωματικων. 

Π.Σ.Φ.Νο17 
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14. ΓΑΊ'ΤΑΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΙΙΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 27 IV 

co &γωνιατής <Ιερεύς Θεόδωρος Γαϊτανάρος (Παπαθεόδωρος) γεν
νήθηκε ατό χωριό Άτσίχολο τοϋ Νομοϋ Άρκαδίας κοντά στήν Καρύ

ταινα.' Από τίς πρώτες ή μέρες της επαναστάσεως τοϋ 1821 ορέθηκε 
στίς γραμμές τών επαναστατών ακολουθώντας τό στρατιωτικό σώμα 
τοϋ Δημητρίου Πλαπούτα.'Έλαοε μέρος σέ πολλές μάχες τόσον κατά 

τών Τούρκων οσον καί κατά τών Αl.γυπτίων τοϋ Ίμπραήμ. 

Πιστοποιητικό τοϋ έτους 1846 πού υπογράφουν δ Δ. Πλαπούτας 
καί άλλοι τρεϊς οπλαρχηγοί καί φυλάσσεται ατά Α.Α. γράφει γιά τόν 

&γωνιστή (Π.Σ.Φ. Νο 18): 
«Πιστοποιείται διά του παρόντος οτι ό Κύριος παπαθεόδωρος yαϊτανάρος 

κάτοικος του χωρίου Άτζιχόλου του δήμου Γόρτυνος τfίς yορτυνίας ύπηρέ

τησεν οϋ μόνον στρατιωτικώς τήν πατρίδα άπαρχάς του lερου άyώνα μέχρι 

τέλους, άλλά καί ώς lερεύς ύποκινούσε τούς στρατιώτας εiς τόν πόλεμον, 

επρότρεπεν αδτούς νά φυλάττουν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα καί τήν 

πρός τούς άνωτέρους ύπακοήν καί εδπίθειαν, οστις παρευρέθη εiς τάς δια

φόρους μετά τών εχθρών συμπλοκάς καί μάχας εiς καρύταιναν λάλα εiς 

τάς πολιορκίας τριπόλεως καί παλαιών πατρών εiς βαλ τέτζιον yράναν καί 

λοιπάς. επί δράμαλη εiς &ρyος δερβενάκια εiς κόρυνθον, καί επί Ίμβραί"μη 

εiς τραμπάλαν ϊσαρι βέρyα [ ] Τρίκορφα καί καυκαριά. έδειξεν τόν πλέον 
eνθερμον ζήλον καί yεναιότητα καί τιμίαν διαyωyήν του δίδεται πρός 

αδτόν τό παρόν διά νά χρησιμεύσv οπου άνήκη. 

εν παλούμπα τήν 1 ο μαίου 1846. 
Δ: πλαπούτας». 

, Ακολουθοϋν &λλες τρεϊς υπογραφές. 
CH επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών υπα

ξιωματικών. 
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15. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ: Κ. 29 W59 

<Ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός, τού οποίου τό κατά 

κόσμον δνομα ijταν Γεώργιος Κόζιας η Γκοτζιaς γεννήθηκε στήν 
Δημητσάνα τό 1771 καί πέθανε στίς 30 Μαίου 1826. Άπό τίς διαπρε
πέστερες μορφές τής εκκλησίας καί τού aγώνος τού 1821. 

Τό 1818 δ Γερμανός μυήθηκε στήν Φιλικήν <Εταιρεία καί &.πό τότε 
εργάσθηκε μέ μεθοδικότητα καί σύνεση γιά τήν προετοιμασία της 
επαναστάσεως. Έμύησε πολλούς δχι μόνον στήν Πελοπόννησο- δπου 
τό κύρος του ijταν μεγάλο - &.λλά καί τήν Στερεά καί μέχρι τήν αvλή 
τού Άλη Πασά των Ίωαννί νων. 

Τό ονομά του συνδέθηκε μέ τήν ϋψωση τού Λαοάρου τής επανα

στάσεως στήν <Αγία Λαύρα δπου πρώτος έδωσε τό σύνθημα τής ενάρ
ξεως της επαναστάσεως καί εvλόγησε τά δπλα των επαναστατών τής 
περιοχής. Έκήρυξε τήν επανάσταση στήν Πάτρα καί έλαοε μέρος 

στήν πολιορκία της &.πό τήν πρώτη ή μέρα. Τόν Σεπτέμοριο (18/30) τού 
1822 διορίσθηκε μαζί μέ τόν Γεώργιο Μαυρομιχάλη εκπρόσωπος τής 
επαναστατημένης <Ελλάδος στόν Πάπα, δπου παρέμεινε εως τόν Ίού
λιο τού 1824. Κατά τήν παραμονή του στήν Ίταλία εδαπάνησε εξ 
Ι.δίων τό ποσόν των 57.373 γροσίων, τό δπο'ίο διεκδίκησαν &.ργότερα 
(τό 1865) μέ αtτησή τους ot κληρονόμοι του. 

<Ο Γερμανός συνέγραψε &.πομνημονεύματα σχετικά μέ τήν Τουρκο
κρατία, τήν Φιλική <Εταιρεία καί τούς πρώτους χρόνους τής επανα
στάσεως. 

Άντίγραφο εγγράφου τού έτους 1825 πού 'Υπογράφουν ot Άσημά
κης καί Άνδρέας Ζαίμης, δ Σωτήρης Χαραλάμπης δ Άσημάκης 
Φωτήλας καί ot Άνδρέας καί Άναστάσιος Λόντος καί φυλάσσεται 
στά Α.Α. μaς δίνει τίς &.κόλουθες πληροφορίες γιά τόν Παλαιών 
Πατρών Γερμανό (Π.Σ.Φ. Νο 19): 

«Διά τοu παpόντος ένδεικτικοίJ ypάμματος yίνεται δijλον, οτι ό 

Πανιεpώτατος μητpοπολίτης &yιος Π.Πατpών κύpιος Γεpμανός ζήλ{ύ 

πάντοτε κινούμενος ύπέp έλευθεpίας τijς πατpίδος ούκ έπαύσατο dνέκαθεν 

συνεpyών ύπέp των κοινfί συμφεpόντων τοίJ yένους μας καί λόyοις, καί 

έpyοις, καί dναλώμασιν lδίοις, εl τοτς πίiσι yνωστόν. μετά δέ τήν έπανα

στασιν ού μόνον ύστεpήθη ολης τijς πεpιουσίας του ίκανijς ποσότητος 

οίfσης, dλλά καί εlς πολλάς πεpιστάσεις διεκινδύνευσε καί αύτήν τήν ζωήν. 
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dφ' οδ δέ κατεπυpπολήθη ύπό των έχθpων ή πόλις των Πατpών, καί 

&παντες οί κάτοικοι αύτijς τijς πόλεως διεσκοpπίσθησαν ένθεν κακείθεν, 

μόνος ή Πανιεpώτης του έσύστησε στpάτευμα έκ τijς έπαpχίας ταύτης των 

Πατpών, καί τό οlκονόμησεν έξ' lδίων του εlς διάστημα πέντε πεpίπου 

μηνών καί μετά τοίJ Κυpίου Ά νδpέα Ζαίμη dpχηyoίJ τοίJ στpατεύματος τijς 

έπαpχίας των Καλαβpύτων, έφύλαξαν τήν πολιοpκίαν τοu φpουpίόυ των 

Πατpών έστpατοπεδευμένοι εlς τά μοναστήpια τοίJ όμπλοu, καί τοίJ μπα

μπιώτου καί εlς τό Σαpαβάλη, μέχpις οτου πpοσκεκλημένος παpά πάντων 

των πpοκpίτων τijς Πελοποννήσου μετέβη εlς τά Τpίκοpφα, καί συyχα

ταppιθμήθη μέλος εlς τήν τότε έν Καλ τετζατς συστηθετσαν Πελοποννησια- · 
κήν Γepουσίαν. μετά δέ ταίJτα εlς τήν πpώτην έθνικήν συνέλeυσιν έκλεχθείς 

ώς μέλος Παpαστατικόν τijς Πελοποννήσου συμπεpιφέpετο μετά των 

λοιπών χωpίς νά λάβrι ούδέν παpά τijς πατpίδος (νεκα των έξόδων του. 

·'Οθεν εlς ένδειξιν τijς dληθείας ταύτης ύπeypάφη τό παpόν. 

'Ασημάκης Ζαtμης, 

Σωτήpιος Χαpώ.άμΠ7]ς, 

'Ασημάκης Φωτήλας 

Άv8pέας Ζαtμης, 

Άv8pέας Λόντος, 
'Αναστάσιος Λόντος. 

(~ωκε! 'Ιουλίου κδ!) * 

Διά τό dκpιβές τijς dvτιypαφijς 

Τpιπολις τήν 14 'Ιουνίου 1865 
ό Νομάpχης Άpκαδίας 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 

Τό έγγραφο διορισμού τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στόν 

«"Αyιο θpόνο τijς Ρώμης» &.ναφέρει τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 20): 
«Πpοσωpινή Διοίκησις τijς Έλλάδος 

των έξωτεpικών 

Πανιεpώτατε! 

Διά τijς έyκλίστου διαταyijς ύπ' dpιθ. 2079 διοpίζεστε παpά τijς Διοι
κήσεως μέλος τijς ίκεσίας dποστελλομένης .Πpός τόν "Α yιον θpόνον τijς 

Ρώμης.κατά τάς δοθεισομένας πpός τήν Πανιεpώτητά σας όδηyίας όφεί

λετε νά ένεpyήσητε διά νά έπιτύχετε τόν σκοπόν τijς lκεσίας ταύτης dφω

pώσας εlς τό νά yνωpισθfί ή Έλληνική διοίκησις dπό τήν αύλήν τijς pώμης 

καί εlς τό νά συστηθοuν μετ' αύτijς σχέσεις φυλικές τά φώτα σας καί ό 

Ζήλος σας θ' dναπληpωσω~ι οτι έλλείπη dπό αύτάς τάς όδηyίας. Πανιε-

*1825'/ουλίου 24!. 
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Ρ,ώτατe! !ά Ίefοτepηματά σας ύπόσχονται τήν lκβασιν τfjς έντίμου ταύτης 
απο~ο~ης, και έλπύ~ω νά ~ένω δι' έpμηνeύς τfjς Διοικήσεως πepί τούτου 
παpα τv Πανιepωτητα σας δeξασθe παpακαλω κλπ. 

'Ίιpyος 18130 Σeπτεμβpίου 1822 J3α τfjς dνeξαpτησίας 

Πpός τόν Παν1epώτατον 

dpχιeπίσχοπον Μητpοπολίτην 

Πατρών Κύριον Γεpμανόν». 

t ' - ' / ο αpχ. της eπικpατeιας 

Μηνίστpος των έξωτepικών 

Θ. Νέ.ypης 

<~ ~πιτρο~ή ,&γ~ν,ων ~αί θυσ~ων κατέταξε τόν Π. Πατρων Γερμανό 
~δια τας κα:α τον αyωνα eκδουλeυσeις του» ε!.ς τήν δευτέραν τάξιν των 
αξιωματικων. 

)- 1939-S 

1 
J 

Π.Σ.Φ.Νο19 
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16. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 311/8 

co <Ιερεύς Σταμάτιος Γεωργαντόπουλος γεννήθηκε στό χωριό του 
"Αργους Καρυές καί ελαοε μέρος στόν ίερό &.γωνα &.πό τίς πρώτες 
ημέρες. Σέ μάχη πού εγινε τόν Αύγουστο του 1821 κοντά στήν Τρί
πολη (ίσως στήν μάχη της Γράνας στίς 10ΑΊJγούστου1821), ό &.γωνι
στής <Ιερεύς Γεωργαντόπουλος Εφονεύθη. Στήν \:δια μάχη εφονεύθη
σαν καί δύο &.δελφοί τοϋ πατέρα του (θείοι του), Δημήτριος καί Ίωάν
νης Γεωργαντόπουλοι. 

Πιστοποιητικό του ετους 1865 πού ύπογράφουν τριάντα κάτοικοι 
του χωριου του καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφορεί γιά τόν 
&.γωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 21): 

«ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τοίJ Δήμου [ ] 
χωpίου Καpιfiς οτι ό φονευθείς κατά μfjνα Αϋyουστον 1821 συyχώpιος μας 
Ίεpεύς Σταματιος Γεωpyαντόπουλος μεταξύ Τσιπιανών καί Λουκfi έπαp
χίας Τpιπόλεως dφοίJ έξ dpχfjς τοίJ dyώνος &δpαξε τά οπλα κατά τοίJ κοι

νοίJ έχθpοίJ καί ένδόξως άπεβίωσεν, άφfjκεν υίόν τόν ίεpέα Δημήτpι;ν Παπ
πασταματίου, οστις ε[ναι ό μόνος χληpονόμος τοίJ φονευθέντος πατpός του, 
καί ότι τήν αύτήν ήμέpαν, είς τήν ίδίαν μάχην έφονεύθη(rαν δύο dδελφοί 
τοίJ Πατpός του Δημήτpιος καί 'Ιωάννης Γεωpyαντόπουλοι. 

Τήν άλήθειαν οθεν των yεyονώτων τούτων yνωpίζοντες έκδίδο

μεν τfj αίτήσει τοίJ Ίεpέως Παππασταμάτιου rνα τ~ χpησιμεύσrJ οπου δετ. 
'Εν Καpιά τfj 2Μαίου1865». 

Άκολουθουν τριάντα τρείς (33) ύπογραφές τήν γνησιότητα των 
όποίων επικυρώνεt ό Δήμαρχος. 

Πιστοποιητικό του Δημάρχου Άργείων του 1865 μεταξύ των 
aλλων γράφει: 

«οτι ό Δημήτpιος Ίεpεύς Παππασταματίου γνήσιος υίος τοίJ φονευθέντος 
Σταματίου Ίεpέως Γεωpyαντοπούλου κάτοικός '~pyους .. ». 

CH επιτροπή του aγώνος κατέταξε τόν ηρωα <Ιερέα Σταμάτιο Γεωρ
γαντόπουλο στήν πρώτη τάξη των ύπαξιωματικών. 
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17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 31 IV/112 

<Ο αγωνιστής <Ιερεύς Θωμάς Γεωργίου (Παπαθωμaς δπως ήταν 
εuρύτερα γνωστός), γεννήθηκε στό χωριό Κακόσι (Θίσοη) της επαρ
χίας Θηοών. Κατά τήν εναρξη της επαναστάσεως ήταν εφημέριος 
στήν'Αγόριανη (<Αγία Παρασκευή) Λιοαδειaς. Κατά τόν ίερό αγωνα 
του 1821 ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες ύπό διαφόρους οπλαρχηγούς 
καί διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τίς ανάγκες του (12.000 γρό
σια σύμφωνα μέ εγγραφο του ετους 1827 πού σώζεται στά Α.Α.). 

Μετά τό πέρας του ίερου αγωνος εμεινε aπορος «ύστεpούμενος καί τόν 
επιούσιον &pτον». 

Πιστοποιητικό του ετους 1830 πού ύπογράφουν ο Νικ. Κριεζώτης 
καί aλλοι οπλαρχηγοί καί σέ αντίγραφο φυλάσσεται στά Α.Α, γράφει 
γιά τόν αγωνιστή (Π.Σ.Φ. Νο 22): 

«Ό Κ.Παππαθωμας πpόκpητος dπό τό χωpίον Κακόσι dπ' dpχfjς τοίi 

Ίεpοίi τούτου dyώνος, καί αύτός όπλησθείς μάλιστα φέpον μεθ'έαυτοίi καί 

όλους τούς εκ της πολιαpίθμου οiκοyενείας του, εδούλευσε τήν πατpίδα μέ 
πpοθυμίαν, καί μ' δλον τόν πατpιωτικόν ζηλον, κατ' εξοχήν εiς τήν εποχήν 

τοίi μακαpίτου 'Οδυσσέως πpαyματικώς dπέδειξεν κατά τοίiτο, συμαντικάς 

πpός τήν πατpίδα αϊτινες γνωστές ε[ναι τοτς πασι εκδουλεύσεις. fίδη δέ μεί

νας &ποpος ύστεpούμενος [δσον 1 καί τόν επιούσιον &pτον, διά τήν στεpησιν 
καί αύτfjς τfjς Ίεpοσύνης του, lνεκα ταύτης τfjς πληpεστάτης dληθείας των 

πιστών του πpός τήν Πατpίδα εκδουλεύσεων [ dφήeται] τό ενυπόypαφον 
τοίiτο πιστοποιητικόν lyypαφoν δι' όπου dνήκει, ·πεπεισμένοι δτι οί τοι

οίiτοι μετά ζήλου Πατpικοίi θυσιασθέντες Πατpιώται νά δικαιωθωσιν. 

εν Λεβαδί~ τήν 15:Αύyούστου 1830 
Νικόλαος Κριεζώτης ol πεvτακοσίαpχοι 
ol χιλίαpχοι Μητpος Τpιαvταφ6λλου 

Γ. Διοβουνιώτης δ ύποσυνταyματάpχης 

Β. Μπο6ζyος Εύστάθιος Γαβpιήλ». 

Στήν επομένη σελίδα ακολουθουν ύπογραφές χιλιάρχων καί 
ύπαξιωματικών, επικύρωσις τών ύπογραφών τήν 7ηv, Απριλίου 

1833 από τόν Εl,ρηνοδίκην Λιοαδειaς καί τέλος αναγράφεται: 
«Διά τό dκpιβές τfjς dντιypαφίής εν 'Αθήναις τήν 1srιv 'Ιουλίου 1837 
ό Συμβολαιοypάφος 'Αθηνών (ΤΣ)ύπογραφή». 
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"Αλλο εγγραφο σέ αντίγραφο τού ετους 1834, πού καί αvτό φυλάσ
σεται στά Α.Α. μας δίνει γιά τόν Ι:διο αγωνιστή τίς ακόλουθες πληρο
φορίες (Π.Σ. Φ. Νο 23): 

«Διά τοίi παpόντος εμμαpτύpου εyypάφου yίνεται δηλον 

οτι ό Παππα Θωμaς άπό χωpίον Κακόσι τfjς επαpχίας Αεβαδίας, [εκ πpό 

της επαναστάσεως] ]Sαί εiς ολην τήν διάpκειαν τοίi άyώνος, καί μετά 

ταίiτα εδείχθη πάντοτε καί εiς ολας τάς πεpιστάσεις καλfjς καί άμιμήτου 

διαyωyfjς πολίτης. Συνέδpαμε πάντοτε εiς τάς επωφελfjς καί σωτηpιοδους 

Μάχας, καί ύπεpεμάχισε διά τό yενικόν συμφέpον χωpίς νά βλάφυ πόποτε 

κανέναν εiς τό παpαμικpόν οτι τόν πpώτον χpόνον τfjς επαναστάσεως 7jτον 

εφημέpιος εiς τό χωpίον 'Αyόpyιαννη Αεβαδείας καί ελειτούpyει. Διό τόν 

δίδομεν τό παpόν μας εμμαpτύpιον eyypαφoν εiς βάpος τfjς συνειδήσεως 

μας διά νά τόν χpησιμεύσυ οπου άνήκει καί ύποφαινόμεθα 

εν Αεβαδεί~ τήν 20 Μαίου 1834 [ τέσσεpα] 
Αάμπpος Νάκος,Π.Ν.Λοιδοpίκης, Λ.Π Νάκος, Ν.Καλοyεpόπουλος 

Σπ.Κονταξης, Άλέξανδpος Πασπάλης ...... ». 
"Ακολουθούν καί aλλες ύπογραφές, εl:κοσι εννέα εν δλφ, καί επικύ

ρωσή τους από τούς Δημογέροντες της Λιοαδειάς τήν 28ην Μαίου 

1834. Τέλος τό γνήσιον της αντιγραφης οεοαιώνει δ Συμοολαιογρά
φος Εiρηνοδίκης Θηοων. 

0Η επιτροπή τού αγωνος κατέταξε τόν Παπαθωμά από τό Κακόσι 
των Θηοων στήν εοδόμη τάξη των αξιωματικων. 

ΠΣ.Φ.Νο22 
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18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΠΑίΩΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 321/3 

<Ο <Ιερεύς &γωνιστής Ίωάννης Γεωργίου η Παπαϊωάννης γεννή
θηκε στό Δίστομο τό ετος 1781 καί ελαοε μέρος στήν επανάσταση ύπό 
τούς Όδυσσέα 'Α νδροϋτσο καί Ίωάννη Γκούρα. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 πού φυλάσσεται στά Α.Α. μaς πλη
ροφορεί γιά τόν παπα-Ίωάννη &πό τό Δίστομο τά &κόλουθα (Π.Σ.Φ. 

Νο24): 

«ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τijς Κωμοπόλεως Διστόμου 

τοu Δήμου Διστομαίων eπί τfi όριζομένη ύπό τοu Ποινικοu Νόμου ποινfi 

καί eπί τfj ύποχρεώσει τijς πολιτικijς dποζημιώσεως οτι ό eφημέριος 

Παππα 'Ιωάννης Γεωρyίου, ήλικίας lτων 7fδη 84 εlς τόν ύπέρ dνεξαρτη
σίας Ίερόν dyωνα οδ μόνον πολιτικώς eθυσίασε dλλά καί στρατιωτικως 

ύπηρέτησε τήν πατρίδα παραυρεθείς εlς τάς μάχας [ ] ύπό τοίJ όπλαρχη
yοίJ 'Οδυσσέως καί Βασιλικά ύπό τοίJ όπλαρχηyοίJ 'Ιω. ΓκοίJρα, δείξας 

δείyματα dνδρείας, dρετijς καί μεyίστης προθυμίας καί προσπαθείας ύπέρ 

τοίJ μεyάλου τούτου eρyου τijς dπελευθερώσεως, μή φειδόμενος ο{ μόνον 
, , θ , λ , 'λλ , , ' , , ζι , 

κοπου και υσιας πο ιτικας α α και αυτην την ωην του. 

αlτήσει τοίJ διαλιφθέντος παπα 'Ιωάννου Γεωρyιου συνεyχωρίου μας, 
χορηyοίJμεν τό παρόν ί'να κάμv χpijσιν ένθα δετ. 

'Εν Διστόμφ τfj α 'Ιουνίου 1865 
οί [ πιστοποιοίJvτες]. 

'Ότι yvήσιαι αί &ντικρυ 'Ακολουθοϋν τρε'ίς ύπογραφές. 

ύποyραφαί των [ 1 [ 1 [ 1 
Δίστομον τfj α ?Jουνίου 1865 

ό Δήμαρχος Διστομαίων 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
Στά Α.Α. καί στόν φάκελο τοϋ &γωνιστοϋ 'Αναγνώστη Σφου

ντούρη (Κ. 202/76) &πό τό Δίστομο ύπάρχει ·επιστολή τοϋ Γεωργίου 
Καραϊσκάκη τοϋ Νοεμορίου 1826, δταν εναγωνίως προσπαθοϋσε νά 
συνάξει στρατό λίγες ήμέρες πρό της περιλάμπρου νίκης του στήν 
μάχη της' Αράχοοας, πού &πευθύνεται πρός τόν παπα - Ίωάννη καί 
τόν 'Αναγνώστη Σφουντούρη. Παραθέτω τήν επιστολή αuτή πού 
φανερώνει τό ϋφος τοϋ λόγου 1iΟϋ Καραϊσκάκη &λλά καί τήν οεοαιό
τητά του γιά τήν εκοαση τοϋ &γωνος. «Θέλοντας ό θεός θά τόν κατατροπώ

σωμεν χωρijς dμφιβολίαν παρά μικράν». 



66 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Τό περιεχόμενο τής επιστολής είναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 25): 
«Πρός τόν αίδεσιμώτατον παπά Κύριον 'Ιωάννην καί Κύριον Άναyνώστην 

καί λοιπούς προκρίτους χωριανούς. 

άπό τό γράμμα σας έπληροφορήθην τόν έyκαρδιακόν ζηλον όπού eχεται 
πρός τήν πατρίδα καί τόν χριστιανησμόν. άκολοuθεϊτε λοιπόν τό πλέον 
σuμφερότερον, διότι άναμφιβόλως rjλθεν ή Ι/Jρα, καί ή άποφασις τοϋ eθνοuς 
όποϋ θά κερδήσωμεν τήν έλεuθερίαν, διά νά μήν χάσωμεν των eξη χρονών 
άyώνα μας, παρακινατε ολα τά &ρματα νά άρπάξοuν είς τό χέρι, οτι ό 
έχθρός είναι [ ] άδύνατος καί κατά πάντα παγωμένος καί θέλοντας ό θεός 
θά τόν κατατροπώσωμεν χωρης άμφιβολίαν παρά μικράν κατά τάς όδη
yίας τοϋ στρατηyοϋ σπήροu μίλιοu [ 1 οπως σας όδηyεϊ καί σας διορίζει 
καθώς καί lως τώρα πασχίζαται καί είς τό έξης άκόμη καλήτερον καί ύyι-, 
αινεται. 

τfi 6:Νοεμβρίοu 1826 Κακόσι δ Πατριώτης 

Καpαησκάκις». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν Παπαϊωάννη στήν δευτέρα τάξη τών 
ύπαξιωματικών. 
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19. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 34 ΠΙ 

<Ο αγωνιστής <Ιερεύς Παναγιώτης Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στό 
χωριό Θεολόγος τfjς Σπάρτης. Άπό τίς πρώτες ή μέρες τfjς επαναστά
σεως τοϋ 1821 ορέθηκε κοντά στούς επαναστάτες καί πfjρε μέρος σέ 
πολλές μάχες στήν Πελοπόννησο. Γιά τούς αγώνες καί τίς θυσίες του 
ετιμήθη τό 1846 μέ τό χαλκοϋν αριστείον. 

<ο αγωνιστής, τό 1865 πού ήταν 68 ετών, vπέοαλε στήν επιτροπή 
εκδουλεύσεων καί θυσιών πιστοποιητικό πού vπογράφει ό Πέτρος 
Βαροιτσιώτης. Τό πιστοποιητικό αuτό πού φυλάσσεται στά Α.Α. γρά
φει γιά τόν αγωνιστή (Π.Σ. Φ. Νο 26): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος όπλαρχηγός τfίς έπαρχίας Λακεδαίμονος τού 
άνατολικού τμήματος αύτfίς Πέτρος Βαρβιτσιότης οτι ό έκ τού χωρίου θεο
λόγου τού Δήμου Σελλασίας Παναγιώτης Ίερεύς Γιανακόπουλος &μα 
rfρξατο ό περί άνεξαρτισίας Ίερός άγών τό 1821 λαβών τά οπλα εiςχείρας 
του έτέθη ύπό τάς διαταγάς μου, παραυρέθη μαχόμενος μετ' ένθουσιασμού 
καί ζηλου εiς τάς μάχας φραγκοβρυσίου Βαλτετσίου Δολιανων Βερβένου 
Τρίκορφου μέχρι τfίς άλώσεως τού φρουρίου Τριπόλεως καί εiς λοιπάς τfίς 
Πελοπονήσου μάχας. Γνωρίζων Οθεν καλώς τά άνωταίpω δίδω τό παρόν 
πιστοποιητικόν μου πρός τόν άνωταίρω πρός χρfjσιν του οπου δεϊ. 

Τήν 8 'Ιουνίου 1865 [ΣκοίJpα] 
ό όπλ~ρχηγός 

Π. Βαρβιτσιώτης». 

Στήν δευτέρα σελίδα τοϋ εγγράφου γίνεται επικύρωση τοϋ γνη
σίου τfjς vπογραφfjς τοϋ δπλαρχηγοϋ Πέτρου Βαροιτσιώτη από τόν 
Δήμαρχο Σελλασίας. 
Τό περιεχόμενο τοϋ εγγράφου απονομης τοϋ αριστείου εΙναι τό 

ακόλουθο (Π.Σ.Φ. Νο 27): 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Άφοϋ ή Αύτοϋ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς έπεφόρτισε τό Υπουργείον των 

Στpατιωτικών νά άπονίμv ε~ τόν Παπαπαναγ. Γιαννακόπουλον · έντίμως 
μεθέξαντα τοϋ ύπέρ άνεξαρτησίας τfίς Έλλάδος ήρωϊκοϋ &γωνος τό συστη
θέν τήν 18/30 Σεπτεμβρίου 1835 χαλκοϋν άpιστείον, παpαδίδεται τοϋτο 
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' ' , , , "δ εις αυτο; με την α ειαν τοίi νά τφ φέpτι είς π&σαν πεpίστασιν καί πpός 
πιστοποιησιν τούτου τ@ έyχειpίζεται συyχpόνως καί τό παpόν Δί~λωμα. 

, 'Εν 'Αθήναις τήν 27 Αύyούστου 1846 
Το Υ πουpyεϊον των Στpατιωτικών 

(ΤΣ) ύπογραφή. 
Ό Διευθυντής τοίi Γpαφείου 

0Η ' , , ύπογραφή » 
επι τροπη κατεταξε τόν &.γωνιστη' στη' ν τα' ξη τω- . -ν στρατιωτων. 

: , f'j\ 
. ' . \'l,~ 

Π.Σ.Φ.Νο26 
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20. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ: Κ. 39 IV 

<Ο <Ιερομόναχος Γκούμας Καλλίνικος <Ηγούμενος της <Ιερaς μονής 

Λευκών Εuοοίας της επαρχίας Καρυστίας, μέ τήν εναρξη της επανα
στάσεως του 1821 καί &.φου δπλισε καί άλλους πέντε μοναχούς της 
\,δίας μονης κατετάγη στό σώμα του Ν. Κριεζώτη."Ελαοε μέρος σέ 

πολλές μάχες καί διεκρίθη ώς πολεμιστής. 

Πιστοποιητικό του ετους 1844 πού ύπογράφουν ό Νεόφυτος 
Εuοοίας, ό Ν. Κριεζώτης καί ό Βάσος Μαυροοούνιος μας πληροφορεί 
(Π.Σ.Φ. Νο 28): 

«Πιστοποιώ ό δποφαινόμενος, οτι ό Πανοσιώτατος Ίεpομόναχος 

Καλλίνικος Γκούμας, καί 7fδη ήγούμενος της Μονijς Λευκών, έ'χων μεθ' 

έαυτοίJ καί πέντε Μοναχούς τούς Κυ.Κυ. Θεοφάνην Βελησσαpίου, Άνα

yνώστην 'Αποστόλου, Ίωάννην 'Αποστόλου, καί τούς 7fδη εσχάτως άπο

θανόντας Σημεών Τζαντίλην καί Ίωάννην [Μπάλαpη},κατοίκους τijς 

αύτης Μονijς, δpάξας τά όπλα, συνοπλήσας καί τούς μοναχούς τούτους μέ 

ίδικά του οπλα, τpέφων εν τ' αύτφ καί πληpώνων αύτους εξ ίδί~ν του 
άδιακόπως τέσσαpα έ'τη άφ' fjς στιγμijς ήλθε μετ' εμοίJ, δπηpέτησεν δπό 

τήν διευθυνσίν μου στpατιωτικώς, καί ώς ίεpεύς, δπέp της άνεξαpτησίας της 

κοινijς Πατpίδος, είς τόν ίεpόν εκείνον άγώνα άπό της άπό της άpχijς των 

επί τijς εύβοίας πολέμων μέχpι τέλους αύτών, παpευpέθη είς τάς μάχας 
' , u ,, ) ' 'β , β ' 'δ , * ' , εκεινας, αιτινες εγειναν α εις τα pυσακια . εις το ιακοφτι , γ. εις το 
[ ] δ. είς τό [ ] της καpύστου καί ε. άντίπεpαν αύτης είς τά άλώνια, καί 
είς ολας τάς μάχας ταύτας έ'δειξε μεγάλην γενναιότητα άγωνιζόμενος κατά 

τώνiχθpών. 

<Όθεν τφ δίδεται τό παpόν πιστοποιητικόν έ'yypαφον, διά νά τοίJ χpη

σιμεύσ'{} οπου άνήκει. 

εν 'Αθήναις τήν 15 Όκτωβpίου 1844 
δ ύποστpάτηyος 

δ Εύβοίας Νεόφυτος Νικόλαος Κριεζώτης Βάσσος Μ(ΧΙJpοβούνιος». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα
ξιωματικών. 

"' 
*Διακόφτι: Βουνό τής Εvοοίας aνατολικά τών Στύρων. Ή μάχη lγινε στίς 23 Μαρτίου 
1823 καί ό Κριεζώτης νίκησε τούς Τούρκουςτοϋ Καρυστινλij Όμέρ Πασά. 



·' 

', .. ' 

2')"'1·t ,.) • 
~w ι .1. t) 

..... 

· ... · Ί 'f .· .· i§~ ·:ι-. :~/; ···;;j/ι,;;,ι;;;.;;'? .. X.:;y-~ ~~5 /P/.... .. .ιJ•t ιι .... , 
}(;.,i~i-1/1·~ ,..~:·~~Λ'.-'' ... ~ ,!;f .· ... · · ·:"·ri, , ..... ·,. -, ;.::' 
·:~~ι;J::f':.:~ .. · ·z~~.:~~1,;~~;.ϊ;~~~.~~)}-::'9·-. -~:<7·"':,7~: .. ~ 
. ( '/ • . ·.·. j ... ··"f•"i:&· . ."71: .. ·• . • .. t, .:Jlf5L->:v. . ,,;;. . .,.~? ;:.:.., /...., ·<γ, 
.'γ /. " .. . ι ·· 1;.;,p;..;_':·~.=.-w;=0 ,. 47 ;;.:;:1~ ! Ec '_7.χ• ._: · · · · . • · / : ·1. . . jj,,,, ·'<'~, . ,...._'!-. ... . ·J: .. ..:/ .• !.•.k . /. ... J.··I . ' 

.· .. , /.. . . ',,.,., .. ,· .. ·J.?. ι:(. ... 4.;,._.:.-,,,e,~,., ......... j "'"Ψ7:.·~ 

. .. /!' '. ·. _\ ; ..., ... -~,,.) .·~-.ι~~.<Ι~·· .. . , .. ·,,-;.~~· - :": - ... -=~-,·· _.. ... ... · 
• . -1·l/.PQL-e.J'L- ·• -~ 1 , .. 'r·. • •. • . ·'.· . . /.7; . "< .. / 

.. ,... . ω/ ~ ι· ... , .--- _ .. · .·- . .:. ·;..._~ ... - - .··-.. <::1,:'~~--~~-.:_..:··: .~...:..'7)'r6<-...ι."~-t;.-~- .. ~ · 
. . •// ' . ,.,,,p_.·] )'/ι zιz/.t.io.-•q'.· "'/}~/ .. ~1'-··{' .• ,,.,,. "' -/ ,, . ' . . . . . . . . , : . ,_.: 

. : <.~": ' ,~·. ~~~ρ· /· > .. :·~ ~·~·~'"<:': 1!_-~:.:·,: .. -/5".-~·~J-1·~: 
· · · ,z .. .:!...',...;·-;_,-.:-L•-G>-'7~-/~·'"'"~~. /;_Ρ .. : .· ... ._)_,-::·1· .. c·.· .. Ε.:('·:;;ι. 1•. · :· ~;.. ~ t~n-~1;~~~; _.·:;:~·~τ~~~:· ;~:f;Γ~:~/f~/fJ1:2::!~·(:::_ 

. -( . .,. ""' . ·!'~~ .,,..::~.-·2.:~\' ... '&>Lί::/:;ι7 -·~·~-':;{''}·. 
-e.#~- '"''"::?~-:---"'~i/'~ :'.;ι:\ :\" -_.",:· ·. ''.f;}:;J ... :;/~: ... 

• 7.-~. /, • ι ... ~Λ-~-~,ν~~ -~~cΛ, Λ .. ) " "' ,_..-..., 

·- ·-

. • ·· ""lrj. · · ·. · ;,~ . u""'''-:~, & .:r.'~c:"'"' '7,J;: ... ·~·~:,~.-~·fi,f"iϊ . .· .... ~,, .~. :,·7_. .. ,. · ... }· . .': .... , . ·1: /.·. ;· 
· ' · r· ·•· ' 1 · 7 ~ · , · · · .!ιrι. , ';) ν "'-L 1..··'Ι ~~<;;J -, ·/e:.-,,t:~- J, ..ιι•-· -"'~. -.(:.p.:; :X.e.-.,,;-·~·""' -::ιz. -.~.... . . , --.~ ~χ_ 

Π.Σ.Φ. Νο28 

ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 75 

21. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ: Κ. 421/13 

eo Γρηγόριος πού διετέλεσε επίσκοπος Μεθώνης &.πό τό 1816 εως 
τόν θάνατό του τό 1825, γεννήθηκε στό χωριό τfjς Όλυμπίας "Αλοαινα 
τό 1770 καί ήταν γιός του <Ιερέως Θεοδώρου οικονόμου (Παπαθεο
δώρου ). ';'Ηταν &.πό τά πρώτα μέλη της Φιλικης <Εταιρείας καί εργά
σθηκε δραστηρίως γιά τήν διάδοση των σκοπών της. Μέ τήν εναρξη 

της επαναστάσεως, επικεφαλης των <Ελληνικών τμημάτων επολιόρ
κησε τήν Μεθώνη καί τό Νεόκαστρο τό όποϊο καί παρεδόθη d' αΊJτόν 
τήν 7ην ΑΊJγούστου 1821. 
Μέ τήν προέλαση του Ίμπραήμ στήν Πελοπόννησο, επικεφαλης 

ολων των στρατιωτικών τμημάτων της περιοχης ύπερασπίστηκε, μαζί 
μέ τόν &.δελφό του Διονύσιο Παπαθεοδώρου, τό Νεόκαστρο. Κατά τήν 
επακολουθήσασα φονική μάχη ό Γρηγόριος συνελήφθη αιχμάλωτος 
καί &.πό τίς κακουχίες, μετά &.πό δύο μηνες πέθανε. 

Τόσον ό Ι:διος οσον καί ό &.δελφός του διέθεσαν σημαντικά χρημα
τικά ποσά γιά τίς &.νάγκες του &.γώνος. Άντίγραφο ΠιστοποιηΊ:ικου 
του ετους 1834 πού ύπογράφουν εl:κοσι έπτά (27) κάτοικοι της Κυπα
ρισσίας καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας δίνει πληροφορίες γιά τήν 

δράση καί τό τέλος του Γρηγορίου (Π.Σ.Φ. Νο 29 καί 29α): 
«Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τfjς κοινώτητος Κυπαpισίας, Δηλοποιοίiμεν, 

οτι ό Άοίδημος 'Επίσκοπος Μεθώνης Γpηyόpιος, 'Ενφ συνετέλεσε διά τήν 

πολιοpκίαν Μεθώνης, καί διά τήν &λωσιν. τοίJ Νεοκάστpου παpά των 

έλλήνων κατά του πpώτον eτος τfjς Επαναστάσεως, Άpχιyός ύπάpχων 

τοίJ πολιοpκίσαντος τά φpούpια αύτά στpατιοτικοίJ σώματος, καί διευθύνας 

τήν πολιοpκήαν μfjνας πέντε, lως ou έπαpαδόθη εiς χήpας του τό Νεόκα
στpον, έστpατολόyησε καί κατά τοίJ ΑίyυπτιακοίJ στpατοίJ &μα οuτος 

άπέ°β'α εiς τά Μεσσηνιακά φpούpια, καί έπί κεφαλής ολου τοίJ στpατιοτηκοίJ 

σώματος των Άpκαδίων, έστpατωπαίδευσαν είς Άβαpίνους μετά τήν πτώ

σιν τών όποιον έζωypήθη * αiχμάλωτος, οπου μετ' όλίyον έτελεύτησεν ύπό 
τήν δουλείαν, γινόμενος θύμα ύπέp τfjς Πατpίδος. 

Δηλοποιούμεν πpοστούτης οτι ό Αpχιεpεύς οuτος καθ ολον τό διάστημα 

τοίJ ΊεpοίJ άyώνος, έδούλευσε τήν πατpίδα καί πολιτικώς καί χpηματικώς 
ι8 

*Ζωγρώ: Πιάνω κά.ι-τοιόν ζωντανό. 
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μέ. όλον τόν ά:παιτούμενον ζήλον καί εlληκpίνειαν, μεταχηpιζόμενος 
' ' ' ' n ' ' ' ' δλ ' Δ ' παντοτε, και τον αποuανοντα μετα ταυτα αυτα ε φον του ιονισυον παπα-

θεοδώpου, εlς τήν διευθυνσιν τών lδίων του ύπό θέ.σεον τοϋ οποίου τήν 
χpηματικήν κατάστασιν, εύθηpεν ό "Αοιδημος Μεθόνης εlς πολεμοφόδια 
καί &λλα ά:ναyκαία τοϋ πολέμου μέ. έλπίδα οτι fίθελε μετά τήν ά:πό κατά
στασήν τfjς πατpίδος, πpοστατεύσει τήν Οlκοyέ.νιαν αύτοϋ συyκείμενη fίδη 
ά:πό όκτω ψυχάς" κ~{ οτι ή οίκοyέ.νεια αϋτη μετά τήν αlχμαλωσίαν καί τόν 
θάνατον τοϋ Αοιδήμου Μεθώνης Γpηyωpίου, καί αύταδελφού του Διονυ
σίου, διάγει έν πενία καί ύστεpήσει. οθεν εlς ενδειξιν ύποypαφόμεθα. 

'Εν κυπαpισσία τήν 8 Οκτωμβpύου 1834». 
'Ακολουθοϋν ε'ίκοσι έπτά ύπογραφές κατοίκων της Κυπαρισσίας. 
CH επιτροπή τοϋ &.γώνος κατέταξε τόν Γρηγόριον Έπίσκοπον 

Μεθώνης στήν πρώτη τάξη των &.ξιωματικών. 

Π.Σ.Φ.Νο29 
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22. ΓΡΙΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 42 11/32 

79 

'Ο 'Ιερεύς Δημήτριος Γρίοας η οικονόμου (Παπαδημήτρης η 
Παπαγρίοας) γεννήθηκε στήν Μεθώνη. 'Έγινε μέλος της Φιλικής 

'Εταιρείας καί εργάσθηκε γιά τήν διάδοση των σκοπών της. Τό εφο
διαστικό εγγραφο της Φιλικής 'Εταιρείας ύπάρχει πιό κάτω (Π.Σ.Φ. 
Νο 35). Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως του 1821, επικεφαλής 
συμπολιτών του ελαοε μέρος στήν πολιορκία των φρουρίων της 

Μεθώνης καί του Νεοκάστρου. 'Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως καί &γά
πης μεταξύ των συμπολιτών του, &λλά καί μεταξύ των επιφανεστέρων 
πολιτικών καί στρατιωτικών &νδρων της Πελοποννήσου. Διετέλεσε 
πληρεξούσιος της επαρχίας του καί διέθεσε τήν περιουσία του γιά τίς 
&νάγκες του &γωνος. 

'Όταν δ 'Ιμπραήμ πασάς μέ 11.000 Αιγυπτίους &πεοιοάσθη τό 1825 
στά Μεθωκόρωνα, δ Παπαγρίοας μέ τούς aνδρες του ήταν μεταξύ των 
&νδρείων ύπερασπιστών της νήσου Σφακτηρίας πρό της Πύλc;υ καί 
κατά τήν φονική μάχη της 16ης Άπριλίου 1825 συνελήφθη αιχμάλω
τος. Διασωθείς &πό τήν αιχμαλωσία εξακολούθησε νά προσφέρει τίς 
ύπηρεσίες του στό μαχόμενο Εθνος. Μετά τήν &πελευθέρωση, μέ τήν 
πολυμελή οικογένειά του καί πτωχός, διέμενε στήν Μεθώνη δπου καί 
πέθανε τό 1863, δπως γράφει πιστοποιητικό του Δημάρχου Μεθώνης 
της 7ης 'Ιουνίου 1865 πού σώζεται στά Α.Α. 

Πλήθος εγγράφων πού φυλάσσονται στά Α.Α. &ναφέρονται στόν 
Παπαδη μήτρη Παπαγρίοα. 'Από τό περιεχόμενο των εγγράφων 
αυτων φαίνεται ή προσωπικότητα του &νδρός καί ή προσφορά του 
στόν &γωνα του 1821. 
Ή επιτροπή των &γώνων καί θυσιών τόν κατέταξε στήν πέμπτη 

τάξη των &ξιωματικων. 

Πιστοποιητικό του ετους 1834 πού ύπογράφει δ Κανέλλος Δελη
γιάννης μας πληροφορεί γιά τήν δράση του Παπαδημήτρη Γρίοα τά 
εξης (Π.Σ.Φ. Νο 30): 

« Ό 6ποφαινόμενος όμολοyώ έν συνηδείσει οτι ό αίδεσιμώτατος παπά κύp 
δημήτpιος πpώην σακελάpιΟf νύν δέ οίκονόμος μεθώνης &μα ηχησεν ή 

σάλπιyξ τfjς έλληνικfjς έπαναστάσεως lτpεξεν αύθόpμητος παpακινόν καί 

πpοτpέπον τούς κατοίκους νά κινηθοίiν είς τά οπλα, καί μετ' αύτών lτpεχε 
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χαί ό ί'διος εlς ολας τάς πολυοpχίας χαί έχστpατείας συμπολεμόν χαί 
συyχινδυνεύον μέ τούς συνεπαpχιότας του, χαί αίσχάτως κατά 'Ιουλ.1825 
eπεσεν αίχμάλωτος εlς τούς &pαβας έν τfi νήσφ σφαχτηpία. διασωθείς δέ 

έχ της αlχμαλωσύας, έξαχολούθη πάντοτε τόν αότόν δpόμον τοίJ φιλοπα

τpιωτισμοίJ ύπέp της έλληνιχfjς άνεξαpτησίας, ή έπαpχία του πάντοτε τού 

ένεπιστεύθη τά Ίεp~τεpα θέσπιά της εlς πληpεξουσιώτητας άντιπpοσωπείας 
δημογεpοντείας, χαί &λλας εόϋπολείπτους ύπηpεσίας. 'Έχαιpε χαί χαίpει 
πάντοτε τήν πpώτην ύπόλλειφιν δχι μόνον των συνεπαpχιωτων του, άλλά 
χαί τών πpοχpιτοτέpων πολιτικών χαί στpατιωτιχων της πελοπονήσου,χαί 
&λλων μεpων. 'Εξάντλησεν ολην του τήν κατάστασιν εlς τάς άνάγχας τοίJ 
άγώνος τής πατpίδος, χαί fjδη ζfj έν πενίlf( eχον πολυάpιθμον χαί άδύνατον 

οlχογένειαν. 'Εξακολουθεί τά χpέη τfjς Ίεpοσύνης του κατά τούς κανόνας 
της έχχλησίας μας, χαί σέβεται παpά πάντων ώς τοιούτος.διό δίδεται πpός 

, 'δ , , , , 'δ , , , λ 
την αι εσιμωτητα του το παpον εν ειχτιχον μου πpος πιστωσιν της ά η-

θείας διά τήν eντιμον διαγωγήν του χαί διά νά τφ χpησιμεύστJ οπου άνή
χει. 

έν Τpιπολιτζαίς τήν 2:σεπτεμβpίου 1834 

ό συνταγματάpχης κλπ: 

καvέλλος δελιyιάwης». 
'Άλλο πιστοποιητικό τοϋ l:δίου ετους πού ύπογράφει δ Παναγιώ

της Γιατράκος γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 31): 
« Ό ύποφαινόμενος χpηματίσας έπί τοίJ ΊεpοίJ των έλλήνων άγωνος 

'Αpχηγός των άτάχτων σωμάτων της έπαpχίας [ Μάpτης] * πιστοποιώ έν 
συνειδήσει, οτι έπί της κατά yfjν χαί διά θαλάσσης πολιοpχίας Νεοχάστpου 

παpά των Άpάβων οτε έμβfjχα εlς τό φpούpιον αότό μέ τό ύπό τήν όδη

γίαν μου σώμα εupον έχετ τόν &γιον Οlχονόμον Μεθώνης Παπαδημήτpιον 
Γpίβαν, συναγωνιζόμενον μέ ολους τούς συγγενείς του χαί μέpος των 
συμπολιτών του. Τήν έπιοίJσαν έξηλθε τοίJ φpουpίου μέ τούς δπό τήν όδη
γίαν του χαί ήνώθη εlς Άβαpίνους μέ τόν έν μαχαpί!f' τv λήξει &γιον 
Μεθώνης χαί μέ τόν Χατζfj Χpfjστον, οπου γενομένης μάχης φpιχτοτάτης 
fιχμαλωτίσθη παpά τοίJ έχθpοίJ μετά των εlpημένων τοίJ άγίου Μεθώνης 
χαί Χ-Χpήστου μαχόμενος γενναίως χαί πpοθύμως ύπέp πατpίδος. 

*Λιf.6λλονέννοείΛιf.άνη~ 
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Κατά τό διάστημα τfjς πολιοpχίας τοίJ εlpημένου φpουpίου εlς τήν 

κατά τούς Άβαpίνους eξω μάχην, χαί εlς διαφόpους &λλας πpοτέpας μάχας 

κατά των έντοπίων όθωμανων ό διαληφθείς eδειξε πατpιωτισμόν χαί στpα

τιωτιχήν χαί έμπειpοπόλεμον εότολμίαν· χαί δχι μόνον fιγωνίζετο πpοσω

πιχώς ό ί'διος, άλλά χαί τούς συναγωνιστάς του έπpότpεπε χαί ένεφύχωνε 
, , δ δ, 

χηpυτων και ι ασχων. 

Εlς eνδειξιν των ήpωϊχων αότοίJ άγώνων χαί της χpησrijς τφ δντι δια

γωrfίς του, δίδεται τό παpόν μου κατ' αίτησίν του, διά νά τοίJ χpησιμεύστJ 
" ' , οπου ανηχει 

'Εν Πύλφ τfi 5 Νοεμβpίου 1834. 
Π: γιατpακος». 

Τρίτο πιστοποιητικό πού ύπογράφει δ συμπολεμιστής του Χατζή 
Xρfj στος γράφει (Π.Σ. Φ. Νο 32): 

« Ό ύπογεypαμμένος πιστοποιώ οτι, κατά τό eτος 1825 ων διοpισμέ
νος παpά της τότε Διοικήσεως ν'άπέλθω έναντίον τοίJ εlς Άβαpίνους Στpα

τοπεδευμένου Σώματος τοίJ 'Ιμπpαίμ. συγχpόνως άπεστάλλει παpά τfjς 

Αότης 'Apχfjς χαί ό χύpιος Παπαδημήτpιος τότε Σαχελλάpιος Μεθώνης, 

νύν δέ Οlχονόμος, ό όποίος ένωθείς μέ ήμaς, χαί ώς άπεσταλμένος παpά 

της άνωτέpφ 'Apχfjς καθώς χαί ώς άντιπpόσωπος της Έπαpχίας του ολαις 

δυνάμεσι συνηγωνίσθη, συνεπολέμησε χαί συνεχινδύνευσε μαζύ μας είς 

ολας τάς μάχας έμφυχώνων χαί πpοτpέπων τόν Στpατόν έπpομήθευε δέ εlς 

ολον τό διάστημα τοίJ πολέμου χαί τάς άναγχαίας τpοφάς χαίλπ. εlς τούς 

έν τφ Φpουpίφ Νεοχάστpου ήμετέpους. Τέλος αlχμαλωτισθέντες συγχpό

νως €lς μίαν χα( τήν αότήν μάχην, έχpατήθη εlς τήν αlχμαλωσίαν σχεδόν 

μfjνας eξ. Μετά δέ τήν άπελευθέpωσίν του ό διαληφθείς Ίεpεύς οθεν ή 

χpεία τόν έχάλεσεν, eτpεξε πpοθυμότατα εlς τάς άνάγχας τfjς Πατpϊδος 
πολιτικώς τε χαί στpατιωτιχώς φεpόμενος πάντοτε μέ ζfjλον, πίστιν τε χαί 

άφοσίωσιν εlς τά χαθηχοντά του. Άναλώσας δi. τά έαυτοίJ εlς τάς άνάγχας 

τής Πατpίδος τώpα μέ τήν πολυάpιθμον φαμελίαν του, εlς eνδειαν ων, ζη 

έν μεyάλr; χαί &χpα πενίlf(. "Οθεν έν εόσυνειδότως τφ δίδεται παp' έμοίJ τό 

παpόν ένδειχτιχόν, εlς πίστωσιν των πpός τήν Πατpίδαν έχδουλεύσεών του 

χαί τής χpισrijς χαί άμώμου διαγωyfjς του, διά νά χpησιμεύστJ αότφ οπου 

δετ. 
11!1 

'Εν 'Αθήναις, τήν 1 'Ιουνίου 1835 
χατζrj - χpijστος». 
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0 0 Πανούτσος Νοταράς μέ πιστοποιητικό του μας οεοαιώνει 
(Π.Σ.Φ. Νο 33): 

«Ό ύποyεypαμμένος πιστοποιώ οτι, κατά τήν lη Περίοδον τού 1824 
eτους ό κύpιος έν Ίεpεύσιν Δημήτριος τότε Σακελλάριος τανυν δέ Οiκονό

μος Μεθώνης, άπεστάλλει παρά τfjς Επαρχίας του Μεθώνης 'Αντιπρόσω

πος. (eχων τό πρότεeον καί πληρεξουσιότητα τfjς αύτής 'Επαρχίας του). 

"Οθεν παρευρεθείς εiς ολας τάς κατά τόπους έθνοσuνελεύσεις, έκπληρουσε 

τά καθήκοντά του καθ' ολην τήν eκτασιν. Γνουσα δέ αύτόν ή κατά τό eτος 

1825 Π.Διοίκησις ζηλωτήν καλών eρyων, πλήρη ένθουσιασμου καί 
πίστεως ύπέρ τfjς έλευθερίας τfjς Πατρίδος, έξαπέστειλεν αύτόν εiς Άβαρί

νους διά νά παρευρεθfj εiς τήν έκείσε eφοδον του Σατράπου τfjς Αiyύπτου 

οπου έμφανισθείς σuναyωνίσθη σuνεπολέμησε καί σuνεκινδύνευσεν όμου μέ 

τόν Έλληνικόν Στρατόν. Τέλος αiχμαλωτισθείς παρά των 'Αράβων, eμει

νεν εiς τήν αiχμαλωσίαν σχεδόν μijνας eξ. έπομένως έλευθepωθείς άπό τήν 

αiχμαλωσίαν, πάλιν ύπηρέτει τήν Πατρίδα μέ ζijλον καί ένθουσιασμόν 

άyωνιζόμενος μέ &κραν άφοσίωσιν εiς τάς άνάyκας αύτfjς. Άναλώσας δέ 

τά έαυτου ύπέρ τijς έλευθερίας τijς Πατρίδος, κατακυριεύεται τώρα άπό 

μεγάλην eνδειαν, καί ζij μέ τήν πολυάριθμον οiκοyενείαν του εiς πενίαν 

&κραν. "Οθεν κ' εύσυνειδότως δίδεται παρ' έμου πρός τόν διαληφθέντα 

κύριον Δημήτριον Οiκονόμον τό παρόν ένδεικτικόν, εiς eνδειξιν τόσον των 

πιστών του έκδουλεύσεων καθώς καί τfjς χριστfjς διαyωyijς του, διά νά τφ 

χρησιμεύστJ οπου δετ. 

'Εν Άθήναιζ, τήν ~'Ιουνίου 1835. 
Παvοίiτζος Νοται;&ζ». 

Τέλος ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μέ Πιστοποιητικό του τού 

ετους 1835 μάς οεοαιώνει έπίσης (Π.Σ.Φ. Νο 34 καί 34α): 
« Ό ύποyεyραμμένος γνωρίζων καλώς τόν έκ τfjς πόλεως Μεθώνης 

Αiδεσιμότατον Κύριον Παπαδημήτριον πρrf.>ην Σακελάριον, νυν δέ Οiκονό

μον Μεθώνης, όμολοyω έν σuνειδήσει οτι καί πρό τfjς ένάρξεως του Ίερου 

ύπέρ έλευθερίας άyωνος καί μετά τήν eναρξιν αύτου δέν έ'λλειφε νά ένερyfj 

μέ άνέκφραστον ζijλον καί άφοσίωσιν πρός τήν Πατρίδα παρακινων καί 

προτρέπων τούς κατοίκους νά κινηθουν κατά των έχθρων τfjς πίστεως καί 

Πατρίδος, συντρέχων συμπολeμων καί συyχινδυνεύων μέ τούς συνεπαρ

χιώτας του εiς ολας τάς κατά καιρούς πολιορκίας καί έκστρατείας τfjς 

Πελοποννήσου. Αiχμαλωτισθείς ύπό των άράβων εiς τήν Νijσον Σφακτη-
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ρίαν κατά τό 1825 eτος καί διασωθείς eπειτα έξηκολούθει ώς καί πρότερον 
νά σuμπολeμfj καί σuyκινδυνεύv. 'Εμπιστευθείς παρά τfjς έπαρχίας του τήν 
πληρεξουσιότητα τfjς 'Αντιπροσωπίας, Δημογεροντίας καί &λλας εύϋπολή
πτους ύπηρεσίας έξεπλήρωσε τιμίως τά χρέη του, χαίρει πάντοτε τήν πρώ
την ύπόληφιν τόσον των σuνεπαρχιωτων του οσον καί των προκριτοτέρων 
πολιτικών καί στρατιωτικών τfjς Πελοπονήσου καί &λλων μερών. Θυσιά
σας ολην του τήν κατάστασιν εlς τάς άνάyκας τifς Πατρίδος καί eχων 
[πολύ ... ] καί άδύνατον οiκοyένειαν ζfj rjδη έν πενί~, έξακολουθων τά χρέη 
τfjς Ίεροσύνης του κατά τούς κανόνας τfjς Ίεράς έχχλησίας μας καί σεβό
μενος ώς τοιουτος παρά πάντων. οθεν καί εiς eνδειξιν τijς άληθείας τφ 
δίδεται τό παρόν μου διά νά τού χρησιμεύστJ οπου άνήκει. 

'Εν 'Αθήναις, τήν lην Μαίου 1835. 
π μαυpομιχ/iλης». 

ιιι 
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23. ΔΑΡ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΠΑΔΑΡ ΑΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 164 

Ό &γωνιστής Νικόλαος Δάρας γεννήθηκε στό Σέροου της' Αρκα

δίας. 'Έλαοε μέρος στόν ίερό &γώνα τοϋ 1821 &πό τήν &ρχή εως τό 
τέλος. Πολλές φορές ύπέοαλε δικαιολογητικά ζητώντας νά &ναγνωρι
σθοϋν οί θυσίες του &λλά δέν ετυχε της προσοχης της εξεταστικης 
Έπιτροπης. Τό 1865 ύπέοαλε νέα αl:τηση στήν οποία &ναφέρει τίς 
προσφορές του στόν &γώνα επικαλούμενος τήν μαρτυρία τοϋ προέ
δρου της επιτροπης Ι. Θ. Κολοκοτρώνη. Άπό τήν αl:τησή του πού 
φυλάσσεται στά Α.Α. πληροφορούμεθα (Π.Σ.Φ. Νο 36 καί 36α): 

Πpός τήν έπί τοίJ ΊεpοίJ Ά γώνος Σεβαστ. 'Επιτpοπήν 

«έν Σέpβου τfi 7 'Ιουνίου 1865 
ό ύποφαινόμενος Νικόλαος Ίεpεύς Δάpας κάτοικος Σέpβου τοίJ Δήμου 

Ήpαίας dπ' dpχής καί μέχpι τέλους τοίJ iεpoίJ ήμών dγώνος ύπηpέτησα, 

στpατιωτικώς τήν Πατpίδα παpευpεθείς εiς διαφόpους κατά τοίJ έχθpοίJ 

μάχας οίον τfjς έν Καpυταίνrι, λάλα, Τpιπόλει, Πάτpας, καθώς ~αί έπί 

τοίJ Δpάμαλη έν Ναυπλίφ, καί έπί τοίJ 'Ιμβpαίμη εiς οσας κατ' αύi-οu έγέ
νοντο παpατάξεις, οίον εiς Δpαμπάλαν, Τpίκοpφα Καυκαpιάν κλπ. 'Εκτός 

δέ τούτων παpευpέθην εiς τήν &λωσιν Μεσολογγίου, έν ταίς μάχαις ταύ

ταις Ξδειξα τήν άπαιτουμένην γενναιότητα καί διεκpίθην παpά τών τότε 

όπλαpχηγών Κανέλλου Δεληγιάννη, Δημ. Πλαπούτα καί τοίJ νίJν Πpοέ

δpου Κυp' 'Ιωαν. Θ. Κολοκοτpώνου οϋτινος τήν μαpτυpίαν έπικαλοuμαι 

άλλ' αί κατά καιpούς συσταθετσαι έπιτpοπαί δέν έ'λαβον ποσώς ύπόφιν τάς 

έκδουλεύσεις των dγωνιστών, καί ώς έκ τούτου μένομεν ήδικημένοι. 

Τάς-πpός τήν Πατpίδα έκδουλεύσεις μου ποιοίJντας yνωστάς πpός τήν Σ. 

Έπιτpοπήν παpακαλοuμεν οπως εύαpεστουμένη διατάξv dνάλογον dποζη

μίωσιν, καθ' οσον είναι &δικον τά λείφανα τοίJ ίεpοίJ dγώνος νά μένωσιν 

dδικημένα καί νά λοιμόττωσι τfjς πείνης. 

Ό Κύpιος 'Έπαpχος Γόpτυνος παpακαλετταί νά ύποβάλrι τήν παpοίJσαν 

μου πpός τήν εipημένην έπιτpοπήν. 

ύποσημειοuμαι εύσεβάστως 

Νι.κ6λαος Ίεpε6ς Παπά-Δάpας». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα-

ξιωματικών. ιιι 
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24. ΔΑΝΙΗΛ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ: Κ. 43 ΠΙ/68 
0 0 Έπίσκοπος Λακεδαίμονος Δανιήλ, aπό τήν aρχή του iερού 

&.γώνος &.κολούθησε τά στρατιωτικά τμήματα της περιοχής του καί 
παρευρέθη στίς μάχες Βαλτετσίου, Βεροαίνων καί τήν πολιορκία της 

Τριπόλεως. Πιστοποιητικό του ετους 1838 πού ύπογράφει ό Πετρό
μπεης Μαυρομιχάλης καί φυλάσσεται στά Α.Α. μάς κάνει γνωστή τήν 

δράση του 0Ιεράρχου (Π.Σ.Φ. Νο 37): 
«Ποιστοποιοuμεν οί ύποσημειούμενοι οτι ό Σεβασμιώτατος έπίσκοπος 

Λακεδαίμονος &μα rfχησεν ό ύπέp τfjς έλευθεpίας άyών έτpεξε μέ τόν σταυ

pόν εlς χεϊpας παpακινων καί έμφυχώνων τόν λαόν εlς τόν πόλεμον. 

παpευpέθη έξ άpχfίς εlς τήν πολυοpκίαν Τpιπόλεως μέχpι της πτωσεώς 

της, lτυχε παpών εlς τήν πεpίφημον μάχην τοίJ Βαλ τετζιου καί αύτήν των 

Βεpβαίνων, καί έπομένως μεταβάς εlς τήν έπισκοπήν του Λακεδαίμονα, 

Δέν έ'λειφεν άπό τού νά φανfi χpήσιμος εlς ολας τάς δεινάς πεpιστάσεις τfjς 

Πατpίδος lδίως δέ έπί Ίμβpαίμι, έστάθη ώς άληθής ποιμήν εlς τήν έπαp

χίαν συyκινδυνεύων μέ τούς κατοίκους αύτfίς, έμφυχώνων καί Βοηθών 

αύτούς λόyφ τε καί lpyφ εlς οτι fιδύνατο. 

Παpευpισκόμενος πάντοτε μέ τούς όπλαpχηyούς τfjς έπαpχίας Παpα

κινών τούς Λαούς διά των πνευματικών του όμιλιων νά έξστpατεύωσι οπου 

ήτον άνάyχη τfjς Πατpίδος. 

Εlς ολα ταίJτα καί &λλα οπεp χάpιν Βpαχυλοyίας παpαλείπωμεν θεωpεϊται 

τ@ οντι ώς έπίσκοπος τοίJ Ά yωνος καί δικαιοίJται νά λάβυ καί ή Πανιεpό

της του τό άpyupoίJν νομισματόσημον. 

Διό χάpιν τfjς άληθείας, καί κατ' αlτησίν !Ου έδώθη τό παpόν μας ϊνα 

χpησιμεύσv τfi Πανιεpοτητή του οθεν άνήκει. 

'Εν Άθηναις τήν 25 'Ιουλίου 1838 π. μαυpομιχάλης». 

Καί aλλο πιστοποιητικό του ετους 1865 πού ύπογράφουν ό ύπο
στράτηγος Άντ. Μαυρομιχάλης καί ό όπλαρχηγός Β. Καπετανάκης 
aναλόγου περιεχομένου, &.ναφέρεται στήν δράση του «έπισκόπου Λακε
δαίμονος μέχpι τοίJ lτους 1844 Δανιήλ όνόματι». 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν εκτη τάξη των &.ξιωμα
τικών. 

• . ιιι 

Π.Σ.Φ. Νο37 
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25. ΔΗΜΗΤΡ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΊΆΘΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 46/58 

co <Ιερωμένος Εuστάθιος Δημητρακόπουλος γεννήθηκε στήν Στρέ
ζοοα (σημερινή Δάφνη) της επαρχίας Καλαορύτων.''Έλαοε μέρος 
στήν επανάσταση τοϋ 1821 &.πό τήν &.ρχή τοϋ &.γωνος καί επεσε μαχό
μενος κατά των Αtγυπτίων τοϋ Ίμπραήμ στήν μάχη των Τρικόρφων 
στίς 23 Ίουνίου 1825. Στήν ϊδια μάχη επεσε μαχόμενος καί ό συμπολί
της τοϋ Δημητρακόπουλου Γαρουφαλόπουλος 'Αναγνώστης. Γιά τήν 
δράση καί τό τέλος τοϋ Εuσταθίου Δημητρακόπουλου μας πληροφο

ρεϊ εγγραφο τοϋ 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί γράφει (Π.Σ.Φ. 
Νο38): 

«Πιστοποιητικόν' 
Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος δτι ό Κύριος Εύστάθιος lερεύς Δημητρακό

πουλος γεννηθείς εlς τό χωρίον Στρέζοβα έφονεύθη εlς τήν Μάχη των Τρι

κόρφων πολεμών κατά του Ίμπραχημ πασii ώς στρατιώτης ύπό τάς δια

ταγάς μου.παρευρέθη πρότερον εlς τάς μάχας τών Καλαβρύτων καί του 

λεβιδίου. 'Έχασε [ ] καί τά πρόβατά του καί ούδείς έξ' αύτου έ'λαβε καμ
μία άποζημίωση. 

Γνωρίζων δθεν τά δίκαια του [ ] αύτά διά του παρόντος μου έπί τfj όριζο
μένv ύπό του Ποιν. Νόμου Ποινfι καί έπί τfi ύποχρεώσει τfις άνηκούσης 
πολιτικfις &ποζημιώσεως. -

Καλάβρυτα τfj 13 Νοεμβρίου 1846 
Β: πετμεζαζ». 

'Άλλο σχετικό μέ τόν Εuστάθιο Δημητρακόπουλο εγγραφο είναι 
καί πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου Άροανίας_τοϋ ετους 1846 πού γρά
φει τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 39): 

«'Αριθ. 9208 
Βασίλειον τfις Έλλάδος 

Ό 

Δήμαρχος Άροανείας 

Πιστοποιεί οτι 

Ό φέρων τό &πό 13: Νοεμβρίου τρέχοντος Μηνός Πιστοποιητικόν 
του Στρατηγου Κ. Βασιλείου Πετημεζά είναι αύτός ό ί'διος υίός του 

Εύσταθείου Ίερέως Δημητρακοπούλου 'Ονομαζόμενος Δημήτριος Ίερεύς 

Παπαευσταθόπουλος καί ώς τοιουτος γνήσιος υίός καί κληρονόμος αύτου 

lχει καί χαίρει πάντα τίτλον καί δικαίωμα διά νά ζητήση δθεν άνήκει τάς 
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&μοιβάς καί άποζημιώσεις, &πέναντι των πρός τήν Πατρίδα έκδουλεύσεων 

θυσιών καί &γώνων του παρά του 'Ημπραήμ Πασιά σφαγέντος Πατρός 

του. fίτοι του &νωθεν Εύσταθείου Ίερέως Δημητρακοπούλου. 

Εί'ς lνδειξιν λοιπόν δίδεται τό παρόν έπίσημον lπραφον τfις ταυτότη

τος διά νά του χρησιμεύση δθεν &νήκει. 

έν Σωποτ@ τήν 12 Νοεμβρίου 1846. 
του Δημάρχου &πόντος 

Ό 

Δημαρχών πάρεδρος 

(ΤΣ) 'Ανδρέας Κ: Πετιμεζiiς». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν ηρωα <Ιερέα στήν τάξη των στρατιωτων. 

ι8 
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26. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΊΚΟΛΑΟΣ (ΙΙΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 49 IV/103 

Ό &.γωνιστής Νικόλαος Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στό χωριό της 
Λακωνίας Εvρύσθενα. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως &.κολούθησε 
τόν οπλαρχηγό Παναγιώτη Γιατράκο καί ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες 
εναντίον τών Τούρκων,_(tλλά καί τών 'Αράοων του Ίμπραή μ. 

Πιστοποιητικόν του ετους 1846 πού ύπογράφουν ο Λί,άκος Γιατρά
κος καί aλλοι δύο οπλαρχηγοί καί φυλάσσεται στά Α.Α. μaς πληρο

φορεΙ γιά τόν &.γωνιστή τά έξης (Π.Σ. Φ. Νο 40): 
«Πιστοποιητικόν. 

Πιστοποιοίiμεν οί ύποφαινόμενοι όπλαpχηyοί τijς επαpχίας Λακεδαίμονος 

επί τfj όpιζομέV() dπό τόν Ποινικόν Νόμον ποινfj καί επί τfj ύποχpεώσει τfjς 

dνηκούσης Πολιτικijς dποζημειώσεως ότι ό παπa Νικόλαος Διαμαντόπου

λος έκ τοίi χωpίου Εupυσθένων τοίi Δήμου Οlνοίiντος &μα έξεppάyει ό 

ύπέp dνεξαpτησίας dyών λαβών τά οπλα εlς χεϊpας του ήκολούθησε τούς 

όπλαpχηyούς τfjς επαpχίας Παναyιώτην Γιατpάκον καί Πέτpον Βαpβιτζώ

την παpευpέθη εlς τάς έξης κατά των έχθpων μάχας, πολεμήσας yενναίως 

καί dνδpείως α) εlς τήν εν Φpαyκοβpύσφ yενομένην β) εlς τήν έν Βλαχο

κεpασιαϊς y) εlς τήν έν Βαλτετζίφ δ) εlς τήν έν Βεpβαίνοις, ε) εlς τήν 
πολιοpκίαν αύτοίi τοίi φpουpίου τijς Τριπόλεως στ) εlς ·~pyoς έπί Δpά

μαλ7) πολιοpκούμενος καί Ζ) εlς τήν έν Άβαpύνοις κατά των Άpάβων. 

Γνωpίζοντες όθεν τ' dνωτέpω ώς dληθη δίδομεν αuτ@ 

τό παpόν μας διά νά τοίi χpησιμεύσrJ Οθεν dνήκει. 

έν Σπάpτυ τήν 16 
Νοεμβpίου 1846 οί όπλapχηyοί 

λ7)άκος Γιατpάκος 

καί aλλες δύο ύπογραφές. 
Διά τό γνήσιον των dνωτέpω τpιων ύποypαφων 

έν Σπάpτυ τfj 16 Νοεμβpίου 1846. 
ό Δήμαpχος Σπάpτης 

(Τ.Σ)εμ. Μελετ6πουλος». 

·π επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

Π.Σ.Φ.Νο40 
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27. ΔΙΟΛΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 50 W37 

·ο "Ιερεύς Ίωάννης Διολfjς γεννήθηκε στήν "Ύδρα. 'Έλαοε μέρος 

στήν επανάσταση τοϋ 1821 τόσον στόν κατά θάλασσα δσον καί στόν 
κατά ξηρά &γώνα. Στά Α.Α. φυλάσσεται επικυρωμένο &ντίγραφο 
πιστοποιητικοϋ τοϋ ετους 1834 &πό τό περιεχόμενο τοϋ οποίου πληρο
φορούμεθα τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 41): 

« Ό ύποφαινόμενος λάζαpος έλευθεpίου μανουήλ ύδpαίος παpαυpεθείς ώς 
[εθελοντής] εiς τό έλληνικόν πολεμικόν πλοίον γολέτα, ή &θην&, διοικου

μένη παpά τοί5 τελευτήσαντος καπετάν γεωpγίου δημητpίου νέγκα, δηλο

ποιώ οτι ό έπιφέpων τό παpόν 'Ιωάννης Ίεpεύς νικολάου διολij, γέννημα 

καί θpέμμα τijς νήσου ίJδpας, ζήλφ θείφ καί ύπέp τijς πίστεως καί πατpίδος 

κινούμενος, έξέπλευσε διά θαλάσσης, εiς τήν αύτήν πολεμικήν γολέταν 

&θην&, τοίJ τότε πλοιαpχοίJντος εiς αύτήν μακαpίτου[ ] : γεωpγίου Δημη
τpίου νέγκα κατά τό χιλιοστόν όκτακοσιοστόν εiκοστόν πpώτον eτος κατά 

μijνα &πpίλιον, εiς τήν τότε γενομένην θαλάσσιον, έκστpατείαν εiς τάς &θή

νας, πολιοpκοίJτα αύτάς, eνθα διέτpιφεν, ή πολιοpκόν αϋτη δύω fjμισυ 

μijνας. ό pηθείς 'Ιωάννης Ίεpεύς μ' ολην τήν πpοσήκουσαν τt;J 'Ιεpατικt;J 

αύτοίJ έπαπέλματι, δέν έ'λληφεν ί'να πληpώστ;, έντίμως τε, καί θεαpέγως 

τά πpοσήκοντα αύτ&ς χpέη, νοϋθετών πνευματικώς, καί πpοτpέπων τούς 

λοιπούς συντpοφοναύτας καθός καί ό αύτός νά πολεμήσυ πολλάκις γεν

ναίως, καί διά ξηp&ς, ό αύτός 'Ιωάννης Ίεpεύς έξικολούθησεν ώσαύτως καί 

εiς όfλλην δευτέpαν θαλάσσιον έκστpατείαν γενομένην εiς τήν πολιοpκίαν 

τijς Εύpίπου, έξακολουθών, καί εiς αύτήν τά αύτά καθfJκοντα αύτοίJ χpέη. 

ώς μάpτυς ων ολον των έκτεθεισων &ληθειώ_ν. Διό εiς eνδειξιν &ποφένεται 

τό παpόν κατ' αiτησιν τοίJ 'Ιδίου. 

εν ίJδpζf τΌ 27 νοεμβpίου 1834: 
, Ακολουθεί 1Jπογραφή. 

'ΕπικυpοίJται τό γνήσιον τijς όfνωθεν ύπογpαφijς 

έν ίJδpα τfj 29 Νοεμβpίου 1834 
(ΤΣ) Α. Κουvτουpιώτης 

&παpάλλακτον τt;J πpωτοτύπφ 

έν ίJδpα τfj 29 Νοεμβpίου 1834». 

Π.Σ.Φ.Νο41 
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28. ΔΠΙΛΑΡ ΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 50 ΠΙ/43 

Ό &.γωνιστής Πέτρος Διπλαράκος <Ιερεύς καί οικονόμος γεννή

θηκε στό μικρό χωριό Καρέα της Λακωνίας στούς νοτίους πρόποδες 

τού Ταϋγέτου. Έπικεφαλfjς πενήντα περίπου συγγενών καί συγχω

ριανών του ελαοε μέρος στήν επανάσταση τού 1821 καί διακρίθηκε 
γιά τήν γενναιότητά του. Γιά τίς εξαιρετικές ύπηρεσίες του κατά τήν 

διάρκεια τού &.γωνος, τιμήθηκε μέ τό &.ργυρούν &.ριστεϊον. 
Πιστοποιητικό τού ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α., μας κάνει 

γνωστή τήν δράση τού &.γωνιστού <Ιερέως (Π.Σ.Φ. Νο 42): 
«'Αποδεικτικό 

Πιστοποιώ ό υποφενόμενος έπί της όpιζομέ.νης εiς τόν Ποινικόν Νόμον 

Ποινης ώς καί τfις ύποχpεωσεως της άνικούσης πολιτικης άποζημιόσεως 

οτι ό συμπολίτης μας Οiκονόμος Διπλαpάκος κατοικος Καpεος τού Δίμου 

οiτύλου &μα εipχησεν ό υπέ.p άνεξαpτισίας Ίεpός άyόνας τεθεις έπικεφαλης 

Διαφοpών Συπενών καί πολιτών του πεντήκοντα τόν άpιθμόν καί ό ίοιος 

δαπάνας παpευpέ.θη εiς διαφόpους κατά τοίi εχθpοίi μαχας fίτοι εiς τήν 

πολιοpκίαν τοίi Φpουpίου Τpιπόλεως μεχpι της αλωσεως αύτοίi εiς των 

κατά τοίi Δpαμαλη εiς τόν νεόκαστpον εiς άpμυpόν καλαμών καί εiς τόν 

Πολυάpαβον Δια τοίiτο ετιμήθη μέ. 'Apyηpoίiν εθνώσημον. 

'Επειδη δέ. ό pηθείς συμπολίτης μας Οiκονομος Διπλαpάκος δέ.ν Άντι

μίφθη άpκούντος δια τάς έκδουλευσεις του τοίi χοpιyούμεν τόν παpόν εiς 

αύτόν [ ] πpός χpήσην του. 
τfj 15 Νοεμβpίου 1846 

έν λιμέ.νι* 

Οί οπλαpχηyοί 

, Ακολουθούν δύο ύπογραφές». 

Τό κείμενο τού Διπλώματος μέ τό όποϊο &.πενεμή θη στόν &.γωνιστή 
τό &.ργυρούν &.ρ"ιστεϊον είναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 43): 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 

Άφοίi ή Αύτοίi Μεγαλειότης ό Βασιλεύς έπεφόpτισε τήν έπί των Στpατιω

τικων Γpαμματείαν νά άπονείμυ εiς τόν Κύpιον Πέ.τpον Ίεpέ.α Διπλαpάκον 

έντίμως μεθέ.ξαντα τοίi ύπέ.p άνεξαpτησίας τfις Έλλάδος ήpωϊκοίi άyώνος 

τό συστηθέ.ν τήν 18130 Σεπτεμβpίου 1835 άpyυpοίiν άpιστείον παpαδίδεται 

*Λιμένων: Οlκ. ~Αρεοπόλεως τιjς επαρχίας Οlτύλου Λακωνίας. 
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τοίiτο εiς αύτόν μέ. τήν &δειαν τοίi νά τό φέ.pτι εiς πάσαν πεpίστασιν καί 

πpός πιστοποίησιν τούτου, τfί) έyχειpίζεται συyχpόνως καί τό παpόν 

Δίπλωμα. 

'Εν 'Αθήναις τήν 5 Μαίου 1844 
Τό Υ πουpyείον των Στpατιωτικών 

(ΤΣ) Π.Γ.Ρόδιος 

ό Διευθυντής τοίi Γpαφείου». 

·π επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν εκτη τάξη των &.ξιωμα

τικών. 

ιιι 
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29. ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΠΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡ ΑΦΩΝ: Κ. 50 IV/83 

Τό επίθετο τού Δοσιθέου Έπισκόπου Λιτζaς καί 'Αγράφων, fίταν 
Παναγιωτίδης καί κατήγετο από τό Καρπενήσι. 

Μεγάλη fίταν ή συμοολή τού Δοσιθέου στήν προετοιμασία τής επα
ναστάσεως τού 1821 καί τόν ξεσηκωμό της Δυτικης κυρίως ·Ελλάδος. 
Έκπροσώπησε τήν περιοχή του στήν Έθνική συνέλευση της Έπιδαύ
ρου τό 1822. Γιά τίς πολλές του ύπηρεσίες τού απενεμήθη τό 1837 τό 
αργυρούν αριστε'ίον. Τό αριστε'ίον έχει απονεμηθε'ί κατά τήν περίοδον 
της απολύτου Μοναρχίας (πρό τού Συντάγματος τού 1844) γι' αιJτό 
καί τό σχετικό δίπλωμα έχει τόν τίτλο ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί ύπογράφεται από τόν 'Όθωνα. Τά 
διπλώματα πού ακολουθούσαν απονομή αριστείων κατά τήν περίοδον 
της Συνταγματικης Μοναρχίας (μετά τό Σύνταγμα τού 1844) έχουν 
τόν τίτλο ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί ύπογράφονται από τόν 
ύπουργό τών Στρατιωτικών (προηγούμενα Π.Σ.Φ. Νο 43, 27). 

Τό 1865 οί κληρονόμοι τού Έπισκόπου ύπέοαλαν αl:τηση στήν επι
τροπή τών εκδουλεύσεων μαζί μέ τό Δίπλωμα απονομης τού αρι
στείου, τού οποίου τό περιεχόμενο είναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 44): 

«ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κατά τό άπό 18130 Σεπτεμβρίου 1835 Ήμέτερον διάταγμα άπονείμαντος 
τό αρyυρουν νόμισμα είς τόν Κύριον 'Επίσκοπον Αήτζας καί 'Αγράφων 
Δωσίθεον μέλος τijς συyκροτηθείσης κατά τό 1822 έθνικijς συνελεύσεως έν 
Έπιδαύρφ μέ &δειαν του νά φέρη τό evτιμον τουτο παράσημον εtς π&σαν 
πεpίστασιν, παρέχομεν πρός πιστοποίησιν τούτο τό παρόν Δίπλωμα δποyε
yραμμένον πάρ' Ήμων, tδίζf χειpί καί έσφραyισμένον μέ τήν Ήμετέραν 
μεγάλην σφραγίδα του Κράτους. 

'Αθήναι τήν 3 Φεβρουαρίου 1837 
'Όθων Ό έπί τών έσωτερικών 

Γραμματεύς τijς έπικρατείας 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
·π επιτροπή κατέταξε τόν επίσκ<?ΠΟ Δοσίθεο στήν τετάρτη τάξη 

των αξιωματικών. 

Π.Σ.Φ. Νο44 
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30. ΔΡΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 25 IV/93 
0 0 aγωνιστής Γεώργιος Δρουγας γεννήθηκε στήν Άράχωοα τής 

Λακωνίας. Μέ τήν εναρξη τής επαναστάσεως τό 1821 δ Δρουγας πήρε 
τά δπλα καί καθ' δλη τήν διάρκειά της ελαοε μέρος σέ πάρα πολλές 
μάχες κατά τών Τούρκων aλλά καί κατά τών Αtγυπτίων του Ίμπραήμ. 
Διεκρίθη γιά τήν γενναιότητα καί τήν aνδρεία του. 

Πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπογράφουν δ Λιάκος Γιατρά
κος καί aλλοι τρεϊς οπλαρχηγοί καί φυλάσσεται στά Α.Α. επιοεοαιώ
νει τήν δράση του aγωνιστου (Π.Σ.Φ. Νο 45): 

«ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι Όπλαρχηyοί τijς Λακεδαίμονος 

(έπί τfj όριζομένυ dπό τόν ποινιχόν Νόμον ποινfj, χαί έπί τfj ύποχρεώσει 

των dνηχόντων πολιτικών dποζημιώσεων) οτι ό έξ Άραχόβης τοίJ δήμου 

ΟlνοίJντος Γε.ώρy. Ίερεύς Δρουyiiς, &μα έξεppάyη ό ύπέρ άνεξαρτησίας τijς 

Έλλάδος dyών λαβών τά οπλα παρεύρέθη εlς τάς έξης κατά των έχθρων 

συyχροτηθείσας μάχας πολεμών yενναίως χαί άνδρείως, εlς τήν έν Κερα

σιαίς τijς Μαντινείας, εlς Βαλτέτσι εlς τάς διαφόρους των Τριχόρφων τijς 

Τριπόλεως yενομένας μάχας, εlς τήν &λωσιν αύτijς, εlς 'Άγιον Σώστην εlς 

τό έν 'Άρyει Φρούριον πολιορκημένος [έπί] δεκαοχτώ ήμέρας εlς Κουτσο

πόδι εlς ολας έν ένί λόyφ τάς εlς 'Άργος yενομένας [ ] εlς τό [Σούλι], 
χαί εlς Βόχαν τijς Κορίνθου, εlς τάς κατά τοίJ 'Ιμπραήμ Πασιii yενομένας 

μάχας εlς Γαμπριάν χαί εlς χαλικάκι τijς Κορώνης, εlς Καλάμας, εlς 

'Άχωβον εlς Νεόχαστρον κλπ. 

Γνωρίζοντες οθεν τ' dνωτέρω ώς άληθη δίδομεν τό παρόν μας rνα τφ 

χpησιμεύσυ οπου άνήχει. ' 
έν Σπάρτυ τfj 12 Νοεμβρίου 1846 

Ληάκος Γηατpάκος 

καί aλλες τρεϊς ύπογραφές. 
διά τό γνήσιον των άνωτέρω τεσσάρων ύποyραφών 

έν Σπάρτυ τfj 12 Νοεμβρίου 1846 
(ΤΣ) Ό Δήμαρχος Σπάρτης 

ε.μ. Μελετ6πουλος». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν τάξη τών στρατιωτών. 

·lfAJ"lι· 
' .. / 

·, 

Π.Σ.Φ.Νο45 
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31. ΕΞΙΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) 
ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 53 ΙΙ/38 

<Ο Παπαεμμανουήλ γεννήθηκε στά Ψαρά καί πέθανε στήν Σύρο τό 
1837.«''Αφησε τήν συζυyόν του Άyyέλικα καί τpία άνήλικα τέκνα εlς μεyίστην 
eνδειαν», δπως γράφουν σχετικά πιστοποιητικά πού φυλάσσονται στά 
Α.Α. 

"Ελαοε μέρος στήν επανάσταση του 1821 ώς <Ιερεύς aλλά καί ώς 
ναυτικός. ey πη ρέτη σε σέ διάφορα πλοία μεταξύ των οποίων καί σέ 
αvτό του διάσημου Πυρπολητή του 1821 Δ. Παπανικολfj. 'Αντίγραφο 
πιστοποιητικου του ετους 1853 πού ύπογράφει ό Δ. Γ. Παπανικολής 
καί φυλάσσεται στά Α.Α. &ναφέρεται στόν Παπαεμμανουήλ καί γρά
φει (Π.Σ.Φ. Νο 46): 

«Πιστοποιητικόν 
Ό ύποφαινόμενος πιστοποιώ διά τοu παpόVτος μου οτι ό ήμέτεpος συμπο
λίτης ίεpεύς Έμμανουήλ Νικολάου Έξιδάκτυλος [ ] dπ' άpχijς τοu ίεpοu 
dyωνος μέχpι τέλους εiς ολας τfiς κατά τοu iχθpou iκστpατείας μέ διάφοpα 
πλοϊα καθώς καί μέ τό iδικόν μου εiς τήν τοu Πειpαιώς, καί iτέλει μέ 
&πειpον ζηλον τά πpός τό συμφέpον τijς πατpίδος άποβλέπων τά χpέη του, 
καί ώς ίεpεύς, καί ώς άyωνηστής ναυτικός. 
Δίδω οθεν τό παpόν μου εlς τήν χήpαν σύζυyόν του διά νά τή χpησιμεύστι 
eνθα άνήκει καί εiς eνδειξιν τijς άληθείας ύποφαινομαι. 

iν 'Αθήναις τήν 28 'Ιαννουαpίου 1853. 

διά τήν Άντιypαφήν 
Άθijναι τfj 29 Μαίου 1865 
ό Δήμαpχος 'Αθηναίων. 
(ΤΣ) ύπογραφή ». 

Δ.Γ Παππfi vικολijς 

ιιι 

Π.Σ.Φ.Νο46 
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32. ΖΕΡΠΙΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ. 57111/81 

·ο 'Άνθιμος Ζερπϊνος γεννήθηκε στήν Κορώνη καί κατά τήν 

εναρξη τfjς επαναστάσεως ijταν αρχιμανδρίτης. 
Διαπρεπής κληρικός καί μέ μεγάλο κύκλο γνωριμιών μεταξύ των 

όμογενών κυρίως τfjς Ρωσίας, δπου δραστηροποιή θηκε γιά τήν προε

τοιμασία τfjς επαναστάσεως. Έπίσης δραστηρίως κινήθηκε στήν 
Ρωσία, ύπέρ τfjς επαναστάσεως, μετά τήν εναρξή της καί πρίν αναχω
ρήσει γιά τήν επαναστατημένη •Ελλάδα. Διέθεσε σημαντικά χρημα

τικά ποσά γιά τόν εφοδιασμό διαφόρων σωμάτων μέ τρόφιμα καί 
πολεμοφόδια δπως φαίνεται σέ αtτηση τοϋ κληρονόμου του Δ. Ζερπί

νου τοϋ ετους 1865 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί ή δποία αναφέρεται 
σέ 14.460 γρόσια. 'Έλαβε μέρος στήν εκστρατεία τfjς Κορώνης τό 1823 
καί στήν aποτυχη μένη εφοδο τοϋ 1824. 

Σέ επιστολή του τfjς 20ης Φεβρουαρίου 1824, αντίγραφο τfjς οποίας 
φυλάσσεται στά Α.Α., γράφει πρός τούς κατοίκους 'ίσως των Βουνα
ρίων, πού ijταν κωμόπολη τfjς Μεσσηνίας στήν επαρχία Πυλίας 
(Π.Σ.Φ. Νο 47): 

«Αlδεσιμώτατε παππα Δημήτρη, Κύριε 'Ηλία Καράπαυλε καί λοιποί 

άδελφοί πατριώται εuχώμεθά σας. 

Γνωστόν σας εlναι τά οσα διά τήν yλυκυτάτην πατρίδα ώς πατριώτης 

κατά τά άποδεικτικά τijς έπιτροπijς έκατέ.βαλον. Καί έπειδή εγώ πάλιν 

δπάyω πρός ώφέ.λειαν της πατρίδος οσον άπεράσrι άπό χέρι μου. Διά 

τοϋτο σάς λέγω οταν ό καιρός έ'λθrι όποϋ οί λοιποί πατριώται λάβουν ά;rό 

οσα Κατέ.βαλον νά fjθελεν yνωρήσεται καί νά δώσ~ται τοϋ άδελφοϋ μου. δι 

οσα μέ άκαρτεροίiν ώς καί των λοιπών. καί λαμβάνεται άποδεικτικόν διά 

τά οσα rjθε.Αε τού δοθοϋν. καί μετά τήν άνταμωσίν μας σας έπιστρέφφ τάς 

pετζεβούτας των οσων fjθελε τοϋ Μετρήσεται. δέ.ν έλπίζω νά φερθijτε δια

φορετιχii, ώσάν όποϋ ή πατρίς έλπίζει. Ό στοχασμός μου άποβλέ.πει πάλιν 

χρείας τυχούσης νά ώφελήσφ τήν πατρίδα νά μήν λείψω τοίJ πατριωτισμοίJ 

μου. 

τfj 20 φεβρ 1824 [λoyκii]. 
ό 'Αρχιμανδρίτης 

'Ά.νθιμος ζεpπfινος 

σiiς έπεύχομαι, εlρήνην,όμόνοιαν,σuμφωνίαν,έπ άyαθiρ τijς πατρίδος. 

115 
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θεωρήσας τό πρωτότυπον, μαpτupω οτι ϊσον άπαράλλαχτον έστί τiρ πρω-
τοτύπφ. 

τfj 2 σεπτεμ 1824 
, * ό eπαpχος Κοpώνης 

έν βουναριοις (ΤΣ) ύπογραφή ». 

Ι , Ι , ' ο· Ζερπ-ινος γιά τίς ανάγκες της επαναστάσεως ορέ-
Μετα απο αυτο ' - • z -

~~:ι.~φ~~&~;,~:~~~t~~ά~αζ~~ύ~όφ~:σ;ο:~~~~ (21 ;~~~~~~ 
182Σ4)., , - α εκτός από τόν "Α νθιμο Ζερπϊνο, ελαβε μέρος καί δ 

τον αγων , λ, , λλές μάχες καί 
αδελφός του Γεώργιο~ fι, Καλόγερ~ς. ?ο εμη_σε σε~~ απόφαση τfj ς 
τραυματίσθηκε στήν επιθεση κατα της Κορωνης. _ε - Πολέμου 
π οσωρινfjς Διοικήσεως της •Ελλάδος τ~ ·Υπου~γ:_ιο του οντα -
τΖν προοίοασε στίς 20 'Ιανουαρίου 1825 στον οαθμο της Πεντηκ ρ 
χίας. ,, ' , ' • ώνων καί 

Γ , , αδελφούς Ζερπίνου αιτηση στην επιτροπη αγ , 
ι~ τους, , ζεται στά Α Α ύπέοαλε τό ετος 1865 δ κλη ρονομος 

θυσιων, που σω · ., 
τους Δημήτριος Ζερπϊνος. 

*Βουνάρια: Κωμόπολις τfjς επαρχίας Πυλίας τfjς Μεσσηνίας. 

i 
: i 
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Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΊΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

33. ΖΟΥΓΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 

ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 58 Π/48 
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Ό Παπαγρηγόρης Ζουγλουδάκης, γεννήθηκε στά Χανιά τής Κρή

της, δπου καί ίερουργοϋσε καί i]ταν πρωτοσύγκελλος. 
Πιστοποιητικό τοϋ έτους 1844 πού ύπογράφουν ό Νομάρχης Ναυ

πλίου καί δύο Συνταγματάρχαι καί φυλάσσεται στά Α.Α., αναφέρει 
σχετικώς μέ τήν ζωή καί τήν δράση τοϋ Παπαγρηγόρη: 

«'Εν όνόματι τfίς άλ7Jθείας Πιστοποιείται οτι ό συμπολίτ7Jς μας Παπά 

Γρ7}γόριος Ζουγλουδάκ7Jς Κρης έκτης πόλεως Κυδονίας{χανίων) έγκατα

λειπων ολ7}ν τήν Πατρικήν κιν7Jτήν καί άκίνητον περιουσίαν του έντός τοίJ 

p7]θέντος Φρουρίου, καί προσφυγων μετά της μητρός του εlς τήν έκτός της 

εlρημέν7}ς πόλεως πανσέπτου μονfίς τοίJ Ί4 γίου 'Ιωάννου ύπέφερε τά πάν

δεινα κακά άπ' αύτάς τάς πρώτας ήμέρας τfίς δικαίας κατά των τυράνων 

έπαναστάσεώς μας, καθότι ένω ορμισαν οί αίμοβόροι όθωμανοί έξωθεν των 

φολαιων των ώς τήγρις έφόνευσαν κατά πρωτον εlς τήν p7Jθείσαν μονήν 

(των καλογραιων) τήν μητέρα του μέ τούς έκεί συyyενείς του καί λοιπούς 

χρ7}στιανοίJς κατασπαράξαντες τους μέ τόν θ7Jριοδέστερον τρόπον καί μόλις 

διαφυλάχθ7} μόνος ό περί οδ ό λόγος, ώς έκ θαύματος καί οτι πεpιευρφκό

μενος άδιαλείπτως εlς τά στρατόπεδα f;γονίζετο τόν ύπέρ πίστεως καί 

Πατρίδος καλόν άγώνα Σκλ7Jραγογούμενος κακουχούμενος, καί ύποστάς 

τήν ζωήν του πολλούς κινδύνους μέ καρτερίαν εlς τήν αίμοτοβαφθείσαν Ύfίν 

έκείν7Jν της Γεννήσεώς του μέχρι τοίJ 1824». 
Μετά τίς πιό πάνω περιπέτειές του στήν Κρήτη, ό Παπαγρηγόρης 

εγκαl;έλειψε τό νησί καί έφθασε στήν Πελοπόννησο, δπου συνέχισε 
τόν αγωνα του κατά των Τούρκων. 

Πιστοποιητικό τοϋ έτους 1846 πού ύπογράφεται από τούς Π. Μαυ
ρομιχάλη, Π. Γιατράκο καί Ί. Γρηγοράκη καί σέ αντίγραφο σώζεται 
στά Α.Α. γράφει γιά τήν μετά τό 1824 δράάη τοϋ Παπαγρηγόρη 
(Π.Σ.Φ.Νο48): 

«Πιστοποιοuμεν οτι ό Παππά ΓρΎJγόριος Ζουγλοδάκ7Jς Κρής έκ 

της Πόλεως Κυδωνίας (Χανιά) ύποφέρας πάνδεινα δεινά εlς iούς διαφό

ρους της Πατρίδος του Κρήτης πολέμους, έγκατέλ7]φε θύματα της θ7]ριω

δείας των άγρίων όθωμανωνΙΙτούς γονείς του, άπολέσας συγχρόvως τήν 

κοινιτήν καί άκοίνιτον περιουσίαν του, διασωθείς δέ ώς έκ θαύματος άπό 

τάς χείρας των άπίστων τούρκων καί έλθόν εlς τήν έλευθέραν έλλάδα, 
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συμέθεξε μέ ζηλον καί ένθουσιασμόν εiς διαφόρους κατά τήν Πελοπόνησον 
καί Στεραιάν έλλάδα πολέμους κατά των Τούρκων. 

είς lνδειξιν οθεν της dληθείας δίδομεν τό παρόν μας είς τόν είρη
μένον διά νά τοίJ χρησιμεύσrJ lνθα δεϊ. 

έν 'Αθήναις τήν 31Μαρτίου1846. 

'ΕπικυροίJται τό yvήσιον των 
ό!vτικρυ τεσσάρων ύποyραφων. 

'Αθήναις τΌ 7 Αύyούστου 1846. 
Δημαρχ.Πάρεδρος 

Ε.Βενιζέλος 
(Τ.Σ.) 

Π. Μαυρομιχάλης 
Π. Γιατράκος 
Δ. [] 

Ίωαν. ΓΡ7JΎοράκης 

'Ίσον dπαράλακτον τφ πρωτοτύπφ 
Γύθειον τfj 20 Νοεμβρίου 1846 

ό Δήμαρχος Γυθείου 
Ν.Μελισουpγός 

'ΕπικυροίJται ή yvησιότης της dνωτέρω ύποyραφης τοίJ προκατόχου μας 
Ν. ΜελησουρyοίJ. Γύθειον τf117 Μαρτίου 1849. 

(ΤΣ) ό Δήμαρχος Γυθείου 
Δ.Γ.ΓΡ7JΎοράκης». 

0

Η επιτροπή &γώνων καί θυσιών κατέταξε τόν &γωνιστή στήν 
έΟδόμη τάξη των &ξιωματικων. 

(ί .. 
Υ 

ΠΣ.Φ.Νο48 

. j1 
i 
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34. ΖΩΓΡ ΑΦΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 58 IV/113 

<Ο αγωνιστής αvτός γεννήθηκε τό 1789. Κατά τήν εναρξη της επα
ναστάσεως ijταν <Ιερομόναχος στήν <Ιερά Μονή Βαρνάκοοας Δωρί
δας. Έπικεφαλης μεγάλου αριθμοϋ πολεμιστων ελαοε μέρος σέ πολλές 
μάχες από τό 1821 εως τό 1828 καί διέθεσε διάφορα χρηματικά ποσά 
γιά τήν διατροφή των ανδρων πού τόν ακολουθοϋσαν, αλλά καί γενι
κώτερα γιά τίς ανάγκες τοϋ αγωνος. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1847 πού ύπογράφει δ οπλαρχηγός της 
Δωρίδος Τριαντάφυλλος 'Αποκορίτης καί σώζεται στά Α.Α. μας 
κάνει γνωστή τήν δράση τοϋ αγωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 49 καί 4φ): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τη όριζομένη άπό τόν Ποινικόν 

Νόμον ποινεί καί έπί τfi έπιχρεώσει πολυτικης άποζυμηόσεως οτι ό Ιερο
μοναχος τfίς διατηρομένης Μονης Βαρνάκοβας κειμένης κατά τήν περιφέ

ρειαν του Δήμου Ποτιδανίας της έπαρχιας Δωρίδος Παρθένιος Ζωyράφου 

έτών 58 &μα έξεράyει ό ύπέρ άνεξαρτησίας της πατρίδος Ίερός άyών 
άδραξε τά οπλα εlς χείρας καί fικουλούθησεν τούς τότε όπλαρχιyούς Δημον 

Σκαλτζ&ν καί Τριαντάφυλον άποκωρίτην άπό τό 1821 μέχρι τό 
1828. 'Επαρευρέθη μετ' αύτών εlς τάς άκολούθους κατά τών έχθρών 
μάχας 7fτοι εlς Ναύπακτον, εlς άντηppιον, εlς Καλιακούδαν, κατά τού 

Σκόνδρα πασι& σταλμένος άπό τούς άνωτέρω όπλαρχιyούς εlς άyάθωνη, 
[ } εlς άράχωβαν, κατά τού Μουστάμπεί", καί εlς τήν πολιορκίαν του 
Ίδίου Μαναστηρίου Βαρνάκωβας κατά του Σατράπου καί [ ] εlς ολον τό 
άνωτέρω διάστημα του πολέμου ό Στρατιώτης οδτος eδειξε yενεοφυχίαν 
καί ύπακουήν εlς τούς άνωτερούς του. 'Όχι μόνον τούς πολέμους εlς οδς 
παρευρέθη άλλά έξόδευσεν ό εlρημένος άνωτέρω Στρατιώτης περίπου των 
2000 χιλιάδων δραχμών πρός διατροφήν τούς όποίους εl)cεν πάντοτε 100 
περίπου ύπό τήν όδηyίαν του τά όποία ε[ναι γνωστά εlς πολλούς όπλαρχι
yούς τού δυστυχούς άνωτέρω Στρατιώτου. 

Γνωρίζων λοιπόν μεταθετικώτητος τά προσιμειωθέντα καί τόν Στρα
τιώτην τουτον μή άνταμηφθέντα μέχρι τουδε παντελώς παρά της Βασ. 
ύμών Κυβερνήσεως εύοδιάζω κατ' αί'τησίν του αύτών μέ τήν παρουσα μου 

πιστοποίησιν, ίνα τ~ χρησιμεύστι άνηκόντως. 

έν Παλαιοξαρίφ ό όπλαρχιyός 

την 18 Μαρτίου 1847 Τpιαντάφιλος αποκοpιτιζ 

άvτισuvταyματάpχης 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Έπικυρουται τό γνήσιον τfίς ύποyραφης 

του άντισuνταyματάρχου τpιαντ. άποκοpίτου 

[Κ. Παλαιοξ} τήν 18 Μαρτίου 1847. 
αντί του Δημάρχου 

ποτιδανείας ό πάpεδpος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

121 

<Η επιτροπή των εκδουλεύσεων κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευ

τέρα τάξη των ύπαξιωματικων. 

11 
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35. ΖΩΡ ΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 591/18 

,, <Ο Π_α,πακοσ~a.~ γεννήθηκε στό χωριό Κούμανη τfjς 'Ηλείας. 
, Ελαοε με~ος ~την επανάσταση του 1821 aπό τήν aρχή εως τό τέλος. 
Ε~ικεφαλης, παντοτε συγχωριανων του πολέμησε σέ πολλές μάχες καί 
δι~θεσε ~εχαλα χρηματικά ποσά γιά τίς aνάγκες του aγωνος. Διε
κριθη για, την γενναιότητά του γι' αυτό καί τιμήθηκε μέ τό aργυρουν 
νομισματοση μο. 

~έ πιστ?ποιη~ικό πού ύπογράφει 6 Χρυστ. Σισίνης καί φυλάσσεται 
σ~α Α_.Α. ανα'fρ~φετ~~: «'Εστ~θη lνας άπό τούς Καλλίτεpους άξιωματικούς 
της Καπ~λης». ο, ιδιος ε~αοε μερος στήν εξέγερση τfjς 3ης Σεπτεμβρίου 
1843 στην πλατεια Συνταγματος των, Αθηνων. 

'Έγγραφο του 1825 aπευθυνόμενο στόν Παπακοσμa. γράφει 
(Π.Σ.Φ. Νο 50): 

"' «Παππακοσμα Ζώpα χαίpοις 
α~α λάβ~ς τό παpόν μου άμέσως χωpίς νά χάσης καιpόν νά μαζώξης ολα 
:α παλ:καpι,α το~ χωpιο~ σου καί νά έ'λθης είς τήν Γαστούνην διά νά πaμε 
οπ~υ τ~ χ~εος ryς πατp:δος μας φωνάξει. ξεύpω πως είσε δυσαpεστημένος 
δι~τι, δεν επ_,ληpωθης τους λουφέδες*των στpατιωτων σου, άλλά καί αύτό 
θα το διοpθοσομεν οταν έ'λθης κάτω. 

