
O Κιήρος ζηελ Επαλάζηαζε ηοσ 1821 

Χηιηάδες οη ηερείς ποσ έιαβαλ κέρος ζηολ Αγώλα ζηερίδοληας ηελ 

εζληθή αλαγέλλεζε 

 

H Δθθιεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο αλέπηπμε ζεκαληηθό 

ξόιν ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Πνιιέο θνξέο πξνζηάηεςε ηνπο θπλεγεκέλνπο, 

έζσζε πνιινύο από ηε καλία ησλ Σνύξθσλ θαη θξάηεζε δσληαλέο ηηο 

παξαδόζεηο θαη ηε γιώζζα. Καη όηαλ ήξζε ε ώξα ηεο Δπαλάζηαζεο, 

πξσηνζηάηεζε ηόζν ζηελ πξνεηνηκαζία όζν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο. 

Σα κνλαζηήξηα έγηλαλ νξκεηήξηα ησλ θαπεηαλαίσλ, λνζνθνκεία γηα ηνπο 

ηξαπκαηίεο, θαηαθύγηα γηα ηνπο θπλεγεκέλνπο. Έδσζαλ ρξήκαηα θαη ηξόθηκα 

ζηνπο αγσληζηέο θαη όπιηζαλ ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο, ελώ εθαηνληάδεο ηεξείο 

θαη κνλαρνί εληάρζεθαλ ζε έλνπιεο νκάδεο θαη πήξαλ κέξνο ζε πνιιέο κάρεο. 

Πνιινί ζθνηώζεθαλ θαη αθόκε πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηίζηεθαλ θαη 

θπιαθίζηεθαλ. Δπίζεο πνιιά κνλαζηήξηα θαηαζηξάθεθαλ, κία θαη δύν θνξέο, 

εηδηθά ηελ πεξίνδν ηνπ Ηκπξαήκ. Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ απηά, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε νη Βαπαξνί απνθάζηζαλ λα θιείζνπλ κνλαζηήξηα.  

Ο Μαθξπγηάλλεο γξάθεη ζηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπ γηα ηα κνλαζηήξηα 

(θπξίσο ηεο Πεινπνλλήζνπ): «...απηά ηα κνλαζηήξηα ήηαλ ηα πξώηα 

πξνπύξγηα ηεο επαλάζηαζήο καο. Όηη εθεί ήηαλ θαη νη ηδεκπηραλέδεο καο θη 

όια η’ αλαγθαία ηνπ πνιέκνπ. Όηη ήηαλ παξάκεξνλ θαη κπζηήξηνλ από ηνπο 

Σνύξθνπο». 
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Ζ πξνζθνξά ηεο Δθθιεζίαο όπσο ηελ είδαλ νη αγσληζηέο ηνπ 1821 

ηξαηεγόο Μαθξπγηάλλεο 

«...θαη βξίδνπλ, νη πνπιεκέλνη εηο ηνπο μέλνπο, θαη ηνπο παπάδεο καο, νπνύ 

ηνπο δπγίδνπλ άλαληξνπο θαη απόιεκνπο. Δκείο ηνπο παπάδεο ηνύο είρακε καδί 

εηο θάζε κεηεξίδη, εηο θάζε πόλνλ θαη δπζηπρίαλ. Όρη κόλνλ δηά λα βινγάλε ηα 

όπια ηα ηεξά, αιιά θαη απηνί κε ληνπθέθη θαη γηαηαγάλη, πνιεκώληαο σζάλ 

ιενληάξηα. Νηξνπή, Έιιελεο!». 

  

Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο 

«αλ κηα βξνρή ήξζε ζε όινπο καο ε επηζπκία ηεο ειεπζεξίαο θαη όινη, θαη 

νη θιεξηθνί θαη νη πξνεζηνί θαη νη θαπεηαλαίνη θαη νη γξακκαηηζκέλνη θαη νη 

έκπνξνη, όινη ζπκθσλήζακε ζηνλ ίδην ζθνπό θαη θάλακε ηελ επαλάζηαζε... Ζ 

επαλάζηαζηο ε εδηθή καο δελ νκνηάδεη κε θακκίαλ από όζαο γίλνληαη ηελ 

ζήκεξνλ εηο ηελ Δπξώπελ. Σεο Δπξώπεο αη επαλαζηάζεηο ελαληίνλ ησλ 

δηνηθήζεώλ ηνπο είλαη εκθύιηνο πόιεκνο· ν εδηθόο καο πόιεκνο ήην πιένλ 

δίθαηνο. Ήηνλ έζλνο κε άιινλ έζλνο». 
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Αξρηκαλδξίηεο Άλζηκνο Γαδήο 

«Ζ εκέξα (ηεο Δπαλάζηαζεο), ηελ νπνίαλ επηζπκνύζηλ νη παηέξεο καο λα 

ηελ ηδνύλ, έθζαζε ... δηά λα ιάκςε πάιηλ ν ηαπξόο θαη λα ιάβε πάιηλ ε 

Διιάο ... ηελ ειεπζεξίαλ ηεο... Ό,ηη θαη αλ εθάκακελ ήην έκπλεπζηο θαη έξγνλ 

ηεο Θείαο Πξνλνίαο». 

  

Δκκαλνπήι Ξάλζνο 

«Σελ επαλάζηαζηλ εθίλεζαλ θαη ελεςύρσζαλ νη θιεξηθνί ... άλεπ ησλ 

νπνίσλ ν ιαόο δελ ήζειε θηλεζή...». 

  

Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, 

«Δίλαη θαηξόο ... λα θξεκλίζσκελ από ηα λέθε ηελ εκηζέιελνλ θαη λα 

πςώζσκελ ην ζεκείνλ, δη᾿ νπ πάληνηε ληθώκελ, ιέγσ ηνλ ηαπξόλ, θαη νύησ 

λα εθδηθήζσκελ ηελ παηξίδα θαη ηελ Οξζόδνμνλ εκώλ πίζηηλ από ηελ αζεβή 

ησλ αζεβώλ θαηαθξόλεζηλ». 

  

Αδακάληηνο Κνξαήο 

«Μόλνλ ηνπ Δπαγγειίνπ ε δηδαρή εκπνξεί λα ζώζε ηελ απηνλνκίαλ ηνπ 

Γέλνπο. Οη Έιιελεο πνιέκεζαλ όρη κόλν ππέξ παηξίδνο, αιιά θαη ππέξ 

πίζηεσο». 

  

Νηνκέληθν Οξηγθόλν, πξόμελνο Οιιαλδίαο 

«Οη Σνύξθνη ζηελ Αζήλα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ζπιιάβνπλ παπάδεο, 

γηαηί, όπσο δηαδίδεηαη, νη παπάδεο είλαη αξρεγνί ησλ επαλαζηαηώλ». 



 

 

Πξνρσξάκε ζηνλ πεξίθεκν αθνξηζκό ηνπ Αι. Τςειάληε από ην 

Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο. ε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Θ. Κνινθνηξώλε 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1821, ν Αι. Τςειάληεο αλαθέξεη: «Ο Παηξηάξρεο, 

βηαδόκελνο ππό ηεο Πόξηαο (Τςειή Πύιε), ζαο ζηέιιεη αθνξηζηηθά θαη 

εμάξρνπο, παξαθηλώληαο ζαο λα ελσζήηε κε ηελ Πόξηαλ. Δζείο όκσο λα ηα 

ζεσξήηε απηά σο άθπξα, θαζόηη γίλνληαη κε βίαλ θαη δπλαζηείαλ θαη άλεπ ηεο 

ζειήζεσο ηνπ Παηξηάξρνπ» («Ηζηνξία ηνπ Διι. Έζλνπο», ηόκ. ΗΒ’, ζ. 130β). 

Μόλν, ινηπόλ, κεηά ηε γλώζε απηήο ηεο καξηπξίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί ζσζηά 

θαη ν απαγρνληζκόο ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ’. Ο πξώηνο Παηξηάξρεο ηεο 

Ρσκηνζύλεο εθηειέζζεθε σο «πξνδόηεο» ηνπ ζνπιηάλνπ θαη όρη ησλ Ρσκηώλ. 

Δλώ δε ν αθνξηζκόο δελ είρε θακηά αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ Δζληθό Αγώλα, 

αθνύ ήηαλ γλσζηή ε πξνέιεπζή ηνπ, ην «ζρνηλί ηνπ Παηξηάξρε» αλέπηπμε 

κίαλ επεξγεηηθή δπλακηθή, δηόηη έγηλε θηλεηήξηα δύλακε γηα ην αγσληδόκελν 

Έζλνο (π. Γεώξγ. Μεηαιιελόο).  
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Ο πξώηνο Παηξηάξρεο ηεο Ρσκηνζύλεο εθηειέζζεθε σο «πξνδόηεο» ηνπ 

ζνπιηάλνπ θαη όρη ησλ Ρσκηώλ 

Σε ζπκκεηνρή θιεξηθώλ ζηε Φηιηθή Δηαηξεία επηζεκαίλεη αθόκα θαη ν Γ. 

Κνξδάηνο: «Οη Φηιηθνί επεδίσμαλ λα δώζνπλ ραξαθηήξα παλεζληθόλ εηο ηελ 

νξγαλσκέλελ επαλάζηαζηλ θαη δη’ απηό πξνζειύηηζαλ θαη κεξηθνύο 

Φαλαξηώηαο θαη αλσηέξνπο θιεξηθνύο».  