,, σέ ~εpι~ένω ;;,ωpίς &λλο δεϊξε καί τώpα τήν πpοθυμίαν σου καθώς τήν 
ε'δειξες εις τοσαις iλλαις πεpιστάσεις καί δέν θά χάσης ταiJτα καί μένω 

Αεχενά τήν 8 Οκτοβpίου 1825 Xp. Σισίνης 
'ΕπικυpοiJται ή yvησιότης τijς άνωτέpω ύπογpαφfίς 
τoiJ Συνταγματάρχου Κυpίου Xp. Σισίvη. 

έν Κούμαvv τήν 15 Νοεμβpίου 1840 

ό Δήμαpχος Φολόης 
,, ,, (ΤΣ) Π.Ρο8όπουλος». 
,Αλλο εγyραφο του ετους 1835 σχετικό μέ τόν Παπακοσμa. καί τήν 

δραση ~ου ~πογράφεται aπό τόν Θ. Κολοκοτρώνη, φυλάσσεται στά 
Α.Α. καιγραφει (Π.Σ.Φ. Νο 51): 

, «Πι~τ~π~ιοiJμε~ οί ύπ~φαινόμενοι εύσυνειδότως οτι ό Παππακοσμας 
Ζωpας απο το χωpιον Κουμανη τijς Κάπελης &μα fjpχισεν ό ίεpός άγών 

*Στιtν περίοδ_ο τl]~ ε7;αναστάσεως λουφές λεγόταν ό μισθός πού πλ1]ρωνε 1] Κυοέρνηση 
στους στρατιωτες η οι καπεταναίοι ατούς dγωνιστάς. 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 125 

τεθείς έπί κεφαλfίς πολλών συγχωpιανών του, τούς όποίους έξ lδίων του 

έμισθοδότει, eτpεξε μέ πpοθυμίαν οπου ή χpεία τijς πατpίδος έκάλει καί οχι 

μόνον αύτός ό ί'διος eδειξεν εlς τάς μάχας μεγάλην γενναιότητα καίτοι 

ίεpεύς, άλλά καί τούς &λλους διά τoiJ παpαδείγματος καί έπαγγέλματός 

του έφιλοτιμοiJσε νά άνδpαγαθήσωσιν. έκτός δέ τούτων συνεισέφεpε καί 

άδpός, χpηματ. θυσίας ύπέp των κοινών άναγκων χωpίς νά λάβv ούδεμίαν 

άποζημίωσιν καί έπλήpωσεν άpκετήν ποσότητα έpάνων, καί έν γένει δει

χθείς &ξιος όπαδός καί πιστός τoiJ Δεσπότου του τοίi άειδήμου Γεpμανοίi 

Παλ. Πατpών ύπέστη πάντα τά τοίi πολέμου δυστιχήματα καί κακουχίας. 

Συνεσθανόμενοι τήν άδικίαν του, διότι ώς ίεpεύς καί άξιωματικός δέν 

έλαβε τήν παpαμικpάν άμοιβήν άπό τό έθνος, τoiJ έγχειpίζομεν τό παpόν 

μας διά νά τοίi χpησιμεύσv οπου δεϊ. 

έν 'Αθήναις τήν 19 Νοεμβpίου 1835 
Θ: κολοκοτpώvης [ ] ». 

Τό περιεχόμενο του aργυρου νομισματοσήμου εΙναι τό έξης: 
(Π.Σ.Φ. Νο 52): 

«ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΡΤΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

Πpός 

τόν Κύpιον Κωσμaν Ίεpέα Ζώpα έκ Κούμανης 

Ή Αύτοίi Μεγαλειότης ό Βασιλεύς, ηύδόκησε νά έγκpίνv νά δοθfι κατά 

συνέπειαν των τfίς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834 καί 18/ΒΟ Σεπτεμβpίου 
1835 διαταγμάτων εlς τόν Κύpιον Κωσμaν Ίεpέα Ζώpα τό άpγυpοίiν 

· Νομισματόσημον, δι' άνταμοιβήν των κατά τόν ύπέp άνεξαpτησίας πόλε
μον έκδουλεύσεών του, καί χοpηγεϊ εlς αύτόν τήν ιΧδειαν νά τό φέpv εlς 

πaσαν πεpίστασιν. Τό δίπλωμα τoiJ Νομισματοσήμου τούτου έγχειpίζεται 
' , 
οσονουπω. 

Πεpί άπονομfίς 

άpιστείου τoiJ άγωνος 

'Αθfίναι τήν 25 'Απpιλλίου 1844 
Ό ύπουpγός 

(ΤΣ) Π.Γ.Ρ68ιος 

ό Διευθυντής τoiJ Γpαφείου». 

'Από aλλο πιστοποιητικό το'Q ετους 1844 πού ύπογράφει 6 Χ. Σισί
νης πληροφορούμεθα δτι 6 παπα-Κοσμa.ς ελαοε μέρος στίς μάχες: 
«Πούσι, Πατpων, Μεσολογγίου, 'Αθηνών καί εlς ολας τfίς 'Ηλείας μετά τήν 

εlσβολήν τοίi Ίμπpαήμ». 
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"'Ολα τά πιό πάνω πιστοποιητικά ύπέοαλαν στήν επιτροπή &γώνων 
καί θυσιών τό ετος 1865, μετά τόν θάνατο του &γωνιστοiJ, μέ αl:τησή 
τους οί κληρονόμοι του Γεώργιος, Λύσανδρος, Αικατερίνη, Εuγενική 
καί Άναστασία Ζώρα. Στήν αl:τησή τους οί κληρονόμοι του Παπα
Κοσμα γράφουν: « ... έκpέμασεν έπί τών ίεpών ι:Χμφίων του τήν σπάθην καί 
τεθείς έπί κεφαλfjς πολλών _ξJλων fδpαμεν ... » καί aφoiJ εξιστορούν τήν 
δράση του καταλήγουν: «Καί μ' δλα ταuτα ή Σ.αϋτη 'Επιτpοπή, &ς μάθη μέ 
fκπληξίν της, οτι ό τοσαύτας πpός τήν Πατpίδα πpοσενεyκών έκδοuλεύσεις 
Πατήp μας, άπεβίωσεν πένης ούδεμίαν ι:Χνταμοιβήν λαβών ποτέ παpά τfjς Κuβεp
νήσεως». 

0

Η επιτροπή έκδουλεύσεων κατέταξε τόν &γωνιστή στήν έΟδόμη 
τάξη των &ξιωματικών. 
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36. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΕriΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ: Κ. 6111 
Ό Θεοδώρη 'Ε , . ., τος πισκοπος Βρεσθένη * - c , , 

ηταν, Αναγνωστόπουλος γε , θ , ς 'του οποιου το επώνυμο 
1787 καί πέθανε τό 1843, 'Αν~ η~ε στη,ν Νεμνίτσατης Γορτυνίας τό 
<Εταιρεία καί προσέφερε ~ό ~ο το,υς πρωτ?υ~ μυή,θηκε στήν Φιλική 
. - ν εαυτον του για την διαδ , , 
των σκοπων της. Έμύησε-στά τ- Φ λ _ 0 , οση και επιτυχία 
χας καί σημαίνοντα πρόσωπαη~, ι ~κη~ Εταιρε~:_ας πολλούς <Ιεράρ-
&φου εvλόγησε τά <Ελληνικά ο~λ: τη;' εναρξη ~η,ς ~πα~αστάσεως, 
στρατιωτικού τμήματος καί στ~δν Μυστρ~, ετεθη επικεφαλη ς 
τήν Τρίπολη. "Ελαοε έ σ~ρατ?πε ευσε στα Βέροαινα εξω &πό 
Δολιανων καί ή προσ:Ο;:ς στ~ μ~χ~ς ~αλτετσίου, Βεροαίνων καί 
ενω ol, επαναστάτες πολιορ το~ αυ~ες ηταν σημαντική. Τό 1822 καί 

, κουσαν το Ναύπλιο " δ 
τευσεις μέ τούς πολιορκουμ, , , : αρχισαν ιαπραγμα-
του Φρουρίου <Ο Θεοδώ ενους γ~α_την παραδοση της πόλεως καί 
κατά τήν διάρ~εια των δ ρητος, που ήταν μεταξύ των πολιορκητων 

ιαπραγματεύσεων π ' , ' 
νει τήν παράδοση τη-ς 'λ , _ ' ροκειμενου να διευκολύ-
" c < πο εως και του Φρουρί , , , 
ετσι η αιματοχυσία δέχθ , ου και να αποφευχθεί 
κουμένους Τούρκ~υς τόη~εΙν~ κρατη~εί ώς δμηρος &πό τούς πολιορ-
δ ν ουνιο του 1822 Με ' ' , , , 
ιαρκουσαν οί διαπραγματεύσει ε < , . ;α α'!!' α~το καί ενω 

πεδιάδα του "Αργους. Οί Του κ~ι γινε, η εισοο~η του, Δραμαλη στήν 
Θεοδώρητο καί επί εξι μfjνε ρ , φυλακ~σα~ τοτε στο Παλαμήδι τόν 
τατες συνθfjκες. ς παρεμεινε αιχμαλωτος κάτω &πό &θλιό-

, 'Έλαοε μέρος στήν συνέλευση των Κ λ ζ- , , 
εθνική συνέλευση του "Α " α τε ων και στην δευτέρα 
Π'θ , στρους οπου καί εκλέχθ , , 

ε α;ε παμπτωχος τό 1843_ ηκε αντιπροεδρος. 

Στα Α.Α. φυλάσσεται αϊτ σ - " 
στήν επιτροπή &γώνων καί θ~ 1! τ~υ ,ετου~ 1865 ;ήν, όποία ύπέοαλε 
ρης. Στήν αϊτηση πού &να έ ι:ν ο αν,ιψιος του Ιωαννης Γ. Λάσκα
Θεοδώρ~του, &να~ράφονται~άρέ~~: στο εργο &λλά καί τό τέλος του 

«Αιτησις πεpί άμοιβfίς των κλ ο , - , ' 
Θεοδωpήτου Σελλασίας. ηp νομων του ποτε αpχιεpέως Βpεσθένης 
'Αθfίναι τήν 15 'Απpιλίου 1865 
π / / ' ' 
pος την εν 'Αθήναις lπί τοίJ άyώνος lπιτpοπήν. 

*'Ή sπισκοπι] Β εσθέν , 
ρ ηςμετονομασθηκεσέsπισκοπη'Σελλ , · ασιας. 
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Ό ~οίδημος άpχιεpεύς Βpεσθένης Σελλασίας ό Θεοδώpητος ό κατά τόν 

Άπpίλιον του lτους 1843 επί της φάθας άποθανών καί δημοσίrf δαπάνΏ 
ταφεϊς, του όποίου δλη fι πεpιουσία συνίστατο εiς μίαν πενηχpάν κλίνην, 

lνδεκα κοχλιάpια καί lνδεκα μεξικανικά τάλληpα, ό Θεοδώpητος Βpεσθέ

νης τοϊς πάσι τά πάντα, κατά τόν Παυλον γενόμενος, ύπηpέτησε τήν 

πατpϊδα πολυειδώς καί πολυτpόπως. ώς άpχιεpεύς άφιλοκεpδείας στpατευ

όμενος ύπέp τfίς εκκλησίας του Χpιστου διεκόσμησεν αύτήν διά των άpετών 

αύτου καί τών πνευματικών άyώνων του, άγωνισάμενος τόν καλόν 

άyώνα, εlς δν καί ετελεύτησεν, εμμένων πιστώς καί άδιασίστως εiς τάς 

διατάξεις τών άποστολικών κανόνων, καθ' ών δέν κατίσχισε τότε ή Βασι

λική εκείνη επιμονή καί άντίδpασις' ώς πολίτης δέ καί πιστόν τέκνον της 

πατpϊδος ενθουσιών εiς τόν ύπέp άνεξαpτησίας τfίς πατpϊδος άγώνα ύπηpέ

τησε στpατιωτικώς καί πολιτικώς καθ' δλας τάς κpισίμους πεpιστάσεις τfίς 

πατpϊδος, καί ούδόλως ήλάττωσαν τόν ενθουσιασμόν αύτου, οίfτε του 

εχθpου τά σμήνη μέ τά όποϊα επολέμησε γενναίως, οίfτε ή σκληpαγωγία 

καί κακουχία τών στpατιωτικών εκδpομών εκτιθέμενος εiς τόν καύσωνα 

καί τόν παγετόν, οίfτε του Ναυπλίου ή ταλαιπωpία επί ίκανους μfίνας lνθα 

lμεινεν ώς δμηpος, καί δπου άντί fipτoυ lσιτίσθη βαμβακόσποpον, άντί 

συγγενών καί φίλων πεpιεστοιχεϊτο άπό τόν εχθpόν τrjς πατpϊδος καθ' οδ 

ώς λέων εν κλοβφ καθήμενος ήτένιζεν ύπεpηφάνως. αύτός οδτος ό Βpεσθέ

νης δστις καί ώς πολιτικός καί ώς στpατιωτικός καί ώς κληpικός κατ' 

ούδέν εφάνη κατώτεpος των μεγάλων εκείνων άνδpών της πατpϊδος, άπέ

θανεν επί τfίς φάθης πένης πενέστατος, ώς είναι πασίγνωστον, ούδεμίαν 

· λαβών άπό τό lθνος άμοιβήν τών κόπων καί θυσιών του μέχpι τfίς ήμέpας 
καθ' fίν άπεβίωσεν. 'Αποθνήσκων ό άοίδημος μίαν μόνην εύχήν καί lντο

λήν &φησεν εiς τούς πεpί αύτόν τότε παpευpεθέντας φίλους, τήν εύχήν ύπέp 

τfίς εύημεpίας τfίς πατpϊδος, ύπέp fις ήγωνίσθη, καί τήν εντολήν του νά μήν 

άποθάνωσι καί οί κληpονόμοι αύτου, τά πνευματικά τέκνα του, ώς αύτός 

επί τfίς φάθης πένης καί &ποpος, ύπέp ών όφείλει τό lθνος νά λάβ'(] πpό

νοιαν. Οί νόμιμοι κληpονόμοι του άοιδήμου Βpεσθένης του Θεοδωpήτου 

Σελλασίας εiσίν οί τpεϊς όμοπάτpιοι καί όμομήτpιοι άδελφοί αύτου, ή Θεο

δώpα Β. 'Αναyνωστοπούλου (σύζυγος του ποτέ Γεωpγίου Θ.Λάσκαpη καί 

μήτηp του εύσεβάστως ύποσr;μειουμένου), ό Κωνσταντίνος Β. 'fιναyνω

στόπουλος καί ή Τασία Β Άναyνωστοπούλου σύζυγος του ποτέ 'Αναyνώ

στου Βpαχνου τούς όποίους άναyνώpισαν ώς τοιούτους fίτοι ώς κληpονό-

ψ] 
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μους αύτου καί τό Δικαστήριον των έν 'Αθήναις πρωτοδικών διά τijς ύπ' 

άριθ. 8308 τijς 12 'Ιουνίου 1843 άποφασεώς του τijς όποίας έπισυνάπτεται 
ώδε άvτίyραφον, καί έν τfj όποία προσαρτάται άποδεικτικόν του τότε φαρ

μακοποιου Γεωρyιάδου δι οίi βεβαιουται, οτι οί δύω άδελφοί του άοιδή

μου, ή θεοδώρα καί ό Κωνσταντίνος ώς κληρονόμοι αύτου έπλήρωσαν 

χρέη του iδίου. 

'Έyyραφα τινά άφορώντα τάς πολιτικας καί έκκλησιαστικάς ύπηρεσίας του 

άοιδήμου διεσώθησαν καί έπισυνάπτονται ώδε, τά άφορώντα ομως τάς 

στρατιωτικάς ύπηρεσίας του, η διηρπάyησαν καθ' ον καιpόν άπεβίωσε, μή 

ύπαρχόντων τότε ένταυθα των κληρονόμων αύτου, η άπολέσθησαν 

τυχαίως, άλλ' ομως αί στρατιωτικαί έκδουλεύσεις καί θυσίαι αύτου ύπέρ 

του eθνους, όχι μόνον εlσί yvωσταί εiς τήν Σ. ταύτην έπιτροπήν, άλλά καί 

εlς τό Πανελλήνιον καί εiς τήν Ίστορίαν. Εύτυχως διεσώθη τό ύπ' άριθ. 

4188 της πρώτης Νοεμβρίου 1834 eyyραφον του κυρίου Νομάρχου 
Λακωνίας οπεp έπισυνάπτεται ώδε, καί έκ του όποίου έξάyεται οτι ό άοί

δημος Σελλασίας ύπέβαλε τότε πρός τήν Γραμματείαν των έσωτερικων 

eκθεσιν των ύπηρεσιων του στρατιωτικών καί πολιτικών. έν τούτοις ή 

κηδεία αύτου έyένετο μέ τελετήν ύποστρατήyου, κατά τό πρόγραμμα τijς 

κηδείας τijς 26 'Απριλίου 1843 οπερ έπισυνάπτεται ώδε. Τά eyyραφα του 
άοιδήμου μέ αϊτησιν περί άμοιβης ύπεβλήθησαν έyκαίρως ιΧλλοτε άπό τούς 

κληρονόμους αύτου πρός τήν τότε έπιτροπήν καί πρός τό άρμόδιον ύπουρ

yείον, ώς βεβαιουται έκ τijς έν πρωτοτύπrρ συνημμένης ώδε άναφοράς του, 

καί έκ των δύω έπισήμων έyyράφων, του μέν του Δημάρχου Τριπόλεως 

ύπ' άριθ. 1605 τijς 17 Δεκεμβρίου 1845, του δέ του Νομάρχου 'Αρκαδίας 
ύπ' άριθ 3768 τijς 15 Μαίου 1846 άλλ' όχι μόνον ούδεμία άμοιβή έδόθη, 
ούδέ κ&'ν άκρόασις καί διά τουτο άληθως πολλοί άyωνισταί eλληνες, 

μοχθήσαντες καί θυσιάσαντες ύπέρ του eθνους, έν οτς καί ό άοίδημος Σελ

λασίας, άπέθανον έπί τijς ψάθης πενέστατοι θλιβόμενοι καί άyανακτουντες 

καί καταρώμενοι τούς παραιτίους. έν τούτοις πας τις πιστεύει 7fδη άδιστά

κτως, οτι ή Σ αϋτη έπιτροπή, δημιούργημα τijς έθνικfίς συνελεύσεως καί 

συyκειμένη έκ των Κυριωτέρων έπιζώντων μελών του Ίερου άyωνος, λεί

ψανα του μεγάλου καί ένδόξου έκείνου κατορθώματος οπερ εξέπληξε πaσαν 

τήν ύφήλιον, ή έπιτροπή αϋτη θά pίψτι βάλσαμον εiς τά τραύματα, θά 

δικαιώσυ τούς άδικημένους, διά τijς καταλλήλου άμοιβης, έν ο[ς καί τούς 

νομίμους κληρονόμους άδελφούς του άοιδήμου Σελλασίας, καί θά 
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θ , Ό , 
δ , rrYΙ το'ν α'yω-να τόν όποίον έλάμπρινον τά κατορ ωματα, αι υσιαι, 
ικαιω-u ' , , "δ ' 
' καρτερία καί η' ύπομονή έκείνων, τούς όποιους προκειται η ,η να 
η 'κλ ' - ' κ'Τ"'Υ/σεως 
δ ω, rrYI καί έπί πaσι τούτοις πιστεύω οτι, ε ειπουσης της αyανα .. / 
ικαι -v . - , , - "θ ' - ' ό 
- 'δ ουμένων θά έπiλθrι ή εύλοyία του θεου επι του ε νους ημων απ 

των α ικ Ί ' ' , , ' ' , ' ίε ά 
, όποίον eπί τεσσεράκοντα ήδη eτη έξiλιπεν η ενοτης και η αyαπη, η ~ 

;:είνη αύταπάρνησις των πατέρων μας καί τό όποίον κοιλύεται δυστ~χως 
εiς τήν διαίρεσιν καί τόν κομματισμόν καί τάς προσωπικάς άντεκδικησε~. 
'θ η' εύv~ καί -ii εύλοyία των eπιζόντων καί 7fδη δικαιουμένων άyωνιστων 

ει ε Νι ·ι , _ θ _ 
νά έπαναφέμο τήν 'Ελλάδα εiς τήν εύλοyιαν του εου. 

Εύπειθiστατος 
Ι.Γ.λάσκαp7]ς». 

, , , ' ·1 ' :η στ:η' ν πρώτη τάξη των 
'Η επιτροπή κατεταξε τον αγωνιστ:η εραρχ 

&.ξιωματικων. 

ι8 
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37. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΟΥΒΙΣΙ'ΑΣ: Κ. 6111/80 

·ο Έπίσκοπος Θεόκλητος γεννήθηκε στό Πετροοούνι του πρώην 
Δήμου Καρδαμύλης τfjς Μάνης τό 1758 και &νfjκε στήν οικογένεια 
'Αλεπουδέα. Περί τό 1810 εχειροτονή θη 'Επίσκοπος' Α νδρουοίστας* 
καί τό 1820 σέ μεγάλη ήλικία (62 ετων) εμυήθη στήν Φιλική "Εταιρεία. 
Μέ τήν έναρξη του &γωνος παρά τήν ήλικία Ί:ου &κολούθησε τά στρα
τιωτικά τμήματα των Μανιατων καί έλαοε μέρος στήν πολιορκία της 
Τριπόλεως καί τήν μάχη των Τρικόρφων. Κατά τήν διάρκεια των επι
δρομων του 'Ιμπραήμ (1825-1826) διέθεσε πάν δ,τι εΙχε γιά τήν συντή
ρηση σώματος &γωνιστων &πό τήν Μάνη καί &κολούθως &.πεσύρθη 
πάμπτωχος στήν Καρδαμύλη δπου πέθανε στερούμενος των πάντων, 
τό 1828. 

Τό 1862 ύπέοαλαν αϊτηση στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιων οί εκ 
μητρός έγγονοι του Έπισκόπου, Στυλιανός 'Αλεπουδέας Μιχαλινά
κος καί λοιποί. Μέ τήν αϊτησή τους ύπέοαλαν καί τό έγγραφο τfjς 
Φιλικής "Εταιρείας (Π.Σ.Φ. Νο 53) καθώς καί &.ποκρυπτογράφησή 
του (Π.Σ.Φ. Νο 54). Καί τά δύο αvτά έγγραφα φυλάσσονται στά Α.Α. 
Άπό aλλο έγγραφο πού ύπογράφει ό aγιοταφίτης Ματθαιος, φαίνε
ται δτι ό Θεόκλητος τόν 'Απρίλιο του 1825 έδωσε σάν πρώτη δόση γιά 
τίς &νάγκες 40 &.γωνιστων &πό τά Λιασίνοοα 800 γρόσια. Τό περιεχό
μενο τfj ς &.ποκρυπτογ ραφή σεως του εγγράφου τfj ς Φ ιλικfj ς 0Ε ταιρείας 
έχει ώς έξης: 

«7[ Ελeφθepία 7f θάνατος 
Εlς τό δνομα, τeτς, μeλούςeις, ςοτeιpeίας. 
Κκαθηepόνο, ηepέα φηληκόν, κέ αφηepόνο elς την άyάπην της, φηληκfίς 
Ετepήας, κέ ής τήν ήπepάσπησην τόν Μeyάλον Ιepέον eλeφςηνήον τόν 
σημπολήτην Επήςκοπον Θeόκλητον ανδpουβηςτας, αποςπάpτην eτόν eκςή
ντα δήο έπαyκέλματος ςτpατηοτηκοίJ ός θepμόν ήπepαςπηςτήν τής έβδeμο
νήας τfίς Πατpήδος κατηχηθέντα παp' έμοίJ. 

Μeτάφpασης τοίJ συνημμένου έταιpικοίJ Γράμματος». 
"Η επιτροπή κατέταξε τόν Θεόκλητον στήν πέμπτη τάξη των &ξιω

ματικων. 

*Ά νδρουοίστα: Κοινότητα τοϋ πρώην Δ 1]μου Καρδαμύλης Λακωνίας. 
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38. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ: Κ. 62/20 

co Μητροπολίτης 'Αθηνών Θεόφιλος γεννήθηκε στήν Πάτρα τό 
1800 καί τό επώνυμό του fjταν Βλαχοπαππαδόπουλος. Μέ τήν εναρξη 
της επαναστάσεως τό 1821 ήταν κληρικός κοντά στόν Παλαιών 
Πατρών Γερμανό, τόν όποϊο καί ακολούθησε σέ δλους του τούς 

αγώνες καί τίς περιπέτειές του κατά τήν διάρκεια της επαναστάσεως 
καί μέχρι τού θανάτου του. Τό 1865, Μητροπολίτης πλέον τών 
, Αθηνών, δπως αναγράφεται στόν φάκελό του, ύπέοαλε αtτηση στήν 
επιτροπή αγώνων καί θυσιών γιά δεύτερη φορά, «καθ' ύπόμνησιν» δπως 
γράφει, «πpός &νδpας έξ lδίας dντιλήφεως yνωpίζοντες τά πεpί τούτου». 
Μέ τήν αtτησή του, πού φυλάσσεται στά Α.Α., ζητούσε τήν ανα

γνώριση τώv ύπηρεσιών του. CH επιτροπή τόν κατέταξε στήν Δευτέρα 
(Β) τάξη των αξιωματικών. Τό περιεχόμενον της αιτήσεως είναι τό 
ακόλουθο (Π.Σ.Φ. Νο 55, 55ακαί 55°): 

«έν 'Αθήναις τfi 20 'Ιουνίου 1865 
Πpός 

τήν έπί τών έκδουλεύσεων καί θυσιών του ύπέp dνεξαpτησίας dyώνος έξε
ταστικήν Έπιτpοπήν. 

Ζrιλότυπος οδχ' fιττον καί ό ύποφαινόμενος έκ τών όλιyίστων λειφά

νων του Ίεpου ύπέp τfjς φίλrις ήμών Πατpίδος dyώνος, πεpί τfjς έπαyyελ

ματικfjς dναyνωpίσεως τών κατά τάς έθνικάς dποφάσεις, έκδουλεύσεων καί 

θυσιών έκάστου τών dyωνισαμένων. 'Έpyον, dνατεθέν εlς τήν εδσυνειδrι-

. σίαν τfjς έπιτpοπfjς ταύτης καί έπί τ@ διπλ@ dποτελέσματι τfjς τοιαύτης 
πpονο1ας, τfjς δuνατής λέyω θεpαπείας ύλικώς, καί τfjς dνεκτιμήτου 
εδκλείας εlδικώς, ύπέp fjς καί ή σπουδαιοτέpα &μιλλα τών αiσθανομένων 

τό έθνικόν μεγαλείον. 

Πpοθέμενος δέ του νά μή ύστεpήσω έμαυτόν καί τfjς εlς τάς ίστοpικάς 

τfjς τοιαύτης έpyασίας σελίδας dναλόyου κατα"τάξεώς μου καί, Άναφεpό
μενος διά τής παpούσrις έκθέσεώς μου, ολως συντόμου καί πpός τόν σχοπόν 

κυpίως τfjς καθ' ύπόμνrισιν Γενικήν νήξεως του κατά τόν αδτόν Ίεpόν 

dyώνα βίου, if τής ποpείας καί έμου, καθό dποτεινόμενος πpός &νδpας καί 
έξ iδίας dντιλήφεως yνωpίζοντας τά πεpί τούτου, έκθέτω. Πατpίς μου εlσίν 

αί Πάτpαι, υίός εiμί του εδ'Ι'ί1tτpίδου 'Αντωνίου ΒλαχοπαππαδοΠούλου. 

Έyεννήθrιν τό 1800. ό δέ πατήp μου dπεβίωσε τό 1820 dφήσας καί &λλα 
&ppενα καί θήλrι. 

Ί 
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Κατά τό 15ον lτος τfjς ήλικίας μού πpοσεκολλήθην εlς τήν ύπηpεσίαν 
του dοιδήμου 'Ιεpάpχου Παλαιών Πατpων καί παpηκολούθησα αύτόν 
μέχpι του θανάτου του dνελλιπως καθ' ολον τό ύπέp πατpίδος στάδιο'ν του 
dyωνος, έν ολοις τοτς κινδύνοις, dyωσι, καί μόχθοις, χωpίς νά φεισθω τήν 
θυσίαν, οϋτε των lδίων μου, οϋτε των οlκοyενειακων μου, &τινα σύν τοις 
&λλοις ύπέστησαν καί τήν yενικήν των Πατpων καταστpοφήν έπί έπταε
τίαν, ωστε έπιβεβαpυμέvος .ιeαί μέ χpέη, καί μέ καθήκοντα οlκοyενειακά, 
διεξηλθον έπιμόχθως άνευ τινός dνωτέpας πpονοίας, ολον τό μετά ταυτα 
έπί των ήμεpων τfjς dποκαταστάσεως στάδιον, μέχpις οδ, ώς έκ του Ίεpα
τικου έπαyyέλματος, μοί dπεδόθη ό έπιούσιος &pτος, χωpί/ν' dνακουφι
σθω ώς έκ των πpοηyουμένων οlκονομικων μου δεινοτήτων, πεpί ών 
πεpιττόν νομίζω νά έπιβαpύνω τήν έπιτpοπήν καί μέ λεπτομεpείας. 

"'Οθεν διατελών έν εύλοyίαις καί εύχαίς πpός τόν dδέκαστον κpιτήν 
των ολων "'Υ φιστον Βασιλέα, ύπέp του lθνους καί της πpοόδου Αύτου, 
dνατίθημι εlς τήν εύσυνειδησίαν των συyκpοτούντων τήν έπιτpοπήν ταύτην 
μελών καί εlς τήν τfjς Κυβεpνήσεως δικαιοσύνην πaσαν καί τήν ύπέp έμου 
εϋλοyον dπόφασιν. 

ύπογραφή». 

~~~-=-! ~ .Ζ'~--~~~ 
. /$"/.> 

Π.Σ.Φ.Νο55 
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39. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 63/40 
0 0 &γωνιστής Παπαθεοχάρης γεννήθηκε στό Λιδωρίκι τό 1798 καί 

ελαοε μέρος στήν επανάσταση &πό τήν &ρχή μέχρι τό 1825. Σέ μάχη 
τοϋ ετους αvτοϋ (1825) σκοτώθηκε ό &δελφός του Ίωάννης καί εκτοτε 
ό Παπαθεοχάρης aπεμακρύνθη aπό τόν στρατό. Κατά τήν διάρκεια 
τfjς επαναστάσεως διέθεσε δλην του τήν περιουσία γιά τίς aνάγκες 
τοϋ &γωνος καί «εμεινε πένης». 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ό aντισυνταγματάρ
χης Τριαντάφυλλος 'Αποκορίτης μας ενημερώνει σχετικως (Π.Σ.Φ. 

Νο56): 

« Ό ύποφαινόμενος πιστοποιώ έπί τfj δpιζομέντι άπό τόν Ποινικόν 
Νόμον ποινfj καί έπί τfj ύποσχέσει τfjς ύποχpεώσεως Πολιτικfjς άποζημιώ

σεως οτι δ Παπαθεοχάpης Γεωpγίου ήλικίας έτων 48, κάτοικος Αιδωpι
κίου του Δήμου Αlγητίου τfjς eπαpχίας Δωpίδος Ίεpεύς, παpευpέθη εlς τήν 

κατά τό 1825 μάχην κατά των έχθpων εiς [ ] , οπου καί eφονεύθη δ 
αuτάδελφός του 'Ιωάννης, τόν δποίον δι' έξόδων του ειχεν άπ' άpχfjς του 

αγώνος ύπό τήν δδηγίαν του Μακαpίτου Δήμου Σκαλτσ& [ άvτί] του έαυ
του του μή άκολουθήσαντος τόν στpατόν καθό Ίεpέας, καί οτι εlς τό διά

στημα του άγώνος έθυσίασεν ο'λην του τήν κινητήν πεpιουσίαν καί lμεινε 

πένης. 

Διό τif> δίδεται τό παpόν διά νά τού χpησιμεύστι οθεν άνήκει. 

έν Παλαιοξαpίφ τήν 10 Νοεμβpίου 1846. 
Ό ιiντισuvταγματάpχης 

Τpιαντάφυλος &ποκοpίτης 

Έπικυpουται ή γνησιότης τfjς άνωτέpω ύπογpαφfjς του συνδημότου μου 

Τpιανταφύλλου Άποκοpίτου. 

'Εν Παλαιοξαpίφ τήν 14 Νοεμβpίου 1846 
δ Δήμαpχος Ποτιδανίας 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
0

Η Έπι τροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

Π.Σ.Φ.Νο56 
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40. ΘΗΣΕΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ. 62/69 

'Α <? Άρ~ιμ~ν?,ρίτης Θη_σ<εύς Θεόφιλος γεννήθηκε στήν Κύπρο. 
'με~ως μ~ την εν~ρ~η :ου ιεροiJ &.γωνος εφθασε στήν επαναστατ -

μενη, Ελ~αδC: μαζι μ~ τον &.δελφό του Νικόλαο καί Ελαοε μέρος dέ 
πο~λε,ς μαχες_οπως σ~;ην, πολιορκία της Τριπόλεως, τoiJ Μεσολογγίου 
~αι «αλ~~χου». Κατα την_διάρκεια τoiJ &.γωνος τραυματίσθηκε καί 
εχ~σ~ το ε;α :ου χέρι. Τό 1825 ή προσωρινή Διοίκησις της <Ελλάδος 
γ:α :ις προς την ~ατρίδα εκδουλεύσεις του τόν προοίοασε στόν οαθ ό 
της α~τιστρατ1!_γιας. Τό ~εριεχόμενο τoiJ εγγράφου της προσωριν~ 
Διοικησεως του 1825 που φυλάσσεται στά Α.Α. εΙναι τό έξη-ς (Π Σ Φης 
Νο57): · · · 

«Πεpιοδ Γ' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΑΔΟΣ 
ΑΡ.334ο ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
, , , Πpός τόν 'Αpχημανδpίτην Κύpιον Θον Θησέαν. 
~ 5!εβαστy Δ;ο~κη~ι~ ~ιά τάς πισi-άς πpός τήν Πατpίδα εκδουλεύσεις σου 
δι επιτ~yης αυτης υπ αpιθ 9344 σέ πpοβιβάζει εlς τόν βαθμόν τη-ς 'Α -
στpατηyιας. ντι 

Τό Υπουpyεϊον τοϋτο σπεύδει νά σ' dναyyείλΊJ τη'ν ά:vαθη'ν , , 
λίαν β 'β " , , , ι · ταυτην αyyε-

, ' ε, αιον, ο;ι η εκ μεpο~ς τijς Διοικήσεως τιμή αϋτη θέλει εξάφει εlς 
την φυχην σου νεον ζηλον και πpοθυμίαν. 
Τι" Ι' ' Ι' Ι' 
ο παpον επεχει τοπον Διπλώματος, έως oi5 σοίδοθΊJ- το' , ' 

- ' δ , . τακτικον εν 
~αιpφ αp~ο ιω.τεpφ. Δι' αύτοϋ θέλουν σέ yνωpίζει τοιοϋτον άπαντες τijς 
Έπικpατειας οι Πολιτικοί καί Πολεμικοί Σοί εγκλείεται κ , ' , - , _ _ · αι αντιypαφον 
της επιταyης της Σεβαστijς Διοικήσεως. 
Έν Ναυπλίφ τfj J7l 'Ιουνίου 1825 

Ό Υ πουpyός τοϋ Πολέμου 
(ΤΣ) Α.Μεταξ&ς 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
"Αλλ ,, , , , (υπογραφή)». 
- " ο εγγρα~ο που αναφερεται στόν'Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο εΙναι 

~ου ετου~ 1834, υπογράφεται &.πό τόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλ καί 
αλλους δυο &.γωνιστάς καί εχει ώς έξης (Π.Σ.Φ. Νο 58): η 

« 'Αποδεικτιχόν 
, Ό_ Κύp~ος Θεόφιλος Θησεύς dpχιμανδpίτης εκ περιβλέπτου οlκοyε

νειας της Νησου Κύπpου καταγόμενος, dπ' dpχης τοϋ ύπέp ελευθεpίας τijς 
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Έλλάδος [εpοϋ dyωνος επαpουσιάσθη πpόθυμος εlς τό στάδιον των πολέ

μων, καί πpοσφέpων εlς τήν πατpίδα καί τόν βpαχίονά του, καί παν &λλο 

ετδος θυσίας εlς αύτήν. 

Έyίνετο ώφέλιμος, χαί εφήλκισε τήν Πpοσοχήν καί dyάπην των εlλι

χpινων Πατpιωτων. Τόν ί'οαμεν ο[ ύποφαινόμενοι, &λλος εlς τήν Πολιοp

κίαν της Τpιπολιτζaς, &λλος εlς εκείνην τοϋ Μεσολοyyίου, χαί eτεpος 

dλλαχοϋ dyωνιζόμενον. διά τοϋτο τό συνειδός μας μ&ς επιβάλλει τό χpέος 

νά τό.ν συνοδεύσωμεν μέ τό παpόν οπως [ 1 τήν μαpτυpίαν μας, τφ χpησι
μεύση οπως χαί οπου dνήχει. 

Ναύπλιον τήν 26Ψ δχτωβpίου 1834 
ύποφαινόμεθα δέ 

π. μαυpομιχιΧλης, 'Ιωάννης 

[ 1 
[ 1 ». 

Μετά τόν &.γωνα ή επιτροπή θυσιων καί εκδουλεύσεων κατέταξε 
τόν &.γωνιστή στήν τετάρτη τάξη των &.ξιωματικων. Σπουδαία προσω
πικότητα τoiJ &.γωνος ijταν επίσης καί ό μεγαλύτερος &.δελφός τoiJ 
Θεοφίλου, Νικόλαος Θησεύς, ευκατάστατος εμπορος στήν Μασσαλία. 
«Εύπατpίδης της νήσου Κύπpου καί φέpων ύπόληφιν yενικήν διά τόν lντιμον 

χαpαχτήpα καί τήν καλήν &λλοτε οlχονομικήν του κατάστασιν», δπως γράφει 
πιστοποιητικό τoiJ ετους 1841 πού υπογράφει ό Θ. Κολοκοτρώνης. 
Μέλος της Φιλικής <Εταιρείας στήν Μασσαλία &.γωνίσθηκε γιά τήν 
διάδοση των σκοπων της καί γιά νά πείσει Φιλέλληνες νά ενισχύσουν 
τόν &.γωνα -ι;_ων επα,νqστατημ~νων <Ελλήνων. <Ο ϊδιος, &.φoiJ διέθεσε 
δλην του τήν περιουσία γιά τίς &.νάγκες τοϋ &.γωνος, ijλθε στήν 
<Ελλάδα, εγινε υπασπιστής τοϋ Δ. <Υψηλάντη καί ελαοε μέρος σέ πολ

λές μάχες κυρίως κατά τoiJ 'Ιμπραήμ, &.λλά καί στήν πρώτη πολιορκία 

τoiJ Ναυπλίου μαζί μέ τόν Νικηταρά. Πάντοτε κg.τέοαλλε προσπάθειες 

συνδιαλλαγής μεταξύ των διαφωνούντων &.γωνιστων. Πέθανε 

πάμπτωχος στήν 'Αθήνα τό 1839. 



Π.Σ.Φ.Νο57 Π.Σ.Φ.Νο58 
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41. lfNATIOΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: Κ. 63/30 

Ό Ίγνάτιος γεννήθηκε στήν Μυτιλήνη τό 1765 καί πέθανε τό 1829. 
Πρίν χειροτονηθεί ονομάζετο 'Ιωάννης Μπάμπαλος η Κακκουγδός. 
Άπό τίς πιό φωτεινές μορφές τού <Ελληνικού κλήρου στήν περίοδο 
τού νεοελληνίκού διαφωτισμού. Εtκοσι οκτώ χρόνων εχειροτονή θη 
Έπίσκοπος "Αρτη ς καί Ναυπάκτου. Στήν "Αρτα, δπου ήταν ή εδρα 
του, &νέπτυξε εντονη πατριωτική δράση γι' αuτό καί ό 'Αλη Πασάς 
θέλησε νά τόν συλλάοει. <Ο 'Ιγνάτιος διέφυγε καί κατέφυγε &ρχικώς 
στήν Κέρκυρα καί &ργότερα στό Βουκουρέστι, δπου ώς Μητροπολί
της Ούγγροολαχίας f:ξακολούθησε νά εργάζεται γιά τήν εθνική &να
γέννηση. Τόν Μάϊο τού 1812 μετά τόν ρωσοτουρκικό πόλεμο ή Ρωσία 
επέστρεψε τίς παραδουνάοιες ήγεμονίες στήν Τουρκία. co 'Ιγνάτιος 
&ναγκάσθηκε νά εγκαταλείψει τήν Μητρόπολή του καί νά καταφύγει 
στήν Βιέννη. <Η δράση του στήν Βιέννη καί ή παρακολούθηση τών 
κινήσεών του &πό τούς κατασκόπους τού Μέττερνιχ τόν &νάγκασαν 
νά εγκαταλείψει τήν Βιέννη καί νά εγκατασταθεί στήν Πίζα της 'Ιτα
λίας. Έκεί τόν ορηκε ή εναρξη της <Ελληνικης επαναστάσεως τού 
1821. Παρά τήν &ρχική του &ντίθεση γιά τήν εναρξη της επαναστά
σεως, &γωνίσθηκε μέ δλες του τίς δυνάμεις γιά τήν επιτυχία της (Ν. 
έλλ. f:γκ. Χ Πάτση τόμος 13 σελ. 948). 

Στήν σύσκεψη πού εγινε στήν Βοστίτσα στίς 26-30 'Ιανουαρίου 
1821 καί στήν όποία ελαοαν μέρος οί 'Αρχιερείς καί οί πρόκριτοι της 
Άχαtας καί ό Παπαφλέσσας, &ποφασίσθηκε νά στείλουν επιστολές 
καί νά ζητήσουν τήν γνώμη τους γιά τήν εναρξη της επαναστάσεως 
μεταξύ τών aλλων καί στόν 'Ιγνάτιο. 
Άπό αtτηση πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί εΙχε ύποοάλει τό 1857 

στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών ό &νιψιός τού 'Ιγνατίου, γιατρός 
Νικόλαος Μαγκανaς, πληροφορούμεθα μερικά γιά τήν δράση του 
(Π.Σ.Φ. Νο 59, 59ακαί 596): 

«'Αναφοpά Νικολάου Μαyκαν& 
κατοίκου Μεσολοyyίου τήν lην'Ιουνίου 1865. 

Πpός τήν Σ. Έπιτpοπήν τών κατά τόν ίεpόν άyώνα 
έκδουλεύσεων καί θυσιών. Διά τfjς ένταίfθα Νομαpχίας. 

Ό 'Αpχιεpεύς 'Ιγνάτιος Ναυπακτίας καί ':4pτης καί μετέπειτα Οι'ηypο
βλαχίας πpώτος θείος μου άποβιώσας κατά τό lτος 1829 είς Πίζαν τfjς 
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' ' - - μοναδιχοίf του χλΊ)pονόΤοσχάνΊ)ς δικαίως χλΊ)pονομεϊται παp εμου του 

μου. , .,. ' ωστόν τοϊς π&σιν ύπfιpξεν είς τών άpχΊ)yών τfjς Ό Άpχιεpευς ουτος ως rv Π ' " ' αyεϊ 
, - Έλλ νιχοίf lθνους άναστάσεως. pιν ΊJ εχp ύπέp άνεξαpτφιας του Ί) , - ' , 'Αλfι rίασσα οστις άπε-

αδτη; όπ°':τε,νθεfς "'; τοι~:ο~:νπ~;:,~~:ν~χώpησευ iντεUθεν Ιyχ~
πειpαθΊ) να τον συλλαβv Ί) , " χαί έδήμευσαν πάραυτα, ως 

λ 'φ , ν τε άχίνΊ)τον πεpιουσιαν του Ί)ν ' , 
τα ει ας τη β , ~, , ΤΤ'Υ. έχ:pάτει μετά τών επισΊ)μοτε-, , , , του μετα ας uε εις .L.Lι.,αν 
και την επισκοπΊ)ν ' , , _ 'ν ΈλλΊ)νιχήν έπανάστασιν. , 'λλΊ)λονραφιαν αφοpωσαν τΊ) , 
pων πpοσωπων α ι' - ' , λ ' Σούλιον Μεσολόyyιον και "Ο δ, 'ξι ' ' , Ί) αϋτΊ) πpωτος απεστει εν εις , 'ξι' 

τε ε ε εppαy , β 'λα χαί οπλα μεyάλΊ)ς ποσότητος και α ιας, Πάτpας πολεμοφοδια,, πυpο ~ _ , , ου ύποστ ατήyου Κίτσου Τζα-
άπέστειλε δέ ταίfτα παντα δια του αειμνJστ , ~,, ος 1823 οτε μετέ-

Τ.' ' τηyου χατα το ετ βέλλα χαί Γεωpy. [ 1 .,οντος υποστ!α , , ισμόν χαί τpοφάς πολλάς. 
, , ως είς Πίζαν ως και ιματ , βΊ)σαν αυτοπpοσωπ , ' , , έp πατpίδος, άφήσας χpεος 

Κατην&λωσε, δέ &π~σ:ν, ,"!; ~:;~~::;~~ ~~β6pνω μeyαλεμπ6pον Τ ~ 
16 χιλ: ταλΊ)pων εις Ί) Ρ ' λ , 'λλΊ)ν ΜεσολοyyΊ)τών, και , ] , ' , - ν αιχμα ωτων ε · Γιαλια και [ και υπ:p τω , , Λ _ "λΊ)ν τη' ν οlχοyένειαν τοίf άει-, 'λ, λ ,, διετηpΊ)σεν εις .t1yχωνα ο , 
τpια ο οχ ΊJpα ετη β , δ, π:pός άπέτισιν τοίf χpεους , Μ, ΒότσαpΊJ Άπο ιωσαντος ε, , 
μνΊ)στου αpχου · , , , τά Άpχιεpατιχά του, και λ 'θ ' λοπ::pεπεστατη οιχια του, , του έσυ Ί) φαν ΊJ μεyα θ , χαί πολλά τfjς τpαπεζΊ)ς 

λ, , ιμαλφfι πpάyματα του, χα ως , , τά πο υτιμ~ και τ , , , :λ , έπιτυχίαν τfις έπαναστάσεως και τΊ)V 
άpyυ~α σχευ~. ~ετα δε ~~;ν ~~ΕύpώπΊJς χ~τά τφ 1835 χαί οχι μόνον 
άποβιωσιν του θειου μου, , ' δ λ , εις τοίi Άpχιεpέως χλΊ)pονο-. ~ , θ δ , άς άτομ.ιχας εχ ου ευσ δέν άνταμοιφ Ί)ν ια τ v β , 'λλ' οίfτε χαί τά δφευθέντα 

δ , ' , άς τότε Λ.υ εpνΊ)σεις, α μιχφ ιχαιωματι απο τ: _ , , ΠιαλίμπεΊ) χαί μfιλον λουτpα-' , - , 'Αλfι Πασσα χτηματα του , 
υπο του τυpα;νου , ' Άχα νανίαν f;θέλφε νά μοί παpαχωpΊJσv 
χίου όνομαζομενα ,χειμενα _:ις ,Ρ αννιχfις δυναστείας θεωpήσασα 
&τινα ~ Έλ: Κυβεpνφις της πεσδΟυσΊ)ς, τυp - πολε'μου Φnονώ fίδΊJ οτι 

, 'λ β 'τά ιχαιωματι του · ι-ώς χτηματα της χατε α εν ;υ , ίi εlpφένου 'Ιyvατίου οτι διχαιώ-
διχαιοίiμαι νά ζΊ)τήσω ώς χ Ί)~ονομος, το <Υ β 'λλω ταίiτα πάντα άποδει-

' , ' τήν Σ επιτpοπrιν, l πο α ματα αναφεpοvται εις · ] , , εlς πολλά τfjς έπιτpοπfjς 
χνυό ενα άπό τά άpχεϊα τοίi [ ' και yνωστα , < 

μέλ: πέποιθα δτι θe'λει &πoδo/Jij el; lμέ ή ~~:70;~·~:~~6μενος 
Ν.Μαpιαvας» · 
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"Αλλο εγγραφο πού φυλάσσεται στά Α.Α. εΙναι πιστοποιητικό περί 
του ποίος εΙναι κΛ.ηρονόμος του 'Επισκόπου 'Ιγνατίου (Π.Σ.Φ. Νο 60): 

«ΠιστοποιοίJμεν ο[ ύποφαινόμενοι δτι ό φέρων τό Παρόν μας 
Κύριος Νικόλαος Μαyκαν&ς 'Ιατρός έκ Μυτηλήνης είναι ιiνεφιός τoiJ 
μακαρίτου 'Αρχιερέως 'Ιyνατίου '~ρτης έξ ιiδελφijς αύτοίJ ιiποβιωσάσης. 
δτι ό 'Αδελφός τοίJ ιiειμνήστου 'Αρχιερέως '~ρτης Χριστόφορος άπεβίωσεν 
έν Κερκύρrf κατά τό 1846 aνευ κατιόντων, 65στε ό μόνος έπιζών νόμιμος 
συyyενής καί κληρονόμος τοίJ άειμνήστου 'Αρχιερέως '~ρτης, εliιαι ό είρη
μένος Κύριος Νικόλαος Μαyκαν&ς άποκαταστημένος πρό χρόνων έν 
Μεσολοyyί~. 

Διό είς πίστωσιν τούτων άπάντων έκδίδομεν τό παρόν. 
'Εν Μεσολοyyί~ τήν 10 Νοεμβρίου 1857. 
'Ακολουθούν δέκα ύπογραφές. 

έπικυροiJται ή Γνησιότης 
τών άπέναντι Δέκα ύποyραφών 

Μεσολόyyιον τfi 12 Νοεμβρίου 1857 
ό Δημαρχών Πάρεδρος 
(ΤΣ) ύπογραφή». 

<Η Έπιτροπή κατέταξε τόν 'Ιγνάτιο στήν δευτέρα τάξη των &.ξιω
ματικων. 

C\ 
''f J 

Π.Σ.Φ.Νο59 
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42. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΖΑΟΥΣΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ: Κ. 63/31 

Ό <Ιερεμίας Τζαουσέας γεννήθηκε στίς Γαtτσες Καλαμών καί κατά 

τήν επανάσταση του 1821 ήταν Έπίσκοπος Πλάτσης, γι' αuτό καί 
<«Ιερεμίας Πλάτσης» ελέγετο. Σχετικό εγγραφο πού φυλάσσεται στά 
Α.Α. μας πληροφορεί (Π.Σ.Φ. Νο 61): 

«'Αpιθ: 538 
Βασίλειον της 'Ελλάδος 

Ό Δήμαpχος λεύκτpου. 

'Επί τfj όpιζομέ117J dπό τόν Ποιν.Νόμον ποινfj καί έπί τfj ύποχpεώσει 

τfίς άνrικούσrις Πολ.άποζrιμιώσεως, πιστοποιώ οτι ό έκ Γαί·τσών του 

Δήμου [ } άποθανών 'Αpχιεpεύς Ίεpεμίας Τσαουσέας, έπίσκοπος ένταuθα 
τό sτος 1821 διατελών, καί <«Ιεpεμίας, Πλάτσrις» έπικαλούμενος, &μα 
ήyέpθrι ή πpώτrι πεpί άπελευθεpώσεως τοίJ sθνους φωνή, dναλαβών είς 

χείpας τόν τίμιον τοίJ Σωτηpος Σταυpόν, κάί πpοτpέπων τό ποίμνιον αύτοίJ 

εlς τό δpάξας τά οπλα, συνετέλεσεν οίfτω είς τήν της όθωμανικfίς δυναστ_ίας 

κατάλυσιν. 

Πpός βεβαίωσιν τούτου καί χάpιν της άλrιθείας έκδίδοται τό παpόν. 

'Εν ΠλάτCΤ'{] τfj 14 'Ιουνίου 1865 
ό Δήμαpχος 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
Τό ετος 1865 οί &.νιψιοί τού <Ιεράρχου Μήτρος Τσαουσέας καί οί 

&.δελφοί Γεώργιος καί Κυριάκος Λογοθέτης κάτοικοι Γαϊτσών ύπέοα
λαν μ~ζί μέ τό πιό πάνω πιστοποιητικό στήν επιτροπή &.γώνων καί 
θυσιών αtτr1ση στήν δποία μεταξύ τών aλλων γράφουν: «Ή Σ. αίfτrι 
έπιτpοπή έξ' οίκείας άντιλήφεως δέν άyνοεί τοίJτο, μήτε λανθάνει αύτήν οτι οδτος 

ώς έκ τfίς θεσεώς του δέν έφpόντισεν νά λάβυ syypαφα τίς έκδουλεύσεις του». 

Καί πιό κάτω: «Πιστοποιrιτικόν ταυτότψος δέν συνυποβάλλομεν, καθότι ό 
διευθύνων τά δrιμοτικά ήμών θέλων νά πpοβάλυ πpοσκ6μματα εlς τά συμφέpοντα 
ήμών καθό άντιπολιτευόμενοί του dpνήθrι καίτοι έπανειλrιμμένως πpός τοίJτο 

ζrιτηθέν τήν sκδοσιν αύτοίJ δι' οπεp καί καταπέλθrι έπί dpνήσει ύΠ7]pεσίας ... ». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν ίεράρχη στήν δευτέρα τάξη των &.ξιωμα

τικών. 

• 

'j 
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43. ιΩ.ΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 63/38 

·ο ·rερεύς 'Ιωάννης, &.γνώστου επωνύμου, γεννήθηκε στό χωριό 
Βεσίνι της' Αχαtας καί ελαοε μέρος στόν ίερό &.γωνα &.πό τήν &.ρχή -
στήν μάχη των Καλαορύτων - εως καί τό 1828. 

"Εγγραφο-πού τόν &.φορα φυλάσσεται στά Α.Α. καί &.ναφέρει τά 
έξης (Π.Σ.Φ. Νο 62): «Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfί όριζομένη ύπό τού ποινικού 

νόμου ποινfj καί έπί τfί ύποχρεώσει τfjς άνηκούσης πολιτικης άποζημιώ
σεως, ότι ό Κύριος 'Ιωαννης 'Ιερεύς yενηθείς είς τό χωρίον Βεσήνι τής 
έπαρχίας Καλαβρύτων ύΠ7]ρέτησεν ώς στρατιώτης ύπό τάς &μέσους διατα
yάς περιοδικώς άπό τό 1821-1828. Παρευρεθείς δέ εlς τάς μάχας Καλα
βρύτων Πατρών Γεροκομείου, Σαραβαλίου, 'Αχpάτας Κορίνθου λεβειδίου, 
Καυκαρyιάς καί είς άλας πολλάς έδειξε παραδειyματικήν yεναιότητα 
πίστιν καί άφοσίοσι. 'Εκτός τούτου έκάη ή οίχία του. Καθ' ολον τό παρελ
θόν διάστημα δέν έ'λαβε καμμίαν άποζημίωσιν καί του χρεωστοuνται οί 
μισθοί του. Αί θυσίαι του οί άyώνες του καί ή πίστις του τόν δικαιοdν νά 
ε[ναι στρατιώτης. 
Tfj 12 Νοεμβρίου 1846 Καλάβρυτα Β:πε~». 

·π επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών . 

• 
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44. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 63/39 

"Αλλος "Ιερεύς, του οποίου δέν εΙναι γνωστό τό επώνυμο &.λλά 
μόνον τό ονομά του πού ήταν 'Ιωάννης, γεννήθηκε στό χωριό Τσο
ρωτά (σημερινό Λευκάσιο) Κλειτορίας του Νομού Άχαtας, ελαοε 

μέρος στόν ίερό &.γωνα ώς &.ξιωματικός καί πολέμησε στήν Πελοπόν
νησο, &.λλά καί περί τήν 'Ακρόπολη των' Αθηνων. 

Τό ετος 1865, δταν δέν ύπfjρχε πλέον δ &.γωνιστής, ο γιόςτου 'Αθα
νάσιος, μέ τό επώνυμο Παπαϊωάννου, ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων 
καί θυσιων αl:τηση περί &.μοιοfjς των &.γώνων του πατέρα του, καθώς 
καί πιστοποιητικό τό περιεχόμενο του οποίου εΙναι τό έξης (Π.Σ.Φ. 
Νο63): 

«Πιστοποιείται έπί τfj όpιζομένrι δπό τού ποινικού νόμου ποινfj καί τη δπο

χpεώσι τfjς άνrικούσrις πολιτικijς άποζιμιώσεως οτι έκ τσοpοτά τής κλειτο

pίας των καλαβpύτων μrικέτι ζων 'Ιωαννrις Ίεpεύς δπrιpέτrισεν δπό τάς 

διαταγάς fιμών τε καί τοίJ μrικέτι ζώντος Νικολάου Πετιμεζά τήν πατpίδα 

ώς άξιωματικός άπαpχijς μέχprι τέλους τού δπέp αύτfjς άνευpεθείς εlς &Πά
σας τάς δπό τών στpατιωτικών fιμών Σωμάτων συyκpοτηθείσας μάχας καί 

ό ίδιος άpίστευσεν εlς τάς Μάχας λεβιδίου Σαpαβάλιον ΓrιpοκομειοίJ άκpά

τας καί Τpικόpφων πιάνας τε καί δαβιaς κατά τών Αlyυπτίων έτι δέ καί 

είς τάς πεpί τήν άκpόπολιν τών άθrινών κατά τού κιουταχfj δι' ήδίον του 

συντηpούμενος καί τούς πεpί αύτών συντηpών. 

Καθ' ολας τάς δπrιpεσίας του τό διάστrιμα μέ ~κpαν τιμιώτητα καί κατά 

~ϊτησιν τοίJ υίου του Αθαν Παπαιωάννου yέyωναι τό παpόν πιστοποιrιτικόν 

καί είς χείpας του δέδοται 
έν καλαβpύτοις τήν 5 νοεμβpίου 1865 

Β: πετμεζας 

y: πετιμεζας». 
Στήν δευτέρα σελίδα επικυρώνεται τό γνήσιον τfjς ύπογραφfjς των 

Β. καί Γ. Πετμεζά &.πό τόν Δήμαρχο Καλαορύτων. 
"Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των Στρατιώτων. 

,, 
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45. ΚΑΛΔΕΜΟΙΡΗΣ ΣΊΆΜΑΤΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 69/4 

<Q αγωνιστής Σταμάτιος Καλδεμοίρης γεννήθηκε στήν Χαλκίδα 
καί κατά τήν εναρξη της επαναστάσεως ήταν εφημέριος του <Ιερού 
Ναού <Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Είχε μυηθεί στά της Φιλικης 
<Εταιρείας καί τελούσε σέ επικοινωνία μέ τούς Φιλικούς της Λιοα

δειας. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως συνελήφθη από τούς Τούρ
κους καθώς καί ολόκληρη ή Εννεαμελής οl.κογένειά του. 

Πιστοποιητικό του ετους 1846 πού υπογράφουν αρκετοί κάτοικοι 
τfjς Χαλκίδος καί φυλάσσεται στά Α.Α. εξιστορεί τίς περιπέτειες τού 

<Ιερέως Καλδεμοίρη καί τfjς οl.κογένειάς του (Π.Σ.Φ. Νο 64 καί 64α): 
«Μαpτυpικόν 

Οί δποyεypαμμένοι αδτόχθονες Δημόται Χαλκίδος καί κάτοικοι άνέ· 

καθεν eπίσης Μαpτυpοίfμεν eνώπιον οιJτινος 'Ανήκει, οτι ό Σταμάτιος 

Ίεpεuς Καλδεμήpης Συμπολίτης ήμέτεpος καί eφημέpιος τfίς Πόλεως 

Χαλκίδος eπί τοu Πpώτου lτους τοu δπέp Άνεξαpτησίας Ίεpοu Άy~νος 

Συνελήφθη άπό τούς Όθωμανούς της Χαλκίδος ώς lχων Σχέσεις eταιpι

κάς μέ τούς κατά τήν Λεβαδείαν Άpχηyούς των Έλληνικων οπλων, ώς 

eκείθεν άπό πpοyόνους καταγόμενος, καί dπήχθη εlς φυλάκισιν καί τά 

τέκνα αδτοu Άppενα καί θύλεα καί eπίσης ή Σύζηyος αδτού Έλένη τόν 

Άpιθμόν έννέα παpεδόθεισαν εlς τάς χείpας των eν Χαλκίδι 'Ιουδαίων 

Πpός φύλαξιν.καί οτι dπαyόμενος εlς Κεpατομίαν διεσώθη έπ' άντιτίμfι> 

δέκα χιλιάδων Γpοσίων δοθέντων Πpός τόν 'Ιyάpκατζην Πασσiiν αδτός τε, 

_καί τά τέκνα αδτοu άπό τήν lξώμοσιν τότε, καί οτι eπίσης καταδοθετς τό 

δεύτεp~ν ώς τοιοdτος καί μή δυνάμενος νά διαφύ"((} τόν κίνδινον τόν όποίον 
lτpεχεν ή Ζωή του, καί τήν αlχμαλοσήαν των lδίων αδτοu τέκνων. 

δοθεισων λαμπpοτέpων άποδείξεων συνομοσίας Κατέλιπεν ολην τήν κινη

τήν Πεpιουσίαν αδτοu καί οiκιακήν eπισκευήν τό ολον ώς lyyιστα χιλιά

δων Γpοσίων είχοσι μετεμφιεσμένος αδτός τε κaί τά τέκνα αδτοu εiς Τουp
κικόν τpόπον δπεξέφυyον διά θυpίδος τοu Φpουpίου Χαλκίδος yυμ νοί, καί 

οϋτως οί Όθωμανοί ώς φυyάδος διfιpπασαν αδτοu τήν Πεpιουσίαν, καί 

eδημοπpάτησαν, οτι οιJτος Πεpιπλανώμενος άπεβίωσεν εiς Σύpοv Πτωχός, 

καί κατέλιπεν τέκνα eπιζωντα -fίδη eκτός των θήλεων, Άppενα Νικόλαον 

καί Βασίλειον καί τήν εlpημένfιν σύζηyον εlς τήν eσχάτην lνδιαν κι:Χί Άδυ

ναμίαν μή lχοντα οϋτε Χpημματικήν πεpιουσιαν οϋτε dκήνιτον οϋτε 
' , 

οικιαν. 
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ΠΣuνε~εί~ οθεν τ~ϋ άπό 18. Νοεμβρίου 1845 Β. Διατάγματος lκδίδομεν τό 
αpον Μαpτupικόν Π ' ' ' , _ .,. , , pος την οικοyενειαν τοϋ εlpημένοu Πpεσβειτέpοu ε, 

yvωσιν οuτινος ανηκει. ις 

, _ ,, 'Εν Χαλκίδι τήν 17 'Ιαννοuαpίοu 1846». 

επίσηΑκο~ο~θουν εφι~οσι τρεις ύπ .. ογραφές καθώς καί aλλη μία σελίδα 
ς με υπογρα ες. _. 

:Η επ~τροπ~ &γώ_νω; καί θυσιων κατέταξε τόν &γωνιστή Φιλικό 
στην τεταρτη ταξη των αξιωματικων. 

Π.Σ.Φ.Νο64 
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46. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΙΙΑΠΑΝΔΡΕΑΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 69/25 

"Ο Παπανδρέας Καλιαμπάκος γεννήθηκε στήν Μεγάλη Λομποτίνα 

της επαρχίας Ναυπακτίας τό ετος 1786. "'Οταν εξερράγη η επανά
σταση τοϋ 1821 ξεσήκωσε τούς χωριανούς του καί &κολουθούμενος 
&πό τριάντα περίπου &π" αυτούς καί τόν πατέρα του, ελαοε μέρος ατόν 
&γώνα ύπό τάς διαταγάς διαφόρων οπλαρχηγών. Τό 1821 καί τό 1822 
τραυματίσθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Καλιαμπάκος, ο οποίος τό 
έπόμενο ετος (1823) εφονεύθη. "Ο Παπανδρέας εσυνέχισε νά προσφέ
ρει τίς ύπηρεσίες του μέχρι τέλους τοϋ &γώνος. 
Μέσα &πό ενα ψήφισμα τοϋ Δημοτικού Συμοουλίου τοϋ Δήμου 

'Αποδοτίας τοϋ ετους 1846 πού ύπέοαλε ο l:διος στήν επιτροπή &γώ
νων καί θυσιών τό ετος 1865 καί φυλάσσεται στά Α.Α. μαθαίνουμε τήν 
δράση τοϋ Παπανδρέα Καλιαμπάκου, &λλά καί τήν τραγωδία της 

οικογενείας του. Τό ψήφισμα γράφει τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 65, 65α καί 
65°): 

«dpιθ.44 

Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Άποδοτίας 

Πιστοποιεί οτι 

Ό έπιφέpων τό παpόν μας Παπανδpέας Καλιαμπάκου, έτών 60(εξή

κοντα), κάτοικος Μεyάλης λομποτίνας τοίi Δήμου Άποδοτίας οτε fίχησεν 

ή Σάλπιyξ τοίi dyώνος τffς dνεξαpτήτου έλευθεpίας μας έπί τοίi 1821 eτος, 
ϋφωσεν καί οδτος εlς τόν άνεyεpθέντα ύφηλόν σταυpόν, τήν κατά τοίi 

Τυpάνου χείpαν του καί Βοήσας μετά τών λοιπών Γηyαντηαία τfj φωνή 

έξέφpd'σεν τάς άκολούθους φpάσεις «Ελευθεpία 7ί θάνατος!. 7ί Ταν, 7ί έπί 
Τάν!!» καί πάpαυτα άδpάξας τά οπλα μετά τοίi Πατpός του Γεωpyίου 

Καλιαμπάκου, ζώντος eτι, φέpων συνάμα καί στpατιώτας πεpίπου τών 

τpιάκοντα δiν έ'λλειφεν ύπό πaσαν κατά τών τυpάνων Καταδίωξιν, άκο

λουθών τούς dκολούθους όπλαpχηyούς καί συνεupισχόμενος μετ' αύτών εlς 
τάς dκολούθους μάχας. Α!εlς τόν τοίi dκpοτηpίου τfjς Ναυπάκτου πολυοp

κομόν οπου ό Πατήp του έπληyώθη. Β! εlς τήν έν [ ] [ ] [ ] κατά τό 
1822 κατά τών 'Οθωμανών μάχην έπληyώθη <bσαύτως ό Πατήp του dκο
λουθώντας τούς όπλαpχηyούς Παναyιώτην Σωτηpόπουλον, Γιαννάκην 

Γιολδά!11}ν κλπ Γ! έπί τών 1 Ε!23 έφονεύθη ό Πατήp του εlς τήν έv [Τζα
yκαλάκι} τrjς Παπαδιaς τών Κpαββάpων μάχην Διατελών ύπό τήν όδη

yίαν τών όπλαpχηyών Δήμου Τζiλιου, Γεωpyάκη Κόpακα, 'Ιωάννου 

!Ι 

1 
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Φαρμάκη, χαί Άνδρίτζου Σαφάχα. χαί τούτου φονευθέντος ό υίός αύτοίJ 

Παπανδρέας Καλιαμπ&χος τό αύτό [τος 1823. d:χολουθών τούς όπλαρχη
yούς Μάρχον Βότσαρην Παναyιώτην Σωτηρόπουλον, χαί d:νδρίτζον 

Σαφάχα ?]yωνίζετο Πολεμων χαί Πολυορχών τούς 'Οθωμανούς fjτοι τόν 

έπί χεφαλfjς αύτων ήμέρ Πασaν, εlς τάς θέσεις [Ά yάνων] χαί πόρτας 

αύτοu μ' ολον τόν πρός τ:ήν Πατρίδα d:παιτούμενον eνθερμον χαί Διαχαη 

ζηλον, Πρός χαταδίωξιν τοίJ τυράννου. 

Ώς Πολίτης δέ δέν έ'λλειψεν ύπηρετών χαί τοιούτου ύπάρχοντος τοίJ χατέ

χαυσεν δύω οlχίας χειμένας έντός τfjς λομποτινας εlς τήν dρχήν τfjς έπανα

στάσεως, χαί eχτοτε μέχρι σήμερον, Δημοyέρων διαyyελεύς τfjς έπαρχίας 

μας έπαρχιαχός Σύμβουλος κλπ. "Όστις διαγγελεύς ων χαί εlσπράχτωρ 

τοίJ έβδόμου τμήματος τfjς έπαρχίας μας τό 1835 χαί χαταδιώχων d:είποτε 
τήν λυστριχήν σuμμορίαν ώς ύπάλληλος τfjς Κυβερνήσεως έληστεύθη παρ' 

αύτων fjτοι τοίJ d:ρχηλυστοίJ [Τίyyα] Νάyχα χαί λοιπούς όπαδούς αύτοu 

φονευθέντων είς τρόπον ωστε τοίJ χατέσφαξαν τήν νύχτα τfjς πέμπτης 

'Οκτωβρίου 1835 δύφ υίούς όνομαζομένους Δημήτριον Καλιαμπάχον, χαί 
Νιχολ. Καλιαμπάχον ό μέν έτων 1 Ο ό δέ 8. μήν ύποφέρων δέ ό πιστοποι
ούμενος χαλιαμπάχος τόν φροιχοδέστατον χαί d:ξιοθροίνητον d:ποχεφαλι

σμόν των ώς εί'pηται υίων του, eσπευσεν φεύyων οπως άποφύyει χαί οuτος 

τόν d:ποχεφαλισμόν τοuτον. άλλ' έν καιρώ τfjς φυyfjς του έπυροβολήθη ύπό 

τρείς πυροβολισμούς, ύπό τριών λυστων χαί τοίJ σuνέθληυσαν τήν άριστε

ράν του χείραν fjτις ώς έχ τούτου έστάθη άνίατος χαί έπροξένησεν χαί προ

ξενεί νόσον, χαί άνιχανότητα τfjς ύπηρεσίας του. Μή δέ άρχεσθέντες οί 

εlρημένοι λησταί εiς τοίJτο, τοίJ άφαίρεσαν πρός τούτοις χαί άπασαν τήν 

χινητήν περιουσίαν του συyχειμένην έχ Δραχμών δέκα χιλιάδων άρ. 

10.000. 
Διό θεωροίJντες τά συμβάντα ταίJτα τοίJ εiρημένου Κ.Καλιαμπάχου 

τόσον τά στρατιωτιχως χαί πολιτικώς ύπηρετήσαντος άyωνιζόμενος, καθ 

οσον χαί τά λυστριχως άξιοθροίνητα δοχιμάσας συμβάντα Παραχωροuμεν 

αύτφ τό παρόν ϊνα τφ χρησιμεύσυ οπου δετ. 

έν Μεγάλη λομποτίν(f τήν 5 'Ιανουαρίου 1846. 
ό πρόεδρος yεωpyιος Θωμόπουλος 

τάμέλη. 

Άκολουθούν έπτά ύπογραφές». 

Π.Σ.Φ. Νο65 



.. ,, 

Π.Σ.Φ.Νο65α 
... ·.• 

Π.Σ.Φ. Νο 656 
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47. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 70/48 
0 0 αγωνιστής 0Ιερεύς Καλομοίρης 'Ιωάννης δ επιλεγόμενος Πqπα

καλομοίρης, κατήγετο από τήν Βαρδούνια της Λακεδαίμονος. Μέ τήν 
εναρξη της ε:Παναστάσεως δ 0Ιερεύς αvτός πέταξε τά ράσα, πη ρε τ' 
aρματα καί επικεφαλης πενήντα περίπου συγγενών καί συγχωριανών 
του ακολούθησε τόν Παναγιώτη Γιατράκο. Μετά τήν απελευθέρωση 
των Βαρδουνοχωρίων εξακολούθησε νά βρίσκεται στήν πρώτη 

γραμμή τοϋ πολέμου μέχρι τήν 12η Αvγούστου 1822 πού επεσε μαχό
μενος κατά των λειψάνων της στρατιάς τοϋ Δράμαλη στά Βασιλικά 

της Κορίνθου. Γιά τήν δράση τοϋ γενναίου αvτοϋ ίερωμένου πού 
εδωσε τήν ζωή του γιά τήν λευτεριά τοϋ εθνους, πιστοποιητικό, τοϋ 

ετους 1836, πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί υπογράφεται από πέντε 
οπλαρχηγούς μας πληροφορει (Π.Σ.Φ. Νο 66): 

«Πιστοποιητικόν 

Οί ύποφαινόμενοι, χpηματίσαντες όπλαpχηyοί των έπί της 'Επανα

στάσεως στpατευμάτων της Λακεδαίμονος, πιστοποιοίiμεν, οτι ό έκ Βαp

δωνίας τοίi Δήμου [Μαστοpίου} της Έπαpχίας Λακεδαίμονος 'Ιωάννης 

Καλομοίpης Ίεpεύς Οίκονόμος, &μα fίpξατο ό Έλληνικός άyών, παpαιτή

σας τό ίεpατικόν αύτοίi έπάyyελμα, καί πεpιζωθείς τά οπλα έτέθη έπί 

κεφαλης των συyχωpίων του καί συyyενων του, καί καταταχθείς είς τόν 

στpατόν της Λακεδαίμονος διοικούμενον ύπό τοίi άpχηyοίi αύτης κ. Π. 

Ίατpάκου, ύπηpέτει ώς άξιωματικός (καπετάνιος) τpέχων πανταχόσε, 

οπου ή παpουσία του fjτo άναyκαία, καί ούδέποτε έ?.λειπεν έκ των πολέ

μων. Παpευpέθη δέ είς τάς μάχας Φpαyyοβpύσου, Κεpασι&ς, Βαλτετσίου, 

Δολιανων, Γpάνας Πέτα καί τήν έπί Δpάμαλη πολιοpκίαν τοίJ Ναυπλίου 

εlς δέ τήν κατά τά Βασιλικά της Κοpίνθου συναφθείσαν μεταξύ Έλλήνων 

καί Τούpκων μάχην, καpτεpικώς καί μετά ένθουσιασμοίi μεγίστου διαμα

χόμενος, έπεσεν ένδοξον θϋμα της yενναιότητος καί τοίi ήpωϊσμοίi του. Ό 

άνήp οuτος ύπηpξεν είς των τά μέγιστα συντελεσάντων κατά τόν ίεpόν 

άyωνα, πpοσενεyκών μέχpι τοίi θανάτου αύτοίi σημαντικάς εlς τήν πατpίδα 

έκδουλεύσεις, καί διακpιθείς πάντοτε μεταξύ των πολέμων ώς γενναίος 

στpατιωτικός, καί έμπειpος άξιωματικός. 

Κατ' αί'τησιν τοίJ υίοίJ του δίδομεν τό παpόν. 

'Εν Σπάpτv τfj α Μαίου 1836. 

171 
Ο l{ΛΙΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 -

Οί όπλαpχηyοί 

Α ~ α όπουλος ληι:χκος y/,(/,τpι:χκος , 

Α ΝΊ ~ f, , 'Ακολουθοϋν aλλες δύο υπογραφες>>. 
ΙΧ()ΑΟΠΟUΑΟς < ι 

"Αλλο εγγραφο τοϋ Μαtου 1850 πού υπογράφει ο ~αν. Γιατξρ~κ~ς 
, ι , ι κ λ ίρη γραφει μετα υ των , , αφε'ρεται στόν αγωνιστη Ιωαν. α ομο ' _ 0 , 

και αν < , , θ 0 0 θμός του εκατο-;' λλων δτι δ Καλομοίρης στόν οπο'ίον απενεμη η ο α , -
α , , , Τ , λ έχρι τη-ς πτωσεως του 

ου ελαοε μέρος και στις μαχες ριπο εως μ ι ι -

νταρχ , ' Β ο , νων ,, Αργους πολιορκίας της Κορι νθου μεχρι της 
Φρουριου, ερ αι ' , , ,' , , , κ μπότι καί Πέτα», 
πτώσεως «εiς Ρούμελην και εις τας φpικτας μαχας εις 0 

, , , , ω 
e. , α Σου' λη καί Βασιλικά «οπου έθυσιάσθη yενναιως ο ανωτεp 

Δερuενακι 

οlκονόμος Καλομοίpης». ,, , , < , ς τοϋ, Α γωνιστοϋ Γεώργιος 
Στήν επανάσταση ελαοε μερος και ο γιο , , δ ά κεια 

Ο'κονόμος (Κ. 156), δ δποϊ:ος γιά τούς &.γωνες του ,κατα τ~ν, ι ρ , 
_ι επαναστάσεως ετιμήθη μέ τόν οαθμόν τοϋ ταξια~χο~. Η επιτρ~πη 

της ι J α ε τόν ιό τοϋ αγωνιστοϋ στήν έοδόμη τάξη των ~ξι~ματι~ων. 
κα~~ν ~Ιε έα ΎΙωάννη Καλομοίρη, γιά λογαριασμό τοϋ οπο~ου αιτη01) 
l αν ύπο~άλει ό γιός του Γεώργιος καί ?ί λοιπο~ κλη,ρονομ~ι του~ η 
::ιτροπή θυσιών καί εκδουλεύσεων κατεταξε στην πεμπτη ταξη των 
αξιωματικών. 

• 
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48. ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 81188 
-

eo &.γωνιστής <Ιερεύς Ίωάννης Κάντζαρης γεννήθηκε στό χωριό 
τfjς Λακωνίας Κονιδίτσα . 
Πρό τfjς επαναστάσεως του 1821 i)ταν ενας &.πό τούς προεστούς του 

χωριου του. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως επικεφαλής των συγ
γενων του καί ένός μέρους των συγχωριανων του εσπευσε καί κατε
τάγη στό επαναστατικό σωμα του Παν. Γιατράκου. 'Έλαοε μέρος σέ 

πολλές μάχες κατά των Τούρκων καί των 'Αράοων μέχρι τό 1826. Στίς 
.. 12 Μα'tου του 1826 καί ενω εύρίσκετο στό χωριό του «ίεpοπpάτων έντός 

τfίς έκκλησίας ό πpοφήτης 'Ηλίας», επέδραμαν εναντίον του χωριου οί 
"Αραοες του Ίμπραήμ. eo Παπαγιάννης μή θέλοντας νά διακόψει τήν 
λειτουργία συνελήφθη καί κατεσφάγη &.πό τούς επιδρομείς. 

'Από πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπέοαλαν στήν επιτροπή 
&.γώνων καί θυσιων ό γιός του &.γωνιστου καί οί λοιποί κληρονόμοι 
καί σώζεται στά Α.Α. μαθαίνουμε τήν δράση του &.γωνιστου (Π.Σ.9). 
Νο67): . 

«έν Σπάpτη τfιν 4 
Μαiου 1846 

Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιοϊiμεν οί ύποφαινόμενοι χpηματίσαντες όπλαpχηyοί των τότε 

&τάκτων Στpατευμάτων τfίς έπαpχίας Λακεδαίμονος &πό τό 1821 fίτοι 
&φοϊi έκινήθη yεννικως f; Έλληνική έπανάστασις τfίς Φιλτάτης f;μων 
Πατpίδος. Ό έκ Κονιδίτσης τοϊi Δήμου Σελλασίας της Λακεδαίμονος άοί

Βημος 'Ιωάννης Ίεpεύς Κάντζαpης κήpυξ καί πpόθυμος καί μέ ένθουσια
σμόν, δpάξας τά οπλα μετά των συyyενων του καί μέpος συyχωpιανων του 

έπικεφαλης αύτων Κατετάχθη καί ήyωνήσθη όμοϊi μετ' αύτων ύπό τήν 

όδηyίαν τοϊi τότε άpχηyοϊi Κυpίου Π. 'Ιατpάκου καί παpευpέθη είς τάς 

μάχας Τpιπόλεως, Φpαyκόβpυσου Βαλτέτσιον Βέpβενα καί Δολιανα έως 
εlς τήν lφοδον τοϊi Φpουpίου τfίς Τpιπόλεως. 'Ακολούθως καί εlς &λλας 

μάχας καί πολυοpκίας φpουpίων καί κατά τοϊi Δpάμαλη εlς 'Άpyος, καί 

κατά των Άpάβων έντός της Πελοποννήσου. 'Εχpημάτισε δέ, κάί lφοpος 

εlς τfιν κινότητά του καί ολον τό διάστημα τοϊi &yώνος καί πpό της Επα

ναστάσεως πpοεστός έπί τέλοι!ζ κατά τάς 12 Μαίου 1826 lεpοπpaτων 
έντός τfίς έκλησίας (ό Πpοφίτης Ηλίας), έσφάyη άπό τούς 'Άpαβας έπι

δpομίσαντας μή θέλοντας νά έyκαταλείφη άτελείωτcχ τά &χpαντα μυστfι

pια. 
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- "?θεν κ~τ' αίτ:ισιν τοίi υίοίi του 'Αναστασίου lερiως Παπαδοπούλου 
του διδε;αι :,ο παρο~ ποιστοποιητικόν χάριν των έκδουλεύσεών του ϊνα τω 
χρησιμευσv οπου δει. · 

Οί όπλαρχιyοί 

ληι:vιος yιατpάκος 
[ 1 

[ ] Δημητpάκος άypάμματος 
διά τοίJ Α Άλεξαvδpοπούλου 

Ή Δημαρχία Σπάρτης πιστοποιεί τό γνήσιον των 
άνωτiρω τριων ύποyραφων. 

'Εν Σπάρτο τήν 16 Μαίου 1846 
δ Δήμαρχος 

(ΊΣ) ύπογραφή». 

.... 
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ΠΣ.Φ.Νο67 
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49. ΚΑΡΙΑΜΙΙΑΚΟΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣfΑΝΤΙΝΌΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 78/63 

Ό aγωνιστής 
0

Ιερεύς Κωνσταντίνος Καριαμπάκος γεννήθηκε στά 
Δολιανά της 'Αρκαδίας, δπου fiταν εφημέριος . .,Οταν εξερράγη ή 
επανάσταση «μέ τόν σταυpόν είς χείpας καί τά οπλα επίσης, ύπηpέτησε τήν 
Πατpίδα στpατιωτικως», δπως γράφει σχετικό πιστοποιητικό τού ετους 
1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. 

Στήν α'ίτησή του πρός τήν επιτροπή θυσιών καί aγώνων ό aγωνι
στής γράφει μεταξύ τών aλλων: «Ή οίκία μου eyινε παpανάλομα του πυpός 
ύπό των εχθpων, τά δέ κινητά μας πpάyματα &παντα άπολέσθησαν, τώpα δέ επί 
των ήμεpων των yεpατιων μας ζωμεν ελλειπως καί δέν έχομεν παpά νά επικαλε
σθωμεν τήν πpόνοιαν τfjς σεβαστfjς Βασιλικijς Κυβεpνήσεως». 0Η επιτροπή τόν 
κατέταξε στήν Α τάξη τών ύπαξιωματικών. Τό περιεχόμενο τού σχετι
κού πιστοποιητικού είναι τό aκόλουθο (Π.Σ.Φ. Νο 68): 

«Πιστοποιητικόν Ίεpέως. 

επί τfj όpιζομένυ ποινfί άπό τόν Νόμον καί επί πολιτικfί άποζημιώσει &ν 
φευδως πιστοποιfί ό Αίδεσιμώτατος Κωνσταντίνος Νικολάου Καpιαμπά
κου Οίκονόμος ίεpεύς εφημέpιος του χωpίου Δολιανων τοίJ Δήμου Βεpβέ
νων τijς Κυνουpίας είς τόν ύπέp άνεξαpτησίας πόλεμον τijς πατpίδος, μέ 
τόν σταυpόν είς χείpας καί τά οπλα επίσης ύπηpέτησε τήν πατpίδα στpα
τιωτικως. Ό ενθουσιασμός καί ζijλος του Σεβασμιωτάτου τούτου ίεpέως, 
εστάθη άπαpαδειyμάτιστος. μέ τάς συνεχείς παpαινέσεις του εθάppινε καί 
εμφύχωνε τούς στpατιώτας είς τάς μάχας, καί τούς άκpοβολισμούς, εδα
πανοίJσεν είς τούς στpατιώτας, καί επιχοpήyει διάφοpα χpηματικά μέσα, 
παpευpίσχετο πάντοτε είς τό στpάτευμα, καί συναyωνίζετο μετά των στpα
τιωτων καθ' ολας τάς εκστpατείας καί τάς μάχας. 

Κατ' αϊτησίν του οθεν τφ δίδεται τό παpόν πιστοποιητικόν eyypαφoν, διά 
νά τοίJ χpησιμεύσυ οπου δεϊ. 

'Εν 'iiστpει τήν 6 Νοεμβpίου 1846. 

Π. Ζαφειpόπουλος 
'ΕπικυpοίJται ή γνησιότης τijς ύποypαφijς Συνταyματάpχου τούτου Π 
Ζαφειpοπούλου [ ] [ ] 9 Νοεμβpίου 1846 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

,. 

·. 

Π.Σ.Φ.Νο68 
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50. ΚΑΊΡΙΜΟΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 83/23 

Ό &.γωνιστής Κατριμοστάκης Δημήτριος γεννήθηκε στό Νεοχώρι 
τοϋ Αl.τωλικοϋ. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί είχε συμ
μετοχή σέ πολλές μάχες, καθώς καί στήν πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου. 
'3'Ηταν ενας &.πό τούς ύπερασπιστάς τfjς νησίδας Δολμaς η Ντολμάς η 
Ντουλμaς πού ijταν στήν λιμνοθάλασσα τοϋ Μεσολογγίου καί &.ποτε
λοϋσε προπύργιο τοϋ Αl.τωλικοϋ. "Όταν επεσε τό Βασιλάδι (26 
Φεορουαρίου 1826) ό Αl.γυπτιακός Στόλος κύκλωσε τόν Δολμa καί 
εγινε σφοδροτάτη σύγκρουση κατά τήν όποία δλη σχεδόν ή φρουρά 
της νησίδας κατεσφάγη. Στήν μάχη αΊJτή σκοτώθηκε καί ό f1ρωας 
"Ιερεύς Κατριμοστάκης Δημήτριος (28 Φεορουαρίου 1826). 

"Όταv ot Τουρκοαιγύπτιοι κατέλαοαν τό Αl.τωλικό στίς 13 Μαρ
τίου 1826 συνέλαοαν αl.χμαλώτους τίς τρείς θυγατέρες καί τόν γιό τοϋ 
&.γωνιστοϋ. Πιστοποιητικό πού ύπέοαλε ό γιός τοϋ &.γωνιστοϋ τό 1846 
στήν επιτροπή &.γώνων καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφορεί 
(Π.Σ.Φ. Νο 69): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιοίiμεν ο[ δποφαινόμενοι οτι ό έκ τoiJ χωρίου Νεοχωρίου τoiJ 

Δήμου ΑίτωλικοiJ [ερεύς Δημήτριος Κατριμοστάκης dπ' dρχfjς τoiJ δπέρ 

dνεξαρτησίας [εροiJ dyωνος dκολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον μέ ζijλον 

dπαράμηλλον, οτι πρός τόν σκοπόν τfjς έλευθερίας έπρόσφερε θυσίαν ολην 

του τήν περιουσίαν, καί οτι είς τήν πολιορκίαν τoiJ Μεσολοyyίου καί Αίτω

λικοiJ συνέδραμε καί αδτός έφονεύθη είς τήν μάχην τήν yενομένην είς τό 
Νησίδιον τολμfiς, μετά δέ τήν αίχμαλωσίαν τoiJ ΑlτωλικοiJ ήχμαλωτίσθη

σαν α[ τρεϊς θυyατέρες του καί ό μονοyενής υ[ός του οστις έλευθερωθείς 

έπιζij 7fδη [ 1 εlς μεyάλην eνδειαν. 
"Οθεν κατ' αί'τησιν τούτου καί χάριν τfjς dλιθείες δίδομεν τό παρόν 

πιστοποιητικόν διά νά τoiJ χρισιμεύσr; οθεν δεϊ. 

'Εν Αίτωλικφ τήν 5 φεβρουαρίου 1846». 
, Ακολουθούν δύο ύπογραφές καθώς καί aλλες δέκα στήν έπομένη 

σελίδα καί ή επικύρωσις της γνησιότητας των ύπογραφων &.πό τόν 
Δήμαρχο Αl.τωλικοϋ. 

·~,~ ... 

Π.Σ.Φ. Νο69 
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51. ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 83/42 

co <Ιερεύς Κατσαρδης Δημήτριος γεννήθηκε στά Σοvδενά (Λου
σούς) των Καλαορύτων. 'Από τίς πρωτες ήμέρες της επαναστάσεως 
τοϋ 1821, επικεφαλής συγγενων καί συγχωριανων του, ορέθηκε κοντά 
στούς επαναστάτες καί πη ρε μέρος σέ πολλές μάχες. Σέ μία aπ' αvτές 
τραυματίσθηκε καί aπό τό τραϋμα του σέ λίγο πέθανε (Ι:σως στήν 
μάχη των Τρικόρφων στίς 23 Ίουνίου 1825). 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 πού ύπέοαλε στήν επιτροπή aγώνων 
καί θυσιων ή σύζυγος τοϋ aγωνιστοϋ καί σώζεται στά Α.Α. μaς κάνει 
γνωστή τήν δράση του (Π.Σ.Φ. Νο 70): 

«Πιστοποιητικόν πεpί έκδουλεύσεων 

Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfj όpιζομέντι άπό ~όν Ποινικόν 
Νόμον ποινfj, οτι ό ποτέ αlδεσιμότατος Δημήτp. Ίερεύς Κατσαρδfjς έκ 

Σουδενά τοίJ Δήμου Καλαβpύτων τfjς όμονύμου 'Επαρχίας, &μα 7fρχισεν ο 
ύπέρ άνεξαρτησίας τοϋ εθνους Ίερός άγών, τεθείς έπί κεφαλfjς συγγενών 

του καί συγχωρίων του πεντήκοντα τόν άpιθμόν, fιγωνίσθη γενναίως, καί 
καρτερώς, προτρέπων καί ένθαppύνων τόν Στρατόν ενθα παpευρίσκετο ώς 

έκ τfjς Ίεpατικfjς θέσεώς του, lδίως παρευρέθη, εlς Τρίκορφα, Βαλτέτζι, 

Τρίπολιν κλπ. ύπό τάς διαταγάς μου γενόμενος δέ τό παράδειγμα ένθου
σιασμοϋ, έπληγώθη έν μιl! μάχ{), καί ενεκα τούτου άπεβίωσε μετ' ολίγον. 

Tfi αlτήσει οθεν τής αlκατερίνης χήpας τοϋ ώς &νω μνημονευθέντος 
άγωνιστοίJ έκδίδεται τό παpόν πpός χρfjσιν της. 

Καλάβpυτα Δεκεμβρίου 13 1865 
ό όπλαρχηγός 

r: πετιμεζας 
'Επικυpοϋται ή γνησιότης τfjς ύπογραφfjς 

τοίJ ταγματάρχου Γ. Πετιμεζ&. 

Καλάβpυτα 15 Δεκεμβρίου 1865. 
ό Δήμαρχος Καλαβρύτων 

ύπογραφή». 
CH αl:τηση της χήρας τοϋ παπα-Δημήτρη Αtκατερίνης καταλήγει: 

«lκ δέ των θυσιών του καί τfjς άποβιώσεώς του λιμώττομεν έγώ καί τά ορφανά 
του μέχρι σήμεpον». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα
ξιωματικων. 

·• .. · 

• 

Π.Σ.Φ.Νο 70 
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52. ΚΕΡ ΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 84/53 

eo αγωνιστής <Ιερεύς Κεραμa.ς Νικόλαος, ό επιλεγόμενος καί 
Παπανικόλαος, γεννήθηκε στό Κόρθιο της 'Άνδρου πιθανώτατα τό 

ετος 1778. 
Μέ τήν εναρξη του αγωνος τό 1821 ό Παπανικόλαος αφου συνε

κρότη σε σώμα από έκατό περίπου στρατιώτες από τήν "Ανδρο καί 
aλλα νησιά, κατά τόν Αϋγουστο του 1821 μαζί μέ τόν τότε Έπίσκοπο 
Καρύστου καί μετέπειτα Εvοοίας Νεόφυτο, πέρασε στήν Εϋοοια καί 
αρχικώς ύπό τάς διαταγάς του Ν. Κριεζώτη καί αργότερα του Όδυσ
σέα Άνδρούτσου ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες στήν Εϋοοια καί τήν 
Στερεά <Ελλάδα. 

Κατά τήν διάρκεια του αγωνος από τίς κακουχίες αρρώστησε 
οαριά καί επέστρεψε στήν "Ανδρο, δπου καί πέθανε, aγνωστο πότε 

α~ριο~ς. Κατά τό 1843 πάντως εlχε πεθάνει καί εlχε αφήσει πολυμελή 
οικογενεια. 

'Αντίγραφο πιστοποιητικου του ετους 1843, τό πρωτότυπο του 
όποίου ύπογράφουν οί Α. Μαυρομιχάλης, Ν. Κριεζώτης, Νικήτας 
Σταματελόπουλος, Χατζή Χρήστος καί Γιάννης Κώστας καί τό όποιο 

ύπέοαλε τό 1865 στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών ό γιός του Ίωάν
νης Κεραμa.ς η Παππαδάρας καί φυλάσσεται στά Α.Α., γράφει γιά 

τόν αγωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 71): 
« Ά ντίypαφον 

Ποιστοποιητιχόν 

Οί ύποφαινόμενοι δπλαpχηyοί ποιστοποιοϋμεν, οτι έyνωpίζομεν &pχετά 
τόν μαχαpίτην ποτέ Παππά Νιχόλαον Κεpαμaν πpεσβύτεpος Ίεpεύς έχ τfjς 

νήσου 'Άντpου δημότης Κοpθίου έτών 43 χαί οταν ή σάλπηξ τοϋ ύπέp 
πατpίδος ήpωιχοίJ αyώνος κατά τό 1821 €τους έχίνησε δ 'Έλλην κατ' 
έχθpών ζητήσας τήν &πολευθέpοσιν τfjς πατpίδος έ'λαβεν δ ποτέ Ίεpεύς τά 

οπλα εlς χείpας του χαί συνάξας στpατιώτας &πό διαφόpους νήσους ύπέp 

τούς έχατόν χαί χάμνοντας εlς αuτούς lδίων του fξοδα εlς τpοφάς χαί 

κινώντας κατά τήν Κάpυστον κατά τόν μfjνα Αϋyουστον 1821 οπου σuyχε
ντpώθη ύπό τάς δδηyίας τοίJ πprf;ην έπισχόπου Νεοφύτου Καpύστου χαί εlς 

τάς διαταyάς τοίJ Ύ ποστpατήyου Ν. Κpιεζώτη ποpευόμενος μεθ' ήμών εlς 

τάς κινήσεις μαχόμενος κατ' έχθpών κατά τήν θέσιν Στοϋpα δ ποτέ Ίεpεύς 

εδειξε μεyίστην χαpτεpίαν χαί yεναιότητα κατ' έχθpών μέ τούς ύπό τήν 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 183 

δδηyίαν του στpατιώτας χαθά ύπήχοος εlς τούς &νοτέpους του οπου έξετέ

λεσε τό χpέος q_uτό τfjς Καpύστου. 
'Επομένως μετέβη εlς τάς διαταyάς τοίJ μαχαpίτου Όδυσσέα μετά τούς 
ύπό τήν δδηyίαν του στpατιώτας χαί εlς τήν μάχην Στυλήδα χαί άyίαν 
Μαpίνα έφάνη &οχνος χαί yενναίος εlς τά καθήκοντα τοίJ στpατιωτιχοίJ χαί 
όpμητιχοίJ κατ' έχθpών. δ ποτέ Ίεpεύς &pχετά έσυμμέθεξε χαί μαχόμενος 
κατ' έχθpών εlς τόν Ίεpόν &yώνα &χολούθως &σθενήσας βαpέως μετέβη εlς 
τήν νήσον 'Άνδpον οπου έπλήpωσε τό κοινόν χpέος του χαί έπειδή fμεινε 
&διχημένος εlς τήν βpάβευφιν τών έχδουλεύσεών του, δι' αuτό τοϋτο δίδο
μεν εlς τήν πολυάpιθμον οlχοyένειάν του διά νά τούς χpησιμεύσrJ οθεν &νή-

, < θ 
χει και υποφαινομε α. 

έν 'Αθήναις τήν 29 Δεχεμβpίου 1843. 
α Μαυρομιχάλης Νικήτας Σταματελόπουλος 
Ν. Κριεζώτης Χατζrj Χpηστος 

Γι&ννης Κώστας 

Έπιχυpοϋται τό yνήσιον τών παpόντων πέντε 

ύποypαφών 

έν &θήναις τήν 18 Ίαννουαpίου 1844 
δ Δήμαpχος 'Αθηναίων 
(ΤΣ) Α. Πετpάκης» &χολουθεϊ. 

Στήν δευτέρα σελίδα αναγράφεται «Διά τήν &ντιypαφήν» 

ύπογραφή. 
eH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν πρώτη τάξη των eΥπα-

ξιωματικώχ. 

• 



/ 
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53. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 92/16 

Ό <Ιερεύς Ίωάννης Κορομηλάς γεννήθηκε στήν Πολιανή της Μεσ

σηνίας (τό χωριό του Παπαφλέσσα), δπου i]ταν καί Ο!.κονόμος._Στό 
Ι:διο χωριό γεννήθηκε ό επίσης <Ιερεύς Νικόλαος Κορομηλάς. Εtναι 
aγνωστον εάν μεταξύ των δύο Κορομηλάδων ύπήρχε συγγένεια. Καί 
οί δύο ελαοαν μέρος στόν ίερό ό.γωνα του 1821. <Ο Ίωάννης ό.κολου
θουσε μέχρι τήν μάχη του Μανιακίου τόν Παπαφλέσσα ώς μπουλου
ξής, ενω ό Νικόλαος ό.κολουθουσε ώς aπλός ό.γωνιστής τόν Ί. Ν. 
Φλέσσα καί τόν πατέρα του, ό.δελφό τοϋ Παπαφλέσσα. 

Γιά τόν Ίωάννη Κορομηλά σώζεται καί φυλάσσεται στά Α.Α. τό 

ό.κόλουθο πιστοποιητικό του ετους 1846 (Π.Σ.Φ. Νο 72): 
«Πιστοποιητικόν 

έπί τfj ώριζομένει άπό τόν Πινηκόν Νόμον ποινή καί έπί τfj πολειτηκή 

άποζημειώσει Πιστοποιώ οτι ό έκ πολιανijς τοίi Δήμου άμφείας της έπαρ

χίας Καλαμών 'Ιωάνης 'Ιερεύς οίκονόμος Κορομηλfiς ύπηρέτησε τήν 

Πατρίδα Στρατιωτικώς άπαρχης τοίi υπέρ άνεξαρτησίας Ίεροίi άyώvος, 
μέχρι τέλους αύτοίi ύπό των διαταyών τοίi Μακαρίτου θείου μου Γρηyο

ρίου Φλέσσα ώς Μπουλουξης παρευρεθει είς τάς Μάχας Καρυτένης, Βαλ

τετζίου, Τριπόλεως &ρyους Δερβενακίων καί Μανιακίου. - είς ολον τό 

διαστημα των πολέμων έφάνη είς τα πρός τήν πατρίδα χρεη του πιστότα

τος έδειξε άπερίyραπτον yεναιώτητα καί ζηλον πατριωτικόν, χάριν είς τάς 

πρός τήν πατρίδα πιστάς έκδουλεύσεις του τ~ δίδεται τό παρόν ϊνα τοίi 

χρησημεύσει οπου δεϊ. 

έν Φρουτζάλα τήν 15 Νοεμβρίου 1846. 
Α: Μ<ΧUpομιχάλης Ό πιστοποιών 

Ι. Ν. φλέσσαζ 

Έπίκυρουτε τό yvίσιον της άνωτέρφ ύποyραφijς του [άνωθι] ύπολοχαyου 

Κ. 'Ιωάννου Ν. Φλέσσα 

την 15 Νοεμβρίου 1846 έν [ ] 
ό Δήμαρχος άμφείας καί [ ] (ΤΣ) ύπογραφή. 

Έπικυροίiται ή yνησιότης των άνωτέρω ύποyραφών τοίi ύποστpατήyου 

Α.Μαυρομιχάλη Φλέσα τήν 17 Νοεμβρίου 1846 
ό Δήμαρχt9ς Καλαμών (ΤΣ) ύπογραφή». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν Ίωάννη Κορομηλά στήν δευτέρα τάξη 

των ύπαξιωματικων. 
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54. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 92/18 
0 0 αγωνιστής Νικόλαος Κορομηλάς συγχωριανός τοϋ προηγουμέ

νου ελαοε μέρος στόν ίερό αγωνα ακολουθώντας τό σώμα τοϋ Ί. Ν. 
Φλέσσα καί τοϋ πατέρα του, &.δελφοϋ τοϋ Παπαφλέσσα. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφουν ό, Α. Μαυρομιχά
λης καί ό 'Ι. Ν. Φ λέσσας καί φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει γιά τόν &.γω
νιστή τά Εξfίς (Π.Σ.Φ. Νο 73): 

«Πιστοποιητικόν 
'Επί τη ώριζωμένη Παρά τοίJ ΠοινηκοίJ Νόμου 
Ποινη καί έπί τfj πολητική άποζημιώση. 

Πιστοποιώ ό ύποφαινόμeνος, οτι ό Νικόλαος Ίeρeύς κορομηλaς 
κάτηκος τfjς κοινότητος Πολιανfjς τοίJ Δήμου Άμφeίας τfjς έπαρχίας 
Καλαμών ύπeρέτησe τήν Πατρίδα στρατιωτικώς άπαρχής τοίJ ύπέρ ανε
ξαρτησίας ΊeροίJ 'Αyώνος μέχρι τέλους αύτοίJ ύπό των διαταyων έμοίJ καί 
τοίJ Μακαρίτου Πατρός μου Παρευρέθη elς τάς μάχας καρίτeνας Βαλ τe
τζί,ου Τριπόλεως '~ρyους Κορινθίας Δeρβeνακίων καί elς τά Μeσσηνίακά 
φρούρια κατά τοίJ ήμπραχήμ Πασά. 

Εlς ολον το διάστημα τοίJ Πολέμου έφάνη πιστότατος elς τό πρός τήν 
Πατρίδα Ίeρών χρέος του lδeιξe άκαίρeον χαρακτήρα άπeρίyραπτον Γeνe
ότητα ύπακουήν elς τούς Ανοτέρους του άπόμακρινόμeνος άπό άταξίας καί 
καταχρήσεις χάριν των Πρός τήν Πατρίδα Πιστών έκδουλeυσeών του δίδε
ται τό παρόν ϊνα τού χρησυμeυσι οπου άνήκeι. 

Α: Μαυρομιχάλης ' -ο πιστοποιων 

Ι Ν.φλέσσας 

'Εν φρουντζάλα τήν 15 Νοεμβρίου 1846 
'Επικυρούτe το yνίσιον τού άνοτέρ<;υ ύποyραφοντος [ ] ύπολοχαyοίJ Κ. 
'Ιωάννου Ν. φλέσσαν 

έν [ ] τήν 15 Νοεμβρίου 1846. 
ΈπικυροίJται ή yνησιότης τfjς άνωτέρω ύποyραφfjς 
τοίJ ύποστρατήyου Α. Μαυρομιχάλη Καλάμαι τήν 17 Νοεμβρίου 1846. 

ό Δήμαρχος Καλαμών 

(ΤΣ) ύπογραφή» . 

• 



ι. , 
' 
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55. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 94/6 

eo <Ιερεύς Νικόλαος Κοτόπουλος γεννήθηκε στήν Στρέζοοα (σημε
ρινή Δάφνη) τfjς επαρχίας Καλαορύτων. 
Άπό τίς πρώτες ήμέρες τfjς επαναστάσεως τοϋ 1821 ορέθηκε στίς 

γραμμές των επαναστατών. 'Έλαοε μέρος σέ πολλές μάχες στήν Πελο
. πόννησο καί διέθεσε μεγάλο μέρος τfjς περιουσίας του γιά τίς &.νάγκες 
τοϋ &.γώνος. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ό Βασίλειος 
Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφορεϊ γιά τόν &.γωνιστή 
τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 74): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος Ξπί τfί όpιζομένrι άπό τόν Ποιν. 

Νόμον ποινfί καί Ξπί τfί υποχpεώσει τijς άνηκούσης πολιτικijς άποζημιώ

σεως οτι ό Νικόλαος Κοτόπουλος Ίεpεύς γεννηθείς εlς τό χωpίον Στpέζοβα 

της Ξπαpχίας Καλαβpύτων, &μα Ξξεppάγη ό ίεpός αγών eπpότpεφε τούς 

συγχωpίους του νά δpάξουν τά οπλα κατά τοίί κοινοίί έχθpοίί τό όποίοy καί 

έκατόpθωσε. πpοσωπιχώς δέ καί αύτός ό ί'διος παpαυpεθείς εlς τάς μάχας 

χαλαβpύτων, Πούσια, Πατpών, Τpιχόpφων, Τpιπόλεως καί εlς &λλας 

πολλάς eδειξε γενναιότητα πίστιν καί άφοσίωσιν. καθόλον τό παpελθόν 

διάστημα δέν έλαβε καμμίαν άποζημίωσιν καί τού χpεωστοίίνται οί μισθοί 

του. Οί άγώνες του αί θυσίαι του καί ή πίστις του τόν διχαιοίίν νά είναι 
< ξι , 
υπα ιωματικος 

Τήν 12 Νοεμβpίου 1846 Καλάβpυτα 
Β: πε.τιμεζαζ: 

. ωφέλισε. τήν πατpίδα οχι ολίγον καί ιεpατιχώς καί στpατιοτιχώς θυσιάσας 
τά ύπαpχοντά του, #.χάη δέ ή οlκία του καί eχασεν ολην τήν κινητήν πεpι

ουσίαν του ύπέp τών τε.σσάpων χιλιάδων δpαχμών 

Β: πε.τιμε.ζαρ>. 

eH επιτροπή &.γώνων κατέταξε τόν &.γωνισ'τή στήν δευτέρα τάξη 
των ύπαξιωματικών. 

ιιι 



.r •. '!-· 

Π.Σ.Φ .. Νο74 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

56. ΚΟΥΛΟΥΡ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 95/55 

"Ο "Ιερεύς aγωνιστής Κουλουράς Παναγιώτης γεννήθηκε στfιν 
Βεροίτσα των Τροπαίων 'Αρκαδίας. Μέ τήν εναρξη της επαναστά
σεως τοϋ 1821 επικεφαλής συγχωριανών του κατετάγη στό σώμα τοϋ 
Δημητρίου Πλαπούτα καί Ελαοε μέρος σέ πάρα πολλές καί σπουδαίες 
μάχες, τόσον κατά των Τούρκων δσον καί κατά των Άράοων. Γιά τίς 
aνάγκες τοϋ aγώνος διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφουν δ Δ. Πλαπούτας 
καί aλλοι δύο οπλαρχηγοί καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφορεί 
γιά τήν δράση τοϋ aγωνιστοϋ τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 75): 

«Πιστοπιω ό ύποφαινόμενος ότι Ο έκ τijς Κωμοπόλεως Βερβί

τζης τοίJ Δήμου Τροπαίων, πρεσβύτερος, Κύριος π. Κουλουράς, &μα ήρχι

σεν ό ύπέρ ανεξαρτησίας 'Ιερός αγών τijς πατρίδος, δράξας καί αύτός τά 

οπλα, καί τεθείς επικεφαλής άποσπάσματος στρατιοτών έκτων Συνχω

ρίων του, καί έτρεξεν ύπό τήν οδηyίαν μου, είς όλας τiiς κατά τών εχθρών 

μάχας καί έκστρατείας. είς τήν πολιωρκίαν τού λαλα, καί είς τijν τρομεράν 

Συνμπλοκήν τού πουσίου, μέχρι τής πτόσεως αυτού, είς τήν πολιωρκίαν 

τής Τριπολιτζάς, καί εiς δλας τάς εκεί μάχας μετα των εχθρών, είς τήν 

πολιωρκίαν των παλεών πατρών, καί είς όλας τάς εκεί yενομένας μάχας, 

είς τήν Κατά τού δράμαλι εκστρατείαν καί είς τiiς μεταυτοίJ yενομένας 
μάχας, είς το &ρyος, είς τά δερβενάκια είς τά βaσιλεικά καί λοιπάς μεταυ

-τού μciχας, είς όλας τάς κατά των αράβων μάχας καί έκστρατείας, είς τήν 

μάχην τijς δραμπάλας, τών τρικόρφων, τijς αλονήστενας, των μαyουλιά

νων τής δαβιάς, τής ζαράκοβας, καί είς όλας τάς λοιπάς μεταυτού yενομέ

νας μάχας, εξεπλήροσεν πιστός καί τιμίως τά πρός τήν πατρίδα στρατιω

τικά χρέοι του καθόλην τήν Διiiρκιαν τού πωλέfι.ου έξόδευσεν έξ' ίδίον του 
είς δλλας τάς έκστρατείας άρκετά ένεκα τούτου καί τών τοσούτων πρός τήν 

πατρίδα πιστών στρατιωτικών έκδουλευσεών του δίδεται τό παρόν μας 
προς αύτόν ένδεικτικον κατ' αίτησίν του διά να τού χρυσημεύση δπου δει. 
έν παλούμπα τήν 12 μα1.ου 1846 . 

• 
Δ: πλαπούτας 

, Ακολουθοϋν aλλες δύο ύπογραφές. 
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' , - 6ποypαφών Έπιβεβαιοuται τό yνησιον των ανωτεpω ~pιων , 
εν Παλούμπα αυθημεpον 

άπόντος του Δημάpχου [ ] 

ό εlδιχός πάpεδpος _ 

(ΤΣ) ύπογραφή ». , 
' ' ' η ταξη <Η επιτροπή των θυσιων-κατέταξε τόν &.γωνιστη στην πρωτ 

των ύπαξιωματικων. 

Π.Σ.Φ. Νο75 
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57. ΚΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΙΙΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 96/4 

co αγωνιστής <Ιερεύς Στέφανος Κουμουτζάκης (Παπαστέφανος) 
γεννήθηκε στά Άνώγεια τής Σπάρτης. Άπό τήν αρχή τής επαναστά
σεως τοϋ 1821, επικεφαλής συγγενών καί συγχωριανών του, ελαοε 
μέρος σέ πάρα πολλές μάχες στήν Πελοπόννησο. Μέ τήν γενναιότήτά 
του, τόν ενθουσιασμό του, τό παράδειγμά του καί τούς λόγους του 
συνέοαλε αποφασιστικά στόν αγωνα των επαναστατών. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφουν μεταξύ των aλλων 
καί οί Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Παν. Γιατράκος, Χατζή-Χρήστος 

καί δ Νικηταράς μας κάνει γνωστή τήν δράση τοϋ Παπαστέφανου 
(Π.Σ.Φ. Νο 76): 

«Ποιστοποιητικόν 

Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι δτι ό εκ τοϋ χωpίου Άνωγίων τοϋ 

δήμου φάpιδος τfίς Λακεδαίμονος Παππii Στέφανος Κουμουτζάκος &μα 

[οτε} εξεpάγη ό υπέp Ανεξαpτησίας της Ελλάδος Ιεpός Αγών λαβών τά 

δπλα επί κεφαλης διαφόpων Συγχωpίων του καί Συyyενών του κατετάχθη 

ώς ύπαξιωματικώς ύπό τάς διαταγάς τοϋ Άpχηγοϋ των Λακεδαιμονίων 

Κυpίου Π. Γιατpάκου ύπηpέτησε μέ ενθουσιασμόν καί Ζηλον εlς δλον τό 

διάστημα τοϋ πολέμου παpευpεθείς εlς διαφόpους κατά των εχθpων γενο

μένας μάχας fίτοι εις τάς μάχας Κεpασιών, Δολλιανών, Βεpβένων, Βαλτε

τζίου, Γpάνας, καί εlς διαφόpους &λλας ώς καί εlς τήν εξ εφόδου &λωσιν 

τfίς Τpιμπολιτζiiς, επωμένως δε εlς τάς πάτpας καί κατά τοϋ Δpάμμαλι εlς 

&pγος Δεpβενακία καί Κόpινθον, επί δέ τfίς εφόδου τοϋ Ιμβpαήμ πασii εlς 

Νεόκαστpον καί Μανιάτη, "Ακοβον, καί Διppαχίου καί εlς τάς εν παpδου

νοχωpίοις Γενομένας μάχας εις πολυάpαβον ό Ιεpεύς ούτος εlς τό διαστήμα 

τοϋ πολέμου εξετέλεσεν πιστός καί εντίμως μέ τήν dπαιτουμένην γενεώ

τητα καί ύπακοήν εlς τούς dνωτέpους του τά Στpατιωτικά του χpέη παpα

κινών πpοσέτι διά τοϋ Ίεpατικοϋ Σχηματός του τούς λαούς εlς ενθουσια

σμόν κατά τών εχθpών. διό κατ' Αlτησίν του καί χαpίν τfίς 'Αληθείας τφ 

διδέται τό παpόν πιστοποιητικόν διά Νά τοϋ χpησιμεύ07J δθεν ανήκει. 

'Εν 'Αθήναις τήν 8 Μαiου 1846 

Νικ7Jταpας Σταματελόπουλος». 

π. μαυpομιχάλ7)ς. 

Παν. yιcιτpάκος 

Χατζij Χpijστος 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 195. 

'Ακολουθοϋν aλλες τέσσερες ύπογραφές στήν έπομένη σελίδα τοϋ 

πιστοποιητικοϋ καί ή επικύρωσις τοϋ γνησίου των ύπογραφών. 
CH επιτροπή αγώνων καί θυσιών κατέταξε τόν αγωνιστή στήν 

έοδόμη τάξη των αξιωματικών. 

• 
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58. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΙΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 96/54 

·ο 0Ιερεύς Κουντουριώτης Χρήστος (Παπαχρηστος) γεννήθηκε ατό 

χωριό της Μεγαρίδας Κούντουρα. Μέ τήν !iναρξη της επαναστάσεως 

του 1821 επικεφαλής μεγάλου &ριθμου συγχωριανών του ετέθη ύπό 
τάς διαταγάς του Νικολάου Κριεζώτη καί !iλαοε μέρος σέ πλείστες 

μάχες στήν Στερεά 0Ελλάδα καί τήν Εϋοοια. Λόγω των πολλών ύπηρε

σιών του ατόν &γώνα, τό •γ πουργέιο Πολέμου στίς 5 Δεκεμορίου 1824 
του &πένειμε τόν οαθμόν του Χιλιάρχου «βέβαιον ω οτι ή εκ μέpοuς τfjς 

Διοικήσεως τιμή αϋτη θέλει εξάφει τήν φυχήν σου είς νέον ύπέp τfjς Πατρίδος 

ζijλον καί είς πεpισσοτέpας εκδουλεύσεις», δπως γράφει τό σχετικό εγγραφο 

πού φυλάσσεται ατά Α.Α. 

Στίς 10 Δεκεμορίου 1824 ό 0Υπουργός του Πολέμου &πό τό Ναύ
πλιο εφοδιάζει τόν Παπαχρη στο μέ τό εξη ς σημείωμα: 

« Ό αίδεσιμότατος χιλ ίαpχος παπfi κύp χpfjστος κουντουpιώτης μ' 
άνθpώπους 5 στpατιώτας του μισεύει * εvτεϋθεν διά κούντιpα, οθεν παeακα
λοϋνται ο[ κατά τόπον πολιτικοί καί στρατιωτικοί νά άφήσωσιν είς αδτόν 

τήν δίοδον ελευθέpαν πpοσφέpοντας πpός αδτούς καί τήν άνήκουσαν πεpι

ποίησιν τfjς όδοιποpίας» (Π.Σ.Φ. Νο 77): 
Τόν Όκτώοριο του 1826 ό Ν. Κριεζώτης γράφει ατόν Παπαχρηστο 

μεταξύ των aλλων: «άδελφέ μου παπfi χpήστο νά δόσης τό τουφέκι τοϋ επιφέ

pοντος... » καί κλείνει τό σημείωμά του μέ τίς φράσεις: «ό ώς άδελφός σου 
νικόλαος κpιεζώτης». (Π.Σ.Φ. Νο 77α): 

Πιστοποιητικό του !iτους 1846 πού ύπογράφει ό Ν. Κριεζώτης καί 
φυλάσσεται, δπως καί τά πιό πάνω σημειώματα, στά Α.Α. μaς κάνει 

γνωστή τήν δράση του Παπαχρήστου Κουντουριώτη (Π.Σ.Φ. Νο 77°): 
« 'Αποδεικτικόν 

Πιστοποιοϋμεν ο[ ύποφαινόμενοι επί τfi οpιζομένrι άπό τόν Ποι
νικόν Νόμον πoιvfi, καί επί τfi ύποχpεώσει της· άνηκούσης πολιτικfjς άπο

ζημιώσεως, οτι ό Παππa Χpfjστος εκ Κουντούpων, &μα ύφώθη ή ύπέp τfjς 

Έ_λληνικfjς ελευθερίας σημαία aδpαξε τά οπλα μέ ύπέpμετpον ζijλον καί 

καpτεpίαν, καί τεθείς επί κεφαλfjς διακοσίων συyχωpίων του, άπ' άpχfjς 

τοϋ Ίεpοϋ άyωνος επολέμει κατά των τfjς Πατρίδος εχθpων, καί κατά δέ 

• 

*Μισεύω και μισσεύω: Φεύγω ά.ι-τό εvαν τόπο, dποδημώ, ξενιτεύομαι. 
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τό 1823 μέχpι τέλους του 1826, διετέλεσεν δπό τήν όδηΎίαν άμφοτέpων 
των δποφαινομένων καθ' όλον τουτο τό διάστημα μέ τούς δπ' αύτόν Στpα

τιώτας, παpευpέθη εlς διαφόpους γενομένας κατά των έχθpών μάχας καί 

διακpήθη εlς τάς μάχας τijς Καpυστείας, του άνηφοpιτίου, των Σαλώνων, 

εlς &μπλανι, εlς πέντε οpνια, εlς Καματεpόν, εlς Χαϊτάpι, εlς ολας τάς 

γενομένας έν [ ελευσϊνι] μάχ~ς, καί εlς ολας του Πειpαιώς, δεικνύων καθ' 
ολον τό διάστημα οπου διετέλεσε δπό τήν όδηγίαν μας' καpτεpείαν καί γεν

ναιότητα, εύπείθειαν καί δποταrfιν εlς τάς διαταγάς μας μέ ολους τούς δπ' 

αύτου καί &κpαν τιμιότητα. 

'Όθεν lνεκα των πpός τήν Πατpίδα πιστών έκδουλεύσεών του ό Εlpη

μένος Παππ& Χpfιστος έτιμήθη άπό τήν Διοίκησιν τijς Έλλάδος κατά τό 

1824 μέ τόν Βαθμόν Χιλιάpχου, ώς τουτο έξάγεται καί έκ των όποίων 
φέpει άναχείpας του έπισήμων έγγpάφων της εlpημένης Διοικήσεως, καί 

έπειδή ό διαληφθείς Παππ& Χpfιστος δέν έβαθμολοrfιθη, οϋτε άνταμοίφθη 

παντελώς, μετά τήν άποκατάστασιν των έλληνικών Πpαγμάτων, καί κατ' 

αί'τησίν του τφ δίδομεν τό παpόν Πιστοποιητικόν διά νά τφ χpησιμεύσr; εlς 

eνδειξιν των άνωτέpω έκδουλεύσεών του οπου δεί. 

'Αθfιναι τήν 2 'Οκτωβpίου 1846. 
Νικόλαος Κριεζώτης [ ] 

'Επικυpοί τό γνήσιον των άνωτέpω δύο δπογpαφών 

Άθην τή 9: Όκτωβpίου 1846 
ό έκτελ: χpέη Δημά Δημ. παpεδpος 

(ΤΣ) υπογραφή». 
0Η επιτροπή &γώνων καί θυσιων κατέταξε τόν &γωνιστή στήν 

πέμπτη τάξη των &ξιωματικων. 

Π.Σ.Φ. Νο 77 



0',,,-.,Α . ..#.....1.~ 
.___ --------

Π.Σ. Φ. Νο 776 

Π.Σ.Φ. Νο 77α 
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59. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ 'Ή ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 97/47 

co <Ιερομόναχος Κουσκουρfjς η Κόσκορης Δαμασκηνός γεννήθηκε 
στήν Συλίοαινα της, Αχαtας. 

"Επικεφαλης δεκαπέντε περίπου στρατιωτών καί ύπό τάς διαταyάς 
του Βασιλείου Πετμεζa ελαΘε μέρος στήν επανάσταση από τό 1821 
( στήν μάχη των Καλαορύτων) μέχρι τό 1828. 

Πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπογράφει ό Βασίλειος 
Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει γιά τόν αγωνιστή Κου
σκουρfj τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 78): 

«Έπί τfί όpιζομένη άπό τόν Ποινικόν Νόμον ποινfj καί τfί δποχpεώσει 
τfjς άνηκούσης πολιτικijς άποζημιώσεως, πιστοποιώ ό δποφαινόμενος, οτι 
ό Ίεpομόναχος Δαμασκηνός Κόσκοpης, γεννηθείς καί κατσικών εlς τήν 
Συλύβαιναν τfjς Κpαθίδος των Καλαβpύτων, δπηpέτησεν δπό τάς άμέσους. 
διαταγάς μου επί κεφαλijς δέκα πέντε στpατιωτών, πατpιωτών του άπό τό 
1821-28, παpευpεθείς δέ εlς τάς Μάχας Καλαβpύτων, Πατpών, Κοpίν
θου, Τpιπόλεως, δεpβενακίων, [ ], Άκpάτας κλ.π ήγωνίσθη δέ εντίμως, 
καί γεναίως. καθ' ολον τό παpελθόν διάστημα, ούδεμίαν έ'λαβεν άποζη
μίωσιν, τοίi όφείλονται καί οί μισθοί του. οί εκδουλεύσεις καί θυσίαι του, 
καί ό πpός τήν πατpίδα ζijλος του τόν χαpακτηpίζουν ώς στpατιώτην. 

εν Καλαβpύτοις 

τήν 18: 'Ιουλίου 1846 

Β: πε.τμ.εζάς». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

• 

Π.Σ.Φ. Νο78 
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60. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 102/23 

co αγωνιστής Κωνσταντίνος Κυριαζής, ό επιλεγόμενος Παπακώ
στας, γεννήθηκε στό χωριό Βονώρτα της Ναυπακτίας. 'Όταν εξερ

ράγη ή επανάσταση, ακολούθησε τούς επαναστάτες, ελαοε μέρος σέ 
πολλές μάχες καί προσέφερε τίς ύπη ρεσίες του ώς <Ιερεύς σέ διάφόρα 
στρατιωτικά σώματα. 

'Έγγραφο του 1837 πού ύπογράφουν οκτώ αγωνισταί του Μεσο
λογγίου καί σώζεται στά Α.Α. μας πληροφορεί γιά τόν αγωνιστή 
<Ιερέα τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 79): 

« Άποδειχτιχόν 
Οί δποφαινόμενοι Πιστωποιώμεν έν συνειδότει οτι ό ονομαζόμενος 

Κώνστα Παππαyιάννης Κυριαζής έχ τοίJ χωρίου Βόνορτα τfις έπαρχίας 

Κραβάρων δπηρέτησεν ώς 'Ιερεύς εlς διάφορα Στρατιωτικά Σώματα, χαί 

οτι κατά τώ 1832 διορισθει Ταχτικός 'Ιερεύς τοίJ 1φu ελαφροί) Ταyματος.· 
καθ' ολον δέ τό διάστημα τfις δπηρεσίας του eδειξεν χαλίστην διαyωyήν, 

&μετρον ζfιλον χαί πολήν φρόνησιν. κατ' αlτησίν του δέ τόν έφοδιάζομεν μέ 

τήν ΠαροίJσαν μας Πιστοποιησιν διά νά τοu χρησιμεύσrJ οθεν άνήχει. 

Μεσολόπιον τήν 18130 1 Οβρίου 1837. 
Άκολουθουν οκτώ ύπογραφές». 

Σέ αναγνώριση των αγώνων καί θυσιων του απενεμήθη στόν αγω
νιστή τό αργυρουν νομισματόσημο. Τό εγγραφο της απονομής φυλάσ
σεται στά Α.Α. καί Εχει τό έξης περιεχόμενο (Π.Σ.Φ. Νο 80): 

«Αρ.Πρωτ. 20227 
Άρ. Διεχπ.1389 

'Εν 'Αθήναις, 

τήν 29 'Απριλίου 1838 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Πρός τόν αlδεσιμώτατον πρεσβύτερον Κύριον Κώνσταν 

Κυριαζήν. 

ή έπιτpοπή ή διορισθείσα πρός άναθεώρησιν των πράξεων τfις πρώτης έπί 

των άριστείων έπιτpοπfις άπέppιφε τήν πρίiξιν, δι' fjς ή εlρημένη πρώτη 

έπιτροπή χατέταξεν δμίiς εlς τόν χατάλοyον τοίJ άρyυροίJ άριστείου. 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 205 

Άλλ' ή Α.Μ 1ό Σ. ήμών Βασιλεύς λαβών δπ' δφιν τάς lδιαιτέρας έχδου

λεύσεις τάς όποίας οί έχ τοίJ Ίερατιχού καταλόγου, (νεχα τοίJ βαθμοίJ των 

χαί τfις συνδ"εδεμένης μετ' αuτοίJ δπολήφεως, lχαμαν έν τij'J διαστήματι τοίJ 

δπέρ τfις άνεξαρτησίας άyώνος, χαί θέλων νά τιμήcηι κατ' έξαίρεσιν τήν 

τάξιν αδτήν των Ίερωμένων, άπεφάσισε νά δοθfί εlς δμίiς τό άρyυροίJν 

νομισματόσημον. 

ΤοίJτο διευθύνοντες πρός δμίiς διά τfις παρούσης σίiς yνωστοποιοίJμεν 

συγχρόνως οτι τό περί αuτοίJ δίπλωμα θέλει σίiς άποσταλή οσονούπω. 

ό Γραμματεύς 

Γ. Γλιχpάκης». 

CH επιτροπή αγώνων καί θυσιων κατέταξε τόν αγωνιστή στήν 
πρώτη τάξη των ύπαξιωματικων. 

• 
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61. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 102/67 
0 0 &.γωνιστής 0 Ιερεύς Κυριακόπουλος 'Ιωάννης γεννήθηκε στό 

χωριό τής, Αρκαδίας Ρίζες. 'Έγινε 0Ιερεύς πιθανώτατα τό 1803. 
"Οταν εξερράγη ή επανάστασις, επικεφαλfjς συγχωριανών του 

έλαοε μέρος d αvτήν &.πότης ενάρξεώς της μέχρι τό 1827 οπότε κaί 
πέθανε. 

Στά Α.Α. σώζεται σχετικό πιστοποιητικό τοϋ έτους 1847 πού ύπο
γράφεται &.πό τούς Κανέλλον Δεληγιάννην καί Δη μήτριον Πλαπού
ταν καί ύπεολήθη στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών &πό τόν γιό τοϋ 
&ωνιστοϋ τό έτος 1865. Τό πιστοποιητικό αvτό γράφει τά εξης (Π.Σ.Φ. 
Νο 81): 

«Πιστοποιοuμεν οί ύπογεyραμμένοι χάριν ενδείξεως χαί άληθείας ότι ό #.χ 

τοu χωρίου Ριζών τijς 'Επαρχίας Μαντινείας άποβιώσας 'Ιωάννης Ίερεύς 
Κυριακόπουλος, άπό τfίς ενάρξεως τfίς Έλληνιχfίς επαναστάσεως #.πί . 
χεφαλης συγχωρίων του διαφόρων ώπλισθείς lδραμεν οπου ή άνάγχη τijς 

πατρίδος dπύτη, συνεισφέρων πολυειδώς εlς τόν Ίερόν άγώνα, εlς όν ήγω

νίσθη μετά μεγάλου ζήλου χαί προθυμίας πορευθείς εlς διαφόρους κατά 

των εχθρών μάχας οπου #.ξεπλήρωσε τό κατ' αύτόν μέ περιφρόνησιν 

παντός κινδύνου, μέχρι του lτους 1827 οτε άπεβίωσε. 
κατ' αίΠ;σιν οθεν τijς οlχογενείας του δίδεται τό παρον εlς χείρας τους, διά 

νά χρησιμεύσv οπου άνήχει. 

εν [άλύαις] τήν δεχάτην πέμπτην Δεκεμβρίου 1847 έπτά 
Καvέλλος δελ7JΥι&wης 

Δ: πλαπούτας: 

'Επιχυροuται ή γνησιότης 

των άπέναντι ύπογραφων Κανελου 

Δεληγιάννη χαί Δ.Πλαπούτα. 

εν Τριπόλει τήν 22 Δε.χ 1847 
Ό εχπληρων χρέη Δημαρχου Τριπόλεως 

(ΤΣ) ύπογ ραφή». 
0Η επιτροπή &γώνων καί θυσιών κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευ

τέρα τάξη τών ύπαξιωματικών. 
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62. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 103/35 

·ο 0Ιερεύς καί οl.κονόμος τfj ς νήσου "Α νδρου 'Αντώνιος Κωνστα

ντάκη ς μέ τήν εναρξη τfjς επαναστάσεως τό 1821 προσfjλθε καί κατε
τάγη στό σώμα των νησιωτών &.γωνιστών πού συγκρότησε ό Έπίσκο
πος Καρύστου Νεόφυτος. Μέ τό σώμα του Νεοφύτου πέρασε στή-ν 
ΕiJοοια καί &.γωνίστηκε γιά τήν &.πελευθέρωση τfjς Καρύστου. 

Πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπογράφουν δεκαέξι κάτοικοι 
τfjς "Άνδρου καί φυλάσσεται στά Α.Α.γράφει γιά τόν &.γωνιστή τά 
έξης (Π.Σ.Φ. Νο 82): 

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποyεyραμμένοι ότι ό Οiκονόμος άνδρου 'Αντώ

νιος Κωνσταντάκης Ίερεύς έλαβε μέρος ένερyητικόν εiς τόν ύπέρ 'Ανεξαp

τησίας μας Ίερόν άyωνα, καταταχθείς ένταϋθα ύπό τήν όδηyίαν τοϋ Σεβα

σμιωτάτου άpχιερέως Καρύστου, νϋν δέ Εύβοίας καί πpοέδρου τijς Ίερας 

Συνόδου Κ. Νεοφύτου, καί μεταβάς μετά τοϋ λοιποϋ στρατοϋ εiς τήν 

πολυορκίαν τijς Καρύστου παρευpέθη εiς τάς συyκpοτηθείσας των έχθρων 

μάχας. 

Εiς βεβαίωσιν διό έyένετο τό παρόν κατ' αiΠ]σιν του διά νά τφ χpη

σιμεύστJ όπου άνήκει. 

Δ.Κοvδ6λης 

Μιχαήλ κοζάκης 

Ζαvής Σπυρίδων 

έν '~νδpφ τήν 15 Μαίου 1846. 
Δ: Πασχάλις, Πέτpος Φ: πασχάλης 

Δ: [] 
Ν: Μποyάζης 

Νικόλαος Κουτέλης 

Δημήτριος Τατάκης 

Μιχαήλ Μπιρίκος 

Νικόλαος &vούcrης 

Ζ. /Δαπόντες 

Α Μπιpίκος 

Μ μπιpίκος, λ. Ραλιας, Άvδpέας Mαpijς 
Έπικυpοϋται τό γνήσιον των άνωτέρω δεκαεξ ύποyραφων. 

τήν 15 Μαίου 1846 ανδpος 
α α τοϋ Δημάρχου aνδpου 

ό Δημοπάρεδρος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

Π.Σ.Φ.Νο82 
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63. ΚΩΤΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 105/73 

co <Ιερεύς &.γωνιστής Κωτσιάκης Άντώνιος (Παπαντώνης) γεννή
θηκε στό χωριό cΑλωνίσταινα τfjς Άρκαδίας τό 1784. Έπικεφαλfjς 
συγχωριανών του ελαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί πολέ
μησε σέ μιά σειρά &.πό σπουδαίες μάχες στήν Πελοπόννησο κατά i:ων 
Τούρκων καί των Αtγυπτίων, άλλοτε ύπό τόν Νικηταρά καί άλλοτε 
ύπό τόν Γενναίον Κολοκοτρώνη η τόν Δ. Πλαπούτα. 

'Από πιστοποιητικό τοϋ ετους 1844 πού ύπογράφουν οί Νικηταράς, 
Γενναίος Κολοκοτρώνης, Δ. Πλαπούτας καί άλλοι δύο όπλαρχηγοί, 
μαθαίνουμε τά έξfjςγιά τήν δράση τοϋ &.γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 83): 

«Οί ύποφαινόμενοι όπλαpχηyοί Πιστοποιοuμεν οτι ό εξ άλωνισταίνης 

τfjς Μαντινείας τοίJ Δημου Φαλλάνθου 'Αντώνιος Ιεpεύς Κοτσιάκης, ήλι

κίας ήδη έξήκοντα πεpίπου ετων &μα ό Ίεpός ύπέp dνεξαpτησίας dyών 

εκκpαyείς, δpάξας τά οπλα επί Κεφαλijς Στpατιωτών παpηκολούθησεv 

τούς ύποφαινομένους παpευpεθείς εlς τήν εφοδον τfjς Τpιπόλεως. εlς τήν 

Μάχην τοίJ Βαλτετζίου εlς τήν επίσης μετά των εχθpών εν Γpάνr;t 

Συμπλοκήν, καί εlς τάς λοιπάς μετά τοίJ Δpαμαλι εν Δεpβενακί{ι), καί 

μετά των dpάβων εν Τpικόpφοις κλπ. Μάχας, κατά τάς όποίας ολας 

εφέpθη πιστώς καί Γενναίως, ώς τίμιος Στpατιωτικός διακινδυνεύσας πολ

λάκις καί κατά τήν ζωήν. 

Εlς ενδειξιν τούτων άπάντων δίδομεν πpός α6τόν τό παpόν μας πpός 

χpήσιν του. 

'Εν 'Αθήναις τήν 2 Δεκεμβpίου 1844 
οί όπλαpχηyοί 

Νικηταράς: σταματελόπουλος 

Ίωαν Θ Κολοκ.ς 

[ ... ] 
Δ: πλαπούταζ, 

[ ... ]». 
Στήν αϊτησή του &.ναφέρεται εκτενώς στήν δράση του καί σημειώ

νει δτι ελαοε μέρος καί στίς μάχες Καρυταίνης, Πιάνας, Ναυπλίου, 

Κορίνθου, Π. Πατρών, "Αργους, Βόχας (Βασιλικά Κορινθίας) καί 

Δραμπάλας. 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν πρώτη τάξη των ύπαξιω
ματικών. 
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64. ΚΩΣΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 105/60 

Ό <Ιερεύς Δημήτριος Κωστουρόπουλος Καντηλιώτης γεννήθηκε 
στό "Αργος. Μυημένος στήν Φιλική <Εταιρεία aπό τόν Έπίσκο~ο 
Άργολίδος Γρηγόριο, πολλά προσέφερε γιά τήν προετοιμασία τryς 
επαναστάσεως. Κατά τήν επανάσταση παρείχε τίς ύπηρεσίες του ως 
<Ιερεύς, aλλά καί μαχόμενος στήν πρώτη γραμμή μαζί μέ τόν γιό το~ 
Άντώνιο. Στήν «Τουpκοφάyουσαν» μάχην κατά τοϋ Δράμαλη τραυματι
σθηκε στό δεξιό του μάτι. Σέ μία aπό τίς μάχες κατά τοϋ 'Ιμπραήμ 

εφονεύθη δ γιός του. ' 
Τήν δράση καί τούς aγώνες τοϋ Παπαδημήτρη Κωστουρ?που~ου 

πληροφορούμεθα aπό δύο πιστοποιητικά τοϋ έτους 1835 που φυλασ
σονται στά Α.Α. 
Τό ενα πιστοποιητικό πού ύπογράφει δ Νικηταράς καί επιοεοαιώ-

νει δ Θ. Κολοκοτρώνης γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 84): . 
«Πιστοποιώ ό δποφαινόμενος, δτι ό Παπii Δημήτpιος Καντηλιώτης 

άπό τήν άpχην τfjς 'Επαναστάσεως έστάθη εlς τούς Μύλους έκπληpών εlς 

τον έ.κετ ναόν τά Ίεpατικά του χpέη δπέp τοίJ πολυοpκοίJντος τό Ναύπλιον 

στpατοπέδου καί δλων των έ.κετ συσωpευμένων στpατευμάτων, καί πολε

μούντων τ~ύς έχθpούς έπί Κεχαyιάμπεη. έ.πί Δpάμαλη, καί έπί 
Ίμβpαήμη, διακινδυνεύον καί αύτός μέ τούς στpατιώτας εlς δλας τάς 

συyκpοτουμένας μάχας, δστις δστεpήθη καί τόν δεξιόν όφθαλμόν του εlς 

μίαν τών μαχών, όμοίJ καί τόν υίόν του Άντώνιον πεσόντα έπί τijς 

εlσβολijς τοίJ Ίμπpαήμη. 

Διό δστεpούμενος ήδη, έ'χων καί άδύνατα μέpη, δίδω αύτφ τό παpόν 

δ ' 'υ '' πιστοποιητικόν κατ' αί'τησιν τοίJ lδίου, ιά νά το παpουσιαG'"(} οπου ανηκει, 

ίνα άπολαύσυ καί αύτός τijς Β. εύεpyεσίας διά τάς πpός τήν πατpίδα 

έ.κδουλεύσεις καί δπηpεσίας του. 

Διό καί δποφαινόμεθα 

έν &pyει τήν 30 Δεκεμβpίου 1835 
Νιχήταζ Σταματελόπουλος 

'Επιβεβαιώ τά &νωθεν 

[θ. Κολοκοτpοv] [ ]». 
Τό aλλο πιστοποιητικό πού ύπογράφουν τριάντα κάτοικοι τοϋ 

"Αργους ε1ναι τοϋ tδίου περίπου περιεχομένου (Π.Σ.Φ. Νο 85): 
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«ΠιστοποιοίJμεν ο[ δποφαινόμενοι δτι ό παπii Δημήτpιος κανδηλιώτης 

άπό τάς άpχάς τfjς έπαναστάσεως έ.στάθη εlς τούς Μύλους έκπληpών εlς 

τόν έ.κετ ναόν τά [εpατικά του χpέη δπέp τοίJ πολυοpκούντος τό Ναύπλιον 

Στpατοπέδου, καί όλων των έ.κετ συσωpευομένων Στpατευμάτων, καί 
πολεμούντων τούς έχθpούς έπί κεχαyιάμπεη έ.πί Δpαμαλη, καί έπί 
Ίβpαήμη, Διακινδυνεύων καί αύτός μέ τούς στpατιώτας εlς δλας τάς 

συyκpοτουμένας μάχας δστις δστεpήθη χαί τόν δεξιόν όφθαλμόν του εlς 
μίαν [ ] μάχην. ' 
Διό δστεpούμενος ήδη, έ'χων καί άδύνατα μέpη, Δίδομεν αύτφ τό παpόν 

Πιστοποιητικόν κατ' αί'τησιν τοίJ lδίου, διά νά τό παpουσιαG'"(} δπου άνήκει, 

ίνα άπολαύσυ καί αύτός τijς Β: εύεpyεσίας διά τάς πpός τήν Πατpίδα 
έκδουλεύσεις καί δπηpεσίας του. 

Διό καί δποφαινόμεθα 

έν '~pyει τfj 30: νοεμβpίου 1835». 
, Ακολουθοϋν τριάντα ύπογραφές. 

«Τό Δημαpχείον '~pyους 
' _,, - ', 
επικυpοι το yνησιον των ανωτεpω 

τpιάκοντα δποypαφών των δημοτών 

'~pyους, γενομένων lδιοχείpως 

τήν 2: Ίανουαpίου 1836 έν Άpyει 
ό Δήμαpχος 

ΤΣ ύπογραφή ». 
Τόν Μάϊον τοϋ έτους 1846 δ Παπαδημήτρης ύπέοαλε τά δικαιολο

γητι~ά του στήν επιτροπή aγώνων καί θυσιών μέ αl:τησή του, προκει
μένου νά δίκαιωθεϊ. 

Στήν αl:τησή του, aναγράφει τά έξης: 

«έ.ν '~pyει τήν 6 Μαίου 1846 
Αϊτησις ΠαπαΔημητpίου Καντιλιώτου κατοίκpυ καί Δημότου 'Άpyους. 

Πεpί άμοιβijς των Στpατιωτικών έκδουλεύσεων του πpός τήν Πατpίδα 
του, ή πεpί συντάξεως. 

Πpός τήν έπί των Στpατιωτικων έκδουλεύσεων 

Σ. έπιτpοπήν έφοpεύουσαν εlς 'Αθήνας. 

Ό δποφαινόμενος, εΤμαι έκ τijς έπαpχίας 'Άpyους, καί κατοικοδημότης 

τοίJ Δήμου 'Άpyους πpεσβύτεpος καί lσαπόστολος τijς φιλικijς έταιpίας, 
κατηχηθείς δέ άπό τόν Μητpοπολίτην Γpηyόpιον έ.πίσκοπον Άpyολίδος, 

1 
1 

ι 
l~ 
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" ' Έ''λ ' " λ , ' 't:v. ' 'Οθ ' ζι ' ' ' ' ' , οτι η Λ ας εμε ε να αποτεινα~u τον ωμανικον υγον, υπο τον οποιον 

εστέναζεν. εύρών δέ ό μακαρίτης Γρηγόριος εμέ, φλεyόμενον άπό τό 

αϊσθημα τοί5 πατριοτισμού eσπευσε νά μέ άποστείλv, ώς πνευματικόν εlς 

διαφόρους επαρχίας τfίς Πελοποννήσου, ϊνα κατηχήσω καί χαράξω εlς τάς 

καρδίας των χριστιανών τήν ελευθερίαν τfίς πατρίδος. εύρών ομως προθύ

μους αύτούς εlς τό εθνοσω!f;pιον σχέδιόν μας, άκολούθως επιστρέφων εlς 

':4ργος, διά νά εϋρω τόν Γρηγόριον νά ίιφώσωμεν τήν Έλληνικήν 

σημαίαν, άλλά κατά δυστυχίαν οί όθωμανοί eλαβον ώς ομηρους τούς 

προύχοντας τijς Πελοποννήσου, εlς τούς όποίους συμπεριελήφθη καί ό 

μακαρίτης Γρηγόριος, καί τούς άπέκλεισαν εlς Τρίπολιν, ϊνα ματαιώσουν 

τό σχέδιόν μας, άλλ' εlς μάτην άπέβη τοί5το, διότι άμέσως ό παιάν 7jρχισε 

νά ίιμνfj τόν θούριον ϋμνον καί ή σημαία ίιφώθη άπό τούς συναδελφούς μας 

καί επροσκαλοuσε τούς "Ελληνας εlς μάχην, εύθύς καί ό ρηθείς εκδυθείς 

τήν ίερατικήν στολήν καί ενδυθείς τήν πανοπλίαν μέ τόν πρωτότοκόν μοι 

υίόν 'Αντώνιον, εν δέ εκείνος τότε εlς νόμιμον ήλικίαν καί ήκολουθήσαμεν 

τήν φωνήν τfίς πατρίδας παρακινώντας καί τούς συναδελφούς μας νά δρά

ξωσι τά οπλα καί αύτοί κατά των έχθρων τfίς πίστεως καί πατρίδος, εύθείς 

δέ οί συμπολίται μας Άργείοι eτρεξαν μέθ' ήμων οπου συνεκεντρώθημεν 

εlς τά πέριξ τfίς Ναυπλίας καί συστήσαμεν τήν πολιορκίαν αύτfίς, τότε έγώ 

ων πρεσβύτερος τfίς Άνατολικijς έχχλησίας καί eχων άνάγκην τό στρατό

πεδον 'Ιερέως άμέσως άπεκδύθην τήν πανοπλίαν καί ένδυθείς αϋθις τήν 

ίερατικήν στολήν τελών τά τfίς θρησκείας χρέη εlς ολην τήν διάρκειαν τοί5 

άγώνος eπειτα είιρέθην εlς τήν εlσβολήν του Κεχαγιάτμπέη έκλείσθην εlς 

τήν άκρόπολιν τοί5 ':4ργους καί συνεκινδύνευσα μέ τό στρατόπεδον, μετά 

ταuτα εlς τήν Τουρκοφάγουσαν μάχην κατά τοu Δράμαλη οπου μαχόμενος 

ίιπέρ πίστεως καί πατρίδος έπληγώθην εlς τόν δεξιόν όφθαλμόν καί γίνεται 

δήλον άπό τά έπισυνημμένα άποδεικτικά των όπλαρχηγών τfίς Πελοπον

νήσου, eπειτα εlς τάς μαχας [ ] [ ], κατά του Ίμπραίμη Πασa όπου 
πολεμών γενναίως ό διαληφθείς υίός μου eπεσεν ένδόξως εlς τό πεδίον τfίς 

μάχης. Σ.έπιτροπή φαντασθijτε πού 7jμιν; εlς τό κέντρον τοί5 πολέμου εlς 

τά πέριξ του [ ] φρουρίου τfίς Ναυπλίας, εlς τά στήφη των εχθρών, 7jδη 
δέ ήλθον εlς γεροντικήν ήλικίαν καί ...... ό άνακουφίζων τάς όδύνας τijς 
γεροντικijς μου ήλικίας eγεινε θύμα εlς τό πεδίον τijς μάχης. 'Εγώ δέ 

eμεινα εlς τόν κύκλον των όδύνων καί άνέθεσα τήν έμοίν προστασίαν εlς 

τήν άπελευθερωθείσαν 7jδη πατρίδα νά άνακουφίσv τάς γεροντικάς μου 
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άνάγκας άλλ' εlς μάτην τοί5το. ή πατρίς άπεκατέστη Βασιλευομένη, καί δι' 

έμέ δέν έ'λαβεν οlΚτον εlσέτι μ' ολον οτι κατά τά 183 ... άνεφέρθην εlς τήν 
ίεράν σύνοδον διά νά λάβv ίιπ' οφιν τάς έκδουλεύσεις μου καί νά συστήσv . 
ταύτας εlς τό Ύ πουργείον των έχχλησιαστικων οπως μοί χορηyηθη σύντα

ξίς της άλλ' εlς μάτην τοί5το διότι ή σύνοδος παρημέλησε νά φροντίσv δι' 

έμέ τόν άγωνιστήν. 7jδη δέ κατά τήν eννοιαν τοί5 Β.φηφίσματος τfίς έθνικijς 

τών έλλήνων συνελεύσεως, καί κατά τό Βασιλικόν Διάταγμα περί συστά

σεως εξεταστικijς επιτροπijς τω·ν στρατ: δικαιωμάτων Σπεύδω ό γηραιός 

άγωνιστής νά καθυποβάλλω τά άποδεικτικά μου διά νά λάβv ο[κτον καί 

εκτιμήσv τάς εκδουλεύσεις μου προσηκόντως. Εfμαι βέβαιος οτι ή Σ. έπι

τροπή θά ένδώσv εlς τήν αϊτησιν ένός yηραιοί5 πρεσβυτέρου καί άγωνιστή. 

μένω μέ σέβας βαθύτατον 

Δ: Ίεpεύς Κωστουpόπουλος Κανδυλιώτης 
Έπικυροί5ται τό γνήσιον τfίς ίιπογραφijς τοί5 Δημητρίου 'Ιερέως Κωστου

ρόπουλου τήν 6 μαίου 1846 έν '~ργει 
ό Δήμαρχος '~ργους 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

"Η επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών "Υπα

ξιωματικών. 

.. 
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65. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 106/1 

co &.γωνιστής Εvστάθιος Λαγκαδινός γεννήθηκε στά Λαγκάδια 
τής Άρκαδίας καί 'ίσως σέ αvτό οφείλεται τό επώνυμό του. Μέ τήν 
έναρξη τής επαναστάσεως έλαοε τά δπλα καί επικεφαλής συμπολιτών 

του πολέμησε μέ γενναιότητα σέ πολλές μάχες &.πό τό 1821 καί έπεάε 
ήρωικώς μαχόμενος κατά του-'Ιμπραήμ στά Τρίκορφα της Τριπόλεως 
στήν φονική μάχη τής 22aςΊουνίου 1825. 

Πληροφορίες γιά τόν &.γωνιστή &.ντλουμε &.πό α'ίτηση του έτους 
1865 πού vπέοαλαν στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών οί θυγατέρες 
του &.γωνιστου Εvφροσύνη, Άσήμω, Γλυκερία, Παναγούλα καί 
<Ελένη καί πού φυλάσσεται στά Α.Α. 'Από τήν α'ίτηση φαίνεται δτι 

δικαιολογητικά καί πιστοποιητικά τής Διοικήσεως καί όπλαρχηγών 
γιά τή_ν &.ναγνώριση των &.γώνων καί θυσιών του &.γωνιστου πατέρα 
τους εtχαν υποοάλει στήν επιτροπή του έτους 1833. 

Τό περιεχόμενο τής αιτήσεως είναι τό έξης: 
«'Εν Ααyχαδίοις τήν 22 Μαίου 1865 
Πpός τήν eπί των θυσιών χαί dyώνων Σεβ έξεταστιχήν έπιτpοπήν συμφώ

νως μέ τό πίστευμα τοu dπό 5 νοεμβpίου Π. ε. φηφίσματος τfjς Β έθνικfίς 

τώ 'λλ ' λ ' ' - ' ' λ ' ' ' ' δ ν ε ηνων συνε ευσεως, και των πεpι εκτε εσεως αυτοί) υμετεpων ό η-

yιων, σπεύδωμεν καί μετά τοu πpοσήκοντος σεβασμοu ύποφαινόμεναι 

θυyατέpες τοu ποτέ στpατηyοu Εύσταθίου Ίεpέως λαyκαδινοu νά καταθέ

σωμεν ύπ' δφιν τfjς σεβ. ταύτης έπιτpοπfίς τάς έξης σχετικάς μέ τάς όδη

yίας αύτfjς πληpοφοpίας. Α0ν οτι ό Πατήp των εύσεβάστως ύποσημειουμέ

νων ό Πεσών ένδόξως κατά τήν 22 'Ιουνίου τοίί 1825 eτους μαχόμενος 
ύπέp πίστεως καί Πατpίδος εlς τήν έν Τpικόpφοις τpομεpάν έκείνην κατά 

τοίί Ιμβpαί'μ Πασά μάχην dνεyνωpήσθη ώς τοιοίίτος χωpίς καί νά διομο

λοyη μέχpι τοuδε, καί ώς τοιοίίτος έμφαίνεται εiς τά μητpώα τfjς έξετα

στικfίς έπιτpοπfίς τοίί eτους 1833 ύπό τόν αϋξοντα dpιθμόν 141 καί Β0ν οτι 

ολα τά ύπό των κεντpικών η πpοσωpινών Διοικήσεων της διομολοyίας του 

dποδεικτικά ώς καί τά ύπό διαφόpων dειμνήστων όπλαpχιyών έκδοθέντα 

μετά τόν θάνατον τοu μακαpίτου πατpός μας ύπεβλήθησαν εlς τήν έξετα

στικήν έπιτpοπήν τοίί eτους 1833 ώς καί εlς τάς μετά ταuτα έπιτpοπάς 
dντίypαφα [ 1 τά όποτα πιστεύομεν οτι eχεται Ύfδη ύπ' δφιν [ 1 συμφώ
νως μέ τήν [ ] Ύjν eλαβεν τό έπί των έσωτεpικων Σ. ύπουpyετον πεpί 
dνταποστpοφfίς πpός τήν έπιτpοπήν τών τοιούτων έyypάφων. Κατόπιν τού-
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των πpοστpέχομεν διά τfjς παpούσης μας νά iκετεύσωμεν θεpμώς τήν Σεβ. 
έπιτpοπήν ϊνα χάpιν τοίί δικαίου καί dπέναντι τών τε πpοσωπικών καί 
ύλικών έκδουλεύσεων τοίί μακαpίτου Πατpός μας οστις έκτός των πpός τήν 
Πατpίδα πpοσωπικών πιστών έκδουλεύσεών του, διά τήν έλευθεpίαν τfίς 
όποίας έyένετο θύμα εiς τήν ώς &νω έppέθη έν Τpικόpφοις μάχην, δέν έ.'λη
φεν τοίί νά παpάσχη καί τήν ύλικήν συνδpομήν του δαπανόντας οuτος εlς 
μισθούς στpατιωτών σιτηpέσια κλπ. ypόσια χιλιάδας τpιάκοντα μία καί 
έβδομήκοντα δύο καί τά όποτα μέχpι τοίίδε τοίί όφείλονται ώς τοίίτο μαp
τupεΤται τpανώς dπό τά ύπ' dpιθ.12510,2939,2918 καί 2939 ύπό ήμεpο
μηνίαν 12 15 Νοεμβpίου καί 25 Φευpουαpίου τοίί 1825 eτους dποδεικτικά 
των τότε πpοσωpινών Διοικήσεων της Έλλάδος, ϊνα dπέναντι των έκδου
λεύσεων του τούτων λέyωμεν εύαpεστηθfj ή Σεβ. έπιτpοπή ύμών καί dπο
δώσ'() τόν dνήκοντα εiς αύτόν βαθμόν, οπως καί ήμετς διά τούτο dναπαύ
σωμεν τήν διά τήν &ωpον στέpησιν τοίί πατpός μας καί τfjς αύτοίί πεpιου

σίας fjτις έδαπανήθη ύπ' αύτοίί εις τας τοτε dπολύτους dνάyκας τfjς πατpί
δος, τεθλιμμένην καpδίαν μας, έπειδή είναι ολως &δικον εiς ήμας νά παpα
ταθfj έπί πλεον ή dπόδοσις τών δικαιωμάτων μας τοίίτου dφ' ou dpκετός 
καιpός παpfίλθε, καί dφοίί μάλιστα dπεδόθησαν εlς &λλους, οίτινες καί ύπό 
τάς διαταγάς του πατpός μας διετέλουν, καί οuτε κατά έ'ναν όβολον συνέ
δpαμον την δεινώς τότε πάσχουσαν τεθλιμμένην πατpίδα μας. 

ύποσημειούμεθα εύσεβάστως εύπειθέσταται 
θυyατέpες τοίί στpατηyοίί Εύσταθίου Ίεpέως λαyκαδινοίί Εύφpοσύνη, 
dσίμω, Γλυκεpία, Παναyούλα καί έλένη dypάμματες &πασαι διά ~ποστό

. λου Ί~pέως Κωνσταντοπούλου κατ' έντολήν των». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν <Ιερέα μάρτυρα καί &.γωνιστή στήν 

τετάρτη τάξη των &.ξιωματικών. 
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66. ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 96/31 

co &.γωνιστής <Ιερεύς Λαδάς Ίωάννης γεννήθηκε στήν Καστανιά 
της Σπάρτης. 

Κατά τήν διάρκεια της επαναστάσεως τοϋ 1821 ελαοε μέρος (Jέ 
πάρα πολλές μάχες τόσον κατά των Τούρκων δσον καί κατά των Αtγυ
πτίων τοϋ Ίμπραήμ. Έοοήθησε επίσης τόν &.γωνα προσφέροντας τίς 

ίJπη ρεσίες του ώς <Ιερεύς. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. μας πλη
ροφορεί γιά τόν &.γωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 86): 

«Πιστοποιητικόν 

ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι όπλαpχηyοί έπί τfj όpιζομένυ άπό τόν 

Ποινικόν Νόμον ποινfj καί έπί τfj ύποχpεώσει τijς άνηκούσης Πολιτικijς 

άποζημιώσεως, οτι ό έκ τοϋ χωpίου Καστανιας τοϋ Δήμου Καστοpίου τijς 

Έπαpχίας λακεδαίμονος 'Ιωάννης Ίεpεύς Λαδάς λαβών τά οπλα &μα 

έξεppάyη ό ύπέp άνεξαpτησίας τijς Πατpίδος άyών ύπηpέτησε στpατιωτι

κως πολιτικώς καί έκκλησιαστικώς τήν Πατpίδα ύπό τάς διαταγάς τοίJ 

τότε Γενικοϋ Άpχηyοϋ των Λακεδαιμονίων οπλων Κ0υ Π. 'Ιατpάκου 

παpευpέθη δέ είς τάς άκολούθους μάχας είς Κεpασιάς, είς Βαλ τέτσιον είς 

Τpίκοpφα καθ' ολον τό διάστημα τijς πολιοpκίας τijς Τpιπόλεως μέχpι τijς 

πτώσεώς της είς &pyoς κατά τοίJ Δpάμαλι είς Νεόκαστpον κατά των Άpά

βων καί είς τάς λοιπάς μάχας. καί κατ' αiΠ;σίν του έκδίδεται ή παpοϋσα 

Πιστοποίησις πpός χpijσιν του. 

έν Σπάpτ-α τήν 16: Νοεμβpίου 1846 
Οί Όπλαpχηyοί 

[ ] Θοοιασοπουλος ληακος yιατpάκος 

Α ζαχαpόπουλος 

Διά τό γνήσιον των άνωτέpω τpιων ύποypαφών 

τήν 17 Νοεμβpίου 1846 ό Δήμαpχος Σπάpτης 
(ΤΣ) ίJπογραφή». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήv τάξη των στρατιωτών. 
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67. ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 110/56 

Ό Ίερεύς Λέντζιος γεννήθηκε στό χωριό Νεμοϋτα της Ήλείας. 
"Όταν aρχισε η επανάσταση τό 1821, &.κολούθησε τούς επαναστάτες 
καί ελαοε μέρος σέ πάρα πολλές μάχες της Πελοποννήσου &.λλά καί 
στήν εκστρατεία των, Αθηνών ( Φ εορουάριος 1827). 

'Έγγραφο τοϋ ετους 1847-πού φυλάσσεται στά Α.Α. μa.ς πληροφο

ρει γιά τόν &.γωνιστή "Ιερέα Λέντζιο τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 87): 
«Πιστοποιοίiμεν οί ύποφαινόμενοι lπί τ'{j όριζομέvυ άπό τόν Ποινικόν 

Νόμον ποινfi, καί lπί τ'{j ύποχρεώσει τijς άνηκούσης άποζημιώσεως οτι ό 

φέρων τό παρόν μας Σακελλάριος 'Ιερεύς λεντζιος κάτοικος τοίi χωρίου 

νεμούτας τfjς lπαρχίας Ηλείας άπ' άρχάς μέχρι τέλους τοίi ύπέρ αuτονο

μίας ίεροίi ήμών άyώνος ήκολούθησε ίκετεύων μέ παρακλήσεις καί λει

τουρyικάς θυσίας δεόμενος τοίi θεοίi ί'να λυτρώσv τόν lλληνικόν λαόν ύπό 

τών τυράννων, καί ύπεδέχετο προθύμως οσα σuνεχώρη τό lπάπελμά του; 

διετέλεσε δέ καθ' ολον τό εlρημ°ένον διάστημα ύπό τούς ποτέ 'Αρχηγούς 
Γεώρyιον καί Χρύσανθον Σισίνην παρευρεθείς δέ συγχρόνως εlς τάς 

πολιορκίας καί μάχας, fjτοι Πάτρα, λάλα, ποίiσι, 'Αθηνών καί lδίως εlς 

τούς άκροβολισμούς [ ]. (Άyίου Νικολάου) καί τόν πόρον καστελίου, 
καί εlς τοίi Ίβραfjμ πασσii, καί οπου lδειξε πατρικόν ζijλον, οθεν καί εlς 

lνδειξιν τού lπαφίομεν τό παρόν μας ί'να τοίi χρησιμεύσv οθεν άνήκει. 

Πύρyος τ'{j 7 Άπριλλίου 1847 
Δ. καpάμεpος Γεώpyιος [Μήτου] 

lπικυροίiνται αί άνωτέρω δύω ύποyραφαί των κ.κ. 

Γ Μήτου καί Δ.Καραμέρου ώς yνήσιαι 

lν Πύρyφ 11Απριλίου1847 

άπόντος τοίi Δημάρχου 

ό Β.Δήμαρ πάρεδρος 

(ΤΣ) [ ] αθαvασόπουλος». 
"Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 
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68. ΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕQΡΓΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 122/9 

co αγωνιστής Μαρινιώτης Γεώργιος κατήγετο από τό χωριό Κορα
κοοούνι τfjς Λακωνίας. Γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν "Ύδρα. Κατά 

τήν εναρξη της επαναστάσεως fίταν εφημέριος του ίερου Ναού «δ 
"Αγιος Παντελεήμων». Μέ τήν εναρξη του αγωνος προσfjλθε Εθέλο

ντικο}ς καί κατετάγη στό-πλήρωμα τού πολεμικού πλοίου «Ο 

ΚΙΜΩΝ». Μέ τό ϊδιο πλοίο ελαοε μέρος σέ πολλές κατά θάλασσαν 

εκστρατείες. 

Τό 1846 δ Παπαγιώργης ύπέοαλε αϊτηση στήν επιτροπή αγώνων 
~αί θυσιών χωρίς νά ίκανοποιηθεϊ τό αϊτημά του. Τό 1865 πού δέν 
ηταν στήν ζωή δ αγωνιστής, η σύζυγός του "Αλεξάνδρα -έοδομfjντα 
ετων τότε- ύπέοαλε νέα αϊτηση μέ αντίγραφο πιστοποιητικού του 
Διευθυντού τού πολεμικού πλοίου «Ο ΚΙΜΩΝ» τού ετους 1844, τό 
δποϊο σώζεται στά Α.Α. καί αναφέρει τήν δράση τού αγωνιστου· 

(Π.Σ.Φ. Νο 88 καί 88α): 
«'Ο ύποφαινόμενος Διευθυντής τοίi Πολεμικοίi Πλοίου «0 Κίμων» 

κατά τήν διάpκειαν τοίi θαλασσίου dγωνος μας πιστοποιώ, οτι έντός τοίi 

πλοίου μου αδτοίi 7jλθεν αδθόpμητα ό 'Εφημέpιος τοίi ναοίi «ό "Αγιος 

Παντελεήμων» Παππfi Γεώpγιος dπό τό χωpίον Κοpακοβοίiνι τijς Λακω

νίας, γεννημένος καί dναθpεμμένος εlς 'Ύδpαν, ήγωνίσθη μεθ' ήμων εlς 
, ' λ 'θ Νι , τας ακο ου ους αυμαχιας: 

Τω 1821: Εlς τήν έκστpατείαν πpός τό Φpούpιον τοίi Ναυπλίου. εlς τήν 
έκστpατείαν κατά τόν Ναύπακτον, καί εlς τήν έκστpατείαν τijς Σάμου. 

Τω 1822: Εlς τήν έκστpατείαν πpός τό Μεσολόyyιον· Εlς τήν έκστpατείαν 
κατά τήν Μιτυλήνην. 

Τω 1823: Εlς τήν έκστpατείαν κατά τόν έλλήσποντον· εlς τήν Σούδαν. 
Τω 1824: Εlς τάς έκστpατείας «εlς φαpfi, εlς Κώ, εlς Κάλυμνον καί 
Γέpοντα, εlς Γαϊδουpονfjσι, εlς Καpαβουpνα καί εlς Κpήτην». εlς ολας τάς 

dνωτέpω ναυμαχίας εύpισκόμενος έντός τοίi πλοίου ήγωνίσθη, καί 

ένθαppύνων τούς ναύτας διά των εδχων καί των θpvσκευτικων του λόγων 

έχpησίμευσε σημαντικά, δχι μόνον έντός τοίi πλοίου μου, dλλά καθ' ολον 

τό διάστημα διαληφθέν διάστημα θεωpούμενος ώς συμπολίτης Υδpαϊος, 

καί σεβόμενος παp' ολων ώς ένάpετος ίεpεύς έχpησίμευσε πολλάκις καί εlς 

τά λοιπά πολεμικά πλοία. Όμολογω πpοσέτι, οτι ό ίεpεύς οδτος ήκολού-
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θησεν εlς τό μνησθέν διάστημα άπό καθαpόν ζηλον πατpιωτικόν καί Θpη

σκευτικόν, διότι [ ] έ'λαβεν όβολόν παp' οδδενός λόγ~ μισθοίi η άμοιβfjς 
του. 

'Όθεν τ@ δίδω τό παpόν εlς ενδειξιν. 

Tfj 1844 Φεβpου 23 Ό Πλοίαpχος 

'Ύδpα. Γκ~ 'Ιωάννου ψεύτης 
Έπικυpοίiται ή γνησιότης τijς άνωτέpω ύπογpαφfjς 

τοίi Πλοιάpχου Γκίκα 'Ιωάννου Ψεύτη. 

'Εν ϋδpC! τήν 2/J7Ιν Φεβpουαpίου 1844. 
ό Δημαpχεύων Πάpεδpος 

(ΤΣ) Δ.Β.Δοvτιiς. 

Διά τό άκpιβές τijς άντιγpαφfjς 

Ναύπλιον τήν 12 Φεβpουαpίου 1865 
ό Δημαpχικός Σύμβουλος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των Φροντιστών. 
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69. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 123/35 

<Ο <Ιερομόναχος Μηνάς Μαρούλης γεννήθηκε στήν Ίθάκη τό έτος 

1789. 'Ήταν μυημένος στήν Φιλική <Εταιρεία καί δραστηριοποιήθηκε 
γιά τήν εξάπλωση τών σκοπών της κυρίως στήν Στερεά <Ελλάδα. 

'Έλαοε μέρος στόν ίερό &.γώνα καί τραυματίσθηκε μαχόμενος σ'Ϊ;ήν 
πρώτη γραμμή «έ'χων είι; χείpαι; τόν Τίμιον Σταυpόν». 

Γιά τόν &.γωνιστή Μηνά Μαρούλη σώζεται καί φυλάσσεται στά 
Α.Α. αί:τησή του πρός τήν εξεταστικήν επιτροπήν του ετους 1865, &.πό 
τήν όποία &.ντλούμε τίς &.κόλουθες πληροφορίες (Π.Σ.Φ. Νο 89, 8gα 
~~~: ' 

«'Εν Ίθάκv τfj 16 'Ιουνίου 1865. 
Πεpί αίτήσεωι; άμοιβfjι; δι' ύπηpεσίαι; πpοσενεχθείσαι; τfj Πατpίδι παpά τοίί 

Ίεpομονάχου Μηνα Μαpούλη 

Πpόι; τήν ΣεβΨ έπί τοίί Ίεpοίί άyώνοι; Έξεταστικήν Έπιτpοπήν είι; Άθή- · 
ναι;. 

Ό Εuσεβάστωι; ύποφαινόμενοι; 'Ιθακήσιος, yέρων, διατpέ.χων 7fδη τό 

76 έ'τοι; τfjι; ήλικίαι; μου, πpό 53 έτών πpοεχειpίσθην Πpεσβύτεpοι; καί πpο
σήνeyκα τήν ύπηpεσίαν μου τfj Πατpίδι διά τήν άνεξαpτησίαν της, ou μόνον 
πpό τfjι; έκκpήξεωι; τfjι; 'Επαναστασεωι; τοίί 1821, άλλά καί, ώι; άνήκων 
· είι; τήν Έταιpίαν των Φιλικών διαpκοίίντοι; τοίί Ίεpοίί άyώνοι; πpοσέφεpον 
τάι; έκδουλεύσειι; μου. 

'Ως Ίεpομόναχοι; έ'χαιpον τά πιστά, καί πpό τοίί πολέμου fίμιν είι; 

ένέpyειαν άποστελλόμενοι; μέ έ'yypαφα καί όδηyίαι; έ'νθεν καί έ'νθεν άπό 

'Αpχιεpείι; είι; Καποδιστpίουι;, Βαpνακιώται;, Τσάyκαι;, Καpαϊσκάκειι; καί 

&λλουι; άειμνήστουι; άpχηyούι; καί άθλητάι; ύπέp τfjι; Έλληνικfjι; παλιyyε

νεσίαι;. 

Tfjι; 'Επαναστάσεως δέ έκκpαyείσηι; παpευpέθην είι; τό πεδίον τfjι; μάχης 

είι; Μακpυνόpον οτε έπολέμησαν οί Τσόyκαι; Μακpfjι;, Γpίβαι;, Βαpνακιώ

τηι; Αιόλιοι; καί λοιποί άpχηyοί, πpοεποpευόμ7)V [ ] καί ένθαppύνων τούς 
μαχητάι;, έ'χων δέ είι; χείpαι; Τόν Τίμιον Σταυpόν έκpαύyαζα «έν Τούτω 
lVίκα». · 

Ύ πέστην διαφόpουι; πλ ηyάι; καί ύπέφεpον πολλάι; κακουχίας, άλλ' 

έσώθην καί ζω έν τfj άyαλλιάσει οτι εΊδον οί οφθαλμοί μου τήν άπολύτpω

σιν τfjι; καταδυναστευθείσηι; πατpίδοι; μου, καίτοι έν τfί πpεσβυτικfί μου 

ήλικία διατpέφομαι έκ τfjι; άpωyfjι; των Χpιστιανων. 
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Πληpοφοpηθείι; οτι συνέστη έν 'Αθήναις 'Επιτpοπή πεpί άποζημιώ

σεωι; των ύπέp τfjι; Πατpίδοι; άyωνισθέντων, ύποβάλλω κάyώ τά άνωτέpω 

μεθ' &πάσης τfjι; άληθείαι;. αί πολιτικαί καταδpομαί ομωι; καί ή πpοβεβη

κυία ήλικία μου μέ καθυστέpησαν πολλών έyypάφων μαpτυpούντων τάι; 

ύπηpεσίαι; μου όποία lνεκα των παpελθόντων φόβων ήναyκάσθην νά 

αφήσω έ'νθα νίίν άδυνατώ ν' άνεύpω. 

'Εν τοσούτω οπωι; μή παpέλθη ή όpισθείσα πpοθεσμία, άναφέpομαι 

διά τfjι; παpούσηι; πpόι; τά Πατpικά αίσθήματα τfjι; Σεβ: 'Επιτpοπfjι;, καί 

[ 1 οτι άπέναντι των όμολοyουμένων έκδουλεύσεων των πpό καί μετά τήν 
Έπανάστασιν παp' έμοίί πpοσφεpθεισών, θέλει μοί άπονεμηθfί ή δέουσα 

έπιβpάβευσιι; καί πεpίθαλφιι; έν τη πpοκεχωpημένv ταύτη ήλικία μου. 

διατελώ εuπειθέστατοι; 

Μηνά; Ίepομ. Μαpούληι;». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών ύπα

ξιωματικών. 
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70. ΜΑΥΡ ΑΚΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ: Κ. 124/84 

co <Ιεροδιάκονος Δαμασκηνός, του όποίου τό επώνυμο fιταν Μαυ
ράκης, γεννήθηκε στήν Κρήτη. 

Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως του 1821 διωκόμενος_εγκατέ
λειψε τήν Κρήτη καί εφθασε στήν Θήρα. 'Έλαοε μέρος στήν εκστρα
τεία κατά της Κρήτης καί aκολούθως κατά της Σάμου. Οί κακουχίες 
της εκστρατείας αvτης εκλόνισαν σοοαρά τήν ύγεία του Δαμασκηνοϋ 
καί επί ενα ετος, κάτω aπό aθλιες συνθηκες, παρέμεινε κλινήρης. 

Γιά τόν aγωνιστή Μαυράκη Δαμασκηνό ύπάρχει πιστοποιητικό 
του ετους 1844 πού ύπογράφουν εl:κοσι δύο κάτοικοι της νήσου 
Θήρας καί φυλάσσεται στά Α.Α. Τό περιεχόμενό του είναι τό έξης 
(Π.Σ. Φ. Νο 90 καί gοα): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιουμεν οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι θήpας έν βάpει σννειδήσεως · 
οτι ό Ίεpοδιάκονος Δαμασκηνός κατά τό 1821 έφυyάδευσεν άπό Κpήτην, 
έyκαταλείφας τήν κτηματικήν του πεpιουσίαν, καί μέ. δύω Πλοία τό μέ.ν έν 

λ , ' , , 'Λ λ , , δ, '''λ Σ ζι , δ , , 
στα εν απο τον nφεντου ιεφ, το ε αΛ ο πετ, ιωτικον ιοικουμενον παpα 

του Πλοιάpχου Σπυpίδωνος [Δεκpεβίδου], έξεστpάτευσε μαζή μέ. &λλη διά 

Κpήτην, διά βοήθειαν των έκεί άδελφων χpιστιανών άλλά δέ.ν έπpόφθασαν 

ένεκα της Πολιοpκίας παpά του Όθωμανικου στόλου καί μετά ταυτα πpός 

βοήθειαν τfίς Σάμου μέ. τό τελευταίον Σπετζιώτικον, καί ένεκα τών ταλαι

ποpιών έκείνων f}σθέ.νησε καί έκαμε χλινήpης έν έτος. 

"Οθεν χάpιν τfίς άληθείας δίδομεν είς αύτόν τό παpόν μας κατ' αίΠjσίν 

του διά νά τφ χpησιμεύσv οπου άνήκει. 

'Εν θήpζf τήν 13 άπpιλίου 1844». 
Στήν tδια σελίδα aλλά καί στήν έπομένη του εγγράφου aκολου

θουν εl:κοσι δύο ύπογραφές καί ή ενδειξη. 
(( 'Επικυpουται τό γνήσιον των οπισθεν καί άνωτέ.pω είκοσιδύο ύποypαφών 

'Εν θήpζf τήν 14 άπpιλίου 1844 
ό Δήμαpχος θήpας 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
Γιά τόν tδιο aγωνιστή στά Α.Α. φυλάσσεται καί aλλο πιστοποιη

τικό πού ύπογράφει ό tατροχειρουργός Γεώργιος [ πλύτος;] καί μεταξύ 
των aλλων γράφει: 
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«έν Θήpζf τfj 13 άπpιλίου 1844 
Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος οτι κατά τό 1825 πpοεκλίθην παpά του 

Ίεpοδιακόνου Δαμασκινου διά νά τόν έπισκεπτω άσθενή οντα τόν όποίον 

έπισχέ.πτοντας εύpον είς άθλίαν κατάστασιν σχεδόν f)μηθανfl μέ. τό νά ύπο

φέ.pη .... καί μέ. τό νά μήν είχε τά άναyκαία μέσα .... τόν όποίον έθεpά-
~eυσα σχεδόν έν έτος διά χάpιν φιλανθpωπίας, οστις ύπέ.φεpε πολά ένεκα 
τfίς μεyάλις του πενίας ..... ». 
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71. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΙΠΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 127/72 

co &.γωνιστής <Ιερεύς Δημήτριος Μερκούρης γεννήθηκε στήν 
"Υδρα καί ελαοε μέρος στόν κατά θάλασσα &.γωνα του 1821. Τό 1865 
οί κληρονόμοι του &.γωνιστοϊ:ί ύπέοαλαν στήν επιτροπή &.γώνων καί 
θυσιών αϊτηση μέ πιστοποιητικό του ετους 1834 τό όποϊο ύπογράφει"ό 
πλοίαρχος του πολεμικού πλοίου Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ στό όποίο ύπηρέ
τησε ό &.γωνιστής. Τήν γνησιότητα τής ύπογραφfjς του πλοιάρχου 
επικυρώνει ό Λάζαρος Κουντουριώτης ώς Δη μογέρων τής "Υδρας. 
Τό ενδεικτικό των εκδουλεύσεων του Παπαδημήτρη Μερκούρη 

&.πό τήν "Υδρα γράφει (Π.Σ. Φ. Νο 91 ): 
« Ένδεικτικόν 

Ό ύποφαινόμενος Πλοίαρχος τfjς Έλληνικfjς Πολεμικfjς [ ] ό Μιλ
τηάδης, Δηλοποιώ είς ον άνήκει, οτι κατά τ(J: 1821 έτος κατά τήν δεκά
την έβδόμην τοίi 'Απριλίου μηνός, είς τήν πρώτην θαλάσσιον έκστρατείαν 

κατά τfjς Νήσου Χίου, ό Αίδεσημώτατος Κ: Δημήτριος Ίερεύς Μερκούρης 

ύδραίος, άπό ζηλον πατριοτησμοίi κινοίiμενος άδωρωδοκήτως Παρευρέθη 

είς τήν 'Εκστρατείαν ταύτην μέ τό pηθέν Πλοίον μου, είς τήν όποίαν έδει

ξεν ολον τόν ζηλον καί Γεναιότητα, άvήκον είς τό χρέος τοίi έπαyyελματός 

του, Παρακηνών τούς Ναύτας τοίi Πλοίου διά νά μένουν [ } καί άτρόμη
τοι κατά των έχθρων διά τόν ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος Ίερόν άyώνα. 

Διό είς ένδειξιν καί κατ' αίτησιν τοίi είρημένου Ίερέως, τό άπαφήνω 

τό παρόν διά νά τοίi χρησιμεύσv οπου άvήκει, καί οδτος ύποφαίνομαι. 

'Εν ϋδρCf τfj 15: Νοεμβρίου 1834. 
Ό Πλοίαρχος 

Ίω&wηςΔ. [] 
'Επικυροίiται τό γyήσιον τfjς &νωθεν ύποyραφfjς 

έν ΎδρCf τfj 18 Νοεμβρίου 1834 
Οί Δημογέροντες 

(ΤΣ) λάζαpος κουvτουpιώτης 

Νικόλαος [ ] ». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των ύποναυκλήρων. 
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Π.Σ.Φ. Νο91 
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72. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ: Κ. 130/63 

<Ο Καλλίνικος Μιχαλιάδης γεννήθηκε στήν Κανδήλα της Μαντι

νείας. "Οταν εξερράγη ή επανάσταση τοϋ 1821 ήταν ήγούμενος της 
<Ιεράς Μονης της Κανδήλας ή Κοίμησις της Θεοτόκου. Άμέσως 

δπλισε καί εφοδίασε μέ τά &ναγκαϊα μεγάλον &ριθμό κατοίκων -τοϋ 
Δήμου Όρχομενοϋ, τέθηκε-επικεφαλης τους καί τούς οδήγησε στά 
στρατόπεδα των <Ελλήνων. Τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ πληροφορού

μεθα &πό εγγραφο τοϋ ετους 1844 πού ύπογράφουν οί Καν. Δεληγιάν
νης, Δημ. Πλαπούτας καί Ι.Θ. Κολοκοτρώνης καί σέ &ντίγραφο 
φυλάσσεται στά Α.Α. (Π.Σ. Φ. Νο 92): 

«Μαpτυpείται διά τοϋ παpόντος, ότι καθόσον έκαστος ίδίως έξ' ύμών yνω

pίζει έν πεποιθήσει καί συνειδότι ό eκ τfjς Μονfjς Κανδύλας τfjς έπαpχίας 

Μαντινείας ήyούμενος Κύpιος Καλλίνικος Μιχαλιάδης, &μα 7fpξατο ό 

Ίεpός dyών έτέθη έπί κεφαλfjς των οπλων διαφόpων χωpίων τοϋ Δήμοιi 

'Οpχομενοϋ, ωπλισε καί eφωδίασεν αύτούς ίδίοις dναλώμασιν, ώδήyησε 

τούτους είς τά κατά τήν Τpίπολιν έναντίον τών έχθpών Έλληνικά στpατό

πεδα, καί eνήpyησεν οσα ήδύνατο νά πpάξο στpατιωτικός καί πνευματικός 

όδηyός. Έπομένως συνεισέφεpεν είς τήν διατήpησιν τών στpατευμάτων διά 

πpομηθείας, πυpίτιδος, μολύβδου, τpοφών καί &λλων dναyκαίων [ πpοσέτι 
καί διά] χpηματικών καταβολών καθ' ολας τάς dνάyκας τfjς πατpίδος. 

ίδίως δέ κατά τήν έποχήν τοϋ 'Ιμπpαήμη διετήpησεν ίδίοις έφόδοις τήν 

Μονήν κατασταθείσαν &συλον διαφόpων οίκοyενειών καί dyωνίστηκε κατά 

τοϋ έχθpοϋ. 

'Εν yένει ύπηpέτησεν τήν πατpίδα ύλικώς τε καί ήθικώς, τά όποτα καλώς 

yινώσχοντες έπαφίνομεν είς χείpας του τήν παpοϋσαν καί είς τόν αύτόν διά 

νά τι;;> χpησιμεύCΤ(} οθεν dνήκει. 

έν Τpιπόλει τή 21dπpιλίου1844 

Κανέλλος Δεληγι&νης 

Δημ. Πλαπούτας 

'Ιωαν. Θ.Κολοκοτpώvης. 

Έπικυpοϋται τό yνήσιον τόν όπισθεν ύποypαφών τών τpιών Κυpίων ύπο

στpατήyων. 

eν Τpιπόλει τήν 22 dπpιλίου 1844 
ό Δήμαpχος Τpιπόλεως 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
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Στήν δευτέρα σελίδα τοϋ εγγράφου επιοεοαιώνεται τό «iΟ-ον dπαpάλ
λακτον τι;;> πpωτοτύπ{.U» &πό τόν Δημαρχοϋντα Νέας Κορίνθου, τοϋ 
οποίου ή ύπογραφή επικυρώνεται &πό τόν επαρχο. 

<Η επιτροπή εκδουλεύσεων κατέταξε τόν &γωνιστή στήν έΌδόμη 
τάξη των &ξιωματικων. 

• 



. 
·/~ 
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73. ΜΠΑΡΓΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 136/19 

Γιά τόν &.γωνιστή ·~ερέα Κωνσταντίνο Μπαργιώση (Παπακώστα) 
πού γεννήθηκε στό Άνακτόριο της επαρχίας Βονίτσης, στά Α.Α. 

φυλάσσεται αtτηση πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών 

τό ετος 1865 ό γιός του Σωτήριος Παπακωνσταντίνου, καθώς καί 
δίπλωμα του ετους 1836 μέ τό όποιο είχε &.πονεμηθεί στόν &.γωνιστή τό 
χαλκουν &.ριστέιον. Στήν αtτησή του ό γιός του &.γωνιστου &.ναφέρει 
μεταξύ τών aλλων: (( ... άyωνισθείς άπ' άpχfjς μέχpι τέλους αύτοίi καί παpαβpε
θείς εiς τάς ενδοξωτέpας των συμβασων μαχών, άκόλουθος των διασημοτέpων 

όπλαpχηyων τfjς Στεpεfiς Έλλάδος άπεβίωσεν πpό ετων πένης &νευ ούδεμιfiς 

συντάξεως 7f βαθμοίi τινος &τινα διά τάς πpός τήν πατpίδα του πολυειδείς εκδου
λεύσεις εδικαιοίiτο νά λάβv». 

Άπό ενορκη εξέταση ενώπιον του Εtρηνοδίκου φαίνεται δτι ό 
&.γωνιστής είχε τιμηθεί καί μέ τόν &.ργυρουν σταυρόν, τό δίπλωμα του 
όποίου μαζί μέ aλλα εγγραφα τών εκδουλεύσεών του του εκλά~η τό 
1845. 

Τό περιεχόμενο του διπλώματος είναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 93): 
«'Αpιθ. Πpωτ.6217,6234 

Άpιθ. Διεκ. 1621 
ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 

'Εν 'Αθήναις, Tfj 18 'Ιουνίου 1836 · 
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Πpός τόν αiδεσιμώτατον Πpεσβύτεpον Κύpιον 

Κωνσταντίνον Μπαpyιώσην. 

Η Α.Μ. ό Βασιλεύς ηύδόκησε νά διατάξv νά σfiς δοθfj, κατά συνέ

πειαν των άπό 20 Μαίου 1834 καί 18(30) Σεπτεμβpίου 1835 Διαταγμά
των τό χαλκοuν Νομισματόσημον ('Αpιστείοv), δι' άνταμοιβήν των επί 

τοίi Έλληνικοίi &yωνος εκδουλεύσεών σας, καί σfiς χοpηyεί τήν &δειαν τοίi 

νά τό φέpετε εiς κάθε πεpίστασιν. 

Τό Νομισματόσημον τοίiτο διευθύνουσα πpός ύμfiς ή Γpαμματεία, Σfiς 

γνωστοποιεί συyχpόνως οτι τό πεpί αύτοίi δίπλωμα θέλει σfiς εyχειpισθfj 

οσον {ουπω ... ] • 
Ό Γ pαμματεύς [ ] » . 

• Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών ·Υπα
ξιωματικών. 
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74. ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 145/55 

Ό Ίερεύς Μώρος Δημήτριος γεννήθηκε στά Ψαρά. 'Έλαοε μέρος 
στήν επανάσταση του 1821 ώς "Ιερεύς του Στόλου. "Υπό τάς διαταγάς 
του Ναυάρχου των Ψαριανών πλοίων Νικολη Άποστόλη συμμετείχε 
σέ δλες τίς Ναυμαχίες πού πηραν μέρος τά πλοία των Ψαρών ύπό τόν 

'Αποστόλη. 
Τήν δράση του Δημητρίου Μώρου μας κάνει γνωστή πιστοποιη

τικό του ετους 1865 στό οποίο γράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 94): 
«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι έπί τfj όpιζομένη άπό τόν Πινηκόν Νόμον 

ποινή, καί έπί τfi ύποχpεώσει της άνηκούσης Πολιτικijς άποζημιώσεως οτι 
ό Δημήτpιος Μώρος Ίερεύς έκ Ψαppών ύπηρέτησε άπ' άρχfjς τοϋ 'Αγώνος 

μέχpι τέλους ώς Ιερεύς τοϋ Στόλου ύπερμαχοϋντος ύπέρ τfjς άπελευθερώ

σεως τfjς κοινfjς ήμών Πατρίδος καί διευθυνομένους ύπό τοϋ Ναυάρχου 

Νικολάου 'Αποστόλη· έν γένει δέ οτι παρευρέθη εiς άπάσας τάς κατά και-

ρούς λαβούσας χώραν ναυμαχίας. -
Κατ' αϊτησιν τfjς συζύγου του χήρας Δημητρίου Μώρου δίδομεν τό 

παρόν πιστοποιητικόν μας ϊνα τfjς χρησιμεύση οπου δετ. 

'Εν 'Αθήναις τfj 21 'Απριλίου 1865. 
Κ.Νικό8ημος 

'Επικυροϋται τό γνήσιον τfjς &νω ύπογραφής 

'Αθήναι τfj 25 άπριλίου 1865 
ό Δήμαpχος 'Αθηναίων 
(ΤΣ) ύπογραφή». 

"Η επιτροπή &.γώνων καί θυσιών κατέταξε τόν &.γωνιστή "Ιερέα 
στήν δευτέρα τάξη των ύπαξιωματικών . 



" 
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75. ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 64/68 

eo Ναθαναήλ κατήγετο &.πό τήν Εϋοοια καί ijταν <Ιερομόναχος 
στήν μονή Καρυών ΕiJοοίας. Άργότερα εγινε aρχιμανδρίτης καί 
<Ιεροκήρυκας Κυκλάδων. 

Τήν δράση του aγωνιστου κατά τήν επανάσταση του 1821 πληρο
φορούμεθα &πό αντίγραφο πιστοποιητικου του ετους 1846 πού 
φυλάσσεται στά Α.Α. καί τό οποίο γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 95): 

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποyεypαμμένοι επί τfi παpά τοϋ ποινικοϋ 

νόμου ώpισμένr; ποινfj, καί επί τfj ύποχpεώσει της πpοσηκούσης πολιτικijς 

άποζημιώσεως, οτι ό Κ.Ναθαναήλ 'Ιωάννου Ίεpομόναχος εξ' Εύβοίας 

&μα τοϋ Ίεpοϋ άpξαμένου ύπέp άνεξαpτησίας άyώνος, λαβών πpοθύμως τά 

οπλα καί αύτός κατετάχθη ύπό τάς όδηyίας μας, καί ύπηpέτησε τήν 

πατpίδα στpατιωτικώς άπό τοϋ 1821 eτους μέχpι τοϋ 1826. 
'Εν τφ μεταξύ δέ τούτφ διαστήματι οπου ύπό τάς όδηyίας μας 

διέμενε, παpευpέθη εlς διαφόpους συμβάσας τότε μάχας, [λέyω 1 εlς εκεί
νας τών Βpυσακίων Εύβοίας, Βατησίων, Καpύστου καί Διστόμου, -eδειξε 
τόλμην καί yενναιότητα κατά τών εχθpών, εκτελέσας τά στpατιωτικά του 

χpέη πιστώς καί άξίως καθ' ολην τήν eκτασιν. "Οθεν καί πpός άπόδειξιν 

τών πpός τήν πατpίδα εκδουλεύσεών του δίδεται αύτφ κατ' αίΠJσίν του τό 

παpόν διά νά τφ χpησιμεύστJ οπου άνήκει. 

Ό Εύβοίας Νεόφυτος 
Βάσσος Μαυpοβουνιώτης 

'Εν 'Αθήναις τήν 3 Δεκεμβpίου 1846 . 
. οί ύποστpάτηyοι 

Νικόλαος Κpιεζώτης 

'ΕπικυpοΤ τό yνήσιον τών άνωτέpω τpιών ύποypαφών 

'Αθijναι τήν 16 Δεκεμβpίου 1846. 
(ΤΣ)ό εκπληpών χpέη Δημάpχ. Πάpεδpος 

Σπυρίδων Βενιζέλος 

οτι άκpιβές άντίypαφον εξ' άντιypάφου 

Έpμούπολις τfj 20 αύyούστου 1871 
ό Δήμαpχος Έpμουπόλεως 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
eo &γωνιστής μετά τήν &πελευθέρωση τιμήθηκε μέ τό &ργυρουν 

νομισματόσημο (Π.Σ.Φ. Νο 96): 
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«Αριθ. 1313 

ΔΗΜΙΠΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Βασίλειον τijς Έλλάδος 
Ή έπί τών Στρατιωτικών 

Γραμματεία τijς έπικρατείας 

Πρός 

Τόν Κ. Νj_θαναήλ Ιω" Ίερομόναχον 
Ή Αύτοϋ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς, ηύδόκησε νά έyκρίνυ νά δοθfj 

κατά συνέπειαν τών τijς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834, καί 18130 Σεπτεμ
βρίου 1835 διαταγμάτων είς τόν Κύριον Ναθαναήλ 'Ιω" Ίερομόναχον τό 
άρyυροϋν Νομισματόσημον, δι' άνταμοιβήν τών κατά τόν ύπέρ άνεξαρτη
σίας πόλεμον έκδουλεύσεών του, χαί χορηyετ εiς αύτόν τήν &δειαν νά τό 
φέρυ εiς πάσαν περίστασιν. 

Τό δίπλωμα τοϋ Νομισματοσήμου τούτου έyχειpίζεται όσονούπω. 
Άθfjναι τήν 2 φεβρουαρίου 1844 

{ΤΣ) ό Γραμματεύς 

'Ανδρέας Λόντος 
Περί διανομfjς Νομισματοσήμων 

ό Διευθυντής τοϋ Γραφείου 
Ίδιον τ@ πρωτοτύπφ 

Έρμούπολις 1 Ο Μαίου 1865 
Ό Δήμαρχος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
Τά πρωτότυπα των εγγράφων αuτών clχαν 1'ποοληθεϊ σέ προγενέ

στερες επιτροπές. 

Π.Σ.Φ.Νο95 
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76. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 147/67 

Ό Νικολάου, Αθανάσιος, Παπαθανάσης δπως τόν ελεγαν, γέννή

θηκε τό 1781 στό χωριό Κάτω Παλαιοξάριο τfjς Δωρίδας. Έπικε
φαλfjς ε'ίκοσι περίπου συγχωριανών του στρατιωτών ελαοε μέρος στόν 
aγώνα aπό τό 1821 μέχρι τέλους του 1829. Έπολέμησε μέ γενναιότητα 
καί αuτοθυσία σέ πολλές μάχες. Διέθεσε τήν περιουσία του γιά τίς 
ανάγκες του aγώνος καί παρέμεινε άπορος. 

'Έγγραφο του ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφο
ρεϊ γιά τήν δράση του Παπαθανάση τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 97 καί 97α): 

«Πιστοποιουμεν οί ύποφαινόμενοι έπί τfj όριζομέV'(} άπό τόν Ποινικόν 

Νόμον ποιν'{j καί έπί τfj ύποχρεώσr; τfjς άνηκούσης πολιτικfjς άποζημιώ

σεως κτλπ δτι ό Κύριος Παπαθανάσης Νικολάου κάτοικος του χωρίου 

Κάτω παλαιωξαρίου του Δήμου Ποτιδανίας τfjς έπαρχίας Δορίδος έτών 

65 αμ' Ύfχησεν ή ύπέρ τfjς άνεξαpτησίας ήμών 'Ιερά Σάλπιyα λαβών τά 
δπλα εlς τάς χείρας ύπηρέτησεν στρατιωτικώς τήν πατpίδα άπ' άρχfjς 

μέχpι τέλους του 'Ιερου άyώνος, Ύfτοι άπό του 1821 μέχpι τέλούς του 
1829, δτε ή ήσuχία άποκατέστη δστις διατελών έπικεφαλfjς είχοσι περίπου 
σuyχωριόν του στρατιωτών μισθοδοτουμένων καί διατρεφομένων δι' έξό

δων αύτου, καί ύπό τάς διαταγάς καί τήν όδηyίαν τών άειμνήστων όπλαρ

χιyών Δήμου Σκαλτζά Άνδρίτσου Σαφάκα, Τρ. Άποκωρίτου, Βασιλείου 

Μαστραπfi καί Κωστ Καλύβα παρευρεθη εlς τάς άκολούθους κατά τών 

έχθρών συyκροτηθείσας μάχας, Ύfτοι εlς τήν &μπλιανην, εlς άετόν, εlς 

[ άyάθανην ], Πεντεόρνα, Όμεραφεντη lξωθε~ τfjς πολιορκίας του Μεσο-
. λοyyίου. Εlς τήν πρώτην καί δευτέpαν πολιορκίαν τfjς Ναυπάκτου, εlς 
pάχωβαν, εlς Βαpνάκοβαν, εlς Δίστομον καί εlς &λλας πολλάς τάς όποίας 

παpαλείπομεν νά σημειώσομεν ώς άσήμαντες. 

Καθ' δλον δέ τό ανωτέρω διάστημα του 'Ιερου άyώνος δχι μόνον ώς 

στρατιωτικώς καί ώς ίερεύς ύπηρέτισεν ό διαλήφθείς Παπαθανάσιος Νικο

λάου άλλά καί τήν νεοτητά του έδαπάνισε καί &πασαν τήν ύπέροyκον κινη

τήν καί χριματικήν του περιουσίαν έθυσίασε, καί ώς έκ τουτου lχων 

πολυάριθμον οίκοyένειαν, Κατέστη &πορος καί άνίκανος σχεδόν του 

Ίερουρyετν. 

Γνωρίζοντας δθεν τάς σcpατιωτικάς του ταυτας έκδουλεύσεις καί 

θυσίας καί αύτον μή άνταμειφθέντα εlσετι τόν έφοδιάζομεν Κατ' αlτησίν 

του μέ τό παρόν ένδεικτικόν ίvα τφ χρησιμεύσr; καί τήν έπί τών στρατιω

τικών έκδουλεύσεων κλπ. έξεταστικήν έπιτpοπήν. 

!j 



254 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ναύπακτος παλαιωξάpιον τήν 10 Νοεμβρίου 1846. 
, Ακολουθουν ύπογραφές. 
Έπικυpοϋται τό γνήσιον των άνωτέpω τpιων υποypαφων των χpηστου 

φωτομάpα Β. Βοτζαpη καί [ ] 
έν Ναυπάκτω τήν 12 Νοεμβρίου 1846 

ό Δήμαρχος Ναυπάκτου 

ΤΣ ύπογραφή». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 
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77. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.147/34 

·ο 0Ιερεύς Γεώργιος Νικολάου γεννήθηκε στό Καστρί της Κυνου

ρίας καί ηταν εφημέριος του εκεί Ναου του 0Αγίου Νικολάου. 'Έλαοε 
μέρος στόν &.γώνα του 1821 «μέ. τόν σταυpόν εlς τάς χείpας καί τά οπλα εν 
Ταυτώ». Μέ τό παράδειγμά του ενεθάρρυνε τούς στρατιώτες κατά τίς 

μάχες καί διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τίς &.νάγκες του 

&.γώνος. 

Πιστοποιητικό του ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει 
γιά τόν &.γωνιστή (Π.Σ.Φ. Νο 98): 

«Πιστοποιητικόν Ίεpέ.ως 

Ύπόχpεος τfj ύπό τοίJ Νόμου όpιζομέ.νη ποινfj καί ύποχpεώσει 

Πιστοποιώ οτι Ό Αlδεσημότατος Γεώpyιος Νικολάου Ίεpεύς εφημέ.pιος 

τijς ενοpίας ~yίου Νικολάου τijς Κωμοπόλεως Καστpίου τοίJ Δήμου 

Τανίας τijς Κυνουpίας" Εlς τόν ύπέ.p Άνεξαpτησίας πόλεμον τijς Πατpίδος 

μέ. τόν σταυpόν εlς τάς χείpας χαί τά οπλα ενΤαυτφ ύπηpέ.τηrι-ε τr}ν 

Πατpίδα στpατιωτικώς. Ό ενθουσιασμός καί ζijλος τοίJ Σεβασμιοτάτου 

τούτου Ίεpέ.ως εστάθη dπαpαδειyμάτηστος. μέ. τάς συνεχείς παpαινέ.σεις 

του εθάppινε καί εμφύχωνε τούς στpατιώτας εlς τάς μάχας καί τούς dκpο

βολισμούς, εδαπανοίJσε εξ' lδίων του διάφοpα χpηματικά μέσα, παpευpί

σκετο παντοτε εlς τό στpάτευμα καί συνηyονίζετο μετά τών στpατιωτών 

καθ' ολας τάς εκστpατείας καί τάς μάχας τοίJ ΊεpοίJ dyωνος. 

Κατ' αί'τησίν του οθεν τφ δίδεται τό παpόν Πιστοποιητικόν διά 

νά τού χpησιμεύσrι οπου δετ, πpός dνταμοιβr}ν δικαίαν των εξόδων καί 

θυσιών του. 

'Εν '~στpει τr}ν 1 (Υiν Μαίου 1846 
Π Ζαφυpόπουλος 

Συvταyματάpχης 

'ΕπικυpοίJται τό · yνr}σιον τijς άνωτέ.pω ύποypαφijς 
τοίJ Π.Ζαφειpοπούλου. 

'Εν '~στpει τr}ν 1 Ο Μαtου 1846 
ό Δr}μαpχος [ ] 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών . 
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78. ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 'Ή ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 168 

Ό Γεώργιος Νίκας (Παπανίκας δπως ελέγετο) γεννήθηκε στήν 
Καστανιά τής Κορινθίας. Έπικεφαλής μεγάλου σώματος επανα
στατών ελαοε μέρος στήν επανάσταση του 1821 καί επολέμησε στήν 
Πελοπόννησο καί τήν 'Ανατολική Στερεά <Ελλάδα. Γιά τήν συντή
ρηση τών στρατιωτών του δαπανουσε εξ l.δίων του. «Θυσιάσας &πασαν 

τήν κολοσαίαν περιουσίαν του». 

Κατά τήν διάρκειαν του αγωνος λόγω των πολλαπλών προσφορών 

του ή Διοίκησις του απένημε τόν οαθμόν του Χιλιάρχου. Μετά τήν 
επανάσταση ή επιτροπή αγώνων καί θυσιών τόν κατέταξε στήν εκτη 
τάξη των αξιωματικών. 

Τό 1865 OL κληρονόμοι του Παπανίκα ύπέοαλαν στήν επιτροπή 
αγώνων καί θυσιών διάφορα εγγραφα πού φυλάσσονται στά Α.Α. 
Άπό τά εγγραφα αvτά πληροφορούμεθα τήν δράση του <Ιερέως αγω

νιστου. 

Τό ετος 1823 δ Παπανίκας προοιοάστηκε στόν οαθμό του Χ;λιάρ
χου (Π.Σ.Φ. Νο 99): 

«'Αpιθ. 3006 Πpοσωpινή Διοίκησις τijς Έλλάδος 

Ό Πpόεδpος τοϋ Έκτελεστικοϋ 

Κατά τήν dναφοpάν τοϋ Υ πουpyοϋ τοϋ Πολέμου 

Διατάτει 

α! ό Κύpιος Παππfiς Νίκας πpοβιβάζεται είς τόν βαθμόν τοϋ Χιλιάpχου. 

β! ό Υπουpyός τοϋ Πολέμου νά ένεprfισv τήν παpούσαν Διαταyήν. 

Εν Τpιπολιτζ(f τfj κδ(24) Άπpιλίου αφκy(1823) 

έν dπουσί~ τοϋ Πpοέδpου 

ό Άvτιπpόεδpος, Ιω. Όpλ&ν8ος 
ό Γεvικ6ς Γpαμματε6ς Θ. Νέγprις 

'Ότι {ί'σον] Άπαpάλλακτον τ@ Πpωτότύπφ τfj ίδί~ ήμέp~. 

Είς έ'λλειφιν τοϋ Γενικοϋ Γpαμματέως τοϋ Μινιστεpείου τοϋ Πολέμου 

Ό Γενικός Γpαμματεύς τοϋ Μινου τών 'Εσωτεpικών 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
Τήν απόφαση αvτή τής προσωρινής Διοικήσεως απέστειλε στόν 

Παπανίκα μέ εγγραφό του τό cΥπουργειο Πολέμου (Π.Σ.Φ. ΝοΊΟΟ): 

«Μινιστέpιον τοϋ Πολέμου Κλάδος τοϋ στpατιωτικοϋ dpιθ. 98 τοϋ Πpω
τοκώλου. 

; . 
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Πpοσωpινή Διοίκησις τijς Έλλάδος 

ό Μινίστpος του Πολέμου 

πpός τόν Κ. Παπά Νίκαν Χιλίαpχον 

έν Τpιπόλει τfj κδ(24) άπpιλίου αωκγ(1823). 

Πληpοφοpηθετσα ή ύπεpτάτη Διοίκησις πεpί των πpός τήν Πατpίδα έκδου

λεύσεών σου, καί τijς πp~ς τάς σεβαστάς αδτijς Έπιταγάς Πατpιωτικijς 

σου ύποκλίσεως, σέ άξιόνει σήμεpον δι' έπιταyijς αδτijς έξελθούσης εlς τόν 

βαθμόν του Χιλιάpχου. καί τό έσόκλειστον άντίγpαφον τijς έπιταγijς ύπ' 

άpιθμόν 3006. Τό Μινιστέpιον του Πολέμου σπεύδει μ' εδχαpίστησίν του 
νά σ' άναπείλλη τό άξίωμά σου τουτο διά τijς παpούσης έξ' έπαπέλματος 

7jτις θέλει €χει τόπον Διπλώματος. καί δι' αδτijς θέλουσι σέ yνωpίζει ολοι 

οί Πολιτικοί καί πολεμικοί, ώς τοιουτον. 

Τό νέον τουτο τijς πpός τό [ύποκείμενόν] σου εδνοίας τijς ύπεpτάτης Διοι

κήσεως δείγμα, θέλει έξάφει εlς τήν καpδίαν σου πεpισσοτέpαν γενναιότητα 

καί μεγαλήτεpον ζijλον διά τά συμφέpοντα τijς Πατpίδος. 

ό Μινίστpος των Έσωτεpικων καί 

Πpοσωpινός Μινίστpος του Πολέμου. 

'Ιωάννης Κολέτης 

Γεν.Γpαμ. του Μινιστ. του Πολέμου. 

Ό Γεν.Γpαμ. του Μινιστ. των Έσωτεpικων (ΤΣ) ύπογραφή». 

"Αλλο εγγραφο σχετικό μέ τήν δράση τοϋ Παπανίκα εlναι πιστο
ποιητικό της Δημογεροντίας Κορίνθου τοϋ ετους 1828 πού &.ναφέρει 
(Π.Σ.Φ. Νο 101): 

« Έλληνική Πολιτία 
Ή Γενική Δημογεpοντία Κοpίνθου πιστοποιεί οτι 

Ό αίδεσιμώτατος παπά Γεώpγιος νίκα έκ τijς έπαpχίας ταύτης 

έξ' άpχijς ... μέχpι τijς Σήμεpον έφάνη πpοθυμότατος εlς τάς άνάγκας τijς 
πατpίδος δαπανών έξ' lδίων του, καί δουλεύων ό ί'Οιος εlς τό στpατιωτικόν. 

Έπpοθυμοποιήθη δέ κατά τήν πpώτην πολυοpκίαν τijς Άκpοκοpίνθου νά 

πpοφθάσr; τούς πολυοpκούντας άπό άpκετάς τpοφάς, ώστε έκ των πολλών 

του έκδουλεύσεων έτίμησεν αδτόν ή Σεβ: Διοίκησις μέ τό δίπλωμα τijς 

Χιλιαpχίας. άφ' ou δέ ήξιώθη του τοιούτου βαθμου, έπpοθυμοποιήθη 
πεpισσότεpον, καί οχι μόνον εlς τήν πελοπόννησον ήγονίζετο κατά των 

έχθpων άλλά καί μετά του [ ] ήλθεν εlς τήν άνατολικήν στεpεάν Έλλάδα 
καί €μεινεν έκετ μέχpι τijς Διαλύσεως του τότε στpατοπέδου, έφάνη δέ καί 
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κατά τήν δευτέpαν πολυοpκίαν τijς Άκpοκοpίνθου οχι όλιγώτεpον ζηλω

τής, καί έν ένί λόγφ, δέν €λλειφε άπό τό νά συναγωνίζεται μετά των 
Κοpινθίων εlς τάς άνάγκας τijς πατpίδος" ύπέφεpε δέ καί μεγάλας ζημίας 

έκ των έμφυλίων πολέμων, .... Πpός πίστωσιν άληθείας έδόθη τό παpόν 
ένδεικτικόν πpός αδτόν παpά του έπαpχιακου τούτου συστήματος δι' αϊτή

σεως "Ινα τφ χpησιμεύσr; έν καιpφ τφ δέοντι. 

1828 'Ιαννουαpίου 20 Ή Γενική Δημογεpοντία Κοpιν. 

έξ 'Α.yίου Γεωpγίου Άκολουθοϋν ύπογραφές 

καί σφραγίδα». 
Καί aλλο εγγραφο πού ύπογράφουν τρεις οπλαρχηγοί καί οκτώ προ
κριτογέροντες &ναφέρεται στήν δράση τοϋ Παπανίκα (Π.Σ.Φ. Νο 102): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιουμεν οί ύποφαινόμενοι όπλαpχηγοί καί Πpοκpητογε

pοντώτεpοι, οτι ό έκ του χωpίου Καστανιάς τής έπαpχίας Κοpινθίας άπο

βιώσας Παππά νίκας καλούμενος, έπικεφαλijς χιλίων στpατιωτων του, 

παpευpέθη καί έ'λαβεν μέpος εlς άπάσας τάς κατά τήν Πελοπόνησον· γενο

μένας κατά τήν έπανάστασιν Του 1821 €τους διαφόpους μάχας ύπέp τijς 
άπελευθεpώσεως τijς έλλάδος ύπό των Τουpκών, καί ώς έκ τούτου €φεpεν 

τόν βαθμόν του Χιλιάpχου, θυσιάσας εlς τήν έξ' lδίων του πληpωμήν των 

μισθών των στpατιωτων του &πασαν τήν κολοσαίαν πεpιουσίαν του. 

Διό χαpιν τijς άληθείας έκδίδομεν τό Παpόν μας Πιστοποιητι
κόν, διά νά χpησιμεύσr; οπου δεϊ. 

έγένετο τήν 10 Άπpιλίου 1865: 

οί πpοκpητογέpοντες 

, Ακολουθοϋν 8 ύπογραφές. 

Οί πιστοποιουντες Όπλαpχηγοί 

Δ.Κόχpαζ 

y: Πετιμεζ&; 
Π: Πε.τμεζ&;». 

co Φωτάκος στό οιολίο του «Βίοι Πελοποννησίων &νδρών», σελ. 
313, γράφει γιά τόν Παπανίκα: 

«Duτος κατήγετο έκ του χωpίου Καστανιά τijς Κοpινθίας. Υ πijpξεν στpα

τιωτικός, έπίσημος, εύpεθείς εlς ολους τούς πολέμους τijς Πελοποννήσου, 

καί lδίως κατά τήν εlσβολήν του Δpάμαλη, €χων πάντοτε ύπό τάς διατα

γάς του πεpί τούς χιλίους στp~τιώτας Κοpινθίους. Αί δέ πpός τήν πατpίδα 

έκδουλεύσεις του καί αί παληκαpιαίς του είναι yνωσταί». 
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79. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.153/75 
0 0 °Ιερεύς Γεώργιος Ξυδόπουλος γεννήθηκε στό Λεοίδι της Άρκα

δίας. Μεμυημένος στήν Φιλική 0Εταιρεία εργάσθηκε aόκνως γιά τήν 
διάδοση των σκοπών της. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως aκολου
θούμενος aπό εϊκοσι περίπου συγχωριανούς του, μεταξύ των οποίων 

καί δύο aδελφοί του, ελαοε_μέρος σέ πολλές μάχες. Σέ μία aπό τίς 

μάχες αυτές εφονεύθη δ aδελφός του Πανάγος. 0 0 ϊδιος κατά τήν 
διάρκεια της επαναστάσεως προσέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά γιά 

τίς aνάγκες του aγώνος. 
ηιστοποιητικό του ετους 1865 πού ύπογράφουν δεκαπέντε δημότες 

τριών Δήμων της επαρχίας Μαντινείας καί φυλάσσεται στά Α.Α. εl ναι 
ενδεικτικό τfjς δράσεως του aγωνιστου (Π.Σ.Φ. Νο 103): 

«Dl ύποφαινόμενοι πpόκpιτοι eκ των Δήμων Όpχομενοϋ, 
Νάσωνος καί Μαντινείας τffς eπαpχίας Μαντινείας έ'χοντες ύπ' οφιν τάς · 
ποινικάς τοίJ Νόμου καταδιώξεις καί τάς πολιτικάς άποζημιώσεις πιστοποι

οϋμεν ύπ' lδίαν ήμων εύθύνην οτι ό Γεώpyιος lεpεύς Ξυδόπουλος κάτοικος 

λεβειδίου κατά α!)ήν μεμυημένος τά τfjς φιλικijς εταιpίας πpός άποτίναξιν 

τοίJ ΤουpκικοίJ ζυyοίJ καί πεpιφεpόμενος κατά τούς τpετς τούτους δήμους 

κατήχει πάντας τούς Χpιστιανούς πpός τήν eπανάστασιν eπενεyκων μεyί

στην έ'ξαφιν καί eνθουσιασμόν των πνευμάτων κατα των Τούpκων, οτι β!). 