Από ην 1818 κπήζεθαλ ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ζρεδόλ όινη νη αξρηεξείο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, θάηη πνπ αλαγθάδεηαη λα παξαδερζεί ν θαξίκπαο: «Ζ Φηιηθή 

Δηαηξεία ζην θόιπν είρε κπήζεη όινπο ζρεδόλ ηνπο Παιαηνειιαδίηεο 

θνηζακπάζεδεο θαη πξνπαληόο ηνπο δεζπνηάδεο» («Σν Δηθνζηέλα θαη ε 

αιήζεηα», η. Α’, ζ. 59, θαη Β’, ζ. 93). 

Έλα από ηα πξώηα κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ήηαλ, θαηά ηνλ πειηάδε, ν 

Αξρηκαλδξίηεο Γξεγόξηνο Γίθαηνο, ν γλσζηόο Παπαθιέζζαο («Απνκλ. 

πειηάδνπ», Σόκνο Α’, Αζήλεζη 1851, ζει. 4). Κνληά ζηα γεγνλόηα, ν 

πειηάδεο αλαθέξεη κάιηζηα όηη «ζπγθαηαιέγνλην ήδε κεηαμύ απηώλ 

(Φηιηθώλ) θαη Παηξηάξραη θαη Αξρηεξείο θαη πξνεζηώηεο πνιηηηθνί ησλ 

επαξρηώλ θαη πνιεκηθνί αξρεγνί» (απη.). 

Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε δύν εθ ησλ εθαηνληάδσλ Δζλνκαξηύξσλ 

Κιεξηθώλ, πνπ πξνζέθεξαλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδνο. 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Δπίζθνπν αιώλσλ (Άκθηζζαο) Ζζαΐα, ν νπνίνο ήηαλ 

αδειθόο ηεο Η.Μ. Οζίνπ Λνπθά θαη ζθνηώζεθε πνιεκώληαο ζηε κάρε ηεο 

Υαιθνκάηαο καδί κε ηνλ αδειθό ηνπ, παπα-Γηάλλε, έγγακν θιεξηθό θαη 

παηέξα πνιιώλ ηέθλσλ, θαζώο θαη γηα ηνλ Αζαλάζην Γηάθν, ν νπνίνο ήηαλ 

δηάθνλνο. ηνλ Ηεξό Ναό Αγίαο Παξαζθεπήο Ληβαδεηάο ζώδεηαη ν ζηαπξόο 

ζηνλ νπνίν νξθίζηεθε γηα «ηνπ Υξηζηνύ ηελ Πίζηε ηελ Αγία θαη ηεο Παηξίδνο 

ηελ Διεπζεξία». 

ηηο πεγέο αλαθέξνληαη επώλπκα 73 αξρηεξείο πνπ έιαβαλ ελεξγό κέξνο 

ζηνλ Δζληθό Αγώλα. αξάληα δύν αξρηεξείο ππέζηεζαλ ηαπεηλώζεηο, 

εμεπηειηζκνύο, θπιαθίζεηο, δηώμεηο θάζε είδνπο, βαζαληζηήξηα, εμνξίεο θ.ιπ. 

Γύν Οηθνπκεληθνί Παηξηάξρεο (ν Γξεγόξηνο Δ’ θαη ν Κύξηιινο Σ’) θαη 45 

αξρηεξείο (κεηξνπνιίηεο) εθηειέζηεθαλ ή έπεζαλ ζε κάρεο. Καηά ηνλ Γάιιν 

πξόμελν Πνπθεβίι, νη θιεξηθνί πνπ ζθνηώζεθαλ ζηνλ Αγώλα αλέξρνληαη 

ζπλνιηθά ζε 6.000. 

  



ηηο πεγέο αλαθέξνληαη επώλπκα 73 αξρηεξείο πνπ έιαβαλ ελεξγό κέξνο 

ζηνλ Δζληθό Αγώλα 

Τπάξρεη όκσο θαη ε καξηπξία ησλ Σνύξθσλ ηζηνξηθώλ γηα ηε δξάζε ηνπ 

Διιελνξζνδόμνπ Κιήξνπ ζηνλ Αγώλα ηνπ ’21 . Έηζη, ν Μώξαιε Μειίθ Μπέε 

δέρεηαη όηη «ηνλ ιαόλ (ηεο Πεινπνλλήζνπ) ππεθίλεζαλ νη έρνληεο ζπκθέξνληα 

θαη ζρέζεηο κεηά ηνύησλ, νη έκπνξνη, νη πξόθξηηνη θαη θπξίσο νη κεηξνπνιίηαη 

θαη γεληθώο νη αλήθνληεο εηο ηνλ Κιήξνλ, δειαδή νη πξαγκαηηθνί εγέηαη ηνπ 

Έζλνπο». Ο δε Εαλί Εαληέ ζεκεηώλεη: «Σα ζρέδηα εηεξνύλην κπζηηθά κεηαμύ 

ηνπ Παηξηάξρνπ, ησλ κεηξνπνιηηώλ, ησλ παπάδσλ, ησλ δεκνγεξόλησλ» (π. 

Γεώξγ. Μεηαιιελόο). 

 

 

Το Κρσθό Στοιεηό 

Γηα πνιινύο ε ύπαξμε ηνπ Κξπθνύ ρνιεηνύ ζεσξείηαη κύζνο ή ζξύινο. 

Σν ζέκα είλαη αλεμάληιεην θαη δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε όιεο ηνπ ηηο 

δηαζηάζεηο ζην πιαίζην απηνύ ηνπ ελνξηαθνύ εληύπνπ. Χζηόζν, πνιινί 

ηζηνξηθνί δηά ηεο αλαδείμεσο ηνπ ελ ιόγσ «ζξύινπ» παξνπζηάδνπλ κηα 

εμσξατζκέλε θαηάζηαζε γηα ηα ηεο Παηδείαο θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία. 

Τπνζηεξίδνπλ ινηπόλ όηη δελ ππήξρε θακία λνκηθή δηάηαμε από πιεπξάο 

Οζσκαλώλ πνπ λα απαγνξεύεη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ. Όκσο ε θαηάζηαζε από 
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πιεπξάο κνξθώζεσο ήηαλ απειπηζηηθή. Διάρηζηα ζρνιεία ππήξραλ θαη ζε 

απηά είραλ πξόζβαζε κόλν νη «θαηέρνληεο», ελώ, αλ κειεηήζεη θαλείο ηα 

απνκλεκνλεύκαηα ησλ αγσληζηώλ, ζα δηαπηζηώζεη όηη νύηε νη 

κεγαινθνηδακπάζεδεο ήμεξαλ γξάκκαηα. ε απηέο ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο, ε 

Δθθιεζία ζπλέβαιε καζαίλνληαο ζηνπο Έιιελεο έζησ κεξηθά 

θνιιπβνγξάκκαηα δηά ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο βηβιίσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 

Φσηάθνο, πνπ ήηαλ ππαζπηζηήο ηνπ Θ. Κνινθνηξώλε, αλαθέξεη ζηα 

απνκλεκνλεύκαηά ηνπ: «Μόλνη ησλ νη Έιιελεο εθξόληηδαλ δηά ηελ παηδείαλ, ε 

νπνία εζπλίζηαην εηο ην λα καλζάλνπλ ηα θνηλά γξάκκαηα θαη νιίγελ 

αξηζκεηηθήλ, αθαλόληζηνλ. Δλ ειιείςεη δε δηδαζθάινπ, ν ηεξεύο εθξόληηδε πεξί 

ηνύηνπ. Όια απηά εγίλνλην ελ ησ ζθόηεη θαη πξνθπιαθηά από ηνπο Σνύξθνπο» 

(Φσηάθνπ, «Απνκλεκνλεύκαηα»). 

ην ζέκα αλαθέξεηαη θαη ν γλσζηόο αθαδεκατθόο Γηνλ. Κόθθηλνο: «Ο 

παπάο θάησ από ηα ξάθε ηνπ ξάζνπ ηνπ θξαηεί ην ςαιηήξη θαη πεγαίλεη λα 

κάζε ηα παηδηά, πνπ ηνλ πεξηκέλνπλ, λα δηαβάδνπλ. Οκηιεί αθόκε εηο ηα παηδηά 

θαη δηά ηνπο κεγάινπο αλζξώπνπο πνπ εδόμαζαλ άιινηε απηόλ ηνλ ηόπνλ. 

Γηδάζθεη ηελ νιίγελ ηζηνξίαλ πνπ γλσξίδεη θαη απηόο. Σν Κξπθό ρνιεηό δελ 

είλαη ζξύινο. Σν ζπλεηήξεζε παξά ηαο δηώμεηο, παξά ηελ αμηνζξήλεηνλ 

έιιεηςηλ παληόο κέζνπ, παξά ηελ θνβεξάλ πίεζη ηόζσλ ακέζσλ αλαγθώλ, πνπ 

ζα ήην θπζηθόλ λα νδεγήζνπλ πξνο ηνλ εμηζιακηζκόλ, ν βαζύηαηνο πόζνο ηνπ 

ηπξαλλνπκέλνπ έζλνπο λα ππάξμε» (Γ. Κόθθηλνο, «Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζηο», 

Σόκνο 1, Αζήλαη 1976, ζ. 21). 