ό αύτός eκpαyείσης τfjς επαναστάσεως παpηκολούθησε τόν [ 1 όπλαpχη
yόν Άλέξιον Ά. Νικολάου η λεβειδιώτην ώς ypαμματεύς eνθαppύνων καί 

παpοτpύνων πάντοτε ύπέp τijς eλευθεpίας τούς στpατιώτας, οτι y!) δια
τελών ώς ypαμματεύς εtχεν ύφ' έαυτόν καί είχοσι στpατιώτας πεpίπου πpός 

lδίαν του άσφάλειαν, οϋς καί παpείχεν eν άνάyκv πpός συνδpομήν μεταξύ 

τούτων ήσαν καί δύο του άδελφοί, ών ό είς όνόματι Πανάγος έ'πεσεν ύπέp 

τijς άνεξαpτησίας κατά των Τούpκων μαχόμενος καί δ!) οτι eνεκα τijς 

θέσεώς του ταύτης ύπέστη ύλικάς ζημίας [ 1 [ 1 ή οlκία του διό eπυpπο
λήθη eπί τffς άpχijς τffς eπαναστάσεως καί eπί των Άpάβων, ή πεpιουσία 

του ή κινητή διηpπάyη καί κατά συνέπειαν ύπέστη ζημίαν πεpί τάς είχοσι 

χιλιάδας δpαχμών eνεκα των διαpπαyών, πυpπολήσεων καί τfjς συντηpή

σεως των ύφ' &αυτόν στpατιωτών. 

Διό κατ' αί'τησίν του, δίδοται τό παpόν πιστοποιητικόν ίνα τφ χpησιμεύσv 

οπου δετ. 

eν λεβειδίφ τήν 14 'Ιουνίου 1865. 

.. 
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ο[ eκ Νάσσωνος. 

'Ακολουθουν πέντε 

ύπογραφές. 

'ΕπικυpοίJται ή γνη

σιότης των &νω ύπο

ypαφών Καί τά &νω 

διαλαμβανόμενα. 

ό Δήμαpχος καί Α.Α 

ό Α. Παpεδpος 

(ΊΣ) ύπογραφή. 

οι eξ όpχομενοίJ. 

'Ακολουθουν πέντε 

ύπογραφές. 

ΈπικυpοίJται τό γνή

σιον των άνωτέpω 

ύποypαφών των 

δημοτών μας. 

eν λεβειδίφ 16'Ιουνίου 

1865 
ό Δημαpχεύων Α. 

παpεδpος 

(ΊΣ) ύπογραφή. 

• 
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Ύ πάρχουν πέντε · 
ύπογραφές. 

'Επικυpοϋται τό γνή

σιον των άνωτέpω 
, < -

πεντε υποypαφων. 

Τpίπολις τήν 19 'Ιου
νίου 1865 

ό Δημαpχών Τpιπό

λεως 

(ΊΣ) υπογραφή». 

., 
1 
: 



.-. 

Π.Σ.Φ. Νο 103 
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80. ΞΥΝΑΣ 'Ή ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 153/79 
0 0 &.γωνιστής Ξυνaς η Ξυνόπουλος Γεώργιος κατήγετο &.πό τά 

Φιλιατρά τής Τριφυλλίας καί κατά τά πρό τής επαναστάσεως τοϋ 1821 
χρόνια κατοικοϋσε μονίμως στήν 'Ύδρα δπου καί ίερουργοϋσε στόν 

εκεί ίερό Ναό τοϋ 0Αγίου Άνδρέου. Λόγω τής καταγωγης του ελέγετο 
καί 'Αρκαδινός. 

Κατά τήν διάρκεια τοϋ ίεροϋ &.γωνος προσέφερε πολύτιμες ύπηρε

σίες τόσον στόν κατά θάλασσα δσον καί στόν κατά ξηράν &.γωνα. 

'Από μία σειρά εγγράφων της &.μέσως μετά τήν επανάσταση εποχfjς, 
πού φυλάσσονται στά Α.Α., φαίνεται ή δράσις καί ή μεγάλη προ
σφορά τοϋ &.γωνιστοϋ κατά τήν διάρκεια τοϋ &.γωνος. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1828 &.ναφέρει γιά τόν &.γωνιστή (Π.Σ.Φ. 
Νο 104): 

«Διά τοϋ παpόντος άποδεικτικοϋ τε καί έμμαpτύpου τούτου γpάμματος 

δηλοποιετται οτι ό έπιφέpων τήν παpοϋσαν Γεώpγιος Ίεpεύς Άpκαδηνός 

έφημέpιος τijς έχχλησίας τοϋ 'Αγίου 'Αποστόλου Άνδpέου Τοϋ πpωτοκλή

του τijς Νήσου ϋδpας, κατά τό χιλλιοστόν όκτακοσιοστόν πpώτον lτος άπό 

Χpιστοϋ είς τήν άpχήν τfjς έπαναστάσεως τοϋ Ίεpοϋ άγωνος κατά μfjνα 

Άπpίλλιον, θείφ ζήλφ κινούμενος καί ύπέp τοϋ χpιστιανικοϋ lθνους άγά

πης, ήκολούθησεν είς τήν πpώτην κατά θαλάσσης έκστpατείαν με τό πλοίον 

τοϋ Καπ: 'Αναστασίου κυpιάκου σεpφιότη, lνθα μετά παpέλευσιν eξ 

ήμεpων έκ τfjς άναχωpήσεως άπό Νfjσον ϋδpαν, έπολέμησεν μετά eν 

έμβpίκιον έχθpικόν κατά τάς 23: τοϋ Άπpιλλίου, τό όποιον θετ~ βοηθεί~ 
έκυpίευσαν, καί κατά τήν &λλην ήμέpαν έπολέμησαν μέ μίαν Γαλιόταν τήν 

όποίαν μέ πόλεμον μεyάλον έκυpίευσαν καί έβούλιαξαν καί ολους τούς 

έχθpούς Άγαpηνούς κατέσφαξαν. δηλοποιετται οτι ό Γεώpγιος Ίεpεύς δέν 

έ'λλειφε νά πληpώστ; είς τήν έκστpατείαν αδτήν τό χpέος τοϋ έπαyyέλματος 

αδτοϋ ώς Ίεpεύς, καί έν καιpij:J άνάγκης νά δείfο τήν γενναιότητα αδτοϋ είς 

καιpόν πολέμου καί μεγάλης άνάγκης. ώστε άνάγκης πfiσα νά πολεμήστ; 

καί αδτός, οθεν πολεμων κατέσφαξε καί αδτός πολλούς των έχθpων. 

Διό δίδεται τij:J είpημένφ Γεωpγίφ Ίεpετ τό παpόν άποδεικτικόν τοϋτο 

γpάμμα μεμμαpτυpηθέν ύπό τοϋ πλοιάpχου τοϋ πολεμικοϋ πλοίου, ίνα 

lχη τήν lνδειξιν τijς άληθείας. • 

Καπητάν αναστασιος κυpιακου σεpφιοτη 

'Αντώνιος Ίεpε.6ς χαpτοφύλαξ ϋδpας μάpτυς». 

~ωκη: Νοεμβpίφ ιη ϋδp~ 
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"Αλλο εγγραφο μας πληροφορει δτι δ &γωνιστής ελαοε μέρος στήν 

εκστρατεία των' Αθηνών τόν 'Απρίλιο του 1827 καί μεταξύ τών άλλων 
&ναγράφει: «Πpός τούτοις κοντά είς τά &νωθεν γενναία dνδpαγαθήματα του 
pηθέντος Γεωpγίου Ίεpέως δέν έ'λειφεν ό pηθείς ϊνα ενταφιάσυ dμισθί ύπέp τά 

τεσσαpάκοντα σώματα των όμοπίστων στpατιωτων μας καί νά συμβ(Jυλεύυ 

πατpικως καί νά έpεθίζυ eκαστο'!,Ι_§ίς τόν πόλεμον». 

"Αλλα επίσης εγγραφα &ναφέρονται οτίς εκστρατεϊ:ες των Πατρών 
τό 1822 καί τfjς Σάμου τό 1824. Καί στίς δύο αuτές εκστρατέιες ελαοε 
μέρος δ &γωνιστή ς Ίερεύς. 

Τέλος εγγραφο τfjς 23ης 'Ιουνίου 1829 &ναφέρει γιά τόν &γωνιστή, 
πού μετά τόν &γωνα Εφθασε στήν εσχάτη πενία, τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 
105): 

«Εuλαβέστατοι ίεpετς, εuγενέστατοι Δημογέpοντες καί Πpόκpιτοι, εvτιμώ

τατοι lμποpοι, καί &παντες οί άπαvταχου της Έλλάδος εuλοyημένοι χpι

στιανοί, χάpις ύμτν καί είpήνη είη παpά θεου, πάp' ήμων δέ εuχή, εuλογία 

καί συγχώpησις! 

Γνωστόν lστω ύμτν, οτι ό επιφέpων τό παpόν ήμέτεpον Γεώpγιος Ίεpεύς 

Πελοποννήσιος μέν τf;ν Πατpίδα, πολλά δέ lτη παpοικων εν ϋδpα, μόλις 

fjκουσε τf;ν σάλπιγγα της ελευθεpίας διασαλπίζουσαν, καί iοε τf;ν σταυpο

φόpον σημαίαν κυματουσαν επί των θεοφpουpήτων καί τpοπαιοφόpων 

έλληνικων Πλοίων, καί dνυπεpθέτως, καταλιπών τά πάντα, dφοσίωσεν 

έαυτόν είς τάς dνάγκας της Πατpίδος, dποφασίσας νά κάμυ οσα fιτο της 

δυνάμεώς του τό πpός αuτήν πατpωον χpέος του σφαγιαζόμενος ύπέp 

αuτijς. 'Επέβη λοιπόν είς πολεμικά καί πυpπολικά Πλοία είς διαφόpους 

κατά θάλασσαν εκστpατείας ενθαppύνων τούς εν αuτοτς πολεμιστάς λόγοις 

τε καί lpγφ είς τόν ύπέp πίστεως καί ύπέp Πατpίδος ίεpόν dγωνα. Μόλις 

lπειτα fjκουσεν οτι κινδυνεύει ή Πατpίς του dπό τά εκετθε συppεύσαντα 

αίyυπτιακά στpατεύματα, καί τf;ν αuτf;ν στιγμήν dπέπλευσε διά τό Νεόκα

στpον, οπου, ώς επληpοφοpήθημεν, εδειξε σπανίαν γενναιότητα καθ' ολην 

τήν διάpκειαν τijς ύπό των dpάβων πολιοpκίας του Φpουpίου τούτου, 

λαβών τf;ν δυστυχίαν νά χάσο τά οπλα του μεθ' οσων &λλων πpαγμάτων 

ε[χε μεθ' έαυτου, καί νά ξηpίσο τά γένεια, διά ν' dποφύΎΊJ τf;ν dναπόφευ

κτον αίχμαλωσίαν, επειδή ό dλιτήpιος 'Ιμβpαήμης, παpατηpων αuτόν 

lξωθεν dδιαλείπτως επί των πpομαχώνων εμφυχουντα τούς dπηλπισμέ

νους φύλακας του Φpουpίου, εζήτει αuτόν καθ' ον καιpόν τουτο ύπέπεσεν 
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ύπό τήν κυpιότητά του. 'Επειδή δέ, ώς εi'pηται, ό ζηλωτής οδτος ίεpεύς 

καθ' ολον τό διάστημα του ίεpου dγωνος μας dφιέpωσεν έαυτόν είς τάς 

dνάγκας της Πατpίδος χωpίς νά στpέφυ τf;ν πpοσοχήν του είς τάς ίδιαιτέ

pας, ύπέπεσεν είς εσχάτην δυστυχίαν τpέχων κίνδυνον λιμοκτονίας αuτός 

τε καί ή πολυάpιθμος καί dδύνατος φαμιλλία του. Είς dνακουφισμόν λοι

πόν της εσχάτης ταύτης του δυστυχίας, καί εξοικονόμησιν της φύσει dσθε

νους φαμιλλίας του, [ ] νά πpοστpέξτ; είς τά φιλάνθpωπα καί φιλελεή
μονα σπλάγχνα ύμων των εuσεβων καί όpθοδόξων χpιστιανων ελέους καί 

βοηθείας χάpιν· ύποδέξασθε τάνυν τουτον [έλέφ] τφ ομματι καί εuμενετ 

τ'(j διαθέσει, βοηθουντες αuτόν κατά δυνάμεως καί πpοαιpέσεως eκαστος 

lχει, ϊνα οδτος μέν καί οί πεpί αuτόν διά της ελεημοσύνης σας dπαλλαγωσι 

του κινδύνου, τόν όποιον τpέχουν· ύμετς δέ οί ελεήσοντες καί βοηθήσοντες 

αuτόν λάβητε παpά θεου dπειpοπλάσιον τόν μισθόν αuτου τφ νυν αίωνι καί 

εν τφ μέλλοντι, οδ ή χάpις καί τό &πειpον έ'λεος σύν τ'(j παp' ήμων εuχfj 

καί εuλογίςΧ" είη μετά πάντων ύμων. 
εν ϋδptf τ'(j κγ 'Ιουνίου Cfωκθ!». 

'Ακολουθουν δύο ύπογραφές. 
Ή επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν τρίτη τάξη των ύποπλοι

άρχων. 

• 



\ 

.. ·. 

Π.Σ.Φ. Νο 104 

\ 
\ 

ι ~ 

'Χ 

1 ...... 
1 

. 

Τ 
. 

1 

Π.Σ.Φ. Νο105 



274 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

81. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.156 

"Ο "Ιερεύς Έμμανουήλ Οtκονομόπουλος γεννήθηκε στά Σουδενά 

(σήμ. 'Άνω καί Κάτω Λουσούς) Άχαtας. Κατά τήν διάρκεια τής επα

ναστάσεως του 1821 ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες, μεταξύ των οποίων 
καί σέ αΊJτή των' Αθηνών (24 'Απριλίου 1827). 

Στά Α.Α. σώζεται εγγραφο του ετους 1846 πού ύπογράφουν οί 
Βασίλειος, Νικόλαος καί Γκολφϊνος Πετμεζάς καί τό δποϊο γιά τήν 
δράση του aγωνιστου μας πληροφορεί τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 106): 

«Πιστοποιείται οτι 

δ ex τοίi χωρίου Σουδενών, τοίi αύτοίi Δήμου τfjς eπαρχίας 
Καλαβρύτων 'Εμμανουήλ Ίερεύς Οiχονομόπουλος, &μα eξεppάyη δ ύπέρ 

eλευθερίας τfjς Πατρίδος Ίερός αγώνας, lλαβε τά οπλα εiς χείρας, χαί 

. παραυρεθείς ώς ύπαξιωματικός εiς τάς μάχας Καλαβρύτων, Π Πατρών, 
Βερβαίνων, Κορίνθου, 'Αχράτας, 'Αθηνών, χαί &λλας, δδήyησεν καλως 

τούς ύπ' αύτόν στρατιώτας καί [ πολεμοντας] άρίστως κατά των eχθρών, 
φαιpόμενος σύν τοίς άλλοις μέ μεyίστην εύπείθειαν χαί ύπακοήν πρός τούς 

άνωτέρους του. Γνωρίζοντες οθεν τάς πρός τήν Πατρίδα eκδουλεύσεις τοίi 

διαληφθέντος τοίi eπαφείωμεν τό παρόν μας διά νά τοίi χρησιμεύσυ οθεν 

τοίi άνήκει. 

Καλάβρυτα 13 Νοεμβρίου 1846 
Β: πετμ.εζας 

Ν. Πετμ.εζας 

γκολφινος Πετιμεζα; 

Πιστοποιοίiντες τά άνωτέρω eπί τfj δριζομένυ άπό τόν Ποινικόν Νόμον 

ποινfj χαί eπί τfj ύποχρεώσει τfjς άνηκούσης πολιτικfjς άποζημιώσεως. 

τήν 16 Νοφβρίου 1846 Καλάβρυτα 
Β: πετμ.εζας». 

"Η επιτροπή κατέταξε τόν Έμμ. Οtκονομόπουλο στήν δευτέρα τάξη 

των ύπαξιωματικών. 

.. 
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Π.Σ.Φ. Νο106 
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82. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Κ. 155 

Γιά τόν aγωνιστή Κωνσταντίνο 01.κονομόπουλο, πού γεννήθηκε 
στό Λειοάρτζι των Καλαορύτων, στά Α.Α. τfjς Έθνικfjς Βιολιοθήκης 

σώζεται εγγραφο τοϋ ετους 1846, πού ύπέοαλε μέ αtτησή του στήν εξε
ταστική επιτροπή μέσφ τοϋ επάρχου Καλαορύτων στήν οποία uπο
γράφεται «Κωνσταντίνος προτόπαπας Οlκονόμοω>. 

Στό εγγραφο aναγράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 107): 
«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος, έπί τfj όριζομένη dπο τόν ποινικόν 

Νόμον ποινfj καί έπί τij υποχρεώσει της dνηκούσης πολιτικης dποζημιώ

σεως, ότι ό Κωνσταντίνος 'Ιερεύς Οlκονομόπουλος Γενιθείς εlς τό χωρίον 

λιβάρτζι, τού Δήμου, φωφίδος τijς έπαρχίας Καλαβρύτων, ύπηρέτησεν υπο 

τάς διάταyας μου ώς Στρατιώτης απο τό 1821 μέχρι τό 182711829 
παραβρεθεις εlς διαφόρους Μάχας, εις Καλάβρυτα, πάτρα Γεροκομείου, 

Σαραβαλίου, Πουρναρόκαστρου, dκράτας, κορίνθου Τρίπολεως, καί εl'ς 
"λλ λ , 'δ ξι , , ' ' , , ' , α ας πο ας, ε ει εν yεναιοτιτα πιστιν και αφοσιωσιν, εκτος τουτου υπε-

στη διαφόρους ζημίας έχασεν τήν κινητήν του περιουσίαν, καί δέν έ'λαβεν 

καμμίαν απόζημιωσιν, καθ' ολον τό παρελθόν [ 1 καί τοϋ χρεοστουνται οί 
μισθοί του παρά τοϋ έθνους. 

οί dyώνες του, αί θυσίαι του, καί ή πίστις του τών δικαιοϋν νά αποζη
μιωθη ως Στρατιώτης. 

Καλαβρυτα τήν 15: Νοεμβρίου 1846: 
Β: πετμεζiiρ. 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

τ 
1 
J 

. ' 

Π.Σ.Φ. Νο 107 
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83. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.155 

Γιά τόν &γωνιστή Οtκονομόπουλο Πολυχρόνη πού γεννήθηκε στό 
Ζιγοοίστι της, Αρκαδίας, στά Α.Α. σώζεται εγγραφο του ετους 1865, 
πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών, μετά τόν θάνατο του 
&γωνιστου ή σύζυγός του Μηλίτσα. Μέ τήν ί:δια αί:τηση ή σύζυγός.του 
ύπέοαλε καί δίπλωμα μέ τό όποϊο κατά τό ετος 1844 εlχε &πονεμηθεϊ 
στόν &γωνιστή τό χαλκουν &ριστεϊον. 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών ύπα
ξιωματικών. Γιά τήν δράση του &γωνιστου &πό τό σχετικό εγγραφο 
πληροφορούμεθα τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 108): 

«Πιστοποιούμεν οί ύποφενόμενοι έπί τfj οpιζομένη dπό τόν Νόμον Ποινή 

καί έπί τfj ύποχpεώσει τijς dνικούσης Πολιτικijς dποζημιώσεως ότι ό 

~ ποτέ Πολυχpόνης Ίεpεύς οlκονομόπουλος κάτοικος Ζυγοβυστίου, 

καί [ ] τijς Μιλίτζας χήpας Πολυχpόνη Ίεpέως οίκονομοπούλου, ότί ύπη
pέτησεν στpατιωτης τήν Πατpίδα δείξας dpκετήν Γεννεώτητα εlς τάς 

Μάχας καί ύπό τάς διαταγάς πάντοτε τοϋ Γενικοϋ Αpχιγοϋ τijς Πελοπο

νήσου καί τού Στpατιγού 'Ιωάννου Θ. Κολοκοτpόνη καί παpευpέθη εlς τήν 

Πολιοpκίαν τpιπόλεως, Κοpίνθου Ναυπλίας των Πατpων καί τήν κατά του 

Δpάμαλη καταστpοφήν καί τάς κατά τοϋ Ιμπpαίμι πασα Διαφόpους 

Μάχας εlς τήν [ ] τό παpόν οθεν [ ] οπως τοϋ χpισημεύση όπου δεί. 
οί λοχαγοί τijς Β. Φάλαπος 

Ζυγοβύστι τήν 4 'Ιουλίου 'Αναγνώστης Σταvpόπουλος 

1865 Ν. οικ. [ καζης] ». 
Τό δίπλωμα μέ τό όποϊο &πενεμήθη στόν &γωνιστή τό χαλκουν &ρι

στεϊον γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 109): 
«Αpι: 3703 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

12258 
Άφοϋ ή Αύτοϋ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς έπεφόpτισε τήν έπί των Στpατιω

τικων Γpαμματείαν νά dπονείμrι εlς τόν Πολυχpόνην Ίεpέαν Οlκονομό

πουλον έντίμως μεθέξαντα τοϋ ύπέp dνεξαpτησίας τijς Έλλάδος ήpωϊκοϋ 

dγωνος τό συστηθέν τήν 18130 Σεπτεμβpίου 1835 χαλκοϋν dpιστείον 
παpαδίδεται τοϋτο εlς αύτόν μέ τήν &δειαν τοϋ νά τό φέprι εlς πιΧσαν πεpί

στασιν καί πpός πιστοποίησιν τούτου, τ~ έγχειpίζεται συγχpόνως καί τό 

παpόν Δίπλωμα. 
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'Εν Άθηναις τήν 9 Μαpτίου 1844 
Ή έπί των Στpατιωτικων 

Γpαμματεία τοϋ Βασιλείου τijς Έλλάδος 

&vδpέας λόvτος 

• 

Ό Διευθυντής τοϋ Γpαφείου 

[ ... ] ». 
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84. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 155 

Γιά τόν αγωνιστή 01.κονόμο , Αθανάσιο, πού γεννήθηκε στό χωριό 
Κούτελη των Καλαβρύτων, στά Α.Α. σώζεται εγγραφο τοϋ ετους 1846, 
πού ύπέβαλε μέ αϊτησή του στήν εξεταστική επιτροπή μέσφ τοϋ 
Έπάρχου Καλαβρύτων, στό όποιο αναγράφονται τά έξης γιό. τήν 
δράση του (Π.Σ.Φ. Νο 110):-

«Πιστοποιω ό ύποφαινόμeνος οτι ό Κύριος 'Αθανάσιος Ίeρeύς Οlκονό

μος κάτοικος τοίi χωρίου Κούτeλης τοίi Δήμου λαπαθών των Καλαβρύτων 

ύπηρέτησeν τήν πατρίδα άπ' άρχijς τοίi ίeροίi άyώνος μέχρι τέλους ώς ύπα
ξιωματικός ύπό τάς διαταγάς μου. παρeυρeθeίς elς τάς μάχας Καλαβρύ

των 'Ακράτας Κορίνθου Τριπόλεως Γηροκομeιου Μeσολόyyιον καί elς 

aλλας πολλάς δeίξας yαιννeότητα καί ζijλον. γνωρίζων οθeν τά δίκαιά του 
ταίiτα πιστοποιώ διά τοίi παρόντος μου έπί ifj όριζομένη άπό τόν ποινικόν 
Νόμον ποινfj καί τfj ύποχρeώσeι πολιτικijς άποζημιώσeως αύτοίi. · 

έν Καλαβρύτοις τήν 9 Νοεμβρίου 1846 
Γ: λeχουpίτης». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

Π.Σ.Φ.ΝοllΟ 
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85. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.155 

<Ο κληρικός Κανέλλος οικονόμος γεννήθηκε στήν Βλασία τής 
επαρχίας Καλαορύτων καί ijταν ενας aπό τούς σημαίνοντας κατοί
κους της περιοχής του. Άπό εγγραφο τοϋ ετους 1846 πού ύπογρά
φουν εξι εκ τών προκρίτων τοϋ χωριοϋ του καί φυλάσσεται στά Ά.Α. 
τής Έθνικfjς Βιολιοθήκης της <Ελλάδος φαίνονται οί προσφορές του 

κατά τήν διάρκεια τοϋ ίεροϋ aγώνος. Γιά τούς aγώνες του καί τίς 
θυσίες του η επιτροπή των θυσιών τόν κατέταξε στήv έοδόμη τάξη τών 
aξιωματικών. Στό εγγραφο πού τόν &φορά σημειώνονται τά έξης 
(Π.Σ.Φ. Νο 111): 

«ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι άyίου Βλάση τοίJ Δήμου 

Βλασίας, τfjς επαpχίας Καλαβpύτων, οτι δ συyχωpιός μας Κανέλος ίεpεύς 

Οlχονόμος, χpηματίσας eφοpος χαί λοιπά, κατά διαφόpους πεpιστάσεις 

συνεισέφεpεν εlς τόν ύπέp άνεξαpτησίας ίεpόν άyώνα χpηματιχώς, οτι εχτό'ς 
τijς χpηματιχijς συνεισφοpάς συyχειμένrjς άπό Γpόσια δύο χιλιάδας Ap. 
2000 eδωσεν εlς τά διάφοpα στpατιωτιχά σώματα γεννήματα, χpασιά, 
σφαχτά, φουσέχια, χαί λοιπά άξίας επέκεινα τών τpιών χιλιάδων ypοσίων 

Ap.3000, διά τά όποια δέν έ'λαβεν ούδεμίαν άποζημίωσιν χαί τού οφείλο
νται &παντα. 

Ταuτα yvωpίζοντες μαpτυpώμεν εύσυνειδότως επί τfj εν τ@ ποινιχ@ 

Νόμφ δpιζομένrι ποινfj χαί επί τfj ύποχpεώσει τfjς άνηχούσης πολιτιχijς 

άποζημιώσεως, χαί επαφίεμεν τό παpόν εlς τόν pηθέντα οlχονόμον πpός 

χpijσιν του. 

εν Βλασί~ τήν 10 Νοεμβpίου 1846 

'ΕπιχυpοίJται ή γνησιότης τών άπέναντι 

ύποypαφών Γ. Καpαμεσίνη χαί λοιπών. 

εν Βλασί~ τήν 16 Νοεμβpίου 1846 

οί κάτοικοι Βλασίας 

Γεώpyιος Καpαμεσίνης 

καί aλλες πέντε ύπογραφές. 

δ Δημαpχεύον πάpεδpος τοίJ Δήμου Βλασίας 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

Π.Σ.Φ. Νο 111 
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86. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣfΑΜΑΤΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

·ο &.γωνιστής Σταμάτιος οικονόμος γεννήθηκε στήν Λυκούρια 
Κλειτορίας τοϋ Νομοϋ 'Αχαtας, δπου καί &.σκοϋσε τά ίερατικά του 
κα~ήκοντα. Μυημένος στήν επανάσταση &πό τούς Πετμεζαίους - ϊσως 
νά ηταν καί φιλικός - εργαζόταν γιά τήν διάδοση των ιδεών της &τούς 
κατοίκους της περιοχής του. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως εφο
δίασε πολλούς &.γωνιστάς της περιοχής μέ πολεμοφόδια, ό ϊδιος δέ 
«φέpων καί τόν Σταυpόν fικολούθησε μέχpι τέλους αύτfjς ... ». Μαζί του ήταν 
καί ό γιός του Παναγιώτης οικονομόπουλος, 0Ιερεύς καί αuτός &.ργό
τερα στήν Λυκούρια «καί τούτου έτι τότε μή ίεpωμένοω>, πού μαζί μέ τούς 
aλλους κληρονόμους ύπέοαλε τό 1865 στήν επιτροπή εκδουλεύσεων 
αϊτηση μέ πιστοποιητικό &.πό τό όποϊο πληροφορούμεθα τήν δράση 
του Σταματίου οικονόμου (Π.Σ.Φ. Νο 112): 

«Πιστοποιείται επί τfi όpιζομέV() ύπό τοϋ Ποινικοϋ Νόμου πoιvfi καί 

τfi ύποχpεώσ1J τfjς Πολιτικfίς άποζημιώσεως οτι ό εκ λυκουpίας τfjς Κλει

τοpίας των Καλαβpύτων ίεpεύς Σταμάτιος Οlκονόμος καί πνευματικός, 

με.μυημένος παp' ήμών τά τfjς 'Επαναστάσεως, καί [ ] κατηχών ώς καί 
εκ τοίJ επαyyέλματός του τ' άpμόδια των διαφόpων χωpίων πpόσωπα, καί 

αύτά ύπέp τfjς επαναστάσεως πpοδιαθέτων πολλούς, &μα ταύτης κατά τό 

1821 εκppαyείσ1)ς εξ lδίων του καί διά πολεμοφοδίων εφοδίασεν, αύτός δέ 
ό ίοιος φέpων καί τόν Σταυpόν fικολούθησε μέχpι τέλους αύτfjς τά ύπό τήν 

όδηyίαν ήμών καί τοίJ μηκέτι ζώντος αύταδέλφου ήμών Νικολάου Πετι

μεζα στpατιωτικά Σώματα, καί πpός τόν ύπέp πίστεως καί Πατpίδος 

άyωνα καί θpτισκευτικώς αύτά εμφυχώνων, ηύλόyει τά οπλα των, καί 

δεήσεις δημοσίως τε καί lδιαιτέpως ύπέp αύτών εποίει, επιμελούμενος τε 

τούς άσθενοίJντας καί τούς τpαυματιζομένους των στpατιωτών, καί τούτους 

εξωμολοyών, τούς δέ θνήσκοντας ίεpοπpάτων καί θpτισκευτικώς ενταφιά

ζων, η τε αύτοίJ εlς τούς στpατούς εμφάνισις καί θpτισκευτική πεpιποίησις 

πλείστην Οσ1)ν εμφύχωσιν εlς τούς στpατιώτας εν yένει ενεποίει, ούκ όλίyην 

δέ καί παpηyοpίαν. Παpαυpισχόμενος δέ καί εlς τό πεδίον των μαχών, καί 

μετά των στpατιωτών συyκινδυνεύων, lδικότατα συνετέλεσεν εlς τήν μάχην 

λεβιδίου, Σαpαβαλίου καί Γηpοκομείου πεpί τε τάς Πάτpας καί Τpίπολιν. 

εlς &πάσας τάς εν 'Ακpάττι κατά τοίJ ΔpαμαλικοίJ στpατοίJ, καί εlς τάς 

μάχας Τpικόpφων, πιάνης, Δαβιας καί Καυκαpιaς κατά των Αlyυπτίων, 
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εξ lδίων του εξοδεύων, καί τούς ενδεεστέpους των στpατιωτών πολλάκις 
πεpιθάλπων, άνθ' ών ούδεμίαν έ'λαβεν άμοιβήν. 

Κατ' αί'τησιν τοίJ υίοϋ του Παναyιώτου ίεpέως Οlκονομοπούλου, καί 

τούτου /τι τότε μή ίεpωμένου, ύπέp πατpίδος ύφ' ήμας άyωνισθέντος, εγέ

νετο τό παpόν καί εδώθη εlς χεϊpας του. 

τήν 2 Νοεμβpίου 1865 Β: πeτμεζας 
Καλάβpυτα γ: πeτιμeζας». 

Στήν δευτέρα σελίδα τό πιστοποιητικό &.ναγράφει: 
« Έπικυpοϋται ή γνησιότης των οπισθεν ύποypαφών των όπλαpχηyων 
Βασιλείου Πετμεζα καί Γκολφίνου Πετμεζα. 

Μαζέϊκα* τήν 23 Δεκεμβpίου 1865 
ό Δήμαpχος Κλειτοpίας 

(ΤΣ) Γ. Γιοοιvικόπουλος». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν πρώτη τάξη των ύπαξιω

ματικών. 

• 

*Μαζέϊκα: Η σημερινή κωμόπολιςτijς Κλειτορίαςτοϋ Νομού Άχαtας. 

:] 
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87.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ: Κ. 155 

·ο 0Αγάπιος Οtκονόμου γεννήθηκε στήν Στεμνίτσα (Υψοϋντα) τfjς 
0Αρκαδίας καί πρό τfjς επαναστάσεως τοϋ 1821 i}ταν ·Ιερομόναχος καί 
•Ηγούμενος·τής ίερaς μονής Ζωοδόχου πηγής Στεμνίτσας. Κατά τό 

ετος 1865 -δπως γράφει σέ αίτησή του τοϋ tδίου ετους-i}ταν "Ηγούμε
νος τfjς ίερaς μονής Προδρόμου Γόρτυνος. 

Στά Α.Α. σώζεται αίτησή του τοϋ ετους 1846 μέ τήν οποία ύπέοαλε 
στήν Στρατιωτική επιτροπή τρία πιστοποιητικά πού επιοεοαιώνουν 
τήν συμμετοχή καί τήν δράση του στόν ίερό αγωνα τοϋ 1821. Τό ενα 
πιστοποιητικό πού ύπογράφει ο Δ. Πλαπούτας καί aλλοι οπλαρχηγοί 
εΙναι σέ πρωτότυπο, τά δέ aλλα δύο σέ αντίγραφο. Στήν ίδια αίτηση 
παραπονούμενος διότι ή επιτροπή -στήν οποία είχε ύποοάλει τά πρω
τότυπα πιστοποιητικά τό ετος 1841- δέν επελήφθη τοϋ αtτήματός του, 
γράφει: « ... μοίJ άπέστειλε μόνον τό 'ApyupoίJν άpιστεϊον διά τfjς ύπ' άpιθ 1319 
(8 όκτωβpίου 1843) άπαντήσεώς της,» καί καταλήγει: « ... έκτιμώσα κ~ί τά 
δίκαια τοίJ κλήpου είς τόν όποϊον άνήκω καί οστις συνεισέφεpε πολυειδώς iiς τόν 
άγώνα διότι δέν κάμνει τιμήν είς τό έλληνικόν εθνος νά ζωσι λιμώτοντες καί 

pακένδυτοι οί κληpικοί ... ». 
Τό 1865 μέ νέα αίτησή του, πού φυλάσσεται στά Α.Α., επανέρχεται 

στό αίτημά του περί αποζημιώσεως γιά τίς εκδουλεύσεις του κατά τήν 

διάρκεια τοϋ ίεροϋ αγωνος. 
•Η επιτροπή αγώνων καί θυσιών κατέταξε τόν αγωνιστή στήν εκτη 

τάξη των αξιωματικών. 
Γιά τήν δράση τοϋ ·1ερομονάχου αγωνιστοϋ, τό πρώτο πιστοποιη

τικό τοϋ ετους 1841, πού ύπογράφεται από τούς Π. Μαυρομιχάλη, 
Κανέλλο Δεληγιάννη καί Δ. Σκυλοδήμο καί σέ αντίγραφο φυλάσσε
ται στά Α.Α. μaς πληροφορει τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 113): 

«Πιστοποιείται οτι ό έκ Στεμνίτσης τοίJ Δήμού Τpικολώνων τfjς Διοική

σεως Γοpτυνίας Πανοσιώτατος κ. 'Αγάπιος Οίκονόμου Ίεpομόναχος 

πpc/Jην fιγούμενος τfjς Διαλυθείσης Μονijς Ζωοδόχου Πηyijς τfjς Στεμνί

τσης, &μα έξεppάyη ό ύπέp άνεξαpτησίας τfjς Πατpίδος άγών rfκολούθησε 

στpατιωτικώς καί θpησχευτικώς, καί παpευpέθη είς τήν πολιοpκίαν Τpιπό

λεως μέχpι τfjς διαλύσεώς της,• είς τάς διαφόpους μάχας έπί Δpάμdλη, είς 

τάς Πάτpας, καί είς διαφόpους έπί Άpάβων συμπλοκάς, λαβών πpοσωπι

κόν μέpος είς τόν άγώνα τοίJτον καί δείξας στpατιωτικήν γενναιότητα άφ' 

'1 
i 
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ένός μέν μέ τά οπλα εlς τάς χείpας, καί dφ' έτέpου μέ τόν σταυpόν ένθου

σιών τούς στpαiιώτας χpιστιανούς κατά των έχθpών της πίστεως καί 

Πατpίδος, καί έκτός τούτου συνεισφέpων εlς πεpιστάσεις dνάγκης καί έξ' 

tδίων του, &>στε έξεπλήpωσε πιστώς καί τιμίως ολα τά πpός τήν Πατpίδα 

[εpά χpέη του, κατ' αί'τησιν τοίJ όποίου δίδεται τό παpόν πιστοποιητικόν 

διά νά τijJ χpησιμεύσv οπου dνήκει. 

'Αθήναις τήν 18 'Οκτωβpίου 1841 
Π. Μαυpομιχάλης, 

Καvέλλος Δελλ7JΎι&wης, 

Δ. σκvλοδήμος. 

'ΕπικυpοίJται τό γνήσιον των dνωτέpω τpιών ύπογpαφών 

τήν 15 Νοεμβpίου 1841: 
Ό Δήμαpχος 'Αθηνών Α. Πετpάκης 

Ότι ε[ναι dπαpάλλακτον τφ πpωτοτύτω ύποβληθέντος 

διά των dπό 31Δεκεμβpίου1841 dναφοpών μου 

πpός τήν Γpαμματίαν των Στpατιωτικων. 

'Αγάπιος Οlκον6μου Ίεpομ6ναχος». 

Τό δεύτερο πιστοποιητικό τοϋ ετους 1841 πού ύπογράφει δ Θ. 
Κολοκοτρώνης καί σέ aντίγραφο φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφο
ρεί: γιά τόν aγωνιστή καί τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 114): 

«Πιστοποιείται οτι ό πpς/Jην ήγούμενος της διαλυθείσης Μονης της Ζωοδό

χου Πηγης γέννημα Στεμνίτσης τοίJ Δήμου Τpικολώνων της Διοικήσεως 

Γοpτυνίας κ. 'Αγάπιος Οlκονόμου Ίεpομόναχος fμπλεως ένθουσιασμού καί 

dγάπης πpός τήν Πατpίδα, &μα ffχησεν ή Σάλπιγξ τοίJ ύπέp dνεξαpτησίας 

dγώνος -ljκολούθησε στpατιωτικώς καί θpησκευτικώς καί παpευpέθη εlς 

διαφόpους μάχας κατά τών έχθpών, ffτοι εlς τήν Πολιοpκίαν Τpιπόλεως 

πpώτον, καί δεύτεpον εlς τάς κατά τοίJ Δpάμαλη καί τάς τών Πατpών καί 

εlς διαφόpους συμπλοκάς κατά των dpάβων δείξας στpατιωτικήν γενναιό

τητα, καί λαβών πpοσωπικόν μέpος ένθουσιών dφ' ένός διά των οπλων, 

καί dφ' έτέpου διά τοίJ σταυpοίJ εlς τάς χείpας τούς χpιστιανούς κατά των 
έχθpών της πίστεως καί Πατpίδος, καί τέλος νά πληpώστι τά πpός τήν 

Πατpίδα χpέη του συνεισφέpων καί έξ lδίων του τό κατά δύναμην. Διό καί 

δίδεται πpός αότόν τό παpόν πιστοποιητικόν διά νά τς/J χpησιμεύσv οπου 
dνήκει. 

έν 'Αθήναις τήν 16 Δεκεμβpίου 1841: Θ. ΚολοκοτpώV7]ς 
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'ΕπικυpοίJται τό γνήσιον της ύπογpαφης τοίJ Θ. Κολοκοτpώνη 

τήν 16 Δεκεμβpίου1841 'Αθήναι. 
Ό Δήμαpχος 'Αθηνών Α.Πετpάκης 

'Ότι ε[ναι dπαpάλλακτον τφ πpωτοτύπφ ύποβληθέντος 

διά της dπό 31Δεκεμβpίου1841 dναφοpaς μου 

πpός τήν Γpαμματίαν των Στpατιωτικων 

'Αγάπιος Οlκον6μου Ίεpομ6ναχος». 

Τό τρίτο πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφουν δ Δ. Πλα-
πούτας καί τρεις aλλοι οπλαρχηγοί γράφει τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 115): 

«Πιστοποιοϋμεν οτι ό κύpιος Ά γάπιος Οlκονόμου έκ Στεμνίτσης πpς/Jην 

ήγούμενος της κατά τόν Δημον Τpικολώνων διαλυθείσης Μονης της Ζωο

δόχου Πηγης δpαξάμενος τά οπλα καί τόν σταυpόν εlς τάς χείpας, &μα 

fίpξατο ό ύπέp της Έλευθεpίας της Πατpίδος dγών, lδpαμε πpοθύμως 

πλήpης ένθουσιασμοίJ καί παpευpέθη εlς τάς κατά των έχθpών μάχας, τάς 

πολιοpκίας Τpιπόλεως, Ναυπλίου, Πατpών, Κοpίνθου, τάς κατά τοίJ Δpά

μαλη καί Άpάβων μάχας, δείξας γεναιότητα καί πpοθυμίαν καί ένθουσιών 

τούς στpατιώτας κατά τών έχθpών της πίστεως καί Πατpίδος, πpοσέτι δέ 

συνεισφέpων έξ lδίων του καί εlς πεpιστάσεις dνάγκης dπό dληθές Πατpιω

τικόν αί'σθημα ύπαγοpευόμενος. Δίδεται οθεν ή παpοϋσα πιστοποίησις πpός 

βεβαίωσιν τούτων διά νά τφ χpησιμεύσv οθεν dνήκει. 

'Εν Καpυταίντι τήν 27 dπpιλλίου 1846. 

• 

Δ: πλαπο6τας: 

φώτιος [ ] 
Ν: Κ. Ταμπακό •.. 

[ ] Μπούκουpας». 



• 

Π.Σ.Φ. Νο 114 
Π.Σ. Φ. Νο 113 



Π.Σ.Φ.Νο115 
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88. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 155 
0 0 αγωνιστής οικονόμου Άθανάσιος πού γεννήθηκε στήν 

Πατρίδα Λαμίας μέ αίτησή του τοϋ ετους 1846 ύπέοαλε στήν επιτροπή 
εκδουλεύσεων μέσω της Νομαρχίας Φθιώτιδος καί Φωκίδος, δύο 

πιστοποιητικά πού ύπογράφουν οί Ν. Πανουριaς, Γ. Δυοβουνιώτης 
καί aλλοι οπλαρχηγοί. Τά πιστοποιητικά αυτά επεστράφησαν στόν 
αγωνιστή καί ύπεολήθησαν εκ νέου τό ετος 1865, μετά τόν θάνατό του, 
από τόν γιό του Νικόλαο Παπαθανασόπουλο. 0 0 Ν. Παπαθανασόπου
λος iiταν, σύμφωνα μέ πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου Λαμίας, πού καί 
αυτό σώζεται στά Α.Α., «ό μόνος έπιζών υίός καί yνήσιος κληpονόμος του 

ύπέp πατpίδος άyωνισθέντος Παππαθανασίου Οίκονόμου». 0 0 γιός του μέ τήν 
αίτησή του ύπέοαλε καί τό δίπλωμα μέ τό όποιο είχε απονεμηθεΙ στόν 
αγωνιστή δ αργυροϋς σταυρός. 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα
ξιωματικών. Τό πιστοποιητικό πού ύπογράφει δ Πανουριaς αναγρά-
φει (Π.Σ.Φ. Νο 116): -

«Πιστοποιητικόν 

'Ότι ό Παππαθανάσιος Οίκονόμου έκ Πατpίδος Λαμίας έχpημάτισε 

κατά τόν ύπέp άνεξαpτησίας τfjς έλλάδος πόλεμον ύπό τήν όδηyίαν του 

ύποφαινομένου · παpευpέθη καί ήyωνίσθη είς τήν μάχην τών Βασιλικών 
κατά του Μαϊpάμπασα είς τάς Μάχας τfjς άyίας Μαpίνος καί Στυλίδος 

φθιώτιδος, είς τήν μάχην του Πpοφήτου Ήλιου Σαλώνων, είς τήν μάχην 

πέντε [οpναια] καί &μπλανη καί είς διαφόpους μάχας καί μέ διαφόpους 

όπλαpχιyούς. καθ' ολον τό ύπό τήν όδηyίαν μου διάστημα, καί των στpα

τιωτικών του έκδουλεύσεων έδείχθη εuπειθης είς τούς άνωτέpους άνδpείος 

είς πολέμους, έκτελόν συνάμα καί τά ίεpατικά του καθήκοντα καθ' ολον 

τόν όποιον έδιcf.>κουν Στpατόν. 

Κατ' αi'τησίν του καί πpός πίστωσιν τfjς dληθείας έφοδιάζω αuτόν μέ 

τό παpόν πιστοποιητικόν, διά νά τφ χpησιμεύσrι άpμοδίως. 

έν άμφίσυ Ν.Πανοpι&ς 

18 Αuyούστου 1844 ύποστp&τηyος 

Α.κουτουσόπουλος 

• Ταγματάρχης 

Επικυpουται ή yvησιότης των άνωτέpω δύω ύποypαφών 

τήν 19 αuyούστου 1844 άμφισσα 
(ΤΣ) ό Δήμαpχος άμφίσσης Α~κεχαyι&ς». 

i 
~ 
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Τό δεύτερο πιστοποιητικό &ναγράφει (Π.Σ.Φ. Νο 117): 
«Πιστοποιητικόν 

οτι ό Παππαθανάσιος Οiκονόμου εκ Πατρίδος Λαμίας εχρημάτισε 

κατά τόν ύπiρ &νεξαρτησίας της Έλλάδος πόλεμον ύπό τήν όδηyίαν τοϋ 

ύποφαινομiνου · παρευρέθη καί fιyωνίσθη εiς τήν μάχην των Βασιλικών 
κατά τοίi Μπαϊράμπασα, ~~ τάς μάχας τijς Ίιyίας Μαρίνος τijς Στυλίδος 
φθιώτιδος, εiς τήν μάχην τοίi Προφήτου ήλιοίi Σαλώνων, καί εiς τήν 

μάχην τijς Άμπλιανijς. καθ' ολον τό ύπό τήν όδηyίαν μου διάστημα, καί 

των Στρατιωτικών του εκδουλεύσεων εδείχθη εύπειθής εiς τούς &νωτέρους, 

&νδρείος εν πολiμοις, εκτελών συνάμα καί τά ίερατικά του καθήκοντα καθ' 

ολον τόν όποιον εδιφκουν Στρατόν. 

κατ' αίτησίν του καί πρός πίστωσιν τijς &ληθείας εφοδιάζω αύτόν μέ 

τό παρόν Πιστοποιητικόν, διά νά τφ χρησιμεύΙΤ() άρμοδίως. 

εν Λεβαδιrf τήν 13 'Ιουνίου 1844 
Γ: Διοβουvιώτης ύπο'στράτηyος 

Β [ΜποίJζyος] ταyματάρΧ7Jς 

[ ] ταyματάρΧ7Jς 
'Επικυροίiται τό γνήσιον των άνωτέρω τριών ύποyραφων. 

'Εν Λεβαδεί~ την 13'1ν 'Ιουνίου 1844. 
ό Δήμαρχος λεβαδείων (ΤΣ) ύπογραφή ». 

Τό περιεχόμενο τοϋ Διπλώματος &πονομfjς τοϋ aργυροϋ σταυροϋ 
εΙναι τό &κόλουθο (Π.Σ.Φ. Νο 118): 

«ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Πρός Τόν Κ.Παππα Άθανάσιον, εκ Λαμίας 

Ή Αύτοίi Μεγαλειότης ό Βασιλεύς, ηύδόκησε νά εyκρίνrι νά δοθfί κατά 

συνέπειαν των τijς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834, καί 18130 Σεπτεμβρίου 
1835 διαταγμάτων εiς τόν Κύριον Παππ& Άθανάσιον τό &ρyυροίiν Νομι
σματόσημον, δι' &νταμοιβήν των κατά τόν ύπέρ &νεξαρτησίας πόλεμον 

εκδουλεύσεών του, καί χορηyετ εiς αύτόν τήν &δειαν νά τό φiρrι εiς π&σαν 

περίστασιν. Τό δίπλωμα τοίi Νομισματοσήμου τούτου εyχειpίζεται όσο-
, 

νουπω. 

Άθijναι τήν 31Μαρτίου1844 

(ΤΣ) ό Γραμματεύς [ ] pόδιος 
Περί διανομijς Νομισματοσήμων Ό Διευθυντής τοίi Γραφείου>>. 

υπογραφή. 

Π.Σ.Φ. Νο116 



Ί 

• 

Π.Σ.Φ.Νο118 

Π.Σ.Φ_.Νο117 
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89. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 155 

·ο αγωνιστής Οtκονόμου Βασίλειος πού «προθύμως έλαβε τά οπλα καί 
τόν σταυρόν εlς τάς χείρας», γεννήθηκε στήν Στεμνίτσα Άρκαδίας. Τό 
ετος 1846 ύπέοαλε στήν εξεταστική επιτροπή πιστοποιητικό προκειμέ
νου νά τύχει αμοιοfjς γιά τούς αγωνες καί τίς θυσίες του κατά'τήν 
διάρκεια της επαναστάσεως του 1821. 

·π αί:τησή του καί τό πιστοποιητικό απωλέσθησαν. Γι' αvτό τό 
1865 επανέρχεται μέ νέα αί:τησή του ύποοάλλοντας τό πιστοποιητικό 
σέ αντίγραφο καί επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν του προέδρου της 
επιτροπής Ι.Θ. Κολοκοτρώνη, «οστις έκ τοίJ πλησίον γνωρίζει τάς έκδουλεύ
σεις καί θυσίας μου», οπως γράφει. 

Τό περιεχόμενο του πιστοποιητικου εlναι (Π.Σ.Φ. Νο 119): 
«Ό έκ στεμνίτσης τfjς Γορτυνίας κ. Βασίλειος οlκονόμου ίερεύς λαβών 

προθύμως τά οπλα καί τόν σταυρόν εlς τάς χείρας &μα 7fχισεν ή σάλπιyξ 
τοίJ ύπέρ άνεξαρτησίας άyωνος παρευρέθη εlς διαφόρους κατά των έχθρων 

μάχας πολεμων yενναίως καί ενθουσιων τούς στρατιώτας ύπεp της ίερας 
θρησκείας, [δηλαδή] εlς τήν πολιορκίαν καρυτένης Τριπόλεως, Ναυπλίου, 
κορινθου, Πατρων, Δερβενακίων, Τραμπάλας, Τρικόρφων καί άλλας 

μέχρι της τελείας των πραγμάτων άποκαταστάσεως. 'Εκτός δέ τούτου 
συνεισέφερε καί όfλλως εlς τόν άyώνα χορηyων πάντοτε τροφάς καί όfλλα 
' , ' , , 'ξ ,~, δ , , Υ/λ , 
αναyκαια εις τους στpατιωτας ε ιυιων του εικνυων παντοτε ι,,η ον και 

προθυμίαν πατριωτικήν. 

Κατ' αί'τησίν του έπομένως δίδομεν τό παρόν πιστοποιητικόν μας διά 
νά τφ χρησιμεύση οπου άνήκει. 

εlς Αθηνας τήν 18 Ιανουαριου 1844. 
καvελ Δεληyιαwης Μαυρομιχάλης 

Δ.ΙD.απούτας [ ] Β.Πετμεζα; 
Ν.Πετιμεζ&ς Νικητ&ς Σταματελόπουλος 

'Επικυρώθη ή γνησιότης των εν τφ παρόντι έπτά ύποyραφων 
Αθηναι τήν 21 Φεβρουαριου 1844 ό Δημαρχος :1θηνων 

(ΤΣ) Α.Πετpάκης 
'Ότι είναι άπαράλλακτον τφ πρωτοτύπφ δοθεντι διά τfjς άπό 25 Φεβρου
αρίου 1844 άναφοράς μου πρός τό ύπουρyείον των στρατιωτικων 

έν στεμνίτσυ τη 1 Ο Μαί'ου 1846 
Παπαβασίλης Οlκονόμου». 

·π επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν έοδόμη τάξη των αξιωμα
τικών. 

.,,.. 

p"::f{ 

~ 

~· 

ΠΣ.Φ. Νο119 
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90. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: 

<Ο &.γωνιστής Οtκονόμου Ήλίας πού γεννήθηκε στό Καρνέσι 
('Άνω Κλειτορία) της Κλειτορίας τoiJ NoμoiJ Άχαίας, ελαοε μέρος 
στόν &.γωνα τoiJ 1821 καί στήν μάχη τoiJ Μεγάλου Σπηλαίου (24 Ίου
νίου 1827) στήν θέση Σάλμαινα συνελήφθη αtχμάλωτος &.λλά δραπέ
τευσε, «άποφυyών τήν αίχμαλωσίαν», δπως γράφει εγγραφο πού φυλάσ
σεται στά Α.Α. τηςΈθνικης Βιολιοθήκης (Π.Σ.Φ. Νο 120): 

«Ποιστοποιεϊται ύπό τήν όpιζομένη ύπό τού ποινικοί) νομου ποινη καί τή 
υποχpεώσει τής άνηκούσης πολιτικfjς άποζημιώσεως ότι ό εκ του χωpίου 

καpνέση της κλειτωpίας των καλαβpύτων Ήλίας ίεpεύς οίκονόμος άμα 
εκpαyίσης της έλινικής κατά των όθωμανών επαναστάσεως ύπηpέτησε ώς 
ύποξιωματικός ύπό τάς ήμετέpας διαταyας άπαpχής μέχpι τέλους [διαθέ
τοντας] συντηpούμενος καί τούς ύπ' εαυτόν συντηpών παpευpεθης είς τάς 

μαχας λεβιδίου Τpικώpφων άκpάτας σαpαβαλίου είς Γηpοκομείου συλι~ 
φθείς έτι δέ ύπό τοu ήμπpαχήμ πασα ώς έχμάλοτος είς τήν σάλμενα των 
καλαβpύτων καί μέ τά ταuτα έδpαπέτευσέ άποφυyων τήν αίχμαλωσίαν. 
Όθεν κάτ αίτήσιν του έyινε τό παpόν καί είς χείpας του δεδοται. 

εν καλαβpύτοις τήν 1 Ο Δεκεμβpίου 1865 
Β: πετμεζας 

y: πετμεζας 

'Επικυpοuται τό yνησιον των ύποypαφών των Βασιλείου καί Γκολφίνου 

Πετμεζα 
Καλάβpυτα τη 2[fl Δεκεμβpίου 1865 

Ο Δημαpχος Καλ. 

Υπογραφή». 

Π.Σ. Φ. Νο 120 
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91. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

co &γωνιστής Θεόδωρος Οtκονόμου κατήγετο &πό τό χωριό 
Βουρλά Σελλασίας Σπάρτης. Στά Α.Α. σώζεται εγγραφο τοϋ ετους 
1843 τό όποϊο ύπέοαλε ό aγωνιστής στήν επιτροπή &γώνων καί 
θυσιών, σύμφωνα μέ τό όποϊο τοϋ απενεμήθη τόaργυροϋν νομισμα
τόσημο. Τό περιεχόμενο τοϋ-εγγράφου αuτοϋ clναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 
121): 

«Αpιθ 1176 
ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Πpός 

Τόν Κ. Θεόδωpον Οlκονόμου Ίεpέαν 
Ή Αύτου Μεyαλειότης ό Βασιλεύς, ηυδόκησε νά διατάξυ νά δοθfί κατά 
συνέπειαν των τfjς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834, καί 18130 Σεπτεμβpίου 
1835 διαταyμάτων εlς τον Κ. Θεόδωpον Οlκονόμου Ίεpέαν τό &pyυpουν 
Νομισματόσημον, δι' &νταμοιβfιν των κατά τόν ύπέp &νεξαpτησίας πόλε
μον εκδουλεύσεών του καί χοpηyεί εlς αδτόν τfιν &δειαν νά τό φέpυ εlς 
κάθε πεpίστασιν. 

Τό δίπλωμα του Νομισματοσfιμου τούτου εyχειpίζεται όσόνουπω. 
Αθijναι τfιν 9 Φευpουαpίου 1843 

Καθ' ύφηλfιν διαταrfιν τijς Β.Α.Μεyαλειότητος 
(ΤΣ) ύπογραφή. 

Πεpί &ποδόσεως των Νομισματοσfιμων 

εlς τά Σώματα του πpώυν Στpατου 

Διά του Ύπουpyου 

Ό Διευθυντής του Γpαφείου 

ύπογραφή ». 
CH επιτροπή aγώνων καί θυσιών κατέταξε τόν &γωνιστή στήν 

πρώτη τάξη τών<Υπαξιωματικών. 

. 
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92. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 'Ή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

co Θεόδωρος οικονόμου (Παπαθόδωρος) η Καλλίνικος γεννή
θηκε στό χωριό Γιανίτσα (σημερινό Έλαιοχώριο) Καλαμων. 'Έλαοε 

μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί προσέφερε πολύτιμες ύπηρεσίες 
στόν αγωνα. Στά Α.Α. σώζονται διάφορα εγγραφα τά δποϊα ύπέοαλε 
δ γιός τοϋ αγωνιστοϋ 'Αναγνώστης οικονομόπουλος τό ετος 1865. 
'Ένα από αvτά ε'ίναι τοϋ ετους 1824, ύπογράφεται από τόν Παπα
φλέσσα καί γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 122): 

«Δυνάμει της πληρεξουσιότητος τήν όποίαν eλαβον άπό τήν Σεβαστήν 

άρχήν τrjς Έταιpείας τόν φιλικών, καί τόν Σεβαστόν γενικόν Έφορον Πρί

γκιπα Κύριον 'Αλέξανδρον ύφηλάντην, συστήνω εlς τήν άδελφικήν καί χρι

στιανικήν άγάπην, τών καλών κ#γαθών πατριωτών, τόν παppουσιαζόμε

νον διά του παρόντος Κύριον Παππαθεόδωρον άπό γιάνιτζα, ώς καλόν 

καί τίμιον &νδρα καί ύπερασπιστήν τrjς Πατρίδος. "Οθεν. ~Επειδή έβοήθη~ 

σεν καί βοηθεί τήν Πατρίδα καί λόγφ καί έργω, δίδω τό παρόν μου εlς 

χείρας του, ίνα eχυ τό δικαίωμα ώς καλός Πατριώτης, καί νά άνταμοιφθfj 

κατά τάς έκδουλεύσεις του έν καιpiρ γενικου Συνεδρίου. 

τfj 25: Μαίου: 1824: Καλαμάτα. 
ό άρχιμανορίτης Γpηyόpιος Δι.καίος 

Προστίθεται χαρτοσ. τάξεως λ.50 

Καλάμαι τήν 17 Μαίου 1846 
ό ταμίας Καλαμών 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

"Αλλο έγγραφο σημείωμα τfj ς 22ας Ίουνίου -προφανοος τοϋ 1821-
πού συνετάχθη στό στρατόπεδο των Βεροαίνων καί ύπογράφεται από 
τόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 123): 

«ό παρών παπα θεοδωρης γιανιτζάνος, έπειδή άppώστησε έπιστρέφει εlς τό 

σπήτι του, μέ τούς άνθρώπους του, διά νά έπισκεφθ'(ί. καί εlς τόν δρόμον 

νά είναι άπείραγος. διό καί του δίδομεν τό παρόν μας. 22 'Ιουνίου Βέρβαι
να· 

πετpόμπεης μαυpομιχιΧλης 

προστίθεται χαρτόσημον τάξεως 50 
καλάμαι τήν 17 'Ιουνίου 1846». 

Τρίτο έγγραφο πού είναι σέ αντίγραφο αναφέρεται στήν δράση 
τοϋ Παπαθόδωρου καί γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 124): 
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«Δηλοποιε"ίται οτι ό Αlδεσημότατος Οlκονόμος Κ. θεόδωρος Καλλίνικος έκ 
Γιαννίτζας τών Καλαμών, &μα fίχισεν η Έλληνική σάλπιξ του ύπέρ έλευ
θερίας της Πατρίδος Ίερου Αγώνος eτρεξεν εlς τό πεδίον της μάχης. 
Παρακινών καί έμφιχόνων, μόνον τούς συμπολίτας του, άλλά καί τούς 
&λλους έ'λληνας, παραβρέθη εlς τάς Μάχας τών Τρικόρφων, τών Βερβέ
νων καί εlς τήν Πτώσιν της Τριπολιτζας, ωστε καθό δυνάμενος είχεν 
συνεισέφερεν ολας εlς τήν dνάγκην τrjς Πατρίδος. ώς aνθρωπον [ ] προ
θυμοποιηθέντα εlς τήν έλευθερίαν τrjς Πατρίδος, καί ώς κληρικόν παρακι
νουντα τούς έ'λλινας εlς τήν καταδίωξιν τrjς όθομανικης καταδυναστίας, 
έφοδιάζομεν αύτόν διά του παρόντος ήμετέρου ένεργητικου, ϊνα χρισιμεύσυ 
αύτώ οπου δετ. 

έν :Αθήνας τήν 28 Αύγούστου 1836 

Π. Μαυpομ7JΧιΧλης 
διά τό άκριβές τrjς άντιγραφης 

'Εν Καλάμας τfj 24 'Οκτωβρίου 1837 
(ΤΣ) ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μπενάκης 

"Οτι άντίγραφον άκριβές έκ του παρουσιασθέντος 
έπισημου αντιγράφου 

Καλάμαι τήν 17 Μαίου 1846 
ο Δήμαρχος 

(ΤΣ) Ιω: Κ. Κυρια». 

"Αλλο έγγραφο πού φυλάσσεται στά Α.Α. σχετικό μέ τόν Παπαθό-
δωρο γράφει: 

« Ό δυνάμει τrjς δοθείσης μοι έξ άρχης παρά του σεβασμίου άνδρός γρη
γορίου dρχιμανδρίτου δικαίου καί της [ ] τών άρμάτων της πόλεως 
Καλαμάτας παρά του ήγε.μόνος καί άρχιστρατήγου πέτρου μαυρομιχάλη 
dποκαθίστημι τόν άπό γιάννιτζας παπά θε.όδωρον Ταξίαρχον ε.lς πε.ντήκο
ντα στρατιώτας ώς &νδρα φιλογενη καί συνεpγόν τών κοινών συμφερό
ντων τrjς Πατρίδος ϊνα έπί ζωης του καί διαδοχικώς οί dπόγονοί του eχωσι 
τό δίπλωμα τουτο του άξιώματος νά άπολαμβάνωσι τά προνόμιά του αlώ
νια: τούτου οuν έ'νεκεν έγράφη καί ή παρουσα μοι άπόδειξις καί έδόθη τώ 
lδίφ ϊνα έν καιpiρ τrjς κοινης τών έλλήνων συνελεύσεως παppησιασθ'(ί λ 
μέσφ [έκπρόσωπος] ε.lς dπ~λαυσιν τών προνομίων του καί [.] τών 
άρε.των του. 

1824 Μαρτίου 31 Καλαμάτα. Άκολουθοϋν δύο ύπογραφές». 



308 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Γιά τήν δράση του κατά τήν επανάσταση ή επιτροπή εκδουλεύ
σεων κατέταξε τόν Παπαθόδωρο στήν πρώτη τάξη των ύπαξιωμα
τικων. Στόν Ι:διο αγωνιστή απενεμήθη τό αργυρουν αριστειον (Π.Σ.Φ. 

Νο 125): 
«ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ 

Πρός 

Τόν Κύριον Θεόδωρον Οικονόμου Καλλίνηκον έκ Γιάνιτζα. 

Ή Αδτου Μεγαλειότης ό Βασιλεύς, ηδδόκησε νά έyκρίνrι νά δοθfί κατά 
συνέπειαν των τijς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834 καί 18/30 Σεπτεμβρίου 
1835 διαταyμάτων εlς τόν Κυριον Θεόδωρον Οlκονόμου Καλλίνηκον τό 
άρyυρουν Νομισματόσημον, δι' άνταμοιβήν των κατά τόν ύπέρ άνεξαρτη

σίας πόλεμον έκδουλεύσεών του, καί χορηyετ εlς αuτόν τήν Ciδειαν νά τό 

φέρrι εlς πaσαν περίστασιν. 

Τό δίπλωμα του Νομισματοσήμου τούτου έyχειpίζεται όσο~ούπω. 

Περί άπονομijς 

άριστείων του άyωνος 

Άθijναι τήν 24 Μαίου 1844 
(ΤΣ) Π.Γ Ρόδιος 

Ό Διευθυντής του Γραφείου». 

Π.Σ.Φ. Νο 122 
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93. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.156 

Γιά τόν &.γωνιστή Ίωάννη Οl.κονόμου, &.πό τό χωριό Ποταμιά τfjς 

επαρχίας Καλαορύτων, στά Α.Α. σώζεται εγγραφο τοϋ ετους 1846, 
στό οποίο &.ναγράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 126): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfi όριζομένv άπό τόν ποιν. Νόμον ποινfj 

χαί έπί τfj ύποχρεώσει τijς άνηχούσης πολιτιχijς άποζημιώσεως οτι ό 

'Ιωάννης Οίχονόμου Ίερεύς γεννηθείς είς τό χωρίον Ποταμιά τijς έπαp

χίας Καλαβρύτων ύπεpέτησεν ύπό τάς άμέσους διαταγάς μου περιοδικώς 

άπό τό 1821-1828 παραβρεθείς είς τάς μάχας Καλαβρύτων, Άχράτας, 

Κορίνθου, Μεγ. Σπηλαίου* Τριχόpφων χαί είς &λλας πολλάς lδειξε γεναι

ότητα πίστιν χαί άφοσίοσιν. έχτός τούτου έχχόπισαν αί σταφιδάμπελοι του 

χαί lχασεν ολην τήν χινητήν περιουσίαν του. Καθόλον τό παρελθόν διά

στημα δέν ελαβε χαμμίαν άποζημίωσιν χαί τού χpεωστοί5νται οί μισθοί 

του. οί άγώναις του αί θυσίαι του χαί ή πίστις του τόν διχαιοί5ν νά ε[ναι 

στpατιώτης. 

τήν 16: Νοεμβρίου 1846 Καλάβpυτα 
Β: πετμεζας». 

*Ή περίφημος μάχη τού Μ. Σπηλαίου lγινε στίς 24'Ιουνίου1827 μεταξύ τού πολυαρίθ

μου στρατού τού Ίμπραι]μ καί τί'jς φρουράς τού Μοναστηριού πού άπετελεϊτο άπό λίγους 

aνδρεςύπό τούς Ν. Πετμεζiiν, Φ. Χρυσανθακόπουλον (Φωτάκον) καί τούς έκατό περίπου 

μοναχούς, πού ζώστηκαν i' aρματα καί Cιι-τέκρουσαν δλες τίς σφοδρότατες επιθέσεις δλη 
η]ν 1/μέρα, αφού προηγουμένως δύο φορές απέρριψαν τίς προτάσεις τού Ίμπραι]μ περί 

παραδόσεώς τους. Μετά τήν αποτυχία του νά καταλάοει τό Μέγα Σπι]λαιο, ό Ίμπραι]μ 

αναγκάσθηκε νά πορευθεί πρός Τρίπολη. Ή περιφανι]ς αvτι] νίκη, στι]ν όποία τά μέγιστα 

συνέοαλαν οί μοναχοί, διέσωσε η]ν επαρχία Καλαορύτων άπό τά νύχια τού Ίμπραι]μ. Ό 

Θ. Κολοκοτρώνης από τόν Άγ. Γεώργιο Φενεού γράφει στίς 25'Ιουνίου1827 -η]ν έπο

μένη τιjς μάχης- πρός τούς Ν. Πετμεζiiν καί Φωτάκον (Ι.Θ. Κολοκοτρώνη 'Ελληνικά ύπο

μνι]ματα αφορώντα η]ν 'Ελληνικι]ν 'Επαν"ά.στασιν 1821-1829 σελ.495-496): 
«'Έλαβον τά χθεσινά ypάμματά σας χαί lοον τά έν αύτοτς χαί τήν όποίαν έκάματε νίχ7)ν κατά των 

έχθpων ... » . 
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94. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΙΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

Ό Ίωάννης 01.κονόμου ό επιλεγόμενος Παπαγιάννης γεννήθηκε 
στήν Στεμνί τσα (<Υ ψοϋντα) 'Αρκαδίας δπου ijταν εφημέριος. 

Στά Α.Α. σώζεται α!:τησή του τοϋ ετους 1846 πρός τήν «eλεyκτικήν 
των Στρατιωτικων eκδουλεύσων eπιτροπήν», στήν όποία aναφέρει μεταξύ 
των aλλων δτι καί κατά τό παρελθόν «ύπέβαλα διάφορα πιστοποιητικά 

όπλαρχηyων μαρτυρούντων οσα προεξέθεσα, ιΧλλ' οόδέν άπεφασίσθη ύπέρ eμou 

καθόσον μάλιστα ό κλfjρος τfjς Έλλάδος παρημελήθη». Γι' αuτόν τόν λόγο 
ΊJπέοαλε νέο πιστοποιητικό τό ετος 1846 πού υπογράφουν ό Δ. Πλα
πούτας καί aλλοι τρεϊς καπεταναίοι καί aπό τό όποϊο πλη ροφορού

μεθα τήν δράση τοϋ Παπαγιάννη (Π.Σ.Φ. Νο 127): 
«Πιστοποιοuμεν οτι ό κύριος παπa 'Ιωάννης Οlκονόμου εκ Στεμνίτσης του 

Δήμου Τρικολώνων, άρξάμενος τά οπλα καί τόν σταυρόν εlς τάς χετρας, 

&μα 7fρξατο ό ύπέρ 'Ελευθερίας τfjς Πατρίδος άyών, eδραμεν προθύμως 

πλήρης eνθουσιασμοu, καί παρευρέθη εlς τάς κατά των eχθρων μάχας. Τάς 

πολιορκίας Τριπόλεως, Ναυπλίου, Πατρων, Κορίνθου, τάς κατά τοu .Δρά
μαλη καί άράβων μάχας, δείξας γενναιότητα καί προθυμίαν, καί eνθου

σιων τούς στρατιώτας κατά των eχθρων τfjς πίστεως καί Πατρίδος, προ

σέτι δέ συνεισφέρων εξ lδίων του καί εlς περιστάσεις άνάyκης άπό άληθές 

Πατριωτικόν αϊσθημα ύπαyορευόμενος. 

Δίδεται οθεν ή παροuσα πιστοποίησις πρός βεβαίωσιν τούτων, διά νά τφ 

χρησιμεύσv οθεν άνήκει. 

'Εν ΚαρυταίV(} τήν 27 άπριλλίου 1846. 
Δ: πλαπούτας: 

φώτιος[ ] 
Δfjμος Ν. μπο6χουρας 

Ν: Κ. [ ]». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ΊJπα

ξιωματικων. 

• 
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95. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.156 

Γιά τόν &γωνιστή Κανέλλο οικονόμου πού γεννήθηκε στό Κλεπα 
τής επαρχίας Ναυπακτίας, στά Α.Α. σώζεται εγγραφο τοϋ ετους 1846 
στό όποιο γιά τήν δράση του κατά τήν επανάσταση τοϋ 1821 αναγρά
φονται (Π.Σ.Φ. Νο 128): 

«Πιστοποιητικόν 

Ό ύποφενόμενος Πιστοποιώ δτι ό Κύpιος κανέλας ίεpεύς έκ τοίi χωpίου 

Κλεπάς τών Κpαββάpων διοpιστής παpά τ'ής Κυβεpνfισεως ύπηpέτησεν ώς 

Ίεpεύς τοίi ύπό τfιν όδηyίαν μου τότε όνομαζομένου πέμπτου τάγματος εlς 

τό όποίον εστάθη μέχpι τ'ής διαλίσεως τόν έλαφpόν Στpατευμάτων εlς τό 

διάστημα δέ τοίiτον ύπηpέτησεν με δλην τήν άπαιτούμενην εδπίθειαν καί 

ίκανότιτα δθεν yνωpίζων τόν eντιμον καί εδλαβfιν χαpακτfιpα τοίi pηθέντος 

Ίεpέος ών καί άyωνιστής εlς τfιν άπελευθεpοσιν τ'ής πατpίδος έπαφfινο [ ] 
[του] τό παpόν πιστοποιειτικών διά νά τοίi χpησιμέσι δπου δεί. 

'Εν αlτωλικόν τfιν 22 Ίανουαpίου 1846 
έν έλείφει άpμοδίου χάpτου 

πpοσετέθη εlς τό έπόμενο φύλο τοίi 

σφpαyιστοίi χάpτου 

σvνταyματάpχης 

Κωνσταντιvόβαpης 

ό Δfιμαpχος αlτωλικοίi έπικυpεί τfιν γνησιότητα τοίi σuνταyματάpχου [ ] 
έν αlτωλικφ τfιν 23 'Ιανουαpίου 1846 

εν άπουσία τοίi δημάpχου 

ό Α δημαpχών πάpεδpος 

(ΤΣ) υπογραφή». 
'Άλλο εγγραφο πού &φορά τόν ϊδιο &γωνιστή είναι πιστοποιητικό 

τοϋ ετους 1844 πού υπογράφουν δλα τά μέλη τοϋ Δημοτικοϋ Συμβου
λίου τοϋ Δήμου Προσχίου στόν όποιο υπήγετο τότε τό χωριό Κλεπα. 
Τά εννέα μέλη τοϋ Δημοτικοϋ Συμοουλίου μας οεοαιώνουν δτι ό 

Ίερεύς Κανέλλος οικονόμου ελαοε μέρος &Π: aρχής στόν ίερό &γώνα 
«παpαβpισκόμενος μετά των τούτου καί εlς τινας έπισfιμους μάχας ώς δείκνυται 

καί έκ τοίi σωζωμένου εlς χείpας του ένδηκτηκοίi των τότε όπλαpχηyών του». 

Έπίση ς μας οεοαιώνουν δτι κατά τό διάστημα της επαναστάσεως 
προσέφερε στούς επαναστάτες τροφάς καί πολεμοφόδια οί δέ οθωμα
νοί «τοίi Ύfpπασαν δλην τfιν κινητήΙΡπεpιουσίαν του καί τοίi έκαψαν δύο σπίτια 

και eνεκα των άνωτέpω εύpίσκεται εlς &κpαν eνδειαν αδτός καί ή πολυμελfίς 

οlκοyενειά του ... πάσχων καί δι' αδτών άκόμη τον έπιούσιον ':4pτον ώς Ύfν 
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πασείyνωστον». Στό J:διο εγγραφο &.ναγράφεται: «'Ο lεpεύς αύτός ώς άσχων 
άνοτέpων δικαιωμάτων του έχατετάχθη μέ τήν έλευσιν τοu άοιμνήστου 'Ιωαν [ } 
χαποδειστpίου ώς ίεpεύς τfjς τpίτης χιλιαpχίας ... ». 

Γιά τούς &.γωνες καί τίς θυσίες του ή επιτροπή τόν κατέταξε στήν 
έοδόμη τάξη των &.ξιωματικων. 

0.,_,-_.~ _, ;;-R ~·· .5 ~( -~ 

c&.h/I 

Π.Σ.Φ.Νο128 
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96. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 155 

·ο &γωνιστής οικονόμου Κωνσταντίνος πού γεννήθηκε ~τήν 
Ζαρούχλα Άχαίας, εγινε Ίερεύς κατά τήν διάρκεια τοϋ &γωνος καί 

· ύπηρέτησε συνεχως ύπό τόν Γ. Λεχουρίτην «καί πpίν η yίνυ ίεpεύς, καί 
άφοίJ έyένετο», δπως γράφει σχετικό εγγραφο. 'Έλαοε μέρος σέ πολλές 
μάχες. Στήν μάχη της Κορίνθου τραυματίσθηκε. Ό Ι:διος, ώς Ίερεύς, 
ήταν μεταξύ των επαναστατων τής 3ηςΣεπτεμορίου 1843 στήν πλατεία 
Συντάγματος των' Αθηνων. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ό όπλαρχηγός Γ .. 
Λεχουρίτης καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας κάνει γνωστή τήν δράση 
τοϋ &γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 129): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfί όpιζομένυ άπό τόν ποινικόν Νόμον 

ποιvfί καί έπί τfί ύποχpεώσει τfjς &νηκούσης πολιτικfjς άποζημιώσεως, οτι 

ό έκ τοίJ χωpίου Ζαpούχλας τοίJ Δήμου Νωνάκpιδος τfjς ?παpχίας Καλιi

βpύτον Κωνσταντίνος Ίεpεύς οίκονόμος ύπηpέτησε τήν πατpίδα, στpατιω

τικώς άπ' άpχfjς μέχpι τέλος τοίJ ίεpοίJ ύπέp έλευθεpίας άyώνος καί πpίν η 

yίνη ίεpεύς, καί άφοίJ έyένετο ύπό τάς διαταyάς μου, παpέυpέθη εiς πολλάς 
κατά τοίJ έχθpοίJ μάχας iδίως δέ εiς τήν τfjς 'Αχpάτας Κοpίνθου (οπου καί 

έπληyώθη) Τριπόλεως των πατpων καί εiς &λλας εiς τάς όποίας eδειξε 

yενναιότητα καί πpοθυμίαν ύπακούων πάντοτε εiς τάς διαταyάς των άνω

τέpον του. Κατ' αϊτησίν του τοίJ έπαφίεμεν τό παpόν πιστοποιητικόν πpός 

χpfjσιν του. 

έν Καλαβpύτοις τήν 14 Νοεμβpίου 1846. 
Γ. λεχουpίτης». 

Στόν Ι:διο φάκελο πού είναι τό πιό πάνω πιστοποιητικό φυλάσσεται 
καί τό εγγραφο πού αναφέρεται στήν συμμετοχή τοϋ &γωνιστοϋ στήν 
επανάσταση τοϋ 1843 καθώς καί η αl:τησή του τοϋ ετους 1846 μέ τήν 
όποία ύπέοαλε στό Έπαρχεϊο Καλαβρύτων τά δύο πιστοποιητικά. Τό 
περιεχόμενο τοϋ δευτέρου πιστοποιητικοϋ είναι (Π.Σ.Φ. Νο 130): 

«20262 
Πιστοποιητικόν 

ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι οτι ό Κύpιος Κωνσταντίνος Ίεpείfς οiκο

νόμος έκ τοίJ χωpίου ΖαpοίJχλας τοίJ δήμου Νονάκpιδος τfjς έπαpχίας 

Τ 
1 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Κυνέθης* εiς τά λαμπpά τfjς 3 Σεπτεμβpίου 1843 κατοpθώματα παpευ
pέθη εiς τήν πλατείαν των άνακτόpων * * συντελών καί αύτός ύπέp τοίJ 
ίεpοίJ συντάyματος. 

'Αθήναι τfί 12 7βpίου 1843 
(ΤΣ) 'Ακολουθοϋν τέσσερες ύπογραφές. 
Ή σφραγίδα γράφει: 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΉΡΙΟΝ 

Έθεωpήθη 

Τό 

Φpουpαpχείον 'Αθηνών 

Κ.π 

(ΤΣ) [ ] Γρίβας». 

Ή επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα
ξιωματικων. 

*'Επαρχία Κυναίθης: 'Επαρχία Καλαορύτων. 

**Πλατεία Ά νακτόρων: Πλατεία Συντάγματος' Αθηνών. 
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Π.Σ.Φ.Νο129 Π.Σ.Φ.Νο130 
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97. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣfΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΙΑΠΑΚΩΝΣfΑΝΤΙΝΟΣ) 

ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 155 

co Κωνσταντ'ϊνος 01.κονόμου γεννήθηκε στά Μαγούλιανα της 
'Αρκαδίας τό ετος 1786. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως ορέθηκε 
στήν c Αλωνίσται να της 'Αρκαδίας καί προσέφερε τά ύπάρχοντά του 
γιά νά καλυφθοϋν ot πρώτες &νάγκες των &γωνιστών. Κατά τήν διάρ
κεια της επαναστάσεως &κολουθοϋσε διάφορα στρατιωτικά τμήμ.ατα 
καί μέ τό παράδειγμά του καί τούς λόγους του μεγάλως συνέοαλε στήν 
διατήρηση &κμαίου f~θικοϋ μεταξύ των &γωνιστών. 

Σχετικό εγγραφο πού φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφορε'ί γιά 

τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 131καί131α): 
«Πιστοποιοίiμεν οί ύποφαινόμενοι οτι ό αlδεσιμώτατος Παπακωνσταντίνος 

Οlκονόμος συμπολίτης μας &μα rfpξατο ό ύπέp dνεξαpτησίας ίεpός dyών 

τfjς πατpίδος, εύpεθείς εlς τήν κωμόπολιν τfjς Άλωνισταίνης, οlκοyενειακώς · 
ώς εφημέpιος καί παpατήσας τήν όποίαν ε[χε συνάξει εκεί πpός τpοφήν τfjς 

οlκοyενείας του τpοφοδοσίαν, fjτις εχpησίμευσε διά τpοφάς τοίi στpατοπέ

δου, επανijλθεν ενταίiθα, καί eχων τήν ίκανότητα νά εμπvέυ τόν ενθουσια

σμόν εlς πάντας, ήνάyκασεν εκκλησιαστικώς τά μέpη ταίiτα εlς τό νά 
ι: δ , , , δ , ' , [ ' , 1 ' δ' , sεκινώσι ια το στpατοπε ον, και εμπνεουσιν αυστηpαν εκ ικησιν κατα 

των 'Οθωμανών καί ταίiτα πάντα πpάττων ό εlpημένος κατά τό πpώτον 

eτος τfjς επαναστάσεως εν eτει 1821 μέχpι τfjς άλώσεως τfjς Τpιπόλεως, 
dναyνωpίσθη ού μόνον παp' ήμών ώς ίκανός καί πιστός πολίτης διά τόν 

σκοπόν τfjς επαναστάσεως, dλλά καί dπό τούς διαφόpους όπλαpχηyούς τfjς 

Πελοποννήσου, οϊτινες πpοσεκάλουν αύτόν νά παpευpίσκεται εlς τό εν Τpι

κόpφοις τfjς Τpιπόλεως στpατόπεδον dναyινώσκων πάντοτε εν αύτφ τάς 

επί πpοσδοκί(f πολέμου παpακλήσεις, καί τάς συντεινούσας &λλας διά τόν 

πόλεμον ενθουσιάσεις τοίi στpατοπέδου εύχάς, τάς dφοpώσας τήν dπώλειαν 

των Άyαpηνών καί τήν ενίσχυσιν τοίi στpατοπέδου, πείθων κατά πάντα 

αύτό καί διά ζώσης νά ύφώνυ τόν σταυpόν μόνον κατά τοίi εχθpοίi, καί ό 

Κύpιος ήμων θέλει εΤσθαι ό θανάσιμος εχθpός αύτοίi διά τοίi στpατοπέδου 

αύτοίi, εξομολοyών dφ' έτέpου, καί λειτουpyών διά τό στpατόπεδον εlς τήν 

νίiν εκκλησίαν ό &yιος Βλάσιος κατά τήν Τpίπολιν διά νά μεταλαμβάνυ 

αύτό των dχpάντων μυστηpίων, φpοντίζων πpό πάντων νά ενταφιάζωνται 
' 't:. ( ( ' "δ ' ' Τ' ( ' " ' εν ταsει οι υπεp πατpι ος πεσοντες νεκpοι. ην ικανοτητα ταυτην αναyνω-

pίσασα κατά τό eτος 1822 ή εφοpεία τfjς Έπαpχίας Καpυταίνης διέταξεν 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

αύτόv νά πεpιφέpηται dόκνως εlς τήν επαpχίαν ταύτην καί dναyινώσκει τάς 
διαταγάς της πpοσωpινfjς Διοικήσεως yιά πολύν ενθουσιασμόν εlς τόν 
λαόν, dφοpώσας τήν όλοσχεpfj εξόντωσιν τοίi εν '~pyει στpατοπεδεύσαντος 
Δpάμαλη, οστις πεpιφεpόμενος eκτοτε εκείσε γενικώς τήν επαpχίαν ταύτην 

' , u , ' , , δ δ , δ' '/:. , , , 
εις τpοπον ωστε και αυτα τα ω εκαετη παι ια εsεκινησαν κατοπιν κατα 

τοίi εχθpοίi εκείνου τόν όποίον καί τφόντι εξηφάνισαν μετ' &λλων πολλών 

έλλήνων ή δέ πεpιουσία αύτοίi κινητή τε καί dκίνητος dπωλέσθη εlς δύω 
' , ' , , ΊΙΑ" , u , ' Άλ , , t , 
επαpχιας εις τε την 1v.ιαvτινειαν οπου κατωκει εις ωνιστεναν και επομε-

νως εlς τήν Γοpτuνίαν. ή ενταίiθα οlκία του επυpπολήθη ύπό των Άpάβων 
καί ε[ναι πpαyματικώς πένης. διό yνωpίζοντας ολα ταίiτα δίδομεν τήν 
παpοίiσαν μας εlς χείpας του κατ' αί'τησίν του, οτι ό pηθείς Οlκονόμος μή 

ων εlς κατάστασιν σήμεpον νά οlκονομήσυ τήν dδύνατον οlκοyενειάν του 

συyκειμένην εξ έπτά φυχών, rfτοι dπό τέσσαpα θήλεα τέκνα ελθόντα εlς 
νόμιμον yάμου ήλικίαν μέθ' ένός dνηλίκου dppενος πενταετοίiς, dπό αύτόν 
καί τήν σύζυyόν του, ε[ναι &ξιος τfjς dμοιβijς τfjς πατpικfjς Κυβεpνήσεως, 
διά τάς όποίας συνεισέφεpεν καί αύτός θυσίας ύλικaς καί σωματικaς, dφοίi 
πεpιπατετ εlς τό 60 eτος τfjς ήλικίας του. 

'Εν Μαyουλιάνοις τήν 29 Άπpιλίου 1846». 
'Ακολουθοϋν εννέα ύπογραφές. 

« Έπικυpοίiται τό γνήσιον των dνωτέpω 
εννέα ύποypαφών των πpοκpίτων των Μαyουλιάνων. 

εν Μαyουλιάνοις τfi 4 Νοεμβpίου 1846 
ό Δήμαpχος 

Ίωαv Ν.Μπούκουpα;». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 



Τ 

ι 

Π.Σ.Φ. Νο 131α . 
Π.Σ.Φ. Νο131 
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98. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 155 

Ό &γωνιστής Νικόλαος Οiκονόμου γεννήθηκε στό Φίλια Κλειτο
ρίας τοϋ Νομοϋ 'Αχαtας καί ελαοε μέρος στόν ίερό &γωνα ώς στρατιώ
της καί <Ιερεύς. 

Στά Α.Α. φυλάσσεται αϊτηση τοϋ &γωνιστοϋ πού εΙχε &πευθύνει τό 
1865 στήν εξεταστική επιτροπή_ καί στήν οποία αναγράφονται τά έξης: 

«Πpόι; τήν έπί τών έκδουλeύσeων έξeταστικήν έπιτpοπήν. 'Από τό έσώ

κλeιστον πιστοποιητικόν πληpοφοpeίται ή Σ. έπιτpοπή τάι; κατά τόν 

άyώνα έχχλησιαστικάι; καί στpατιωτικάι; έκδουλeύσeιι; μου, καί παpακαλώ 

νά μοίJ δωθη ή δέουσα άμοιβή σύμφωνα μέ τό δίκαιον, καί ύποσημeιοίJμαι. 

τήν 20 'Ιουνίου 1865 Φίλια 
ό eύπeιθέστατοι; 

κάτοικοι; τοίJ χωpίου φίλια τοίJ Δήμου Κλeιτοpίαι; 

vικόλαοι; Ίepeύι; οlκοvόμοι;». 

Τό πιστοποιητικό πού vπέοαλε στήν επιτροπή γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 
132): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμeνοι; οτι ό Νικόλαος Ίepeύι; Οlκονόμοι; κάτοικοι; 

τοίJ χωpίου φίλια τών Καλαβpύτων ύπηpέτησeν ώι; στpατιώτηι; καί ώι; 

Ίepeύι; καθ' ολον τό διάστημα τfίι; έπαναστάσeωι; eύpeθeίι; elι; διαφόpουι; 

κατά τώv έχθpώv μάχαι; καί ίδίωι; eίι; Πάτpαι; Κόpιvθοv καί Τpίπολιv 

φαveίι; τίμιοι; καί yevvαίoι; στpατιώτηι;, καί ώφέλημοι; ώι; Ίepeύι;. 

Καί elι; evδeιξιv δίδεται τό παpόv μαι; elι; τόv ί'Οιοv καί ύποypαφόμeθα. 

τήv 20 'Ιουνίου 1865 φίλια 
[] λοχαyός 

[ ] άvθuπολοχαyός τijς Φάλαyκος 
Αθ. Σακελλαpόπουλος άvθuπολοχαyόι; τijς Φάλλαyκος». 

• 

Π.Σ. Φ. Νο 132 
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99. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΙΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.155 

co Παπανικόλαος γεννήθηκε στό "Αργος, δπου καί πέθανε στίς 30 
Ίουνίου 1843. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί πολλά 
προσέφερε γιά τήν εuόδωσή της. 

Στίς 25 , Απριλίου 1822 δ Παπανικόλαος λόγω τών εξαιρετικών του 
ύπηρεσιών ετιμήθη μέ τόν οα_θμόν τοϋ <Ιερέως Συντάγματος δπως φαί
νεται aπό τό aκόλουθο εγγραφο (Π.Σ.Φ. Νο 133): 

«Μινιστέριον του Πολέμου 

χλαδος του ταχτικού Στρατιωτικού 

Άριθ 1169 του πρωτοχώλου. 
Προσωρινή Διοιχησις της 'Ελλάδος 

'Εν Κορίνθφ τή 25 άπριλίου 1822 
Ό Μινίστρος τοϋ πολέμου. 

Πρός τόν Κύριον Παππά Νιχόλαον Ίερέα τοϋ Α! 

τακτικού Βαρέως Πεζιχοϋ Έλληνιχοϋ Συντάγμάτος. 

Σεβαστή τής ύπερτάτης Διοικήσεως επιταγή, eχδοθετσα την 24 λήγοντος 
ύπέρ 'Αρ: 1143. Διά τάς πιστάς πρός τήν πατρίδα έχδουλεύσεις σας, χαί 
διά τήν άχριβή Στρατιωτιχήν εδπηθειάν σας. Σάς eτίμησε με των Βαθμόν 

τού Ίερέως τοϋ Α0υ ταχτιχοϋ Βαρέως Πεζικού Έλληνηχοϋ Συν'τάγματος. 

Τό μινιστέριον τοϋ πολέμου εδχαρίστως Σάς άναyyέλει τήν άγαθήν ταύτην 

άyyελίαν, χαί είναι βέβαιον, οτι ή ex μέρους τfjς Διοικήσεως τιμή αϋτη χαί 
εδνοια, θέλει eξάφη εlς τήν χαρδίαν σας νέαν πρός eχδούλευσιν αύτής προ

θημίαν χαί ζηλον, χαί θέλει σας χαταστείση iτι μάλον άξιον, τfjς όποίας 
πρός τό ύποχειμενόν σας φέρει ύπολήφεως. η eξεπανyyέλματος αϋτη θέλει 

eπέχη τόπον Διπλόματος lως ότού το [ ] δοθή [ ] εν χαιpώ άρμοδιο
τέρφ. χαί δι' αδτής θέλωσι σας yvωρίζη τιοϋτον όλοι ol πολιτικοί τε χαί 
πολεμικοί σας βεβαιώνω διά τήν οποίαν χαί lδιαίτερα πρός τό ύποχειμενό 

σας τρέφω ύπόληφιν. 

(ΤΣ) Ό Μινίστρος του eσωτεριχού 

χαί προσωρινός Μινίστρος του πολέμου Ιωαν.Κωλέ.της». 
"Αλλο εγγραφο, πού ύπογράφουν δεκαπέντε κάτοικοι τοϋ 

'Άργους, μaς πληροφορε'ί δτι aπό τό 1824 εως τής ελεύσεως τοϋ 
Καποδιστρίου δ Παπανικόλας «διέπρεψεν ώς Δημογέρων τής επαρ
χίας aργους» (Π.Σ.Φ. Νο 134): 

Ο ΚΛΗΡΟΣ Σ'fΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 331 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι χατοιχοδημόται τfjς πόλεως &ργους οτι ό 

άποβιώσας Νικόλαος Ίερεύς Οlχονόμος διέπρεφεν ώς Δημογέρων της 

επαρχίας 'Άργους άπό τό [τος 1824 μέχρι της eλεύσεως τοϋ 'Ιωάννου 
Καποδιστρίου ώς Κυβερνήτου τfjς Έλλάδος χαί μετ' αδτόν, χαί άνεδείχθη 

καθ' όλον τό διάστημα τοϋτο ίχανος τίμιος χαί εδσυνείδητος δείξας εlς ολας 

τάς δυσχερείς περιστάσεις τfjς Πατρίδος άπαράμηλλον γενναιότητα Διοιχη

τιχήν χαί άχρεφνη πατριωτισμόν προσενεyχών τfj Πατρίδι, οδχί μόνον τήν 

&μισθον ταύτην ύπηρεσίαν του, άλλά χαί eν τατς οlχονομικατς άνάγχαις 

αδτfjς προσέφερεν τόν όβολόν του. Ταϋτα πιστοποιοϋντες τιμίως χαί εδσυ

νειδότως εχδίδομεν τό παρόν τοίς χληρονόμοις αδτοϋ διά νά τοίς χρησι

μεύσv οπου δετ. 

eν &ργει τfj 20 'Ιουνίου 1865 ». 
Άκολουθοϋν δέκα πέντε ύπογραφές καί στήν έπομένη σελίδα 
αναγράφεται: «'Επιχυροϋται τό γνήσιον των όπισθεν δεκαπέντε ύπο-
γραφων γενομένων lδιοχείρως. _ 

εν ''Αργει την 21 'Ιουνίου 1865 ό Δήμαρχος &ργους». 
Τά πιστοποιητικά αuτά, πού φυλάσσονται στά Α.Α., ύπέοαλαν τό 

1865 στήν επιτροπή aγώνων καί θυσιών οί κληρονόμοι τοϋ Παπανι
κόλα, πού aπό πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου "Αργείωντοϋ 1.δίου ετους 
φαίνεται δτι ijσαν οί Έμμανουήλ, Γεώργιος, Δημήτριος καί Μαριγώ 
οικονόμου. 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν τετάρτη τάξη των aξιω
ματικών. 
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100. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.156 

co Νικόλαος 01.κονόμου Πουλικάκης γεννήθηκε στό χωριό"' Αγιος 
Νικόλαος Μελιτίνης της επαρχίας Λακεδαίμονος του Νομου Λακω
νίας. Κατ" επανάληψη vπέοαλε δικαιολογητικά γιά τήν αναγνώριση 
των αγώνων του κατά τήν διάρκειαν της επαναστάσεως του 1821, 
χωρίς δμως νά δικαιωθεί. 

Στά Α.Α. σώζεται αl:τηση του ετους 1872 πού vπέοαλε στήν. επι
τροπή αγώνων καί θυσιων δ γιός του αγωνιστου Άναστάσιος Πουλι

κάκης -γιατί εν τφ μεταξύ εϊχε πεθάνει δ πατέρας του- μέ αl:τημα τήν 
κατάταξη του πατέρα του στήν «ανήκουσαν τάξιν». Άπό τήν αl:τηση 

αvτή πληροφορούμεθα τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 135): 
«'Εν Αyίφ Νικολάφ του Δήμου 

Μελιτίνης τijς έπαpχίας Λακεδαίμονος. 

τήν 5 Μαϊου 1872. 
Πpός τήν Σ. έπιτpοπήν 

του Άyωνός. 

Πολλάκις καί κατά τό 1861 δια τijς Β.Νομαpχίας Λακωνίας dνέφεpα διά 
τάς πpός τήν Πατpίδα έκδουλεύσεις του Πατpός μου Νικολάου Οίκονόμου 

Πουλικακη Ίεpέως είς τήν Σ. Ταύτην Έπιτpοπήν, καί ήδη διά τfίς 

ταπεινfίς μου ταύτης dναφοpaς παpακαλω τήν Σ. Ταύτην έπιτpοπήν εύα

pεστουμένη νά έξετάση τόν Γεώpyιον Π.Γιατpάκον οστις τυγχάνει νά εcναι 

μέλος τfίς Σ. Ταύτης έπιτpοπfίς χαί βεβαιωσει τάς έκδουλεύσεις του 

Πατpός μου καθ' οσον τάς yvωpίζει κάλλιστα καί κατατάξετε τόν Πατέpα 

μου είς τήν dνήκουσαν τάξιν. 

Ό εύπειθέστατος 

'Αναστάσιος Οlκονόμου Πουλιχάκης 

υίός καί κληpονόμος του dποβιώσαντος 

Πατpός μου Νικολάου Οίκονόμου 

Πουλικάκη Ίεpέως». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν <Ιερέα αγωνιστή Πουλικάκη στήν δευ
τέρα τάξη των υπαξιωματικων. 
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101. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

Γιά τόν αγωνιστή Σπυρίδωνα Οtκονόμου πού γεννήθηκε στό Τσε
ολό των Καλαβρύτων, στά Α.Α. σώζεται εγγραφο του ετους 1846, πού 
ύπογράφει δ Βασίλειος Πετμεζάς καί στό δποϊο αναγράφονται τά 
έξης (Π.Σ.Φ. Νο 136): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος εν τη όριζομένrι άπό τόν Ποινιχόν Νόμων 

ποινij χαί τάς ύποχρεώσεις τάς άνιχούσας Πολιτιχάς άποζημιώσεις οτι ο 

Σπυρίδων 'Ιερεύς οlχονόμου Γενηθείς εlς τό χωρίον Τζεβλόν τijς επαρχείας 

Καλαβρύτον ύποιpέτισεν ώς στρατιώτης ύπό τάς διαταγάς μου Περιωδιχόν 

άπο τό: 1821-1828: Παρευρεθείς δέ εlς τάς μάχας Πατρών Γεροχομίων 
Σαραβαλείου ':4ρyος Κωρίνθου δερβεναχίων 'Αχράτας χαί εlς ολλας, eδει

ξεν yεναιώτιτα ποίστην χαί άφωσίωση Καθ όλον τό παρελθών δειάστημα 

δέν ελαβαι χαμμίαν άποζιμίωσιν χαί του χρεωστούνται οί μισθοί του οί 

άyώνες του αί θυσίαι του χαί ή ποίστη του τόν διχαιοuν ιιά είναί στρατιi;-
της 

τήν:15:Νοεμβρίου 1846: Καλάβρυτα 
Β: πετιμεζας». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήντάξη των στρατιωτων. 
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102. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

Ό Σπυρίδων οικονόμου γεννήθηκε στό Καρνέσι (" Ανω Κλειτορία) 
της Κλειτορίας του Νομου 'Αχαtας. 'Έλαοε μέρος, μαζί μέ τόν πατέρα 
του Άναγνώστη, &.πό τήν &.ρχή στήν επανάσταση του 1821 «ύπηρετώ
ντας καί ώς Ίερεύς». 'Από εγγραφο του ετους 1846 πού φυλάσσεται στά 
Α.Α. πληροφορούμεθα τήν δράση του &.γωνιστου κατά τήν διάρκεια 

της επαναστάσεως (Π.Σ.Φ. Νο 137): 
«Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι έπί τfj όριζομένη dπό τόν ποιν. νόμον 

ποινή καί έπί τ?] ύποχρεωσει τrjς Άνηκούσης πολ. άποζημιωσεως ότι ό 

κύριος Σπυρίδων ίερεύς κάτοικος τοίJ χωρίου καρνεσι τοίJ Δήμου κλειτο

ρίας τrjς έπαρχίας καλαβρύτων dπ' άρχής τοίJ ύπέρ τrjς dνεξαρτησίας ίεροίJ 

dyωνος dδράξας τά οπλα έδραμεν εlς τό παιδίον τrjς μάχης καί κατατα

χθείς ύπό τήν Σημαίαν των Έλληνικων στρατευμάτων, ύπηρετώντας καί 

ώς ίερεύς πάντα καί παρευρεθη εlς Διαφόρους Συμπλοκ6;ς των έλλήνωiι 

μετά τών τουρκών καί tδίως εlς τάς πεpιφήμους μάχας των καλαβρύτων, 

των πατρών, τrjς dκράτας καί τριπόλεως καί έν yένει δέν έπαυσεν 

πολεμων ύπέρ τrjς πίστεως καί πατριδος εlμή όταν ή θεια πρόνοια στεφα

νώσασα τούς dyωνας καί τήν dπαραδειyμάτιστον καρτερίαν των έλλήνων 

έθεσεν πέρας εlς τήν πολυχρόνιον καί άνισον μάχην. καθ όλον δέ τό Διά

στημα ό Διαληφθείς σπυρίδων ίερεύς προσεφέρθη μέ πατριωτικόν ζrjλον καί 

μέ Γεναιότητα. οθεν κατ' αlτησίν του τοίJ δίδεται τό παρόν μας πρός χρή

σιν του. 

εν μαζείχοις* τήν 6Νοεμβρίου1846 

Ν.Χpιστόποuλος ύπολοχιχγός». 

Στά Α.Α. φυλάσσεται καί άλλο εγγραφο του ετους 1865 πού ύπο
γράφει δ Γκολφϊνος Πετμεζάς, εχει ύποοληθεϊ &.πό τόν &.γωνιστή Σπ. 
οικονόμου καί .αναφέρεται τόσον σέ αυτόν δσον καί στόν πατέρα του 
Άναγνώστη. Άπό τό εγγραφο αυτό πληροφορούμεθα «οτι οί κύριοι 

Σπυρίδων ίερεύς οlκονόμου καί Άναyνώστης οlκονόμου κάτοικοι τοίJ χωρίου 

Καρνέσι τοίJ Δήμου Κλειτορίας ... ύπηρέτησαν παντιοτρόπως τήν Πατρίδα ... 
δίξαντες διαyωyήν &μμεπτον». 

0Η επιτροπή κατέταξε καί τούς δύο &.γωνιστάς στήν τάξη τών στρα
τιωτών. 

*Μαζέϊκα:'Η σημερινή Κωμόπολις τής Κλειτορίαςτοϋ Νομού Άχαtας. 

Π.Σ.Φ.Νο137 
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103. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ. 156 

Ό Χρύσανθος 01.κονόμου γεννήθηκε στό Αtγιο. Μέ τήν εναρξη 
τfjς επαναστάσεως τοϋ 1821 ήταν Άρχιμανδρίτης καί ευρίσκετο στήν 
Κωνσταντινούπολη. Άπό εγγραφο τοϋ ετους 1846 πού υπογράφει ό 
Δημήτριος Μελετόπουλος καί φυλάσσεται στά Α.Α., πληροφορού

μεθα δτι ό 'Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος: 
«7jλθεν άπό Κωνσταντινούπολιν κατά τό lτος 1822 διά τfjς ΌδυσσοίJ Βιέν
νης εlς r]λιδα οπου 7jτον ό στpατηyός άνδpέας Λόντος μέ τό ύπό ~ν όδη
yίαν του στpατιωτιχόν σώμα νά άπέλθη εlς μεσολόyyιον χαί έδιοpίσθη 

στpατιωτιχός έφημέpιος τοίJ σώματός του μέχpι τοίJ 1825 όποίJ τόν παpέ
λαβον έyώ ώς τοιοίJτον ύπό τήν όδηyίαν μου σώμα δείξας συyχpώνως 

άνδpείαν χαί yεναιότητα εlς πολλάς κατά τών έχθpών συμπλοχάς χαί 

μάχας κατά τήν πολιοpχίαν τοίJ φpουpίου παλαιών πατpών εlς τά σελ& 

άχpάτας &yιον Ίωάννην χαί χαυχαpιάν χαί 'Αλμυpόν μάνης μέχpι τό 1828 
όπου διελήθη τό στpατιωτιχόν μου σώμα κατά διαταγήν τοίJ Κυβεpνήτου. 