ε όζνπο ζπλερίδνπλ λα ζρεηηθνπνηνύλ ηε ζπκβνιή ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ 

Αγώλα ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε ην λέθνο ησλ Νενκαξηύξσλ, ηνλ 

απαγρνληζκό ηνπ Παηξηάξρε, ηε ζπκβνιή ησλ Φαλαξησηώλ θαη ηε καξηπξία 

ησλ ίδησλ ησλ αγσληζηώλ. Ζ αλαδίθεζε ζηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπο 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ. Δθηόο αλ θη απηά είλαη «κύζνη»! 

Αο αθήζνπκε ηελ ηειεπηαία ιέμε ζηνλ θνξπθαίν Έιιελα ηζηνξηθό Νίθν 

βνξώλν: «Οη αμηόινγεο πξνζπάζεηεο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ε νπνία ζηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο βξίζθεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηα ρέξηα ηεο, κε κνλαδηθνύο δαζθάινπο ηνπο κνλαρνύο θαη ηνλ 

θαηώηεξν θιήξν (ζηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζηηο εθθιεζίεο θαη ζηα 

κνλαζηήξηα σο ηελ θάπνηαλ αλώηεξε παηδεία ησλ δηαθόξσλ κεηξνπόιεσλ θαη 

ηεο Παηξηαξρηθήο Αθαδεκίαο, πνπ ίδξπζε ακέζσο κεηά ηελ Άισζε ν 

Γελλάδηνο θαη αλαδηνξγάλσλαλ νη δηάδνρνί ηνπ), νη αγώλεο γηα ηε δηαθύιαμε 

ηεο Υξηζηηαληθήο πίζηεο θαη ηελ θαζαξόηεηα ηεο Οξζνδνμίαο, ηα κέηξα γηα ην 

ζηακάηεκα ησλ εμηζιακηζκώλ απνηεινύλ ζεκειηαθή ζπκβνιή γηα ηε 



δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ. Οη Νενκάξηπξεο, ζπρλό 

θαηλόκελν ηεο επνρήο, πνπ δέρνληαη ηνλ καξηπξηθό ζάλαην γηα ηε ρξηζηηαληθή 

ηνπο πίζηε, είλαη ζπγρξόλσο θαη νη πξώηνη εζληθνί ήξσεο ηνπ λένπ ειιεληζκνύ 

(...). Άιισζηε, ζηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε Δθθιεζία όρη κόλν 

δελ αληηηίζεηαη ζηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα από ηηο δπηηθέο ρξηζηηαληθέο 

δπλάκεηο, αιιά ζπρλά ζπκκεηέρε ελεξγά θαη πνιιέο θνξέο ηα θαηεπζύλεη». 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ Έζλνπο καο γξάθηεθε κε αίκα θαη 

δάθξπα, πθάλζεθε κε πξνζεπρή, απηαπάξλεζε, ζπζία, ζάξξνο, 

απνθαζηζηηθόηεηα, αξεηή θαη δηθαηνζύλε. 

Ζ Δθθιεζία καο πξνζέθεξε θη απηή ηε δηθή ηεο πξνζθνξά, ηε δηθή ηεο 

«αξηνθιαζία» ζην παλεγύξη ηεο Παιιηγγελεζίαο, πξνζέθεξε σο άξηνπο ηα 

ζώκαηα ησλ εξώσλ ηέθλσλ ηεο, Ηεξαξρώλ, Ηεξέσλ, Ηεξνκνλάρσλ θαη 

Μνλαρώλ, σο νίλν ην αίκα ηνπο, σο έιαηνλ ηελ πίζηε θαη ηελ ειπίδα. 

Με απηά ζπλερίδεη λα ρνξηαίλεη ζήκεξα ηνπο «εθδεηνύληεο ηνλ Κύξηνλ», 

ηνπο εθδεηνύληεο ηελ ειεπζεξία ησλ ηέθλσλ ηνπ Θενύ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

Γέλνπο. 
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Η δράζε ηωλ θιερηθώλ 

Ζ δξάζε ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο άιινηε 

επαηλέζεθε θαη άιινηε επηθξίζεθε. Χζηόζν, θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί όηη 

ν Κιήξνο -όισλ ησλ βαζκίδσλ- ζπλέβαιε ηα κέγηζηα γηα λα δηαηεξεζνύλ ε 

πίζηε, ε γιώζζα θαη νη παξαδόζεηο ηνπ ιανύ. Πνιινί αξρηεξείο ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ελώ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζθιαβηάο νξγάλσζαλ πνιιά θηλήκαηα θαηά ησλ Σνύξθσλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

κελ πέηπραλ, θξάηεζαλ όκσο δσληαλή ηελ ειπίδα γηα ην «κεγάιν βήκα ηνπ 

Γέλνπο». 

- Σν 1575 θήξπμε επαλάζηαζε ζηε Μάλε ν Αξρηεπίζθνπνο Δπηδαύξνπ 

Μαθάξηνο Μειηζίδεο. 

- Σν 1600 θαη ην 1609 ν Μεηξνπνιίηεο Σξηθάισλ Γηνλύζηνο Φηιόζνθνο ή 

θπιόζνθνο επαλαζηάηεζε θαηά ησλ Σνύξθσλ, γηα λα ζπιιεθζεί θαη λα βξεη 

καξηπξηθό ζάλαην ζηα Γηάλληλα ην 1611. 

- Σν 1684 ν Μεηξνπνιίηεο Άκθηζζαο Φηιόζενο ζήθσζε ηα όπια θαηά ησλ 

Σνύξθσλ ζηελ Κόξηλζν, κε έλνπιν ζώκα πνπ ζπγθξόηεζε ν ίδηνο. ηε κάρε 

πνπ αθνινύζεζε ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα. 

- Σελ ίδηα ρξνληά, ν Μεηξνπνιίηεο Κεθαιιελίαο Σηκόζενο Σππάιδνο 

ζπγθξόηεζε επίζεο επαλαζηαηηθό ζώκα κε 150 θιεξηθνύο θαη πήξε κέξνο ζε 

όιεο ηηο απειεπζεξσηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζην 

λεζί. 

- Σν 1770 ν Μεηξνπνιίηεο Παηξώλ Παξζέληνο ζην Αίγην θαη ν 

Μεηξνπνιίηεο Μαθάξηνο Ννηαξάο ζηελ Κόξηλζν αλέιαβαλ αληηζηαζηαθή 

δξάζε θαηά ησλ Σνύξθσλ. 

- Σν 1793, ν Άλζηκνο Αξγπξόπνπινο ίδξπζε ζην νξεηλό, απξνζπέιαζην 

ρσξηό ησλ Θενδώξηαλσλ, ζηελ Άξηα, έλα κνλαζηήξη θαη ζρνιείν, γηα λα 

κνξθώλνληαη ηα παηδηά. Όηαλ ν Αιή παζάο θαηάθεξε κεηά από αιιεπάιιειεο 

πνιηνξθίεο, αιιά θαη πξνδνζία, λα ππνηάμεη ην εξσηθό νύιη, πνιινί 

αγσληζηέο έθπγαλ θπλεγεκέλνη ζηα γύξσ ρσξηά. Σόηε νη Μπνηζαξαίνη βξήθαλ 

θαηαθύγην ζηε κνλή ηνπ Αξγπξόπνπινπ, ν νπνίνο ηνπο πεξηέζαιςε. 

Όηαλ ν Αιή παζάο έκαζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηεξνκόλαρνπ, ηνλ 

ζπλέιαβε, ηνλ αιπζόδεζε θαη ηνλ έθιεηζε γηα 18 ρξόληα, όπσο ιέγεηαη, ζε 

ζθνηεηλό κπνπληξνύκη, κε απνηέιεζκα απηόο λα ράζεη ηελ όξαζή ηνπ. Μεηά 

από ζεξκέο παξαθιήζεηο ηζρπξώλ νπιαξρεγώλ, ν Αξγπξόπνπινο 



απειεπζεξώζεθε θαη πήγε ζηελ Κέξθπξα, όπνπ γλώξηζε θαη ζπλδέζεθε θηιηθά 

κε ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα. ηε ζπλέρεηα, πήγε ζηε Εάθπλζν σο εθεκέξηνο 

ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Δθεί νξθίζηεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία από 

ηνλ Αλαγλσζηαξά, ηνλ ππεύζπλν ηεο Αόξαηεο Αξρήο. Από ηόηε άξρηζε 

ζπζηεκαηηθά λα ζηξαηνινγεί θαη λα νξθίδεη ηνπο νπιαξρεγνύο ηεο 

Δπαλάζηαζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ Θεόδσξν Κνινθνηξώλε, ν νπνίνο 

είρε θαηαθύγεη ζηε Εάθπλζν, θπλεγεκέλνο από ηνπο Σνύξθνπο. Όξθηζε αθόκε 

ηνλ Γηνλύζην νισκό, θαζώο θαη άιινπο αγσληζηέο ηεο Δπαλάζηαζεο, όπσο 

ηνλ Νηθεηαξά θαη ηνλ Πεηκεδά. 

ην βηβιίν «Μλήκε ηνπ νπιίνπ», ν Βαζίιεο Κξαςίηεο γξάθεη: «Ο 

Γηνλύζηνο νισκόο έδσθε ηνλ όξθν ηνπ Φηιηθνύ κπξνζηά ζηνλ ζξπιηθό 

κνλόθζαικν Ζπεηξώηε Αξρηκαλδξίηε Άλζηκν Αξγπξόπνπιν, εθεκέξην ηόηε 

ηνπ λανύ, πνπ είρε νξθίζεη όινπο ζρεδόλ ηνπο Φηιηθνύο πνπ κπήζεθαλ ζηε 

Εάθπλζν, ληόπηνπο θαη μέλνπο, πνπ δνύζαλ ηόηε εθεί…». Ο Αξγπξόπνπινο 

πέζαλε ηπθιόο ζηε Εάθπλζν, ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1847, ρσξίο λα πξνιάβεη λα 

δεη ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηελ Άξηα, ειεύζεξε, θαζώο απειεπζεξώζεθε ην 

1881. 

Δθηόο απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ απνηέιεζαλ ην πξννίκην όισλ ησλ 

απειεπζεξσηηθώλ πξνζπαζεηώλ πνπ αθνινύζεζαλ, νη Μεηξνπνιίηεο αιώλσλ 

Σηκόζενο, Θεβώλ Ηεξόζενο, Λάξηζαο Μαθάξηνο θαη Δύβνηαο Ακβξόζηνο 

ζπληεξνύζαλ νη ίδηνη έλνπια ζώκαηα, ησλ νπνίσλ ήηαλ νπιαξρεγνί. 

Οπιαξρεγόο θαη επηθεθαιήο ησλ αξκαηνιώλ ησλ Υαζίσλ ήηαλ θαη ν ζξπιηθόο 

Παπαβιαράραο, ν νπνίνο βξήθε καξηπξηθό ζάλαην από ηνλ Αιή παζά ησλ 

Ησαλλίλσλ. 

Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη από ηνπο ηζηνξηθνύο ζηνλ λεαξό δηάθν ηνπ 

Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ’, Νηθεθόξν Ρσκαλίδε, ν νπνίνο, αθνύ ρεηξνηνλήζεθε 

ηεξέαο, ππεξέηεζε ηελ Δπαλάζηαζε ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ Αλδξέα Μηανύιε. 



 

Το ράζο ζηε κάτε 

Με ην μέζπαζκα ηεο Δπαλάζηαζεο, πνιινί αξρηεξείο θαη ηεξείο 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε έλνπια ζώκαηα, ελώ πνιιά κνλαζηήξηα εμειίρζεθαλ 

ζε θέληξα εμνξκήζεσλ θαηά ησλ Σνύξθσλ: 

- Ο Ηεξνκόλαρνο εξαθείκ, από ην Φαλάξη Θεζζαιίαο, εγήζεθε ηεο 

επαλάζηαζεο ησλ Αγξαθησηώλ. 

- Ο Μεηξνπνιίηεο αιώλσλ Ζζαΐαο ήηαλ απηόο πνπ θήξπμε ηελ επαλά-

ζηαζε ζηηο 27/3/1821 ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, κέζα ζην Μνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ 

Λνπθά Βνησηίαο. 

- Ζ Μνλή ηνπ Οζίνπ Λνπθά, κεηά ηε ζύζθεςε ηνπ Γεζπόηε αιώλσλ, ζηα 

κέζα Μαξηίνπ ηνπ 1821, κε ηνπο νπιαξρεγνύο ηεο πεξηθέξεηαο, Αζ. Γηάθν 

θ.ά., έγηλε επαλαζηαηηθό θέληξν θαη ρώξνο θαηαζθεπήο θπζεθηώλ. 

- ηελ ίδηα πεξηνρή θαη ζην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Πέηξαο είρε 

ζηήζεη ην ζηξαηεγείν ηνπ ν Γεκήηξηνο. 

- Λίγν πην δπηηθά, ν αξρηζηξάηεγνο ηεο Ρνύκειεο Γεώξγηνο Καξατζθάθεο 

είρε σο νξκεηήξηό ηνπ ηε Μνλή Πξνπζνύ ηεο Δπξπηαλίαο. 

- Σν Μνλαζηήξη ηνπ Οκπινύ Παηξώλ ήηαλ ζηξαηεγείν ησλ επαλαζηαηώλ 

ηεο πεξηνρήο. 
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- Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο μεθίλεζε ηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα ηνπ από 

ηελ εθθιεζία. Μέζα ζηνλ Ηεξό Ναό ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ ηνπ Ηαζίνπ έιαβε ην 

πνιεκηθό μίθνο από ηνλ Μεηξνπνιίηε Μνιδαβίαο Βεληακίλ Κσζηάθε, ν 

νπνίνο επιόγεζε θαη ηε ζεκαία ηνπ αγώλα ηνπ. 

- Ο Υξύζαλζνο Πεγάο, Μεηξνπνιίηεο Μνλεκβαζίαο θαη Καιακάηαο, ην 

1819 κπήθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη εξγάζηεθε εληαηηθά γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηε ζύιιεςή ηνπ 

από ηνπο Σνύξθνπο θαη ηνλ εγθιεηζκό ηνπ ζηηο Φπιαθέο ηεο Σξίπνιεο, όπνπ 

καδί κε άιινπο κεηξνπνιίηεο πέζαλε από ηηο θαθνπρίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ελεξγό κέξνο ζηνλ Αγώλα αλαθέξνληαη όηη έιαβαλ: 

Από ηνπο αξρηεξείο ηεο Πεινπνλλήζνπ νη: Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο, 

Ρένληνο θαη Πξαζηνύ Γηνλύζηνο, Γακαιώλ Ησλάο, Έινπο Άλζηκνο, Κεξλίηζεο 

Πξνθόπηνο, Κνξίλζνπ Κύξηιινο, Αλδξνύζεο Ησζήθ, Σξηπνιηηδάο Γαληήι, 

Βξεζζέλεο Θενδώξεηνο, Λαθεδαηκνλίαο Υξύζαλζνο, πξ. Σξηπνιηηζάο 

Γηνλύζηνο, Μαΐλεο Νεόθπηνο, Μαΐλεο Ησζήθ, Μαιηδίλεο Ησαθείκ, 

Υαξηνππόιεσο Βεζζαξίσλ, Εαξλάηαο Γαβξηήι, Αλδξνπβίηζαο Θεόθιεηνο, 

Πιάηδεο Ηεξεκίαο, Καξπνππόιεσο Κύξηιινο, Μειέαο Ησζήθ. Από ηνπο 

αξρηεξείο ηεο ηεξεάο Διιάδαο νη: Αζελώλ Γηνλύζηνο, Σαιαληίνπ Νεόθπηνο, 

Ληηδάο θαη Αγξάθσλ Γνζίζενο, Θεβώλ Παΐζηνο, Ληδσξηθίνπ Ησαλλίθηνο, 

Μελδελίηζεο, Γξεγόξηνο, Μελδελίηζεο Γηνλύζηνο. Από ηνπο αξρηεξείο ησλ 

λήζσλ Αηγαίνπ Πειάγνπο νη: Καξύζηνπ Νεόθπηνο, Παξνλαμίαο Ηεξόζενο, 

άκνπ Κύξηιινο, Υίνπ Γαληήι, θηάζνπ θαη θνπέινπ Δπγέληνο, θύξνπ 

Γξεγόξηνο, Αηγίλεο, Πόξνπ θαη Ύδξαο Γεξάζηκνο, Άλδξνπ Γηνλύζηνο,Σδηαο 

θαη Θεξκίσλ Νηθόδεκνο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ αξρηεξείο όκσο ν δύζπηζηνο επηθξηηήο ζα κπνξνύζε λα 

αληηηείλεη όηη όινη απηνί ή, έζησ, νη πεξηζζόηεξνη μεζεθώζεθαλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ Δπαλάζηαζε θάησ από ην «δνξκπαιίθη» ησλ ειιεληθώλ 

γηαηαγαληώλ. Αλ είλαη δπλαηόλ! Αιιά θαη εάλ ππνηεζεί όηη απηή είλαη ε 

αιήζεηα, ηη ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζζεί γηα έλαλ άιιν αξηζκό αξρηεξέσλ, νη 

νπνίνη, επεηδή ζηηο επαξρίεο ηνπο δελ είρε εθδεισζεί ή δελ κπόξεζε λα 

επδνθηκήζεη ε επαλάζηαζε, δελ δίζηαζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο ζξόλνπο θαη 

ηηο ηηκέο ηνπο, γηα λα ζπεύζνπλ, απηόθιεηνη, όπνπ ππήξραλ επαλαζηαηηθέο 

εζηίεο θαη κάιηζηα πξνο ηελ αγσληδόκελε Νόηηα Διιάδα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηνλ αγώλα απνηίλαμεο ηνπ νζσκαληθνύ δπγνύ; 

Έηζη, βιέπνπκε λα ζπεύδνπλ πξνο ηηο επαλαζηαηεκέλεο πεξηνρέο αξρηεξείο 

από δηάθνξα κέξε θαη κε θάζε ηξόπν λα ζπκπξάηηνπλ γηα ηνλ θνηλό ζθνπό. 



Πην ζπγθεθξηκέλα: Από ηε Θεζζαιία νη: Πξ. Λαξίζεο Κύξηιινο, Γεκεηξηάδνο 

Αζαλάζηνο, Γεκεηξηάδνο Παξζέληνο, ηαγώλ Ακβξόζηνο, Φαλαξηνθαξζάισλ 

Γεξάζηκνο. Από ηελ Ήπεηξν νη: Πξ. Άξηεο θαη Ναππάθηνπ Πνξθύξηνο, πξ. 