Είχε δέ χαί άδελφόν ύπαξιωματιχόν ονόματι θεοφάνην έπί χεφαλfίς δέκα 

πέντε στpατιωτών όστις 7jτον ύπό τήν όδηyίαν τοίJ στpατηyοίJ λόντου χαί 

έφονεύθη κατά τήν σόλφ χλουχίνης τών χαλαβpύτων μάχην άπό τούς &pε

βες τοίJ fιμπpαήμ, οτι ό εlpημένος χ. Χpύσανθος Οlχονόμου άpχιμανδpήτης 

7jτον eνας άπό τούς χαλλούς άyωνιστάς χαί έναpέτους ίεpεϊς δείξας πάντοτε 

σωφpοσύνην χαί εύπείθειαν ύπηpετήσας μέ τήν καλήν χαί &μεμπτον διαyω

yήν του ολους τούς τότε όπλαpχηyούς χαί τά διάφοpα σώματα ... ». 
Άπό πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου Αl.γίου τοϋ ετους 1865 φαίνεται 

δτι: 
«Μόνος χληpονόμος τοίJ άποβιώσαντος Χpυσάνθου Ίεpομονάχου 'Αpχι

μανδpίτου εlίιαι τά τέκνα τοίJ άποβιώσαντος Πανάyου Κοντοyιανναχοπού

λου 'Αναστασία, 'Ιωάννης, Θεοφάνης χαί χpυσάνθη &πα\ιτα έyyονοί τοίJ 

εlpημένου χpυσάνθου χαί χατοιχοίJντα ένταίJθα. Δι' ο αlτήσει τοίJ Γ.λύτpα 

ΔιχαστιχοίJ έπιτpόπου των άνωτέpω οpφανών ... ». 
'Από aλλο πιστοποιητικό τοϋ ετους 1844 πού υπογράφουν ενδεκα 

διακεκριμένοι &.γωνισταί τοϋ 1821 καί φυλάσσεται στά Α.Α. πληροφο
ρούμεθα γιά τόν &.γωνιστή καί τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 138): 

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι οτι ό χύpιος χpύσανθος Οlχονόμου 

'Αpχιμανδpίτης άπ' άpχ&ς τοίJ ΊεpοίJ ύπέp άνεξαpτησίας τfjς Έλλάδος 

άyώνος μέχpι τέλος 7jτον άξιωματιχός χαί έφημέpιος των Σωμάτων των 
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στpατηyών χ.χ. Άνδpέα λόντου χαί Δημητpίου Μελετοπούλου, ε[χεν χαί 

άδελφόν ύπ' άξιωματιχόν ονόματι θεοφάνην έπί χεφαλfίς εiχοσι στpα

τιωτών οστις έφωνεύθη κατά τήν έν Σόλφ χλουχίναις τών Καλαβpύτων 

μάχην άπό τούς 'Άpαβας τοίJ Ίμπpαήμ. "Οτι ό εlpημένος χ.Χpύσανθος 

Οlχονόμου Άpχιμανδpίτης 7jτο eνας άπό τούς καλούς άyωνιστάς χαί ένα

pέτους Ίεpεϊς, δεϊξας πάντοτε Σωφpοσύνην χαί εύπείθιαν. ύπηpετήσας 

οδτος μέ τήν καλήν χαί &μμεμπτον διαyωyήν του ολους τούς τότε όπλαp

χηyούς χαί τά διάφοpα Σώματα. yνωpίζοντες διά τήν καλήν χαί ένάpετον 

διαyωyήν, ώς χαί τάς πpός τήν πατpίδα πιστάς έχδουλεύσεις του, χαί ώς 

άξιωματιχοίJ, χαί ώς έφημεpίου τοίJ εlpημένου χ. χpυσάνθου Οlχονόμου 

'Αpχιμανδpίτου έχδίδομεν τό παpόν μας έν συνειδήσει χάpιν τfjς άληθείας. 

έν 'Αθήναις τήν 6 φεβpουαpίου 1844 
π.μαυpομιχάλης Πα;vοUτσος Νοταp&ς 
Β: πετμεζας [ ] Δελιyι&wης 

Δημήτpιος Μελετόπουλος Σωτ. θεοχαpόπουλος. 
Ν. Πετιμεζας 

Δ: πλαπούτας: 

Νικόλαος Δελrιrι&wης 

[ 1 
Xp. Χατζ7JΧΡijστος». 

Στήν δευτέρα σελίδα &.ναγράφεται: 
«'ΕπιχυpοίJται τό γνήσιον των οπισθεν lνδεχα ύποypαφών 

τήν 9 Φεβpουαpίου 1844 έν 'Αθήναις 
ό Δήμαpχος άθηνών Α.Πετpάκης». 

<Η επιτροπή των εκδουλεύσεων κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη 
τών υπαξιωματικών. 



·,. 

Π.Σ. Φ. Νο 138 
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104. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 159 

Ό <Ιερεύς Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος γεννήθηκε στό Βαλτε

σι νίκο της, Αρκαδίας. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση &.πό τήν &.ρχή, 

τό 1821, μέχρι τό τέλος, στήν μάχη της Καυκαριάς στίς 27 καί 28 
Αvγούστου 1827. Ένίσχυσε οικονομικώς τόν &.γώνα καί κατά τήν 
διάρκεια των μαχών προέτρεπε καί ενεθάρρυνε τούς στρατιώτες. 

Στά Α.Α. σώζεται Ιiγγραφο τοϋ Ιiτους 1846 πού μας δίδει λεπτομέ-
ρειες γιά τήν δράση τοϋ &.γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 139): 

«Πιστοποιείται οτι δ Ίερείiς κ. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος κάτοικος 

τοίi χωρίου Βαλτεσινίκου τοίi Δήμου Κλείτορος τfjς Γορτυνίας λαβών τά 

οπλα αύθορμητως &μα έξερράγη δ ύπέρ ανεξαρτησίας άγων eδραμε κατά 

των έχθρων καί ύπό τάς διαταγάς μου διατελών παρευρεθη εiς ολας τfiς 

κατά των έχθρών μαχας καί πολιορκίας rfτοι εiς την τfjς Καρυταίνης, εiς 

πούση τοίi λάλα, Τρίκορφα, εiς τήν πολιορκίαν Τριπόλεως μέχρι τfjς &λώ

σεως αύτfjς, είς την των Πατρών, είς Ναύπλιον, Κόρινθον, έπί Δράμαλη 

είς &ργος καί κόρινθον καί έπί 'Ιμπραίμι είς 'Ίσαρι, Τραμπάλα, άνκοβον, 
Τρίκορφα Καυκαριfiν καί λοιπfiς, είς &ς άγωνιζόμενος μέ άπαραδειγμάτι

στον γενναιώτητα καί διακα7}ν ζηλον προέτρεπε συγχρόνως καί ένεθάρρυ

νεν τούς στρατιώτας. έδαπάνησεν οχι μικράν κατάστασιν είς διαφόρους 

ανάγκας τfjς πατρίδος rfτοι είς συνεισφορfiς εφοδίων, γενvήματα πρός τρο

φήν των στρατοπέδων καί καθεξης, .διηγε καθ' ολην τήν διάρκειαν τοίi 

Ίεροίi άγωνος τιμίως καί μέ τήν είς τούς άνοτέρους του εύπείθειαν καί 6πο

ταγ7}ν. διό χάριν των εκδουλεύσεών του καί τr]ς δικαιοσύνης δίδεται πρός 
αύτόν τό παρον πιστοποιητικον διά νά παρουσιάστJ αύτό οπου ανήκει. 

Εν παλούμπ~ τήν 13 άπριλίου 1846 
Δ: πλαπούτιχζ: 

Π. Πλαπούτιχζ, 

Ν.Κ. Ταμπακόπουλος 

[ 1 
Έπικυροίiται ή γνησιότης των άπέναντι τεσσάρων ύπογραφών 

έν παλούμπ~ τήν 16 Μαίου 1846. 
δ Δήμαρχος Ήραίας Σταίiρος Μ. Κολιόπουλος». 

<Η επιτροπή των εκδουλεύσεων κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευ
τέρα τάξη των ύπαξιωματικών. 

il. 
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105. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.159 

Ό Νικόλαος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στήν Καστανιά τfjς 
Λακωνίας. 'Αμέσως μέ τήν εναρξη τfjς επαναστάσεως κατετάγη στό 

σώμα τοϋ aρχηγοϋ Γιατράκου καί ελαοε μέρος σέ πάρα πολλές μάχες 
στήν Πελοπόννησο καί υπηρέτησε τόν aγώνα «στρατιωτικώς, πολιτικώς 
καί εκκλησιαστικώς». 

'Έγγραφο τοϋ ετους 1846 πού υπογράφουν τρεϊς όπλαρχηγοί καί 
φυλάσσεται στά Α.Α. μας δίδει λεπτομέρειες γιά τήν δράση τοϋ aγω
νιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 140): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιούμεν οί δποφαινόμενοι όπλαρχηyοί επί τfj όριζομένυ άπό τόν 

ποινικόν νόμον ποινfj, καί επί τfj δποχρεώσει τfjς άνηκούσης πολιτικfjς 

άποζημιώσεως, δτι ό εκ τοίi χωρίου Καστανίας τοίi Δήμου Καστορίου τfjς 

επαρχίας λακεδαίμονος Νικόλαος Ίε.pεύς Παναγιωτόπουλος λαβών τά 

δπλα &μα εξεppάyη ό δπέρ άνεξαρτησίας τfjς πατρίδος άyών δπηρέ'!ησε 

στρατιωτικώς, πολιτικώς καί εκκλησιαστικώς τήν πατρίδα δπό τάς διατα

γάς τοίi τότε 'Αρχηyοίi τών λακεδαιμονίων δπλων κ.Π. Ίατράκου παρευ

ρέθη δέ εlς τάς άκολούθους μάχας, εlς Κερασίαν, Βαλτέτσιον, Τρίκορφα, 

καθ' δλων τό διάστημα τfjς πολιορκίας τfjς Τριπόλεως μέχρι τfjς πτώσεως 

της εlς Π.Πάτρας εlς πολιορκίαν Ναυπλίου, εlς '~ρyους κατά τοίi Δρά

μαλι, εlς νεόκαστρον κατά τών άράβων, καί εlς τάς λοιπάς μάχας εlς Βέρ-

β 'Βλ' ''"' 'δ'δ'' ενα, εις α τετσιον και κατ αιτησιν του εκ ι _ εται η παρουσα πιστοποιη-
σις πρός χρήσιν του. 

εν σπάρτv τήν 16 Νοεμβρίου 1846 
οί όπλαρχηyοί». 

Άκολουθοϋν τρεϊς υπογραφές. 
«Διά τό γνήσιον τών άνωτέρω τριών δποyραφών 

εν Σπάρτv τήν 17 Νοεμβρίου 1846. -
ό Δήμαρχος Σπάρτης 

(ΤΣ) υπογραφή». 

<Η επιτροπή εκδουλεύσεων κατέταξε τόν aγωνιστή στήν πρώτη 
τάξη τών υπαξιωματικών. 

• 

]; -
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106. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ.160 

Γιά τήν δράση τοϋ <Ιερομονάχου "Ανθιμου Παναγιώτου μaς πλη
ροφορεί εγγραφο τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί ύπο
γράφουν ot Έπίσκοπος Εuοοίας Νεόφυτος καί Νικόλαος Κριεζώτης 
(Π.Σ.Φ. Νο 141): 

«Πιστοποιείται οτι ό Ίεpομόναχος &νθημος Παναyιώτου έκ τfjς ίεp&ς 

Μονfjς κληβάνων του Δήμου Κονιστpίων τfjς έπαpχίας Καpυστίας, &μα 

άpξαμένου του δπέp άνεξαpτησίας Ίεpου άyωνος, δpάξας τά οπλα δπηpέτη
σεν δπό τήν όδηyίαν μας τήν πατpίδα στpατιωτικως, ώς δεκανέας παpαυ
pεθείς είς τάς έφ' έξης μάχας. 1. είς [Ζαpπήσιον] 2. είς Κήπους, 3. είς 
έπισκοπήν, 4. είς Στύpα, 5. εlς διακόφτη, 6. είς [ ], 7. καί εlς Κάpυστον. 

είς τάς μάχας ταύτας eδειξε γενναιότητα άτpόμητον, εόπείθειαν 
εlς τούς άνωτέpους του, καί &μεμπτον διαyωyήν. 

'Όθεν τ@ δίδεται τό παpόν πιστοποιητικόν, διά νά του χpησιμεύστ; 
οπου άνήκει. 

Ό Εόβοίας Νεόφυτος: Νικόλαος Κριεζώτης 

Βάσος [] 
'Επικυpουται ή γνησιότης των δποypαφων 

'Εν Κονιστpίω τήν 15: Φεβpουαpίου 1846 
ό Δήμαpχος Κονιστpίων 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν τάξη τών στρατιωτών. 

• 
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107. ΠΑΠΑ -ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 162 

·ο Παπααγγελης γεννήθηκε στό χωριό Κριεζa. της Εvοοίας. 
'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί πολέμησε σέ πολλές 
μάχες πού εγιναν στήν Εuοοια. Στήν μάχη της Καρύστου συνελήφθη 

αtχμάλωτος καί εφονεύθη ύπό των Τούρκων. 
Πιστοποιητικό του ετους 1845 πού ύπογράφει δ Νικόλαος Κριεζώ

της καί τό ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών δ εγγονός του 
Άγγελης Δημ. Παπαγγελης τό ετος 1865, μας δίνει τίς πληροφορίες 
γιά τόν &.γωνιστή "Ιερέα Παπαγγελη (Π.Σ.Φ. Νο 142): 

«Πιστοποιείται ότι ό μακαρήτης αiδεσημώτατος παπfi 'Απελης άπό 

τό χωρίον κριεζfi τοί5 Δήμου Δυστίων τ7jς έπαρχίας Καρυστίας, άπό τήν 

άρχήν της έπαναστάσεως έπί της Εύβοίας δράξας τά οπλα συνηyωνίσθη 

ύπό τάς διαταγάς μου ώς τζαούσης εiς διαφόρους μάχας, οίον εiς διακό

φτη, εiς τό άρτάκη, εiς τόν κατά τό άληβέριον πύρyον, καί εiς Κάρυστον, 

οπου συλληφθείς παρά τόν Τούρκων έθανατώθη. όθεν δίδομεν τό παρόν εiς 

τόν υίόν του Δημήτpιον διά να τοί5 χρησιμεύσv οπου άνήκει. -
'Εν 'Αθήναις τήν 25 'Ιουνίου 1845 

ό ύποστράτηyος 

Νικ6λαος Κpιεζιώτης». 

Στήν αtτησή του πρός τήν επιτροπή &.γώνος δ εγγονός του &.γωνι
στου γράφει μεταξύ των aλλων: « ... τοί5 όποίου νόμιμος κληρονόμος 7jτον ό 
έσχάτως άποβιώσας πατήρ μου Δημήτριος Παππfi Άyyελής κάτοικος Κριεζών 

πρός Ον καί έδόθη τό άναφερόμενον Πιστοποιητικόν Κ~ί Παρακαλώ τήν Σ1JV έπιτρο
πήν ίνα εύαρεστουμένη ένερyήσv τά δέοντα πρός άμοιβήν έμοί5 διά τάς έκτεθείσας 

έκδουλεύσεις τοί5 πάπου μου αύτοί5 αiδεσημοτάτου Παππfi Άπελη ... ». 
"Η επιτροπή των εκδουλεύσεων κατέταξε τόν Παπαγγελη στήν 

τάξη των στρατιωτών. 



.... 
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108. ΠΑΠΑ -ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 162 

"Ο Παπαγγελής γεννήθηκε στήν Ναύπακτο δπου καί πέθανε τό 

ετος 1832. Μέ τήν εναρξη τής επαναστάσεως τοϋ 1821, εγκατέλειψε 
τήν πόλη καί μαζί μέ τρεϊς γιούς του κατετάγη στό σωμα τοϋ Σκαλτσο
δή μου καί ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες. 

'Από πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπογράφουν οί Τριαντά
φυλλος Άποκορίτης, Νικόλαος Τζαοέλλας καί Χρήστος Φωτομάρας 

καί φυλάσσεται στά Α.Α. μαθαίνουμε τήν δράση τοϋ Παπαγγελη aπό 

τήνΝαύπακτο (Π.Σ.Φ. Νο 143): 
«Πιστοποιοϋμεν οί δποφαινόμενοι lν καθαρ~ καί άπαραβιάστφ συνει

δίσει, οτι ό lκ τijς Ναυπάκτου παππ& 'Ayyελijς παραλαβών μεθ' έαυτοϋ 

καί τρετς ήλικιωμένους υίούς του, 7fρπασε τά οπλα είς τάς χείρας, &μα 

fjχησεν ή σάλπιyξ τijς lλευθερίας, καταταχθείς δπό τάς &μέσους διαταγάς 

τοϋ άρχηyοϋ των οπλων των μερών τούτων τοϋ άοιδήμου Σκαλ τσοδήμου, 

μετέβη οπου καί τό στρατόπεδον αύτοϋ, άποδράσας lκ τijς πόλεως Ναυπά

κτου, είς fjν άπώλεσεν &πασαν τήν κινητήν καί άκίνητόν του περιούσίαν, 
παρευρέθη μετ' αύτοϋ είς ολας τάς συνεχείς καί άλλεπαλλήλους πολυορ

κίας τijς Ναυπάκτου καί τοϋ Άντιpρείου, δείξας lν τε τατς [ συνεχάις} τοϋ 
πολέμου καί τατς δεινατς περιστάσεσιν άπαραδειyμάτιστον ζijλον καί yεναι

ότητα άμιλλώμενος, ίνα μή φανfj κατώτερος των συνεταίρων του καθ' 

ολην τήν διάρκειαν τοϋ ίεροϋ πολέμου. 

Είς δέ τήν πτώσιν τοϋ Φρουρίου τijς Ναυπάκτου διωρίσθη παρά τοϋ 

Κόμητος τijς Έλλάδος Καποδιστρίου καί dπελευθέρωσεν ολους τούς 
κεκρυμμένους αίχμαλώτους lν τατς άποσκευατς των όθωμανών δπέρ των 

πεντήκοντα φυχών. 

Μετά δέ τοϋτο, καθησυχάσας καί ζων lν τfj Ναυπάκτφ ώς &πλοϋς 

άyαπώμενος παρά πάντων άπεβίωσε κατά τά 1832 lyχαταλιπών όρφανόν 
τόν μικρότατον υίόν του Άθανάσιον καί lστερημένον κινητijς καί άκινήτου 

περιουσίας. 

Ταϋτα λοιπόν γνωρίζοντες καλώς περί τοϋ μακαρίτου πατρός του 

Παππ& 'Ayyελij, τ~ lπαφίνομεν τό παρόν Πιστοποιητικόν προσυποyε

yραμμένον μέ τάς ίδίας μας δποyραφάς, δυνάμει τοϋ όποίου νά δυνηθfj ό 

άνήλιξ οδτος υίός του Άθανάeιος νά άμοιφθfj άπέναντι τών είρημένων 

πατραyαθιών του παρά τijς Σεβ. lπί των Στρ. Παραπόνων lξεταστικijς 

lπιτροπijς. 
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'Εν Ναυπάκτφ τήν 14 'Απριλίου 1846. . 
Τρ. Άποκορίτης Άντισvνταyματάpmς 

Ν. Τζαβέλας Συνταγματάpmς 

Xp. Φωτομ&pας &ντισvντα-rματάpmς 
ΚυροiJται τό γνήσιον των άνωτέρω ύποyραφών Τριαντ. άποκορίτου 'Αντι
σvνταy.Ν. Τζιαβέλα συνταy καί Χρ Φωτομάρα όμοίως. 

- έν Ναυπάκτφ τfί 26 'Απριλίου 1846: 
ό Δήμαρχος 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 

Τό πιστοποιητικό αΊJτό ύπέοαλε στήν επιτροπή aγώνων καί 
θυσιών, μέ α'ϊτησή του τό ετος 1865, δ γιός τοϋ aγωνιστοϋ Άθανάσιος. 
0Η α'ϊτησις γράφει τά έξης: 

«έν πάτραις τfj 24 'Ιουνίου 1865. Διά τfίς Β Νομαρχίας 'Αχαϊοήλιδος 
πρός τήν Σεβ έπί των άyώνων καί θυσιών έπιτροπήν. 
αϊτησις περί άμοιβfίς Πατραyαθιών. 
'Ο ύποφαινόμενος κάτοικος Πατρών καθυποβάλλων πρός τήν Σεβ ταύτην 
έπιτροπήν διά τfίς Β.Νομαρχίας 'Αχαϊοήλιδος, τό έσώκλειστον παλαιόν 
πιστοποιητικόν τoiJ Συνταγματάρχου Ν. τζαβέλα καί των άντισυνταyμα
ταρχών Τρ Άποκορίτου καί Χρ. Φωτομάρα, περί τών στρατιωτικών 

άyώνων καί θυσιών τoiJ άποβιώσαντος πατρός μου Παππa Άπελη έκ τrjς 
Ναυπάκτου, έξαιτοiJμαι παρ' αίιτrjς. Νά παραδεχθfj τό πιστοποιητικόν 
τοiJτο ώς άναφέρον γεγονότα άληθη καί οuχί φεύδη. καί δυνάμει αίιτοiJ 
άποφασίσrι νά χορηyηθfj καί πρός έμέ τό έπιζών τέκνον του, άμοιβή τοι
αύτη οϊα θέλει ε[ναι ίκανή, διά ν' άντισταθμίσrι τάς έκδουλεύσεις καί 
θυσίας αίιτοiJ. 

ό είιπειθέστατος κάτοικος Πατρών Άθ. Παππαπελίδης». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 
\ 

Π.Σ.Φ.Νο143 
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109. ΙΙΑΙΙΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 162 

Ό Νικόλαος Παπαγγελfjς (Παπανικόλαος) γεννήθηκε στό χωριό 
Βάγια των Θηοών περί τό 1785. Άπό τfjς ενάρξεως τfjς επαναστάσεως 
ελαοε μέρος σ' αυτήν καί πολέμησε κυρίως στήν Άνατολική Στερεά 
Έλλάδα καί τήν Ε1Jοοια. 

Τό περιεχόμενο πιστοποιητικοϋ τοϋ ετους 1844 πού ύπογράφει καί 
δ Νικόλαος Κριεζώτης καί φυλάσσεται στά Α.Α.,εtναι ενδεικτι?-tό γιά 
τήν δράση τοϋ αγωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 144): 

«Πιστοποιrιτικόν 
Ήμεϊς όπλαpχrιyοί πιστοποιουμεν, ότι ό κος παπ&ς Νικόλαος Παπα 

άyyελfjς, έκ Βαyίων τfjς έπαpχίας Θrιβων, οτε fίpξατο ό Ίεpός ύπέp άνε
ξαpτησίας του Έλλrινικου eθνους άyών, ήyωνίσθrι τά μέγιστα, συνακολου
θήσας τούς παpακάτω όπλαpχrιyούς, μεθ' ών καί συνεπολέμφε. 

cf1V Δ 'λ ' , , 'Οδ , δ , ' ' - ,, 'λ , λ . ιετε εσε υπο τον υσσεα: ιαμεινας παp αυτ~ ετη ο οκ rιpα 

δύο, καί συνεπολέμrισε εlς τήν κατά τήν Βουδονίτσαν yενομένrιν μάχrιν, 
καί εlς πολλούς άκpοβολισμούς, καί μικpάς λόyου άξίας πολέμους παpευpε

θείς συνετέλεσε. 
Β°ν Συνυπfjpχε μετά του Παν&, καί έφpούpει μετ' αύτου τήν έπαpχίαν 

των Θrιβων σχεδόν έπί lν eτος. 
pν Συνακολουθήσας τόν άpχrιyόν Κpιεζότrιν, συνεμάχφε εlς τούς 

κατά τήν Εϋβοιαν γενομένους πολέμους, διαμείνας παp' αύτφ έπί μήνας 

τpεϊς. καί 
Δ0ν Συνακολουθήσας τόν Αθ. Γ.Σκουpτανιότην, διέμεινε πάp' αύτφ 

έπί τpεϊς μήνας, μεθ' οδ καί συνεπολέμrισεν εlς τήν κατά τών έν θήβαις 
'Οθωμανών μάχrιν, εlς Καπανδpίτι, καί εlς εlδυλλίαν. καί 

Ε°ν Τελευταϊον συνεπολέμrισε καί μέ τόν κ0ν Άθαν. Σκουpτανιότην, 

ζωypάσας* μέ τούς συνεταίpους του πέντε 'Οθωμανούς, καί έξετέλεσεν τό 
ύπέp πατpίδος καθήκον του μέ eνθεpμον καί διακαfj ζfjλον. 'Επαφίεται 
οθεν τό παpόν πιστοποιrιτικόν διά νά τφ χpφιμεύσ'(} Οθεν άνήκει. 

τfj [ 1 
ο[ όπλαpχrιyοί. 

, Ακολουθοϋν δύο ύπογραφές». 

*Ζωγρώ: Πιάνω κάποιον ζωντανόν, τόν αlχμαλωτίζω. 
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Τό πιστοποιητικό αυτό ύπέοαλε δ αγωνιστής 0Ιερεύς στήν επι
:ροπή αγώνων καί θυσιών μέ α\:τησή του τό ετος 1865, δταν πλέον 
ηταν, δπως δ Ι:διος γράφει, «fιλικίας ύπέp των όyδοήκοντα». 

·ο αγωνιστής στήν α\:τησή του γράφει: 
«έν Θήβαις τήν 10 'Ιουνίου 1865 
Πpός τόν Κύpιον Πpόεδpον τfjς έπί των θυσιών καί άyώνων σεβαστης έξε

ταστικfjς έπιτpοπfjς του eθνους Διά του Βασιλικου έπάpχου Θrιβων. Ό 

εύσεβάστως ύποφαινόμενος παππά Νικόλαος Παππά 'Αyyελής κάτοικος 

δrιμότης του χωpίου Βάyια Δήμου Θεσπιών τfjς έπαpχίας Θrιβων, έτων 

ήλικίας ύπέp των όyδοήκοντα ύπrιpέτησα τήν Πατpίδαν καί Στpατιωτικώς 

καί Πολιτικώς άπό τήν άpχή του [εpου καί έθνικου μας άyώνος 1821 
μέχprι τω 1833 ένεpyών καί πpάτων π&ν δυνατόν διά τήν έθνοyεpσίαν μας 
καί ή μόνrι άμοιβή μοί έδώθrι διά τούς κόπους Μόχθους καί κακουχίες 

που ύπέφεpον είναι τό 'Apyupoυν 'Αprιστίον όμου καί τό δίπλωμα αύτου. 

Πpός βεβαίωσιν των άναφεpομένων μου έπισυνάπτω έν τή παpούσrι μου 

πιστοποιrιτικόν του άϊδήμου 'Αντιστpατήyου Νικολάου Κpιεζώτου, τό 

όποϊον μοί eδωσεν κατά τό 1844 εις 'Αθήνας καί θεpμοπαpακαλω τήν 
Σεβαστήν ταύτην έπιτpοπήν οπως λάβrι ύπόφrιν της τά άναφεpόμενα μου 

, ' , , ' ' , , ' 'λ δ' ' , και απονειμυ και εις εμε το ανα οyον ικαιον των αyωνων μου, η του 

λάχυστον νά yvωμοδοτίσ'(} διά νά μοί δοθfj μία άνάλοyος σύνταξις lσόβιος 

πpός άνάπαυσιν του πάσχοντος φιλοτίμου μου, καί πpός διατpοφήν μου έφ' 

οσων ήμεpών eχω άκόμrι εlς τούτον τόν κόσμον 

ύποσημεωυμαι μέ τό πpοσίκον Σέβας 

εύπrιθείς άyωνιστfjς 

Παππά Νικόλαος Παππα Άπελής 
Ί7 ,, λ' ' , 
n.ατ εντο rιν του υποypαφεται 

Διά [παvαγ. lπλέση] λοχαγοϋ'». 
Άπό προηγουμένη επιτροπή δ Νικόλαοςllαπαγγελfjς dχε κατα

ταγεί στήν πρώτη τάξη των ύπαξιωματικών καί τοϋ εtχε απονεμηθεί 
τό αργυροϋν αριστείον. 

f/ 
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110. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 162 

eo <Ιερεύς Παπαοασιλείου, του όποίου τό ονομα δέν είναι γνωστό, 
κατήγετο &πό τήν 'Ήπειρο. Μέ τήν εκρηξη τfjς επαναστάσεως του 
1821 ot Τούρκοι σκότωσαν εναν &πό τούς γιούς του καί δύο &δέλφια 
του. 

eo Παπαοασιλείου κατά τό ετος 1825 μαζί μέ τούς άλλους δύο γιούς 
του, τόν Θωμά καί Δfjμο, κατέφυγε στήν επαναστατημένη <Ελλάδα 
«πpός τόν σκοπόν διά νά συναγωνισθωσι μετά των λοιπών έλλήνων διά τήν eλευ
θεpίαν τfjς πατpίδος». Κατά τήν διάρκεια του &γωνος ελαοε μέρος σέ 
πολλές μάχες καί «άπεβίωσεν κατά τό 1832 είς Υ πάτην πτωχός». Μετά τόν 
θάνατο του <Ιερέως &γωνιστου Παπαοασιλείου, ot γιοί του Θωμάς καί 
Δfjμος, πού είχαν λάοει μέρος στόν &γωνα &κολουθώντας τόν πατέρα 
τους, vπέοαλαν αtτήσεις μέ δικαιολογητικά στήν επιτροπή &γώνων 
καί θυσιών προκειμένου νά τούς &ναγνωρισθούν ο!. θυσίες τους. 'Από 
τό πιστοποιητικό του Θωμά Παπαοασιλείου πού είναι τού ετους 1844 
καί vπογράφουν ot Νικόλαος Κριεζώτης, Χρ. Χατζηπέτρος καί aλλος 
ενας όπλαρχηγός μαθαίνουμε τά τfjς οικογενείας Παπαοασιλείου 
κατά τά χρόνια τfjς επαναστάσεως (Π.Σ.Φ. Νο 145): 

«Οί όποφαινόμενοι ΠιστοποιοίJμεν, δτι ό φέ.pων τήν παpούσαν 

Κ. θωμ&ς Παπαβασιλείου eκ τοίJ χωpίου [ ] τfjς ήπείpου. ήλθε είς τήν 
έλλάδα τήν έλευθέ.pαν μετά τοίJ πατpός του Ίεpέ.ως, καί τοίJ άδελφοίJ του 
Δήμου Παπαβασιλείου κατά τό 1825 πpός τόν σκοπόν διά νά Συναγωνι
σθωσι μετά των λοιπών έλλήνων διά τήν eλευθεpίαν τfjς Πατpίδος. παpα
κολουθοίJσαν πάντοτε εlς τά Στpατόπεδα ώς Στpατιωτικοί όπό τάς διατα
γάς τοίJ Μακαpίτου Συνταγματάpχου Χοpμόβα. παpευpέ.θησαν είς διαφό

pους μάχας έν οίς καί εlς τήν πολιοpκίαν τfjς Ναυπάκτου διέ.μεινον ώς τοι

οίJτοι μέ.χpι τfjς διαλύσεως των έλαφpών Ταγμάτων. γίνεται πpοσέ.τι καί 
παpατήpησις, οτι ή άναφεpομέ.νη οlκογέ.νεια έθυσίασε καί κατάστασιν lκα

νήν όποβλεπομέ.νη καί καταδιωγμέ.νη άπό τούς 'Οθωμανούς, καί τpία μέλη 
τfjς lδίας οlκογενείας των έφόνευσαν οί ΤοίJpκοι εlς τήν Πατpίδα των εlς 

τάς άpχάς τfjς έπαναστάσεως τόν άδελφόν τοίJ έπιφέ.pον Θωμff, καί τούς 

θέ.ίους αύτοίJ ffτοι τούς άδελφούς τοίJ πατpός του. ό δέ. πατήp του άπεβίω
σεν κατά τό 1832 εlς όπάτην πτ.ωχός. 

κατ' αί'τησιν του δίδεται τό παpόν μας. 

Tfj 3'1 7βpίου 1844 Άθfjναι. 

J 
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Νικ6λαος Κριεζώτης Δημος [ ] 
Xp. Χατζ7]Πέ:r:pος 

'Επικυpοίiται τό γνήσιον των aνω τpιών ύποypαφών ήτοι τοίi Νικολάου 
Κpιεζώτου, Δήμου [ ] καί Xp. Χατζιπέτpου. 

έν Λαμίq: τήν 9 Μαίου 1857 
ό Δημαpχών Β. Πάpεδpος. 
(ΤΣ) ύπογραφή». 

<Ομοίου περιεχομένου πιστοποιητικό φυλάσσεται καί ατόν φά:κελο 
τοϋ Δήμου Παπαβασιλείου. 

Π.Σ.Φ.Νο145 
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111. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ 

<Ο <Ιερεύς Παπαγεωργίου Γεώργιος γεννήθηκε στήν Πάτρά. Κατά 
τά πρό τής επαναστάσέως χρόνια ίερουργοϋσε στόν ίερό Ναό τής 
Παναγίας 'Αλεξιωτίσσης Πατρών. <JΟταν εξερράγη ή επανάστασις 
καί ενω λειτουργοϋσε συνελήφθη ύπό των Τούρκων καί εφονεύθη. Οί 
Τοϋρκοι συνέλαοαν τότε κq_ίτρεϊς γιούς του τούς όποίους έσυραν 
στήν αιχμαλωσία. Μετά aπό πολλές περιπέτειες ό ενας aπ' αvτούς, ό 
Κωνσταντίνος διεσώθη καί τό έτος 1865 ύπέοαλε αί:τηση στΎjν επι
τροπή aγώνων καί θυσιών ζητώντας «ο, τι νόμιμον καί δίκαιον». 'Από τήν 

αί:τηση αvτή πληροφορούμεθα καί τό επώνυμο τοϋ <Ιερέως Γεωργίου 

aπό τήν Πάτρα. Μέ τήν αί:τησή του ό γιός τοϋ aγωνιστοϋ ύπέοαλε καί 
πιστοποιητικό τό όποϊο ύπογράφουν οκτώ Πολίτες τών Πατρών καί 
aπό τό περιεχόμενό του μαθαίνουμε τήν οικογενειακή τραγωδία τοϋ 
<Ιερέως Γεωργίου Παπαγεωργίου (Π.Σ.Φ. Νο 146): 

«Πιστοποιοuμεν οί ύποφαινόμενοι μεθ' ορκου, οτι κατ& τό eτοι; 1821 
καθ' fjν iποχην οί έ'λληνει; έ'λαβον τά οπλα, ό συμπολίτης μαι; Γεώρyιοι; 

Ίερεuι; iκτελων την θείαν μυσταyωyίαν iν τ@ να@ τfjι; 'Α yίαι; Αλεξιωτίσ

σηι; iφονεύθη παρfi των Αyαρινων, αlχμαλωτισθέντων τριων τέκνων του, 

πρόι; άπολύτρωσιν των όποίων ή μήτηρ των τρέξασα εlι; διάφορα τοίJ 

ΌθωμανικοίJ κράτους μέρη, μόλις iδυνήθη νά σώσυ καί λάβυ τόν έ'να iκ 

τούτων όνόματι Κωνσταντίνον, των δύο Ετέρων μενόντων εlσέτι iν αlχμα

λωσί11- καί άyνοουμένηι; τfjι; διαμονfjι; των. 

Κατ' αί'τησιν οθεν τοu άπελευθερωθέντοι; Κωνσταντίνου δίδεται τό παρόν 

αuτφ ίνα τ@ χρησιμεύσυ οπου δετ καί ύποσημειούμεθα. 

iν Πάτραιι; 

τήν α'Ιν 'Ιουνίου 1865. 
μ. /;οuφος . 
Κ.Μπουκαοίψης 

[ 1 [ 1 
κ Θωμόπουλος 

~ναστάσιος 

[ ],[ ], [ 1 ». 
Άναθηματική στήλη στόν περίοολο της Παναγίας Άλεξιωτίσσης 

Πατρών θυμίζει τό γεγονός. 

. , 

Π.Σ.Φ.Νο146 
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112. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 163 

co <Ιερεύς Παπαγιαννακόπουλος Άντώνιος γεννήθηκε στό χωριό 
Φίλια Κλειτορίας του Νομου Άχαί:ας καί ελαοε μέρος στόν ίερό 
αγώνα του 1821 &πό τήν &ρχή μέχρι τό τέλος του. 

Τό ετος 1865 ό αγωνιστής δέν ζουσε, γι' α1Jτό ό γιός του Ίωάννης 
Παπαντωνίου ύπέοαλε στήν _ _?πιτροπή εκδουλεύσεων πιστοποιητικό 
πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί στό όποϊο αναφέρεται ή δράση του 
αγωνιστου (Π.Σ.Φ. Νο 147): 

«Πιστοποιοuμεν ol ύποφαινόμενοι οτι ό άποβιώσαι; 'Αντώνιος 'Ιερεύς 
Παπαyιανακόπουλοι;, κάτοικοι; τοίJ χωρίου φίλια, ύπηρέτησεν ώι; στρατιώ
της καθ' ολον τό διάστημα τfίι; έπαναστάσεωι; εύρεθείι; είι; διαφόρους κατά 
των έχθρων μάχαι;, καί ίδίωι; είι; Πάτραι;, Τρίπολιν, καί 'Αχράταν, φανείς 

τίμιοι; καί [κανόι; στρατιώτης. 
Όθεν είι; eνδειξιν τfίι; άληθείαι;, δίδομεν τό παρόν μαι; είι; τούς κληρονόμους· 

του είι; χρησιν των. 

εν φίλια τήν 29 'Ιουνίου 1865 
Πετμεζαι; 

[ ] dνθuπολοχιrγόι; 
Π. Θ. Σιχκελλαpόπουλοι; 'Ανθυπολοχαγός τfίι; Φάλλαποι;». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

• . 
i· 

Π.Σ.Φ. Νο 147 
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113. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΙΙΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.165 

Ό <Ιερεύς Παπαδόπουλος Κυριάκος (Παπακυριάκος) γεννήθηκε 
στόν 'Αχλαδόκαμπο 'Αργολίδος καί ελαοε μέρος στήν επανάσταση 
του 1821. 

Γιά τίς θυσίες του καί τίς εκδουλεύσεις του κατά τήν διάρκεια τοϋ 
αγώνος κατετάγη από τήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών στήν έοδόμη 
τάξη των αξιωματικών. 

Τό ετος 1844 μέ τό ακόλουθο δίπλωμα, τό όποϊο σέ αντίγQαφο 
φυλάσσεται στά Α.Α., απενεμήθη στόν αγωνιστή τό αργυρούν αρι
στείον (Π.Σ.Φ. Νο 148): 

«Βασίλειον τijς Έλλάδος 

Τό 

Υ πουpyετον των Στpατιωτικων 

Πpός 

Τόν Κύpιον Παππα Κυpιάκον Παππαδόπουλον iξ Άχλαδοκάμπου. 
Ή αύτοu Μεγαλειότης ό Βασιλεύς ηύδόκησε νά iyκpίνn νά δοθfj κατά 
συνέπειαν των τijς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834 καί 18130 Σεπτεμβpίου 
1835 διαταγμάτων εlς τόν Κύpιον Παππα Κυpιάκον Παππαδόπουλον τό 
άρyυροuν νομισματόσημον δι' άνταμοιβήν των κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας 
πόλεμον iκδουλεύσεών του καί χορηyετ εlς αύτόν τήν ιΧδειαν νά τό φέρn εlς 

πaσαν περίστασιν. 

Τό Δίπλωμα τοu νομισματοσήμου του iyχειpίζεται όσονούπω. 

Περί άπονομων 

άpιστείων τοu άyωνος 

Άθijναι τήν 17 Μαίου 1844 
Ό Υπουργός 

Π Γ Ί'ό8ιος 

ό Διευθυντής τοu Γραφείου». 

.. . 

!. 
·- _f) 
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Π.Σ.Φ. Νο 148 
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114. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 164/84 

<Ο <Ιερεύς Δημήτριος Παπαθανασίου γεννήθηκε στό Πλανητέρου 

Κλειτορίας του Νομου Άχαtας. Έπικεφαλfjς συγχωριανων του ελαοε 

μέρος στόν ίερό &.γωνα &.πό τήν &.ρχή μέχρι τό τέλος. 
Άπό τό περιεχόμενο εγγράφου του ετους 1846 τό όποϊο εΙναι κατα

τεθειμένο στά Α.Α, μαθαίνουμε τήν δράση του &.γωνιστου (Π.Σ.Φ. Νο 
149): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος ύπό τijς όpιζομiνης dπό τόν ποίν νόμον 

ποιν καί επί τfj ύποχpεώση τijς dνικούσης πολιτικfjς dποζημιώσεως 
" οτι 

ό Κύpιος Δημr)τpιος lεpεσς παπααθανασίου κάτοικος τοσ χωpίου πλανητi

pου τοσ Δijμου κλειτοpίας τijς επαpχίας καλαβpύτων δpάξας τά οπλα καί 

τόν σταυpόν &π' dpχfjς τοσ lεpοσ dyώνος εδpαμεν εlς τό πεδίον τής μάχης 

καί καταταχθείς ύπό τήν σημαίαν των ελληνικών στpατευμ,άτων ώς μπου-' 

λουξijς εtχεν ύπό τήν όδιyίαν του lκανόν &pιθ στpατιωτών σuyχωpίων του 

παpεupiθη εlς διαφόpους πεpιφr}μους μάχας καί σuμπλοκiiς των ελλr}νων 

μετά των Τουpκών καί εν yiνει δiν έπαυσε πολεμών ύπip τής πίστεως καί 

πατpίδος μiχpις οτου ελευθεpώθη ή πατpίς. καθ' ολον δέ τό διάστημα τοσ 

lεpοσ dyώνος ό διαληφθείς Δημ lεpεύς παπααθανασίου πpοσεφέpθη μi 

πατpιοτικόν ζijλον καί μi yεναιώτητα εκπληpών εντίμως τά στpατιωτικά 

χpiη του καί ύπijκον εlς τάς διαταyiiς τών &νωτέpων του. οθεν κατ' αϊτη

σίν του τοσ δίδεται τό παpόν πιστοποιητικόν νά τοσ χpησιμεύση οπου δεϊ. 

τήν 17: Όκτωβpίου 1846 καpνiσι. 
Γ: κουpijς λοχαy6ς 

Έπικυpοuται ή yνησιώτης τijς &νωθεν ύποypαφfjς 

τήν 7 Νοεμβpίου 1846 Μαζέϊκα 
ό Δr}μαpχος κλειτοpίας 

(ΤΣ) Γ.Κ.Παππαδαϊος». * 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

*Γ.Κ. Παππαδαϊος:'Αγωνιστι]ςτοϋ 1821 &πό τοϋ Μάζι Κλειτορίας, Δ1]μαρχος Κλειτορίας 
καί μετέπειτα Βουλευτι]ς τijς επαρχίας Καλαορύτων. 

Π.Σ.Φ. Νο 149 
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115. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.167 

co Σπυρίδων Παπαθανασόπουλος γεννήθηκε στό Συρμπάνι (Πριό
λιθο) της επαρχίας Καλαορύτων. Κατά τήν διάρκεια της επαναστά
σεως, επικεφαλής πάντοτε είκοσι συγχωριανων του ελαοε μέρος σέ 
πολλές μάχες κατά των Τούρκων. Μέ τούς θερμούς του λόγους ύπέρ 
της πίστεως καί της πατρίδος ενθουσίαζε τούς στρατιωτες του, κάτι 

σημαντικό γιά τίς δύσκολες cbρες τοϋ πολέμου. 'Έγγραφο τοϋ 1846 
πού φυλάσσεται στά Α.Α. μας κάνει γνωστή τήν δράση τοϋ &.γώνιστοϋ 
(Π.Σ.Φ. Νο 150): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfj όριζομέντι dπό τόν ποινικόν 

Νόμον Ποινfj καί έπί τfj ύποχρεώσει τfjς dνηκούσης Πολιτικfjς dποζημιώ

σεως, δτι ό Σπuρος Ίερεύς Παπαθανασόπουλος, γεννηθείς εlς τό χωρίον 

Συρμπάνι τοίJ Δήμου Καλλιφωνίας, τfjς έπαρχίας Καλαβρύτων, ύπηρέτη

σεν ύπό τάς διαταγάς μου ώς ύπαξιωματικός dπό τό 1821)828. Όδηγώ'ν 
δέ πάντοτε εiχοσιν έκ των Συνγχωρίων του, παρευρέθη εlς τάς μάχας 

Καλαβρύτων, Πατρών, Γηροκομείου, Σαραβαλίου, Τριπόλεως, Μ.Σπη

λαίου, άγίου Βλασίου, καί εlς πολλάς &λλας, eδειξε γενναιότητα, πίστιν 

καί dφοσίωσιν. 'Εκτός τούτων eχασε δλην τήν κινητήν του Περιουσίαν, καί 

ό λόγος του ύπέρ τfjς πίστεως καί Πατρίδος καί κατά τfjς 'Οθωμανικfjς 

τυραννίας ένθουσία τούς συγχωρίους του. Καθ' δλον τό Παρελθόν διά

στημα δέν eλαβε καμμίαν dποζημίωσιν καί τοίJ χρεωστοuνται οί μισθοί 

του. Οί dγώνες του, αί θυσίαι του καί fι πίστις του τόν δικαιοuν νά είναι 

ύπαξιωματικός. 

Τήν 10 Νοεμβρίου 1846 Καλάβρυτα 
Β: πετμεζας». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

. . 

1 
. 
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116. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.167 

<Ο Νικόλαος Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στήν, Αγόριανη Φωκίδος. 

Μέ τήν εναρξη τής επαναστάσεως ήταν 'Αναγνώστης*, γι' αvτό καί 
κατά τήν διάρκεια τοϋ aγώνος ελέγετο, Αναγνώστης Παπαθεοδώρου. 

Στά Α.Α. φυλάσσεται εγγραφο τοϋ ετους 1846 τό όποιο μaς πληρο
φορεί τήν δράση τοϋ Παπαθεοδώρου (Π.Σ. Φ. Νο 151 καί 151 α): 

«Οί ύποφαινόμενοι ποιστοποιοϋμεν έν καθαρfi; συνειδότι, οτι, 

&μα ή ίερά ύπέρ άνεξαρτησίας της πατρίδος σάλπιγξ άντήχησε, προσκα

λοϋσα τούς γενναίους ύπερασπιστάς της, ό έκ τοϋ χωρίου 'Αγόργιαννης τfίς 

έπαρχίας Φωκίδος, τότε μέν ύπό τό δνομα 'Αναγνώστης Παππα Θεοδώ

ρου, νϋν δέ παππfi Νικόλαος προθύμως λαβών τά δπλα, lδραμεν οπου ή 

άνάγκη της πατρίδος άπύτει βοήθειαν, καθ' δλον δέ τό διάστημα τοϋ 

άγώνος i}γωνίσθη μέ ζηλον καί lνθερμον πατριωτισμόν, ύπακούων 

πάντοτε είς τάς διαταγάς μας. 

Παρευρέθη είς δλας σχεδόν τάς κατά τών έχθρών μάχας, διατελών 

ώς ύπ' αξιωματικός μέ άρκετούς ύπό τήν όδηγίαν του στρατιώτας, καί 

ίδίως είς τήν τών Σαλώνων κατά τό πρώτον [τος τfίς έπαναστάσεως 7fτοι 

κατά τό 1821. ύπό τήν όδηγίαν τοϋ Γκούρα όμοϋ μέ τόν κ. Τράχχαν. ** 
'Ομοίως είς χάνι Γραβιfiς κατά τοϋ Μέρ πασιfi ύπό τοϋ ίδίου Γκούρα καί 

κ Τράκα. Είς Βασιλικά κατά τοϋ Μπαϊράμ πασιfi. είς 'Αμπλιανην κατά τό 

1824. μέ τόν Κ. Τράκαν καί Νάκον Πανουριάν, όμοίως πάλιν είς 
Σάλωνα κατά τοϋ Κιχαγιfi τοϋ [ ] καί [ ] [ ] κατά τό 1825. είς τήν 
τfίς 'Ραχώβης κατά τό 1826 ύπό τήν όδηγίαν τοϋ Καραϊσχάκη, είς τήν τοϋ 
Δυστόμου κατά τό 1827 μέ τούς ίδίους άρχηγούς κατά τοϋ Μάρ πασιfi 
Καριστηνοϋ. 

Είς τήν των Σαλώνων πάλιν κατά τοϋ ίσμαήλ μπέη [ ] είς τό 1827. 
όμοίως είς.Σάλωνα τό 1828 κατά τοϋ μαχμέ Ντιβόλη μέ τον Κ. Τράκαν 
καί Ίωάννην τοϋ Γκούρα. Είς τήν των Θηβών κατά τό 1829 μέ τόν Κ. 
Τράκαν καί Υ φυλάντην είς τήν όποίαν καί ήρίστευσε. ' 

Εν γένει δέ ό είρημένος διά τάς πρός τό πολεμείν έμπειpίας του καί 

διά τfίς γενναιότητός του συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν άπελευθέρωσιν τfίς 
πατρίδος μας. 

'Όθεν δίδομεν τό παρόν κατ' αίΠ]σίν του πρός χάριν τfίς άληθείας καί 

διά νά τού χρησιμεύσv δπου καί δπως δετ. 

'Εν 'Αθήναις τfj 25 Μαρτίου 1845 
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οι όπλαρχηγοί». 
, Ακολουθοϋν δέκα ύπογραφές. 

«'Επικυροϋται τό γνήσιον των άνωτέρω δέκα ύπογραφών. 

Αθήνα τfj 15 Νοεμβρίου 1846 
ό άσχ: χρεη Δημ. 

Δημ. παρεδρος 

(ΊΣ) ύπογραφή». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 

* Ά ναγνώστης: Κληρικός πού aνήκε ατόν κατώτερο κλήρο. Νόμιμη ήλικία γιά τήν χειρο
θεσία fίταν τό 18" aος ( Εγκ. Χ Πάτση Τόμος 5ος σελ. 326). 
** Τράκας ΚομνιJ.ς: 'Αγωνιστής dπό τffv Άγόριανη Φθιώτιδος. Πολέμησε ατό Χάνι τής 
ΓραοιιJ.ς, τήν Υ Αμπλιανη, τά Βασιλικά καί ή παλληκαριά του ύμνήθηκε dπό τι]ν λαϊκ1] 
μούσα ( Εγκυκλ. Χ Πάτση τόμος 21°ς σελ. 598). 
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117. ΠΑΠΑ'iΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 63/37 

co Παπαϊωάννης γεννήθηκε στήν Λυκούρια Κλειτορίας τοϋ Νομοϋ 
Άχαtας. Έπικεφαλfjς συγχωριανών του πfjρε μέρος στήν επανάσταση 
τοϋ 1821 καί «έσυνέδραμεν ώς καί ό λοιπός Κλήρος εlς τό πεδίον τrjς Μάχης» 
δπως γράφει εγγραφο τοϋ 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. (Π.Σ.Φ. Νο 
152 καί 152α): 

«'Επί τfi όριζομένη άπό τόν νόμον ποινην καί έπί τfi ύποχρεώσει τrjς άνη
κούσης πολιτικης άποζημιώσεως Πιστοποιουμεν οί ύποφαινόμενοι οτι ό κυρ 

Παππαιωάννης 'Ιερεύς καί κάτοικος τοίJ χωρίου λυκουρίας τοίJ Δήμου 
Κλειτορίας 'Επαρχίας Καλαβρύτων άπ' 'Αρχης τοίJ ύπερ της άνεξαρτησίας 
της πατρίδος ίεροu άyωνος έσυνέδραμεν ώς καί ό λοιπός Κλήρος εlς το 

πεδίον της Μάχης καί διά τήν έξαφάνησιν των 'Οθωμανών Μαχόμενος 
ύπερ πίστεως καί πατρίδος lχων ύπό τήν όδηyίαν του ίκανόν άριθμόν 
στρατιωτών συyχωριανων του έβοήθησεν καί χρηματικώς, εlς άναyκαίας · 
περιστάσεις εlς έφόδια των στρατιωτών παραυρέθη καί εlς περιφήμους 
μάχας Κάλαβρύτων Πατρων καί Τριπόλεως έν yένει δέν έπαυσεν πολeμών 
ύπερ πίστεως καί πατρίδος εlμή οτε ή θεία πρόνοια έστεφάνωσεν τούς άyώ

νας καί τήν άπαραδειyματιστον Καρτερίαν τών έλλήνων έδωσεν πέρας εlς 
τήν πολυχρόνιον πάλιν αύτης μετά των έχθρων οθεν καθ' ολον τό δια
στημα τοu Ίεροu άyώνος ό διαληφθείς Κύρ παππα 'Ιωάννης προσεφερθη 

μέ πατριωτικόν ζηλον έκπληρών τά τοίJ άyώνος χρέη του καί μέ λόyον 
καί μέ lρyον έyνωρίσθη παρ' ήμών καλός άyωνιστής ώς καί {τινες] κληρι
κοί [ ] κατά τήν έποχήν τοίJ ίεροu άyώνος. "Όθεν κατ' αlτησίν του δίδεται 
αύτω τό παρόν πιστοποιητικόν πρός χρησιν του 

τfi 8 Νοεμβρίου 1846 εν λυκουρίφ>. 
'Ακολουθοϋν ύπογραφές. 

« Έπικυροuται ή yvισιότης των άνωθεν ύποyραφών αύθημερόν 
ό Δήμαρχος Κλειτορίας 

(ΤΣ) Γ.Κ.Παππαδαίος». 

"Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρατάξη των ύπα
ξιωματικών. 
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118. ΠΑΠΑrΩΑΝΟΥ (ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 167 

Ό 0Ιερεύς Παπαϊωάννου, τοϋ οποίου δέν γνωρίζουμε τό δνομα, 
ήταν πλούσιος κτηματίας τοϋ Άγρινίου μέ κτήματα στήν περιοχή 
Μπούζι, δπου ήταν καί Εφημέριος τοϋ ίεροϋ Ναοϋ 0Αγίου Γεωργίου. 
Άπό τόν τόπο καταγωγης του, Μπούζι, ελέγετο καί Μπουζιώτης. 
';Ήταν μέλος της Φιλικης 0Εταιρείας καί πολλά προσέφερε πρό της 
επαναστάσεως γιά τήν διάδοση των σκοπων της, aλλά καί κατά τήν 
διάρκειά της. 

'Έγγραφο τοϋ ετους 1846, τό δποϊο ύπογράφει δ Γιαννάκης Στάϊ
κος, ύπέοαλε στήν επιτροπή aγώνων καί θυσιων δ γιός τοϋ aγωνιστοϋ 
Βασίλειος Παπαϊωάννου καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας δίνει λεπτομέ
ρειες γιά τόν &γωνιστή, τήν δράση του καί τήν προσφορά του στήν 
επανάσταση (Π.Σ.Φ. Νο 153καί153α): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος επί τfj άπό τόν Ποινικόν Νόμον όpιζομέvrι 
πoιvfj, καί επί τfj ύποχpεώσει τfίς άνηκούσr;ς πολιτικfjς άποζημιώσεως οτι 
ό πατήp τofJ έπιφέpοντος τό παpόν Βασιλείου Παππαϊωάννου κα-_rοίκου 
Άypινίου, Παππαϊωάννης Ίεpεύς εφημέpιος τofJ ίεpofJ NαofJ έπ' όνόματι 

τofJ Άyίου Γεωpyίου τfjς Μπούζης πpίν τfjς έπαναστάσεως fjτo είς των 
πpουχόντων, πλούσιος καί άπό χpηματικήν κατάστασιν καί κτηματίας μέ 
λαμπpή οiκοδομή καί πολλάς άμπέλους καί ι:Χλλα άκίνητα κτήματα, fjτo 

πpός τούτοις μέλος τfίς Έταιpίας τfίς 'Επαναστάσεως, καί &μα έξεppάyη ή 
έπανάστασις δέν eπαυσε τofJ να παpοτpύνrι τούς χpιστιανούς κατά των 
έχθpών, πpοσέφεpεν δέ εiς την πολιοpκίαν τofJ _Ζαπαντίου δι' άyοpάν πολε
μοφοδίων ypόσια τουpκικά τfίς έποχfjς τετpακόσια πεντήκοντα άpιθ. 450. 
δι' έpάνου. πpοσέτι δέ οταν συνijλθον τά στpατεύματα ένταuθα καί έσυ
στήθη ή Γεpουσία πpοσέφεpεν lτεpα ypόσια τετpακόσια άpιθ.400 καί οταν 
άπέpασεν ό κύp Μαυpοκοpδάτος μέ τόν Μάpκον Βότζαpην διά τήν έκστpα
τείαν του Σουλίου eδωκεν ypόσια τουpκικά τpιακόσια πενfjντα άpιθ.350. 

καί πpοσέτι καί δεκαπέντε φορτία κpασί τιμόμενον τότε πpός είχοσι ypόσια 
άpιθ 20 τό φόpτωμα. 'Έμεινε πάντοτε πιστός εiς τό eθνος βοηθών τό κατα 
δύναμην. έκ τfίς κτηματικfjς του πεpιουσίας eχει 7jδη ό υίός του τό πολλο
στιμόpιο αύτfjς. ή κινητή του πεpιουσία άπωλέσθη ώς έκ τfjς εiς τοfJς 

άyώνας σuμμετοχfjς του. Εiς άπόδειξιν των πpός τήν πατpίδα θυσιών τofJ 
Παππαϊωάννου Ίεpέως, έπαcg,ίεται τό παpόν τφ υίφ αύτοfJ πpός χpfjσιν 

του. 

'Εν Άypινί~ τήν 4 Νοεμβpίου 1846. 
Ό πιστοποιών 

yιανάκης σταίΚος 

σuvταyματάpχης». 
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119. ΠΑΠΑ'iΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.167/59 

<Ο <Ιερεύς Γεώργιος Παπαϊωάννου (Παπαγεώργιος) γεννήθηκε 

στήν Λεπενοϋ τής Αtτωλοακαρνανίας. 'Έλαβε μέρος στήν επανά
σταση καί προσέφερε πολλά σέ χρη μα καί τρόφιμα γιά τίς &.νάγκες 
τοϋ &.γωνος. 'Έγγραφο τοϋ ετους 1845, τό όποϊο βρίσκεται στά Α.Α. 
καί τό υπογράφει ό, Ανδρέας ''Ισκος, μας δίνει λεπτομέρειες γιά τήν 

δράση τοϋ &.γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 154): 
«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιούμεν ol δποκάτωθεν προσuποyεyραμμένοι, οτι ό Κύριος Παππα
yεώρyιος παππαiί'Χννου έκ λεπενους καθόλον τό διάστημα του δπέρ &νεξαρ

τησίας τijς πατριδος Ίερου &yώνος δπηρέτησε τήν πατρίδα καί στρατιωτι

κώς καί ώς πνευματικός πατήρ όδηyών καί νουθετών τούς πολίτας πρός 

ένθουσιασμόν τijς έλευθερίας τijς πατρίδος, προμηθεύων &είποτε &πό τρο

φάς τά έλληνικά στρατεύματα έξ' lδίων του οσον τό κατά δ~ναμιν καί σuλ-' 

λέγων μ' ολους τούς τρόπους καί έξ' &λλων πολιτών, οϊτινες τότε δέν 

έyvώριζον τά σωτηριώδη κινήματα των έλλήνων καί τόν σκοπόν του κινή

ματός των. πρός τούτοις λέyομεν οτι καί σημαντικοτάτην κατάστασιν* 

&πώλεσε εlς ολόκληρον τό στάδιον του &yώνος. 

Όθεν κατ' αi'τησίν του δίδομεν τό παρόν μας εlς αύτόν διά νά τού 

χρησιμεύσv οπου &νήκει 

έν [ ] τήν 28 'Ιαννουαρίου 1845. 
Ol πιστοποιουvτες 
ανδρεαζ Ισκος 

Διά τό γνήσιον τijς δποyραφfjς 

του δποΣτρατήyου Κυρίου Ά νδρέου 

Ίσχου έπικυρουται. 

[ ] τήν 31 Ίαννουαρίου 1846 
ό Δημαρχεύων Α πάρεδρος lδομένης 

(ΤΣ) υπογραφή». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

*Κατάστασις: περιουσία 
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120. ΠΑΠΑΊ:ΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 167 
00 Σπυρίδων Παπαϊωάννου γεννήθηκε στήν, Αθήνα τό ετος 1802. 

Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως ijταν 'Αναγνώστης, γι' αυτό καί 
κατά τήν διάρκεια τοϋ aγώνος ελέγετο 'Αναγνώστης Παπαϊωάννου. 
'Έλαοε μέρος σέ πολλές μάχες καί σέ μία &.π' αυτές τραυματίσθηκε. 

Τό 1865 ορίσκουμε τόν Σπυρίδωνα Παπαϊωάννου Εφημέριο τοϋ 
ίεροϋ Ναοϋ τfίςΧρυσοσπηλαιωτίσσηςΆθηνών (της όδοϋ Αtόλου), μέ 
τό πραγματικό του δνομα: Σπυρίδων Παπαϊωάννου. Στά Α.Α. σώζε
ται σέ αντίγραφο εγγραφο τοϋ ετους 1836 &.πό τό όποϊο πληροφορού
μεθα τήν δράση τοϋ Παπαϊωάννου (Π.Σ.Φ. Νο 155): 

«Πιστοποιητικόν 

ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι οτι yvωpίζομεν τόν Κύpιον 'Αναyvώ

στην Παππa 'Ιωάννου, χpηματίσαντα παλαιόν στpατιωτικόν άπ' dpχijς 

τοίJ ίεpοίJ άγώνος, ύπηpετήσας δέ μέ ζijλον καί άνδpία.ν τήν Πατpίδi 

παpευpέθη είς ολας τάς Μάχας καί πολιοpκίας τοίJ Φpουpίου 'Αθηνών καί 

λοιπά, δείξας πάντοτε εύπείθειαν καί καλήν διαγωγήν, τιμιότητα, πpοθυ
μίαν καί γενναιότητα εiς τούς κινδύνους μή άπολειπόμενος ούδενός των 
συναγωνιστών του, 7jτο δέ πάντοτε άξιωματικός μπουλουκσijς καί μέ βαθ

μόν, παpά των πpοαπασών Κυβεpνήσεων κατά τό 1824, οστις κατά 
δυστυχίαν τοίJ έχάθησαν αί έπίσημοι dποδείξεις του, καί μέ τό νά είναι 

dναyvωpισμένος ώς τοιοίJτος εiς ήμaς πεpί τών θυσιών, έκδουλεύσεων καί 

πληγών του οπου έδοκίμασε, τοίJ έπαφίεται τό παpόν μας κατά χpέος μας 
διά χάpιν τijς dληθείας, νά τοίJ χprισιμεύσο Οθεν _καί οπου dνήκει. 

'Εν 'Αθήναις τfj 2 'Ιουλίου 1836 

Διά τό dκpιβές τijς dvτιγpαφijς 

Νικ6λαος Κpιεζώτης 

Ιωάwης θ. ΚολοκοτpώV7]ς 

Μακpυγι&wης 

'Εν 'Αθήναις τfj 12 Μαίου 1865. 
Ό Δήμαpχος 'Αθηναίων 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

Τό πιστοποιητικό αυτό ύπέοαλε ό &.γωνιστής στήν επιτροπή εκδου
λεύσεων μέ αϊτησή του τό ετος 1865, μέ τήν όποία εξιστορεί τούς 
&.γώνες του. Τό κείμενο της αιτήσεως του εχει ώς εξης: 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 383 

«'Αναφοpά Παππa Σπύpου 'Ιωάννου έφημεpίου τοίJ ένταίJθα ΝαοίJ τijς 

Χpυσοσπηλιωτήσης. 

Πpός τήν έπί των Στpατιωτικών έπιτpοπήν τοίJ ΊεpοίJ 'Αγώνος. 'Ότε ή 

έλληνική έπανάστασις έξεppάγη κατά τό έτος 1821 έσπευσα &δpαξα καί 
έγώ τά οπλα κατά τοίJ κοινοίJ έχθpοu τijς Πατpίδος, δέν έ'λλειφα εiς τό νά 

ύπηpετήσω τήν Πατpίδα χαί νά [ ] τήν τελευταίαν pανίδα τοίJ αίματός 
μου, πολεμων γεναίως καί dνδpείως κατά των βαpβάpων, οπου ή dνάyχη 

τijς Πατpίδος τό έκάλη, μέχpι τijς άποκαταστάσεώς της. Τάς πpός τόν 

ίεpόν dγώνα έκδουλεύσεις μου, έξέθεσα έγκαίpως εiς τάς κατά καιpούς 

συσταθείσας έξεταστικάς έπιτpοπάς ύπό τό ονομα 'Αναγνώστης Παππa 

'Ιωάννου, ώς τότε όνομαζόμουν, είχα δέ έπισννάφει καί ολα τά πιστοποιη

τικά των διαφόpων όπλαpχηγών, δυστυχώς ομως καί παpά πaσαν πpοσδο

κίαν τά μέν dποδεικτικά μου παpέπεσσαν τόν δέ βαθμόν μου ύπό τό έμόν 

ονομα τόν οίκειοποιήθη &λλος τις καί οϋτω αί ήμέτεpαι έκδουλεύσεις καί ό 

εlς έμέ dνijκον βαθμός άνθυπολοχαγοίJ τijς φάλαγκος [ τοίJ dpχείου] στpα
τιωτικών 'Αξιωματικών έπί κεφαλijς στpατιωτών έμαυpώθη. "Οτι δέ 

έχpημάτησα παλαιός στpατιωτικός καί άπ' dpχijς τοίJ dγώνος, καί οτι 

παpευpέθην εlς πολάς καί διαφόpους μάχας καί εlς τήν πολυοpχίαν τοίJ 

φpουpίου τijς 'Ακpοπόλεως των 'Αθηνών, καί οτι διετέλεσα dξιωματικός 

καί έπί κεφαλijς σώματος Στpατιωτών, καί οτι έφεpον διπλόματα τοίJ 

βαθμοίJ μου καί των έκδουλευσεών_ μου, πιστοποιείται dπό τό έν άντι-
, , -r , , , '' ' γpαφr,ι; πιστοποιητικον του οποιου το πpωτοτυπον εχω αναχείpας τijς 2 

'Ιουλίου 1836 των όπλαpχηγών χαί ύποστpάτήγων Νικολάου Γκpιεζώ
του, 'Ιωαν Θ. Κολοκοτpόνου, καί Μακpιγιάννη, δι' οδ βεβαιοίJσιν καί τάς 

ύπέp Πατpίδος έκδουλεύσεις μου ώς άξιωματικοίJ καί τήν dπόλειαν των 

διπλωμάτων μου. Δίκαιον όθεν 7jτον έκτοτε ή έπιτpοπή νά πpοτείνv διά 

νά βαθμολοyrιθω έπαξίως των έκδουλεύσεών μου, καί νά μήν μένω dδικη

μένος. "Οθεν τά πεpιστατικά ταίJτα ένόμισα δ.ίκαιον νά καθυποβάλω ύπ' 

οφιν τijς έπιτpοπijς των dγωνιστών καί νά έπικαλεσθω τήν δικαιωσύνην 

της, νά ένεpγήσv [ 1 [ 1 οτι παpελήφθη dπό τήν πpολαβοίJσαν τοίJ 
'Όθωνος έπιτpοπήν διά τάς έκδουλεύσεις των dγωνιστων τijς Ίεpaς έπανα

στάσεως μας νά δικαιώσο καί εμέ dπονέμουσα τόν εlς έμέ dνήκοντα βαθ

μόν τοίJ Φαλαγκίτου, η τουλ~ιστον νά πpοτίνv dνάλογον σύνταξιν οπως 
αϋτη φέpει dνακούφισιν τινά διά τάς όποίας ύπέφεpα πληγάς κακουχίας 

θυσίας κλπ ύπέp τijς dναστάσεως τijς κοινijς πατpίδος, οπως dνακουφίσω 
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χαί τά βάρη τfίς πολυαρίθμου οίχοyενείας μου. καθ' οτι ε[μαι ίερεύ~ χαί 
προβεβηχός τfί ήλιχί('f διάyω fjδη περίπου τό 63 [τος της ήλιχίας μου. 
Πεποισμένος είς τό φιλοδίχαιον τής σεβαστfίς έπιτροπfίς τών άyωνιστών 

πιστεύω οτι θέλη είσαχούση τήν διχαίαν ταύτην αϊτησιν μου χαί προτείνει 
χαί δι' έμέ τόν άνήχοντα βαθμόν 7f τουλάχιστον άνάλοyον σύνταξιν 

ύποσημειοίJμαι εύσεβαστως 

εύπειθέστατος 

'Αθήνα τήν 10 Μαίου 1865 Σπυpίδωv Παπαϊωάvου Ίεpεύς». 
0Η επιτροπή των εκδουλεύσεων κατέταξε τόν aγωνιστή στήν δευ

τέρα τάξη των ύπαξιωματικων. 
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121. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 167/89 
0 0 κληρικός Παπακανελλόπουλος οικονόμος γεννήθηκε στό 

Μοστίτσι (Δρυμό) Κλειτορίας, του Νομού Άχαtας, δπου ijταν καί 
εφημέριος. Μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως «δpάξας τά οπλα καί τόν 
σταυpόν» &κολούθη σε τούς επαναστάτες καί ελαοε μέρος σέ πολλές 
μάχες, εκπληρών ταυτοχρόνως καί τά ίερατικά του καθήκοντα πρός 
τόν στρατόν. 

Λεπτομέρειες γιά τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ &ντλοϋμε &πό πιστο
ποιητικό του ετους 1846 τό οποίο φυλάσσεται στά Α.Α. (Π.Σ.Φ. Νο 
156): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος ύπό τόν οpον της iπί τfJ όpιζομένη άπό τόν 

ποινικόν νόμον ποινfjς καί έπί τη ύποχpεώση της άνικούσης πολιτικfjς dπο

ζημιώσεως οτι ό έκ τοϋ χωpίου Μοστίτσι τοϋ Δijμου κλειτοpίας της έπαp
χίας καλαβpύτων κύpιος οlκονόμος παππά κανελόπουλος ώς είς τών έκ τοίJ· 
ίεpοϋ κλήpου ύπέp πίστεως καί πατpίδος dyωνισθέντων δpάξας τά οπλα καί 
τόν σταυpόν dπ' dpχijς τοίJ ύπέp της dνεξαpτησίας τοίJ εθνους lεpοϋ dyώνος 

εδpαμε εlς τά πεδία τijς μάχης καί καταταχθείς ύπό τήν συμαίαν τών 
έλληνηκών στpατευμάτων ύπηpέτισεν τήν πατpίδα στpατιωτικώς καί ώς 
lεpεύς τοίJ έλληνικοίJ στpατοίJ παpευpέθη εlς πολλάς καί διαφόpους 

συμπλοκ&ς τών έλλήνων μετά τών τουpκών διακpίθη εlς τάς πεpιφήμους 
μάχας τών καλαβpύτων Τpιπόλεως πατpών dκpάτας κοpίνθου καί έν Γένει 
δέν επαυσε ύπηpετών στpατιωτικώς καί ώς lεpεϋς εlς διάφοpα στpατόπεδα 
καί μαχομενος ύπέp πίστεως καί πατpίδος [ως οτου ή θεία πpόνοια fιλεuθέ

pωσεν τήν πατpίδα. ό διαληφθείς οlκονόμος καθ' ολον τό διάστημα τοϋ 
dyώνος πpοσεφέpθη μέ πατpιωτικόν ζijλον έκπληpόν έντίμως καί μέ τήν 
άπαιτουμένην άξιωπpέπειαν τά στpατιωτικά καί ίεpατικά πpός τόν στpατόν 
χpέη του ύπijκον καί εlς τ&ς διαταy&ς τών dνωτέpων του. 

κατ' αlτησίν του οθεν δίδεται αύτ@ τό παpόν πιστοποιητικόν πpός χpήσιν 
του. 

τήν 29: όκτωβpίου 1846 Μαζεί:Κα. 

Στήν δευτέρα σελίδα &ναγράφεται: 

Γ.Κουpης 
λοχι:ηός». 

« Έπικυpοϋται ή yνησιότης της όπισθεν ύποypαφijς αύθημεpόν καί έν τοίς 
Μαζεί:Κοις 

ό Δήμαpχος Κλειτοpίας 
(ΤΣ) Γ Κ. ΠαΠ'Παοαίος». 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 
Π.Σ.Φ.Νο156 
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122. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.167/112 

eo αγωνιστής Βασίλειος Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στό Λει
οάρτζι Καλαορύτων καί ελαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 από 
τήν αρχή (μάχη των Καλαορύτων 21/3/1821) καί κατά διαστήματα εως 
καίτό 1828. 

Τίς πληροφορίες γιά τόν~αγωνιστή μaς δίνει εγγραφο τοϋ ετους 

1846 τό δπο'ίο ύπογράφει δ Β. Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. Στό 
εγγραφο αvτό αναγράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 157): 

«Πιστοποιώ ό ύrtοφαινομενος έπί τfj όpιζομένυ άπό τόν Ποινικόν 

Νόμον Πoιvfj καί έπί τfj ύποχpεώσει τijς άνηκούσr;ς Πολιτικf}ς άποζημεί

ωσεως, οτι ό Βασίλειος ίεpεύς Παπακωνσταvτίνου yεννηθετς είς τό χωpίον 

λειβάpτζι, της έπαpχίας Καλαβpύτων, καί κάτοικος 7fδη είς τό αύτό 

χωpίον ύπηpέτησεν ώς έπίλεκτος στpατιώτης ύπό τάς άμέσους διαταyάς 

μου Πεpιοδικώς άπό τό 1821-1828. Παpευpέθη δέ είς τάς μάχας Καλα-· 
βpύτων, Πατpών, Γηpοκομείου, Σαpαβαλίου, Άκpάτας, Κοpίνθου Καυ

καpι&ς καί είς &λλας πολλάς eδειξεν Γενναιότητα πίστιν καί άφοσίωσιν. 

έκτός τούτου ύπέστη διαφόpους ζημίας καί eχασε τr}ν κινητr}ν του πεpιου-
, 

σιαν. 

Καθ' ολον τό παpελθόν διάστημα δέν έ.'λαβεν καμμίαν άποζημείωσιν καί 

τοϋ χpεωστοϋνται οί μισθοί του. 

Οί άyώνες του αί θυσίαι του καί ή πίστις του τόν δικαιοϋν νά άνταμειφθfj. 

Καλάβpυτα τr}ν 16 Νοεμβpίου 1846 
Β: πετμε/;ας». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

• 

Π.Σ. Φ. Νο 157 
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123. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΙΑΙΙΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

ΙΕΡΕΥΣ: Κ.168/56 

"Ο Παπαθανάσιος γεννήθηκε στό χωριό της Γορτυνίας Βλαχορρά

πτης. "Υπηρέτησε τόν &.γώνα μέ πολλούς τρόπους καί προσέφερε 

πολλά γι' αvτόν. Είχε όρισθεϊ γιά τήν συγκέντρωση εφοδίων της 
περιοχης "Ηλιοδώρας 'Αρκαδίας, κυρίως γιά τά στρατιωτικά σώματα 

των Θ. Κολοκοτρώνη, Δ. Δεληγιάννη καί Δ. Πλαπούτα. 

Πολλά εγγραφα σχετικά μέ τόν &.γωνιστή φυλάσσονται στά Α.Α .. 
"Ένα &.π' αvτά μας δίνει τίς έξης πληροφορίες (Π.Σ.Φ. Νο 158): 

«'Εδικοί μας Παπά νιχολαε Κpεστενίτη χαί yεώpyιε ypαμματιχέ χαί παπά 

dθανάσιε pαυτιότες χαί yιανάχη [μαpχιότη]. μέ τό παpόν μας σας λέyω

μεν οτι [ dφού 1 σάς δίδομεν οpμηνίαν χαί &δειαν οτι τήν iδίαν !/Jpαν νά 
σηχωθijτε χαί νά πεpιελθετε εiς τά χωpία τijς ήλιοδώpας dπο dτζιχολο 

μάpχου σέpβου χαί [ως εiς τοίi πυpί νά θεοpήσετε χαί νά έξ~τάσετε dχpιβως· 

πεpί παpασποpίων* τούpχιχων χαί τpιτοδέχατον χαί νά βάλλετε οπου eyι

ναν νά θεpίσουν νά dλωνίσουν, χαί καθώς σας eχωμε διοpισμένους δμοίi μέ 

τόν [μπεpίτην] yεωpyάχην [ ] νά dχολουθήσετε νά εύpijτε μαyαζιά στε
pεά χαί μέ [ 1 παστpιχά τοίi κάθε χωpίου χαί τοίi κάθε ονόματος, νά 
θησαυpίσετε τά yεννήματα χαί βάλλετε dνθpώπους πιστούς, χαί μέτpα 

χαλά μήν τύχη χαί κάμετε κανένα λάθος οτι eπειτα θέλει σκάσει εiς τό 

κεφάλι σας, χαί σάς δίδωμεν χαί αύτήν τήν πpοσταyήν, οτι οποιος &λλος 

fίθελε έ'λθτJ fί μέ πpοσταyήν fί χωpίς πpοσταyήν, νά τόν διώχετε δέpνοντας 

χαί χηνηyώντας κακώς τοίi χαχοίi. πεpισσότεpα δέν σας χpησιμεύουν χαί 

ώς dpχετοί dχολουθήσατε χαί μένωμεν. 

τfj 6η 'Ιουνίου 1821 στpατόπεδον τοίi πούσι. 
Δημήτριος Δελιyι&wης 

Δημητράκης Πλαπούτα;». 

"Ο &.γωνιστής προσέφερε πολλά στόν &.γωνα καί εξ tδίων του. 
Άντίγραφο άλλου εγγράφου μας κάνει γνωστή τήν δική του προ

σφορά σέ διάφορα εl:δη καί χρήματα (Π.Σ.Φ. Νο 159): 

*Παρασπόρι: Ή καλλιέργεια ένός μέρους Τσιφλικίου ιΊπό κάποιον μισθωτι] γιά δικό του 

λογαριασμό χωρίς ύποχρέωση καταοολ1Jς γεωμόρου (μισθώματος) ( Εγκυκλ. Χ Πάτση 
τόμος 1gος σελ.144). 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 391 

«Βεβαιοίiμεν οί ύποφαινόμενοι δπλαpχηyοί τijς Πελοποννήσου Θεό
δωpος Κολοχοτpώνης χαί Δημήτpιος Πλαπούτας οτι δ Παππαθανάσιος 

Παππαμιχαλόπουλος Βλαχοppάφτης πpοσέφεpε έξ iδίον του εiς τό eθνος 
' ' δ , -'λλ , 'δ , 'δ * ύπεp τοίi ιεpοίi αyώνος ιατpοφην του ε ην: στpατοπε ου σιτον οχα ας 

έννέα χιλιάδας dpιθ:9000 χαί πpόβατα πενήντα dpιθ.50 dναβαίνοντα εiς 

ypόσια έπτά χιλιάδας αpιθ: 7000. Πpοσέφεpέ έπείσης δ αύτός Παππααθα
νάσιος Παππαμιχαλόπουλος χαί μετpιτά δι' dyopάν πολεμοφοδίων χαί 

&λλων dναyχαίων δέκα χιλιάδας dpιθ: 1ο.000 τό ολον ypόσια δέκα έπτά 

χιλιάδες dpιθ:17.ΟΟΟ. 

Τοίi δίδεται Οθεν τό παpόν διά νά τοίi χpησιμεύσυ eyxαιpij;. 

έν Πιάνζf τήν 27 Αύyούστου 1821 
Οί δπλαpχηyοί 

Θε6δωpος Κολοκοτpώvης 

Δημήτριος Πλαπούτα; 

Ό Δήμαpχος Γόpτuνος έπιχυpοτ τήν yvησιότητα των 

dνωτέpω δύο ύποypαφών των δπλαpχηyών. 

έν Καpυταίνv τήν 12 Μαpτίου 1849. 
δ Δήμαpχος Γόpτuνος 

(ΤΣ) 'Ανδρέας Μιχαλόπουλος 
'Ότι &ντίypαφον dπαpάλλαχτον τij; πpωτοτύπφ 

έν Καpυταίνv τfj ... Μαpτίου 1849 
δ Δήμαpχος Γόpτuνος 

. 'Ανδρέας Μιχαλόπουλος 
οτι dντίypαφον τij; πpωτοτύπφ τήν 20 μαίου 1865 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
Στίς 9 Σεπτεμορίου 1821 ό Κανέλλος Δεληγιάννης καί άλλοι δύο 

όπλαρχηγοί γράφουν στόν Παπαθανάσιο &.πό τό στρατόπεδο τοϋ 
"Αγίου Βλασίου της Τριπολιτσας, λίγο πρό της πτώσεώς της (Π.Σ.Φ. 

Νο 160): 
«αiδεσιμώτατον παπα Κύp dθανάσιον. 

σέ εiδοποιοίiμεν, οτι dφ' fΊς !/Jpας έχινήθη αύτός δ ύπέp πίστεως χαί πατpί

δος eνδοξος &yών, [ 1 eξοδα ήχολούθηται διά τήν έξοιχονόμησιν των dνα-

• 

*'Οκά: 1282 περίπου γραμμάρια. 
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γκαίων, καί eγινε γνωστόν είι; ολουι; τούς φιλογενείι; άδελφούι;, διά τό 

δποίον έpγο καί lκαστοι; eδειξε τήν φιλοτιμίαν του καθώς καί πpολλαβό

ντωι; ή πατpίι; μέ κάθε epανον ύποχpέωσε τό κάθε κοινόν, καί έξοικονομή

θησαν μέχpι τrjι; ωpαι; τά άναγκατα του στpατοπέδου, [ ώσαν 1 τσαpούχια, 
λουφέδες [ ], ίατpικά λαβωμένων καί aλλα άναyκαία. άλλ' έπειδή καί 
7fδη έλαβε χpείαν ή πατpίι; γpοσίων διά τήν έξοικονόμησιν των άναγκαίων, 

καί μάλιστα διά μεpικά γpόσια οντα [δάνεια] παpά του ύφηλοτά του πpί

γκιπα &τινα καί κατ' αύτάι; έλθούσηι; τrjι; διοpίαι; θέλει δοθουν. διά τουτο 

καί δι' αύτά τά άνωτέpω πpοσχαλετ ή ίδία πατpίι; μέ τήν φωνήν της τούς 

φιλογενείι; καί τούς ύποχpεοτ ίδιαιτέpωι;. διά τουτο ύποχpεωσί σας καί ή 

αίδεσιμότηι; σου μέ γpόσια τpιακόσια άpιθ. 300 νά τα οίκονομήσηι; καί 
χωpίι; πpοφασολοyίαι; νά τά στείλvι; διά τά δποία καί θέλει σου δοθV κοινή 

δμολογία νά τα λάβηι; μετά τήν &λωσιν τrjι; Τpιπολιτσάι; άζημιώτωι;. στο

χάσου δμωι; πόσον θέλει τιμηθfί άπό τήν πατpίδα οστιι; φιλογενής οταν 

κάμv τό χpέοι; του ώι; άνωτέpω. τά γpόσια αύτά εi'θε νά δοθουν χωpίι; 

aλλο καί σέ παpακαλετ ή πατpίι; νά οίκονομηθουν χωpίι; aλλο. 

τfί 9 σεπτεμβpίου 821: άγιοβλάσιοι; 
καvελλοι; Δελιyι&ννης 

[ 1 [ 1 
Πpοσετέθη τό άνijκον χαpτόσημον άξίαι; λ:50 

έν καpυταίνv τήν 18 Μαίου 1846 
δ ταμίας Γόpτuνοι; 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
Τόν Ίούλιο τοϋ 1822 η Πελοποννησιακή Γερουσία, ί:σως από τήν 

Πρόνοια τοϋ Ναυπλίου χορηγεί στόν εύρισκόμενο εκεί ένοπλον · 
Παπαθανάσιο τό ακόλουθο έγγραφο (Π.Σ. Φ. Νο 161 ): 

«fι Πελοποννησιακή Γεpουσία 

Ό έπιφέp~ν τό παpόν αίδεσιμ. Ίεpεύι; άπέpχεται έντευθεν eνοπλοι; μεθ' 
ένόι; άνθpώπου του έκ λιοδωpας διά δημοσίαν ύπόθεσιν τijι; Πατpίδοι;. 

'Όθεν διοpίζονται οί καθ' δδόν πολιτικοί καί πολεμικοί Άpχηyοί καί άπλοί 
στpατιωται νά μήν τόν ένοχλήσουν διόλου. 

τήν 26 'Ιουλίου 1822 (Πpόνοια) 
(ΤΣ) dσημ&κης φωτήλας dντιπpόεδρος 

πpοσετέθη τό άνήκον χαρτόσημον τάξεως λ:50 

έν Καρυταίνv τήν 18 Μαίου 1846 
δ ταμίας Γόρτυνος». 
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Σέ aλλη επιστολή της 22 Μαρτίου 1824 τοϋ Δ. Πλαπούτα πρός τόν 
Παπαθανάση καί τόν Παπακυριαζη διαοάζουμε: 

«αίδεσιμώτατε παπά κυp Θανάση εύλαβως πpοσκυνω καί παπά κυpιαζή 

άδελφικωι; άσπάζομαι. 

παλούμπα 22 Μαpτίου 1824 
'Επειδή καί τά πράγματα τής πατpίδοι; τpέχουν άχρεία καί έπειδή κάθε 

καλός πατpιώτηι; πpέπει εlι; αύτήν τήν πεpίστασιν νά ένδιαφενεύσv διά 

τουτο έκpίθη εϋλογον νά άπεράσετε μαζύ μέ τόν άνιφιόν μου Φώτη εlι; 

φανάpι διά νά δμιλήσετε τά χpειώδη πpόι; τούς έκετ καπεταναίους οπου νά 

ξεκινήσουν μίαν ωpαν άpχίτεpα καί ένομένοι καί ήμετι; μέ αύτούι; νά άνέβο

μεν άπάνω καί νά έμποpέσομεν νά διοpθόσωμεν τά πpάγματα, ίδέ χάνετε 

ή πατpίι; οθεν άφίσατε κάθε σας aλλην δουλιάν κάί άμέσωι; ξεκινησετε καί 

έκετ πηγενάμενοι όμιλείται τά χpειώδη παpακινωνται; τους καί συμβουλεύ

ονται; τους νά άκούσουν είι; οσα νά ίπijτε. δ φώτηι; θέλει σfiι; έξηγηθij 

έκστόματοι; πως πpέπει νά όμιλίσετε. δέν άμφιβάλω λοιπόν εlι; τήν φpόνη

σίν σας καί έπιτιδειοτητά σας οτι aφεκτα θέλει κατοpθόσετε τήν αύτήv ύπό

θεσιν. 
Σαι; άσπάζομαι καί μένω 

δ έδικόι; σας 

Δημητράχιι; Πλαπούτας». 

Τό 1865 6 γιός τοϋ αγωνιστοϋ ύπέοαλε αί:τηση στήν επιτροπή αγώ
νων καί θυσιων, μέ τά δικαιολογητικά τοϋ πατέρα του ζητώντας απο
ζημίωση γιά τίς χρηματικές του συνεισφορές καί αποκατάσταση γιά 
τούς αγωνες καί τίς θυσίες του. 

0Η επιτροπή απέρριψε τό αί:τημα της χρηματικής αποζημιώσεως, 
αλλά γιά τίς «στpατιωτικέι; καί πολιτικές έκδουλεύσειι; του» τόν κατέταξε 
στήν εκτη τάξη των αξιωματικων. 
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124. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΙΑΙΙΑiΏΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.168/122 
Ό 'Ιωάννης Παπανικολάου (Παπαϊωάννης) γεννήθηκε στήν 

Δεσφίνα Παρνασσίδος. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση καί πολέμησε 
σέ πάρα πολλές μάχες aπό τήν aρχή τοϋ &γωνος μέχρι τό 1828. 

'Όταν σχηματίσθηκαν oi χιλιαρχίες, κατετάχθη ώς 'Ιερεύς τάγμα
τος στήν χιλιαρχία τοϋ Γ. Δ υο_6ουνιώτη. 
Άπό αtτηση τοϋ ετους 1865 πού ύπέοαλε στήν επιτροπή aγώνων ό 

γιός τοϋ &γωνιστοϋ, πληροφορούμεθα τήν δράση τοϋ Παπαϊωάννη 

aπό τήν Δεσφίνα (Π.Σ.Φ. Νο 162 καί 162α): 
«'Εν Δεσφίνυ τήν 31 μαίου 1865 

Πρός τόν Κύριον Πρόεδρον τijς !.πί τοσ Ίεροu άγώνος !.πιτροΠής. 

Ό ύποφαινόμενος κάτοικος τοίJ χωρίου Δεσφίνης τοίJ Δήμου Άντικύppας 

της επαρχίας Παρνασσίδος άναφέρω οτι ό Πατήρ μου Παππαϊωάννης 

ΠαππαΝικολάου, &μα !.κραγέντος τοίJ iλληνικοίJ άγώνος ύπέρ τijς !.λευθε

ρίας τfjς Πατρίδος κατά των τούρκων, δράξας τά οπλα ήκολούθησε τόν 

'Αρχηγόν Πανουριaν κατά τήν εν άρχfί μάχην των Σαλώνων καί οϋτω 

άκολούθησε τόν Ν* Πανουριaν [Γγούραν ], καί λοιπούς άρχηγούς, παρευ
ρέθη είς τάς μάχας άλαμάνα Θερμοπυλών, άετου, Γραβιάν, &μπλανη [ ] 
οπου lπεσε θuμα ό αύταδελφός του Παππa Γεώργιος, Νεκρόπολιν, βασι

λικά, pάχωβα, Δίστομον καί λοιπάς μάχας, μέχρι τοίJ 1828 [τους, κατά 
δέ τόν σχηματισμόν των χιλιαρχιών κατετάχθη είς τήν χιλιαρχίαν τοίJ Γ. 

Διοβουνιώτου, καί ώς ίερεύς τοίJ Τάγματος παρευρέθη καί είς διαφόρους 

λοιπάς μάχας, μαχόμενος άνδρείος καί γενναίος, τά δέ πιστοποιητικά 

&τινα lλαβεν παρά των pηθέντων όπλαρχηγών παρέδωκεν είς τόν άπε

σταλμένον τijς Κυβερνήσεως !.ν 'Αμφίσστι [Κουκίνην}, άλλά πάρ' !.λπίδα 

άπωλέσθησαν, καί επειδή πρό όλίγων !.των ό ρηθείς πατήρ μου άπεβίωσεν 

άφήσας πολυάριθμον οίκογένειαν Ύjτοι όρφανά καί !.κ μητρός, καί ώς Νόμι

μος κληρονόμος τούτου καθυποβάλλω τήν παρούσαν μου οπως δικαιωθώ 

άναλόγως των πατρικών μου εκδουλεύσεων 

εύπειθέστατος 

ύπογραφή». 

Ή επιτροπή εκδουλεύσεων κατέταξε τόν aγωνιστή Παπαγιάννη 
Παπανικολάου στήν έοδόμη τάξη των aξιωματικων. 

*Νάκον 

.Yf. 

Π.Σ.Φ. Νο 162 
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125. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΊΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 168 

Καί άλλος "Ιερεύς &.πό τήν Δεσφίνα της Παρνασσίδος ελαοε μέρος 
στήν επανάσταση του 1821. Είναι ό &.δελφός του προηγουμένου 
(Παπαγιάννη Παπανικολάου), Παπαγιώργης Παπανικολάου. 

"Ο Παπαγιώργης, πού ijταν συμπολεμιστής του &.δελφου του 
Παπαγιάννη, ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες καί σέ μία &.π' αuτές εφο

νεύθη. "Όπως γράφει στήν αl:τησή του ό γιός του Παπαγιάννη «έπεσε 
θϋμα ό αύταδελφός του Παππα-Γεώpyιος» . 

.i 
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126. ΗΣΑΪΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 

<Ο Έπίσκοπος <Ησαtας γεννήθηκε στήν Δεσφίνα της Παρνασσίδος 

τό ετος 1780. "'Ηταν Φιλικός, από τούς πρωταγωνιστάς της επαναστά
σεως στήν "Άμφισσα καί από τά πρώτα θύματα τοϋ αγωνος στήν Στε
ρεά <Ελλάδα. 

«Στίς 27 Μαρτίου 1821 ό <Ησαtας αφοϋ aφη σε τά aμφιά του στό 
μοναστήρι τοϋ <Οσίου Λουκά ζώστηκε τά δπλα καί μαζί μέ τούς 

όπλαρχηγούς τής περιοχής κήρυξε τήν επανάσταση στά Σάλωνα. Τόν 
Άπρίλιο τοϋ 1821 ό <Ησαtας μέ τόν αδελφό του Παπαγιάννη καί τόν 
ανιψιό του συνεργάσθηκε μέ τόν Άθανάσιο Διάκο καί αποφάσισαν 
νά ύπερασπίσουν τά στενά των Θερμοπυλών προκειμένου νά ανακό
ψουν τήν προέλαση τοϋ Όμέρ Βρυώνη πρός τήν Πελοπόννησο. Στήν 

'Αλαμάνα ό <Ησαtας επεσε πολεμώντας ή ρωικά (Άπρίλιος 1821 ). 
Στήν θέση δπου σκοτώθηκε ό ήρωικός 'Επίσκοπος ίδρύθηκε τό 

1916 μνημεLο» (Νέα <Ελληνική Έγκυκλ. Χάρη Πάτση τομ.13ος σελ. 
511). 

<Η Μεγάλη <Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια (12°ς τόμος σελίς 400) 
μεταξύ τών aλλων γράφει γιά τόν Έπίσκοπο <Ησαtα: 

«Έγεννή θη στήν Δεσφί να τό 1780. Συνυπηρέτησε μετά τοϋ 'Αθα
νασίου Διάκου μετά τοϋ όποίου καί συναπέθανε εις τήν 'Αλαμάναν ... 
Κατά τήν εκρηξιν τοϋ αγωνος, ό Σαλώνων <Ησαtας μετά τοϋ Άθηνών 

καί τοϋ Ταλαντίου ηuλόγησε τά δπλα ... Κατά τήν μάχην τής 'Αλαμά
νας μέ τόν σταυρόν εις τήν χείρα επί ύψώματος τής Χαλκομάτας 

παρώτρυνε τούς aνδρας ... εκεί πολλοί εφονεύθησαν μεταξύ των 
όποίων καί ό <Ησαtας καί ό αδελφός αuτοϋ Παπαγιάννης. Τό ήρωικόν 
του τέλος μεγάλην ενεποίησεν εντύπωσιν, διότι fjτo ό πρώτος αρχιε
ρεύς δστις επι:ιtτεν μαχόμενος. <Η επιτροπή τών εκδουλεύσεων κατέτα

ξεν αuτόν εις τήν Α τάξιν τών πολιτικών». 
<Ο Έπίσκοπος <Ησαtας ελαοε μέρος καί στίς μάχες των Σαλώνων 

καί τής Λιοαδειάς. Άπό τήν ή μέρα πού μυήθηκε στά τής Φιλικής 
<Εταιρείας «δέv eζη παpά διά τήv Άνάστασιν τοu Γένους» δπως γράφει ό 

Διονύσιος Κόκκινος στήν <Ιστορία τής <Ελληνικής 'Επαναστάσεως 
( τόμ. 1 ος σελ. 303). 
<Όπως φαίνεται από α'ϊτηση τοϋ ετους 1865 πού φυλάσσεται στά 

Α.Α. τής Ε.Β.Ε καί δημοσιεύεται πιό πάνω (σελίς 398), ό Παπαγιάν-
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νης από τήν Δεσφίνα τής Παρνασσίδος, ό όποίος μαζί μέ τόν αδελφό 
του Παπαγιώργη ελαοε μέρος στήν μάχη τής' Αλαμάνας, χωρίς δμως 

νά φονευθεί σ' αuτήν, είναι ό <Ιερεύς Παπανικολάου Ίωάννης (Παπα
γιάννης). Τό γεγονός αuτό -πού 'ϊσως γιά πρώτη φορά ερχεται στήν 
δημοσιότητα- καί τό δτι δέν αναφέρεται τό επώνυμο αλλά μόνον ό 
τόπος καταγωγής τοϋ Έπισκόπου <Ησαtα (ή Δεσφίνα, πού είναι καί ό 
τόπος καταγωγής τοϋ <Ιερέως Ίωάννου Παπανικολάου), δημιουργεί 

τήν οάσιμη ύπόνοια δτι ό 'Επίσκοπος <Ησαtας τών Σαλώνων -ή ύπέ
ροχη αuτή μορφή τοϋ αγώνος - fjταν αδελφός των <Ιερέων Ίωάννου 
(Παπαγιάννη) καί Γεωργίου (Παπαγιώργη) Παπανικολάου από τήν 
Δεσφίνα της Παρνασσίδος. 

'Ανεξαρτήτως δμως τής Όποιας τυχόν συγγενικής σχέσεως τοϋ 
'Επισκόπου Σαλώνων <Ησαtα μέ τούς αδελφούς <Ιερείς Ίωάννη καί 

Γεώργιο Παπανικολάου, αληθές είναι δτι ή μικρή κωμόπολις τής 
Παρνασσίδος Δεσφίνα προσέφερε στόν αγώνα τρείς κληρικούς, εκ 
των όποίων οί δύο -ό 'Επίσκοπος Σαλώνων <Ησαtας καί ό <Ιερεύς 

Παπανικολάου Γεώργιος (Παπαγεώργιος)- εδωσαν τήν ζωή τους γιά 
τήν πίστη καί τήν πατρίδα. 

• 
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127. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΙΑΠΑΪΩΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.168/124 

Ό Ίωάννης Παπανικολάου γεννήθηκε στό Συκάμινο Ώρωποϋ τοϋ 
Νομοϋ Άττικfjς. 'Έλαοε μέρος στόν ίερό &.γώνα καί πολέμησε σέ πολ
λές μάχες, κυρίως στήν 'Ανατολική Στερεά <Ελλάδα. 

Μέ αl:τησή του τοϋ ετους 1865, ύπέοαλε στήν Επιτροπή &.γώνων καί 
θυσιών μέσω τοϋ έπάρχου-Θηοών πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου 
Τανάγρας «οτι ό φέρων τό παρόν Παππ&- 'Ιωάννης Παπανικόλαος εκ Σηκαμί

νου πρώην 7jδη εκ Σχηματαρίοv ... ύπηρέ.τησεν στρατιωτικώς καθ' ολον τό διά
στημα της Έλληνικfjς επαναστάσεως ύπό διαφόρους όπλαρχηyούς». Μέ τήν 

ιδια αl:τηση ύπέοαλε καί δίπλωμα &.πονομfjς τοϋ σιδηρού παρασήμου 
τοϋ ετους 1839. Ζητώντας νά δικαιωθεί γιά τούς &.γώνες του καταλή
γει στήν αιτησή του: «ύπέ.ρyηρος καί δέ.ν δύναμαι νά εργασθώ». 

Τό &.ναφερόμενο στόν Παπαγιάννη δίπλωμα γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 
163): 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

'Αφοu ή Αύτοu Μεγαλειότης ό Βασιλεύς επεφορτισεν την επί τών 'Εσωτε

ρικών Γραμματείαν νά dπονείμrJ εlς τόν 'Ιωάννην Παπανικολαου εκ Σηκα

μήνου Θηβών ώς εντίμως μεθέ.ξαντα τοu ύπέ.ρ dνεξαρτησίας της Έλλάδος 

ήρωϊκοu dyώνος το συστηθέ.ν τήν 18130 Σεπτεμβρίου 1835 Σιδηροuν 
παράσημον παραδιδεται τοuτο εlς αύτόν μέ. τήν &δειαν τοu νά τό φέ.ρ{) εlς 

π&σαν περίστασιν και προς πιστοποίησιν τούτου, τ~ εyχειpίζεται συγχρό
νως καί τό παρόν Δίπλωμα. 

'Εν 'Αθήναις τήν 25 'Απριλίου 1839 
Ή επί τών 'Εσωτερικών 

Γραμματεία τοu Βασιλείου της Έλλάδος 

(ΤΣ) Γ. Γλαράχης». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

• 

Π.Σ.Φ. Νο 163 
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128. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.169/22 

<Ο aγωνιστής Δημήτριος Παπανικολόπουλος πού γεννήθηκε σ-iό 
Άγρίνιο, εγινε <Ιερεύς κατά τήν διάρκεια τοϋ aγώνος «ό νϋν ίεpεύς 

Δημfιτpιος Παππανικολόπουλος κάτοικος τfjς πόλεως -:Αypινίου πpίν 7f yίvv ίεpεύς 
επί τfjς επαναστάσεως ... », δπως γράφει εγγραφο τοϋ ετους 1846. 

'Έλαοε μέρος στόν aγώνα καί διέθεσε διάφορα χρηματικά ποσά 
καί τρόφιμα γιά τίς aνάγκες του. <Η περιουσία του ενεκα τfjς συμμε

τοχfjςτου στόν aγώνα, κατεστράφη. 
Λεπτομέρειες γιά τήν προσφορά τοϋ aγωνιστοϋ μaς δίνει εγγραφο 

τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ό Γιαννάκης Στάϊκος (Π.Σ.Φ. Νο. 164 
καί 164α): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος επί τfί &πό τόν ποινικόν Νόμον όpιζομένη 

ποινfί καί επί τfί ύποχpεώσει τfjς &νηκούσης πολιτικijς &ποζημιώσεως οτι 

ό νϋν ίεpεύς Δημfιτpιος Παππανικολόπουλος κάτοικος τfjς πόλεως -:Αypι

νίου πpίν 7j yίνv Ίεpεύς επί τfjς επαναστάσεως, eνθους &πό τόν πpός &πε
λευθεpώσεως τfjς πατpίδος ζijλον eδpαμεν όπου ή &νάyκη πpοσεκάλει καί 

εθελοντής πpοσέφεpε τάς βοηθείας εlς τάς &νάyκας τfjς πατpίδος κατά δια

φόpους εποχάς οίον εlς τfιν πολιοpκίαν τοϋ Ζαπαντίου δι' &yοpάν πολεμο

φοδίων ypόσια έκατόν πεντfικοντα &pιθ.150 καί πpοσέτι διά ταί·νια τά 

όποία εμοιpάζοντο εκεί eδωκεν καί είχοσι κάδδους σϊτον, eκαστος δέ κάδ

δος ετιμ&το τότε πpός πέντε &pιθ. 5. ypόσια. "Οταν δέ 7jλθον ενταϋθα τά 
στpατεύματα καί εσuνijλθε ή Γεpουσία eδωκεν ypόσια διακόσια &pιθ. 200 
καί δεκαπέντε φοpτώματα οίίιου eκαστον δέ φόpτωμα ετιμ&το τότε πpός 

είχοσι ypόσια &pιθ.20. καί οταν &πεpνοϋσεν ό Κύpιος Μαυpοκοpδάτος 

μετά τοϋ Μάpκου Βότζαpη διά τfιν εκστpατείαν τοϋ Σουλίου eδωκεν eτεpα 

διακόσια πενijντα &pιθ 250. ypόσια καί aλλα δεκαπέντε &pιθ 15 φοpτώ
ματα κpασί διά τfιν εκστpατείαν. καί οταν 7jλθον τά έλληνικά πολεμικά 

πλοία εlς Μεσολόyyιον eδωκεν πpός βοήθειαν αύτων των πλοίων ypόσια 

τουpκικά έκατόν &pιθ 100 τά όποία καί εδόθησαν. "Οταν δέ eμελεν ό 
&pχηyός Καpαϊσκάκης νά εκστpατεύσv δι' όfypαφα κατά διαταyfιν της 

Γεpουσίας καί της εφοpίας διά τfιν πληpωμfιν τοϋ μισθού των εδωκεν eτεpα 

έκατόν &pιθ. 100. ypόσια. Καθ' ολον τό διάστημα τοϋ &yωνος eμεινεν 
πιστός ύπέp τοϋ eθνους. &πασα δέ ή πεpιουσία του κατεστpάφη ώς εκ τfjς 

εlς τόν &yώνα συμμετοχijς του. 

Τ 
1 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Εlς &πόδειξιν τ@ επαφίεται τό παpόν &ποδεικτικόν πpός χpijσιν του. 

'Εν -:Α ypινίφ τfιν 7 Όκτωβpίου 1846. 

407 

Ό πιστοποιών 

yιαwάκης Σταϊκος 

συvταyματάpχης 

Έπικυpοϋται τό γνήσιον τfjς ύποypαφijς τοϋ Γιαννάκη Στάϊκου Συνταyμα

τάpχου. 