Παξακπζηάο Πξνθόπηνο, πξ. Παξακπζηάο Ακβξόζηνο, Πεξηζηεξάο Λεόληηνο, 

πξ. Ρσγώλ Μαθάξηνο. Από ηε Μαθεδνλία νη: Αξδακεξίνπ Ηγλάηηνο, 

Δηξελνππόιεσο θαη Βαηνπαηδίνπ Γξεγόξηνο, ηαηίζηεο Ησαλλίθηνο. Από ηε 

Θξάθε νη: Μεηξώλ Μειέηηνο, ειπβξίαο Μαθάξηνο, Πακθίινπ Κύξηιινο, 

Θενδσξνππόιεσο Άλζηκνο. Από ηε Μηθξά Αζία νη: Μνζρνλεζίσλ 

Βαξζνινκαίνο, πξ. Αγθύξαο Αγαζάγγεινο, Μπξξίλεο σθξόληνο, Διαίαο 

Παΐζηνο, Κνκάλσλ Αγαζάγγεινο. 

Σέινο, γηα λα θιείζεη όιν απηό ην «λέθνο» ησλ γλσζηώλ αγσληζηώλ 

ηεξαξρώλ, ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ αθόκα νη: Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο 

Θεόθηινο, Μνιδνβιαρίαο Βεληακίλ, Μεζώλεο Γξεγόξηνο, αιώλσλ Ζζαΐαο, 

Ρσγώλ Ησζήθ, Ηεξηζζνύ θαη Αγίνπ Όξνπο Ηγλάηηνο, Πιαηακώλνο Γεξάζηκνο, 

Μαξώλεηαο Κσλζηάληηνο θαη σδνπόιεσο Παΐζηνο, Αδξηαλνππόιεσο 

Γεξάζηκνο, Βηδύεο Ησάζαθ, Αγαζνππόιεσο Ησζήθ, Βάξλαο Φηιόζενο θαη 

Δπδνθηάδνο Γξεγόξηνο. 

Δθηόο ησλ αξρηεξέσλ πνπ έδξαζαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζεκαληηθή 

ήηαλ ε δξάζε θαη πνιιώλ πνπ δνύζαλ «θάησ από ηε κύηε ηνπ ζνπιηάλνπ»: Οη 

Παηξηάξρεο: Δπγέληνο, Άλζηκνο, Υξύζαλζνο θαη Αγαζάγγεινο, νη Αξρηεξείο 

Υαιθεδόλνο Άλζηκνο, Νηθνκήδεηαο Παλάξεηνο, Γέξθσλ Ηεξεκίαο, 

Θεζζαινλίθεο Μαηζαίνο, Μπηηιήλεο Καιιίληθνο, κύξλεο Παΐζηνο, Δθέζνπ 

Μαθάξηνο, Γέξθσλ Νηθεθόξνο, Πξνύζεο Νηθόδεκνο, βνξληθίνπ Γαβξηήι, 

Αδξηαλνππόιεσο Γεξάζηκνο, Ζξαθιείαο Ηγλάηηνο, Σνξλόβνπ Ηιαξίσλ, 

Ραζθνπξεζξέλεο Εαραξίαο, Βηδύεο Ησάζαθ, Φηιηππνππόιεσο ακνπήι, 

Υαιθεδόλνο Αγαζάγγεινο, Αγαζνππόιεσο Ησζήθ, Βάξλαο Φηιόζενο, Ρόδνπ 

Αγάπηνο, Ησαλλίλσλ Γαβξηήι, Άξηεο Άλζηκνο, Δπδνθηάδνο Γξεγόξηνο, πξ. 

Διαζζόλνο ακνπήι, Ρένληνο θαη Πξαζηνύ Γηνλύζηνο, Βξεζζέλεο 

Θενδώξεηνο, Δπξίπνπ Γξεγόξηνο, εξξώλ Υξύζαλζνο, Σξηπνιηηζάο Γαληήι, 

Αλδξνύζεο Ησζήθ, Κνξίλζνπ Κύξηιινο, Βηδύλεο Γεξκαλόο, Λαξίζεο 

Μειέηηνο, Αξθαδίαο (Κξήηεο) Νεόθπηνο, Γηδπκνηείρνπ Καιιίληθνο, 

Μπξηνθύηνπ εξαθείκ, Νύζζεο Ησζήθ θαη πξ. Μήινπ Γηνλύζηνο. 

Μεγάινο είλαη ν αξηζκόο ησλ εγεηώλ ηεο Δθθιεζίαο πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα 

ηνλ Αγώλα: Οη Παηξηάξρεο Γξεγόξηνο Δ’ θαη Κύξηιινο Σ’. Οη Αξρηεξείο: 

Δθέζνπ Γηνλύζηνο, Αγρηάινπ Δπγέληνο, Νηθνκεδείαο Αζαλάζηνο, Σνξλόβνπ 

Ησαλλίθηνο, Αδξηαλνππόιεσο Γσξόζενο, Θεζζαινλίθεο Ησζήθ, Γέξθσλ 

Γξεγόξηνο, σδνπόιεσο Παΐζηνο, Μαξσλείαο Κσλζηάληηνο, Γάλνπ θαη Υώξαο 



Γεξάζηκνο, Μπξηνθύηνπ θαη Πεξηζηάζεσο Νεόθπηνο, ακκαθνβίνπ Ηγλάηηνο, 

Μνλεκβαζίαο Υξύζαλζνο, Υξηζηηαλνππόιεσο Γεξκαλόο, Άξγνπο θαη 

Ναππιίνπ Γξεγόξηνο, Χιέλεο Φηιάξεηνο, Γεκεηζάλεο Φηιόζενο, Κνξώλεο 

Γξεγόξηνο, Μεζώλεο Γξεγόξηνο, αιώλσλ Ζζαΐαο, Ρσγώλ Ησζήθ, Λαξίζεο 

Πνιύθαξπνο, Λαξίζεο Κύξηιινο, Γεξνκεξίνπ Αγαζάγγεινο, Κίηξνπο 

Μειέηηνο, Ηεξηζζνύ θαη Αγ. Όξνπο Ηγλάηηνο, Πιαηακώλνο Γεξάζηκνο, Υίνπ 

Πιάησλ, Κύπξνπ Κππξηαλόο, Πάθνπ Υξύζαλζνο, Κηηίνπ Μειέηηνο, Κπξελείαο 

Λαπξέληηνο, Κξήηεο Γεξάζηκνο, Κλσζνύ Νεόθπηνο, Υεξζνλήζνπ Ησαθείκ, 

Ρεζύκλεο Γεξάζηκνο, Κπδσλίαο Καιιίληθνο, Λάκπεο Ηεξόζενο, Πέηξαο 

Ησαθείκ, εηείαο Εαραξίαο, Κηζζάκνπ Μειρηζεδέθ, Γηνππόιεσο Καιιίληθνο. 

Από ηνπο 200 αξρηεξείο πνπ ππήξραλ ζε νιόθιεξε ηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία, ελεξγό κέξνο ζηνλ Αγώλα, επώλπκα θαη αδηακθηζβήηεηα, 

καξηπξνύληαη λα έιαβαλ 73 ηεξάξρεο, δειαδή πνζνζηό 36,5%. Δπίζεο, 

δνθηκάζηεθαλ, θπιαθίζηεθαλ θαη βαζαλίζηεθαλ 42 αξρηεξείο, δειαδή 

πνζνζηό 21,0%, θαη καξηπξείηαη όηη ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ ειεπζεξία, είηε κε 

βαζαληζηήξηα θαη ζαλάησζε από ηνπο Σνύξθνπο είηε ζηηο πνιεκηθέο 

ζπξξάμεηο, 45 αξρηεξείο, δειαδή πνζνζηό 22,5%. πγθεληξσηηθά, ινηπόλ, 

έρνπκε: α) Πνζνζηό αγσληζηώλ ηεξαξρώλ 36,5%. β) Πνζνζηό καξηύξσλ 

ηεξαξρώλ 21,0%. γ) Πνζνζηό ζπκάησλ ηεξαξρώλ 22,5%. 
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Οη πεγές γηα ηελ ζσζία ηωλ απιώλ ηερέωλ 

Δθηόο ησλ γλσζηώλ αξρηεξέσλ, πνπ έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο, μερσξηζηή 

ηζηνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, είλαη θαη νη εθαηνληάδεο 

απινί ηεξείο, αιιά θαη νη κνλαρνί, πνπ αγσλίζηεθαλ θαηά ησλ Σνύξθσλ. 

Μάιηζηα, κεηά ην ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο, ε «παηξίο επγλσκνλνύζα» ηνπο 

θαηέγξαςε βάζεη ησλ εθζέζεσλ πνπ ππέγξαςαλ νη πξσηαγσληζηέο ηνπ αγώλα 

ησλ Διιήλσλ θαη νη νπνίεο ζήκεξα ππάξρνπλ ζηα αξρεία ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο. εκαληηθά ζηνηρεία γηα απηέο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

Γεκεηξίνπ Γ. Παλόπνπινπ «Ο Κιήξνο ζηελ Δζλεγεξζία ηνπ 1821» (Δθδόζεηο 

Πεξί Σερλώλ). 

Ο Πεηξόκπεεο Μαπξνκηράιεο θαη ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο έγξαςαλ γηα 

ηνλ ηεξέα Αληώλην Αλαγλσζηόπνπιν από ηελ Κππαξηζζία: «Πηζηνπνηνύκελ 

όηη ν Αηδεζηκόηαηνο Παπά θπξ Αληώληνο Αλαγλσζηόπνπινο, εθ Κππαξηζζίαο, 

άκα ήξρηζελ ν ππέξ ειεπζεξίαο Διιεληθόο αγώλ, δξάμαο ηα όπια θαη ηνλ 

ζηαπξόλ εηο ρείξαο, έδξακελ εηο δηαθόξνπο κάραο, άιινηε εθηειώλ ηα ηεξά ηνπ 

θαζήθνληα εηο ηνπο ζηξαηνύο, άιινηε εγθαξδηώλσλ θαη άιινηε πνιεκώλ. Ηδίσο 

δε εηο ηαο κάραο ηνπ ιάια Γξάκαιε, ηεο πνιπνξθίαο ηνπ Νενθάζηξνπ, ηνπ 

απνθιεηζκνύ ησλ Ναπαξίλσλ από ηνπ Ηκπξαΐκε Παζζά, ηεο Γξακπάιαο θαη 

άιισλ». Δλ Αζήλαηο, ηελ 18ελ Ηαλνπαξίνπ 1844. Άιινη νπιαξρεγνί, δίλνληαο 

θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εμέιημε ηεο Δπαλάζηαζεο, αλαθέξνπλ γηα ηνλ 

ηεξέα Αλαγλσζηόπνπιν: «... ν ηεξεύο Αληώληνο Αλαγλσζηόπνπινο ... από ηνπ 

1821 έηνπο ηνλ Ηαλνπάξηνλ, όηαλ νη αείκλεζηνη θαη καθάξηνη αξρηεξείο 

Μνλεκβαζίαο Υξύζαλζνο, Αλδξνύζεο Ησζήθ θαη Υξηζηηαλνππόιεσο 

Γεξκαλόο κεηάβεζαλ εηο Πάηξαο θαη εθείζελ εηο ηελ κνλήλ Αγίαο Λαύξαο, 

ζπκκεηέβε κεη’ απηώλ...». 

Ο ηεξέαο Παλαγηώηεο Γηαλλαθόπνπινο, από ην ρσξηό Θενιόγνο ηεο 

πάξηεο, ήηαλ εθ ησλ πξσηαγσληζηώλ ζε πνιιέο κάρεο. Ο νπιαξρεγόο Π. 

Βαξβηηζηώηεο δηαβεβαίσζε κε επηζηνιή ηνπ ηελ «Δπηηξνπή Δθδνπιεύζεσλ θαη 

Θπζηώλ» γηα ηε δξάζε ηνπ: «Πηζηνπνηώ όηη ν εθ ηνπ ρσξίνπ Θενιόγνπ ηνπ 

δήκνπ ειιαζίαο Παλαγηώηεο ηεξεύο Γηαλλαθόπνπινο, άκα ήξμαην ν πεξί 

αλεμαξηεζίαο Ηεξόο Αγώλ ηνπ 1821, ιαβώλ ηα όπια εηο ρείξαο ηνπ, εηέζε ππό 

ηαο δηαηαγάο κνπ, παξεπξέζε καρόκελνο κεη’ ελζνπζηαζκνύ θαη δήινπ εηο ηαο 

κάραο Φξαγθνβξπζίνπ, Βαιηεηζίνπ, Γνιηαλώλ, Βεξβέλνπ, Σξίθνξθνπ κέρξη 

αιώζεσο ηνπ θξνπξίνπ Σξηπόιεσο θαη εηο ινηπάο ηεο Πεινπνλλήζνπ 

κάραο...». 



Ο πινίαξρνο Γθίθαο Ησάλλνπ Φεύηεο έγξαςε ζηελ επηζηνιή ηνπ γηα ηνλ 

ηεξέα Γεώξγην Μαξηληώηε-Παπαγηώξγε: «Ο ππνθαηλόκελνο, δηεπζπληήο ηνπ 

πνιεκηθνύ πινίνπ “Κίκσλ”, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζαιαζζίνπ αγώλνο καο 

πηζηνπνηώ όηη εληόο ηνπ πινίνπ κνπ απηνύ ήιζελ απζόξκεηα ν εθεκέξηνο ηνπ 

λανύ “Ο Άγηνο Παληειεήκσλ”, παππά Γεώξγηνο από ην ρσξίνλ Κνξαθνβνύλη 

ηεο Λαθσλίαο, γελλεκέλνο εηο Ύδξαλ, εγσλίζζε κεζ’ εκώλ εηο ηαο 

αθνινύζνπο λαπκαρίαο: Σσ 1821: εηο ηελ εθζηξαηείαλ πξνο ην Φξνύξηνλ ηνπ 

Ναππιίνπ, εηο εθζηξαηείαλ θαηά ηελ Ναύπαθηνλ θαη εηο ηελ εθζηξαηείαλ ηεο 

άκνπ. Σσ 1822: εηο ηελ εθζηξαηείαλ πξνο ην Μεζνιόγγηνλ. Δηο ηελ 

εθζηξαηείαλ θαηά ηελ Μπηηιήλελ. Σσ 1823: εηο ηελ εθζηξαηείαλ θαηά ηνλ 

Διιήζπνληνλ. Δηο ηελ νύδαλ. Σσ 1824: Δηο ηελ εθζηξαηείαλ “εηο Φαξά, εηο 

Κσ, εηο Κάιπκλνλ θαη Γέξνληα, εηο Γατδνπξνλήζη, εηο Καξαβνπξλά θαη εηο 

Κξήηελ”, εηο όιαο ηαο αλσηέξσ λαπκαρίαο, επξηζθόκελνο εληόο ηνπ πινίνπ 

κνπ εγσλίζζε θαη ελζαξξύλσλ ηνπο λαύηαο δηά ησλ επρώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ 

ηνπ ιόγσλ ερξεζίκεπζε ζεκαληηθά, όρη κόλνλ εληόο ηνπ πινίνπ κνπ, αιιά 

θαζ’ όινλ ην δηαιεθζέλ δηάζηεκα, ζεσξνύκελνο σο ζπκπνιίηεο Τδξαίνο, θαη 

ζεβόκελνο παξ’ όισλ ελάξεηνο ηεξεύο ερξεζίκεπζε πνιιάθηο θαη εηο ινηπά 

πνιεκηθά πινία. Οκνινγώ πξνζέηη όηη ν ηεξεύο νύηνο εθνινύζεζελ εηο 

κλεζζέλ δηάζηεκα από θαζαξόλ δήινλ, παηξησηηθόλ θαη ζξεζθεπηηθόλ». 

Οη θνξπθαίνη νπιαξρεγνί Καλέιινο Γειεγηάλλεο, Ησάλλεο Θ. 

Κνινθνηξώλεο, Νηθεηαξάο ηακαηειόπνπινο θαη Γ. Πιαπνύηαο ππέγξαςαλ 

γηα ηνλ ηεξέα ηακάηην αθειιαξίδε: «Πηζηνπνηνύκελ νη ππνθαηλόκελνη 

νπιαξρεγνί όηη ν εθ ρσξίνπ Καζίκη ηνπ δήκνπ Μεγαινππόιεσο θύξηνο 

αθειιάξηνο ηακάηηνο ππεξέηεζε ηξαηησηηθώο ηελ παηξίδα απ’ αξρήο κέρξη 

ηέινπο ηνπ ππέξ αλεμαξηεζίαο ηεξνύ αγώλνο, παξεπξεζείο εηο δηαθόξνπο θαηά 

ησλ ερζξώλ κάραο, όπνπ θαη επιεγώζε θαηά ηελ ρείξα. Ζ δε νηθνγέλεηά ηνπ 

ερκαισηίζζε ππό ησλ Αξάβσλ. Δθηόο ησλ δηαθόξσλ αηνκηθώλ εθδνπιεύζεώλ 

ηνπ, δηαθξηλόκελνο κεηαμύ ησλ ζπγρσξηαλώλ ηνπ θαη απνιαύσλ ηελ ππόιεςηλ 

θαη ην ζέβαο απηώλ, ζπλεηέιε λα εθζηξαηεύσζη νύηνη πξνζύκσο θαη γεληθώο 

θαηά ησλ ερζξώλ ελζαξξύλσλ απηνύο θαη κε ιόγνλ θαη κε ρξεκαηηθάο 

βνεζείαο, αλαιόγσο ηεο θαηαζηάζεώο ησλ». 

εκαληηθή ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπ ηεξέα Θσκά Γεσξγίνπ, γηα ηνλ νπνίν 

νπιαξρεγνί όπσο ν Κξηεδώηεο θαη ν Γηνβνπληώηεο έγξαςαλ: «Ο θ. 