'Εν -:Αypινίφ τfί 9 'Οκτωβpίου 1846 
ό Δήμαp. -:Αypινίου 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
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129. ΠΑΠΑΝΊΏΝΟΠΟΥΛΟΣ 'Ή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 170/87 

<Ο <Ιερωμένος Άντώνιος Παπαντωνόπουλος γεννήθηκε στήν 

Πάτρα δπου καί tερουργουσε. <Η προσφορά του στόν &.γώνα του 1821 
i}ταν μεγάλη. Πολλά προσέφερε γιά τήν συντήρηση τών επανα
στατών, κυρίως σέ τρόφιμα. 

'Από &.ντίγραφο εγγράφου του ετους 1829 πού υπέοαλε στήν επι
τροπή &.γώνων καί θυσιών τό 1865 ό γιός του Βασίλειος Παπαντωνό
πουλος Ύ] Άντωνόπουλος-πού καί αuτόςi)ταν &.γωνιστήςτου 1821 καί 
στόν όποιο γιά τήν δράση του είχε &.πονεμηθει τό &.ργυρουν νομισμα
τόσημο - φαίνεται ή προσφορά του <Ιερέως Παπαντωνοπούλου. 

Τό περιεχόμενο του εγγράφου πού υπογράφουν τριάντα τρεις 

πολίτες των Π. Πατρών ε1 ναι τό Εξη ς: 
«Κατ' αϊτησιν του Κυpίου 'Αντωνίου Ίεpέως [ ] έκ Π. Πατpων 

πιστοποιουμεν ήμείς οί ύποφαινόμενοι, οτι καθ' fjν στιγμήν rjpξατο ή έπα

νάστασις μας, καί τά έλληνικά στpατεύματα συνήχθησαν ένταυθα, έκpάχθη 

ό pηθείς 'Αντώνιος Ίεpεύς παpά του τότε 'Αpχιεpέως καί των όπλαpχηγων 

του στpατου καί ολων των άpχόντων καί ήpωτήθη έάν είχε πολύ σιτάpι εlς 

τήν αύτου έξουσίαν, ό δέ άπεκpίθη, οτι ε[χε δύο άποθήκας, τήν μέν κειμέ

νην εlς τόν Μαχαλά του άγίου Δημητpίου εlς τό όσπήτιον του Γεpασίμου 

Κομποθέκλα μέ κουβέλια του μέτpου πεντακόσια έξήκοντα άpιθ. 560, τήν 
δέ εlς τήν τfίς άγίας Παpασκευfjς εlς τό ίί)ιον αύτου όσπήτιον μέ κουβέλια 

διακόσια πεντήκοντα άpιθ.250 όστις καί άμέσως συνεφώνησε μετ' αύτων 

καί πεpί τfίς τιμfjς αύτου πpός γpόσια τεσσαpάκοντα άpιθ. γp 40 τό κάθε 
κουβέλι, καί ένταυτ~ διετάχθη οτι νά μή rjθελε δώσει άπό αύτό οίfτε μισό 

κουβέλι εlς &λλον εlμή μόνον καί μόνον εlς τά pηθέντα στpατεύματα. / 
έπειδή καί δλα τά εlς τό σταpοπάζαpον εύpισκόμενα γεννήματα είχον καfj 

καί δέν εύpίσκοvτο &λλα./ Οϋτω λοιπόν τήν μέν άποθήκην τήν έ'χουσαν τά 

250 κουβέλια έσφpάγισαν μέ μίαν σφpαγίδα του Μακαpίτου Παπαδιαμα
ντοπούλου, διά νά μή rjθελε δώσv εlς τινα έκ του pηθέντος σιταpίου· καί 

δ
, , , , , ,, ,, ' , , ' , 
ε την τα πεντακοσια πεντηκοντα εχουσαν αφισαν ανοικτην και ακαταπαυ-

στως είfβγαζαν σιτάpια καί τά έδού~ευαν διά τpοφήν των στpατευμάτων, 

τήν όποίαν καί διά έννέα ήμέpας εύκαίpωσαν * /έπιστατουντος άείποτε καί 
του Κυpίου Κωνσταντίνου Βλόγια. / 

*Εvκαιρος: (γιά χώρους, δοχεία, οlκήματα) ό κενός. 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 411 

Τfί έπαύpιον δέ, fjτις εf ναι ή Κυpιακή των Βαίων, φθασάντων των 
έχθpων καί τpαπέντων των Έλληνικων στpατευμάτων εlς φυγήν, έ'μεινεν ό 
pηθείς 'Αντώνιος Ίεpεύς χωpίς νά λάβυ ούδ' όβολόν διά πληpωμήν τόσον 
έξοδευθέντων, καθώς καί των έσφpαγισμένων γενημάτων. Τουτο λοιπόν 
ήξεύpομεν σαφέστατα, καί αύτό θέλομεν κηpύτει ι:fείποτε εlς οντινα πεpί τού
του rjθελε μfiς έpωτήσει. 

Διό καί δίδομεν τήν παpουσαν ήμων πιστοποίησιν πpός τόν pηθέντα 'Αντώ
νιον Ίεpέα διά νά του χpησιμεύσv 'Όθεν άνήκει. 

τfj 29 Μαίου 1829 έκ Π.Πατpων 
Μπενιζέλος pοίJφος μαpτυpω τά :4πeλής Χpυσανθακόπουλος μαpτυpω 
&νωθεν έκτός τfίς ποσότητος τήν Νeόvτιος Ίepοδι.άχονος μαpτυpω 

όποία άyvοω Δημήτριος Τράπepας μάpτυς 
:4ρm Θεόφιλος μάpτυς Π. Κομποθέκλας μαpτυpω 
Δ. Τζέpτος μάpτυς Σπ6ρος Δημητρίου Μπελαyάμπος μαpτ 
Παναγιότης Νικολόπουλος μαpτυpω :4νδρέας Μeλισσαρόπουλος μαpτυpω 
Κάρολος Δρακόπουλος άyvοων τήν ποσότητα Παναyιότης Κοτζαρέλης μαp
τυpω Δημήτριος :4vτωνόπουλος μαpτυpω 

δ Συμβολ. λ Παπατριανταφυλλίδης 
οι υπογραφές συνεχίζονται καί στήν δευτέρα σελίδα. 
:4λeξανδpής λιvαρδόπουλος μαpτυpω Γeώpyιος Κασιμ&κης μαpτυpω 
Μήτρος :4vτριόπουλος μαpτυpω Κανέλος Μοθωνιός μαpτυpω 
Κωνσταντής Βλόyιας μαpτυpω Νικόλαος Χeιλόπουλος μαpτυpω 
:4ναστάσης Tepβevτζrjς 

παpαστάτης μαpτυpω 

Γιάννης Σπυλιοτόπουλος μαpτυpω 
Δημήτpης Ζαφeιpόπουλος μαpτυpω 
Γeώpyιος :4θανασίου μαpτυpω 
Δ.Γeωpyίου Ζαρουχλιότης μαpτυpω 
Μανθατος Καλαριτόπουλος μαpτυpω 
Μfίτρος :4λeξανδρόπουλος μαpτυpω 
Μfίτρος Χpηστόπουλος μαpτυpω 
Παναyιότης Γαρουφαλής μαpτυpω 

• 

'Ηλίας Χαβαλόπουλος μαpτυpω 
Εμμανουήλ Μιχαλόπουλος μαpτυpω 

'Επικυpουται τό γνήσιον 

των &νω ύπογpαφων 

ό κατά τάς Π.Πάτpας Δ 

πpοσ. Μνήμων* 

Γεώpγιος Καλαμοyδάpτης 

τfj 12 'Ιουνίου 1829 

*'Επί Καποδιστρίου καθιερώθηκε ό θεσμός τών Μνημόνων. Τά καθ1]κοντά τους ~]ταν 
δμοια μέ τού σημερινού Συμοολαιογράφου. Τό 1834 ο[ Μνήμονες aντικαταστάθηκαν 
dπό τούς Συμοολαιογράφους. 
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Γιαννάκης Γαρουφαλfις μαρτυρώ 

Κωνσταντής Γαpουφαλfις μαρτυρώ 

Άpγι)pης Παναγ6πουλος μαρτυρώ 

eν Π.Πάτραις 

(ΤΣ) 

'Ομοίως καί πασών των &νω δπογραφών eπικυροίiται τό αύτών γνήσιον. 

δ mιος Γεώργιος Καλαμογδάpτης 
τfj 12 'Ιουνίου 1829 eν Π.Πάτραις 

'Επικυροίiται τό γνήσιον τfjς δπογραφfjς τε καί σφραγίδος του Π.Δημοσίου 

Μνήμονος Κυρίου Γ. Καλαμογδάρτη 

τήν 12 'Ιουνίου 1829 eν Π.Πάτραις 
(ΤΣ) οί Δημογέροντες 

Θάνος Μανζαβίνος 

'Ανδρέας Καλαμογδάpτης 
Εύθύμιος Ίεpwς. 

αρ. 2754. Κατ' αί'τησιν τοίi δποφαινομένου γνωστοίi μοι Κυρίου Βασιλείου 
Παπαντωνοπούλου κατοικοκτηματίου Πατρών, γενομένην eπί παρουσίct

τών προσωποφαινομένων καί eγνωσμένων μοι μαρτύρων Κυρίου Άγγελfj 

Σακέτου κτηματίου καί άναγνώστου Κρητικοίi Καφφετζfj κατοίκων 

Πατρών παρακατατίθεται τό παρόν εlς τόν Συμβολαιογραφικόν φάκελλον 

ώς πρωτότυπον κατ' αύτόν καί δίδεται πρός αύτόν άντίγραφον ίΟ-ον καί 

άπαράλλακτον. 

Τήν δεκάτην άπριλίου τοίi χιλιοστοίi όκτακοσιοστοίi τριακοστοίi eννάτου 

lτους εlς Π.Πάτρας 

Β. Παπαντων6πουλος 

'Αγγελής Σακiτος μάρτης δ Συμβολαιογράφος 

dναγvώστης Κρητικός μάρτης 'Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου 

(ΤΣ) 

άπαράλλακτον τφ παρακαταθέντι εlς τό γραφείον μου δίδεται πρός τόν 

αlτήσαντα κ0ν Βασίλειον Παπαντωνόπουλον. 

Τήν lκτην 'Οκτωμ. τοίi 18 τεσσαρακοστοίi τρίτου lτους eν Πάτραις 
δ Συμβολαιογράφος Πατρών 

Τ.Σ. 'Αθανάσιος Παπατριανταφυλλίδης». 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

130. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 169/58 

co αγωνιστής Παπαπαναγιώτου Σωτήριος γεννήθηκε στήν Σαλα
μίνα. Κατά τόν tερό αγωνα ελαοε μέρος σέ πολλές καί σημαντικές 
μάχες vπό διαφόρους όπλαρχηγούς καί διέθεσε μεγάλα χρηματικά 
ποσά γιά τίς ανάγκες του. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1839 τό όποίο vπογράφουν ot Νικηταράς, 
Νικ. Κριεζώτης, Μακρυγιάννης καί aλλοι τρείς όπλαρχηγοί καί αντί
γραφό του φυλάσσεται στά Α.Α. μaς πληροφορεί γιά τόν αγωνιστή τά 
έξης (Π.Σ.Φ. Νο 165): 

«Πιστοποιοίiμεν οί δποφαινόμενοι ότι γνωρίζομεν τόν Ίερέα Κύριον Σωτή

ριον Παππίi- Παναγιώτου Οlκονόμου eκ Σαλαμϊνος, ότι άπ' άρχάς τού 

δπέρ άνεξαρτησίας τοίi Ίεροίi άγώνος δπηρέτησε τήν πατρίδα στρατιωτικώς 
παρευρισκόμενος εlς πολλάς καί σημαντικάς μάχας καί eκστρατείας. Στα

θείς δέ τοιοίiτος καί eκτελέσας τά καθήκοντά του πρός τήν πατρίδα μέ δλον 
τόν ζήλον θυσιάζοντας καί τήν χρηματικήν του κατάστασιν λάδια καί 

λοιπά. Ώς κατά χρέος μας καί κατ' αί'τησίν του δίδομεν δικαιωματιχώς τό 
παρόν μας πρός αύτόν, ί'να τφ χρησιμεύσv δπου δεϊ καί δποφαινόμεθα. 

Άθfjναι τήν 28 'Ιουνίου 1839 
Νικήτας Σταματελ6πουλος Νικόλαος Κριεζώτης Συνταγματάρχης 

ήκολούθησεν εlς τήν δδηγίαν μου Κώστας λαγουμζfις 

μέχρι Δερβενίων καί 'Αθήνας. Γιαννάκης Κώστας 

Μοοφυγιάννης 

Γ.Σκουpτανιώτης 

'Επικυροίiται τό γνήσιον των άνωτέρω lξ Κ.Κ.Νικήτα Σταματελοπούλου 

Νικολάου Κριεζώτου Κώστα λαγουμτζfj, 'Ιωάννου Κώνστα, μακρυγιάννη 

καί Γ. Σκουρτανιώτου καί βεβαιοίiνται τά eνδιαλαμβανόμενα. 

eν Σαλαμίνι τήν 10 Ίουλ: 1839 
Ό Δήμαρχος Σαλαμίνος 

'Αντώνιος Μπιρμπίλης 

'Επικυροίiται τό γνήσιον τfjς άντιγραφfjς eξαχθείσης εκ των εlς χείρας του 
πρωτοτύπων eπιδειχθέντων ήμϊν. 

'Εν Σπέτσαις τήν 13"11ς 'Ιουνίου 1865 
Ό Δήμαρχος Σπετσιωτών 

(Τ.Σ) Μ.Γ.Οlκον6μου». 
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"Αλλο εγγραφο του ετους 1843 πού καί αυτό φυλάσσεται σέ αντί
γραφο στά Α.Α. είναι τό δίπλωμα απονομής στόν αγωνιστή του αργυ
ρου νομισματοσήμου πού εχει ώς έξης (Π.Σ.Φ. Νο 166): 

«'Αpιθ 1176 
Βασίλειον τfjς Έλλάδος 

Ή έπί τών Στpαη_ωτικών Γpαμματεία τfjς Έπικpατείας 
Πpός 

Τόν Κ.Παππfi Σωτήpιον Παπfi Παναγιώτην Οίκονόμου 
Ή Αύτοίί Μεγαλειότης δ Βασιλεύς ηύδόκησεν να δοθfί κατά συνέπειαν 
τών τfjς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834 καί 18130 Σεπτεμβpίου 1835 διαταγ
μάτων, είς τόν Κ Παπfi Σωτήpιον Παπά Παναγιώτου Οίκονόμου τό 
Άpyυpοίίν Νομισματόσημον, δι' &νταμοιβήν τών κατά τόν ύπέp &νεξαpτη
σίας πόλεμον έκδουλεύσεών του καί χοpηγετ είς αύτόν τήν &δειαν νά τό 
φέpv εlς κάθε πεpίστασιν. 
Τό δίπλωμα τοίί Νομισματοσήμου τούτου έγχειpίζεται δσονούπω 

Άθηναι τήν 9 Φευpουαpίου 1843 
Καθ' ύφηλήν διαταγήν τfjς Β.Α. Μεγαλειότητος 

(ΤΣ) ~. Βλαχόπουλος 

Πεpί &ποδόσεως τών 

Νομισματοσήμων εlς τά Σώματα 

τοίί πpώην Στpατοίί 
Στήν δευτέρα σελίδα αναγράφεται: 

Διά τοίί Υ πουpγοίί 

Ό Διευθυντής τοίί Γpαφείου 

Ν. Αvτλεp 

'Επικυpοίίται τό γνήσιον τfjς &ντιγpαφfjς έξαχθείσης έκ τοίί εlς χείpας του 

πpωτοτύπου έπιδειχθέντος ήμίν: 
έν Σπέτσαις τήν 13'Jv Ίουνι 1865 

δ Δήμαpχος Σπετιωτών 

(ΤΣ) Μ.Γ.Οlκοvόμου». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν εκτη τάξη τών αξιωμα

τικών. 
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131. ΠΑΠΑΠΕΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 169/76 

Ό Ίερεύς Παπαπετρόπουλος, &γνώστου ονόματος, γεννήθηκε στό 
Κεράσοοο του Μεσολογγίου. Μαζί μέ τούς γιούς του Σπύρο, Γεώργιο 
καί Μητρο ελαοε μέρος στόν &γωνα του 1821 καί ήταν μεταξύ των 
ύπερασπιστών του Μεσολογγίου. Κατά τήν εξοδο της Φρουράς 

('Απρίλιος 1826), οί γιοί του Γεώργιος καί Μητρος εφονεύθησαν. 
Αvτός δέ, ή σύζυγός του, ή κόρη του καί ό γιός του Σπύρος συνελή
φθησαν αιχμάλωτοι. 'Αργότερα ό ϊδιος, ή σύζυγός του καί ό γιός του 
ελευθερώθησαν. Παρέμεινε δμως αιχμάλωτη ή κόρη του. Τίς πληρο
φορίες αvτές γιά τήν τραγωδία της οικογενείας του Ίερέως Παπαπε
τρόπουλου &πό τό Κεράσοοο του Μεσολογγίου μa.ς τίς δίνει εγγραφο 
του ετους 1841 πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών δ ενα
πομείνας γιός του aγωνιστου Ίερέως, Σπύρος καί φυλάσσεται στά 

Α.Α. 
Τό περιεχόμενο του εγγράφου είναι το εξης (Π.Σ.Φ. Νο 167 καί 

167α): -
«ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι έπί τfi όpιζομέντι dπό τόν ποινικόν 

νόμον ποινfί καί έπί τfi ύποχpεώσει τfίς dνηκούσης πολιτικfjς dποζημιώ

σεως οτι ό Σπupος Παππαπετpόπουλος κάτοικος τοίJ χωpίου Κεpασόβου 

τοίJ δήμου Μακpινείας τfίς έπαpχίας Μεσολοyyίου έτων 40 dπ' dpχfjς τοίJ 
ίεpοίJ dyώνος έχpημάτισε στpατιώτης ύπό τήν όδηyίαν τοίJ dποβιώσαντος 

στpατηyοίJ Δ.Μακpfj, dpχηyoiJ ένός τοίJ στpατιωτικοίJ σώματος τfίς Αίτω

λίας καί ήμων, παpευpεθείς είς διαφόpους κ;τά των έχθpων μάχας, fίτοι 
είς Άypίνιον, Ζαπάντα, Κομπότι, Πέτα, Κεφαλόβpυσον, ΓαβαλοίJ, καί 

είς τάς τpετς πολιοpκίας του Μεσολοyyίου, οπου κατά τήν ένδοξον έξοδον 

τfίς φpουpaς flχμαλωτίσθη μετά τοίJ πατpός του ίεpέως τό έπάyyελμα, τfίς 

μητpός του, dπολυτpωθέντες έπειτα, καί μιας dδελφfjς του, Βασιλικfjς 

καλουμένης, έν αίχμαλωσί("f έτι διατελούσης, ·καί έφονεύθησαν δύω dδελ

φοί του, Γεώpyιος καί Mfjτpoς, ύπέp πατpίδος μαχόμενοι έπειτα σχηματι
σθεισών των χιλιαpχιων καί dκολούθως διοpyανωθέντων των ταyμάτων 
δέν έμεινε [πλέον] είς τήν στpατιωτικήν ύπηpεσίαν. Καθ' ολον δέ τό διά
στημα τοίJ πολέμου έδειξεν ζijλον καί &κpαν εύπείθειαν είς τούς dνωτέpους 

του, χωpίς νά λάβυ τήν πpοφουσαν dνταμοιβή. Κpίνομεν λοιπόν δίκαιον 

νά τ@ δοθfί dνάλοyος dμοιβή των πpός τήν πατpιδα έκδουλεύσεων καί 
θυσιών του, καί νά τ@ πληpωθωσι, ο[ δεδουλευμένοι μισθοί καί καθυστε
pούμενοι dπό τοίJ 1821-1826. 
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Διό τ@ δίδεται τό παρόν πιστοποιητικόν, ϊνα χρησιμεύσυ eνώπιον τfjς eξε

ταστικfίς eπιτpοπfίς. 

'Εν Μεσολοyyίφ τήν 2 Νοεμβρίου 1841 
Οί καθ' ολον τό διάστημα τοu άyωνος Ύπαρχηyοί τοu στρατιωτικοu 

σώματος, διοικουμέ.νου ύπό τοίJ Μακρfί. 

Πέτρος [ ] 
Ταγματάρχης καί μή Γνωplζοντος αύτοu Γράφειν ύπέ.yραφα eyώ δ συyyε
νής του Συμεών [ ] 

μητpος [ ] 
Ταγματάρχης 

Παρουσιασθέ.ντες οί &νωθεν μνημονευόμενοι ταyματάρχαι eνώπιόν μας 

ώμολόyησαν οτι τό περιεχόμενον τοίJ παρόντος πιστοποιητικοίJ εχεται άλη

θείας καί eyέ.νετο καθ' ύπαyόρευσιν τους eφ' ώ καί ύποyράφουσι δ μέ.ν 

αύτοχείρως δ δέ. ώς άyράμματος διά τοίJ συyyενούς του Συμεών [ ] . 
Μεσολ τήν 4 Νοεμβρίου 1846. 

δ Δήμαρχος Μεσολοy. 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

Π.Σ.Φ. Νο167 
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132. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 170/79 

·ο 
0

Ιερεύς Παπαχατζης γεννήθηκε στήν Λαμία (Ζητούνι). Άπό τόν 

τόπο καταγωγής του (Ζητούνι) ελέγετο καί Ζητουνιαίος. Στάδιά
φορα έγγραφα πού τόν &φοροϋν Κ!Χί φυλάσσονται στά Α.Α. &ναφέρε
ται ώς Ζητουνιαίος. 

·ο Παπαχατζης μαζί μέ τά παιδιά του Γεώργιο, Δημήτριο καί 

Κωνσταντίνο έλαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί πολέμησε σέ 
πολλές μάχες. , Από τόν , Απρίλιο τοϋ 1825 μέχρι τόν , Απρίλιο τοϋ 1830 
ύπηρέτησε ώς 0Ιερεύς τοϋ φρουρίου Παλαμηδίου στό Ναύπλιο &πό 
δπου καί &ποστρατεύθηκε ϋστερα &πό αίτησή του. 

Στά Α.Α. φυλάσσεται σέ &ντίγραφο έγγραφο τοϋ έτους 1829 πού 
ύπογράφει δ Θ. Γρίοας, στό οποίο &ναγράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 
168): 

« Ό Παππα Χατζής Ζητουνιαίος έστάθη εlς τήν ύπό τήν όδηyίαν μου φpο
pάν τoiJ Παλαμιδίου, έφημεpεύων τήν άyίαν 'Εκκλησίαν τoiJ άyίου 

'Ανδρέου, καί τpείς υ[ούς τoiJ ίδίου ώς στpατιώτας μfjνας 21: rfτοί-εί'κοσι 
lνα. έ'λαβον κατά καιρούς διά χειρός μου έκατό ypόσια 272: rfτοι διακόσια 
έβδομfjντα δύο (ο[ τέσσαpες αύτοί έ'λαβον αύτήν τήν ποσότητα dντάμα, 

πέpνων dνά yp:68) διά τά ύπόλοιπα μένουν νά ζητηθοiJν οποu dνίκει. Εlς 
lνδειξιν δίδεται τό παpόν μου. 

τfj 31 :αύyούστου 829 
έν Ναuπλίφ. 

ό πpcf;ην φpουpαpχος Παλαμιδίοu 

Θ: ypίβα; 
ίσον dπαpάλλακτον τfi:J πpωτοdJπφ 
έν λαμί(f τfj 22: 'Ιανουαρίου 1835 

Προσετέθη τό νόμιμον 

χαρτόσημον τάξεως Δραχμών μιας 

έν Λαμία τη 13 Μαίου 1846 

ο[ Δημογέροντες λαμίας. 

, Ακολουθοϋν δύο ύπογραφές. 

ό ταμίας Φθιώτιδος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

Στίς12 Μαί:ου 1846 οί γιοί τοϋ Παπαχατζη Δημήτριος καί Γεώρ
γιος - καί ενω δ πατέρας τους.δέν ήταν στήν ζωή - ύπέοαλαν στήν 
Νομαρχία Φθιώτιδος καί Φωκίδος αίτηση μέ διαταγή - «aφεση» τήν 
χαρακτηρίζουν οί ίδιοι - τοϋ διευθυντοϋ τοϋ τακτικοϋ στρατεύματος 

i 
i 
ι 
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ύποστρατήγου Τρέζελ του ετους 1830, ή δποϊα &.ναφέρεται στόν 
πατέρα τους καί δπως γράφουν <<ιiποδεικνύει τάς έπί πέντε eτη έκδουλεύσεις 

αύτοίi ώς ίεpέως τοίi Φpουpίου Παλαμιδίοω>. 

Τό κείμενο του εγγράφου αuτου, πού φυλάσσεται στά Α.Α. εχει ώς 
έξης (Π.Σ.Φ. Νο 169): 

«Ναύπλιον 30'Απpιλλίου112 Μαίου 1830 . . 
Διαταγή 

·Κατά τούς σκοπούς τijς Αύτοίi Έξοχότητος τοίi Κυβεpνήτου τijς Έλλάδος, 

δίδεται εiς τόν Κύpιον Παπα Χατζfίν, Ιεpέα τοίi Φpουpίου Παλαμηδίου, 

κατά ζήτησίν του, ή &δεια νά παpαιτήCΤ(j τήν έκτέλεσιν τοίi χpέους τούτου 
,, ,, ,, ' ,, ,, ,, λ β δ' 

και να Π1]yαινει εις τον τοπον του την ει α ιαν. 

Δίδων τήν παpοίiσαν &φεσιν, μέ εύχαpιστησίν μου άποδίδω eντιμον μαpτυ

pίαν διά τά f]θη καί τά άyαθά πpοτεpήματα τοίi Ίεpέος Παπa Χατζη δστις 

κατά πέντε χpόνους έξετέλεσε πάντοτε τά χpέη του ώστε ήξιώθη τijς φιλίας 

καί άyάΠ1}ς δλων δσοι τόν έyνώpισαν. 

Ό Στpατοπεδάpχης 

Γενικός Διευθυντής του Τακτ. στpατοίi 

ύπογ Τpέζελ 

Πpοσετέθη τό νόμιμον χαpτόσημον τάξεως λεπτών πεντήκοντα 

'Εν Ααμί~ τήν 13 Μαίου 1846 
ό ταμίας Φθιώτιδος 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
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133. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΙΠΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.170/90 

co <Ιερεύς Παπαχριστόπουλος Δημήτριος γεννήθηκε στό χωριό 
τοϋ "Άργους Λάλουκας. Πρό τής επαναστάσεως &.λλά καί μετά &.πό 
αvτήν ήταν δημογέρων καί πληρεξούσιος της περιοχής του. 
Κατά τήν διάρκεια τοϋ &.γωνος διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά 

(περισσότερα &.πό 20.000 γρόσια), γιά τίς &.νάγκες του. 'Έλαοε μέρος 
σέ πολλές μάχες κατά των Τούρκων καί των, Αράοων καί διακρίθηκε 

κυρίως κατά τήν πολιορκίαν τοϋ φρουρίου της, Ακροναυπλίας. 

Τό εγγραφο πού μας δίνει πληροφορίες γιά τόν &.γωνιστή είναι τοϋ 
ετους 1846, ύπογράφεται &.πό τούς Νικηταρά., Ίωάννη Θ. Κολοκο
τρώνη, Δ. Τσόκρη, Χατζή Χρήστο καί Π. Γιατράκο, φυλάσσεται στά 

Α.Α. καίγράφει (Π.Σ.Φ. Νο 170): 
«Πιστοποιοίiμεν 

"Οτι, ό αlδεσημότατος 'Ιερεύς Κ. Δημήτριος Παπαχpηστόπουλος έκ τοίi 

χωρίου Ααλούκα Δήμου &ρyους, έπί Τουρκοκρατείας, καί &πό τfjς έποχijς 

καθ' fίν ή Σάλπιyξ τfjς Πατρίδος 7jχησε κατ' &πόλυτον θέλησιν των Συy

χωpίων του διετέλει Δημοyέpον καί πληρεξουσιος των, &πό δέ τfjς &ρχijς 

τοίi 'Ιεροίi &yώνος, οχι μόνον συνεισέφεpεν έκτων lδίων κατά τά αναχεί

pας του πιστοποιητικά του, πλέον των εί'κοσι χιλιαδων ypοσίων τοτέ 

Τουρκικων εlς Κυκλοφοpίαν Νομίσματα, &λλά καί ό Ίδιος eτpεξεν εlς τό 

πέδιον τfjς Μάχης, Νουθετων καί προτρεπων τούς παρεβρισκομένους εlς 

τά πεδία 'Έλληνας νά έμμένωσιν μ' ολην τήν καpτερίαν εlς τάς Καταδpο

μάς τοίi έχθpοίi. Τοίiτος δέ έβρέθη εlς τήν Πολιορκείαν τfjς &κpόναυπλίας 

μέ τόν Σταυpόν καί τά οπλα εlς τάς χείρας. Έθpιαμβευσεν κατά τοίi 

έχθpοίi μέχpι τijς &λώσεως. &πό δέ τijς έποχijς έκείνης eτpεξεν &μέσως, 

καί παρεβρέθη εlς ολας τάς Κατά τοίi Δραμαλη Μάχας μετά δέ τούτο 

Μετέβη καί διέμεινε εlς τήν πολιορκείαν τfjς Τpιπόλεως μέχρι τfjς &λώ

σεως { ] τfjς &κροκορινθίας καί έπομένως εlς Ο.λας τάς Κατά τοίi Ίμπραϊμ 
Μάχας εδειξεν Καρτερίαν καί έπιμονή Κατά τοίi εχθρου {επομένως] μετά 

τήν έλευσιν τοίi &οιδήμου Κυβερνήτου έπανελθών εlς τά χpέη του Δημοyέ

ροντος καί 'Ιερέα συνάμα δέ καί πληpεξούσιος των Συyχωριανων του [ ] 
τοιοίiτος μέχpι τοίi eτους 1833. εφ' οδ ή Α. Β. ό Σ ήμων Βασιλεύς [ ] 
{ ] τfjς Έλλάδος έπανijλθε ε~ τόν τfjς Ίεροσυνης βίον διδάσκων τό θείον 
κάί 'Ιερόν ευαyyέλιον προτρέπων καί Νουθετων συνάμα τό εlς τόν 

Σ.Βασιλέα Σέβας τήν ύποταyήν εlς τούς Νόμους καί ομως παρηyyονίσθη. 

. 1 

! 1 



426 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Εiς πίστωσιν αύτοίJ τούτου yέyονε τό παρόν μας καί δίδεται εiς χειpας_ του 

διά νά τφ χρησιμεύσυ οπου δετ. 

έν 'Αρyει τfj 23 απριλίου 1846. 
Νικηταρας Δ: Τσόκpης 'Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης 

Σταματελόπουλος Χατζη Χpηστος Π. Γιατράκος». 
Στήν έπομένη σελίδα τοϋ εγγράφου ό Δήμαρχος"Αργους επικυρώ-

νει τήν γνησιότητα των ύπογgαφων των όπλαρχηγων. 

« Έπικυροuται ή γνησιότης των οπισθεν πέντε όποyραφων rfτοι των 
Νικήτα Σταματελοπούλου Δ. Τσόκρη, Χατζfj Χρήστου 'Ιωάννου Θ. 

Κολοκοτρώνη καί Π. Γιατράκου. 

έν '~ρyει τήν 21Σεπτεμβρίου1846 

ό Δήμαρχος '~ρyους 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
Γιά «τάς πολιτικάς καί στρατιωτικάς έκδουλεύσεις του» ή επιτροπή κατέ

ταξε τόν αγωνιστή στήν έοδόμη τάξη των &ξιωματικων. 

Π.Σ.Φ.Νο170 
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134. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 'Ή ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΑΙΙΑrΩΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.170/103 

Ό Παπαχριστόπουλος η Παπαχρίστου Ίωάννης (Παπαϊωάννης) 

γεννήθηκε στό Γαλαξίδι τό ετος 1772. Μέ τήν εναρξη τής επαναστά
σεως τού 1821 επικεφαλής συμπολιτών του ελαοε μέρος στήν πολιορ
κία τού φρουρίου των Σαλών.ων(" Άμφισσας) μέχρι της πτώσεώς του, 

καθώς καί σέ πολλές aλλες μάχες. 

Σέ εγγραφο τού ετους 1846 τό όποϊο φυλάσσεται στά Α.Α., &φού 
&ναφέρεται ή δράση τού Παπαϊωάννη προστίθεται: «άντέχων πάντοτε 
είς τάς κατά των έχθρών μάχας παρατήσας τό ίοιον αδτοίJ συμφέρον καί οίκοyέ

νειαν ολα, έκτός τοu οτι κατέστη πένης άπέκτησεν καί έκ των πολλών κόπων καί 

άyώνων τήν ποδαλ yίαν rfδη έ'χων έβδομήκοντα τεσσάρων έτών ήλικίαν εύρίσκε

ται κατάκητος καί άνίκανος τοu έρyάζεσθαι». 

Πιστοποιητικό τού ετους 1846 πού υπογράφει ό Νάκος Πανουριaς 
καί υπέοαλε στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών ό γιός τού Ίερέως, 
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, γράφει σχετικά μέ τήν δράση του &γω

νιστοίJ (Π.Σ.Φ. Νο 171): 
«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τv όριζομένv άπό τόν ποινικόν Νόμον 

ποινfj καί έπί τfj ύποχρεώσει τfjς άνηκούσης πολιτικijς άποζημιώσεως, οτι 

ό Ίερεύς Παππά 'Ιωάννης Παππαχριστόπουλος, κάτοικος τijς πόλεως 

Γαλαξειδίου τοu Δήμου Γαλαξειδίου τijς έπαρχίας Παρνασσίδας έτων 

έβδομήκοντα τεσσάρων, έχρημάτισεν ύπό τήν όδηyίαν μου ώς άξιωματικός 

(Μπουλουξijς) φέρων μεθ' έαυτοu έξήκοντα στρατιώτας, καί παρευρέθη είς 

τάς κατά [ ] μάχας, οίον είς τήν πολιορκείαν τοu φρουρίου Σαλώνον είς 
τάς έκστρατίας ύπάτης, Γραβιfiς, Βασιλικοu ι!iμπλανης καί Ναυπάκτου. 

Καθ' ολον δέ τό διάστημα τοu πολέμου έ'δειξεν ζηλον καί ύπακοήν είς τούς 

άνωτέρους του καί δέν άνταμίφθη παντελώς. Διό τοu δίδεται τό παρόν διά 

νά τοu χρησιμεύσv είς τήν έξεταστικήν έπιτροπήν. 

'Εν Άμφίσσv τήν 5 'Οκτωβρίου 1846 
Ν. Παvοpι«ζ 

Έπικυροuται ή γνησιότης τfjς άνωτέρω ύποyραφijς 

τοu Κ Νάκου Πανορια ύποστρατήyου 

Άμφισσα τήν 28 'Οκτωβρίου 1846 
ό Δήμαρχος Άμφίσσης 

(ΤΣ) Α. κεχαyfΒ;». 
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Γιά τούς &γώνες καί τήν δραστηριότητά του ό Παπαϊωάννης κατε

τάχθη &πό τήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών στήν έοδόμη τάξη των 
&ξιωματικών καί ετιμήθη μέ τό &ργυροuν νομισματόση μον (Π.Σ. Φ. 
Νο 172): 

«Αριθ 4389 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Πρός 

Τόν Κύριον Παππfi 'Ιωάννην Παππfi Χρήστου έκ Γαλαξειδίου. 

Ή Αδτοu Μεγαλειότης ό Βασιλεύς, ηδδόκησε νά έyκρίνv νά δοθfί κατά 

συνέπειαν τών τijς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1834 καί 18130 Σεπτεμβρίου 
1835 διαταγμάτων είς τόν Κύριον Παππά 'Ιωάννην Παππά χρήστου τό 
Άρyυρουν Νομισματόσημον, δι' άνταμοιβήν τών κατά τόν ύπέρ άνεξαρτη

σίας πόλεμον έκδουλεύσεών του, καί χορηγεί είς αδτόν τήν ι!iδειαν νά τό 

φέρv είς πfiσαν περίστασιν. 

Τό δίπλωμα τοu Νομισματοσήμου τούτου έyχειpίζεται όσονούπω. 

Άθijναι τήν 30 Μαρτίου 1844 
Ό 

Περί άπονομijς 

'Αριστείων τοu άyώνος 

Γραμματεύς 

(ΊΣ) υπογραφή. 
Ό Διευθυντής τοu Γραφείου 

υπογραφή». 

! 

J i 



Π.Σ. Φ. Νο 171 Π.Σ.Φ.Νο172 
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135. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.171153 

·ο Δημήτριος Παρθενόπουλος γεννήθηκε στήν 'Ύδρα. Τό 1819 
εμυήθη στήν Φιλική 0Εταιρεία &.πό τόν 'Άνθιμο Γαζη. Έργάσθηκε 
δραστηρίως γιά τήν διάδοση τών σκοπών της 0Εταιρείας καί εμύησε 
πολλούς συμπολίτες του στούς σκοπούς της. 

Τό 1822 έγινε 0Ιερεύς. Προηγουμένως ijταν, Αναγνώστης. Καί &.πό 
τήν θέση αvτή εργάσθηκε γιά τήν επιτυχία της επαναστάσεως. Γιά 
τούς &.γώνες καί τίς θυσίες του ή επιτροπή τόν κατέταξε στήν εοδόμη 

· τάξη τών &.ξιωματικών."Επίσης τιμήθηκε μέ τό &.ργυροϋν &.ριστεϊον. 
Στά Α.Α. σώζεται επιστολή τοϋ Δ. Παρθενόπουλου πρός τήν επί 

τών θυσιών καί &.γώνων επιτροπή &.πό τήν όποία &.ντλοϋμε πληροφο
ρίεςγιά τόν &.γωνιστή (Π.Σ.Φ. Νο 173καί173α): 

«Πpός τήν Σεβ: τήν έπί των θυσιών καί άγώνων έξεταστικήν έπιτpοπήν. 

Ό ύποφαινόμενος κατά τφ 1819 [τος, εύpεθfjς εlς Κωνσταντινούπολιν διά 
έμποpικάς μου ύποθέσεις, μοί έκοινοποιήθη παpά τοu Άοιδήμου Άνθιμου 

Γαζfj, (διατpίβοντος έκεί εlς ταύτην τήν έποχήν) τό μυστήpιον τfjς φιλικfjς 

Αlτεpίας, άποβλέπον τήν άνέγεpσιν καί έλευθεpίαν τfjς πατpίδος, χειpοτω

νιθείς παpά τοu [Ίεpέως}'Ανθίμου Γαζη Ίεpεύς* των 'Ελευσινίων, άπό

στολος καί ύπηpέτης τοu Ίεpοu μυστηpίου τούτου, κατά τό έπιχείpας μου 

έφοδιαστικόν lγγpαφον, Πpοσφέpον εlς αύτόν κατά τήν δυναμήν μου συν

δpομήν χpηματικήν διά τόν καλόν έκείνον σκοπόν γpόσια τουpκικά τοu 

τότε καιpοu τpιακόσια Άpιθ 300 7jτι τάλληpα δίστηλα πεντήκοντα Άpιθ. 
50. 
'Έκτοτε μέχpι τfjς ένάpξεως τfjς έπαναστάσεώς μας κατά των τυpάνων τfjς 

πατpίδος ώς γνήσιον τέκνον τfίς έλλάδος δέν ελειφα νά έκπληpόσςι.; τό 

χpέος μου πpός αύτήν έμέσως καί dμέσως, κινών πάντα λίθον, καί σπύpων 

των σπόpων τοuτον οπου καί οπως εδει εlς τούς καλούς καί χpηστούς όμο

γενείς έ'λληνας, νύκτα καί ήμέpαν άγωνιζόμενος διά νά έντυπώσφ ένδομύ

χως εlς τήν φυχήν τους τό αi'σθημα τfjς έλευθεpίας τfίς πατpίδος, καί τό 

&σπονδον μίσος κατά των τυpάνων αύτfjς, καί τfί θεία δυνάμη έκέpδησα 

οχι ολίγους, καί έξ' αύτων τινές &πέθαναν ένδόξως καί ήpωϊκός εlς τόν 

*"Ιερέας ι]ταν οαθμός στήν Φιλικιj 'Εταιρεία aνώτερος aπό τούς Βλάμηδες 1f Άδελφο
ποιτούς καί συστημένους. Οί ίερεϊς τιjς Φιλικής' Εταιρείας δέν 1]ταν d.ιι:αραίτητο νά εlναι 
κληρικοί. 'Από τούς δρκους πού εδινωι οί κατηχούμενοι, ό δρκος τών ίερέων περιείχε τίς 

πιό ζωντανές eκφράσεις ( Εγκυκλ. Χάρη Πάτση τόμ 22 σελ. 157). Οί ίερεϊς εlχαν τό δικαί
ωμα τής κατη χιjσεως τών προσηλύτων. 

.. ·τ·'+.·.·.·.·· .. · 

1 
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Ίεpόν άγώνα. 

Καί οχι μόνον τούτο έξετέλεσα καθ' οτι 7jτον χpέος μου (κατά τόν Ίεpόν 
οpκον τfjς πατpίδος όπου οpκίσθην) άλλά καί πpίν τfjς έπαναστάσεως καί 
εlς τήν έπανάστασιν έπpόσφεpα εlς τινας συναδελφούς έξ' έδικά μου χpή
ματα, καί συνδpομάς &λλον καθώς φαίνονται εlς τάς έπισυναπτωμένας 
άποδείξεις ύπ' Άpιθ. 1.2.3.4. 

Κατά δέ τι;(> 1822 [τος, τfί θεί~ φήφςι.; καί τfί συνεναίσει των συμπολιτών 
μου άνέβην εlς τό μέγα τfjς Ίεpωσύνης dξίωμα, καί έπειδή έδέχθην τό τοι
ούτων Ίεpόν έπάyyελμα lπpεπε νά διπλασιάσω τόν ζfίλον ύπέp πατpίδος, 
καθώς καί δέν έ'λειφα νά πpοτpέπφ καί νά ένθουσιάζω καί έyκαpδιόνω έν 
καιpij.> τοu Ίεpοu άγώνος τούς συμπολίτας μου εlς τό νά έξακολουθοuν τόν 
<Τ''' 't'.-λ λζι' '' '' J.εpον αγωνα με ι.,η ον συναυ ι ομενος μετ αυτών, και εν τοίς οiχοις, καί 

έπ' έκκλησίας, συμβουλεύων καί νουθετών eνα εκαστον. 
Καί μετά τήν άπελευθέpωσιν τοu lθνους, καί έ'λευσιν τοu Βασιλέως δια
τελών ών πιστός καί dφοσιωμένος εlς τόν Συνταγματικόν θpόνον, συντελέ
σας οχι ολίγον διά τfjς Πνευματικfjς διαγωγfjς, καί εlς τά κατά χαιpούς 
τfjς πατpίδος Εlpηνοδικεία καί λοιπάς άpχάς, έπιφοpτιζόμενος τάς Πνευμα
τικάς έξετάσεις άφοpώσας τήν έξακpίβωσιν τfjς άληθείας, καί άνακάλυφιν 
διαφόpον πολυπλόκων καί κεκαλυμμένων ύποθέσεων διά τήν άνήκουσαν 
τfjς δικαιοσύνης άπόδοσιν ώς άποδικνύεται άπό τά πpός iμέ δοθέντα συγ
χαpητήpια lyypαφα των Εlpηνοδικείων τά όποία έπισυνάπτω, όμοu καί έν 
άποδεικτικόν των συμπολιτών μου πεpί τfjς διαγωγης μου. 
'Όθεν lνεκα των πpοηpημένων μικpων θυσιών μου, άναβαινόντων έπέκεινα 
των διακοσίων πεντήκοντα ταλλήpων διστήλων, καί τοu διακαούς ζήλου 
μου ύπέp τfjς έλευθεpίας τfjς πατpίδος, ύπέp 7jς έκοπίασα πολύ καί έγώ τό 
τέκνον της (τήν όποίαν θεία βουλή βλέπω έλευθέpαν) Πpοστpέχω εlς τήν 
Σεβ. ταύτην έπιτpοπήν των dμειβων καί άποζημηόσεων, όπως έγκpίνει 
άνάλογον πpός έμέ άμειβήν, καί άποζημήοσιν των dγώνων καί μικpών 
θυσιών μου, οντα έπιφοpτισμένον πολυάpιθμον καί άδύνατον οlκογένειαν, 
τpία θυλικά εlς νόμιμον ήληκίαν, χωpίς νά lχω κανέναν πόpον νά τά οlκο
νομήσςι.;, έπειδή δέν lχω οδτε έκκλησίαν lδιόκτητον, άλλ' οίfτε &λλον 
κτήμα ύπάpχει εlς έμέ. ζων καί ύστεpούμενος καί αύτών των άπολύτως 
άναγκαίων. καί μένω μέ τό djήκον σέβας. 

Εύπειθέστατος ό Δημfιτpιος Ίεpεύς Παpθεvόπουλος». 
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Τό περιεχόμενο τοϋ εγγράφου μέ τό όποιο απενεμήθη στόν αγωνι
στή τό αργυροϋν αριστεΙον εlναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 174): 

«Αριθ 1557 
ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

'Αθ!jνω τfj 17 Μαρτίου 18 ... 
Πρός τόν Δ.Παρθενόπουλον Ίερέαν 

Ή έπί των Ναυτικών Γραμματεία τfjς 'Επικρατείας σπεύδει νά σάς διευ

θύνυ έ'yκλειστον τό άρyυροίJν άριστετον, τό όποιον ή Α.Μ. ό Βασιλεύς 

ηόδόκησε νά άπονείμυ πρός σέ, εlδοποιοίJσά σε συyχpόνως, οτι άκολούθως 

θέλει ληφθfj φροντίς καί πεpί τfjς άποστολfίς τοίJ άνήκοντος διπλώματος. 

Περί τfjς λήφεως τοίJ άριστείου θέλει εlδοποιηθη ή Γραμματεία. 

Περί άπονομfίς τοίJ άρyυροίJ 

άριστείου ». 

Ό Γραμματεύς τfjς 'Επικρατείας 

(ΤΣ) Κ: ΚαvάΡ7Jς 

"Ο αγωνιστής Δημ. Παρθενόπουλος μαζί μέ τά aλλα του δικαιολο
γητικά εlχε ύποοάλει στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών καί τό εφο
διαστικό εγγραφο πού εlχε από τήν Φιλική "Εταιρεία. Τό Εφοδιαστικό 
εlναι αuτό πού απεικονίζεται στό Π.Σ.Φ. Νο 175: 

Ι. 
1 
1 
1 . . . 
' \ 

Π.Σ.Φ.Νο173 
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136. ΠΑΤΖΙΑΟΥΡ ΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 172 

439 

Ό 0Ιερομόναχος Κυπριανός Πατζιαούρας γεννήθηκε στήν 0Υπάτη. 

'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση του 1821 ώς ύπαρχηγός του , Α νδρί
. τζου Σαφάκα καί κατά τήν μάχη των Κραοάρων τό 1826 εφονεύθη. 

Τό 1865 ή &.δελφή του φονευθέντος &.γωνιστου, Μαρία Γ. Πατζια
ούρα ύπέοαλε α!:τηση στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιων καί ζητουσε 
νά &.μειφθεϊ γιά τούς &.γωνες καί τήν θυσία του &.δελφου της. Μέ τήν 
α!:τησή της ύπέοαλε καί δύο εγγραφα του Ι.δίου ετους τά όποϊα &.ναφέ
ρονται στήν δράση του 

0

Ιερομονάχου &.γωνιστου Πατζιαούρα. Καί τά 
δύο αuτά εγγραφα φυλάσσονται στά Α.Α. Τό πρωτο πού ύπογράφουν 
δύο κάτοικοι της 

0

Υ πάτη ς γράφει (Π.Σ. Φ. Νο 176): 
«έν ύπάτv τήν 15 'Ιουνίου 1865 

Οί ύποφαινόμενοι κατοικοκτηματίαι τού Δήμου Υπάτης πιστοποι

οϋμεν οτι τά ένδεικτικά τοϋ ποτέ Κυπpιανοϋ άyωνιστοϋ, δι' ών άποδει

κνύεται οτι οuτος είΧεν βαθμόν Ταξιάpχου, δοθέντα παpά τfjς πpοσωpινfίς 

Διοικήσεως τfjς Έλλάδος κατά τήν 22. Φευpουαpίου τοϋ [τους 1825 [ } 
[ ] πpός τόν pηθέντα Κυπpιανόν, &τινα εϊδομεν οφθαλμοφανώς εύpισκό
μενα είς χείpας τοϋ άξιωματικοϋ Κωστά Παπακώστα [ ] , οστις δυστpοπετ 
νά παpέξυ ταϋτα πpός τήν άδελφήν τοϋ άναμνησθέντος Κυπpιανοϋ Μαpίαν 

Γεωpyίου Πατσαούpα, άπαιτων παp' αύτfjς χpηματικήν έξαyωpάν, των 

ένδεικτικών τούτων, καί ή αίτούσα δέν [χει νά πληpώστι rjδη πpός τόν 

κατακpατοϋντα αύτά. 

είς πίστωσιν τούτων, παpέχομεν αύτfj τό παpόν μας κατ' αϊτησίν της, οπως 

τfj χpησιμεύστι lνθα δετ. 

οί πιστοποιοϋντες 

, Ακολουθουν δύο ύπογραφές». 
Τό δεύτερο εγγραφο τό όποϊο εlναι πιστοποιητικό του Δημάρχου 

0Υπάτης ύπογεγραμμένο καί &.πό δύο μάρτυρες &.γωνιστάς, &.ναφέρε
ται στήν δράση καί τόν θάνατο του 0Ιερομονάχου Κυπριανου καί γρά

φει (Π.Σ.Φ. Νο 177): 

• 
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«Αρίθ 731 
'Εν ύπάτv τήν 16. 'Ιουνίου 1865 

ό Δήμαρχος ύπάτης 

Πιστοποιfj οτι ή Μαρία Γεωρyίου Πατζαούρα κάτοικος πρό 

χρόνων ύπάτης καθ' &ς πληροφορίας καί βεβαιώσεις έλάβαμεν παρά τών 

κάτωθι δύο προσυποyεyραμμέ.νων άξιοπίστων μαρτύρων Κυρίων Βασιλείου 

Θ. Μυλωνα Ταyματάρχου καί Ζαχαρία Κ. Παπαyιάννη άρχαίου ύπαλ

λήλου κατοίκου ένταίJθα είναι yνησία αύταδέ.λφη τοίJ ποτέ. Ίερομονάχου 

ΚυπριανοίJ Γεωρyίου Πατζιαούρα φονευθέντος κατά τό eτος 1826 εlς 
Κράββαρα οτε άντιπροσώπευε τόν όπλαρχιyόν Κραββάρων Άνδρττζον 

Σιαφάκαν ώς. διακεκριμένος άξιωματικός αύτοίJ καί οτι ή pηθετσα Μαρία 

Γ. Πατζιαούρα είναι ή μόνη έπιζώσα κληρονόμος αύτοίJ fίτις ήδη eχουσα 

yεροντικήν ήλικίαν εύρίσχεται &πορος μή eχουσα τά πρός τό ζfjν άναπόφευ

κτα μέσα εύρισχομέ.νη εlς μετρίαν κατάστασιν. 

Πρός βεβαίωσιν Οθεν τούτου δίδεται πρός αύτήν τό παρόν οπως 

τfj χρησιμεύσει άνηκόντως, 

οί Μάρτυρες 

ΒΜυλων&ζ 

[ 1 

ό Δήμαρχος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

0Η επιτροπή &.γώνων καί θυσιων κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν 
πρώτη τάξη των ύπαξιωματικων. 

.. 

Π.Σ. Φ. Νο 176 
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137. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ: Κ. 172 
00 °Ιερεύς Πέτρος Παυλόπουλος γεννήθηκε στό χωριό Ζούρτζη της 

Όλυμπίας. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση &.πό τήν &.ρχή εως τό 
τέλος. Πολέμησε στά Μεσσηνιακά φρούρια, στά Δερβενάκια, στό 
Ναυαρίνο κατά τοϋ Ίμπραήμ καί &.λλοϋ. Γιά τίς &.νάγκες τοϋ &.γώνος 
διέθεσε μέρος της περιουσίας του. 

'Έγγραφο τοϋ ετους 1846 τό όποίο φυλάσσεται στά Α.Α. μας πλη
ροφορεί γιά τήν δράση τοϋ 0Ιερέως Πέτρου Παυλοπούλου τά έξης 
(Π.Σ.Φ. Νο 178): 

«Πιστοποιοίiμεν οί 6ποφαινόμενοι πpf/;ην όπλαpχηyοί των Έπαpχιων 

Τpιφυλίας καί 'Ολυμπίας, νίiν δέ άξιωματικοί τfίς Β. Έλληνικfjς Φάλαy

yος οτι ό εκ τοίi χωpίου Ζούpτζης τfίς Φυyαλίας τfίς επαpχίας 'Ολυμπίας 

αlδεσιμώτατος Σακκελάpιος Πέτpος Παυλόπουλος &μα fjχησεν ή Σάλπιyξ 

τfίς ελευθεpίας καί άνυφώθη ή Σημαία αδτfίς κατά τοίi Τυpανικοίi Ζυyοίi 

καί τήν άποτείναξιν αδτοίi ελαβε τά οπλα εlς χείpας καί eτpεξε μαχόμενος 

6πέp Πατpίδος καθ' ολας τάς κατά των εχθpων μάχας. 'Ιδίως δ{ Παpευ
pέθη καί έ'λαβε μέpος ενεpyητικόν φpοντιστής εlς τάς Πολιοpκίας των Μεσ

σηνιακών Φpουpίων fjτοι τfjς Μεθώνης καί Νεόκαστpου, καί εlς τάς 

Μάχας τοίi Δpάμαλη εlς Δεpβενάκια, καί εlς ολας τάς κατά των Άpάβων 

Μάχας διακpινόμενος πάντοτε μέ eνθεpμον ζηλον καί καpτεpίαν 6πέp τfίς 

άνεξαpτησίας τfjς Πατpίδος. Ό &νθpωπος οδτος οδχί μόνον σωματικώς 

άλλά καί 6λικως εθυσίασεν 6πέp Πατpίδος ώς γνήσιον αδτfίς τέκνον &δpως 

καί οπως ήδύνατο νά εξοδεύσει είς καλός καί "ενθεpμος ζηλωτής τfίς Πατpί
δος. 

Ταίiτα οlδότες πιστοποιοίiμεν διά τού παpόντος τό όποιον δίδομεν εlς 

χείpας τοίi εlpημένου αlδεσιμωτάτου Σακκελαpίου Πέτpου Παυλοπούλου 

πpός χpfjσιν του. 

εν Κυπαpισσίef τή 20 Ίαννουαpίου 1846 
οί όπλαpχηyοί 'Ολυμπίας. Οί όπλαpχηyοί Τpιφυλίας 

'Ακολουθοϋν τρείς ύπογραφές. μήτpος αναστασόπουλος 
συνταγματάρχης 

dναyvώστης σαμπp7]ς λοχαγός 

• θεοδωpος [ ] λοχαγός». 
'Άλλο !iγγραφο επίσης τοϋ ετους 1846 μας δίνει καί aλλες πληρο

φορίεςγιά τήν δράση τοϋ &.γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 179): 
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«Πιστοποιητικόν 

iν Κυπαpισ. τήν 9. Νοεμβpίου 1846. 
Οί ύποφαινόμενοι όπλαpχηyοί τfjς iπαpχίας Τpιφυλίας Πιστοποιουμεν 

iπί τfj όpιζομένη &πό τόν Ποινικόν Νόμον Ποινfj, καί iπί τfj ύποχpεώσει 

τής Πολιτικfjς &ποζημειώσεως, οτι ό iκ του χωpίου Ζούpτζης του Δήμου 

φιyαλίας, ύπαyομένου τότε εlς τήν iπαρχίαν Τριφυλίας, νυν δέ τfjς 'Ολυ

μπίας ίερεύς Σακκελάριος !Ίέτpος Παυλόπουλος, &μα fίχησεν ή Σάλπιyξ 
του ύπέρ &νεξαρτησίας τfjς Πατρίδος ίεpου &yώνος, έ'λαβεν &φ' ένός τόν 

Τίμιον Σταυpόν καί &φ' έτέpου τά οπλα εlς χείρας, καί eτρεξε κατά των 

iχθρών μετ' iνθουσιασμου παραυpεθείς εlς τήν iν Ναβαρίνφ μάχην διωpι

σμένος φpοντιστής του Στρατοπαίδου, καί iξοδεύσας καί &φ' έαυτου, πpός 

δέ εlς τάς μάχας τfjς Τpιπολιτσάς τών Πατρών κατά τό 182 ... , εlς τά 
Δεpβενάκια τήν Μεθώνην κατά τό 1822, εlς τά 1825 εlς Ναβαρίνον, καί 
εlς τά 1827 Μεθώνην καί Κορώνην εlς πίστωσιν τούτου iyένετο τό παpόν, 
διά νά τξ!J χpησιμεύσrJ οπου δετ. 

ΆκολουθοiJν τρεϊς ι'Jπογραφές». 
Στήν δευτέρα σελίδα τoiJ εγγράφου δ Δήμαρχος Κυπαρισσίας «iπι

κυpώνει τήν γνησιότητα τών τpιών ύποyραφών του τέ Στpατηyου ... καί τών δύο 
&ξιωματικών Τριφυλίας». 

Ή επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν εοδόμη τάξη των &.ξιωμα
τικων. 

'· 

Π.Σ.Φ.Νο178 



Π.Σ. Φ. Να 179 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 447 

138. ΠΑΤΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.172/44 

Γιά τόν 
0

Ιερέα Ίωάννη Πατραϊο, εγγραφο τοϋ ετους 1835 πού 
φυλάσσεται στά Α.Α., ύπογράφεται &πό τήν Δημογεροντία Πύλου, 
πιστοποιεϊται &πό τόν Εtρηνοδίκη Πύλου καί επικυρώνεται &πό τόν 
'Έπαρχο Μεθώνης, μας πληροφορεϊ δτι: «Ό ίερεύς 'Ιωάννης Πατραίος 
έγεννήθη εiς τήν Πύλσν καί &πέθανε τήν 25 'Απριλίου 1821. Δέν έπρόφθασε νά 
ύπηρετήσr.J στρατιωτικως διότι άμέσως μετά τήν eγερσιν τfjς έπαναστάσεως έσυλ

λήφθη μετά τfjς σiκσγενείας του καί άπεκεφαλίσθη μετ' όλίγσν άπό τούς 'Οθωμα

νούς». 

"Αλλο εγγραφο σχετικό μέ τόν 0Ιερέα Ίωάννη Πατραϊο εlναι πιστο
ποιητικό τοϋ Δημάρχου Πύλου τοϋ ετους1845 στό όποϊο &ναγράφο
νται ό τόπος καί ό τρόπός πού εφονεύθη ό [ερωμένος α-Uτός (Π.Σ.Φ. 
Νο 180): 

«άριθ 3144 
έν Πύλφ τήν 24 Νοεμβρίου 1845 

Βασίλειον τfjς Έλλάδσς 

Ό Δήμαρχος Πύλου 

Πιστοποιεί οτι 

ή φέρουσα τό παρόν έπίσημον eyyραφον είναι ή Μάρθα Σύζυγος τοϋ ποτέ 

Ίερέως 'Ιωάννη Πατραίου καί κατοικεί έντός τfjς πόλεως Πύλου, γεννη

θείσα εiς Κορώνην έτων 65 καί οτι ό Σύζυγός της έθυσιάσθη ύπό των έν 
Νεσκάστρφ 'Οθωμανών κατά τό πρώτον eτος τfjς Έλληνικfίς έπαναστά

σεως 1fτοι τό 1821 καί έpf;ίφθη ύπό των τοιχεiων τοίJ Φρουρίου . 
. Διό κατ' αίΤησίν της τfi δίδεται τό παρόν διά νά τfjς χρησιμεύσr.J οπου άνή
κει. 

ό Δήμαρχος 

(ΤΣ) Αδ. Κοpελας». 
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co Γεώργιος Πεθεριώτης η Πουρναρaς κατά πάσαν πιθανότητα 
γεννήθηκε στό προάστιο της Τριπόλεως Περιθώρι, γι' αυτό καί ελέ
γετο Πεθεριώτης, &.λλά καί Τριπολιτζιώτης. Τό πραγματικό του επώ
νυμο πρέπει νά ήταν Πουρναρaς. Παρά ταϋτα επεκράτησε τό Πεθε
ριώτης. 'Έλαοε μέρος στόν &.γώνα &.πό τήν &.ρχή της επαναστάσεως 

επικεφαλής πάντοτε συμπολιτών του. Πολέμησε στήν πολιορκία της 
Τριπόλεως καί τοϋ Ναυπλίου μέ τόν Στάϊκο Σταϊκόπουλο, καθώς καί 

στά Δεροενάκια. Διέθεσε γιά τόν &.γώνα δλην του τήν περιουσία. 
Τό 1823 τιμήθηκε μέ τόν οαθμόν του Χιλιάρχου. Τό 1825 επικε

φαλής σώματος Τριπολιτσιωτών &.κολούθησε τόν Παπαφλέσσα καί 

ελαοε μέρος στήν μάχη του Μανιακίου, δπου καί επεσε μαχόμενος στίς 
20 Μαtου 1825. 

Πολλά εγγραφα σέ &.ντίγραφα πού &.φορούν τόν Παπαγιώργη 
Πεθεριώτη φυλάσσονται στά Α.Α. Δύο &.π' αυτά &.ναφέρον:tαι σέ 
μετακινήσεις του κατά τό 1822: 

«Δηλοποιώ οτι ό &γιος Παππά-Γeώpγιος Τpιπολιτζότης έδούλευσε καί 

είς τήν πpοτέpαν του Ναυπλίου πολιοpκίαν καί είς τήν δευτέpαν, &λλ' ήδη 

άπέpχεται είς Δεpβενάκια. 

Του δίδομεν τό παpόν δι' ενδειξιν των έκδουλευσεων του καί βεβαιόνομεν. 

τήν 27 Νοεμβpίου 1822 
Στάϊκος ΣταίΚ6πουλος». 

'Άλλο εγγραφο τό όποιο υπογράφει ό Θ. Κολοκοτρώνης, γράφει: 
« Ό παpων Παππά Γεώpγιος Πεθεpιώτης, μέ 2 άνθpώπους του Παναγή 
'Ρουμελιώτη καί Άσιμάκη Πατpινου, (χει τήν άδεια νά δπάm μέ αύτούς 

εlς τήν πολιοpκείαν του Ναυπλίου, οθεν νά μένv άνενόχλητος άπό κάθε τι. 

θέλει μένει μέ τόν Καπ. Στάi:Κον Σταi:Κόπουλον. 

τήν 29 Νοεμβpίου 1822 Ντεpβενάκι 
δ Άpχιστpάτηγος Θ. Κολοκοτpώvης». 

Στίς 21 Ίουvίου 1823 ή προσωρινή Διοίκησις της <Ελλάδος σέ 
εγγραφο πού υπογράφει ό <Υπουργός Πολέμου Χριστόφορος Περραι

οός γράφει πρός τόν Πεθεριώτηt 

«Ή διοίκησις μέ διαταγήν τfjς δπαp. 9187 χάpιν εύyνωμοσύνης διά τάς 
πιστάς πpός τήν πατpίδα έκδουλεύσεις σου σέ πpοβιβάζει εlς τόν βαθμόν 

τfjς χιλιαpχίας». 



450 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

"Αλλο εγγραφο πού &ναφέρεται στήν δραστηριότητα τοϋ Παπα-
γιώργη γράφει τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 181): 

«Διά τοίi παρόντος μας δηλοποιείται οτι ό συμπολίτης μας Παππά -
Γεώργιος Πουρναρiiς η Πεθεριώτης eξ' &ρχfjς τοίi Ίεροίi &γωνος ενδειθείς 

κατά ζήλον Πατριωτικόν των Στρατιωτικών χαρακτfjρα δέν eλειφε νά 
&γωνισθfi κατά διαφόρους j;πέρ Πατρίδος &γώνας Στρατιωτικός καί μέ τό 

επαγγελμα καπετάνιου, θυσιάσας καί τήν μικράν του κατάστασιν καί 

πάντοτε σταθείς μακράν καταχρήσεως, ωστε τελευταίον σταλθείς όπό τήν 

όδηγίαν τοίi &ειδήμου Γρηγορίου Φλάισσα κατά τό eτος 1825 μετά Στρα
τιωτικόν τfjς πολεώς μας Σώμα επί κεφαλfjς τοίi όποίου Έδιορίσθη &ρχη

γός, &πέθανεν ενδόξος μαχόμενος εlς τόν κατά των &ράβων κατά τήν θέσιν 

τοίi Μανιάτη λεyομένην εν μεσσηνίrf πόλεμον, ι!iφr;σε δέ τήν γυναίκα του 
, υ ' , δ' " ~ , ζι , , ' ' , δ , , '!:, 

με εν αρσενικον παι ιον και εν κοριτ, ιον, και παντα εν απορεια ια τον εsι-

στορηθέντα χαρακτήραν καί διαγωyήν του. 

εν Τριπολιτζι:f τήν 30 Μαϊου 1829. 
Αναγ pοντόπουλος, Ψήγ<Χζ πιχλοιμήδης, Σωτ. Σοιροέλης Ίω. [Γιιχλάκης] 
Ιω. Πετροκώστ<Χζ, Γιαν. Γιουλόπ<Χζ, Γεωρ Γιαννακόπουλος Κων. Συρμοι

κάζης, Γεωρ. Σαραρηζόπουλος, Αθ. Γρυγόπουλος, Στα [ ] Αντω. 
'Αρσένης, Παναγιώτης Ταμηχτζfjς, Ν. παππαοιαμαντόπουλος, Ηλ. 
Μπαρουτζάνης, Κωστ. πατοίJσης, παναγ. Κοκόνης, Γεωpγιος Χελιώτης, 
Κωστ. Σαροέλης, ... Κοκινόπουλος, Γεωρ. Σεχιώτης. 

Έπικυροίiται τό γνήσιον των όπογραφων 

εν Τριπολιτζά τfj 28 'Ιουνίου 1829 
ό πρ. Γραμματεας τfjς 'Επαρχίας 

Ιω. 'Αρcπνόπουλος». 

Έκτός των πιό πάνω, ενδιαφέρον παρουσιάζει καί η αt:τηση τής 
συζύγου τοϋ Παπαγιώργη πού τήν '\Jπέοαλε στήν επιτροπή τό ετος 
1865 καί στήν οποία γράφει: 

«Ναύπλιον τήν 9 'Απριλίου 1865 
Πρός τήν εξεταστικήν επί τοίi 'Ιεροίi &γωνος επιτροπήν 

Ή όποφαινομένη χfjρα τοίi ποτέ χιλιάρχου Παππαγεώργη Πεθεριώτου η 

Πουρναρii συμορφουμένη μέ τό πνείiμα τfjς εξεταστικfjς επί τοίi 'Ιεροίi 

&γωνος Έπιτροπfjς, όποβάλλω εγκλείστως &ντίγραφα των &ποδeικτικων 

τοίi Μακαρίτου Συζύγου, καθ' οσον τά πρωτότυπα επαραδώθησαν εlς τήν 

επιτpοπήν τήν σχιματιζομένην εν Ναυπλίφ εlς τά 1833 καί 7fδη εόρίσκο-
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νται εlς τό Υ πουργeίον των Στρατιωτικών τά όποία δύναται ή επιτροπή 
νά τά λάβ'[J. 

Τό ονομα τού παππαγιώργη Πεθεριώτου καί αί εκδουλεύσεις του είναι 

&ρκετά γνωστά εlς τά Σ. Μέλλει, ι!iλλ εκθέτο εν συνόφει τοίiς &γωνας καί 

τά δικαιωματά του. 

Ό Μακαρίτης Συζυγός μου &μα ή Σάλπηξ τfjς Ίερiiς πάλης Έσήμανε 

εγκατέληπε τοίi 'Ιερατικοίi του επαγγέλματος, τήν &νάπαυσιν καί τοίiς 

πόρους. δραξάμενος μέ eνθερμον ζήλον τά οπλα eτρεξεν eκτοτε πάντοτε 

&τρόμητος μαχητfjς, οπου ή &νάγκη τfjς πατριδος τόν επροσκάλει. Παρευ

ρέθη εlς τάς πολιορκίας τfjς Τριπολιτζiiς, τοίi Ναυπλίου, συνετέλεσεν εlς 

τήν καταστροφήν των εlς aργους εlσβαλόντων εχθρων· συναγωνίσθη εlς τάς 

κινδυνοδεστέρας μάχας. Κατά τήν 21 'Ιουνίου 1823 διωρίσθη πρός &μοι
βήν χιλίαρχος &πέχων πάσης καταχρήσεως καί μή λαμβάνων ποτέ 

μισθοίiς, εδαπάνησε τήν lδίαν του κατάστασιν εlς τάς δημοσίους όπηρεσίας 

ώς &ποδικνύεται εκ των εγκλείστων επισήμων εγγράφων, (&ντίγραφα) 

eως οπου διορισθείς κατά τόν Μάiον τοίi 1825 &ρχηγός τοίi Σώματος των 
Τριπολιτζιωτών όπό τήν όδηγίαν τοίi &ειδήμου Γρηγορίου Φλέσσα επολέ

μησε ενδόξος μετ' αύτοίi κατά των &ράβων, οπου μετ' αύτοίi ενδόξος εγέ

νετο θύμα, τfjς όπέρ πατρίδος &γάπης κατά τήν λαμπρά τοίi Μανιάτη 

θέσιν. 

ι!iφισε δέ χήρα καί όρφανά &προστάτευτα καί λειμοκτονούντα καί τόν υίόν 

μου επήραν ώς Στρατεύσημον πρό χρόνου, οπου καί &πεβίωσε εlς τό διά

στημα τfjς Στρατιωτικfjς του όπηρεσίας, ή δέ θυγάτηρ μου ελθων εlς 

γάμον κατά τά 1835 καί μετά δεκαετίαν &ποβιώσας ό συζυγός της aφισεν 

αύτή χήρα μετά 3 θύλεα τέκνα. 
Τοιαίiτης ούσης τfjς &ληθείας καταφεύγω εlς τήν δικαιωσύνην τfjς Σ. Έπι

τροπfjς fίτις εξαιτοίiμε. 

Α0ν) Τούς εlς τόν Παπαγεώργη Πεθεριώτην. &νήκοντας μισθοίiς &πό τοίi 

Μαρτίου τοίi 1821μέχρι21 'Ιουνίου 1823 ώς &ξιωματικοίi 
Β°ν) Τούς όφειλομένους εlς αύτόν μισθους ώς χιλιάρχου &πό τfjς 21 'Ιου

νίου 1823 μέχρι τέλους τοίi 1825 κατά τήν ήμέραν τfjς εν Μανιάτη μάχης 
τfjς τελευτfjς του καί 

pν) οτι ή Σ. 'Επιτροπή θεω,pεί δίκαιον πρός &μοιβην καθ' οσον δέν είναι 

δίκαιον ν' &ποθνήσκουν εlς τήν φάθαν αl χήραι καί τά όρφανά των &γωνι

στών οϊτινες επροσέφεραν περιουσίαν καί ζωήν διά τήν &πολευθέρωσιν τfjς 



ΔΗΜΙΠΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

πατpίδος, καί σήμεpον ή κυβέpνησις μοίJ δίδει πpός άμοιβήν Δpχ 25 κατά 
μfjνα μέ τάς όποίας &ν ήναι δυνατόν νά ζήσv οίκοyένεια. 

'Εyyεypαμμένος εliιαι εlς τό δπαpιθ. 497 Στpατιωτικών Μητpώον. 
ή εύπειθεστάτη 

Καλομοίpα παπαγεώpγεvα πεθεpγιώτοu». 

<Η επιτροπή &.γώνων καί θυσιών κατέταξε τόν 'Ήρωα &.γωνιστή 
<Ιερέα Γεώργιο Πεθεριώτη η fiουρναρa στήν εκτη τάξη τών 'Αξιωμα
τικών. 

r 
1 

Π.Σ.Φ.Νο181 
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140. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.175/21 

·ο 0Ιερεύς Δημήτριος Πετρόπουλος γεννήθηκε στά Καοάσιλα της 

Ήλείας τό 1794. 'Έλαοε μέρος στόν ίερό &.γωνα &.πό τό 1821, στό 
Πούσι (Λάλα 'Ηλείας) εως καί τό 1827, δταν μέ aλλους &.γωνιστάς ύπό 
τόν Μιχαήλ Σισίνην κλείστηκαν στό φρούριο της 'Ηλείας Χλουμούτσι 
γιά νά προοάλουν &.ντίστασηJ<,ατά τοϋ Ίμπραή μ. 

Κατά τήν διάρκεια της πολιορκίας τοϋ φρουρίου σκοτώθηκαν δύο 
&.δελφοί του καί ενας &.νι ψιός του, δπως μaς οεοαιώνει δ Μ. Σισίνης. 

Σέ αtτησή του τοϋ ετους 1846 δ &.γωνιστής, μεταξύ των aλλων γρά
φει δτι εφονεύθησαν δύο &.δελφοί του καί δύο &.νιψιοί του. ·ο tδιος 
συνελήφθη αιχμάλωτος, δταν &.πό ελλειψη τροφίμων καί νεροϋ ή 
φρουρά παρεδόθη. 

Τό ετος 1846 δταν ήταν, δπως δ tδιος οεοαιώνει, 52 ετων, ύπέοαλε 
στήν επί των θυσιών καί &.γώνων επιτροπή πιστοποιητικό πού ύπογρά
φει δ Μ. Σισίνης, στό όποιο &.ναγράφεται ή δράση του (Π.Σ.Φ. Νο 182): 

«Πιστοποιώ ένόpκωι; καί έν όνόματι τfjι; Στpατιωτικήι; μου τιμfjι; οτι δ 
έπιφέpων τό παpόν μου Δημήτpιοι; Ίεpεύι; Πετpόπουλοι; κάτοικοι; Καββα
σίλων τοίi Δήμου Μυpτουντίων Συνεπαpχιότηι; μου από τήν άpχήν τfjι; 

έπαναστάσεωι; έ'λαβε τά οπλα καί παpακολούθησεν ύπό τάι; διαταyάι; τοίi 
μακαpίτου πατpόι; μου παpαυpεθείι; εlι; τάι; μάχαι; Σαββαλίων, Ποίiσι, 
πάτpαι;, οτι κατά διαταyήν τοίi πατpόι; μου μετέβη εlι; τάι; έν Μεσολοyyίφ 

μάχαι;. Ότι άκολούθωι; μέχpι τού τέλους τοίi Ίεpοίi αyώνοι; ήκολούθr; ύπό 
τάι; διαταyάι; τοίi μακαpίτου αδελφοίi μου καί έμοίi, παpαυpεθείι; εlι; τάι; 
μάχαι; Ντεpβένι, καί 'Αθηνών, lδίωι; δέ εlι; τήν πολιοpκίαν Κάστpου 

Χλουμούτζι ύπό τάι; διαταyάι; μου έσυλλήφθr; αlχμάλωτοι; φονευθέντων 
δύω άδελφών του καί ένόι; άνεφιοίi του. 
Καθ' όλον τό διάστημα τοίi ίepoίi άyώνοι; έφέpθη μέ φpόνησιν, μέ ζηλον, 
πατpιοτισμόν καί άνδpίαν άπέχων άείποτε οποιαι; δήποτε καταχpήσεωι;. 

Κατ' αίτησιν Οθεν τού pηθέντοι; έπαφίεται πpόι; αύτόν τό παpόν διά νά τού 

χpησιμεύσr; οπου δετ 
έν λεχαινοίι; τήν 11. Ίανουαpίου 1846 

Μ. ΣισίV7Jς 
Έπικυpοίiμεν τό yvήσιον τfjι; άνωτέpω ύποypαφfjι; 

λεχαινά τήν 17 Ίανουαpίου 1846 
δ Δήμαpχοι; 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
•Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 

'· 

Π.Σ.Φ.Νο182 
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141. ΠΗΛΑΛΑΣ ΣΊΆΥΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.176/8 

Ό Ίερεύς Σταuρος Πηλάλας &.πό τήν Λακωνία ελαοε μέρος στήν 
επανάσταση &.πό τό 1821 μέχρι τό 1828 καί πολέμησε στίς κυριώτερες 
μάχες τής Πελοποννήσου. Πέθανε τό 1841. Τό ετος 1865 ο γιός του 
Κωνσταντίνος, ο οποίος ijταν 0Ιερεύς καί 60 ετων, υπέοαλε στήν επι
τροπή θυσιών α'ϊτηση - &.πό τήν οποία φαίνεται καί ή ήλικία του καί ο 
χρόνος θανάτου τοϋ πατέρα τόυ - γιά &.μοιοή των &.γώνων τοϋ πατέρα 
του. 0Η α'ϊτηση συνοδεύεται &.πό πιστοποιητικό πού φυλάσσεται στά 
Α.Α. καί μας πληροφορεί γιά τήν δράση του 0Ιερέως Σταύρου Πηλάλα 
τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 183): 

«Πιστοποιητικόν 
Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος επί τfj όpιζομένυ άπό τόν Ποινικόν 

Νόμον ποινfi καί #.πί τfi ύποχpεώσει τής άνηκούσης πολιτικfjς άποζημιώ
σεως οτι ό #.ξ Εύpισθένων τοϋ Δήμου Οίνοϋντος τfjς #.παpχίας Λακεδαίμο
νος Σταϋpος Ίεpεύς Πηλάλας &μα #.ξεppάyη ό ύπέp άνεξαpτησίας Ίεpός 
άyών κατά των #.χθpών τfjς πατpίδος έπαναστάσεως, λαβών οδτος τά 

οπλα είς Χείpας #.τάχθη ύπό τήν &μεσον όδηyίαν #.μοϋ τοϋ όπλαpχηyοϋ 
Πέτpου Βαpβιτζιώτου #.πολέμησε μετά άνωτάτου θpησχευτικοϋ ζήλου καp
τεpίας καί yεναιότητος άπό τό 1821 μέχpι τοϋ 1828 eτους, παpευpέθη 
οδτος είς τάς έξης κατά των #.χθpων μάχας α). #.ν Φpαyyοβpύσςι> β). εν 
Βλαχοκεpασιές, y). εν Βαλτετζίςι>, δ). έν Βεpβένοις ε). #.ν Φpουpίω της 
Τpιπόλεως πολιοpκίαν, στ) είς '~pyoς επί Δpάμαλη πολιοpκούμενος, ζ). 

είς Άβαpύνους, η). είς Δολιανα, θ). είς Κόpινθον καί είς οσας &λλας #.yώ 
· ώς όπλαpχηyός συνεκpότησα. 

"Οθεν yνωpίζων εκ τοϋ σύνεyyες τήν άφοσίωσιν καpτεpίαν καί γενναι
ότητα τοϋ pηθέντος Ίεpέως Σταύpου Πηλάλα δίδω τό παpον παp' #.μοϋ 

Πιστοποιητικόν πpός άποζημίωσιν των οσων οδτος πpοκατέβαλλεν εκδου
λεύσεων ώς Ίεpεύς καί ώς στpατιώτης επί τοϋ Ίεpοϋ άyώνος, τοϋ ζητήσα
ντος Κληpονόμου του Κωνσταντίνου Ίεpέως Πηλάλα ϊνα τ@ χpησιμεύ!Τ(} 

σύμφωνα μέ τόν Νόμον eνθα δετ. 

εν Σκούpα τfi 18 'Ιουνίου 1865 
Ό Συνταyματάpχης 

υπογραφή. 
Βεβαιοϋται ή γνησιότης της ύποypαφfjς τοϋ Συνταyματάpχου Πέτpου Βαp

βιτζιώτου. 
εν Εύpυσθένοις τήν 19 'Ιουνίου 1865 

Ό Δήμαpχος Οίνοϋντος 
(ΤΣ) υπογραφή». 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

/ 
/Jrnr,,f.r?.#1:-?;N~~ 
~ 

Π.Σ. Φ. Νο 183 
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142. ΠΟΛΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 'Ή ΠΑΠΑΤΑΣΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 177/84 

<Ο <Ιερεύς 'Αναστάσιος Πολίτης γεννήθηκε στήν Ζάκυνθο, δπου 

fίταν καί Εφημέριος. 'Από εγγραφο τοϋ ετους 1865 πού φυλάσσεται 
στά Α.Α. φαίνεται δτι ο «εtς δλους γνωστός ώς Παπατάσης» μυήθηκε 
στά της Φιλικής <Εταιρείας καί εργάσθηκε «&.όκνως» γιά τήν διάδοση 

των σκοπών της. 

Κατά τήν διάρκεια της επαναστάσεως συνεργάζετο μέ τόν φίλο του 

Πρωτοσύγκελλο Χριστιανουπόλεως 'Αμορόσιο Φραντζή. Έπίσης 

&.πό κοι νοϋ μέ aλλους Ζακυνθίους συγκέντρωνε χρήματα, τρόφιμα 
καί πολεμοφόδια τά οποία εστελνε στήν Πελοπόννησο. «Πολλάκις 

περιέφερε τόν δίσχον είς τούς φιλογενεϊς Ζακυνθίους πρός σύναξιν χρημάτων οπως 

άποσταλωσι ταίiτα είς τά Έλληνικά Στρατόπεδα». 

Γιά τίς δραστηριότητές του αΊJτές κατεδιώχθη υπό τής Κυοερνή
σεως, συνελήφθη καί εφυλακίσθη γιά πολλούς μήνες στήν Ζάκυνθο 

καί επειτα εξορίσθηκε επί εννέα μήνες στό φρούριο των Κυθήρων. 
Μετά τήν εξορία του «καίτοι τιμωρηθείς καί ζων εν πενί~ eνεκα τijς εξορίας, 
δέν παρέλειφε των στρατιωτικών αύτοίi καθηκόντων, ενθουσιωδέστερος γενόμενος 

καί δραστηριώτερος». 

Άπό aλλο εγγραφο τό οποίο υπογράφουν έπτά Ζακύνθιοι Φιλικοί 
καί φυλάσσεται στά Α.Α. πληροφορούμεθα γιά τόν <Ιερέα Άναστάσιο 

Πολίτη καί τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 184): 
«Ήμεϊς οί Ύποφαινόμενοι Ζακύνθιοι χρηματίσαντες συνέταιροι τfjς 

Φιλικfjς 'Εταιρίας τijς ύπέρ πίστεως καί πατρίδος των Έλλήνων συσταθεί

σης κατά τό 1816. μαρτuροίiμεν, οτι δ άποβιώσας κατά τό 1861. Δεκεμ
βρίου 17 Ίερεύς 'Αναστάσιος Πολίτης Ζακύνθιος εγένετο είς των φιλικών, 
κατηχηθείς ύπό τοίi Νικολάου Καλύβα τijς τάξεως των Ίερέων· καί ενθου

σιωδώς καί πατριωτικως εξετέλεσε τά επιτραπέντα αύτ@ καθήκοντα καί 

ύποχρεώσεις τijς έταιpίας ήμων, ού μόνον δι' ίδίων αύτοίi συνεισφορών, καί 

προτροπών πρός &λλους, οπως δράμωσιν είς τόν ύπέρ Πατρίδος άγωνα, 

συνεισφέρωσι καί συνεργασθωσιν μετ' αύταπαρνήσεως, άλλά καί καταδιώ

ξεις έ'λαβεν επί επαναστάσεως τοίi Έλληνικοίi άγωνος κατά τό 1821. "Οτε 
πολλάς κακουχίας lπαθεν ύπέρ Θρησκείας καί Πατρίδος, &ς ή Ίστορία καί 

ήμεϊς οί επιζήσαντες διαμνημονεύοντες μαρτυροίiμεν καί επιβεβαιοίiμεν. 

Διό άφίομεν τό παρόν μαρτuρικόν πρός τόν υίόν αύτοίi Νικόλαον πρός ίδι

κήν χρfjσιν, καί τόν eτερον υίόν αύτοίi 'Αντώνιον. 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Γέγονε τό παρόν εν Ζακύνθφ τfi 16 'Ιαννουαρίου 1865 
Ε:Ετ: καί ύπογραφόμεθα. 

+ ό Ζωώνθου Νικόλαος σuνέτεpος των φιλικών μαpτυpω: 
Διονύσιος Φλαμπουpιάpης [ ] σuνεταιρος των φιλικών μαpτυpω 
Διονύσιος Δαμουλιάνος Συνέταιρος των φυλικών μαpτυpω .. 
Νικόλαος Έπισκοπόπουλος σuνέτεpος των φιλικών μαpτυpω 

Γ Κανδιάνος Ρώμας σuνέτεpος των φιλικών μαpτυpω 

'Απ ΣυγοίJpος Δεσήλας σuνέτεpος των φιλικών μαpτυpω 

Διονύσιος [ ] [ ] μέλος. 
Στήν έπομένη σελίδα συμπληρώνει: της φιλικής έταιρίας». 

• 
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143. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΑΡΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ: Κ.179/52 

"Ο Πορφύριος, &.ρχικώς Έπίσκοπος "Αρτη ς καί &.ργότερα , Ακαρ
νανίας, εργάσθηκε γιά τήν διάδοση των &.ρχών της επαναστάσεως καί 
κατά τήν διάρκειά της πολλά προσέφερε κυρίως στήν Δυτική 

"Ελλάδα, τήν οποία καί εξεπροσώπησε στίς διάφορες Βουλευτικές 
περιόδους «χpηματίσας ώς άντιπpόεδpος τijς κατά τό 1825 Βουλης». Λόγω 
τοϋ χαρακτήρος του καί της μεγάλης επιρροής πού &.σκοϋσε στούς 
&.γωνιστάς, κυρίως της Δυτικής "Ελλάδος, πολύ συνετέλεσε κατά και
ρούς στήν άρση τών μεταξύ τους διαφωνιών. 

"Υπηρέτησε πιστώς τήν πατρίδα «μαχόμενος φέpων τόν Σταυpόν είς 

χετpας». «'Απέθανε τό 1838 πένης». 
Τό 1865 ο &.νιψιός τοϋ Πορφυρίου Δημήτριος Σοφιανός &.γωνιστής 

καί ο Ι:διος, πού &.κολουθοϋσε τόν θείο του στίς διάφορες μετακινήσεις 
του λόγω των &.ναγκών τοϋ &.γώνος, ύπέοαλε αl:τηση στήν επιτροπή 
θυσιών καί &.γώνων μέ πιστοποιητικό τό οποίο ύπογράφουν δώδεκα 
οπλαρχηγοί. Χάρις στό πιστοποιητικό αuτό μαθαίνουμε πολλά γιά 
τήν δράση τοϋ Έπισκόπου Πορφυρίου (Π.Σ.Φ. Νο 185καί185α): 

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι οτι ό Μακαpίτης πpώην μέν 

'Άpτης, μετά δέ τήν τοϋ Βασιλέως 'Όθωνος &φιξιν Άχαpνανίας Ποpφύpιος 

ύπηpξεν, ώς πάντες yνωpίζουσιν, είς των πpώτων Άpχιεpέων, οϊτινες καί 

ώς λειτουpyοί τοϋ Θεοϋ, καί ώς στpατιώται της Πατpίδος, καί διά λόγου 

καί δι' epyων, καί διά χpηματικων θυσιών, καί αύτοί οί 'Ίδιοι πpοκινδυ

νεύοντες, συνετέλεσαν τά μάλιστα είς τέ τήν διάδοσιν καί πpόοδον της 

Έλληνικης 'Επαναστάσεως καί είς τήν των κοινών διοίκησιν. 

Ό Μακαpίτης Ποpφύpιος παpων πάντοτε είς ολας τάς κατά των 

Τούpκων έκστpατείας μετά των πpούχόντων καί όπλαpχηyων της Δυτικης 

Έλλάδος, θεpμαίνων τόν ζηλον αύτων, καί διά της όμολοyουμένης έπ' 

αύτων έπιppοης κατώpθωσε πολλάκις καί έν δυσκόλοις' πεpιστάσεσι νά 

συντελέστ; πpός εύώδοσιν των οπλων της Δυτικης Έλλάδος, σωθείσης 

οϋτω έκτων έπικειμένων κινδύνων ώς έκτων διχονοιών καί διαιpέσεων, 

συμβιβάζων τά διεστώτα, θεpαπεύων φιλοτιμίας καί έπιβαλλόμενος πpός 

&pσιν παντός πpοσκόμματος τείνοντος νά παpεμποδίστ; των Έλληνικων 

οπλων τήν έπιτυχίαν καί πpόοοον. 

Τοιοϋτος ων έν πολέμοις ό Μητpοπολίτης Ποpφύpιος έτιμήθη πολλά

κις διά της έμπιστοσύνης των έπαpχιωτων του, άντιπpοσωπεύσας αύτούς 

'1 
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εlς διαφόρους Βουλευτικάς περιόδους, καί χρηματίσας ώς άντιπρόεδρος τfίς 

κατά τό 1825 Βουλfjς πάντοτε ύπέρ των κοινών βουλευόμενος καί εlς μόνα 
τά συμφέροντα τfίς Πατρίδος καί τήν έθνικήν δόξαν άποβλέπων. 

'Αλλά καί πρό τfίς έπαναστάσεως καθ' ολον τό διάστημα των κατα

δρομών του άλη Πασα ούδέποτε eπαυσεν ύπερασπιζόμενος καί προστα

τεύων ώς άyαθός πνευματικός Πατήρ τούς έπαρχιώτας αύτου, καί διά 

χρηματικών μεyάλων θυσιών, καί τήν ζωήν του πολλάκις έκθέτων άπένα

ντι τfίς αύθαιpεσίας καί των καταπιέσεων του έν Ίωαννίνοις Σουλ τανικου 

στρατου. 

Καί μετά τήν έ?.ευσιν δέ του άειμνήστου Κυβερvήτου πολλάς προσφέ

ρων έκδουλεύσεις, καί 'Ιδίως μετά τόν θάνατον αύτου ώς έκ τfίς άρχιερα

τικfjς του έπιppοfjς κατώρθωσε νά σuνδιαλλάξv άπηρχαιωμένα πάθη καί 

έχθρας, καί σuνοδεύσv σuνδιαλλαyέντας εlς τήν έν &ρyει έθν. Συνέλευσιν, 

&παντας τfίς Δυτικfjς Έλλάδος όπλαρχηyούς. 

Οuτω διανύσας τόν βίον αύτου ό Πορφ_ύριος, πάντοτε τfj Πατρίδι ύπη

ρετών, καί ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος μαχόμενος φέρων τόν Σταυρόν εlς 

χείρας, &πέθανε κατά τό 1838 έν τfj Πρωτευούσv τfίς 'Επαρχίας του, τfj 

πόλει του Μεσολοyyίου, πένης, ώς καί πάντες οί μάρτυρες τfίς 'Επαναστά

σεως. 

'Επί τούτφ δίδομεν τό παρόν πιστοποιητικόν τφ άνεφιφ αύτου Δημη

τρίφ Σοφιανφ, οστις παρακολουθων αύτόν καθ' ολον τό διάστημα τfjς 

έπαναστάσεως, άπωλέσας τήν περιουσίαν του &πασαν έν Μεσολοyyίφ, καί 

ούδεμιfiς ούδέποτε τυχών άμοιβfjς, δικαιουται dναλόyου άμοιβfjς άπέναντι 

των θυσιών καί έκδουλεύσεων τού τέ θείου του καί αύτου. 

'Εν 'Αθήναις τfj lη 'Ιουλίου 1865». 
Άκολουθοϋν οί ύπογραφές των Γεωργ. Δυοοουνιώτου, Χριστο

δούλου Χατζηπέτρου, 'Αθανασίου Λιδωρίκη καί aλλων εννέα. 

Γιά τίς ύπηρεσίες, τίς θυσίες καί τούς &.γωνες του ή επιτροπή κατέ
ταξε τόν Έπίσκοπο Πορφύριο στήν πρώτη τάξη των Άξιωματικων. 

Π.Σ.Φ.Νο185 
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144. ΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΙΑΙΙΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 185/39 

Ό &.γωνιστής 0Ιερεύς, Αθανάσιος Ρούπας, δ επιλεγόμενος Παπα

θανάσιος, γεννήθηκε στό χωριό 'Ίσαρη τfjς Άρκαδίας. Μέ τήν εναρξη 

τοϋ &.γώνος δ Παπαθανάσιος «λαβών τόν τίμιον σταυpόν εlς τάς χείpας του 
lτpεξεν έναντίον των έχθpών». 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1844 τό όποιο ύπογράφουν οί Κανέλλος 
Δεληγιάννης καί Δημήτριος Πλαπούτας καί φυλάσσεται στά Α.Α. 

μας κάνει γνωστή τήν δράση τοϋ &.γωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο 186): 
«Πιστοποιοuμεν οί ύποφαινόμενοι δτι ό κύpιος Παπά άθανάσιος 'Ρούπας έκ 

τοίJ χωpίου Ίσαpι τοίJ Δήμου λυκοσούpας, &μα δτε 7fpχησεν ό ύπέp άνε

ξαpτησίας της Έλλάδος Ίεpός άyών λαβών τόν τίμιον σταυpόν εlς τάς 

χείpας του lτpεξεν έναντίον τών έχθpών. Παpευpέθη εlς διαφόpους έχθpι

κάς μάχας πpοτpέπων καί νουθετών τούς συνεχώpιούς του εlς τοuτο. 

Όθεν τφ δίδεται τό παpόν διά νά τοίJ χpησιμεύσr; έν καιpώ. 

έν καpυταίνv τήν 16: 'Ιουνίου 1844 
Οί όπλαpχηyοί -

Καvελλος δελιyι&wης 

Δ: πλαπούτας 

'Επικυpοί τό γνήσιον των άνωτέpο ύποypαφων των όπλαpχιyών 

έν Ίσαpι τήν 8 'Ιουνίου 1865 
Ό Δήμαpχος λυκοσούpας 

(ΤΣ) [ ] ». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν i:άξη των στρατιωτών. 
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145. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.185/76 

Ό Καπετάν Παπαροϋσσος, δπως f,λέγετο ό &.γωνιστής αuτός, γεν

νήθηκε στήν, Αράχωοα τής Λακωνίας. Έπικεφαλης συγχωριανων του 

καί ύπό τάς διαταγάς τοϋ Παν. Γιατράκου ελαοε μέρος σέ πολλές 
μάχες στήν Πελοπόννησο &.πό τήν &.ρχή τοϋ &.γωνος. 

'Όταν ό Ίμπραήμ εκινήθη πρός τήν επαρχία Λακεδαίμονος, ό 
Παπαροϋσσος μέ τριάντα εξι στατιωτες &.νέλαοε εθελοντικως νά τοϋ 
επιοραδύνει τήν προέλαση, κάτι πού πέτυχε ϋστερα &.πό εναν σκληρό 

καί aνισο &.γωνα κατά τόν όποιο επεσε ήρωικά μαχόμενος ό &.γωνι
στής Ίερεύς. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1872 πού ύπέοαλε ή κόρη του καί φυλάσ
σεται στά Α.Α. μaς πληροφορε'ί γιά τήν δράση καί τόν θάνατο τοϋ 

Παπαρούσσου (Π.Σ.Φ. Νο 187καί187α): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιώ lπί τfj όριζομέ.νυ άπό τόν Ποινικόν Νόμον ποινfj καί lπί 

τfjς άνηκούσης πολιτικης άπόζημιώσεως, οτι ό lκ του χωρίου Άρ&χοβας 
του δήμου Λεύτρου της lπαρχίας Οlτύλου Πανάyος Παππa Τουσσος 

(ίερεύς) &μα lξεppάyη ό 6πέ.ρ άνεξαρτησίας ίερός άyών του 1821 δραξάμε
νος τά οπλα καί lπί κεφαλfjς των συyyενων του καί τινων lyχωρίων του 

τεθείς ώς άξιωματικός (Μπουλουξης) κατετάχθη μετά των περί αύτόν 

6πό τάς διαταyάς του τότε 'Αρχηyου της Λακεδαίμονος Π. Γιατράκου, 

παρευρέθη εlς τf;ν lκκαθάρισιν των lντοπίων 'Οθωμανών της Αύτης 

'Επαρχίας Λακεδαίμονος, εlς τf;ν πολιορκίαv καί &λωσιν τfjς Τριπόλεως, 
lπίσης εlς τάς πολιορκίας καί μάχας των κατά τf;ν Πελοπόννησον φρου

ρίων fίτοι εlς οσας ό αύτός άρχηyός συνεκρότησεν, εlς τf;ν κατά του Δρά

μαλη μάχην καί καταστροφf;ν του, εlς τάς κατά των 'Αράβων eξωθεν των 

φρουρίων Μεθόνης καί Κορόνης. Εlσβαλόντων δέ. των 'Αράβων κατά τf;ν 

Έπαρχίαν Λακεδαίμονος τfj κοινfj διαταyfj καί προτροπfj των όπλαρ

χηyών, lπί κεφαλfjς έτέ.ρων τριάκοντα eξ στρατιωτών lκλείσθη εlς τόν 

κατά τό χωρίον Μαχμούτμπεϊ* πλησίον τfjς Σπάρτης πύρyον, eνθεν άντι

μαχόμενος πρός &πασαν τf;ν στρατιάν του Ίμβραf;μ lπί δέκα όκτώ ολας 

ήμέ.ρας, άνεχαίτισαν τf;ν κατεπείyουσαν όρμf;ν των όθωμανων, ώς lκ τfjς 

πολιορκίας, lξ οδ λαβόντες )Ι(Χtpόν οί lν Λακεδαίμονι Χριστιανοί διεσώθη-

*Μα·χμούτμπεη: 0Η σημερινή κοινότητα 'Αμυκλών lξω dπό τήν Σπάρτη. 
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σαν ύπό τfjς προφανοfJς αlχμαλωσίας των 'Αράβων χαταφυyόντeς εlς τά 

ορη Ταϋyέτου χαί εlς τήν Ααχωνίαν. κατά δέ τήν δεχάτην eχτην τfjς 

πολιορκίας ήμέραν ό εlρημένος Καπετάν Παππfi ΤοfJσσος, πολεμων άπό 

τάς επάλξεις τofJ Πύργου εφονεύθη ύπό των πολιορχούντων 'Οθωμανών, 

μεθ' ou τόν θάνατον μόνον επί δύο ήμέρας άντισχόντeς οί λοιποί πολιορ
χούμενοι άνεχώρησαν εν χαιpφ νυχτός χαταφυyόντες εlς τά ορη. 

"Οθεν κατ' αί'τησιν τfjς 'Αναστασούλας Τουσσίτσας θυyατρός τofJ διαλη

φθέντος Παππfi 'Ρούσσου δίδοτε αύτfj τό παρόν πιστοποιητικόν πρός 

χρfjσιν της. 

'Εν Σπάρτ() τήν 7 'Ιουλίου 1872 
Ό Πιστοποιων 

λιακος γιατpάκος 

'ΕπιχυροfJται τό γνήσιον τfjς άνωτέρω ύποyραφfjς λιάχου Γιατράχου. 

εν Σπάρτ() τfj 11. 'Ιουλίου 1872 
ό Δήμαρχος Σπαρτιατών 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
Σέ aλλο πιστοποιητικό τοϋ ετους 1834 πού ύπογράφει ό Παν. Για

τράκος καί αντίγραφό του φυλάσσεται στά Α.Α., αναγράφεται μεταξύ 
τώνaλλων: 

« ... άπεφασίσαμεν χαί εχλείσθησαν εlς τofJ Μαχμούτμπεϊ τόν πύρyον elς 
πρόσχρουξιν τofJ εχθροfJ νά λάβωμεν καιρόν νά yλυτώσυ ό κόσμος άπό τόν 

κάμπον, εδέισε χαί ό εlρημένος Ίερεύς, dφofJ προτείναμε χαί αύτόν τόν 

ίοιον ό ενθουσιασμός του χαί ή μεyαλοφυχία του εδέχθη χαί εχλείσθη χαί 

αύτός μέ επιλοίπους χαί αύτή ή θέσις lβλαφε πάρα πολύ τόν εχθρόν καθώς 

είναι άποδεδeιyμένον άλλ' εθυσιάσθη ό μακαρίτης Παπfiς τούτος παρά των 

εχθρών εlς τό elρημένον φρούριον μέσα χαί lμεινεν ή παπαδία του χfjρα μέ 

δύο τέκνα του άδύνατα». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στην εκτη τάξη των αξιωμα
τικών. 

r 

Π.Σ.Φ.Νο187 
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146. ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: 186/70 

Ό αγωνιστής Κωνσταντίνος Σακελλαράκης γεννήθηκε στά Εvρύ
σθενα τής Λακωνίαςτό έτος 1784 καί πέθανε τό έτος 1861. 

Πιστοποιητικό του Δημάρχου Οtνουντος του έτους 1865 τό οποίο 
φυλάσσεται στά Α.Α. μεταξύ των aλλων γράφει: «ό άποβιώσας κατά τό 

1861 lτος f;λικίας έτων 77 Κωνσταντίνος ίεpεύς Σακελλαpάκης 7jτο Δημότης καί 
κάτοικος Εύpυσθένων τοίi Δήμου τούτου ... καί &φησεν κληpονόμον του τόν υίόν 
αύτοίi Δημήτpιον Ίεpέα Παπακωνσταντόπουλον 7f Σακελλαpάκην f;λικίας έτων 
60 οστις ζij έν πτωχείcρ>. 

Σέ πιστοποιητικό του έτους 1846, τό οποίο υπογράφουν τρείς 
οπλαρχηγοί, αναφέρεται δτι ο αγωνιστής τό 1846 ηταν 58 ετων καί 
κατά συνέπειαν εγεννήθη τό 1788. Έάν δμως λάοουμε υπ" δψιν δτι τό 
πιστοποιητικό του Δημάρχου αναφέρει καί τήν f~λικία του γιου του 
πού τό 1865 ηταν 60 ετων, πιθανοτέρα χρονολογία γεννήσεως του 
αγωνιστου είναι τό 1784 καί δχι τό 1788. 
Ό αγωνιστής αvτός πού ηταν 0Ιερεύς από τό 1805, έλαοε μέρος 

στήν επανάσταση καί πολέμησε σέ πολλές μάχες της Πελοποννήσου. 

Τό πιστοποιητικό του έτους 1846 πού υπογράφουν οί τρείς οπλαρ-
χηγοί φυλάσσεται στά Α.Α. καί γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 188): 

«Πιστοποιοίiμεν οί ύποφαινόμενοι όπλαpχηyοί τfjς έπαpχίας Λακεδαίμονος 

έπί τfj όpιζομένv άπό τόν Ποινικόν Νόμον ποινfi καί έπί τfj ύποχpεώσει 

τfjς άνηκούσης πολιτικfjς άποζημειώσεως οτι ό Παπα Κωνσταντίνος 

Σακελλαpάκης έκ τοίi χωpίου εύpυσθένων. τοίi Δήμου Οίνοίiντος έτων 
πεντήκοντα όκτώ &μα έξεppάyει ό ύπέp άνεξαpτησίας άyών λαβών τά 

οπλα είς χείpας f;κολούθησε πpοθύμως τούς όπλαpχηyούς τfjς επαpχίας 

ταύτης Πέτpον Βαpβιτζώτην καί Παναyιώτην Γιατpάκον παpευpέθη είς 

τάς έξης κατά των έχθpων μάχας πολεμήσας yενναίως καί άνδpείως. 

1°ν / είς τήν έν Φpαyκοβpύσω Ζ1ν / είς τήν έν Βλαχοκεpασιαίς 3ον / είς τήν 

έν Βαλ τετζίω 4ον / είς τήν έν Βεpβαίνοις 5ον / είς τήν Πολιοpκίαν αύτοίi τοίi 

Φpουpίου τfjς τpιπόλεως 6°ν / είς '::,4-pyoς έπί Δpάμαλι πολιοpκούμενος καί 

7ον / είς τήν έν Άβαpύνοις κατά των Άpάβων. 
Γνωpίζοντες οθεν τ' άνωτέpω ώς άληθή δίδομεν αύτ~ τό παpόν μας διά 

νά τοίi χpησιμεύσv οθεν άνήΑιει. 

έν Σπάpτv τήν 16ην Νοεμβρίου 1846 
οί όπλαpχηyοί». 
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'Ακολουθοϋν τρεις ύπογραφές. 

«διά τό γνήσιον των άνωτέpω τpιών ύποypαφών 

έν ΣπάpττJ τfj 17 Νοεμβpίοu 1846 

'Επισυνάπτεται ό Νόμιμος 

Σφpαyιστός χάpτης τάξεως 

Δpαχμων μιας 

(ΤΣ) ό Δήμαpχος Σπάpτης 

ύπογραφή. 