Παπαζσκάο, πξόθξεηνο από ην ρσξίνλ Καθόζη (Θήβα), απ’ αξρήο ηνπ Ηεξνύ 

ηνύηνπ αγώλνο θαη απηόο νπιηζζείο, κάιηζηα θέξνλ κεζ’ εαπηνύ θαη όινπο 

ηνπο εθ ηεο πνιπαξίζκνπ νηθνγελείαο ηνπ, εδνύιεπζε ηελ παηξίδα κε 

πξνζπκίαλ θαη κ’ όινλ ηνλ παηξησηηθόλ δήινλ, θαη’ εμνρήλ εηο ηελ επνρήλ ηνπ 

καθαξίηνπ Οδπζζέσο πξαγκαηηθώο απέδεημελ θαηά ηνύην, ζπκαληηθάο πξνο 



ηελ παηξίδα, αίηηλεο γλσζηέο είλαη ηνηο πάζη, εθδνπιεύζεηο. Ζδε δε, κείλαο 

άπνξνο, πζηεξνύκελνο (όζνλ) θαη ηνλ επηνύζηνλ άξηνλ, δηά ηελ ζηέξεζηλ θαη 

απηήο ηεο ηεξσζύλεο ηνπ...». 

 

  

Ο Επίζθοπος Παιαηώλ Παηρώλ Γερκαλός 

Γηα ηνλ ξόιν ηνπ Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ, νη Εαΐκεο, Λόληνο, 

Φσηήιαο θαη Υαξαιάκπεο αλέθεξαλ ζε επηζηνιή ηνπο πξνο επηηξνπή: «Γηά 

ηνπ παξόληνο ελδεηθηηθνύ γξάκκαηνο, γίλεηαη δήινλ όηη ν Παληεξώηαηνο 

κεηξνπνιίηεο άγηνο Π. Παηξώλ θύξηνο Γεξκαλόο, δήισ πάληνηε θηλνύκελνο 

ππέξ ειεπζεξίαο ηεο παηξίδνο, νπθ επαύζαην αλέθαζελ ζπλεξγώλ ππέξ ησλ 

θνηλή ζπκθεξόλησλ ηνπ γέλνπο καο θαη ιόγνηο θαη έξγνηο θαη αλαιώκαζηλ 

ηδίνηο, εηο ηνηο πάζη γλσζηόλ, κεηά δε ηελ επαλάζηαζηλ νπ κόλνλ πζηεξήζε 

όιεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηθαλήο πνζόηεηνο νύζεο, αιιά θαη εηο πνιιάο 

πεξηζηάζεηο δηεθηλδύλεπζε θαη απηήλ ηελ δσήλ. αθ’ νπ δε θαηεππξνβνιήζε 

ππό ησλ ερζξώλ ε πόιηο ησλ Παηξώλ θαη άπαληεο νη θάηνηθνη απηήο ηεο 

πόιεσο δηεζθνξπίζηεζαλ έλζελ θαθείζελ, κόλνο ε Παληεξώηεο ηνπ εζύζηεζε 

ζηξάηεπκα εηο ηεο επαξρίαο ηαύηεο ησλ Παηξώλ θαη ην νηθνλόκεζελ εμ ηδίσλ 

ηνπ εηο δηάζηεκα πέληε πεξίπνπ εκεξώλ θαη κεηά ηνπ θ. Αλδξέα Εαΐκε, 

αξρεγνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο ησλ Καιαβξύησλ, εθύιαμαλ ηελ πνιηνξθίαλ ηνπ 

θξνπξίνπ ησλ Παηξώλ, εζηξαηνπεδεπκέλνη εηο ηα κνλαζηήξηα ηνπ Οκπινύ θαη 

ηνπ Μπακπηώηνπ θαη εηο ην αξαβάιε, κέρξηο όηνπ, πξνζθεθιεκέλνο παξά 

πάλησλ ησλ πξνθξίησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, κεηέβε εηο ηα Σξίθνξθα θαη 

ζπγθαηαξξηζκήζε κέινο εηο ηελ ηόηε ελ Καιηέδαηο ζπζηεζείζαλ 

Πεινπνλλεζηαθήλ Γεξνπζίαλ, κεηά δε ηαύηα, εηο ηελ πξώηελ εζληθήλ 

ζπλέιεπζηλ εθιερζείο σο κέινο παξαζηαηηθόλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, 

ζπκπεξηθέξεην κεηά ησλ ινηπώλ ρσξίο λα ιάβε νπδέλ παξά ηεο παηξίδνο 

έλεθα ησλ εμόδσλ ηνπ, όζελ εηο έλδεημηλ ηεο αιεζείαο ηαύηεο ππεγξάθε ην 

παξόλ». 

  

Ο Ιγλάηηος, Επίζθοπος Άρηες θαη Νασπαθηίας 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 1865, ν αληςηόο ηνπ Γεζπόηε Άξηεο Ηγλάηηνπ, Νηθόιανο 

Μαγθαλάο, ζηελ αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ επηηξνπή έγξαςε γηα ηνλ ηεξάξρε: «Ο 

αξρηεξεύο Ηγλάηηνο Ναππαθηίαο θαη Άξηεο θαη κεηέπεηηα Οπγγαξνβιαρίαο, 

πξώηνο ζείνο κνπ, απνβηώζαο θαηά ην έηνο 1829 εηο Πίδαλ ηεο Σνζθάλεο, 



δηθαίσο θιεξνλνκείηαη παξ’ εκνύ, ηνπ κνλαδηθνύ θιεξνλόκνπ. ν αξρηεξεύο 

νύηνο, σο γλσζηόλ ηνηο πάζηλ, ππήξμελ εηο ησλ αξρεγώλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

ειιεληθνύ έζλνπο, αλαζηάζεσο. Πξηλ εθξαγεί αύηε, ππνπηεπζείο σο ηνηνύηνο 

ππό ηνπ εγεκόλνο Αιή παζά, όζηηο απεπεηξάζε λα ηνλ ζπιιάβε ίλα ηνλ 

δνινθνλήζε, αλερώξεζελ εληεύζελ, εγθαηαιείςαο ηελ ηε αθίλεηνλ πεξηνπζίαλ 

ηνπ, ελ θαη εδήκεπζελ πάξαπηα, σο θαη ηελ επηζθνπήλ ηνπ, κεηαβάο δε εηο 

Πίδαλ εθξάηεη κεηά ησλ επηζεκνηέξσλ πξνζώπσλ αιιεινγξαθίαλ αθνξώζαλ 

ηελ ειιεληθήλ επαλάζηαζηλ. Όηε δε εμεξξάγε αύηε, πξώηνο απέζηεηιελ εηο 

νύιηνλ, Μεζνιόγγηνλ θαη Πάηξαο πνιεκνθόδηα, ππξνβόια όπια, κεγάιεο 

πνζόηεηνο θαη αμίαο, απέζηεηιε δε ηαύηα πάληα δηά ηνπ αεηκλήζηνπ Κίηζνπ 

Σδαβέιια ... θαηά ην έηνο 1823, όηε κεηέβεζαλ απηνπξνζώπσο εηο Πίδαλ, σο 

θαη ηκαηηζκόλ θαη ηξνθάο πνιιάο. Καηελάισζε δε άπαζαλ ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ 

ππέξ παηξίδνο, αθήζαο ρξένο 16 ρηι. ηαιήξσλ εηο ηελ ηξάπεδαλ ηνπ ελ 

Ληβόξλσ κεγαιεκπόξνπ Γηαιηά θαη ππέξ ησλ αηρκαιώησλ Διιελ. 

Μεζνινγγηηώλ θαη ηξία νιόθιεξα έηε δηεηήξεζελ εηο Αγθώλα όιελ ηελ 

νηθνγέλεηαλ ηνπ αεηκλήζηνπ Μάξθνπ Βόηζαξε. Απνβηώζαληνο, δε, πξνο 

απαίηεζηλ ηνπ ρξένπο ηνπ, εζπιήζεζαλ ε κεγαινπξεπεζηάηε νηθία ηνπ, ηα 

αξρηεξαηηθά ηνπ θαη ηα πνιύηηκα θαη ηηκαιθή πξάγκαηά ηνπ θαη πνιιά ηεο 

ηξαπέδεο αξγπξά ζθεύε. Μεηά δε ηελ πιήξε επηηπρίαλ ηεο επαλαζηάζεσο θαη 

ηελ απνβίσζηλ ηνπ ζείνπ κνπ, ειζώλ εμ Δπξώπεο θαηά ησ 1835 όρη κόλν δελ 

αληακείθζελ δηά ηαο αηνκηθάο εθδνπιεύζεηο ηνπ αξρηεξέσο, θιεξνλνκηθώ 

δηθαηώκαηη, από ηαο ηόηε θπβεξλήζεηο, αιι’ νύηε ηα δεκεπζέληα ππό ηνπ 

ηπξάλλνπ Αιή παζζά θηήκαηα, ηνπ Παιίκπεε θαη Μήινλ Λνπηξαθίνπ 

νλνκαδόκελα, θείκελα εηο Αθαξλαλίαλ, εζέιεζε λα κνη παξαρσξήζε, άηηλα ε 

ει. Κπβέξλεζηο ηεο πεζνύζεο ηπξαλληθήο δπλαζηείαο, ζεσξήζαζα σο θηήκαηά 

ηεο, θαηέιαβελ απηά δηθαηώκαηη ηνπ πνιέκνπ. Φξνλώ ήδε όηη δηθαηνύκαη λα 

δεηήζσ σο θιεξνλόκνο ηνπ εηξεκέλνπ Ηγλαηίνπ ...». 

Δπηά Εαθπλζηλνί, κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, έγξαςαλ γηα ηνλ ηεξέα 

Αλαζηάζην Πνιίηε: «Ζκείο, νη ππνθαηλόκελνη Εαθύλζηνη, ρξεκαηίζαληεο 

ζπλέηαηξνη ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, ηεο ππέξ πίζηεσο θαη Παηξίδνο ησλ 

Διιήλσλ ζπζηαζείζεο θαηά ην 1816, καξηπξνύκελ όηη ν απνβηώζαο θαηά ην 

1861, Γεθεκβξίνπ 17, ηεξεύο Αλαζηάζηνο Πνιίηεο, Εαθύλζηνο, εγέλεην εηο ησλ 

Φηιηθώλ θαηερεζείο ππό ηνπ Νηθνιάνπ Καιύβα ηεο ηάμεσο ησλ ηεξέσλ θαη 

ελζνπζησδώο θαη παηξησηηθώο εμεηέιεζε ηα επηηξαπέληα απηώ θαζήθνληα θαη 

ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο εκώλ, νπ κόλνλ δη’ ηδίσλ απηνύ ζπλεηζθνξώλ θαη 

πξνηξνπώλ πξνο άιινπο, όπσο δξάκσζηλ εηο ηνλ ππέξ Παηξίδνο αγώλα, 

ζπλεηζθέξσζη θαη ζπλεξγαζζώζηλ κεη’ απηαπαξλήζεσο, αιιά θαη θαηαδηώμεηο 

έιαβελ επί επαλαζηάζεσο ηνπ ειιεληθνύ αγώλνο θαηά ην 1821. Όηη πνιιάο 



θαθνπρίαο έπαζελ ππέξ ζξεζθείαο θαη Παηξίδνο ε ηζηνξία θαη εκείο, νη 

επηδήζαληεο, δηακλεκνλνύληεο καξηπξνύκελ θαη επηβεβαηνύκελ». 

 

Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθόλ παξάδεηγκα είλαη ε ζπζία ηνπ εθεκεξίνπ ηνπ Ηεξνύ 

Νανύ Παλαγίαο  Αιεμησηίζζεο ηνπ παηξόο Γεσξγίνπ (ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ)ν 

νπνίνο "Δθνλεύζε εληόο ηνπ Ηεξνύ Βήκαηνο ππό ησλ αγαξελώλ ηελ 3-4-1821 

ελώ εηέιεη ηελ Θείαλ Μπζηαγσγίαλ" 

  Ο παπα-Γηώξγεο, άλεπ επσλύκνπ, ήην άγλσζηνο εηο ηελ Δθθιεζηαζηηθήλ 

Ηζηνξία ησλ Παηξώλ κέρξη ηνπ έηνπο 1964 νπόηε ηνλ αλέζπξαλ εθ ηεο ιήζεο, 

εξεπλώλ ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, ν δηαθεθξηκέλνο ηζηνξηνδίθεο 

πξσζηεξεύο Νηθόιανο Παπαδόπνπινο εθεκέξηνο ηνπ Ηεξνύ Νανύ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ Καξύθε Αζελώλ. 

      Δμέδσθελ μερσξηζηό ηνκίδηνλ, αλάηππνλ εθ ηνπ πεξηνδηθνύ "ΟΗ ΣΡΔΗ 

ΗΔΡΑΡΥΑΗ", εηο ην νπνίν θαηερώξεζε ηα απνδεηθηηθά εγγξαθα ηεο ζπζίαο ηνπ 

Δζλνκάξηπξνο - Ηεξνκάξηπξνο Ηεξέσο Γεσξγίνπ πνπ επνξθύξσζε ην 

Θπζηαζηήξην ηνπ Ηεξνύ Νανύ ηεο Παλαγίαο Αιεμησηίζζεο ηελ Κπξηαθε ησλ 

Βαΐσλ ηνπ 1821. 

      Τπήξμε ν πξώηνο ηεξεύο εηο ηαο απαξράο ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821 

πνπ εζεινπζίσο, θαη κε ζέισλ λα δηαθόςεη ηελ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ θαη λα 

δηαθύγεη, πξνζέθεξε εαπηόλ ηεξόλ ζθαγίνλ ππέξ πίζηεσο θαη Διεπζεξίαο ηεο 

Παηξίδνο. 

      Οη πξνύρνληεο θαη νπιαξρεγνί ηεο Αραΐαο έγξαςαλ θαη ππέγξαςαλ ην 

εμήο ζπλαμάξη δηα ηελ ζπζίαλ ηνπ Παπαγεώξγε. 

ΠΗΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝ 

      Οη ππνγξαθόκελνη κεζ' όξθνπ νηη θαηά ην έηνο 1821 θαζ' ελ επνρήλ νη 

Έιιελεο έιαβνλ ηα όπια, ν ζπκπνιίηεο καο ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΔΡΔΤ εθηειώλ ηελ 

Θείαλ Μπζηαγσγίαλ ελ ησ Ναώ ηεο Αγίαο Αιεμησηίζζεο ΔΦΟΝΔΤΘΖ παξα 

ησλ αγαξελώλ, αηρκαισηηζζέλησλ θαη ηξηώλ (3) ηέθλσλ ηνπ, πξνο 

απνιύηξσζηλ ησλ νπνίσλ νλόκαηη ΚΧΣΑΝΣΗΝΟΝ, ησλ δπν εηέξσλ 

κελόλησλ ελ αηρκαισζία θαη αγλννύκελεο ηεο δηακνλήο ησλ. 

      Καη' αίηεζηλ νζελ ηνπ απειεπζεξώζεληνο Κσλζηαληίλνπ δίδεηαη ην 

παξόλ απηό ίλα ρξεζηκεύζεη όπνπ δεί, θαη ππνζεκεηνύκεζα. 

 



Δλ Παηξαηο ηελ α' Ηνπλίνπ 

 

Μ(πεληδέινο) Ρνύθνο 

Κ. Μπνπθανύξεο 

Γεώξγηνο Γηαλλαθόπνπινο 

Ε. Νεξάγθαζνο 

Κ. Θσκόπνπινο 

Άλαζηάζηνο Ζιηόπνπινο 

Άγγεινο Ξεξνκεξίηεο 

Άλαγ. Αλδξηθόπνπινο 

 

Πξνο ηήλ ἐπί ηῶλ ἀγώλσλ ζήλ πηηξνπήλ, δηά ηνῦ Κπξίνπ Ννκάξρνπ 

Ἀραηνήιηδνο. 

 

 εὐζεβάζησο ὑπνζεκεηνύκελνο Κσλζηαλίλνο ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ, 

ἀλαθέξσ ηαπεηλῶο ὅηη, θαηά ηό ἔηνο 1821, θαζ' ἤλ ἐπνρήλ νἱ Ἕιιελεο ἔιαβνλ 

ηά ὄπια θαηά ηῶλ ζσκαλῶλ, ὁ παηήξ ηνῦ ὑπνθαηλνκέλνπ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΗΔΡΔΤ ἐθνλεύζε παξά ηῶλ ἀγαξελῶλ, ἐλῶ ἐηέιεη ηήλ Θείαλ Μπζηαγσγίαλ, 

ἐλ ηῷ ἐληαύζα Ἱεξῶ Νασ ηῆο Ἀιεμησηίζζεο, ὅηη ὁ ὑπνθαηλόκελνο θαί ἕηεξνη 

δύν (2) ἀδειθνί κνπ αἰρκαισηίζζεθαλ παξά ηῶλ Ἀγαξελῶλ θαί ὅηη ηξέμαζα ἡ 

κήηεξ ἠκῶλ εἰο δηάθνξά ηνπ ζσκαληθνῦ Κξάηνπο κέξε, κόιηο ἠδπλήζε λά 

ζώζε θαί λά ιάβε ηόλ ὑπνθαηλόκελνλ, κή δπλεζεῖζα νὐδόισο λ' ἀλεύξε ηνύο 

ἕηεξνπο δύν ἀδειθνύο κνπ θαί εἰζέηη κέλνπζη ἐλ αἰρκαισζία ἀγλννύκελνπ ηνῦ 

ηόπνπ ηῆο δηακνλῆο ηῶλ, ὡο πξνθύπηεη ἐθ ηνῦ ζπλεκκέλνπ πηζηνπνηεηηθνῦ 

πνιηηῶλ καξηπξνύλησλ η' ἀλσηέξσ. 

Σά δπζηπρήκαηα ηαῦηα εἶλαη ἄμηα ιόγνπ ὅπσο ιεθζῆ θαί ὁ ὑπνθαηλόκελνο 

ἐλ θαηξῶ ὑπ' ὄςηλ θαί ιάβσ ηήλ δένπζαλ θαί ἀπαηηνύκελελ ἀκνηβήλ. 

 



Γία ηαῦηα παξαθαιῶ ζεξκῶο ηήλ ήλ πηηξνπήλ, ὅπσο εὐαξεζηνπκέλε 

ιάβε ὑπ' ὄςηλ ηῆο ἐλ θαηξῶ θαί ηόλ ὑπνθαηλόκελνλ, ἀπνδίδνπζα ὅηη λόκηκνλ 

θαί δίθαηνλ. 

  Κύξηνο Ννκάξρεο Ἀραηνήιηδνο παξαθαιεῖηαη λά δηαβηβάζε ηήλ 

παξνῦζαλ ὅπνπ δεῖ. 

Δὐπεπεηζέζηαηνο 

Κσλζηαληῖλνο Παπαγεσξγίνπ" 

 

 

 

 

 

 