έν ΣπάpττJ τfj 17 Νοεμβpίοu 1846 
ό ταμίας Λακεδαίμονος 

(ΊΣ) ύπογραφή». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήντάξη των στρατιωτών. 
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147. ΣfΕΡΙΟΣ ... ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 200/1 

<Ο <Ιερωμένος Στέριος τοϋ όποίου γνωστό εlναι μόνον τό επώνυμο 
του γεννήθηκε στό χωριό Καρνέσι (σημερινή 'Άνω Κλειτορία) Κλει
τορίας τοϋ Νομοϋ, Αχαtας. 'Έλαβε μέρος ατόν ίερό &.γωνα ώς πολεμι

στής &.λλά καί ώς <Ιερεύς δπως γράφει πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846. 
Τό πιστοποιητικό αuτό &.πό τό όποϊο &.ντλοϋμε πληροφορίες γιά τόν 
&.γωνιστή <Ιερέα γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 189): 

«Ποιστωποιούμεν οί ύποφαινόμενοι έπί τύ όριζομέ.νη άπό τόν ποινικόν 

νόμον ποινή καί έπί τz] ύποχρεώση τής άνικούσης πολιτικrjς άποζημιωσεως 

ότι ό Κύριος στέ.ριος 'Ιερεύς κάτοικος του Χωρίου καρνέ.σι του Δήμου 

Κλειτορίας της έπαρχίας Καλαβρύτων άπαρχrjς του ύπέ.ρ τrjς άνεξαρτισίας 

ίερου άyώνος Δράξας τά οπλα έδραμεν είς τό παιδετον τής μάχης καί 

καταταχθείς ύπό τήν συμαίαν των έλλινικών στρατευμάτων ύπηρετούντος 

καί ώς Ιερεύς οστις καί παρευρέθη είς Διαφόρους συμπλοκάς των έλλήνων 

μετά των Τουρκων καί ίδίως είς τάς περιφήμους μάχας των Καλαβρύτων 

των πατρων τrjς άκράτας καί τριπόλεως καί έν yέ.νει δέ.ν eπαυσε πολεμων 

ύπέ.ρ τrjς πίστεως καί πατρίδος είμή ότε ή θεία πρόνοια στεφανώσασα τούς 

άyώνας καί τήν άπαραδειyμάτιστων καρτερίαν των έλλήνων eθεσαν πέρας 

είς τήν ποληχρόνειον καί άνίσον μάχην καθ όλον δέ. τό διάστημα του Ιερού 

άyωνος ό διαληφθετς στέ.ριος ίερεύς προσεφέρθη μέ. πατριοτικόν ζηλον καί 

μέ. yαινεότιτα. 

Όθεν κατ αίτισίν του δίδεται τό παρόν πρός χρίσιν του. 

έν μαζεϊκα τήν 6 Σεπτεμβριοu 1846 
Ν. Χpιστόπουλος 

ύπολοχαyός». 

Στήν έπομένη σελίδα επικυρώνεται τό γνήσιον τfjς ύπογραφής &.πό 
τόν Δήμαρχο Κλειτορίας Γ. Κ. Παππαδαϊο. 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

• 

Π.Σ.Φ.Νο189 
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148. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΊΆΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 79/56 

Ό 'Αναστάσιος Σακελλάριος γεννήθηκε στό Λειοάρτζι 'Αχαtας. 
'Όταν εξερράγη ή επανάσταση μαζί μέ aλλους συγχωριανούς του 
κατετάγη στό σωμα τοϋ Γεωργίου Λεχουρίτη καί ύπό τήν aρχηγία τοϋ 
Άνδρέα Ζαtμη ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες. Βοήθησε επίσης τόν 
aγωνα οtκονομικως προσφέροντας διάφορα χρηματικά ποσά. 

'Από πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 τό όποιο ύπογράφουν εξι aγω
νισταί aπό τό Λειοάρτζι καί φυλάσσεται στά Α.Α. στόν φάκελο τοϋ 
συγχωριανοϋ του επίσης aγωνιστοϋ 'Αναγνώστη Καρπέτζα, μαθαί
νουμε εκτός aπό τήν δράση τοϋ 0Ιερέως aγωνιστοϋ καί μία περιπέτειά 
του μετά τήν επανάσταση. Τό πιστοποιητικό αΊJτό ύπέοαλε στήν επι
τροπή aγώνων καί θυσιων ό γιός τοϋ aγωνιστοϋ Χριστόδουλος Άνα
στασίου Σακελλαρίου 0Ιερεύς, μαζί μέ aλλους κληρονόμους των aγω
νιστων καί τό περιεχόμενό του είναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 190καί190α): 

«Πιστοποιrιτικόν 

ΠιστοποιοίJμεν οί δποφαινόμενοι έπί τfj όpιζομέντι παpά τοίJ Νόμου 

ποινύ καί τύ δποχpεώσει τijς άνrικούσης πολιτικfjς άποζrιμιώσεως οτι οί 
'Αναyvωστης καpπέτζας 'Αναστάσιος Ίεpεύς Σακελλάpιος βασίλειος Χpυ

σανθόπουλος καί Γεώpyιος Καλλιακούδας κάτοικοι λειβαpτζίου, &μα 

δφώθrι ή σημαία τijς έπαναστάσεως εlς 'Αyίαν Λαύpαν κατά τό 1821 δpά
ξαvτες τά οπλα μετά τοίJ άpχrιyοίJ Γεωpy. λεχουpίτου lσπευσαν εlς Καλά

βpυτα καί δπό τήν όδrιyίαν τοίJ ΣτpατrιyοίJ Ζαί'μrι κλπ. όπλαpχrιyων 
Νικολάου Βασιλείου καί Γκολφίνου Πετμεζαίων παpευpέθφαν εlς &πάσας 

τάς κατά την πελλοπόννφον Μάχας λάλα, Γrιpοκομείου Πατpών Νταυ

yι&ς Τpιπόλεως καί έπολέμrισαν yενναίως κατά των έχθpων τής πίστεως 

καί τijς πατpίδος έξοδεύσαντες άpκετας χιλιάδας ypοσίων πpός συντήpφιν 

τοίJ δπό τήν όδrιyίαν του Γεωpyίου λεχουpίτου στpατοίJ χωpίς νά λάβωσι 
τά έξοδευθέν;α οϋτε νά πλrιpοθώσι τάς μισθοδοσίας των ένφ άπώλεσαν τάς 
οlκίας των τά κτήνrι των καί π&σαν εν γένει τήν κολοσσαίαν πεpιουσίαν 
των. 

ΠιστοποιοίJμεν πpός τοίς &λλοις οτι κατά τό 1832 έλθων ένταuθα ό 
Χpιστόδουλος Χατζrιπέτpος ό έπικαλούμενος Άσπpοποταμίτης στpατιyός, 

δπεχpέωσε τούς άνωτέpω Άναyνώστrιv καpπέτζαν, 'Αναστάσιον Ίεpέα 

Σακελλάpιον Βασίλειον Χpυσανθόπουλον καί Γεώpyιον Καλλιακούδαν, 

καί έβασάνισαν αuτούς οί στpατιώται του ( στεpούμενοι των μισθοδοσιών 
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των) εlς τpόπον ωστε τούς ?]νάyκασαν νά πλrιpόσωσι αuτφ ypόσια 4500 
τέσσαpας χιλιάδας πεντακόσια άπέναντι δηθεν δπενοικιάσεως των πpοσό

δων ένω οδτοι ώς έπινοικιασταί είχον πλrιpώσει πpοκαταβολικώς τό 
' . , , ' ' 'β 'θ ,,~ δ , μίσθωμα κατά τrιν τοτε επικpατοίJσαν απαpα ατον συνrι ειαν, ευωκε ε 

, , , 
άπόδειξιν εlς αuτούς τήν όποίαν τούς διέταξε νά παpουσιασωσι πpος τον 

[ πpωτότυπον] ένοικιαστήν Γεωpy. λεχουpίτrιν άντί χprιμάτων, πλήν 
έπειδή οϋτοι εlΧον πλrιpώσει καί ό λεχουpίτης δέν εξαpyύpου την άπόδειξιν 

μένει μέχpι σήμεpον εlς χείpας των άνωτέpω. 'Επίσης πιστοποιοίJμεν οτι 

ενεκα τού ποσοίJ τούτων των 4500 ypοσίων (&τινα έδαπάνφαν οί άνω
τέpω) [ 1 διατελοίJσιν έν &κp11 πενί11 βεβαpυμένοι οντες μέ πολυαpίθμους 
καί άδυνάτους οlκοyενείας. 

Όθεν κατ' αi'τησιν τους δίδομεν τό παpόν πpος τόν άναyvώστην καp

πέτζαν καί τους κλrιpονόμους τοίJ 'Αναστασίου Ίεpέως Σακελλαpίου Βασι

λείου Χpυσανθοπούλου καί Γεωpyίου καλλιακούδα Χpιστόντουλον Ίεpέαν 

Άναστ Σακελλαpίου, κανέλον Β. Χpυσανθόπουλον καί 'Ιωάννrιν καλλια

κούδαν Να τούς χpφιμεύστι όπου δεί. 

έyένετο εν λειβαpτζίφ τήν 9 'Ιουνίου 1865 
οί έπιζοvτες άyωνισταί φωφίδος». 

'Ακολουθοϋν εξι ύπογραφές. 
«έπικυpοίJται τό γνήσιον των άνωτέpω έξ δποypαφων 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 

• 



Π.Σ.Φ.Νο190 Π.Σ.Φ. Νο190α 
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149. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 219/36 

co Παπαγιώργης Σακελλαρίου γεννήθηκε στόν "'Αγιο Γεώργιο 
Βελεστίνου. ';Ήταν ενας εκ των κυριωτέρων προεστων τfjς περιοχfjς 

του, μέ μεγάλη κινητή καί &.κίνητη περιουσία. Μέ τήν εναρξη τfjς επα
ναστάσεως καί γιά τίς &.νάγκες της διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά 
καί περιφερόμενος στά χωριά του Βελεστίνου δπου &.σκουσε επιρροή, 
παρακινουσε τούς κατοίκους νά πάρουν τά δπλα κατά των Τούρκων. 

Οί δραστηριότητές του αιJτές εγιναν &.ντιληπτές καί γιά νά μήν πέσει 
στά χέρια των Τούρκων εφυγε πρός τά στρατιωτικά τμήματα. Οί 

Τουρκοι πού θεώρησαν ώς πρωταίτιο των γεγονότων τfjς περιοχfjς 
του τόν Παπαγιώργη, κατέσφαξαν τούς συγγενείς του καί κατέστρε

ψαν τήν περιουσία του. Μετά τήν επανάσταση δ Παπαγιώργης δέν 

επέστρεψε στό χωριό του πού δέν &.πηλλάγη &.πό τήν Τουρκική 
κατοχή, &.λλά παρέμεινε στήν ελεύθερη <Ελλάδα καί δπως γράφει 
Εγγραφο του Ετους 1836 «οπου μέχpι τfjς σήμεpον διαμένει eχων στέyην τήν 
Έλληνικήν του Ούpανου dτμοσφαίpαν, καί τάπητα τό Έλληνικόν eδαφος». 

Λεπτομέρειες γιά τήν δράση του Παπαγιώργη Σακελλάριου μας 
δίνει εγγραφο του ετους 1836 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί γράφει 
(Π.Σ.Φ. Νο 191): 

«Διά του παpόντος γνωστοποιώ, οτι ό κύpιος Παπfi Γεώpyιος 

Σακελλάpιος μετά του αύταδέλφου του Κ. 'Ιωάννου Σάκελλαpιου έκ 

Βελεστίνου τfjς Θετταλίας είς των σημαντικωτέpων τfjς 'Επαpχίας Βελε

στίνου καί χpηματίσας Πpοεστώς πpίν τfjς Έλληνικfjς 'Επαναστάσεως εiς 

τήν αύτου πατpίδα, έπί του Βελη Πασfi σuνεισέφεpεν εiς τήν έκpαyείσαν 

κατά των 'Οθωμανών έπανάστασιν, καί eχων έξ' dpχfjς φιλελεύθεpα φpο

νήματα, καί καταφpονών κόπους, κινδύνους, ταλαιπωpίας, dϋπνίαν, 

πείναν, δίφαν έπεpιφέpετο τότε ώς dπόστολος εiς τήν έπαpχίαν Βελεστίνου, 

έκτεθημένος εiς πολλάς τfjς είμαpμένης dpιστεpάς πεpιστάσεις μέ dφηφι

σίαν* καί τfjς iδίας αύτου ζωrjς, νουθετών καί παpακινών τούς σuμπολίτας 

του καί λοιπούς νά δpάξωσιν οσον τάχος τά οπλα κατά του έχθpου, καί 

&μα φωpαθείς καί dνακαλυφθείς παpά τών έκείσε 'Οθωμανών ώς σuμπpά

κτωp καί είς τών Πpωτίστων τfjς έπαναστάσεως, έπί τfjς έκστpατείας εiς 

τά πέpιξ χωpία του Βελεστίνου, του dpχηyου Μπαστέκη, καί τάς ύπό τήν 

*'Αψηφώ: Δέν λογαριάζω, καταφρονώ (aψηφώ τόν εχθρό). 
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όδηyίαν αύτου Έλληνικάς δυνάμεις σuνέδpαμεν ό pηθείς Κ. Παπά Γεώp

yιος μέ πολεμοφόδια καί ζωοτpοφίας οσας ή δύναμίς του καί αί πεpιστάσεις 

δι' iδίοις αύτου dναλώμασιν έσυyχώpουν, έδpαπέτευσε ταχέως πpός τά 

Έλληνικά στpατεύματα, καί οϋτω έφάνη dναφανδόν πpώτος έχθpός τών 

πολεμίων, παpαβλέπων τήν παντελrj στέpησιν τfjς ζωrjς [λέyω}, φιλτάτων 

σuyyενών, δοκιμάζων μέ θλίφιν, οϊτινες έπεpάσθησαν έν στόματι μαχέpας 

του έχθpου, καί eκτοτε πpοκpίνας νά fjνε ολως διόλου ι!iπατpις, ένξJ οί λοι

ποί τών σuμπατpιωτών του μετά τήν καθησύχασιν των Έλληνικών πpαy

μάτων eyειναν πάλιν ύπήκοοι του Όθωμανηκου Κpάτους, 7jλθεν εiς τήν 

Έλλάδα οπου μέχpι της σήμεpον διαμένει eχων στέyην τήν Έλληνικήν 

του Ούpανου dτμοσφαίpαν, καί τάπητα τό Έλληνικόν eδαφος. 

Διό δι' eνδειξιν τξJ δίδεται τό παpόν ύποyεypαμμένον παp' έμου. 

'Αθrjναι τfj 24 'Ιουλίου 1836 
Δ: Γουβέλης 

''Οτι yνησία ή άνωθεν ύποypαφή του Κυpίου Δημιτpίου Γουβέλη Κατά τήν 

Πpοσωπικήν όμολοyίαν του θεωpείται καί κατ' αϊτησιν του iδίου iπικυ

pουται 

'Αθήναις τήν 24 'Ιουλίου 1836 
ό Συμβολαιοypάφος 'Αθηνών 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
"Αλλο εγγραφο του ετους 1832 πού ύπογράφεται &.πό τριάντα εναν 

κατοίκους του χωριου του &.γωνιστου γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 192): 
«Οί ύποφενόμενοι μαpτupάμενοι, έν καθαpξJ σuνειδότφ καί έν φόβφ θεου, 

οτι ό Κύpιος Γεώpyιος Ίεpεύς Σακελαpίου dπό &yιον Γεώpyιον Βελεστή

νου, ό όποίος εtχεν μεγάλην πεpιουσίαν πpοτου τfjς έπαναστάσεως, ή όποία 
, ' , ' , δ 'β ' δ , β 'δ ' δ' σuνειστατο απο οκτακοσια yη οπpο ατα, εις εκαπεντε ω ια εις υο μου-

λάpια, εiς δύο ι!iλοyα, εiς πεντακόσια στpέματα χοpάφια, εiς τpιάντα στpέ

ματα dμπέλια, εiς σικαμυνέας όπου eθpεφεν μετάξι, τόν καθ' eκαστον χpό

νον dπό τpιάντα, eως σαpάντα όκάδας. καί έν μεyάλον όσπήτιον, εiς eτεpα 

όκτώ χαμηλά yύpωθεν, τά όποία τώpα είναι καταβυθισμένα καί διαpπαy-
, θ, , ' λ , , "λ " ** " μενα, χα ως και οι οιποι πεpιουσια του ο οι. μπακεpικα και 

μόμπιλα * * * του όσπητίου του dpκετά , έπειδή fjτον τό σημαντικότεpον 
όσπήτιον τfjς έπαpχίας μας. 

• 
**Μπακιρικά: Χάλκινα σκεύη, χαλκώματα. 

*** Μόμ.ι-τιλα.· Υ Επιπλα. 
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Πρός τούτοις lδωσεν εlς τήν dρχήν τfίς έyέρσεώς μας, πρός χρήσιν τοί5 

ίεροί5 dyώνος χρήματα καί λοιπά έκτιμούμενα, εlς δέκα χιλιάδας τάλαρα. 

διό δίδομεν τό παρόν μαρτυρικόν εlς χείρας εlρημένου παπά Γεωργίου, καί 

αύταδελφού του Ίωάνου Σακελλαρίου, διά νά τούς χρησιμεύσv όποί5 dνή

κει. 

1832: Όκτομβρίου 10 έκ τοί5 άyίου Γεωργίου Βελεστήνω>. 
'Ακολουθοϋν τριάντα μία ύπογραφές. 

Π.Σ.Φ. Νο 191 
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150. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΙΈΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186 

·ο 0Ιερωμένος Γεώργιος Σακελλάριος γεννήθηκε στήν Τροιζήνα. 
Πήρε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 ώς μικροκαπετάνιος καί επικε
φαλής εϊκοσι πέντε &.γωνιστών ελαοε μέρος στήν πολιορκία τοϋ φρου
ρίου τοϋ Ναυπλίου.Τά &.ναγκα'ία Εφόδια καί τρόφιμα γιά τούς στρα
τιώτες του διέθετε εξ tδίων. 

Τό ετος 1834 ό &.γωνιστής 0Ιερεύς δέν ζοϋσε, γι' αυτό καί ό γιός του 
Βασίλειος ζήτησε καί ελαοε πιστοποιητικό σχετικό μέ τήν συμμετοχή 
τοϋ πατέρα του στήν επανάσταση. Τό πιστοποιητικό αυτό πού φυλάσ
σεται στά Α.Α. ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών τό 1846 μέ 
αϊτησή του ό γιός τοϋ &.γωνιστοϋ Βασίλειος, πού καί αυτός τό 1834 
iίταν<Ιερεύς, γι' αυτό καί στήν αϊτησή του καταλήγει: 

(( ... επί τοϋ επαyyέλματός μου εyώ δέν ύποσημειοϋμαι εύσεβάστως 
ό πολίτης Βασίλειος Ίερεύς Σακελλαρίδης». 

Τό πιστοποιητικό γράφει τά εξής (Π.Σ.Φ. Νο 193): 
«Δι' ou όμολοyώ εύσυνειδότως δτι ό αlδεσιμώτατος Κ. Γεώρyιος Σακελά
ριος εκ Τροιζfινος, ων ύπό τήν όδηyίαν μου, ήyωνίσθη yενναίως εlς τόν 

ύπέρ τfις Πατρίδος Ίερόν μας άyωνα, αύθορμήτως, εκ τοϋ ενθέρμου ζήλου 
του κινηθείς, έ'λαβεν εlκοσιπέντε στρατιώτας, καί αύτοκλήτως πειθόμενος 
εlς τήν φωνήν τfις Πατρίδος, eτρεξε προθύμως μετ' εμοϋ εlς τήν πολιορκίαν 

τοϋ Ναυπλίου καί εστάθη άπ' άρχfις μέ τούς στρατιώτας του μέχρι τfις 
πτώσεως τοϋ φρουρίου, ενδεικνύων εlς κάθε περίστασιν φρόνημα yενναίον 

καί φιλόπατρι, οuτος εξ 'Ιδίων του εξοικονόμησε καί τούς μισθούς, καί τά 
πολεμοφόδια, καί τάς τροφάς των στρατιωτών του, καί τά πάντα δεύτερα 
eχων ώς πρός τήν ελευθερίαν τfις Πατρίδος, εδιέθεσε καί εlς τό fθνος πρός 

εύκολίαν τήν ποσότητα των χρημάτων δύω f]μισυ [ 1 
"Οθεν δι' δλα ταϋτα, yνωρίζων τό yεννάιον καί πατριωτικόν φρόνημα τ' 
άνδρός τούτου, δίδωμι κατ' αίτησιν τοϋ υίοϋ του παππii Βασιλείου, τό ενυ
πόyραφόν μας τοϋτο άποδεικτικόν, δπως τφ χρησιμεύση, δθεν άνήκει εν 

καιpώ τφ δέοντι καί ύποφαίνομαι. 
'Εν Πόρω τήν 10: δεκάτην Μαρτίου 1834 

ύπογραφή. 
Έπικυροϋται ή yνησιότης τfις άνωτέρω ύποyραφfις καί τά ενδιαλαμβανό-

με.να. • 
εν Καλαυρί~ τfj 15 'Ιουνίου 1836 

ό Δ. Πάρεδρος εκπληρών πρ.χpέη Δημάρχου 
(ΤΣ) Γ. Δοϋpος». 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν πρώτη τάξη των ύπαξιω
ματικών. 



τ 
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151. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186/83 

<Ο &.γωνιστής Δημήτριος Σακελλάριος γεννήθηκε στίς Καλτεζές 

τfjς Άρκαδίας. Πρό τfjς επαναστάσεως τοϋ 1821 fίταν Δημογέρων των 
Καλτεζών. Έμυήθη στήν Φιλική <Εταιρεία καί ελαοε μέρος στήν επα
νάσταση. Έπικεφαλης πολλών συγχωριανών του πολέμησε στό Βαλ

τέτσι, Νεόκαστρο καί &.λλοϋ. 'Έγγραφο πού φυλάσσεται στά Α.Α. 

&.ναφέρει γιά τόν &.γωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 194 καί 194α): 
«'Εν [Σινάνφ] καί lν τω Εlρηνοδικειακ@ καταστήματι σήμερον την τρια

κοστf;ν [ 1τοίJ18 .. eτους ημέραν Παρασχευfιν καί ωραν J()1JV Π.Μ lνώ

πιον εμοίJ τοίJ ειρηνοδίκου Μεyαλοπολεως 'Αχ. Παρfιση, lπί παρουσί~ καί 

τοίJ ύποyραμ. Ίω. 'Ιωαννίδου, &πόντος τοίJ Γραμ Κ. Τρουπάκη, εμφανι

σθείς ό Γεωρyιος Κεφαλας, Ταγματάρχης του Φάλαyyκος κάτοικος 

Δυppαχίου τοίJ Δήμου Φαλαισίας καί προκειμενου νά πιστοποιfιστι η 

βεβαιώσv οτι ό ποτέ Δημ. Ιερεύς Σακελλάριος εκ Καλτεζων ων δημοyέ

ρων κατά τfιν lπανάστασιν τοίJ 1821 eτους, ορκισθη lπί τοίJ ΊεροίJ εδαyyε
λίου ώς άκολούθως «'Ομνύω εlς ... ποινάς καί τας ύποχρεώσεις του τijς 
πολιτικijς άποζημιώσεως πρός τό Δημόσιον οτι ό ποτέ Δημήτριος Ίερεύς 

σακελλάριος lκ Καλτεζών ών Δημοyέρων κατά τfιν lπανάστασιν καί είς 

τών άναμυχθέντων εις την ίεράν της επαναστασεως έταιpίαν υπυρέτησεν 

στpατιωτικως και Πολιτικώς τfιν Πατρίδα, παpευρεθως εις διαφόρους 

lχθpικάς μάχας lπί κεφαλης πολλών συyχωpιων του καί ύπό την όδηyίαν 

τών Γιατpακαίων ιδίως δέ εις Βαλτετζι, &'λωσιν Τpιπολεως, Άpyους, 
Νεοκαστpου, καί οτι ή Κυβεpνησις άναyνωpίσασα τάς πpός τfιν πατpίδα 

lκδουλεύσεων απ' άpχijς μέχpι τέλους τοίJ ΊεpοίJ άyώνος lχοpηyησεν 

μέχpι θανάτου του μηνιαίαν σύνταξιν δραχμών εiχοσι πέντε, καί οτι τά 

πιστοποιητικα του ύπεβλfιθησαν εlς τfιν lν Ναυπλίφ πpώτην συστηθείσαν 

lπιτpοπfιν. 'Όθεν συνεταχθη ή παpοuσα eκθεσις, ήτις άναyνωσθετσα καί 

βεβαιωθείσα ύποypάφεται σfιμεpα ώς έπεται». 

, Ακολουθοϋν υπογραφές. 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν πρώτη τάξη των υπαξιω

ματικών. 

• 



Π.Σ.Φ. Νο 194 Π.Σ.Φ. Νο 194α 
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152. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186/84 

eo <Ιερεύς aγωνιστής Δημήτριος Σακελλάριος γεννήθηκε στό 
χωριό Μεσορρούγι τfjς επαρχίας Καλαορύτων. 'Έλαοε μέρος στήν 
επανάσταση τοϋ 1821 καί πολέμησε σέ πολλές μάχες τfjς Πελοποννή
σου. Άσκοϋσε επιρροή στούς κατοίκους τfjς περιοχής του γι' αυτό καί 
τούς προέτρεπε νά ξεσηκωθοϋΥ «κατά των κοινών της Πίστεως καί Πατρί
δος έχθρων έπιτυχώς». 

Πληροφορίες γιά τόν aγωνιστή aντλοϋμε aπό εγγραφο τοϋ ετους 
1846 πού uπογράφει δ Βασίλειος Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. 
Στό εγγραφο αυτό aναγράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 195): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfj όριζομένv άπό τόν Ποινικόν Νόμον 

Ποινfi καί έπί τfi ύποχρεώσει της άνηκούσης Πολιτικijς άποζημιώσεως οτι 

ό Δημήτριος Ίεpεύς Σακελλάpιος yεννηθείς είς τό χωpίον Μεσοpοίiyι, της 

έπαρχίας Καλαβρύτων ύπηpέτησεν τfιν Πατpίδα καί ώς στpατιώτης, 

παpαυρεθείς είς τάς μάχας Πατpών, Γε.ροκομείου Σαραβαλίου Τpιπόλεως, 

Αpyους, Κοpίνθου καί είς &λλας πολλας δείξας yεναιότητα, Πίστιν καί 

άφοσίωσιν, άλλά καί ώς Ίεpεύς παpαινών τούς συμπολίτας του νά λάβωσι 

τά οπλα κατά των κοινών της Πίστεως καί Πατpίδος έχθpων έπιτυχως. 

Καθ' ολον τό παpελθόν διάστημα δέν έ'λαβε καμμίαν άποζημίωσιν καί τοίi 

χpεωστοίiντε ο[ μισθοί του. 

Ol άyωνες του, α[ θυσίαι του καί ή Πίστις του τόν δικαιοίiν νά λάβv τfιν 
προσfικουσαν είς τόν χαpακτfιpά του άποζημίωσιν. 

Τfιν 16 Νοε.μβpίου 1846 Καλάβpυτα 
Β: πετιμεζ&ς:». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν aγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

,, 
! 

Π.Σ.Φ.Νο195 
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153. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186/85 

·ο &.γωνιστής "Ιερεύς Νικόλαος Σακελλάριος πού γεννήθηκε στό 
χωριό Συνεοροϋ τοϋ Νομοϋ Άχαίας, επικεφαλής μεγάλου &.ριθμοϋ 
μαχητών τούς όποίους συντηροϋσε εξ tδίων, πολέμησε σέ δλη τήν 
διάρκεια τοϋ &.γωνος, &.πό τό 1821 εως τό 1828, ύπό τάς διαταγάς των 
όπλαρχηγων Βασιλείου καί Γκολφίνου Πετμεζά. 

Πfjρε μέρος σέ πολλές μάχες καί επέδειξε «σπανίαν dνδρείαν». Τό 1865 
πού ό &.γωνιστής δέν ύπfjρχε πλέον, ό γιός του Δημήτριος Παπανικο
λόπουλος ύπέοαλε αl:τηση στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών καθώς 
καί σχετικό πιστοποιητικό, τό όποϊο φυλάσσεται στά Α.Α. καί γράφει 
(Π.Σ.Φ.Νο 196): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιοίiμεν οί ύποφαινόμενοι, επί τfi όριζομένrJ dπό τόν Ποινικόν νόμον 

ποινfj, καί επί τfi ύποχρεώσει τfίς dνηκούσης πολιτικfjς dποζημιώσεως, οτι 

ό ποτέ Νικόλαος Ίερευς Σακκελάριος, κάτοικος Συνεβροίi τοίi Δήμου 

Φελλόης, τfίς 'Επαρχίας Καλαβρύτων, ύπηρέτησεν ύπό τάς διαταγάς μας, 

εlς τάς κατά των εχθρών εκστρατείας, dπό τό lτος 1821lως1828- 'Έχων 

ύπ' αύτόν εκατόν περίπου στρατιώτας, παρευρεθείς εlς τάς μάχας, Τρικόρ

φων, [ ], 'Αγίου Βλασίου, Δερβενίων, Γεροκομίου, λεβηδίου, καί λοι
πάς, lδειξε παραδειγματικήν γενναιότητα εύπείθειαν εlς τούς dνωτέρους 

, , ' δ " " " ' eιλ δ' 'δ ' του, και σπανιαν αν ρειαν και καρτεpιαν, εις ο ον ε το ιαστημα τοίi 

dγωνος εθυσίασε τό ολον τfjς κινητfjς περιουσίας του, εlς πληρωμήν 

μισθών στρατιωτών, καί λοιπάς dνάγκας τfίς πατρίδος του. 

Κατ' αί'τησιν οθεν τοίi Κληρονόμου αύτοίi Δημητρίου Παπανικολοπούλου 
εκδίδεται τό παρόν 

εν Καλαβρύτοις τfi 14 'Ιουλίου 1865 
Β: Πετμεζfiς γ: πετιμεζας». 

"Η επιτροπή ?tατέταξε τόν &.γωνιστή στήν πρώτη τάξη των ύπαξιω
ματικων. 

Τ 
Jil ., 

ιy· t· 
/ . 

,/ . 

• 

Π.Σ.Φ.Νο196 
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154. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186/88 
0 0 αγωνιστής Σπύρος Σακελλάριος γεννήθηκε στό χωριό Βερσίτσι 

( ση μ. Σειραί) τfj ς επαρχίας Καλαορύτων τό 1786, δπως φαίνεται από 
πιστοποιητικό τού Δημάρχου Ψωφίδος τού έτους 1846. Μέ εl:κοσι 
περίπου στρατιώτες πού είχε ύπό τάς διαταγάς του έλαοε μέρος σέ 
πολλές μάχες στήν Πελοπόννησο καί τραυματίσθηκε στήν μάχη των 

Τρικόρφων στίς 23 Ίουνίου 1825. 
'Από πιστοποιητικό τού έτους 1846 πού ύπογράφει ό Β. Πετμεζάς 

πληροφορούμεθα γιά τόν 0Ιερέα αγωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 197): 
«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος οτι ό Κ.Παππa Σπύρος Σακελλάριος 

γεννηθείς είς τό χωρίον Βερσίτζι τfίς έπαρχίας Καλαβρύτων, ύπηρέ.τησεν 

τήν Πατρίδα καί Στρατιωτικώς, καί πολιτικώς κατηχών τούς λαούς διά 

τοίJ Πνευματικοί) του έπαyyελματος, παρευρέθη είς τάς Μάχας των 

Πατρών του Γεροκομείου, του Σαραβαλίου τfίς Τριπόλεως τfίς Κορίνθου 

των Τρικόρφων τfjς άκράτας. είς τήν μάχην τών Τρικόρφων έ'λαβεν καί 

μίαν πληyήν είς τόν δεξιόν πόδαν, εtχεν ύπό τάς διαταγάς του [ ] κατά 
καιρούς eως εiχοσι στρατιώτας. 'Εκτός τούτου eχασεν ολην τήν περιουσίαν 

του καί έκάη ή οίκία του. Καθ' ολον τοuτο τό διάστημα δέ.ν έ'λαβε καμμίαν 

άποζημίωσιν καί τού χρεωστοuντε οί μισθοί του. Γνωρίζων οθεν τά δικαιά 

του πιστοποιώ αύτά διά τοίJ Παpόντος μου έπί τfj όριζομέ.vv άπό τόν Ποι

νικόν Νόμον πoιvfj καί έπί τη ύποχρέ.ωσει τfίς άνηκούσης πολιτικfjς άπο

ζημιώσεως. 

Καλάβpυτα τfj [ ] 'Οκτωβ. 1846 
Β: πετμεζ&ς 

Έπικυροuται ή yvησιώτης της ύπόyραφης του Β.Πετιμεζa 

[ ... βάρτζι] τήν 5 Νοεμβρίου 1846 
ό Δήμαρχος Ψωφίδος 

(ΤΣ) ύπογραφή». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 

Τ 

Π.Σ.Φ.Νο197 
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155. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.186/89 
00 αγωνιστής 0Ιερεύς Σταμάτιος Σακελλάριος γεννήθηκε στό χωριό 

Κασίμι της Μεγαλοπόλεως (σημ. Μαραθουσα). 'Έχαιρε εκτιμήσεως 

μεταξύ των κατοίκων της περιοχής του, γι' αvτό καί τόν ακολου

θουσαν στίς διάφορες εκστρατε'ίες. 'Έλαοε μέρος σέ πολλές μάχες 
κατά τήν διάρκεια του αγωνος καί σέ μία απ' αυτές τραυματίσθηκε. 

Πιστοποιητικό του έτους 1844 τό όποιο ύπογράφουν οί Καν. Δελη
γιάννης, Ίωάν. Κολοκοτρώνης, Νικηταράς καί Δ. Πλαπούτας κάί 

ύπέοαλαν σέ αντίγραφο στήν επιτροπή αγώνων τό 1865 οί κληρονόμοι 
του αγωνιστου, φυλάσσεται στά Α.Α. (Π.Σ.Φ. Νο 198) μa.ς πληροφο
ρε'ί: 

«Πιστοποιοuμεν οί ύποφαινόμενοι όπλαρχηγοϊ οτι ό eκ τοu χωρίου Κασίμι 

τοίJ Δήμου μεγαλουπόλεως Κυριος Σακκελλαριος Σταμάτης ύπηρέτησε 

Στρατιωτικώς τήν πατριδα άπ' άρχfjς μέχρι τέλους τοίJ ύπέρ άνεξαρτησίας 

Ιερου άγωνος παρευρεθείς εlς διαφόρους κατά των eχθρων μάχας οπου καί 

eπληγωθη κατά τήν χείρα. ή δέ οίκογενειά του ήχμαλωτισθη ύπό των 

άραβων, εκτός των διαφόρων άτομικων eκδουλευσεών του διακρινόμενος 

μεταξύ των συγχωριων του καί άπολαύων τήν ύπόληφιν καί τό Σεβας 

αύτων συνετέλη νά eκστρατεύωσι οδτοι προθύμως καί Γενικώς κατά των 

eχθρων ενθαρύνων αύτούς καί μέ λόγον καίμε χρηματικάς βοηθείας άνα

λόγως τfjς καταστασεώς των. 

εlς πίστωσιν τούτων τω δίδεται ή παροίJσα πιστοποιησις διά νά τώ χρησι

μεύσυ εν καιpφ. 

την 25 μαϊου 1844. eν Καρυταίνη. 
Καvέλλος Δελιγι&ννης 

Ίω. Θ. Κολοκοτρώνης 

Νικfιταpας Σταματελ6πουλος 

Δ. πλαπούτας". 

ό Δήμαρχος μεγαλουπόλεως eπικυρεϊ τό γνήσιον των ύπογραφων των 

εlρημένων ύποστρατήγων 

(ΤΣ) ύπογραφή. 

διά τό άκριβές τοίJ άvτιγραφου εν Σινάνφ τfj 14 μαίου 1846 
ό Δήμαρχος μεγαλοπόλεως 

(ΤΣ) ύπογραφή ». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικων. 

-.~ 

1 

j 

1 

Π.Σ.Φ.Νο198 
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156. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣfΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.186/92 

co &.γωνιστής Άναστάσιος Σακελλαρίου γεννήθηκε στήν Στρέζοοα 
(Δάφνη) της Άχαtας. Πηρε μέρος στήν επανάσταση του 1821 καί 
πολέμησε σέ πολλές μάχες. Πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπο
γράφει ό Βασίλειος Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. (Π.Σ.Φ. Νο 

199) μας πληροφορεϊ: γιά τόν &.γωνιστή τά έξης: 
«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfi όριζομένυ ύπό τοίJ Ποινικού Νόμου 

Ποινή καί έπί τfi ύποχρεώσει τijς άνηκού07Jς Πολιτικfjς άποζημιώσεως, οτι 

ό 'Αναστάσιος Ίερεύς Σακελλαρίου Γεννηθείς εlς τό χωρίον Στρέζοβα τοίJ 

Δήμου [ ] τijς έπαρχίας Καλαβρύτων ύπηρέτησεν ώς στρατιώτης ύπό τάς 
διαταγάς μου περιοδικώς άπό τό 1821 μέχρι τοίJ 1827 παραυρεθείς εlς τάς 
μάχας πατρών Γηροκομείου, σαραβαλείου, τριπόλεως, κορίνθου, άκράτας, 

καυκαριiiς καί πού07J, καί εlς &λλας πολλάς περιστάσεις eδειξε Γεναιότητα, 

Πίστην καί άφοσίωσιν έκτός τούτου έκάυ ή οlκία του eχασε τήν κινητήν 

περιουσίαν του ζημιωθείς τά μέγιστα καθ' ολον τό παρελθόν διαστημα, δέν 

έ'λαβεν καμμίαν άποζημίωσιν καί τοίJ χρεωστοίJνται οί μισθοί του. 

Οί άγώνες του, αί θυσίαι του καί ή πίστις του τόν δικαιοίJν νά είναι στρα

τιώτης 

έν Καλαβρύτοις τήν 17: Νοεμβρίου 1846 
Β: πετμεζαι;». 

"Αλλο πιστοποιητικό του ετους 1865 πού ύπογράφει ό Γκολφϊ:νος 
Πετμεζάς καί τό ύπέοαλε στήν επιτροπή ή κληρονόμος του &.γωνιστου 
θυγατέρα του Αtκατερίνη, γράφει δτι ελαοε μέρος στίς μάχες Γηροκο

μείου, Λάλα,' Ακράτας, Λεοιδίου καί της' Ακροπόλεως των' Αθηνων. 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

) 

\/ 

/ 

Π.Σ.Φ.Νο199 
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157. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.186/93 

co &.γωνιστής Άντώνιος Σακελλαρίου γεννήθηκε στό χωριό 
Λεχούρι της επαρχίας Καλαορύτων. Πήρε μέρος στήν επανάσταση 
τοϋ 1821 κατά διαστήματα &.πό τό 1821 μέχρι τό 1828 καί πολέμησε σέ 
πολλές μάχες. Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού uπογράφει ό Βασί
λειος Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. μας πληροφορει γιά τόν 

&.γωνιστή <Ιερέα τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 200): 
«έν Καλαβρύτοις τfj 16 Νοεμβρίου 1846 
Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος έπί τfί όριζομένυ άπό τόν ποινηκόν νόμον 

ποινfί καί έπί τfj ύποχρεώσv τής άνεικούσης πολιτηκfjς άποζημιώσεως οτι 

ό 'Αντόνιος ΊερείJς Σακελλαρίου γεννηθείς είς τό χορίον λεχούρι τfjς έπαρ

χείας Καλαβρύτων καί κατοικών rfδη είς τό αύτό λεχοίJρι τfjς ίδίας έπαρ

χείας ύπηρέτησεν ώς στρατιότης ύπό τάς &μέσους διαταyίiς μου περιο

δικώς άπό τά 1821-1828. παρευρεθείς δέ είς τίiς μάχας Καλαβρύτων, [ ] 
πατρών, Γεροκομίου ΣαραβαλιοίJ 'Ακράτας, λάλα καί είς &λλας πολλάς 
·"~ t. Γ , Π" ,, ' ,, , ,, ,, ι ,, δ , 
ευειc,εν εναιοτητα ιστιν και αφοσιωσιν. εκτος τουτων υπεστη ιαφο-

ρους ζημίας καί έ'χασεν τήν κινητήν του κατάστασιν. 

καθ' ολον τό παρελθόν διάστημα δέν έ?..αβε καμμίαν άποζημίωσιν καί τοίJ 

χρεωστοίJvται οί μισθοί του ώς στρατιώτης. 

Β: πετμεζας». 

cH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

• 

'. . . 
' ··f. ·d· ~· 

~ . ,, 
..... ··~. •". 

'!f!!· f '. 

Π.Σ. Φ. Νο 200 
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158. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΠΑ'iΩΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ.186/104 

<Ο <Ιερεύς Ίωaννης Σακελλαρίου η Σακελλάριος (Παπαϊωάννης) 

γεννήθηκε στήν Στεμνίτσα τfjς Γορτυνίας, δπου καί ίερουργοϋσε. 
'3'Ηταν πρόκριτος τfjς Στεμνίτσας καί εξέχουσα προσωπικότητα στήν 

περιοχή. Μέ τήν εναρξη τfjς επαναστάσεως εξώπλισε τούς συμπολίτες 

του καί Ελαοε μέρος μέ αυτούς στήν πολιορκία τfjς Καρυταίνης καί 
τfj ~.Τριπόλεως. Διετέλεσε πληρεξούσιος τfj ς εν" Αστρει εθνικfj ς συνε
λευσεως. Πληροφορίες γιά τόν αγωνιστή αντλοϋμε από εγγραφο τοϋ 

ετους 1840 πού ύπογράφουν ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ό Σελα
σίας Θεοδώρητος, ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό Π. Γιατράκος καί ό 
Κανέλλος Δεληγιάννης, τό όποϊο σέ θεωρημένο από τόν Δήμαρχο 

Άθηναίων αντίγραφο ύπέοαλε στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών τό 
ετος 1846. 

Στό εγγραφο αυτό, πού φυλάσσεται στά Α.Α., αναγράφονται τά 
έξfjςγιά τήν δράση τοϋ αγωνιστοϋ (Π.Σ.Φ. Νο201): 

«Πιστοποιητικόν 

Ποιστοποιοiiμεν οί όποφαινόμενοι, οτι δ έκ στεμνίτζης τijς yόpτυνος 

Ίεpεύς Κύpιος 'Ιωάννης Σακελλαpίου, είς τών εύυπολιπτοτέpων καί πpο

κpιτωτέpων τής έπαpχίας έκείνης, συνετέλεσεν εiς τόν όπέp Πατpίδος 

άyώνα τά μέyιστα παντοίως, καθότι άφ' 7jς έλάβομεν τά οπλα μέχpι τijς 

&φίξεως τοίi Κυβεpνήτου, όπηpέτησε μέ άξιέπαινον καί σπάνιον ζηλον 

πίστιν καί πpοθυμίαν, οσην οόδείς &λλος των συμπολιτών του lδειξεν.

Ό Ίεpεύς οδτος &μα όφώθη ή έλληνική σημαία, πpωτος κατήχησε καί 

έξώπλισε τούς συμπολίτας του, δδηyίσας αύτούς εiς τήν πολυοpκίαν της 

Καpυταίνης, καί έκεϊθεν εiς τήν πολυοpκίαν τijς Τpιπόλεως, οπου καί διέ

μεινεν άpκετόν καιpόν, μέχpις οτου ήμετς σεβόμενοι καί έκτιμοίiντες τόν 

δπέp τοίi lθνους lνθεpμον ζηλόν του, καί τό δποίον οί έπαpχιωται καί 

συμπολτταί του [ τ{δ 1 lφεpον σέβας, καί θεωpοίiντες οτι τοιοίiτος ων, 7jτον 
άναyχαιότεpος μαλλον νά διαμέvυ εiς στεμνίτζαν διά νά έτοιμάζει καί μας 

άποστέλλη τά πpός τpοφήν τοίi στpατοίi, καί τά διά τήν πολυοpκίαν άνα

yκαία, οίον άξίνας τζαpούχια κλ: έφόδια, καί τό ούσιωδέστεpον νά ένθαp

pύνv καί μας άποστέλλη τούς άναyκαίους στpατιώτας καί νά έμποδίζv τήν 

λειποταξίαν των, σκεφθέντες τόν άπεστείλαμεν εiς στεμνίτζαν, πpοτpέφα

ντές τον νά δεχθη τά χpέη τοίi 'Εφόpου, τά δποία καί άναδεχθείς κατά τάς 

πpοτpοπάς μας, έξετέλεσε μ' ολην τήν δυνατήν πpοθυμίαν, άποστέλλων 
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μας μ' άφθονίαν καί έyκαίpως ολα τά άναyκατα τοίi στpατοίi, διά τήν δια

τήpησιν τοίi δποίου ωφέλησε τά μέyιστα, φέpων πpός τοίiτοις καί τούς 

στpατιώτας ένίοτε εiς Τpίκοpφα δ iοιος, καί παpαδίδων εiς τούς &pμοδίους 

όπαξιωματικούς τijς στεμνίτζας, οτι καί μετά τήν πτωσιν της Τpιπόλεως 

lδειξε τήν αύτήν πpοθυμίαν καί ζηλον έξακολουθων νά στέλλη τούς άνα

yκαίους στpατιώτας μέ τά άναyκατα έφόδια εiς ολλας τάς κατά συνέπειαν 

yενομένας άπείpους έκστpατείας, κατά διαφόpους έποχάς, μέχpις οτου ώς 

Ίεpεύς, lπαυσε τijς έφοpίας έλθόντος τοίi Κυβεpνήτου. Ό αύτός διοpισθεις 

πληpεξούσιος κατά τό [τος 1823 τijς έν ·~στpει έθνικης συνελεύσεως lδει
ξεν άπαpαδειyμάτιστον ζηλον πεpί τά έθν. συμφέpοντα, άποστpεφόμενος 

τήν iδιοτέλειαν καί μεpοληφίαν. Πpός δέ δ άξιότιμος οίiτος Ίεpεύς ολως 

ένθουσιασμοίi καί ζηλου πεpί τijς άποκαταστάσεως τοίi lθνους yέμων, καί 

κατά τό lτος 1821 οτε ή αη συστηθετσα Πελοποννησιακή yεpουσία μετέβη 
καί έyκαθιδpύθη εiς στεμνίτζαν συνεισέφεpεν οχι δλίyας θυσίας παpαχωpων 

μέ άφθονίαν ολα τά άναyκατα διά τήν yεpουσίαν, δι' iδίων του έξόδων. 

Π. Μαupομιχάλης, Ό σελασίας θεοδώpητος Θ. Κολοχοτpόνης 

Καvέλος Δεληyι&vνης. 

'Επικυpοίiται ή yvησιότης των άνωτέpω όποypαφων. 

τήν 31: Όκτωβpίου 1840 Άθηναι 
Π: Γιατράκος 

Έπικυpοίiται τό yvήσιον 

τijς όποypαφης τοίi Π: yιατpάκου 

'Αθήνα τfj 20: φεβpουαpίου 1841 
(ΤΣ) δ Δήμαpχος δ: Καλλιφpωvιiς». 

(ΤΣ) δ δήμαpχος 

Δ. Καλλιφpωvιiς 

'Ακολουθεί καί δευτέρα σελίδα στήν όποία αναγράφεται: 

«έπιβεβαιοiiμεν τά δπισθεν τfi 5 'Ιανουαpίου 1841 Παλούμπα 
δ συvταyματάpχης Δ. πλαποίJ'τας». 

'Επίσης στήν δευτέρα σελίδα αναγράφεται δτι πρόκειται περί ακρι
Όοϋς αντιγράφου εκ τοϋ πρωτοτύπου πού επιοεοαιώνεται από τόν 
Γραμματέα τfjς Διοικήσεως Γορτυνίας τοϋ όποίου ή εδρα ijταν στήν 
Καρύταινα. 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν <Ιερέα αγωνιστή στήν τρίτη τάξη τών 

αξιωματικών. 
• 



Π.Σ.Φ. Νο201 
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159. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.187/23 
00 °Ιερεύς Γεώργιος Σακελλίων γεννήθηκε στήν Τρίπολη καί ελαοε 

μέρος στήν επανάσταση ύπό τάς διαταγάς τού συμπολίτου του Άρχι

μανδρίτη 0Ιεροθέου, &:ργότερα επισκόπου Γυθείου. Πολέμησε στίς 

μάχες των Δολιανων, Βαλτετσίου καί Τριπόλεως. Πέθανε τό 1853 ώς 
στρατιωτικός 0Ιερεύς πρώτης τάξεως, οπως &:ναγράφεται στόν φάκελό 
του. 

'Από πιστοποιητικό τού ετους 1835 πού ύπογράφουν εκτός &:πό τόν 
'Αρχιμανδρίτη 0Ιερόθεο καί οί Νικηταράς, Δ. Πλαπούτας καί 'Ιωάν
νης Θ. Κολοκοτρώνης καί φυλάσσεται στά Α.Α. πληροφορούμεθα γιά 

τόν &:γωνιστή τά έξης (Π.Σ. Φ. Νο 202): 
« Ό ύποφαινόμενος, έχλεχθείς τότε εlς τήν άpχήν τf]ς έπαναστά

σεως, τό 1821 lτος, παpά των συμπολιτών μου άpχηyός εlς ολα τοϋ 
Κάμπου τά &pματα μετά τοϋ Καπ: Λάμπpου pιζιώτου, δηλοποιώ, οτι εlς 

ολον τοϋτο τό διάστημα δ συμπολίτης μου, Κύpιος Παπa Γεώpyιος Σαχε

λίων, ήyωνίσθη μετ' έμοϋ, εδειξε ζijλον, χαί πατpιωτισμόν διαχαij, .ύπέφε
pεν ούχ ολίγον, χαί έζημιώθη ή οlχία του χαί ή πατpιχή του μεγάλως, 

άφανισθείσα άπό τοϋ έχθpοϋ. 

"Οθεν κατ' αϊτησίν του τ@ δίδεται τό παpόν μου, διά νά τ@ χpη

σιμεύσv οπου άνήχει. 

Tfj 9 Σεπτεμβpίου 1835 έν Άμφίσσv 
'Επιβεβαιώνομεν τά άνωθεν Άpχιμανδpίτης Ίεpόθεος 

σινταyματάpχης 

Νικήτα; σταματελόπουλος 

Δ: πλαπούτα; 

Ίωοοι. θ. Κολοκ.» 
0Η επιτροπή εκδουλεύσεων κατέταξε τόν &:γωνιστή στήν πρώτη 

τάξη των ύπαξιωματικων. 
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160. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣfΑΘΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.188/30 

<Ο <Ιερεύς Εuστάθιος Σαμπαζιώτης γεννήθηκε στήν Κυπαρισσία 

καί ελαοε μέρος στόν &.γώνα, κυρίως σέ μάχες κατά τοϋ Ίμπραήμ. 
Πληροφορίες γιά τόν &.γωνιστή &.ντλοϋμε &.πό &.ντίγραφα έγγράφων 
τοϋ ετους 1834 καί 1837 πού φυλάσσονται στά Α.Α. της Ε.Β.Ε. 

'Έγγραφο πού ύπογράφουν είκοσι εξι κάτοικοι τής Κυπαρισσίας, 
δώδεκα τών Φιλιατρών καί δεκατέσσαρες τών Γαργαλιάνων γράφει: 

«Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι Κυπαρισσίας Δr;λοποιοίJμεν διά τfίς παρούσης 

μας ποιστοποιήσεως οτι ό Αίδεσιμότατος συμπολίτης μας παπά κύρ 

Εύστάθιος σαμπαζιότr;ς ύπr;ρέ.τr;σε στρατιωτικως τήν πατρίδα είς ολον τό 

διάστημα τοίJ έθνικοίJ μας πολέμου μέ. Ζfjλον καί προθυμίαν. 

'~μα '~ρχισεν ό Ίερός Ά yων τfίς έπαναστάσεως eτρεξεν Αύθορμίτος είς 

τό πολιορκοίJν τό φρούριον Νεοκάστρου έλλr;νικόν στρατόπεδον, καί διέ.

μεινεν έφημερεύων είς τό διαλr;φθέ.ν στρατόπεδον ·~χρι τfίς 'Αλώσεως τοίJ 

φρουρίου Συντελέ.σας κατ' αύτήν τήν περίστασιν οχι όλίyον καί πολεμικως 

όσάκις είς τό διάστr;μα τfjς πολιορκίας έκροτίθr;σαν μάχαι κατ'ά των 
έχθρων . 
'Επομένως έπί τfjς ίσβολfjς τοίJ 'Ιμπραί'μr; δέ.ν ελλειφεν νά τρέ.ξr; 'Από 

χωρίον είς χωρίον ύπηρετων τούς χριστιανοίJς είς τάς τfjς λατρείας θρη

σχευ~ικάς άνάyκας καί καθοδr;yων αύτούς διά νά διατηρήσωσι Γεναίαν τήν 
πρός τήν πατρίδα πίστιν των χωρίς νά έξωκίλουν είς τήν διαπραyματευο

μέ.vην είς '~λας έπαρχίας ύποταyήν πρός τόν Σατράπr;ν Αίyύπτιον. 

Δr;λοποιοίJμεν τέλος πάντων οτι είς πολλας παρά τοίJ Ίμπραί'μr; ίσβολας 

κατά των πέριξ χωρίων τfίς έπαρχίας τριφυλίας παρευρεθείς ό ίερεύς οδτος 

σννετέ.λεσεν είς τήν άποδίωξιν των έχθρων διά τοίJ ζήλου καί τfίς Γεναιοτη

τός του χωρίς ποτέ. νά όπισθοδρομήσrι διά νά διαφύyr; τόν κίνδυνον τοίJ 

έχθροίJ ...... ». 
έν Κυπαρισσί~ τfj 16 Νοεμβρίου 1834». 

'Ακολουθοϋν οί ύπογραφές. 
Μέ aλλο εγγραφο τοϋ ετους 1834 οί δημογέροντες τής Κυπαρισ

σίας Ίωάννης Τομαρaς, Γεράσιμος Πονηρόπουλος καί Λ. Ξυδa.ς 

οεοαιώνουν δτι δ <Ιερεύς Σαμπαζιώτης ελαοε μέρος στόν &.γώνα κατά 
τών Τούρκων καί τών Αtγυπιίων, «δr;λοποιοίJντες τέλος πάντων οτι ό 

Ίερεύς οδτος eχει φαμήλιαν έκ φυχων έπτά έξ ών οί τρεις ύπάρχουσι θήλεα τέκνα 

του φθάσαvτα τά δύο είς ήλικίαν ύπανδρείας». 
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Τρίτο εγγραφο τοϋ ετους 1837 πού ύπογράφει ό 'Ιωάννης Μαυρο
μιχάλης καί επικυρώνει ό Δήμαρχος Καλαμων Παναγιώτης Μπενά
κης γράφει μεταξύ των aλλων: 

« ... έπλήρωσεν τά πρός τήν πατρίδα lερά χρέη του μέχρη σώτου κατέπαυ
σεν ό αlματοσταyfjς έκείνος πόλεμος κατά των μεσηννιακών φρουρίων: 

παρευρεθείς δέ καί μετά τοϋ dνηφιοϋ του ήλία εlς [ ] έστάθη yεναίος 
καθώς καί εlς τήν μάχην τοϋ δράμαλη μετά τοϋ dνηφιοϋ μου [μπεiζατη] 
yεωρyάκη διεκρήθη μεταξύ πολλών &λλων κληρικών, εlς διαφώρους 
τόπους καί συμπλοκας μετά των έχθρων καί διά τήν ύπομονήν καί έπιμο
νήν του καί διά τόν ένθουσιασμόν καί πατριωτικόν ζήλον καί προθυμίαν 
του, έκθέσας πολλάκις τήν lδίαν αύτοϋ ζωήν εlς τάς πλέον [έπικινδύνους] 
μετά των έχθρων συμπλοκάς ... ». 
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161. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.187/28 

Ό 0Ιερεύς Νικόλαος Σακελλίων γεννήθηκε στά Σούδενά (Λουσούς) 

της επαρχίας Καλαορύτων. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 
ώς ύπαξιωματικός. Πολέμησε σέ πολλές μάχες καί διέθεσε μεγάλο 
μέρος της περιουσίας του γιά τίς &νάγκες τοϋ &γωνος. 

Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ό Βασ. Πετμεζάς καί 
φυλάσσεται στά Α.Α. μας κάνει γνωστή τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ 
(Π.Σ.Φ. Νο 203): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος, έπί τfί όριζομέV() dπό τόν Ποινικόν Νόμον 

ποινfj καί έπί τfί ύποχρεώσει τfjς dνηκούσης πολιτικfjς αποζημιώσεως, οτι 

ό Νικόλαος Ίερεύς Σακαιλίων γεννηθείς εlς Σουδενά, τfjς έπαρχίας Καλα

βρύτων, ύπηρέτησε τήν πατρίδα διαφοροτρόπως, δχι μόνον ώς στρατιωτι

κός, διοικών εlς πολλάς κρισίμους μάχας dρκετούς στρατιώτας, dλλά καί 

ώς Ίερεύς, παραινών τούς Συμπολίτας του ύπέρ τοϋ Ίεροϋ dyώνος, καί 

κατά των έχθρων τfjς Πίστεως καί Πατρίδος. 

Συνεισένeyκεν πολλάκις χρήματα καί πολεμοφόδια καί δέν έ'λειφε v& κάμv 
τό χρέος του εlς π&σαν κρίσιμον περίστασιν. Κάθ' ολον τό παρελθόν διά

στημα δέν έ'λαβε καμμίαν dποζημίωσιν καί τοϋ χρεωστοϋνται καί οί μισθοί 

του. 

Οί 'Αγώνες του, αί θύσίαι του καί ή Πίστις του τόν δικαιοϋν νά λάβv τάς 

dποζημιώσεις τοϋ dξιωματικοϋ. 

Γνωρίζων οθεν τά δίκαιά του, τόν χορηγώ τό παρόν μου. 

Τήν 5 Νοεμβρίου 1846 Καλάβρυτα 
Β: πeτιμεζας». 

0Η επιτροπή στρατιωτικων εκδουλεύσεων κατέταξε τόν &γωνιστή 
στήν δευτέρα τάξη των ύπαξιωματικων . 

• 

l 
1 



Π.Σ.Φ. Νο203 
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162. ΣΑΡ ΑΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 188/64 

co aγωνιστής Σαραοέλος Ίωάννης η Παπαγιάννης δπως τόν ελε
γαν, γεννήθηκε στόν "'Αγιο Νικόλαο Χαλκίδος καί μετά τήν επανά
σταση fjταν κάτοικος' Αμπελίων Χαλκίδος. 

Μόλις εξερράγη ή επανάσταση κατετάγη στά σώματα των επανα
στατών καί ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες στήν Εϋοοια καί τήν Πελο

πόννησο. 

'Από τήν aρχή μέχρι τό τέλος του aγώνος ύπηρέτησε τόσον ώς 
στρατιώτης δσον καί ώς <Ιερεύς, μέ παραδειγματικό.ζήλο καί αuτοθυ

σία. 

Στά Α.Α. σώζεται εγγραφο του ετους 1846 τό δποϊο ύπογράφουν οί 
Νικ. Κριεζώτης καί Κ. Λουμπιώτης καί aναφέρεται στήν δράση του 

aγωνιστου. 

Τό περιεχόμενο του εγγράφου είναι τό έξfjς (Π.Σ.Φ. Νο 204 καί 
204α): 

«Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιείται οτι ό αlδεσιμώτατος παπα Γιάννης Σαραβέλος κάτοιχος 
άyίου Νικολάου τοίi Δήμου Χαλκιδέων &μα άρξαμένου τοίi ύπέρ άνεξαρ

τησίας Ίεροu 'Αγώνος, Ξδραξε προθύμως τά οπλα, καί έκατατάχθη ύπό 

τάς όδηyίας των άειμνήστων όπλαρχηyών του [ ] καί Άyyελη, επομένως 
διετέλεσεν καί ύπό τάς όδηyίας των ύποφαινόμένων, οστις ύπηρέτησεν 

στρατιωτικώς καί Ίεραρχικώς τήν πατρίδα, μετά άμιμήτου πατριοτισμοίi 

καί ζήλου άπ' άρχης μέχρι της διαλύσεως τώv έλαφρών άτάκτων στρατευ
μάτων εlς &παντα τά σώματα ταίiτα έξετέλει καί τά της ίερουρyίας ώς 

ίερεύς αύτων. 

Ό αlδεσιμώτατος άφ' ένός ώς στρατιώτης, άφ' έτέρου ώς Ίερεύς, έν τφ 

διαστήματι τούτ{U της έν τό στρατιωτικόν διαμονης του, παρευρέθη εlς 

ολας τάς τότε έπισυμβασας κατά των έχθρων μάχας ώς ε[ναι έκετνες της 

Κασσάνδρας [ ] [ ] λιακουρτίου, Καρύστου, [ ] Νεοκάστρου, Τρικόρ
φων, 'Αθηνών, [ ] [ ] έλευστνος '~μπλιανης, άνυφορήτου καί πέτρας 
φανης &ξιος μαχιτής, καί καλώς στρατιωτικώς. Όθεν πρός Ξνδειξιν των 

πρός τήν πατρίδα Παλαιών έκδουλεύσεων του άφίεται αύτό εlς τόν Αlδεσι

μότατον καί χάριν της άληθείrφς 

έν Χαλκίδι τη 4η Μαρτίου 1846 
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ό ύποστράτηyος 

Νικ Κριεζώτης 

Κ. λουμπιοτις 

ΈπικυροίJται ή γνησιότης των άνωτέρω δύο ύποyραφων τοίJ τέ ύποστρατή

yου Νικολάου Κριεζώτου καί τοίJ Κ. λουμπιότη άντισυνταyματάρχου. 

'Εν Χαλκίδι τη 1 !J1i Μαίου 1846 
Ό Δήμαρ Χαλκιδέων 

(Τ.Σ.) ύπογραφή. 
ΈπικυροίJται ή γνησιότης τ'i'jς ύποyραφ'i'jς τοίJ Δημάρχου Χαλκιδέων 

Κυρίου Α.Μάτζαρη. 

έν Χαλκίδι τήν 17 Μαίου 1846 
Ό 

έκτελων χρεη Νομάρχου Εύβοίας 

ύπογραφή». 
<Η επιτροπή κατέταξε τόν <Ιερέα &γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των 

ύπαξιωματικων. 

Τ 
ί 

Π.Σ.Φ. Νο204 

J 



Π.Σ.Φ. Νο204α 
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163. ΣΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 193/32 

·ο &.γωνιστής Σκουρης Δημήτριος γεννήθηκε στό χωριό Ντεντέ

μπεη της Μεγαλοπόλεως, σημερινή κοινότητα Τριπόταμος. Έπικε

φαλης δέκα εως δεκαπέντε &.γωνιστων ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες 

υπό τούς Θ. Κολοκοτρώνη καί Νικηταρά. Μαχόμενος κατά των στρα

τευμάτων τού 'Ιμπραήμ Πασά επεσε στήν μάχη της Καστανιάς Σπάρ
της. 

Στά Α.Α. σώζεται πιστοποιητικό τού ετους 1865 πού εκδόθηκε 
στήν Μεγαλόπολη (Σι νάνο επί Τουρκοκρατίας) καί υπέοαλε στήν επι
τροπή &.γώνων ό γιός του, Αθανάσιος. Τό πιστοποιητικό α'\Jτό γράφει 
γιά τήν δράση τού &.γωνιστού τά έξης (Π.Σ. Φ. Νο 205): 

«ΠιστοποιοίJμεν οί ύποφαινόμενοι έπί τfj όριζομένv ύπό τοίJ ποινιχοίJ 

Νόμου ποινfί χαί τfί ύποχρεώσει πολιτιχfjς άποζημιώσεως δτι ό Δημή

τριος Ίερεύς Σχουρfjς χάτοιχος δεδέμπεη τfjς Αυχοσσούρας &μα έξεppάrη fι 

έπανάστασις τοίJ 1821 έλαβε τά δπλα χαί έτρεξε χατά των έχθρων ώς 
μπουλουξής έχων μεθ' έαυτοίJ δέχα 7f δέχα πέντε στρατιώτας ύi:ό τούς 
άρχηγούς Κολοκοτρώνη χαί Νικηταρά παρευρέθη είς τάς χρισιμοτέρας 

χατά τοίJ έχθροίJ μάχας χαί συμπλοχάς χαί τέλος έπεσε μαχόμενος είς τf;ν 

έν Καστανιii τfjς Σπάρτης μάχην χατά τοίJ 'Ιμβραήμ Πασii χαί δτι έν τφ 

διαστf;ματι τούτφ έφάνη γενναίος ύπαχούων είς τάς διαταγάς των άνωτέ

ρων του. 

Πρός βεβαίωσιν έχδίδομεν τήν παροίJσαν [ ] πιστοποίησιν ί'να χρησι
μεύσv δπου άνήχει. 

'Εν Σινάνφ τfj 22 Μαίου 1865 
οί πιστοποιοίJντες». 

, Ακολουθούν τρεϊς υπογραφές. 
« Έπιχυροϋται τό γνήσιον των άνωτέρω ύπογραφων 

'Εν Σινάνφ αύθημερόν 

ό Δήμαρχος Μεγαλοπόλεως 

(ΤΣ) υπογραφή» . 
• Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των 

υπαξιωματικών. 

l 



Π.Σ.Φ. Νο205 
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164. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 198/15 

Ό αγωνιστής Σταματόπουλος Άναστάσιος γεννήθηκε στό Λεοίδι 
της Άρκαδίας καί ήταν εξέχουσα προσωπικότητα της περιοχης. 
';'Ηταν μυημένος στά της Φιλικης Έταιρείας καί πολλά συνεισέφερε 

στήν προετοιμασία της επαναστάσεως. Μέ τήν εναρξη της επαναστά

σεως ακολούθησε τό σωμα τοϋ δπλαρχηγοϋ 'Αλεξίου Νικολάου παρα
κινων καί προτρέπων τούς στρατιωτες κατά τήν διάρκεια των μαχων. 

Γιά τίς ανάγκες τοϋ σώματος πού ακολουθούσε, διέθεσε πολλά σέ χρή
ματα καί τρόφιμα. Σέ επιδρομή των Τούρκων κατά τοϋ Λεοιδίου -καί 

ενω δ ϊδιος απουσίαζε - <<Οί βάpβαpοι συνέλαβαν αlχμάλωτη τήν θυyατέpα 
του καί παpά τίς πpοσπάθειες καί τίς θυσίες πού [κανε δέν κατόpθωσε νά τήν 

άνεύpει». Άπό πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 τό δποίο ύπογράφουν 
δεκαπέντε κάτοικοι τοϋ Λεοιδίου καί τό οποίο ύπέοαλε στήν επιτροπή 
αγώνων δ γιός του Κ. Παπαναστασίου καί φυλάσσεται στά Α.Α., πλη
ροφορούμεθα τά ακόλουθα γιά τήν δράση τοϋ Ίερέως αγωνιστοϋ 
(Π.Σ. Φ. Νο 206 καί 206α): 

«Οί ύποφαινόμενοι έκ της έπαpχίας Μαντινείας, εlδότες τάς ύπό τοίi 

Νόμου έπιβαλλομένας ποινάς καί τάς πολιτικάς άποζημιώσεις, εlς &ς καθι

στάμεθα ύπόχpεοι έν πεpιπτώσει φευδοίiς πιστοποιήσεως, πιστοποιοίiμεν 

ύπ' άτομικήν ήμων εύθύνην, οτι ό 'Αναστάσιος ίεpεύς Σταματόπουλος έκ 

λεβειδίου τοίi δήμου οpχομενοίi της έπαpχίας μας σuνεισέφεpεν εlς τόν ύπέp 

άνεξαpτησίας της πατpίδος ήμών ίεpόν άyώνα διά των έξης 

α/ καθό ίεpεύς καί διάσημος τfίς έπαpχίας μυηθείς τά τfίς τεκταινομένης 

κατά των Τούpκων έπαναστασεως πεpιεφέpετο άπό χωpίου εlς χωpίον 

κατηχών καί πείθων τούς "Ελληνας εlς τόν ύπέp άνεξαpτησίας άyώνα, μή 

δυνάμενος δέ νά φέpv οπλα καί παpαυpίσχετο εlς τάς μάχας παpηκολούθει 

μέν αύτοπpοσώπως πάντοτε τό ύπό τοίi 'Αλεξίου Νικολάου όπλαpχηyοίi 

διοικούμενον σώμα, πεpιπλέον δέ καί χpήματα πpός τόν εlpημένον όπλαp

χηyόν δι' άντιμισθίαν (ένός) στpατιώτου άντικαταστάτου του (λουφετζfίς) 

δpαχμάς τεσσαpάκοντα κατά μfίνα άπό της έξεyέpσεως τοίi άyώνος μέχpι 

τέλους, καί οϋτως ού μόνον διά τοίi λόγου παpώτpυνε καί ένεθάppυνε τούς 

στpάτιώτας παpάyων οίfτωt εύάpεστα άποτελέσματα, άλλά καί ύλικώς 

εlσέτι έδείκνυεν τό &pιστον παpάδειyμα. β/ έκτός της άνωτέpω μισθοδοσίας 
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έπλήpωσεν είσέτι δι' epανον πpός lτεpον όπλαpχηyόν τόν Άπόστολον 

Κολοκοτpώνην είς χpήματα μέν πεpί τάς τpιακοσίας δραχμάς, είς πpάy-

δ / / " , λ / * , , ' 'δ β , 
ματα ε πεpι τα πεντηκοντα κοι α σιτου, πεντηκοντα οκα ας ουτυpου 

καί άpκετόν τοίi ποιμνίου του μέpος. y / lνεκα τijς παpακολουθήσεως του 

παpά τφ pηθέντι όπλαpχηyφ καί κατά συνέπειαν τijς άπουσίας του ύπέστη 

πολλάς καί ποικίλας ζημίας.καθότι πεpιοδεύων πpός άναστάτωσιν είς &λλα 

μέpη δέν ήδυνήθη νά μεταφέp'(] τήν κιvητήν του πεpιουσίαν καί έξασφαλίσv 

αύτήν, fjν έλθοντες οί Τοίipκοι διήpπασαν &πασαν καί πυpπολήσαντες τήν 

οίκίαν του καί αίχμαλωτίσαντες τά ζώα καί ποιμνιόν το_υ έπήνεyκον αύτφ 

ζημίαν &νω τών δέκα χιλιάδων δpαχμών. καί δ/lνεκα τijς αύτijς απουσίας 

του, καί τοίi άπpοστατεύτου κατά συνέπειαν τijς άδυνατου οίκοyενείας του, 

flχμαλωτίσθη παpά των βαpβάpων ή θυyάτηp αύτοίi Μαyδαλινή όνόματι, 

πpός άπολύτpωσιν καί άνεύpεσιν τijς όποίας έδαπάνησαν έπί ματαίφ &νω 

των πέντε χιλιάδων δpαχμών. 'Εν yένει δέ πιστοποιοίiμεν οτι ό διαληφθείς 

ύπηpετήσας ώς yvήσιος Έλλην τήν πατpίδα έθυσίασε χάpιν αύτijς κολοσι

αίαν πεpιουσίαν πpοσενεyκών θυσίαν αύτfj καί τήν φιλ τάτην του θυyατέpα. 

Διό κατ' αίΠjσιν τών υίών καί κληpονόμων αύτοίi δίδεται τό παpόν πιστο

ποιητικόν ϊνα τούς χpησιμεύσv οπου δεί. 

'Εν λεβειδίφ τήν 20 'Ιουλίου 1865. 

Οί πιστοποιοίiντες». 

'Ακολουθούν δεκαπέντε ύπογραφές. 

« Έπικυpοίiται ή yνησιότης τών άπέναντι καί άνωτέpω δέκα πέντε ύπο
ypαφών των δημοτών μας. 

έν Αεβειδίφ τήν 29 'Ιουλίου 1865 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

"Αλλο πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865, πού ύπογράφουν τέσσερις 
όπλαρχηγοί καί φυλάσσεται καί αuτό στά Α.Α. &ναφέρεται στήν 
δράση τοϋ &γωνιστοϋ καί μεταξύ των aλλων γράφει: 

«καθό Ίεpεύς καί διάσημος τfjς έπαpχίας μυηθείς πpό τijς έκpήξεως τijς 

έπαναστάσεως πεpιεφέpετο άπό χωpίον είς χωpίον καθ' &πασαν τήν έπαp

χίαν καί έπιτηδείως κατηχών καί καθοδηyών τούς Έλληνας κατά τών 

*κιλό= 24 οκάδες. 'Οκά= 1282 γραμμάρια_ 

Τ 
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Βαpβάpων ούκ όλίyον συνετέλεσεν είς τήν έξέyεpσιν τών πνευμάτων κατά 

των Τούpκων, μετά δέ τήν eκpηξιν ταύτης παpακολουθων τόν άείμνηστον 

όπλαpχηyόν Άλέξιον Νικολάου παpευpίσχετο είς άπάσας τάς έν Πελοπον

νήσφ μάχας παpοτpύνων κατά τών έχθpών τούς Έλληνας δι' άpμοδίων 

λόyων καί φpάσεων αϊτινες συνέτειναν πλείστον ώς έκ τijς πειθοίiς καί τοίi 

έπαπέλματος». 

"Η επιτροπή τοϋ &γωνος κατέταξε τόν &γωνιστή "Ιερέα στήν 
έοδόμη τάξη των &ξιωματικων. 
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165. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥ: Κ.199/43 

Ό <Ιερωμένος Δημήτριος Σταυρόπουλος γεννήθηκε στό χωριό 

Χρυσοοίτσι της Άρκαδίας τό ετος 1776 καί fjταν, δπως οεοαιώνει δ 
Κανέλλος Δεληγιάννης, «έκ τών προκριτοτέ.ρων ίεpέ.ων τijς έπαρχίας Καρυ
ταίνης». Μυημένος εtς τά της Φιλικής <Εταιρείας εργάσθηκε δραστη
ρίως γιά τήν διάδοση των σκοπων της. 

Σέ αtτησή του, του ετους 1846, γράφει μεταξύ των άλλων: 
« Ίερομέ.νος καί πρόκριτος είς τό χωρίον μου χρυσοβίτζι σuνεμερίσθην είς ολας 

τάς ύπέ.ρ τfjς έπαναστάσεως μυστικάς κατηχήσεις ... είς πολλά μέρη dπεστά
λην ... ». Καί σέ άλλο σημείο συνεχίζει: «'Εκραγήσης τijς έπαναστάσεως dνέ.
λαβον τά οπλα καί έπικεφαλfjς ολων τών σuyχωρίων μου χρυσοβιτσιωτών στρα

τιωτών lτρεξα καί έπολέ.μησα ... ». <Ο tδιος προσέφερε μεγάλο μέρος της 
περιουσίας του γιά τίς &.νάγκες του &.γωνος. 

Πιστοποιητικό του ετους 1844 πού ύπογράφουν οί Κανέλλος Δελη
γιάννης καί Δ. Πλαπούτας καί φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει γιά τήν 
δράση του Παπαδημήτρη, δπως τόν ελεγαν, τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 207): 

«Πιστοποιείται ύπό τών ύποσιμειουμέ.νων οτι ό έκ του χωρίου χρισοβι

τζίου τοίi δήμου φαλάνθου παπάδημήτριος σταυρόπουλος ων έκ τών προ

κριτοτέ.ρων ίερέ.ων τijς έπαρχίας καρυταίνης 'Απ' dρχfjς τοίi ίεροίi dyώνος 

συνετέλεσε τά μέ.yιστα ού μόνον πνευματικώς dλλά καί στρατιωτικώς dνα

yνωριζόμενος ώς καπετάνιος τfjς πατρίδος του καθ' ολην τήν διάρκειαν 

φέρων κατά τάς dνάyκας πότε μέ.ν πεντήκοντα πότε δέ. έκατόν στρατιώτας 

έπολέ.μησεν dνδρείως παραυρεθείς είς τάς πολιορκίας τριπόλεως κορίνθου 

πατρών καί είς τάς μάχας βαλ τετζίου yράνας δερβενακίων καί είς τάς 

κατά τών dράβων δραμπάλαν πολιανήν τρίκορφα καί λοιπάς μάχας. μή 

dπολαμβάνων τί dλλ' dπεναντίας έξοδεύσας έξ ίδίων του. 

Διό κατ' αίΠ]σίν του Οθεν τφ δίδεται τό παρόν. 

έν τριπόλει τήν 24: 'Ιουνίου 1844. 
[ ] καvέλλος δεληγιάvvης: 

διά τόν dyράμματον dδάμ κορέ.λαν Δ: πλαπούτας: 

Β. Ν. Γιαννακόπουλος». [ ] 
Στήν δευτέρα σελίδα του εγγράφου γίνεται επικύρωσις 

των ύπογραφων ύπό του Δημάρχου Φαλλάνθου. 

J 
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'Άλλο πιστοποιητικό του Δημάρχου Φαλλάνθου του ετους 1846 
γράφει μεταξύ των άλλων: «Απ' dρχfjς τijς έπαναστάσεως δρiiξας τά οπλα 

έπί κεφαλfjς πάντοτε πολλών σuyχωρίων του στρατιωτών παρευρεθη καί έπολέ.

μησεν dνδρίως είς ολας τάς μάχας ... ». Καί &.λλου: «ύπηρετών κατά τάς dνά
yκας καί ώς πνευματικός καί ώς στρατιώτης έναντίον τών 'Οθωμανών». 

Κατά τό ετος 1838 &.πενεμήθη στόν &.γωνιστή τό &.ργυρουν παρά
σημο καί &.ναγνωρίσθηκε ώς &.ξιωματικός. 
Τά δικαιολογητικά επανυπέοαλαν στήν επιτροπή του &.γωνος τό 

1865 δ γιός του &.γωνιστου Σταυρος Παπαδημητρίου καί οί λοιποί 
κληρονόμοι του. 

<Η επιτροπή του &.γωνος &.ποφάσισε «διά τάς έκδουλεύσεις καί τήν 

dνδρείαν του νά ταχθfj είς τήν Πέ.μπτην (5) τάξιν (καπετάνιος)». 

• 
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166. ΣfΑΦΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 199/95 

<Ο <Ιερεύς Σταφίδας' Αθανάσιος ό επιλεγόμενος καί Παπασταφί
δας γεννήθηκε στήν Άλευροϋ* τfjς Σπάρτης. 'Ήταν Δημογέρων τfjς 
περιοχfjς καί συνέοαλε στόν &.γώνα παρακινών τούς συγχωριανούς 
του νά λάοουν τά δπλα καί νά &.κολουθή σουν τούς επαναστάτες. Κατά 
τήν διάρκεια τοϋ &.γώνος Ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες τfjς Πελοπον

νήσου . 
Πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπέοαλαν στήν επιτροπή &.γώ

νων καί θυσιών οί κληρονόμοι τοϋ &.γωνιστοϋ ορίσκεται στά Α.Α. καί 
γράφει γιά τήν δράση του (Π.Σ.Φ. Νο 208): 

«Γεωpyίτσι τήν 12 Νοεμβpίου 1846 
Πιστοποιητικόν 

Πιστοποιοϋμεν ol ύποφαινόμενοι όπλαpχιyοί έπί τfj ωpιζωμένη άπό τόν 
ποινικον Νόμον ποινfj, καί έπί τfj ύποχpεώσει τfjς άνηκοϋσης πολιτικfjς 
άποζιμειώσεως, οτι ό έκ τοϋ χωpίου 'Αλευpοϋς τοϋ Δίμου [Παλλάς] τfjς 
'Επαpχίας λακεδαίμονος 'Αθανάσιος 'Ιεpεύς σταφήδας &μα έξεpάyη δ ύπέp 
άνεξαpτησίας τfjς Πατpίδος lεpός άγων λαβών τά οπλα ύπηpέτησεν 
πολιτικώς ώς Δημοyέpων των χωpίων Άλευpοϋς, καί [Πεpιβολεϊου], καί 
[ ] , καί στpατιωτικώς παpακινων τούς συνχωpίους του μέ πpοθυμίαν εlς 
τό τpέχην εlς τόν ύπέp άνεξαpτησίας τfjς πατpίδος ήpοηκοϋ άyώνος, παpαυ

pέθη δέ εlς τάς άκολούθους μάχας εlς ολον τό διάστιμα τfjς πολιοpκίας 
Τpιπόλεως διολιανων φpαyκόβpισου, Βέpβενα &pyoς, καί κατά τοϋ δpά
μαλι καί λοιπ&ς Μ&χας καί καταιτησίν του dκδίδεται ή παpοϋσα ποιστο
ποίησις πpός χpίσιν του 

ο[ όπλαpχιyοί 

Π.Δ. Θαvασόπουλος 

[ 1 
διά τό Γνήσιον των άνωτέpω δύο ύποypαφων 

έν Σπάpτο τήν 16 Νοεμβpίου 1846 
ό Δήμαpχος Σπάpτης 

(ΤΣ) ύπογραφή». 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών ύπα-
ξιωματικών. • 

*'Αλευρού: χωριό ατά ριζώματα τοϋ Ταϋγέτου κοντά στι]ν δεξιά οχθη τοϋ Εvρώτα. 

l 
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167. ΣΤΡ ΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 201/21 

Ό <Ιερεύς Άντώνιος Στρατfjς γεννήθηκε στήν 'Ύδρα. Άπό αντί
γραφο εγγράφου τοϋ ετους 1834 πού βρίσκεται στά Α.Α. φαίνεται δτι 
ό αγωνιστής ελαοε μέρος στόν κατά θάλασσα αγωνα τοϋ 1821 μέ τό 
πλοίο Ο ΚΙΜΩΝ. 

Τό εγγραφο τό όποϊο ύπογράφει ό Άντώνιος Πανταξfjς γράφει 
σχετικώς (Π.Σ.Φ. Να 209): 

«'Απόντος εi'δη τοίJ πατpός μου καπετάν Ίωαννου πανταξη πλοιάpχου τοίJ 

Ίμβpικίου ώ Κύμον ομολοyω ώς υπωφαινώμενος υίός τοίJ αύτοίJ πλοιάp

χου ότι ό παπά άντόνιος στpατfίς lκαμε μέ το πλοίον μας εlς τήν έκστpα

τείαν τοίJ έπάκτου κατά τούς 1821 έκτελων μέτα yεναιώτητος καί ζήλον, 
των δπέp πατpίδως χpέως του δυω δίδω τήν παpούσαν μου εlς αύτόν 

κατα ζητησίν του διά νά τόν χpησημεύσι έν καιpω όποίJ άνείκη. 

ίfδpα τη: 19 Νοεμβpίου 1834 

ΈπικυpοίJται τό yνησιον 

τfίς &νωθεν δποypαφfίς 

ό υlώς τοίJ πληάpχου άντονιου 

Ίωανου πιχτζαξής. 

εν δδp~ τfi 29 Νοεμβpίου 1834 

'Απαpάλλακτον τ~ πpωτοτύπφ 

οί δημοyέpοντες 

Λ. Κουντουpιώτης 

Ν. Οlκονόμος 

εν 'Τδpα τη 29 Νοεμβpίου 1834 
(ΤΣ) ύπογραφή » . 

l 
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168. ΤΖΕΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗfΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 207/97 

co Κληρικός Δημήτριος Τζεντούρας γεννήθηκε στό χωριό Κερέ
σοοα της επαρχίας Καλαορύτων. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση καί 
ύπηρέτησε κυρίως ύπό τόν Βασίλειον Πετμεζa.ν ώς στρατιώτης καί ώς 
<Ιερεύς, διακριθείς γιά τήν γενναιότητά του. 

Γιά τήν δράση τοϋ aγωνιστοϋ Τζεντούρα μαθαίνουμε aπό εγγραφο 
τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 210): 

«πιστοποιώ ό ύποφαινόμeνος έπί τfj όpιζομέντι dπό τόν Ποινικόν Νόμον 
πινή καί έπί τiJ ύποχpeώσeι τfίς dνηκούσ7Jς Πολιτικfjς dποζυμιώσeως, οτι ό 
Κύpιος Δημήτpιος Ίepeύς Τζeντούpας yeνηθeίς elς τό χωpίον Κepέσοβα 
του Δήμου φωφίδος τfίς έπαpχeίας Καλαβpύτων ύπηpέτησeν ύπό τάς dμέ
σους διαταγάς μου ώς Στpατιώτης. Πepιωδικώς παpeυpέθη δe elς διαφό
pους Μάχας πολυτικως καί στpατιωτικως, eδeιξe Γενναιότητα, πίστιν, καί 
dφοσίωσιν. έκτός τούτου fιπέστeι διαφόpους ζυμίας, καί eχασe dpκeτήν κοι
νητήν του πepιουσίαν. 
καθ' ολον τό παpeλθόν διάστημα δέν έ.'λαβe καμμίαν dποζυμίωσιν χαί του 
χpeωστουνται οί μισθοί του καί τά έξοδά του. 
αί θυσίαι του οί dyωνeς του, καί ή πίστις του τόν δικαιουν νά e[ναι στpα-

τιώτης. 
Καλαβpυτα τήν 15 νοeμβpίου 1846 

Β: πeτμe/;αζ». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών . 

• 
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169. ΊΣΙΡΙΜΙΙΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 216/16 

eo &γωνιστής Γεώργιος Τσιρίμπασης γεννήθηκε στό χωριό Μου
σταφούλι (σημερινή κοινότητα Παναι τωλίου) τοϋ Θέρμου. 

'Από τούς εξέχοντας προεστούς της περιοχής του, οοήθησε πολύ 
στήν προπαρασκευή της επαναστάσεως τοϋ 1821 στό Θέρμο καί προ
σέφερε σημαντικές υπηρεσίες καί χρηματικά ποσά κατά τήν διάρκειά 
της. Σέ αϊτησή του τοϋ ετους 1846 πρός τήν επιτροπή &γώνων καί 
θυσιών γράφει μεταξύ των άλλων: «Ό δποφαινόμενος Σ. έπιτpοπή πρίν τfίς 

έπαναστάσεως ώς ίερεύς γνωρίζων τά τfίς έπαναστάσεως δέ.ν lπαυσα άπό τοίi νά 

συνεργώ καί ένθαρρύνω τοίiς χριστιανούς κατά τών έχθρών. Οί [εpείς ώς έκ τfίς 

θέσεως καί τοίi ίεροίi έπαyyελματός των έξασκοίiντες έπιpροήν έπί των πνευμά

των των χριστιανών εlσακούοντο εlς τάς τοιαύτας περιστάσεις .... ». 
, Από εγγραφο τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. μαθαί

νουμε τήν δράση τοϋ &γωνιστοϋ elερέως Τσιρίμπαση. Στό εγγραφο 
αvτό &ναγράφονται τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 211καί211a): 

«Πιστοποιώ ό δποφαινόμενος έπί τfj άπό τού Ποινικοίi Νόμου όρίζομέ.νυ 

ποινfj, καί έπί τfj δποχρεώσει τfίς άνηκούσrις πολιτικfίς άποζημιώσεως, οτι 

ό φέρων τό παρόν Παππαyεώρyιος Τσιpίμπασης ίερεύς, κάτοικος τοίi 

Χωρίου Μουσταφίλη τοίi Δήμου Θέ.ρμου καί πρίν τfίς έπί τfίς έπαναστά

σεως ένεθάρpυνε τούς χριστιανούς εlς έπανάστασιν άπολαμβάνων δπόληφιν 

καί lχων έπιppοήν εlς τόν τόπον. έκτός δέ. τών άόκνων ένερyητικών προ

σπαθειών του μή παραλείπων τίποτε δυνάμενον νά βλάφυ τούς έχθρούς. 

κατά διαφόρους έποχάς προσέ.φερεν διά τήν έλευθεpίαν διάφορα βοηθήματα 
εlς τά στρατόπεδα καθότι οταν συνηλθον ένταίiθα εlς [άy .... ] διάφοροι 
άρχηyοί καί έσυστήθη ή Γερουσία lδωκε γρόσια τουρκικά τριακόσια 

πενfίντα άριθ.350 καί πρός τροφήν των συρρευσάντων στρατευμάτων lδω

κεν καί τρία άyελάντια eκαστον των όποίων έτιμfiτο πρός πεντήκοντα άριθ 

50 γρόσια. "Οταν Ύjλθον τά ελληνικά πολεμικά πλοία εlς Μεσολόπιον καί 
διετάχθη ή 'Επαρχία νά προσφέ.ρη βοηθήματα, lδωκε καί τότε διά βοή

θειαν αύτων των πλοίων eτερα έκατόν πεντήκοντα άριθη 150 γρόσια. 
"Οταν Ύjλθεν ό άρχηyός Καραϊσκάκης καί έμελε νά έκστρατεύσrι εlς 

&yραφα μfiς έζήτει τούς μισθούς του, είχε δώσυ καί τότε γρόσια έκατόν 

άριθη 100. 'Όταν άπέ.ρασεν.ό Κύριος Μαυροκορδάτος μετά τοίi Μάρκου 
Βότζαρη διά τήν έκστρατείαν τοίi Σουλίου lδωκεν καί τότε γρόσια διακό

σια άριθ.200 μετρητά τέ.σσαρα άyελάδια καί τεσσαράκοντα κάνδους yέ.ν-
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νημα άραβόσιτον, έκαστος δέ κάνδος Ε.τιμfiτο πρός πέντε γρόσια τότε διά 
τροφάς τοίi στρατοπέδου. καί οταν πάλιν ijλθεν δ Κιουταχfίς εiς λουτράκι 
τοίi Ξηρομέρου καί έτοιμάζοντο τά στρατεύματα τfίς Δυτικfίς Έλλάδος εiς 
[ ] καί &γιον Νικόλαον τοίi Ξηρομέρου eδωκεν καί τότε διά ταi'ίιια δυό 
άyελάδια. Ε.μεινε δέ πάντοτε ύπέρ τοίi eθνους πιστός πάντοτε κινων πάντα 
λίθον καί Ε.νερyων ολαις δυνάμεσι κατά των Ε.χθρων. [καταστραφεισα] 
&πασα δέ ή περιουσία του κατεστράφη ώς Ε.κ τfίς εlς τόν άyώνα συμμε
τοχfίς του. 

Εiς άποδειξιν των ύπηρεσιών τό παρόν πιστοποιητικόν πρός χρfίσιν του. 
'Εν άyρινίφ τήν 17 Σεπτεμβρίου 1846 

δ πιστοποιων 

rιαwοαης σταίΚος 

σvvταyματάpχης». 

. ........ . 

Π.Σ.Φ.Νο211 
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170. ΦΙΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.219/50 

Ό tερωμένος Δημήτριος Φιλέρης γεννήθηκε στό Σόλο της επαρ
χίας Καλαορύτων. Κατά τήν επανάσταση τοϋ 1821 προσέφερε μεγάλες 
ύπηρεσίες, οχι μόνον παρακινων τούς συγχωριανούς του νά πάρουν 
τά δπλα κατά των εχθρων, αλλά καί επικεφαλης ένός μέρους απ· 
αuτούς ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες κατά των Τούρκων καί των Α\,γυ
πτίων. Γιά τίς ανάγκες τοϋ αγωνος διέθεσε μεγάλο μέρος της περιου
σίας του. 'Έγγραφο τοϋ ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει 
γιά τόν αγωνιστή τά έξης (Π.Σ.Φ. Νο 212): 

«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος οτι ό Κύριος Δημήτριος Ίερεύς Φιλέ
ρης, γεννηθείς είς τό χωρίον Σόλον, τοίi Δήμου Νωνάκριδος, τfίς 'Επαρ
χίας Καλαβρύτων ύπηρέτησε τfιν Πατρίδα &πό τό 1821-1828, οχι μόνον 
διαφοροτρόπως δυνάμει τοίi έπαyyέλματός του παρακινών τούς σuνεyχωρί
ους του, είς τό νά λάβουν τά οπλα κατά τοίi έχθροίi τfjς Πίστεως καί 
Πατρίδος, μή φειδόμενος ούδενός μέσου, καί σuνεισενεγκών πολάκις τά 
πρός πόλεμον άναγκατα, &λλά καί στρατιωτικώς έπί κεφαλijς πάντότε των 
Συνγχωρίων του, μεθ' ών Παρευρέθη είς πολλάς μάχας, οίον των 

Πατρών, Γηροκομείου, Σαραβαλίου, Τριπόλεως, άκράτας, Μ.Σπηλαίου, 
[ ] καί είς &λλας δείξας γενναιότητα, πίστην καί άφοσίωσιν, οϊαν χαρα
κτηρίζει τόν τίμιον καί είλικρινfj Πατριώτην. 'Εκτός τόύτων έκάη ή Οίκία 
του καί ύπέστη πολλάς &λλας ζημίας. Οί &γώνες του, αί θυσίαι του καί ή 
Πίστις του τόν δικαιοίiν νά είναι ύπαξιωματικός. Γνωρίζων Οθεν τά δίκαιά 
του, Πιστοποιώ ταίiτα διά τοίi Παρόντος μΌυ, έπί τfj όριζομένυ &πό τόν 
Ποινικόν Νόμον Ποινfj καί έπί τfj ύποχρεώσει τfίς &νηκούσης Πολιτικfjς 
άποζημιώσεως. 

Τήν 12 Νοεμβρίου 1846 Καλάβρυτα 
Β: πετμεζας:». 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα
ξιωματικων. 



., 

Π.Σ.Φ. Νο212 
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171. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 220/81 

Ό 0Ιερεύς Γεώργιος Φουντουλάκης κατήγετο aπό τήν Κρήτη καί 

ελαοε μέρος στόν aγώνα του 1821 στήν Κρήτη, aλλά καί στήν Πελο
πόννησο. Γιά τόν aγωνιστή Φουντουλάκη στά Α.Α. υπάρχουν σέ aντί
γραφα τρία εγγραφα aπό τά όποια πληροφορούμεθα τήν δράση του. 
Τό ενα εγγραφο του ετους 1834, πού εχει συνταχθε'ί στήν Πρόνοια του 
Ναυπλίου καί υπογράφεται aπό τήν «Επιτροπή των Κρητών», γράφει 

(Π.Σ.Φ. Νο213): 

«Ό συμπολίτης μας ίερεύς κ. Γεώργιος Φουντουλάκης άπό τάς πρώτας 

στιyμάς τού ίεροίJ άyώνος, έκτέλεσε τά πρός τήν πατρίδα εuαπελικά χρέη 

του, έ.πωφελέστατος φαινόμενος καί λόyφ καί eρyφ, καί τό μέν αργύριον 

τfjς 'Εκκλησίας του τό έπρόσφepεν αuτόκλητος εlς τάς άνάyκας τfjς πατρί

δος μας, τήν δέ οlκίαν του είχε καταφύγιον τών δυστυχών καί άπόρων, 

παρeυρίσκετο πρός τούτοις εlς τά στρατόπεδα έyκαρδιόνων τούς στρατιω

τικούς μας, μή φειδόμενος οίfτε τήν ζωήν του τήν όποίαν καί έκινδύνευσε 

διά τά πνευματικά του τέκνα εlς τάς δεινάς μάλιστα περιστάσεις τοu πολέ
μου διωκόμενος άπό τούς έ.χθρούς έπληyώθη ή πρεσβυτέρα του κερίως εlς 

τόν δεξιόν πόδα, διά τrjς όποίας τήν ίaσιν κατεξόδευσε τά λείφανα της 

χρηματικrjς του καταστάσεως. 

Τέλος έ.yκατέλειπε τήν κτηματικήν του κατάστασιν εlς τήν διάκρισιν τών 

έχθρών, καί μεταβάς έ.νταϋθα μέ τά έπτά τέκνα του χάριν τfjς ίερiiς έλευ

θερίας, εlς τεκμήριον δέ τfjς πρός αuτόν εuyνωμοσύνης μας καί εις πίστωσιν 

τfjς άληθείας τφ δίδομεν τό παρόν διά νά τφ χρησιμεύσv οπου άνήκει. 
'Εν Προνοίcc: τfί 29 'Οκτωβρίου 1834 

Ή έπί τούτου έ.πιτp. των Κρητών 

Ν. Ρενιέpης 

διά τό άκριβές τfjς άντιyραφrjς τοίJ παρόντος 

Β. Χάλης 

Γ. Σαχ6ρραφος 

Α. Φασούλης 

Θ. ~yαθ&κης 

έν Ναυπλίφ την 23 Αuyούστου 1870 
ό Δi}μαρχος Ναυπλιέων 

(ΤΣ) υπογραφή». 
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Τό δεύτερο εγγραφο, πού είναι τοϋ ετους 1836 καί &.ναφέρετaι στήν 
&.πονομή συντάξεως στόν &.γωνιστή, γράφει: 

«Βασίλειον τfjς Έλλάδος 

Ό κατά τήν έπισκοπήν 'Αργολίδος Μητροπολίτης 

πρός τόν πρεσβύτερον Γ. Φουvτουλάκην έκ Κρήτης 

Διά Β. dποφάσεως ύπ' dριθ. 14383 ή Α.Μ ό Σεβ ήμων Βασιλεύς ηύδό
κησε νά διατάξυ διά νά σοΊ δίδηται dπό τοίJ ΈκκλησιαστικοίJ Ταμείου 
σύνταξις δραχμων δεκαπέντε dρ. 15. 'Όθεν προσκαλείσαι νά dναφέρυς 
πρός τόν σταθερόν τόπον τfjς διαμονfjς σου, καί dναyyείλωμεν τοίJτο πρός 

τήν Ίεράν Σύνοδον διά νά σοί στέλλεται είς τό τέλος έκάστου μηνός διά 

τfjς Διοικητικfjς Άρχfjς τό lνταλμα τfjς πληρωμfjς σου. 

έν Ναυπλίφ τήν 4 Σεπτεμβρίου 1836 
ό 'Αρχιδιάκονος 

(ΤΣ) Σ. Μαθάζ 

Κατεγράφη ύπό αίfξοντα dριθμόν δεύτερον τοίJ πρωτοκόλλου των συντά

ξεων τοίJ Υπουργείου των έκκλησιαστικων τοίJ συνταχθέντος σήμερον τήν 

2 Νοεμβρίου 1845 έν Ναυπλίφ. 
ό έκπληρων χρέη ΔιοικητοίJ 'Αργολίδος 

Ν.Σ[] 

Διά τό dκριβές τfjς dντιγραφfjς τοίJ παρόντος 

έν Ναυπλίφ τήν 23 Αύγούστου 1870 
ό Δήμαρχος Ναυπλιέων 

(Τ.Σ.) ύπογραφή». 

Τέλος τό τρίτο εγγραφο, πού είναι τοϋ ετους 1843 καί &.ναφέρεται 
στήν &.πονομή τοϋ &.ργυροϋ νομισματοσήμου στόν &.γωνιστή, γράφει: 

«'Αριθ 3577 
Βασίλειον τfjς Έλλάδος 

Ή έπί των Στρατιωτικων Γραμματεία τfjς 'Επικρατείας 

πρός 

τόν κ. Γεώργιον Φουντουλάκην Ίερέα 

Ή ΑύτοίJ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς ηύδόκησε νά διατάξυ νά δοθfj κατά 

συνέπειαν των τfjς 20 Μαίου/1 'Ιουνίου 1835 διαταγμάτων είς τόν 
κ.Γεώργιον Φουντουλάκην ίερέα τό dρyuροίJν Νομισματόσημον, δι' dντα

μοιβήν των κατά τόν ύπέρ dνεξαρτησίας πόλεμον έκδουλεύσεων του καί 

χορηγεί είς αύτόν τήν &δειαν νά τό φέρυ είς κάθε περίστασιν. 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Τό δίπλωμα τοίJ Νομισματοσήμου τοίJτου έγχειpίζεται όσόνουπω. 

Άθfjναι τήν 1 'Απριλίου 1843 
Καθ' ύφηλήν διαταγήν τfjς Β.Α Μεyαλειότητος 

(Τ.Σ) Α. Βλαχόπουλος 
Διά τόν Υπουργόν 

539 

ό Διευθυντής έκ τοίJ Γραφείου 

ύπογραφή. 

Περί dποδόσεως τοίJ Νομισματοσήμου 

είς τά σώματα τοίJ πρώην ΣτρατοίJ. 

Διά τό dκριβές τfjς dvτιγραφfjς 

έν Ναυπλίφ τήν 23 Αύγούστου 1870 
ό Δήμαρχος Ναυπλιέων 

(Τ.Σ.) ύπογραφή». 



Τ 

Π.Σ.Φ. Νο213 
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172. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 221185 

co aγωνιστής <Ιερεύς Φραντζεσκάκης Μελέτιος γεννήθηκε στήν 
'Αρεόπολη Λακωνίας. Μέ τήν εναρξη τού aγώνος τό 1821, aκολου
θούμενος &πό ίκανόν &ριθμό στρατιωτών ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες 
κατά τήν διάρκεια τού aγώνος. Διέθεσε δλην τήν περιουσίαν του γιά 
τίς &νάγκες του aγώνος καί παρέμεινε φτωχός. Γιά τίς ύπηρεσίες του 
στόν aγώνα τού &πενεμή θη τό ετος 1837 6 aργυρούς σταυρός. 

Λεπτομέρειες γιά τήν δράση τού &γωνιστου περιλαμοάνονται σέ 

εγγραφο του ετους 1843 πού ύπογράφουν τριάντα πέντε οπλαρχηγοί 
καί φυλάσσεται στά Α.Α. Τό περιεχόμενο τού εγγράφου αΊJτοu, τό 

δποϊο ύπέοαλαν στήν επιτροπή aγώνων καί θυσιών τό 1865 οί κληρο
νόμοι τού aγωνιστοu Μιχαήλ καί Ίωάννης Φραντζεσκάκης, είναι τό 
εξης (Π.Σ.Φ. Νο 214): 

«Πιστοποιοίiμεν Οί ύποφαινόμενοι 'Αξιωματικοί, 

'Ότι 

Ό Συμπολίτης καί Πατpιώτης ήμών &yιος Πpωτοσύyyελος 
Μελέτιος Φpαντζεσκάκης κάτοικος Άpεοπόλεως τοίi Δήμου Οlτύλου τijς 

Διοικήσεως Λακωνίας, Συνετέλεσε τά μέ.yιστα εlς τόν ύπέ.p dνεξαpτησίας 

dyώνα τijς Έλλάδος, Συνεισφέ.pων, Κηpύσσων, καί έ'χων πάντοτε ύπό τήν 

όδηyίαν του πεντήκοντα καί έκατόν στpατιώτας, έξεστpάτευσεν εlς πολλάς 

μάχας ώς 'Αpχηyός, δθεν ή dνάyκη τόν πpοσεκάλη. Μάλιστα δέ. ώς 

Ίεpεύς τοίi Στpατοίi παpευpέ.θη εlς τάς μάχας τοίi Βαλτετζίου, δπου έπpό

φθασε τόν στpατόν dπό Πολεμοφόδια καί τpοφάς, dντιπpοσωπεύσας έκείσε 
τόν ποτέ. 'Αpχηyόν Κυpιακούλην Μαυpομηχάλην, εlς τήν τijς Τpιπόλεως, 

μέ.χpι τijς &λώσεώς της, καθώς καί εlς τοίi Δpάμαλη καί 'Ιμβpαίμ, έξακο

λουθων dδιακόπως νά φpονίζτι πεpί της έξοικονομήσεως των dναyκαίων 

τοίi Αακωνικοίi Στpατοίi. 

Πpός δέ. καταξοδεύσας &πασαν τήν πεpιουσίαν του εlς τάς κατά των Τούp

κων των Έλλήνων μάχας, δυστυχώς fjδη μή dνταμοιφθείς έπαξίως, έκτός 

τοίi dpyυpoίi Σταυpοίi, τόν όποίον ή Α.Μ. εuηpεστήθη νά τ@ δώστι τό 

1837. Διό χωpηyοίiμεν αuτ@ τό παpόν Πιστοποιητικόν έ'yypαφον, ϊνα τ@ 

χpησιμεύσα δθεν δετ. 
'Εν Άpεοπό.?.ει τήν: 7. Νοεμβpίου 1843. 

Ι.Κ Μαυρομιχάλης ταγματάρχης 

πέ.τρος [ ] ύπολοχιηός». 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Στήν δευτέρα σελίδα &.κολουθουν τριάντα πέντε &κόμη ύπογραφές 
(Π.Σ.Φ. Νο 214α).Ένδεικτικώς μεταγράφω μερικές aπ' αυτές πού 
είναι ευανάγνωστες. 

Ή 2Χ μα{3pομιχαλιζ ανθιπολο 

ή ffi Π. Τζι.λιβάκιζ Ηπολοχαyος 
ή 471 αν. μα{3pομιχαλιζ ανθιπολοχαy 
ή 571 δ: φιvοyιανιζ &vθιπολοχαyος 
ή 8'Ι Δ. Σαβαpίς &vθιπολοχαyός 
ή 1()7/ Δ. Βοuδιyαpιζ ανθιπολαχαyος 
ή 1171 Μ. μπαpελάκης &vθηπολοχαyος 
ή lffi Κ. Κιτοvοαος ανθιπολοχαyος 
ή 2171 Χ.π Νικοληvοαος Ηπολοχαyός 
ή 2471 Ίω&wης Β. Πολιτάκος ~vθuπολοχαyός 
ή 2971 θ. Καββαλιεpάκος &vθηπολοχαyός 
ή 3()7/ μα{3pοήδης ματζοαος λοχαγός 
ή 3171 Π: yεpακαpάκιζ ύπολοχα 
ή 3271 Ίωάvης yεpyοποuλος ανθιπολοχαyος. 

<Η επιτροπή &.γώνων καί θυσιών κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν 

πέμπτη τάξη των &.ξιωματικών. 

Τ 

,. 

Π.Σ.Φ.Νο214 



Ί 
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173. ΧΑΡΔΑΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 224/27 

Ό &.γωνιστής Δανιήλ Χαρδάκης Κουτουλογένης γεννήθηκε στήν 
Ζάκυνθο. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση του 1821 ύπό τούς Γεώργιο 
καί Μιχαήλ Σισίνη. Τό 1827 ό Παπαδανιήλ μαζί μέ άλλους &.γωνιστάς 
καί ύπό τόν Μ. Σισίνη κλείσθηκαν στό φρούριο Χλουμουτσίου στήν 
'Ηλεία γιά νά προοάλουν &.ντίσταση κατά του Ίμπραή μ. , Από ελλειψη 
τροφίμων καί νερού ή φρουρά &.ναγκάσθηκε νά παραδοθεί. ·ο &.γωνι
στή ς 0Ιερεύς συνελήφθη αιχμάλωτος καί όδηγή θη κε στήν , Αλεξάν
δρεια τής Αtγύπτου, δπου &.πό τίς κακουχίες πέθανε. Τίς πληροφορίες 
αυτές &.ντλούμε &.πό εγγραφο πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων καί 
θυσιών ό &.νιψιός του &.γωνιστου Γεώργιος Κουτουλογένης Χαρδάκης 
καί φυλάσσεται στά Α.Α. 

Τό περιεχόμενο του εγγράφου είναι τό έξης (Π.Σ.Φ. Νο 215): 
« Ήμείς οί ύποφαινόμενοι άγωνισταί έπιβιουντες του ένδόξου άγωνος 

Πjς έπαναστάσεως ύπέρ έλευθερίας Πjς Έλλάδος, μαρτuρουμεν ένσuνειδό

τως οτι ό έκ Ζακύνθου καταγόμενος Ίερεύς Δανιήλ Χαρδάκης Κούτουλο
γένης παρευρέθη εlς τάς μάχας του ίερου άγωνος, μετέσχε παντός κινδύνου 

όδηγούμενος ύπό τόν άρχηγόν Γεώργιον Σισίνην καί αlχμαλωτισθείς κατά 

τό Χλουμούτζη, άπήχθη εlς 'Αλεξάνδρειαν, οπου άπέθανεν εlς τά βασανι

στήρια. Διό καί άφίομεν τό παρόν μαρτυρικόν, ένυπόγραφον παρ' ήμων 

πρός χρijσιν του Γεωργίου Κουτουλόγενη Χαρδάκη άνεφιου του ρηθέντος 

Ίερέως. 

'Εν Ζακύνθφ τfj 15 'Ιουνίου 1865 
[ ] Ίω&wης Σούλης ύπογράφο διά τόν Πέτρον Ζη 6ς άγράματον. 
~νδpέαζ λογοθέτης ύπογράφω διά τόν άγράματον Πέτρον Σουλην, διονι

σιος μελινος αγονιστης. Ίεpεύς ~νδpέαζ Παpάσχης διά τόν άyράμματον 

'Ιωάννην Παράσχον [eγραφον} άγονηστήν. Γεώργιος Παπαδάτος δι' έντο
λής του αγραμμάτου 'Ιωάννου Παpασχη ποτέ Γεωργίου έκ κώμης Μπου

γιώτου άγωνιστου. 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικων. 

• 
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174. ΧΑΡΠΑΚΗΣ Π. ΗΛΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 224/34 

co &γωνιστής <Ιερεύς Χαριτάκης Π. Ήλίας γεννήθηκε γύρω στά 
1795 στό χωριό Φλομοχώρι (κοινότης Κότρωνα) τοϋ Γυθείου. Άπό τίς 
πρώτες ή μέρες τοϋ &γώνος ακολούθησε τούς επαναστάτες καί ελαοε 
μέρος σέ πολλές μάχες στήν Πελοπόννησο καί εκτός αuτης. 

Στήν μάχη της Καρυταίνης τραυματίσθηκε στό πόδι. Κατά τήν 

πολιορκία της Τριπόλεως εφονεύθη δ &δελφός του Ίωάννης καί τραυ

ματίσθηκε πάλι δ 'Lδιος. 
Έκτός &πό τούς Ήλίαν καί Ίωάννην Χαριτάκην καί τρίτο μέλος 

της οικογενείας Χαριτάκη -δ Άρχιμανδρίτης <Ιερόθεος-ήταν μεταξύ 
τών επαναστατών καί τραυματίσθηκε σέ μία &πό τίς μάχες πού ελαοε 
μέρος. 

Τίς σημαντικές αuτές πληροφορίες γιά τήν συμμετοχή καί τήν 
δράση τών &δελφών Χαριτάκη στόν &γώνα τοϋ 1821 &ντλοϋμε &πό 
πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &γώνων καί 
θυσιών δ 'Ηλίας Π. Χαριτάκης. Τό πιστοποιητικό αuτό πού φυλάσσε
ται στάΑ.Α. γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 216): 

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποφενόμενοι όπλαρχηyοί έπί των 'Ελληνικών 

οπλων, τοϋ ύπέρ άνεξαρτησίας τijς Έλλάδος 'Ιεροϋ άyωνος, οτι ό έκ τοϋ 

χωρίου Φλωμοχωρίου τοϋ Δήμου Κολακινθίου της έπαρχίας Γυθείου 

Νομοϋ λακωνίας Ήλίας Π.Χαριτάκης ήλικίας πλέον των έβδομήκοντα 

έτών (70) &μα fίχησεν ή σάλπιyξ τοϋ 'Ιερο_ϋ άyώνος κατά τό 1821 lτος, 
έλαβε τά οπλα καί έπολέμησεν ήρωϊκώς καί τιμίως μετά των άποθανό

ντων άδελφών του 'Ιωάννου Χαριτάκη φονευθέντος μαχομένου κατά τήν 

πολιορκίαν Τριπόλεως, Ίεροθέου Άρχιμανδρίτου Π. Χαριτάκη, [-] 
πληyωθέντος, ήλία 'Ιερέως Π. Χαριτάκη, εiς τάς διαφόρους κατά την 

Πελοπόνησον μάχας, οίον Καρυταίνης, οπου καί έπληyώθη εiς τόν πόδα, 

Βαλτετζίου καί Τριπόλεως οπου έπίσης έπληyώθη μαχόμενος εiς τήν 

πλευράν, '11ρyους, 'Αλμηροϋ, Πολυαράβων [Καλαμών] Μανιακίου, Νεο

κάστρου, Κορώνης καί Σουλίου. 

Έπομένως δίκαιον καί φιλάνθρωπον νά τ@ χορηyηθη τό παρόν, έκδοθέν 

κατ' αiτησίν του, ϊνα τφ χρησιμεύσει οπου δετ. 

[ ] Πιεpάκος 

[ 1 

έν.a. τήν 'Ιουνίου 1865 
ο[ όπλαρχηyοί. 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &γωνιστή στήν τάξη τών στρατιωτών. 
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-175, ΧΑΡΠΑΚΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ. 224/34 

Ό Άρχιμανδρίτης <Ιερόθεος Χαριτάκης γεννήθηκε στό Φλομο
χώρι (κοινότητα Κότρωνα) Γυθείου. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση 
μαζί μέ τόν αδελφό του <Ιερέα Ήλία Π. Χαρι τάκη καί τόν επίσης 
αδελφό του 'Ιωάννη. co 'Ιωάννης κατά τήν πολιορκία της Τριπόλεως 
εφονεύθη. 

co <Ιερόθεος ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες καί σέ μία απ' αΊJτές 
τραυματίσθηκε. 

Πληροφορίες γιά τόν Άρχιμανδρίτη CΙερόθεο Π. Χαριτάκη 
αντλούμε από εγγραφο του ετους 1865 πού ορίσκεται στά Α.Α. της 
Ε.Β.Ε. καί στόν φάκελο του αδελφού του cΙερέως'Ηλία Π. Χαριτάκη 
(ανωτέρω σελ. 547). 

• 
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176. ΧΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΊΌΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 225/56 

Ό αγωνιστής Άπόστολος Χατζης γεννήθηκε στό χωριό Δέση τοϋ 
Νομοϋ Τρικάλων.'Επικεφαλης μεγάλου αριθμοϋ αγωνιστων ελαοε 
μέρος στόν ίερό αγωνα δαπανων εξ tδίων του γιά τήν συντήρηση των 
στρατιωτων του. Στήν μάχη τοϋ Νεοκάστρου μεταξύ των δεκαεννέα 
φονευθέντων συντρόφων του ijταν καί δύο πρωτοι εξάδελφοί του. 
Πέθανε στό Ναύπλιο τό 1828. 

Γιά τήν δράση καί τό τέλος τοϋ αγωνιστοϋ 0Ιερέως πληροφορού
μεθα από αϊτηση πού ύπέοαλαν στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιων τό 
ετος 1865 οί γιοί του Κωνσταντϊνος καί Διονύσιος Παππαποστόλης. 

0

Η αί:τηση πού φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει (Π.Σ.Φ. Νο 217 καί 217α): 
«εν Τpίκαλα τfjς Θεσαλείας τήν 5 Μαpτίου 1865 

Πpός 

τήν Σεβαστήν επειτpοπήν των Ά γωνr;στων 
Ό Μακαpίτr;ς Πατήp μας Παππαποστόλr;ς Χανζής εκ του Χωpίου Δέση 
του άσπpοποτάμου, &μα εσικόθη ή επανάστασις τό 1821 κατά των 
Τουpκων dμέσως καί ό Πατήp μας μετ' &λον 80 πεpίπου συντpόφον του 
ύπό τάς διαταγάς του. dκολούθησε τόν dpχηγόν Νικόλαον Στουpνάpαν 
Παpεβpέθη είς πολaς μάχας μετ' αδτου. Τό 1823 dκολούθισε τόν dpχηγόν 
Xp Χ. Πέτpον επίσης καί μετ' αδτού επολέμησαν είς πολά μέpι μετά των 
Τουpκων, εδpέθη καί είς τήν πολιοpκίαν του Μεσολοyyίου είς Νεόκαστpον 

οπου καί του εσχοτόθησαν καί 19 σιντpόφοι dπό τούς όποίους εί)ζεν είς τάς 
διαταγάς του ώς καί διό 2 ... πpότα εξαδελφιά του. 
Πεpί τού Πατpός μας καί διά τάς εκδουλεύσεις του, &ς εpοτηθή παpά τfjς 
Σεβαστfjς επιτpοπfjς ό Κύpιος Στpατηγός Xp. Χ. Πέτpος είς τόν όποίον 
7jτον {πάντοτε] μαζή του dπό τό 1823 εώς είς τά 1828. Ό Μακαpίτης 
Πατήp μας dπόλεσεν διά τήν ελευθεpίαν τfjς Πατpίδος μεγάλην πεpιουσίαν 
άκίνητον ώς καί κινητήν έπέκινα των 1500 ζοντανων, κατά τό 1828 dπέ
θανεν είς Ναύπλιον χοpίς νά λάβη τό παpαμηκpόν dπό τήν τότε Κυβέpνη
σιν. 

Διά ταυτα παpακαλούμεν τήν δικέαν ταυτr;ν επειτpοπεϊν οπος dποφασήσv 

καί δι' ήμaς διά τάς εκδουλεύσεις τού μακαpίτου Πατpός μας Παππαπο
στόλη Χανζή. 

ύποσημειούμεθα μέ Σέβας 

Γ. Κώσταζ Παππαποστόλης 

Γ. Διονίσιος Παππαποστόλης». 
0

Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν πρώτη τάξη των ύπαξιω
ματικων. 

τ 
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177. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 227/98 
0 0 °Ιερεύς Κυριάκος Χριστόπουλος, ό όποϊος ελαοε μέρος στόν 

&γώνα τοϋ 1821, yεννήθηκε στήν Άνδραοίδα τfjς 'Ηλείας. Γιά τίς ύπη
ρεσίες του κατά τήν διάρκεια του &γώνος του απενεμήθη, τό 1846, τό 
χαλκοϋν &ριστεϊον. 

Τό δίπλωμα τfjς &πονομfjς τοϋ &ριστείου πού ύπέοαλε στήν επι
τροπή &γώνων καί θυσιών τό 1865 ό γιός τοϋ &γωνιστοϋ Κωνστα
ντίνος Παπακυριακόπουλος φυλάσσεται στά Α.Α. καί γράφει (Π.Σ.Φ . 
Νο218): 

«ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 

'Αφοu fJ Auτou Μεγαλειότης ό Βασιλεύς 
έπεφόρτισε τό Υ πουρyεϊον τών Στρατιωτικών νά άπονίμυ είς τόν Κυριά
χον Ίερέα Χριστόπουλον έντίμως μεθέξαντα τοu δπέρ άνεξαρτησίας τfjς 

Έλλάδος f}ρωϊχοu άyώνος τό συστηθέν τήν 18130 Σεπτεμβρίου 1835 
χαλχοuν άριστεϊον, παραδίδεται τοίiτο είς αύτόν μέ τήν &δειαν τοίJ νά τό 
φέρυ είς π&σαν περίστασιν, χαί πρός πιστοποίησιν τούτου τφ έyχείρίζεται 
συγχρόνως χαί τό παρόν Δίπλωμα. 

'Εν 'Αθήναις τήν 28 Μαρτίου 1846 
Τό Υ πουρyετον των Στρατιωτικών 

(ΤΣ) ύπογραφή. 
Ό Διευθυντής τοu Γραφείου 

ύπογραφή». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήv δευτέρα τάξη τών ύπα

ξιωματικών. 

• 
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Α. ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 1821 
ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στό κεφάλαιο αυτό θά παραθέσω τά ονόματα καί aλλων κληρικών 

πού ελαοαν μέρος στήν επανάόταση τοϋ 1821, καθώς καί τήν δράση 
τους -δπως άυτά προκύπτουν &.πό τά Α.Α. της Ε.Β.Ε.- περιληπτικώς. 

*** 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: 

co <Ιερεύς Γεώργιος 'Αθανασίου γεννήθηκε στό Λευθεροχώρι της 
Φθιώτιδος καί κατοικοϋσε στά Καραοίδια τοϋ tδίου Νομοϋ. 'Έλαοε 
μέρος στήν επανάσταση &.πό τής 25ης Μαρτίου 1821 εως καί τό 1828. 
Πιστοποιητικό της 3ηςΊανουαρίου τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ό Γ. 
Δυοοουνιώτης καί φυλάσσεται στά Α.Α. &.ναφέρει δτι ό &.γωνιστής 
αυτός ελαοε μέρος σέ διάφορες μάχες καί «εlς τήν yέφυραν τfίς άλαμάνας 

ύπό τόν μακαρίτην Διάκον, εlς τήν έν Βασιλικφ, 'Αμπελάκια καί άλλοu». 

2. ΑΝΑΣfΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: 

co <Ιερεύς Ίωάννης Άναστασίου γεννήθηκε στήν Άθήνα. 'Έλαοε 
μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 καί δπως φαίνεται &.πό πιστοποιη
τικό τοϋ ετους 1865 τό όποιο ύπογράφει ό Νικ. Ζαχαρίτσας «ύπηρέτησεν 
ώς &πλοuς στρατιώτης κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας ίερόν άyώνα, παραυρεθείς εlς 

διαφόρους μάχας tδίως έν τfj πολιορκίq: των 'Αθηνών άπ' άρχijς μέχρι τέλους έν η 

καί διέπρεφε». 

Τό πιό πάνω πιστοποιητικό ύπέοαλε στήν επιτροπή μέ αϊτησή του 

τήν όποία ύπογράφει ό γιός του Κωνσταντ'ίνος καί στήν όποία μεταξύ 

των aλλων &.ναφέρεται: «ούδέποτε άνεφέρθην πρός ίκανοποίησιν των έκδου

λεύσεών μου, άλλά τώρα άναyκάζομαι νά πράξω τοuτο lνεκα βαθέος γήρατος 

καί τfίς τυφλώσεως των οφθαλμών μου». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

_J 
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3. ΑΙΙΟΣΙΌΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣfΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 39 IV 
4. ΑΙΙΟΣfΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 39 IV 
5. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 39 IV 
6. ΜΙΙΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 39 IV 
7. ΤΖΑΝΤΙΛΗΣ ΣΗΜΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 39 IV 

Κατά τό 1821 οί πιό πάνω fίσαν μοναχοί στήν ίερά μονή Λευκών 
τής επαρχίας Καρυστίας Ευοοίας. Μέ τήν εναρξη τής επαναστάσεως 

εγκατέλειψαν τήν μονή καί &.κολουθώντας τόν 'Ηγούμενό της Καλλί
νικο Γκούμα κατετάγησαν στό επαναστατικό σώμα τοϋ όπλαρχηγοϋ 

Νικολάου Κριεζώτου. Κατά τήν διάρκεια τής επαναστάσεως ελαοαν 
μέρος σέ δλες τίς μάχες πού εγιναν στήν Εuοοια &.κολουθώντας πάντα 
τόν Ήγούμενό τους καί τόν Νικόλαο Κριεζώτη (λεπτομέρειες &.νω

τέρω σελίς 73. Γκούμας Καλλίνικος). 

8. ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΙΙΑΙΙΑΪΑΚΩΒΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 23 1 

co Παπαϊάκωοος γεννήθηκε τό 1787 στά Ίστέρνια Πανόρμου της 
Τήνου καί fjταν <Ιερεύς τοϋ Πανόρμου. Τό ετος 1847, δταν fίταν 60 
ετων, ύπέοαλε α'ίτηση στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιών, ή όποία 
σώζεται στά Α.Α., ζητώντας ίκανοποίηση γιά τούς &.γώνες του. Στήν 
αϊτη σή του αυτή μεταξύ των aλλων γράφει: 

«'Έπραξα τό κατά δύναμην νά συνδράμω τόν 'Εθνικόν άyώνα καί παρευρέθην 

εlς διαφόρους Ναυμαχίας μέ τά πλοία των Μέξηδων καί διά ξηρiiς εlς διαφόρους, 

ήyωνίσθην μάχας. Τά περί τούτων άποδεικτικά μου άπώλεσα δόσας αύτά εlς 

τήν Ίεράν σύνοδον». 

9. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΝΟΥ: Κ. 27 IV 

co &.ρχιερεύς Γαοριήλ, πού τό 1828 fίταν Μητροπολίτης Τήνου, 
οοήθησε τόν &.γώνα κυρίως οικονομικώς προσφέροντας διάφορα 
χρηματικά ποσά γιά τήν κάλυψη των &.ναγκών του. 'Έγγραφο πού 

σώζεται στά Α.Α. γράφει: 
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«Αειφθέντα παρά τοίi Κυρίου Γαβριήλ 'Αρχιερέως Τήνου κατ' έ.πιταγήν τοίi 

Κυβερνήτου τάλληρα δίστηλα 200 Γρόσια τρεις χιλιάδας». 

10. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 281 

Ό <Ιερεύς Γαλανόπουλος Fεώργιος γεννήθηκε στό χωριό της Γορ

τυνίας Κατσουλιά (Περδικονέρι). Μαζί μέ δύο αδελφούς του ελαοε 

μέρος στόν αγωνα τοϋ 1821 από τήν αρχή μέχρι τό τέλος. Πληροφορίες 
γιά τόν ίερωμένο αυτόν αντλοϋμε από πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 
τό οποίο ύπογράφουν δύο καπεταναίοι καί φυλάσσεται στά Α.Α. 

Τό πιστοποιητικό γράφει: 

«Πιστοποιr;τικόν τοίi eτους 1865 

Βεβαιώ ό ύποφαινόμενος οτι ό έ.κ τοίi χωρίου Κουτσουλιii τοίi Δήμου 

Τροπαίων Γεώργιος Ίερεύς Γαλανόπουλος οτε 7fχησε ό ύπέρ άνεξαρτr;σίας 

τffς Έλλάδος άγών έ.ν@ είχε έ.νδυθετ τά ίερωσύνης [ ] &δραξεν τά οπλα 

καί παρευρέθη είς ολας τάς έ.ν Πελοποννήσφ συγκροτr;θείσας κατά των 

έ.χθρων μάχας μετά δύο έτέρων άδελφών του .... ήγωνίσθr;σαν γενναίως 
μέχρι τέλους τfjς άπελευθερώσεως τfjς Έλλάδος. 

Γεώpyιος Θεοφιλ6ποuλος ταγματάpχης 

[ 1 
Βεβαιοίiται τό γνήσιον των δύο ύπογραφών λαγκάδια τήν 13 'Ιουνίου 
1865 

ό Δήμαρχος Τευθϊδος». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη τών στρατιωτών. 

11. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 341 

co αγωνιστής <Ιερεύς Παναγιώτης Γιαννακάκος γεννήθηκε στήν 
Άράχωοα (Καρυαί) Λακωνίας. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 

1821 καί πολέμησε σέ πολλές μάχες ύπό τάς διαταγάς τοϋ Παναγιώτου 
Γιατράκου. Τό 1846 είχε ύποοάλει στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών 
πιστοποιητικό τοϋ Παν. Γιατράκου, ο οποίος οεοαίωνε τήν συμμε

τοχή τοϋ αγωνιστοϋ <Ιερέως στόν ίερό αγωνα. CH επιτροπή δέν ίκανο-
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ποίησε τά αtτήματά του γι' αυτό καί τό 1865 ο αγωνιστής επανέρχεται 
μέ νέα αϊτησή του επικαλούμενος τήν μαρτυρία τοϋ «άδελφοίi τοίi άει

μνήστου άρχηγοίi, Αιάκου Γιατράκου μέλους τfjς έ.πιτροπfjς». 

Μεταξύ των aλλων στήν αϊτησή του γράφει: 

«Δράξας τά οπλα καί παραλαβών τούς τέ συγγενείς καί συγχωρίους μου 

eδραμα οπου ή άνάγκη μέ έ.κάλεσεν. παρευρεθην είς διαφόρους κατά των 

'Οθωμανών μάχας ίδίως τήν Πολιορκίαν τοίi φρουρίου Τριπόλεως διαμεί

νας αύτόθι άπό τάς άρχάς τfjς πολιορκίας μέχρι τfjς <Κλώσεως διατελών 

ύπό τάς διαταγάς τοίi τότε Παν. Γιατράκου όπλαρχηγοίi. Είς τήν κατά 

τών άράβων μάχην έ.ν τfi Βέργα τοίi άλμυροίi είς τήν σύγχρωνον κατά 

- 'δ' ' 'β ' π λ 'β των ι ιων αρα ων εν ο υαρα ω ... ». 
CH επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα

ξιωματικών. 

12. ΓΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: 

co <Ιερεύς Δημήτριος Παρθενόπουλος από τήν .,Υδρα μa.ς μεταφέ
ρει τήν πληροφορία δτι στήν Φιλική <Εταιρεία τόν εμύη σε ο, Αρχιμαν

δρίτης" Α νθιμος Γαζής (ανωτ. σελ. 432). Μέ αφορμή τό γεγονός αυτό 
είναι απαραίτητα λίγα λόγια γιά τόν "Ανθιμο Γαζή. CH μεγάλη <Ελλη
νική Έγκυκλοπαίδεια (τομ. 8°ς σελ.18) γράφει μεταξύ των aλλων γιά 
τόν, Αρχιμανδρίτη "Α νθιμο Γαζή: 

«.,Ελλην κληρικός καί λόγιος γεννηθείς εν Μηλεαίς τής Θετταλο

μαγνησίας τφ 1764 καί αποθανών εν Σύρφ τφ 1828. Κατηχηθείς ύπό 
τοϋ Νικολάου Σκουφa. καί τοϋ , Αθανασίου Τσακάλωφ εν Όδυσσφ εtς 
τά τής Φιλικής εταιρείας, εγένετο εν τών ενθερμοτέρων μελών αυτης ... 
κατήχησεν εtς τά τής Φιλικής <Εταιρείας aπαντας τούς αρματολούς 

τής Φωκίδος. Έκραγείσης δέ τής ελληνικής επαναστάσεως συνετέ

λεσε λόγφ τέ καί εργφ εtς τήν ευόδωσιν αυτης αποοάς εΙς των κυριω
δεστέρων μοχλών της καί αναδειχθείς μέλος άπασών σχεδόν των τότε 

εθνοσυνελεύσεων ήμων καί μέλος τοϋ Άρείου Πάγου. ('Άρειος 
Πάγος fiταν συλλογικό δργανο-στό οποίο ανατέθηκε ή ανωτάτη αρχή 
της, Ανατολικής Στερεάς <Ελλάδος τά πρώτα χρόνια της επαναστά

σεως)». 
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Τό λεξικό ΗΛΙΟΣ τόμος 7ος σελ. 34 γράφει γιά τόν "Α νθιμο Γαζή: 
«Πλήν της φιλολογικής καί θεολογικής παιδείας του, κατέγινε καί 

μέ τήν μελέτην της φιλοσοφίας καί των φυσικομαθη ματικων tδίως mι
στη μων. Πίστευε δτι τό έλληνικόν γένος γιά νά καταστει aξιον νά 

κατακτήσει τήν ελευθερίαν του έπρεπε προηγουμένως νά μορφωθει, 

γι" αvτό έγραψε έργα εκλαϊκεύοντα τίς επιστημονικές γνώσεις της 

εποχής του καί μετέφρασε επιστημονικά φιλοσοφικά συγγράμματα 

από ξένες γλωσσες. Στήν Βιέννη δπου έμενε εξέδιδε τό περιοδικό «Λό

γιος "Ερμής». Μετέσχε της ανωτάτης αρχής της Φιλικής "Εταιρείας 

λαοών τά στοιχεια Α.Ζ. 

13. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΗfΡΟΠΟΛΠΗΣ ΧΡΙΣΙΊΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: 

Στά έγγραφα πού αφοροϋν τόν "Ιερέα καί Φιλικό Άναγνωστό

πουλο Άντώνιο από τήν Κυπαρισσία (ανωτέρω σελ.16) αναφέρονται 

καί τά έξης:« ... 'Από του 1821 έτους τόν Ίανουάpιο οτε ol άείμνηστοι καί 
Μακάpιοι άpχιεpείι; Μονεμβασίαι; Χpύσανθοι;, Άνδpούσηι; 'Ιωσf;φ καί Χpιστια

νουπόλεωι; Γεpμανόι; μετέβησαν εiι; Πάτpαι; καί έκετθεν εiι; τήν Μονήν τfjι; ~ yίαι; 

Ααύpαι; ... ». 
Λίγες λέξεις καί γι" αvτούς τούς "Ιεράρχας θεωρω δτι είναι επιοε

ολημένες. 

"Ο Γερμανός τοϋ οποίου τό επώνυμο fjταν Ζαφειρόπουλος, γεννή
θηκε στό Μεσορρούγι της επαρχίας Καλαορύτων τό 1760. "Από τήν 
μητέρα του fjταν συγγενής τοϋ πρωτοσυγκέλλου Χριστιανουπόλεως 
"Αμοροσίου Φραντζή. Μελέτησε συστηματικά φιλοσοφία καί φυσική 

καί κατά τήν διάρκεια της παραμονής του στήν Μονή τοϋ Μεγάλου 

Σπηλαίου δπου εμόναζε, έμαθε τήν Τουρκική καί Άραοική γλωσσα. 

Τό 1810 εχειροτονήθη Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως (Τριφυλίας). 
Μυημένος στήν Φιλική "Εταιρεία ο Γερμανός ανέπτυξε δλως εξαι

ρετική προεπαναστατική δράση καί εξελίχθηκε σέ ήγετική φυσιογνω

μία τfjς Πελοποννήσου. 'Έλαοε μέρος στήν συνέλευση της Βοστίτσας 

μαζί μέ aλλους "Ιεράρχας καί fjταν μεταξύ των εγκλείστων της Τριπό
λεως, δπου από τίς κακουχίες πέθανε δύο ή μέρες πρό της απελευθερώ

σεως της πόλεως (flτοι στίς 21Σεπτεμορίου1821). 
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14. ΙΩΣΗΦ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ: 

·ο "Επίσκοπος "Ανδρούσης Ίωσήφ γεννήθηκε στήν Δημητσάνα 
της "Αρκαδίας τό έτος 1775. Μυήθηκε στήν Φιλική "Εταιρεία καί 
εργάσθηκε δραστηρίως γιά τήν διάδοση της tδέας της Έπαναστά
σεως. -;-Ηταν μεταξύ των προκρίτων καί των "Αρχιερέων πού φυλακί
σθηκαν στήν Τρίπολη καί ελευθερώθηκε δταν ή πόλις περιήλθε στά 
χέρια των "Ελλήνων (23 Σεπτεμορίου 1821). Μετά τήν απελευθέρωσή 
του έλαοε ενεργό μέρος στήν επανάσταση καί τραυματίσθηκε επανει
λημμένως «διότι ώς νεανίας εμάχετο».'Έγινε πληρεξούσιος στήν εθνο
συνέλευση της "Επιδαύρου καί διετέλεσε "Υπουργός Θρησκείας από 
τό 1821 εως τό 1825 οπότε παραιτήθηκε καί aρχισε αγωνα κατά τοϋ 
"Ιμπραήμ. "Εγραψε απομνημονεύματα γιά τήν φυλάκισή του στήν 
Τρίπολη. 

15. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗfΡΟΠΟΛΠΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: 

"Ο Μητροπολίτης Μονεμοασίας Χρύσανθος, τοϋ οποίου τό επώ
νυμο fjταν Παγώνης γεννήθηκε τό 1789. -;-Ηταν εκ των δραστηρίων 
μελων της Φιλικής "Εταιρείας καί εργάσθηκε γιά τήν διάδοση των 
σκοπων της. 'Έγινε μέλος της Γενικής Έφορείας πού διηύθυνε τά της 
Φιλικής "Εταιρείας στήν Πελόπόννησο. Φυλακίσθηκε στήν Τρίπολη 
λίγο πρό της επαναστάσεως μαζί μέ τούς aλλους "Αρχιερεις καί προ
κρίτους καί έζησε τίς τραγικές ώρες της ομηρίας. Πέθανε από τίς 
κακουχίες λίγο πρό της απελευθερώσεως της πόλεως. 

16. ΦΡ ΑΝΤΖΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: 

·ο "Αμορόσιος Φραντζής γεννήθηκε στό Μεσορρούγι της επαρχίας 
Καλαορύτων τό 1771 καί πέθανε τό έτος 1851. -;-Ηταν συγγενής τοϋ 
Μητροπολίτου Χριστιανουπq_λεως (Τριφυλίας) Γερμανοϋ. "Όταν ο 
Γερμανός έγινε Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως, τό 1810, ο Άμορό
σιος έγινε πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως. Ένωρίς μυήθηκε στήν 
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Φιλική 
0

Εταιρεία καί εργάσθηκε γιά τήν διάδοση των σκοπων της. 
'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση καί τό 8τος 1839 εξέδωσε τήν <«Ιστο
ρίαν της &.ναγεννηθείσης 0Ελλάδος», πού &.ναφέρεται στήν επανά
σταση τοϋ 1821. 

17. ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΠΑΝΜΊΩΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 39/41 

·ο 
0

Ιερεύς &.γωνιστής Παναγιώτης Γκολέμης γεννήθηκε στήν 
Παλαιοπαναγιά της επαρχίας Λακεδαίμονος. Πιστοποιητικό της 
16/11/1846 πού ύπογράφουν τρείς καπεταναίοι &.γωνισταί γράφει 
μεταξύ των aλλων: 

« ... dδράξας τά οπλα eτρεξεν ώς αξιωματικός ... ». 'Έλαβε μέρος στίς 
μάχες: «Φραγκόβρυσης, Κερασιάς, Βαλτετζίου, Βεpβένων, Τρικόρφων, 
'Αγίου Σώστη είς ολην τήν πολιορκίαν τοίi φρουρίου της Τριπόλεως μέχρι 
της πτώσεως αι5τοίi, τήν κατά τοίi Δράμαλη είσβολήν είς ''Αργος είς τήν 
πολιορκίαν της Κορίνθου, Π.Πατρών, είς Μεθωκόρωνα, είς τήν κατά τών 
'Αράβων είς Καλάμας επικεφαλης πολλών στρατιωτών». 

18. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΙΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ: 

·ο Γρηγόριος τό 1821 ήταν 'Επίσκοπος Άργολίδος ('Άργους-Ναυ
πλίου ). "'Ηταν μυημένος στήν Φιλική 0Εταιρεία καί επί σειράν ετων 
&.νέπτυξε &.ξιόλογη δράση γιά τήν προπαρασκευή της επαναστάσεως. 

Τίς παραμονές της επαναστάσεως τοϋ 1821 ό Γρηγόριος συνελή
φθη &.πό τούς Τούρκους καί μαζί μέ aλλους 'Αρχιερείς καί προκρίτους 
της Πελοποννήσου κλείσθηκε στίς φυλακές της Τριπόλεως. Πέθανε 
&.πό τίς κακουχ.ίες λίγες ήμέρες πρό της &.πελευθερώσεως της πόλεως, 
πού 8γινε στίς 23 Σεπτεμορίου 1821. 

Πληροφορίες γιά τόν Έπίσκοπο Γρηγόριο &.ντλοϋμε &.πό αί:τηση 
τοϋ ετους 1846 πού ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιων ό &.γω
νιστής 0Ιερεύς Δημήτριος Κωστουρόπουλος (&.νωτέρω σελ. 214). 
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19. ΔΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Κ. 49 W49 

·ο' Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε στήν Μουσουνίτσα της Δωρίδας 

τό 1788 η 1791. "'Οταν ήταν 12 χρονων, πέθανε ό πατέρας του καί ή 
μητέρα του τόν 8κλεισε στό μοναστήρι τοϋ 0Αγίου 'Ιωάννου τοϋ Προ

δρόμου της Άρτοτίνας, δπου σέ λίγο εχειροτονήθη διάκονος. Σ' αvτό 

οφείλεται καί ή ονομασία του' Αθανάσιος Διάκος, μέ τήν όποία 8μεινε 

γνωστός στήν ίστορία. Τό 1808 εγκατέλειψε τό μοναστήρι καί aρχισε 
τήν ζωή τοϋ &.ρματολοϋ. Στίς παραμονές της επαναστάσεως σέ συνεν

νόηση μέ τόν 'Επίσκοπο Σαλώνων 0Ησαtα προετοίμασε τήν εξέγερση 

της περιοχης, πού 8γινε στίς 27 Μαρτίου 1821. 
Τό ύψηλό φρόνημα, δ ήρωισμός καί ό μαρτυρικός θάνατος"τοϋ 

'Αθανασίου Διάκου τόν κάνουν μία &.πό τίς εvγενέστερες μορφές της 

επαναστάσεως τοϋ 1821 πού &.γγίζει τά δρια τοϋ θρύλου. 
Έπειδή δ 'Αθανάσιος Διάκος προέρχεται &.πό τόν κληρο, παρα

θέτω τό περιεχόμενο αιτήσεως τοϋ ετους 1865 πού ύπέοαλαν στήν επι
τροπή &.γώνων καί σώζεται στά Α.Α., οί γιοί της &.δελφης του, Βασί

λειος (0Ιερεύς) καί 'Ιωάννης Κούστας. 

«'Εν 'Αθήναις τfj 15 'Ιουνίου 1865 
Αίτησις dνταμοιβfjς των συγγενών τοίi Διάκου 'Αθανασίου πρός τήν επί 

των δικαιωμάτων τοίi dγωνος Σεβ. επιτροπήν. 

Δέν ε[ναι παντάπασιν. dνάγκη νά είfρωμεν όλίγας γραμμάς οπως παραστή

σωμεν ύμτν τό μέγεθος τών άγώνων, θυσιών καί κινδύνων, οϋς ύπέμειναν 

εύφύχως πρός σωτηρίαν καί εϋκλειαν τfjς πατρίδος οί eνδοξοι εκείνοι 

&νδρες τοίi 1821, διότι κατ' ει5τυχίαν σώζονται eτι λείφανα τοίi μεγάλου 

εκείνου δράματος καί της επιτροπfjς ταύτης dποτελεττε μέρη καί τοιοίiτοι 

πρό παντός &λλου καί πρό πάσης &λλης μαρτυρίας εγγράφου δυνάμενοι 

rjδη νά ήσθε πιστοί ίστοριογράφοι των κατορθωμάτων των άνδρών εκεί

νων. Καί τίς π.χ. δύναται νά λησμονήσv τόν Άθ. Διάκον, οστις εν τατς 

πρώταις των μαχών eδρεφε τό πρωτόλειο της κατά τοίi εχθροίi καρτεροφυ

χίας των μεγάλων Πατριωτών της Έλλάδος, καί επέσυρε τόν θαυμασμόν 

καί τόν eπαινον &πάσης τfjς ύφηλίου διά τόν λόγον τοίi πολέμου εκείνου 

κ~ί τήν επώδυνον αι5τοίi τsV.ευτήν μετά των συναγωνισαμένων; οι5δείς 
πιστεύομεν. 'Αλλά τίς πάλιν rjθελεν πιστεύσει οτι ή δι' εύγνωμοσύνην 

πρός τοιούτους καί τοίς συyyενέσιν αύτών παρεχομένη dμοιβή τό παράπαν 
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δέ.ν 7fθελε έφαρμοσffΌ μετά τοσαϋτα lτη ώς πρός τό πρόσωπον τοϋτο, οπερ 

έyκατέ.λιπεν συyyενετς τινάς; Καί ομως τίνος dληθέ.ς dληθέ.στατον οτι 

οuδεμίαν περιποιοϋν τιμήν, οτι οuδεπόποτε έδόθη ώς περίθαλφις, 7f συν
δρομή εlς τούς δποβαλόντας πολλάκις δίκαια παράπονα συπενείς του [ ] 

· ήμaς οϊτινες διά τάς περιπετείας τοϋ μακροϋ έκείνου dyωνος διασωθέντες 
δεικνυόμεθα τοτς ξέ.νοις ώς δείγμα τijς dyνωμοσύνης τijς πατρίδος καί στε

ρούμεθα των dπολύτως dναyκαίων. '~ς έλπίσωμεν καν 7fδη έπί τijς dλη
θοϋς προαιpέ.σεως, τοϋ 11ά τύχωσι τινος dμοιβfjς ο[ έπιζωντες dyωνισταί 

καί τά τέκνα καί οί κληρονόμοι [ ] ώς τοιούτων τελευτησάντων καί μή 

άμειφθέ.ντων οτι θέ.λη ληφθfj τις πρόνοια καί εlς τούς σωζομέ.νους συπενετς 

του οϊτινες κατά τήν έyκλειομέ.νην ώδε πιστοποίησιν τοϋ Δημάρχου Κρο

κυλίου δικαιούμεθα έκαστος κατά τό dνfjκον μέρος τfjς dμοιβfjς ταύτης, 

fίτις 7fθελεν προσδιορισθη μετά τήν έξάληφιν των dπαιτήσεων. 

Υ ποσημειούμεθα εuσεβάστως εuπειθέ.στατοι 

ΠαπαβασD.ειος Κούστας 'Ιωάννης Κούστας 

κάτοικοι τοϋ χωρίου ~ρτοτίνας τοϋ Δήμου Κροκυλίου τfjς Δωρίδος καί 

dνεφιοί έπ' dδελφfj τοϋ Διάκου». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν Άθανάσιο Διάκο στήν πρώτη (Α) τάξη 

των &ξιωματικών. 

20. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΙΙΑΙΙΑΦΛΕΣΣΑΣ) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ. /156 
0 0 ΆρχιμανδρίτηςΓρηγόριος Δικαίος πού στήν ίστορία έμεινε μέ 

τό επίθετο Παπαφλέσσας είναι μία &πό τίς πιό ήρωικές μορφές της 
επαναστάσεως. Γεννήθηκε στή ν Πολιανή της Μεσσηνίας τό 1788. 
Μυημένος στά μυστικά της Φιλικης 0Εταιρείας έφθασε στήν Πελοπόν

νησο στά τέλη του 1820. 'Έλαοε μέρος στήν σύσκεψη των' Αρχιερέων 
καί προκρίτων της Άχαtας πού έγινε στίς 26-30 Ίανουαρίου 1821 
στήν Βοστίτσα(Αίγιο), στήν όποία μίλησε μέ πάθος καί ενθουσιασμό 

γιά τόν &γωνα καί ύποσχέθηκε δτι Είναι εξασφαλισμένη ή Ρωσική ενί
σχυση. «'Ανήρ» δπως γράφει ό Κ. Παπαρρηγόπουλος, «έχων δλα τά 

Ελαττώματα καί δλα τά προτερήματα του κρατίστου συνωμότου. Τό 

πλανάσθαι καί πλανάν, τό τολμάν καί θνή σκει ν». 

,-
1 

1 
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Μέ τήν έναρξη της επαναστάσεως ό Παπαφλέσσας &πό τήν Μάνη 
δπου εύρίσκετο, &φού έογαλε τά ράσα, διέσχισε τήν Μεσσηνία καί τήν 
'Αρκαδία συγκεντρώνοντας στράτευμα, ύποσχόμενος Ρωσική οοή
θεια καί εμψυχώνοντας τόν λαό. Πρό του Παπαφλέσσα, πού φορούσε 
κράνος θυμίζοντας έτσι τούς' Αρχαίους ''Έλληνες, προχωρούσε ενας 
γιγαντόσωμος καί ενθουσιώδης Καλόγερος, Παπατούρτας ονομαζό
μενος, πού κρατούσε ψηλά εναν μεγάλο ξύλινο σταυρό. Μέ αuτόν τόν 
τρόπο προσπαθούσε νά ξεσηκώσει τόν κόσμο ό Παπαφλέσσας. 

Κατά τήν διάρκεια του &γωνος πηρε μέρος σέ διάφορες μάχες, 
δπως στά Δεροενάκια καί τήν Κόρινθο. Διετέλεσε Πληρ_εξούσιος, 
Γερουσιαστής καί 0Υπουργός. 

"'Οταν ό 'Ιμπραήμ &ποοιοάσθηκε στήν Πελοπόννησο, ό Παπαφλέσ
σας, πού fιταν 0Υπουργός'Εσωτερικών καί 'Αστυνομίας, προσπάθησε 
νά επιτύχει τήν &πελευθέρωση των φυλακισμένων &γωνιστών &νά
μεσα στούς όποίους, ώς γνωστόν, ήταν καί ό Κολοκοτρψνης. 
Δυστυχώς δέν έφερε &ποτέλεσμα, γι' αυτό καί &ποφάσισε νά δράσει 
μόνος του κατά του 'Ιμπραήμ. 'Έτσι στίς 16 Μαtου του 1825 ό Παπα
φλέσσας μέ δσους aνδρες κατόρθωσε νά συγκεντρώσει, κατέλαοε τό 
Μανιάκι της Μεσσηνίας, δπου στίς 20 του tδίου μηνός έγινε φοοερή 
μάχη κατά τήν όποία έπεσε ήρωικώς μαχόμενος. Είναι γνωστός ό θαυ
μασμός πού ενέπνευσαν στόν Αtγύπτιο &ντίπαλο ή ήρωική aμυνα καί 
ό θάνατος του Παπαφλέσσα. Μαζί του εκτός των aλλων έπεσε καί ό 
0Ιερεύς Πεθεριώτης η Πουρναράς Γεώργιος &πό τήν Τρίπολη (&νω
τέρω σελ. 449) καί συνεπολέμησε ό επίσης 0Ιερεύς Καρμίρης Ίωάννης 
(κατωτέρω σελ. 568). 

'Εκθέτω αuτά τά λίγα γιά τόν Παπαφλέσσα, παίρνοντας &φορμή 
&πό έγγραφο του έτους 1823 πού ύπογράφει ό ίδιος καί &πευθύνεται 
στόν 0Ιερέα &.γωνιστή Θεόδωρον οικονόμου η Καλλί νικον ( &.νωτέρω 
σελ. 306). Χαρακτηριστική είναι ή διατύπωση τού εγγράφου: «Δυνάμει 
τijς πληρεξουσιότητος τήν δποίαν έ'λαβον .. . ». 

• 
21. ΤΟΥΡΤΑΣ (ΠΑΠΑΤΟΥΡΤΑΣ) ΜΟΝΑΧΟΣ: 

Γιγαντόσωμος μοναχός σημαιοφόρος του Παπαφλέσσα. 

.1 
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22. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 60 IV/91 

"Ο aγωνιστής "Ιερεύς Θεοδωρόπουλος Γεώργιος γεννήθηκε στό 

Συρμπάνι (σημ. Πριόλιθο) τfjς επαρχίας Καλαορύτων. 'Έλαοε μέρος 

στήν επανάσταση aπό τό 1821 εως τό 1828. Άπό πιστοποιητικό τfjς 
10ης Νοεμορίου 1846 πού υπογράφει ο Βασίλειος Πετμεζάς φαίνεται 
δτι ο aγωνιστής επικεφαλfjς πάντοτε εl:κοσι περίπου συγχωριανών 

του, τούς οποίους «ένθουσίου διά τών λόγων κατά τών έχθpών της πίστεως 
καί της πατpίδος», ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες δπως τών Καλαορύτων, 

Πατρών, Σαραοαλίου, Γηροκομείου, Τριπόλεως, Άκράτας, Καυκα

ριάς, CΑγ. Βλασίου καί Μ. Σπηλαίου. Διέθεσε επίσης μεγάλο μέρος τfjς 

περιουσίας του γιά τίς aνάγκες του aγώνος «οίον πpόβατα καί &γελάδες 

καί τοίJ έκάη ή οiκία του άπό τά στpατεύματα τοίJ Ίμπpαήμ». 

23. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΠΗΣ: Κ.187/23 

co 'Αρχιμανδρίτης "Ιερόθεος του οποίου τό επώνυμο fjταν 'Αθανα
σόπουλος, γεννήθηκε στήν Τρίπολη τό ετος 1785. Ένωρίς μυήθηκε 
στά τfjς Φιλικfjς <Εταιρείας καί εργάσθηκε δραστηρίως γιά τήν διά

δοση τών σκοπών της. Συνδεόταν μέ τόν Γρηγόριο Δικαία (Παπα

φλέσσα) καί στό τέλος του 1820 aπό τό Πατριαρχείο τfjς Κωνσταντι
νουπόλεως δπου υπηρετουσε, κατέοηκε στήν Πελοπόννησο καί εργά

σθηκε νά προετοιμάσει τούς χριστιανούς γιά τόν μεγάλο ξεσηκωμό. 

Μέ τήν εναρξη τfjς επαναστάσεως συγκρότησε στρατιωτικό σώμα 

&πό συμπολίτες του καί ελαοε μέρος στίς μάχες Βαλτετσίου, Δολιανών 

καί Τριπόλεως. Διακρίθηκε επίσης τό 1826 πολεμώντας γιά τήν aπε
λευθέρωση τfjς Τριπόλεως &πό τούς Τουρκοαιγυπτίους (Έγκ. Χάρη 

Πάτση τόμος 2°ς σελ. 369). «έκλεχθείς τότε εiς τήν άpχήν τijς έπαναστάσεως 
τό 1821 [τος, παpά των συμπολιτών μου άpχηγός εiς ολα τοίJ κάμπου τά 
&pματα μετά τοίJ καπ. Λάμπpου pιζιώτη ... », δπως γράφει τό πιστοποιη
τικό του <Ιερέως Γεωργίου Σακελλίωνος του ετους 1835 τό οποίο υπο
γράφει μεταξύ των aλλων καί ο Άρχιμανδρίτης "Ιερόθεος (&νωτ. σελ. 

505). Μετά τήν επανάσταση ο "Ιερόθεος εχειροτονήθη 'Επίσκοπος 
Γυθείου. 

-1-· 
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24. ΙΩΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΛΩΝ: 

"Ο 'Ιωνάς μέ τήν εναρξη της επαναστάσεως fjταν 'Επίσκοπος 
Δαμαλών μέ εδρα τό χωριό τfjς Κορινθίας Δαμαλάς καί aργότερα 
Κορίνθου. "Ελαοε μέρος σέ διάφορες μάχες καθώς καί στήν πολιορκία 
της Κορίνθου. Διετέλεσε <Υπουργός Θρησκείας (Θρησκευμάτων) 
(κατωτέρω στόν επίλογο). 

25. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 69/77 

"Ο aγωνιστής 'Ηλίας Καλλίνικος γεννήθηκε στό χωριό Γιάνιτσα 
(σημ. Έλαιοχώριο Καλαμών). 

'Από πιστοποιητικό του ετους 1846 πού φυλάσσεται στά Α.Α. φαί
νεται δτι ο aγωνιστής <Ιερεύς (πρεσούτερος) 'Ηλίας Καλλίνικος «έ?.α
βεν μέpος εiς τόν [εpόν ήμών Έλληνικόν άγώνα μετά τών συyyενών του άπό τijς 
πpώτης έκείνης ήμέpας τijς ένάpξεως τοίJ έθνικοίJ πολέμου». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

26. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 'Ή ΣΑΛΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΙΕΡΕΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Κ. 69/78 

"Ο "ΙερεύςΚαλλίνικος η Σαλούφας Θεόδωρος γεννήθηκε στά Γιαν-
νι τσάνικα ( ση μ. Φ αραί) τών Καλαμών.* · 

Στά Α.Α. φυλάσσεται αl:τηση του aγωνιστου μέ ήμερομηνία 17 
Μαtου 1846 στήν οποία &.ναγράφονται καί τά έξης: 

«'Απ' άpχijς τijς δπέp τοίJ ίεpοίJ άγώνος ... Ζήλω δπέp τijς έλευθεpίας τijς 
Πατpίδος κινηθείς ... παpευpέθην εiς διαφόpους κατά τών έχθpών μας μέ 
στpατιώτας έξ' lδίων μου έξοικονομών τούτους καί κατ' &λλους τpόπους 
διά πpοτpοπών συμβουλών καί παpακλήσεων συντέλεσα τά μέγιστα εiς 
πολλάς ... τijς πατpίδος πεpιστάσεις». Καί &.λλου: «οτι καί ώς ίεpεύς καί 
ώς στpατιώτης έθυσίασα δπέp αύτijς άpκετό μέpος τijς καταστάσεώς μου». 

• 

*Το χωριό Φαραί Καλαμών aπό τό ετος 1968 συγχωνεύθηκε ατόν Δ ijμo Καλαμάτας. 
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<Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη των ύπα
ξιωματικών. 

27. ΚΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ: Κ. 71194 

<Ο Καναριώτης γεννήθηκε ~στήν Άθήνα δπου i]ταν 0Ιεροδιάκονος. 
, Από πιστοποιητικό τfjς 25ης Φεορουαρίου 1845 πού ύπογράφουν οί 
Ν. Κριεζώτης, Μακρυγιάννης, Ν. Ζαχαρίτσας καί Σταύρος Βλάχος 
φαίνεται δτι δ αγωνιστής Ελαοε μέρος στόν ίερό αγωνα ώς μπουλου
ξής (ύπαξιωματικός) ύπό τάς διαταγάς τού Μήτρου Λέκκα καί πολέ
μησε «εiς τάς μάχας Χαλανδρίου, Μαραθώνος τοίJ Άνυφορίτου Δερβενίων τfjς 

Πελοποννήσου, κατά τοίJ 'Ομέρ Βρυώνη τijς Δραμάλας άριστεύων διά τijς 

άνδρείας καί τόλμης του. Τελευταίον άπεκλείσθη κατά τό 1826 είς τήν άκρόπολιν 
των 'Αθηνών eνθα δπέστη μέχρι τέλους ολα τά δεινά τfjς φρικτfjς έκείνης κατά 
τοίJ Φρουρίου πολιορκίας». 

28. ΚΑΝΕΔΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 72/14 
0 0 αγωνιστής <Ιερεύς Ζαχαρίας Κανελλόπουλος γεννήθηκε στόν 

Μελιγαλa Μεσσηνίας. 

Γιά τίς ύπηρεσίες του κατά τήν διάρκεια τού αγωνος, τού απενε
μήθη στίς 19 Άπριλίου 1844, τό αργυρούν νομισματόσημον. Στήν σχε
τική αl:τηση πού ύπέοαλε στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών αναφέ
ρει δτι δέν εχει aλλα εγγραφα «yιατί τά δπέβαλα είς τήν τότε έπιτροπήν». 

<Η επιτροπή τόν κατέταξε στήν τάξη των ύπαξιωματικών. 

29. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 79/4 

<Ο αγωνιστής 0Ιερεύς Ίωάννης Καρμίρης γεννήθηκε στό χωριό 
Λογκάστρα τfj ς Σπάρτης τό ετος 1796. 'Έλαοε μέρος σέ πολλές μάχες 
τfjς f:λληνικfjς επαναστάσεως. 

Πιστοποιητικό τού ετους 1846 πού ύπογράφουν οί οπλαρχηγοί Ήλ. 
Γιατράκος. Α. Ζαχαρόπουλος, Α. Σαλιοαρaς, Π. Ματάλας κ:αί Α. 
Νικολόπουλος καί φυλάσσεται στά Α.Α. γράφει γιά τόν αγωνιστή 
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<Ιερέα: « .. . Πολεμόvτας yενναίως καί άνδρείως είς Φραyκόβρυσο Καλτεζών, 
Βερβαίνων, Τρίκορφα, είς ρεσάλτο τfjς Τριπόλεως είς &ρyος κατά τοίJ Δράμαλη, 

είς Νεόκαστρον, είς Μανιάκι καί είς Τραμπάλαν». 

30. ΚΕΡ ΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 84/62 
0 0 <Ιερεύς Γεώργιος Κερασιώτης γεννήθηκε στό χωριό Κερασιά 

τού Θέρμου Τριχωνίδας καί Ι:σως από τό δνομα του χωριού του προέρ

χεται καί τό επώνυμό του. Βοήθησε τόν αγωνα οl.κονομικώς προσφέ

ροντας μεγάλα χρηματικά ποσά καί τρόφιμα γιά τήν κάλυψη των ανα

γκών του. Κατά τό ετος 1846 δ Παπαγεώργιος είχε αποθάνει. 
Στά Α.Α. σώζεται σχετικό πιστοποιητικό τού ετους 1846 πού ύπέ

οαλε στήν επιτροπή αγώνων καί θυσιών δ γιός του Κωνσταντ'ίνος τό 

ετος 1865. 

31. ΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 96/32 
0 0 αγωνιστής Άθανάσιος Κούνας γεννήθηκε στό χωριό Νάσια τfjς 

Έπαρχίας Καλαορύτων καί δπως φαίνεται από πιστοποιητικό τfjς 

22aς Όκτωορίου 1846 πού ύπογράφει δ Βασίλειος Πετμεζάς καί 
φυλάσσεται στά Α.Α. «ό κ. 'Αθανάσιος Ίερεύς Κούνας yεννηθείς είς τό χωρίον 

Νάσια ~ijς έπαρχίας Καλαβρύτων δπηρέτησε ... άπό τό 1821-1827 καί eλαβε 
μέρος στίς μάχες Λάλα, Πατρών, Αεβιδίου, Τριπόλεως, Βαλτετζίου, Τρικόρφων 

καί 'Αθηνών eνθα eδειξεν παραδειyματικήν yενναιότητα. Είχεν πάντοτε δπό τάς 

διαταyάς του περισσοτέρους των δέκα πέντε στρατιωτών». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτών. 

32. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 103/1 

<Ο αγωνιστής 0Ιερεύς Κυριακουλάκης 'Ηλίας γεννήθηκε στό χωριό 

Κονάκια Γυθείου τού Νομού Λpκωνίας. Κατά τό ετος 1871 δ γιός τού 
αγωνιστοu εκλήθη από τόν Δήμαρχο νά προσκομίσει «τά δπό τοίJ προέ

δρου ζητηθέντα eπραφα». 
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Σέ σχετική αl:τησή του πού σώζεται στά Α.Α. &.ναφέρει μεταξύ των 

aλλων δτι ο πατέρας του εΙχε ύποοάλει στήν επιτροπή τό ετος 1846 
μέσω του επάρχου Γυθείου &.ναφορά μέ πιστοποιητικό των «άειμνήστων 

άpχηyών 'Ιωάννου Μολφέτα, Πετpόμπεη Μαυpομιχάλη, Τζανετάκη Γpηyοpάκη 

καί Π. Γιατpάκου καί τεσσάpων &λλων διά τοίJ όποίου άποδεικνύετο οτι ό πατήp 

μου έξεπλήpωσε τό πpός τήν πατpίδ_α καθfίκον του». 
0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν έΟδόμη τάξη των &.ξιωμα

τικων. 

33. ΚQΝΣ'ΙΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 103/71 
0 0 &.γωνιστής Άνδρέας Κωνσταντινόπουλος γεννήθηκε στό Λάλα 

τi'jς 'Ηλείας, δπου ηταν καί οικονόμος 0Ιερεύς. 
Άπό πιστοποιητικό του ετους 1846 πού ύπογράφει ο Μ. Σισίνης 

καί τό ύπέοαλε στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιων ο γιός του τό ετος 
1865, φαίνεται δτι ο &.γωνιστής &.πό τήν &.ρχή της επαναστάσεως ελαοε 
τά δπλα καί ύπό τάς διαταγάς του Γεωργίου Σισίνη (πατέρα του 

Μιχαήλ) πολέμησε στά Σαοοάλια, τό κάστρο Χλουμουτσίου καί κατά 
τήν πολιορκία των Πατρων. Άπό τό 1825 καί μέχρι τό τέλος του 
&.γωνος &.κολουθουσε τόν Χρύσανθο Σισίνη (&.δελφό του Μιχαήλ) καί 
ελαοε μέρος σέ πολλές μάχες. 

0Η επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

34. ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 109/69 
0 0 Παπανδρέας Λεκόπουλος γεννήθηκε στό Γαλαξίδι. Άπό τίς 

πρωτες ήμέρες τfjς επαναστάσεως του 1821 εύρέθη μεταξύ των επανα
στατων καί Ελαοε μέρος σέ πολλές κατά των Τούρκων μάχες. Σέ πιστο
ποιητικό τi'jς 15ης Μαρτίου 1837 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί τό ύπο
γράφουν δεκαπέντε κάτοικοι του Γάλαξιδίου, &.ναγράφονται καί τά 
έξης γιά τήν δράση του Παπανδρέα κατά τήν επανάσταση: 

«Οί ύποφαινόμενοι πpόκpιτοι καί λοιποί Δημότες Γαλαξειδίου Πιστοποι

οίJμεν διά τοu παpόντος έyypάφου μας οτι ό κυpιος Παπa- Άνδpέας Αεκό-
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πουλος έπολέμησε κατά ξηpάν καί κατά θάλασσαν εlς τάς μάχας 'Αμφίσ

σης, Γpαβιaς καί Ναυπάκτου». 
0Η επιτροπή &.γώνων καί θυσιων κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν 

έοδόμη τάξη των &.ξιωματικων. 

35. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.117/90 
0 0 &.γωνιστής 0Ιερεύς Μαλανδρής, &.γνώστου ονόματος, γεννήθηκε 

Ι:σως στήν Λευκάδα. Μέ τήν εναρξη τfj ς Έπαναστάσεως κατετάγη 

μαζί μέ τούς δύο γιούς του στό σωμα του Θεοδώρου Γρίοα, τό οποίο 
καί &.κολουθουσε σέ δλες τίς πολεμικές επιχειρήσεις πού ελαοε μέρος. 

0 0 γιός του &.γωνιστου Κωνσταντίνος - ο οποίος τό ετος 1844 ετι
μήθη μέ τό χαλκουν &.ριστείον - &.πό τήν Λευκάδα δπου διέμενε, ύπέ
οαλε αιτηση στήν επιτροπή &.γώνων καί θυσιων που φυλάσσεται στά 

Α.Α. καί στήν οποία &.ναγράφονται μεταξύ των aλλων: 

«"Αμα τfj ήχήσει τfίς πολεμικfίς σάλπιyyος τοίJ ·~pεως τfίς πpοσκαλούσης 

&παντας τούς "Ελληνας εlς τά οπλα πpός άπόσεισιν τοίJ σκληpοu των 

Όθωμανών ζυyοu ό πατήp του άναφεpομένου Ίεpεύς τότε δέν eμεινεν άπα

θείς καί άνάλ yητος άλλά παpαλαβών τά δύο του τέκνα, τόν άναφεpόμενον 

καί τόν έτεpον άποβιώσαντα άδελφόν του, Πpοσέφεpεν α6τά εlς τήν 

Πατpίδα οπως τήν ύπηpετήσωσιν καί διά τοu αi'ματος των pαντίσωσιν τήν 

yfίν. εν πpάyματι ύπό τήν άpχηyίαν τοίJ έν μακαpίζf τfj λήξει άpχηyοίJ 

Θεοδώpου Γpίβα έτέθησαν ό τέ πατήp καί οί δύο υίοί καί παpακολούθη

σαν άπανταχόσεν α6τόν μηδέ πpός στιγμήν έyκαταλειπόντες τοίJτον». 

Γιά τόν γιό του &.γωνιστου 0Ιερέως Κωνσταντίνον σώζεται καί 

πιστοποιητικό &.πό τό οποίο φαίνεται δτι αυτός ύπηρέτησεν ύπό τόν 

Θεόδωρον Γρίοαν. 

36. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 'Ή ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 120/32 

0 0 &.γωνιστής 0Ιερεύς Μανουσος η Οtκονόμος Παναγιωτάκης γεν
νήθηκε στήν Περιστέρα Καλcfορύτων καί πfjρε μέρος στήν επανά

σταση του 1821 &.πό τήν &.ρχή εως τό τέλος. 
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"Υπό τήν αρχηγία τοϋ Νικολάου Σολιώτη ελαβε μέρος στίς μάχες 

Καλαβρύτων, Λεβιδίου, Άκράτας, Τρικόρφων, τήν πολιορκία των 

, Αθηνων καί πολλές aλλες. 

37. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 

"Ο Νεόφυτος γεννήθηκε στά Φύλλα τfjς Χαλκίδος τό ετος 1780. 
Πρό τfjς επαναστάσεως τοϋ 1821 i]ταν Έπίσκοπος Καρύστου. Μυημέ
νος στά τfjς Φιλικfjς "Εταιρείας από τό 1817, εργάσθηκε δραστηρίως 
γιά τήν προετοιμασία τfjς επαναστάσεως στήν επαρχία του. "Η δρα

στηριότητά του εκίνησε τίς ύποψίες των Τούρκων τfjς Καρύστου καί 

γιά νά αποφύγει τήν προσοχή τους, εγκατέλειψε τήν πόλη καί περιφε

ρόμενος σέ διάφορα μέρη κυρίως τfjς Μικράς 'Ασίας, κατηχοϋσε στά 

τfj ς επαναστάσεως δσους εθεωροϋσε καταλλήλους. 

''Όταν εξερράγη η επανάσταση, εγκατέλειψε τίς περιοδείες καί 

αφοϋ στρατολόγησε aνδρες στήν Tfjνo, Κέα καί τήν "Ανδρο, εσχημά

τισε επαναστατικό σωμα επικεφαλfjς τοϋ οποίου τόν Αuγουστο τοϋ 
1821 αποβιβάσθηκε στό Άλιβέρι τfjς Εvβοίας καί ελαβε ενεργό μέρος 
στόναγωνα. 

Μετά τήν απελευθέρωση ο Νεόφυτος εγινε Έπίσκοπος Εvβοίας. 

Τό 1843 ώς Έπίσκοπος Εvβοίας ύπογράφει πιστοποιητικό αγώνων 
καί θυσιων τοϋ "Ιερέως Νικ. Κεραμά από τό Κάθριο τfjς "Ανδρου 

(ανωτέρω σελ.182). "Ως Έπίσκοπος Εvβοίας μνημονεύεται επίσης ο 

Νεόφυτος καί στά πιστοποιητικά των αγωνιστων κληρικων, Αντωνίου 

Κωνσταντάκη (ανωτέρω σελ. 210), Παναγιώτου 'Ανθίμου (ανωτέρω 
σελ. 347), Γκούμα Καλλίνικου (ανωτέρω σελ. 73) καί Χωματιανοϋ 
, Αθανασίου (κατωτέρω σελ. 577). 

«Ζήσας βίον εμπλεων αγαθοεργιων, απεβίωσεν εν aκρς:ι πενίς:ι τφ 

1851» (Μεγάλη "Ελλην. Έγκ. τόμ ΙΗ σελ. 200). 

38. ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 52/14 

·ο "Ιερεύς Ντρούκας Σταϋρος γεννήθηκε στό Λιβάρτζι τfjς επαρ

χίας Καλαβρύτων. 'Έλαβε μέρος στήν επανάσταση από τό 1821 εως τό 
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1828. , Από πιστοποιητικό τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ο Β. 
Πετμεζάς καί φυλάσσεται στά Α.Α. φαίνεται δτι ο αγωνιστής ελαβε 
μέρος στίς μάχες των Καλαβρύτων, Πατρων, Γηροκομείου, Σαραβα

λίου, Άκράτας, Κορίνθου, Καυκαριάς καί πολλές aλλες. 
"Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 

39. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

·ο αγωνιστής Θεόδωρος οικονόμου τό 1821 ijταν "Ιερεύς στίς Σπέ
τσες. "Ελαβε μέρος στόν αγωνα ώς αξιωματικός ύπό τάς διαταγάς τοϋ 

Νικηταρά. Στά Α.Α. σώζονται σέ αντίγραφο δύο πιστοποιητικά των 

ετων 1835 καί 1836 τά οποία αναφέρονται στόν αγωνιστή "Ιερέα. 
Στό πιστοποιητικό τοϋ 1836 πού ύπογράφει ο Νικήτας Σταματελό

πουλος (Νικηταράς), παρά τό δυσανάγνωστον διαβάζουμε δτι: «ό 

"Α yιος Οlκονόμου Σπετσιωτών έδούλευσε στpατιωτικώς ύπό τήν όδηyίαν μου εlς 

ΆξιωματικοίJ θέσιν κατά τό 1821: 2 ... μαχόμενος μετ' &λλων εlς διαφόpους 
κατά των τupάνων 'Οθωμανών μάχας, οστις έφέpθη πάντοτε μέ άνδpείαν έμπι

στοσύνην καί τιμιότητα καί τελείαν ύποταyήν εlς τούς άνωτέpους του». 

"Η επιτροπή αγώνων καί θυσιων κατέταξε τόν αγωνιστή στήν 

εβδόμη τάξη των αξιωματικων. 

40. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 160/76 

·ο "Ιερεύς καί οικονόμος Γεώργιος Παναγόπουλος γεννήθηκε στό 

χωριό Σκούπι (σημερινό Πάος) τοϋ Νομοϋ Άχαtας. Πιστοποιητικό 
τοϋ ετους 1846 πού ύπογράφει ο Βασίλειος Πετμεζάς αναφέρει: «'Έλα
βεν μέpος ύπό τάς διαταyάς μου άπό άpχάς μέχpι τέλους τοίJ ΊεpοίJ άyώνος. 

Παpευpέθη εlς τάς μάχας Καλαβpύτων, Αεβιδίου, Π.Πατpών, Άκpάτας, άκpο

κοpίνθου, Βασιλικών καί εlς &λλας πολλάς ίεpατικώς καί στpατιωτικώς, έπικε

φαλijς στpατιωτών, σuνενεyκών πολλάκις εlς τά δημόσια βάpυ καί άπώλεσεν τήν 
' , 

οικιαν του». 

• 
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41. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ ... ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 160/103 

co <Ιερεύς Πανάγος &.ποκαλούμενος Παπαπανάγος γεννήθηκε στό 
Βραχνί τfjς επαρχίας Καλαορύτων. 

Άπό πιστοποιητικό του ετους 1846 πού υπογράφει ό Βασίλειος 
Πετμεζάς, φαίνεται δτι ό &.γωνιστής ελαοε μέρος στήν επανάσταση 

&.πό τό 1821 εως τό 1828 καί πολέμησε υΠό τάς διαταγάς του στίς μάχες 
των Καλαορύτων, Πατρων, Γηροκομείου, Σαραοαλίου, Τριπόλεως, 

Άκράτας, Κορίνθου καί Δεροενακίων «έπιδείξας», δπως γράφει, «γεν
ναιότητα πίστιν καί dφοσίωσιν». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν Παπαπανάγο στήν κατηγορία των στρα
τιωτων. 

42. ΠΑΙΙΑΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 168/39 

co <Ιερεύς Δημήτριος Παπαλυμπερόπουλος γεννήθηκε στήν Νεμνί
τσα (σημερινό Μεθύδριο) τού Νομού Άρκαδίας. Πληροφορίες γιά 

τόν &.γωνιστή &.ντλοϋμε &.πό εγγραφο του ετους 1846 πού υπογράφουν 
δεκαπέντε κάτοικοι της Νεμνίτσας καί φυλάσσεται στά Α.Α. της 
Ε.Β.Ε. 

Τό εγγραφο γράφει τά έξης: 

«Πιστοποιοϋμεν χάριν της dληθείας οί ύπογεyραμμένοι κάτοικοι Νεμνί

τζης τοϋ Δήμου Νυμφασίας οτι ό συγχωριανός μας Δημήτριος Ίερεύς 

Παπαλυμπερόπουλος γνωστfίς τόλμης καί γενναιοφυχίας κ"άτοχος, &μα 

έξερράyη ό Έλληνικός dγών έπικεφαλης ήμων καί &λλων έ'λαβεν μέρος σέ 

διαφόρους μάχας καί tδίως είς τήν τοϋ Βαλ τετζιου, τήν &λωσιν τfίς Τριπό

λεως είς τήν έν Δερβεvακίοις κατά τοϋ Δράμαλη, μεσσηνιακών φρουρίων, 

Τρικόρφων μάχη κατά τοϋ 'Ιμπραήμ πασfi παρακινων πάντοτε ήμfiς ένε

θάρρυνε τούς στρατιώτας διά των dνηκουσων θρησκευτικών δεήσεων καί 
έξοδεύων δι' dγοράν πολεμοφοδίων». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν πρώτη τάξη των CΥπα
ξιωματικων. 
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43. ΠΑΠΑΣfΑΜΑΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.170/29 

co <Ιερεύς &.γωνιστής Παπασταμάτης Γεώργιος τού Νικολάου γεν
νήθηκε στήν Κάρυστο. Τό 1821 ήταν εφημέριος Καρύστου. 

'Από πιστοποιητικό του ετους 1845 πού υπογράφει ό Νικόλαος 
Κριεζώτης πληροφορούμεθα δτι ό Παπαγιώργης, δπως τόν &.ποκα

λούσαν, «δείξας γενναιότητα έ'λαβε μέρος σέ οσες μάχες συνέβησαν μέχρι της 

διαλύσεως των dτάκτων στρατευμάτων. Καρύστου, Άλιβερίου, λυκόρεμα, 

'Αθηνών, Χαϊδαρίου, Καπανδρικίου Σαλώνων καί λοιπάς». 

44. ΠΟΛΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.178/31 

co <Ιερεύς Γεώργιος Πολιτόπουλος γεννήθηκε στό χωριό Τρεστενά 
(σημερινή Μελισσόπετρα) του νομοϋ 'Αρκαδίας. Τό ετος 1845 &.πενε
μήθη στόν π. Γεώργιο Πολιτόπουλο διά τάς υπηρεσίας του κατa τήν 

διάρκειαν τοϋ &.γωνος τό χαλκοϋν &.ριστεϊον. 

Άπό εγγραφο τοϋ ετους 1865 πληροφορούμεθα δτι ό παπα-Γεώρ
γιος &.πό τά Τρεστενά τfjς Γορτυνίας υπηρέτησεν «στρατιωτικως ύπό τάς 

διαταγάς τοϋ ύποστρατήγου Δ.Πλαπούτα φροντιστής ολου τοϋ στρατοϋ καί πολ

λάκις γραφεύς. Παρευρέθη είς τάς μάχας Λάλα, Τριπολιτσfiς, Πατρών, Ναυ

πλίου, Κορίνθου, Καυκαριfiς καί κατά τοϋ Δράμαλη_καί τοϋ 'Ιμπραήμ». 

CH επιτροπή κατέταξε τόν &.γωνιστή στήν δευτέρα τάξη των CΥπα
ξιωματικων. 

45. ΜΑΛΑΘΑΣ 'Ή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186/106 

co Κωνσταντίνος Μαλαθάς η Σακελλάριος γεννήθηκε στό χωριό 
Γαμοριά τfjς Κορώνης. -;Ήταν εφημέριος τού χωριοϋ καί πέθανε τό 

1845. 
Κατά τήν διάρκεια τής επαναστάσεως τοϋ 1821 συνεισέφερε γιά τίς 

&.νάγκες της διάφορα χρηματ~κά ποσά «εlς κατεπειγούσας χρείας των 

καιρών», δπως γράφει σχετικό εγγραφο τοϋ Α-Uγούστου τοϋ 1821 πού 
σώζεται στά Α.Α. 

l 
' 
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46. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 186/87 

<Ο <Ιερεύς Σακελλάριος Σπήλιος πού γεννήθηκε στό Σοπωτό τής 

, Αχα"ίας πήρε μέρος στήν επανάσταση από τήν αρχή εως τό τέλος. 
Άπό πιστοποιητικό τοϋ ετους 1865 πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί 

υπογράφει δ Γκολφϊ:νος Πετμεζάς φαίνεται δτι ελαοε μέρος στίς μάχες 
Λάλα, Λεοιδίου,, Ακράτας, Γηροκομείου καί τής Άκροπόλεως τών 
, Αθηνών, τόν, Απρίλιο τοϋ 1827. 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν τάξη τών στρατιωτών. 

47. ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 

<Ο <Ιερωμένος αυτός γεννήθηκε τό 1768. Μέ τήν εναρξη τής επανα
στάσεως δ Σκουλουδάκης ijταν <Ηγούμενος της ίερaς Μονής <Αγίου 
Γεωργίου Σκύρου. , Από τήν θέση αυτή πολλά προσέφερε στόν αγώνα 
κυρίως σέ χρήματα καί παντός εϊδους εφόδια. Παρά τήν ήλικία του -
τό 1821ijταν53 ετών - επικεφαλής aλλοτε πενήντα καί aλλοτε εϊκοσι 
στρατιωτών, ελαοε μέρος στίς μάχες Ξηροχωρίου, Κύμης καί Καρύ
στου στήν Εϋοοια. 

Τό ετος 1848 σέ ήλικία ογδόντα ετών καί σέ αθλία οl.κονομική 
κατάσταση ύπέοαλε από τήν Χαλκίδα αϊτηση «Πpός τήν Σ. Βουλήν», 
πού φυλάσσεται στά Α.Α. καί αφοϋ εξιστορει τίς παντός εϊδους ύπη

ρεσίες του κατά τήν διάρκεια τοϋ αγώνος, ζητεί μικρή οικονομική ενί
σχυση, γράφοντας μεταξύ τών aλλων: «Πpοσέpχομιχι διά τffς πιχpούσης μου 

εlς τό φιλόπιχτpι κιχί φιλοδίκαιον ύμων, Σεβαστοί τοί5 Κpάτους Βουλευτιχί κιχί σfiς 

πιχpιχκιχλω θεpμώς οπως εόδοκήσητε νά άποφιχσίσητε φιλιχνθpώπως &μιχ κιχί χpι

στιανικώς σύνταξιν τινά χpημιχτικήν ύπέp Ξμοί5 δυστυχοί5ντος 7jδη κιχί πενομέ

νου ... ». 

48. ΣΧΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΙΙΑΠΑΣΠΥΡΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 202/93 

<Ο <Ιερεύς αγωνιστής Σχηνaς Σπϋρος, δ επιλεγόμενος καί Παπα

σπϋρος, γεννήθηκε στό χωριό Βυτρινίτσα τής επαρχίας Δωρίδας τό 
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ετος 1791. 
, Από πιστοποιητικό τής 10ης Νοεμορίου 1846 πού φυλάσσεται στά 

Α.Α. φαίνεται δτι δ Παπασπϋρος πήρε μέρος στήν επανάσταση από 

τό 1821 εως τό 1827. Πολέμησε ώς μπουλουξής ('ύπαξιωματικός) σέ 
πολλές μάχες δπως τών Πεντορίων, Ναυπάκτου, 'Άμπλιανης καί 

Βασιλικών. 

<Η επιτροπή κατέταξε τόν αγωνιστή στήν δευτέρα τάξη τών ύπα

ξιωματικών. 

49. ΦΡ ΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝfΗΣ) 

ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 221173 

<Ο παπα-Κωνσταντής Φραγκούλας κατήγετο από τό Ξηροχώρι 

(σημερινή 'Ιστιαία) Ευοοίας. 'Έλαοε μέρος στήν επανάσταση· μαζί μέ 
τόν γιό του Άναγνώστη. Στήν καταστροφή της Κασσάνδρας ό Jtαπα

Κωνσταντής εφονεύθη. « ... δ μέν πιχτήp μου» γράφει σέ αϊτησ~ του δ 
γιός του «eπεσεν εlς τό πεδίον τfjς μάχης ή δέ μήτηp μου ελήφθη ιχlχμάλωτος 

εlς κιχτιχστpοφήν τfjς Κιχσσάνδpιχς ... ». 
Σέ πιστοποιητικό τοϋ Δημάρχου Σκιάθου τοϋ ετους 1845 πού 

φυλάσσεται στά Α.Α. αναφέρονται καί τά εξης γιά τόν <Ιερέα αγωνί

στή: « ... Πιστοποιεί οτι δ" Δημότης κιχί κάτοικος Σκιάθου ύπάpχει γνήσιος υίός 

του Πιχπfi-Κωνστιχνiή Ξκ τfjς κωμοπόλεως Ξηpοχωpίου Ε6βοίιχς οστις eφονεύθη 

Ξν κιχιp~ κιχτιχστpοφfίς τfίς Κιχσσάνδpας Πιχpά τοί5 [ ... ] πιχσfi καί τfίς εlσέτι 
ζώσης συζύyου τοί5 εlpημένου Μιχpίιχς Ξκ τfjς lδίιχς πόλεως fίτις μείνιχσιχ eκτοτε 

χήpιχ ζεϊ άπό ... ». 

50. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Κ. 220/47 

<Ο <Ιερεύς Χωματιανός, Αθανάσιος γεννήθηκε στήν νη σο Κέα. 

'Ήταν Φιλικός καί ελαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 υπό τόν 
Νικόλαο Κριεζώτη. -s 

Πληροφορίες γιά τόν αγωνισtή aντλοϋμε από διάφορα εγγραφα 

πού σώζονται σέ αντίγραφα καί φυλάσσονται στά Α.Α. τής Ε.Β.Ε. 
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Έπικυρωμένο &.ντίγραφο εγγράφου τοϋ ετους 1834 πού ύπογράφει 
ό Έπίσκοπος Εvοοίας Νεόφυτος γράφει: «Δηλοποιείται διά του παρόντος 

οτι κατά τό 1821 lτος εiς τήν δευτέραν έκστρατείαν τijς ποτέ έπισκοπijς μου 
Καρυστίας έξεκίνησεν μετ' ήμfiς καί ό άπό Κέας Μακαρίτης Οίκονόμος Παπά 

Κυρ 'Αθανάσιος Χωματιανός οστις fδειξεν μεyάλον ζηλον καί προθυμίαν παρακι

νήσας καί τούς συμπολίτας του διά νά έκστρατεύσουν μεθ' ήμών συνακολουθείσας 
r _, r " λλ' ο μακαριτης ... υπεφερεν πο α ... ». 

Καί aλλο εγγραφο τοϋ ετους 1834 πού ύπογράφει ό Νικόλαος Κριε
ζώτης καί σέ &.ντίγραφο σώζεται καί φυλάσσεται στά Α.Α. &.ναφέρε
ται στήν δράση του «Μακαρίτου Παπά-Αθανασίου Χωματιανοu». Στόν 

φάκελο πού &.φορά τόν &.γωνιστή ύπάρχει σέ &.ντίγραφο καί τό 
εγγραφο τής Φιλικής 0Εταιρείας. 

0Η επιτροπή κατέταξε τόv &.γωνιστή στήν πέμπτη τάξη τών 'Αξιω
ματικών. 
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Β.ΜΑΧΕΣ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ 

Οί κληρικοί κατά τήν μακρά διάρκεια του &.γωνος τοϋ 1821, ελαοαν 
μέρος σέ δλες τής καθοριστικής σημασίας μάχες καί ναυμαχίες σέ δλη 
τήν επαναστατημένη 0Ελλάδα. Θεωρώ σκόπιμο νά παραθέσω εδω, μέ 
&.λφαοητική σειρά, μερικές &.πό τίς μάχες καί ναυμαχίες στίς όποϊες 

ελαοαν μέρος κληρικοί, καθώς καί τίς ήμερομηνίες διεξαγωγής τους, 
δπου εΙναι δυνατόν, μέ οάση τά εγγραφα πού παραθέτω στό οιολίο 
αvτό, ωστε ό &.ναγνώστης νά σχηματίσει πλήρη ε!.κόνα της συμοολfjς 
του κλήρου στήν Επανάσταση του 1821. 

Α/Α ΜΑΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 0Αγίου Βλασίου 3/6/1821 

2 0Αγίου Νικολάου Καρύστου 10-11/5/1823 

3 0Αγίας Μαρίνας Καρύστου 10-11/5/1823 

4 0Αγιοσώστη 26-28/7/1822 

5 'Αγάθωνα 

6 'Αγρινίου 28/5 - 10/6/1821 

7 'Αετοϋ Ξηρομέρου . 10/8/1822 

8 Άθηνών 24/4/1827 

9 'Ακράτας 6/1/1823 

10 Α!.τωλικοϋ 1825-1826 

11 "Αμπλιανης 19/7/1824 

12 'Αντιρρίου 6/6/1821 

13 0Αλωνισταί νη ς 11/7/1825 

14 'Αλαμάνας 23 'Απρ. 1821 

15 'Αλιοερίου (του Πύργου) Δεκ.1821 

16 'Αρτάκης " 
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Α/Α ΜΑΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α/Α ΜΑΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

17 0Αλμυρού Μάνης 22.:.23/6/1826 

18 'Αράχωοας 25-26/11/1826 

19 "Άργους 15-23/7 /1822 

20 0Αγιονορίου ·~ 26-28/7/1822 

21 Βαλτετσίου 12-13/5/1821 

45 Καλλιακούδας Αuγ.1823 

46 Καματερού 27/1/1827 . 

47 Κασσάνδρας 30/10/1821 

48 Καστανιάς Σπάρτης 

49 Καυκαριάς 27-28/8/1827 

22 Βαρνάκοοας Μάϊος1826 50 Καρυταίνης 1821 

23 Βασιλικών Κορίνθου 7-12/8/1821 51 Καρύστου 

24 Βεροαίνων 18/5/1821 

25 Βλαχοκερασιάς 10/4/1821 

26 Βρυσακίων Εuοοίας Ίούλιος 1821 καί 1823 

27 Βουδουνί τσας Σεπτέμοριος 1829 

28 Γαοαλούς 

29 Γέροντα εκστρατεία Αuγ.1824 

30 Γηροκομείου Πατρών 1/3/1822 

31 Γράνας 10/8/1821 

32 Διακόφτι Εuοοίας 23/3/1823 

33 Δολιανών 17-18/5/1821 

52 Κερασιάς 

53 Κεφαλόορυσου 1823 

54 Κήπων Εuοοίας 1823 

55 Κομποτίου Ίούλιος 1822 

56 Κορίνθου 14/1/1822 

57 Κορώνης 1822,1827 

58 Λάλα (Πούσι) 'Ηλείας 13/6/1821 

59 Λεοιδίου 14/4/1821 

60 Κατά τών 'Αράοων 10/5-1/12/1826 

61 Μαγουλιάνων Ίούλ.1825 

34 Δραμπάλας (Τραμπάλας) 616-7 /6/1825 

35 Δαοιάς 14/8/1825 

62 Μανιακίου 20/5/1825 

63 Μεθώνης 1822,1827 

36 Διρραχίου Μάϊος1826 

37 Διστόμου Φεορ.1827 

38 Δεροενακίων 26-28/7 /1822 

64 Μύλων 

65 Μεγάλου Σπηλαίου 24/6/1827 

66 Μεσολογγίου 1826 

39 Δομοαίνης Νοεμ.1826 

40 Δολμά (νησίδα Μεσολογγίου) 28/2/1826 

41 Ζαπαντίου 16/6-26/7/1821 

67 Μεσσήνης 

68 Μπαρδι νοχωρίων 1821 

69 Ναυπλίου 29-30/11/1822 

42 Θηοων 1829 

43 'Ίσαρη Ίούνιος 1825 

44 Καλαορύτων 21/3/1821 

70 Ναυπάκτου 1821 
.,. 

71 Νεοκάστρου 7/8/1821 

72 Ναυαρίνου 11/3/1825 
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Α/Α ΜΑΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

73 Πατρων από 23/3/21 εως 1829 

74 Πεντεορίων Μaίος1828 

75 Πέτα 4/7/1822 

76 Πολυάραοα Γυθεί9υ 'Ιούλιος 1826 

77 Πιάνης 12/8/1825 

78 Πειραιως 

79 Πουρναροκάστρου Πατρων 9/3/1822 

80 Σαοοαλίων Ήλείας 9/11/1825 

81 Σαλώνων Μάρτιος 1821 

82 Σαραοαλίου Πατρων 9/3/1822 

83 Στυλίδος 1-15/4/1822 

84 Σόλου Καλαορύτων Μάϊος1826 

85 Τρικόρφων, Αρκαδίας 23/6/1825 

86 Τριπόλεως Μάϊος 1821 εως 23/9/1821 

87 Φ ραγκόορυση ς 

88 Φραγκοπήγαδου Καλαμων 23/3/1821 

89 Χαϊδαρίου 5-8/8/1826 

90 Χάνι Γραοιaς 8/5/1821 

91 Χλου μουτζίου 'Ηλείας 1827 

92 Ψαρων 20-22/6/1824 

93 "Υπάτης 18/4/1821 

94 ΠάνωΧρέπας 23/6/1826 

Έπίσης "Ιερείς ακολουθουσαν καί τόν "Ελληνικό στόλο στίς διάφορες 

εκστρατείες του δπως: Στήν εκστρατεία του Εuρίπου, του "Ελλησπό

ντου, τfjς Έρισσου, τfjς Κω, τfjς Καλύμνου, τfjς Κρήτης, τfjς Ναυπά

κτου, τfjς Σάμου, τfjς Χίου καί αλλου. 
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Μεταξύ των αγωνιστων του 1821 αρκετοί ήσαν εκεϊνοι πού εγιναν 
"Ιερείς μετά τήν επανάσταση, δπως αναγράφεται στά εγγραφα πού 
τούς αφορουν: « ... ων τότε λαϊκός», « ... νυν δέ μοναχός» κ.λπ. Θά μνημο
νεύσω μερικούς απ' αuτούς πού ύπέπεσαν στήν αντίληψή μου κατά 
τήν διάρκεια τfjς ερεύνης μου στά Α.Α. 

*** 

1. ΑΝΑΣΊΆΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Φ. 830/2826-2829 

"Ο αγωνιστής Ίωάννης Άναστασόπουλος κατήγετο από τήν Βου
τιάνα του Δήμου Σελλασίας τfjς Λακωνίας. Πιστοποιητικότfjς 20ης 
Μαρτίου 1846 πού ύπογράφουν οί όπλαρχηγοί Σωτ. Ζαχαρόπουλος 
καί Ήλίας Γιατράκος, αφου αναφέρεται στήν δράση του αγωνιστου 
κατά τήν διάρκεια τfjς επαναστάσεως, καταλήγει: «&5ν τότε λαϊκός». 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: 

"Ο αγωνιστής 'Αποστολόπουλος Ίωάννης κατήγετο από τό χωριό 
Κακαλέτρι, Ανδριτσαίνης τfjς Όλυμπίας. 

Πιστοποιητικό του ετους 1861 γράφει: 
«Πιστοποιώ ό ύποφαινόμενος οτι ό 'Ιωάννης άποστολόπουλος νυν Ίεpεύς 
eξ' άpχfjς τfjς επαναστάσεως eδούλευσεν στpατιωτικώς παpευpεθείς είς τήν 
Πολιοpκίαν του Λάλα τfjς Τριπόλεως των πατpών είς τάς κατά του δpά
μαλη eκστpατείας καί μάχας κατά του Ίμπpαίμη. 

1861 
ό πpώτος όπλαpχηyός τfjς eπαpχίας 'Ολυμπίας 

[ ] Χριστόπουλος» 
"Η επιτροπή κατέταξε τόν άγωνιστή στήν τάξη των στρατιωτων. 
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3. ΓΟΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ: Κ. 40 Π /62 

<Ο Σταύρος Γούδας &πό τά Ίωάννινα ελαοε μέρος στήν επανά

σταση καί μετά &π" αvτήν εγινε μοναχός. « ... νυν δέ μοναχός» δπωςγρά
φει σχετικό εγγραφο της εποχης. 

4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 44 1 /10 

<Ο 'Ηλίας Δασκαλάκης ελαοε μέρος στήν επανάσταση καί μετά τήν 

&ποκατάσταση της ήσυχίας εγινε <Ιερεύς. Πιστοποιητικό τοίί ετους 
1865 στό όποίο εξιστορείται ή δράση του &γωνιστοίί γράφει μεταξύ 
των aλλων: «"Οτι ό αlδεσιμώτατος 'Ηλίας Ίεpεύς Δασκαλάκης κάτοικος Καβα

λου του Δήμου [ ] τijς επαpχίας Γυθείου άνήκει εlς μίαν εκ των καλών οlκοyε
νειών του Δήμου του. 'Ύ πηpέτησεν πολίτης ών κατά τόν ύπέp άνεξαpτησίας του 

eθνους [εpόν άyώνα ύπό τόν ... 

'Αθijναι 31Μαίου1865». 

5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΗΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 48 IV 

Σέ εγγραφο πού φυλάσσεται στά Α.Α. &φοίί γίνεται &ναφορά στήν 

δράση τοίί &γωνιστοίί Ίωάννου Δημοπούλου κατά τήν επανάσταση, 
γράφεται καί τό εξης: «μή ών [εpεύς κατά τόν άyώνα». 

6. ΚΟΥΣΊΆΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 97/70 

<Ο Βασίλειος Κούστας κατήγετο &πό τήν 'Αρτοτίνα της Δωρίδας. 

'Έλαοε μέρος στήν επανάσ:ι;αση καί μετά &π' αvτήν εγινε <Ιερεύς. 
Πιστοποιητικό πού τόν &φορά, &φοίί &ναφέρει εκτενώς τήν δράση του 

κατά τήν επανάσταση καταλήγει: «μέ τήν παpατήpησιν οτι εlς ολο τό &νω
τέpω διάστημα δέν Ύjτο Ίεpεύς». 

<Η επιτροπή aγώνων καί θυσιών κάτέταξε τόν &γωνιστή στήν 
εΌδόμη τάξη των &ξιωματικών. 
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7. ΜΑΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 116/34 

'Έγγραφο πού &φορά τόν Ίωάννη Μακούλη, εναν &πό τούς ύπερα
σπιστάς της ίεράς πόλεως του Μεσολογγίου, &ναφέρει μεταξύ των 
aλλων: «Μακούλης 'Ιωάννης fίδη [εpεύς κάτοικος Αlτωλικου συνελήφθη αlχμά

λωτος στήν eξοδο του Μεσολοyyίου τό 1826 καί παpέμεινε αlχμάλωτος επί δύο 

χpόνια». 

8. ΜΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ.127/21 

Τό εγγραφο πού &φορά τόν &γωνιστή Πέτρο Μενουδάκη &πό τό 
Οt:τυλο της Λακωνίας, aφοίί &ναφέρεται στήν δράση του κατά τήν 
διάρκεια της επαναστάσεως &ναγράφει: «ό fίδη lεpεύς Πέτpος Μενουδά

κης τότε δέ λαiχός». 

9. ΝΗΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 146/70 

<Ο Ίωάννης Νηφος γεννήθηκε 0-τήν Μηλέα τοίί Δήμου Λεύκτρου 

της επαρχίας ΟΙ.τύλου Λακωνίας. Σέ πιστοποιητικό της 10ης Ίουνίου 
1865 στό όποίο εξιστορείται ή δράσις του &γωνιστοίί αναγράφονται 
καίτάεξης: 

«Νijφος 'Ιωάννης εκ Μηλέας του Δήμου Λεύκτpου νυν Ίεpεύς ετων 72 ... ». 

10. ΝΤΕΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 150/105 

<Ο <Ιερεύς Διονύσιος Ντέντες &πό τά Σελά της Τριφυλίας ύπέοαλε 
στήν επιτροπή &γώνων καί θυσιών πισ_τοποιητικό της 16ης Όκτω

Όρίου 1846, πού συνετάγη στήν Κυπαρισσία καί ύπογράφεται &πό δύο 
καπεταναίους, στο όποίο, &φοίί εξιστορείται ή δράση του κατά τήν 
διάρκεια του &γωνος τοίί 1821 καταλήγει: «Εlς πίστωσιν τούτων επαφίεται 
τό παpόν μας εlς χείpας του εipημένου Κυpίου Διονυσίου Δέδε νυν μέν Ίεpέως 
τότε δέ λαίχου». 
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11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 156 

Ό Παναγιώτης Οtκονομόπουλος γεννήθηκε στήν Λυκούρια Κλει
τορίας τοϋ Νομοϋ 'Αχαtας καί ελαοε μέρος στήν επανάσταση τοϋ 1821 
&.κολουθώντας τόν &.γωνιστή <Ιερέα πατέρα του Οtκονόμο Σταμάτιο 
( &.νωτέρω σελ. 286). 
Τό 1865, πού εν τφ μεταξύ ο Παναγιώτης Οtκονομόπουλος εΙχε 

γίνει <Ιερεύς, υπέοαλε πιστοποιητικό πού υπογράφουν οί Βασίλειος 
καί Γκολφίνος Πετμεζάς, γιά τήν &.ναγνώριση των &.γώνων καί 
θυσιών τοϋ πατέρα του. Τό πιστοποιητικό αυτό καταλήγει: «Κατ' αί'τη
σιν τοίJ υίοίJ του Παναyιώτου Ίεpέως Οίκονομοπούλου, καί τούτου eτι τότε μfι 
ίεpωμένου, δπέp πατpίδος δφ' ήμ&ς άyωνισθέντος, έyένετο τό παpόν καί έδώθη 
είς χείpας του». 

12. ΣΙΡ ΑΤΗΓΑΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΕΡΕΥΣ: Κ. 201/10 

Στά Α.Α. φυλάσσεται πιστοποιητικό τοϋ ετους 1840 πού υπογρά
φει ο Λιάκος Γιατράκος καί aλλοι τρείς οπλαρχηγοί, στό οποίο &.να
γράφονται μεταξύ των aλλων γιά τόν &.γωνιστή 'Αναγνώστη Στρατη
γάκο πού κατά τήν επανάσταση iίταν σημαιοφόρος, τά έξης: 

«Οί δποφαινόμενοι πιστοποιοίJμεν έπί τfj όpιζομένυ άπό τόν ποινικόν Νόμον 
ποινfj καί έπί τfj δποχpεώσει της άνηκούσης πολιτικfίς άποζημιώσεως οτι ό :4να
yνώστης Στpατηyάκος ffδη Ίεpεύς έφημέpιος Θεολόγου τοίJ Δήμου Σελλα
σίας . .. ». 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣfΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 587 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

<Η καθοριστική συμοολή τοϋ κλήρου στόν μεγάλο ξεσηκωμό τοϋ 

Γένους τό 1821 φαίνεται οχι μόνον &.πό τόν μεγάλο &.ριθμό των κλη
ρικών δλων των οαθμίδων πού ελαοαν μέρος σ' αυτόν, &.λλά καί &.πό 
τόν σπουδαιότατο ρόλο πού διεδραμάτισαν οί κληρικοί κατά τήν 
διάρκεια τοϋ &.γωνος εί:τε προτρέποντες καί νουθετοϋντες, εί:τε μαχό
μενοι στήν πρώτη γραμμή ή οοηθοϋντες μέ κάθε τρόπο, τονώνοντας 

τό f~θικό των &.γωνιστών καί ψυχώνοντας τίς καρδιές τους. Τίς καρ- · 
διές των &.γωνιστών πού &.κολουθοϋσαν τόν παπά τοϋ χωριοϋ τους μέ 
&.πόλυτη εμπιστοσύνη. . 

Οί <Ιερωμένοι στήν διάρκεια της τουρκοκρατίας iίσαν πνευματικοί 
οδηγοί των υποδούλων <Ελλήνων καί μέ κάθε μέσον προσπαθοϋσαν 

νά κρατήσουν ψηλά τό φρόνημα τοϋ λαοϋ. Μέ τήν επανάσταση οί 
οαθύτατα ευσεοείς αυτοί aνθρωποι εγιναν γενναίοι πολεμισταt, γιατί 
πολεμοϋσαν γιά τήν πίστη τους καί τήν πατρίδα. Στάθηκαν στό 
πλευρό τοϋ λαοϋ μέ δλες τους τίς δυνάμεις, μοιράσθηκαν μέ αυτόν τίς 
πίκρες, τίς κακουχίες, τίς ταλαιπωρίες καί τίς χαρές καί εζη σαν μαζί 

του δλες τίς ευχάριστες &.λλά καί τραγικές στιγμές τοϋ μακρόχρονου 

&.γωνος γιά τήν λευτεριά. 

Γυμνοί καί ξυπόλητοι, νηστικοί καί οασανισμένοι, &.λλά μέ ενα 
πανίσχυρο δπλο στό χέρι, τόν σταυρό, ξεκίvησαν οί παπάδες &.πό δλα 

τά χωριά καί τίς πόλεις τfjς <Ελλάδος. Ξεκίνησαν πρώτοι, &.κολουθού
μενοι &.πό τούς συγγενείς καί συγχωριανούς τους μέ σύνθημα 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ή ΘΑΝΑΤΟΣ καί πολέμησαν γιά τήν πίστη καί τήν 

Πατρίδα. Πολέμησαν καί νίκησαν. Νίκησαν γιατί πίστευαν στόν 

σκοπό πού επεδίωκαν. Πίστευαν στό δίκαιο. 
Οί αυτοθυσίες των &.γωνιστών τοϋ 1821 iίσαν &.γώνες ψυχfjς. Τό 

ψυχικό μεγαλείο iίταν αυτό πού δπλισε τό χέρι τοϋ Κανάρη, πού 
οάρυνε στήν &.πόφαση τοϋ Διάκου καί τοϋ Παπαφλέσσα. 'Ασφαλώς 
δέν θά &.ντιμετώπιζαν - καί μάλιστα νικηφόρα- τόν Δράμαλη στά Δερ
οενάκια ή τόν στρατό τοϋ Ί~αήμ στό Μέγα Σπήλαιο καί &.λλοϋ, εάν 
στά Όασανισμένα σώματά τους δέν φώλιαζε μιά φλογερή ψυχή. Γιά τίς 

φλογερές αυτές ψυχές συνέοαλαν οχι λίγο, μέ τόν λόγο &.λλά καί τό 
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παράδειγμα οί ενθερμοι ύποστηρικταί της πίστεως καί τής πατρίδος, 
πού ήσαν οί ίερωμένοι, οί οποίοι «δράξαντες στό eνα χέρι τό οπλο καί στό 
άλλο τόν σταυρό, έδραμαν στό πεδίον τfίς μάχης», δπως γράφουν πολλά &πό 
τά εγγραφα αuτου του οιολίου. 

<Ο.Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Σισίνης καί aλλοι επιφανείς 
&γωνισταί του 1821 στίς δύσκολες ώρες &πευθύνοντο γιά οοήθεια 
ατούς <Ιερείς ( &νωτέρω σελ. 36, 66, 124), γιατί γνώριζαν καλύτερα &πό 
τόν κάθε εναν δτι αuτοί ήσαν"ίκανοί νά εμπνεύσουν καί νά ξεσηκώ
σουν τόν λαό. Άλλά καί ή Κυοέρνη ση κατά τίς δύσκολες ώρες του 
1825, δταν ο Ίμπραήμ &ποοιοάσθηκε στήν Πελοπόννησο, ατόν κλήρο 
προσέτρεξε γιά νά ξεσηκώσει τόν λαό. Χαρακτηριστικό εΙναι εγγραφο 
τής 3ης Μαtου 1825 του <Υπουργείου τής Θρησκείας πού ύπογράφει ο 
Έπίσκοπος Δαμαλων Ίωνaς. Τό εγγραφο γράφει: 

«Πρός τόν Θεοφιλέστατον 'Επίσκοπον Χαριουπόλεως 'Επίτροπον τfjς 

'Επαρχίας Λακεδαίμονος Κ. Δανιήλ. 

Προσκαλείται ή θεοφιλία σου παρά τοίί Ύπουργείου τούτου, ϊνα &μα 

λάβτις τήν παροϋσαν ταύτην διαταγήν χωρίς dναβολήν καιpοίί, εύθύς νά 

περιέλθυς ολην τήν έκτασιν της έπαρχίας ταύτης, καί διά λόγου νά παρα

στήστις πρός τούς κατοίκους ολων των χωρίων τόν μέγαν, ύπέρ άλλοτε, 

κίνδυνον τfίς πατρίδος παρά των έχθρων καί καθ' ολους τούς έχχλησιαστι

κούς τρόπους νά παρακινήστις ολους τούς χριστιανούς νά λάβωσι τά οπλα 

καί νά τρέξωσιν τό όγληγορώτερον είς τό στάδιον τοϋ ίεροϋ τούτου 

'Αγώνος· οσοι πιστοί, οσοι εlς Χριστόν· έκ τfίς dμελείας καί dκινησίας μας, 

έχάθημεν, έχάθημεν, έχάθημεν· καί ή πατρίς rfδη dπόλλυται. 

Τό Ύ πουργείον τοϋτο πεπεισμένον δν εlς τήν βαθυτάτην σύνεσίν σου, δέν 

σοϋ έκτείνεται περισσότερον, εlμή μόνον δυνάμει τfίς περιχλεισθείσης εlς τό 

'Επαρχείον τοϋτο διακηρύξεως τοϋ Ύπουργείου τούτου, έντέλλεται νά 

ένερyήστις τά εlκότα. 

'Εν Ναυπλίφ τfj 3'Ι Μαίου 1825 
Ό Ύ πουργός τfίς Θρησκείας 

Δαμαλων Ίωνfiς». 

Παρόμοια εγγραφα εστάλη σαν καί πρός aλλους Έπισκόπους. 
Πρωτομάστορας της λευτεριάς ο κληρικός, τρέχει παντου πρωτος 

καί διδάσκει μέ τό παράδειγμά του. Σέ δλες τίς μάχες πού εδωσαν τά 

<Ελληνικά τμήματα κατά τήν διάρκεια του ίερου &γωνος, &πό τήν 
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&ρχή εως τό τέλος, συμμετείχαν καί κληρικοί. Σέ πολλές περιπτώσεις, 
δπως στήν πολιορκία της Τριπόλεως, των Πατρων, του Ναυπλίου, τοϋ 
Νεοκάστρου, των Σαλώνων, τήν μάχη των Τρικόρφων, τής Άλαμάνας, 
τοϋ Μανιακίου καί &λλου, οί κληρικοί ήσαν δύο, τρείς καί περισσότε
ροι. 'Άλλωστε πολλά πεδία μαχων οί κληρικοί τά πότισαν &φειδώ
λευτα μέ τό τίμιο αίμα τους. 

<Όλα τά στοιχεία του οιολίου τά οποία &φοροϋν τούς κληρικούς 
πού ελαοαν μέρος στόν ξεσηκωμό τοϋ 1821 καί εδωσαν τά πάντα γιά 
τήν λευτεριά της πατρίδος ενω πολλοί &π' αuτούς πού επέζησαν 
«επτώχευσαν καί επείνασαν», τά καταθέτω μέ εuλάοεια σάν ενα 
ταπεινό κεράκι εl.ς ΑΙΩΝΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ των τιμημένων 
ράσων. 




