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ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αγώνες επιχειρηματολογίας

ΠΑΠΑΣΚΙΑΔΑΣ – ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Δυο κληρικοί διαφορετικής στάθμης και η συνδρομή τους στον  

Αγώνα (απλός κληρικός -ανώτερος ιεράρχης)
ΤΑΞΗ Β - ΤΜΗΜΑ 4ο - Διαλεχτή Μανώλη



Τεκμήριο 1: Ιωαννίδης Ε., Η Χαλκίδα και οι δρόμοι της, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, 1970, σ. 62.

Τεκμήριο 2: Ιωάννου Ναθαναήλ, Ευβοϊκά, Ερμούπολη 1857, σ. 33-34.
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ΟΜΑΔΑ Α - ΠΑΠΑΣΚΙΑΔΑΣ 
Δυο κληρικοί διαφορετικής στάθμης και η συνδρομή τους στον  

Αγώνα (απλός κληρικός -ανώτερος ιεράρχης)



Τεκμήριο 3: Δήμος Χαλκιδέων
https://dimoschalkideon.gr/i-istoria-tou-dromou-sou/
Παπασκιαδάς: Ιερέας και σημαντικός αγωνιστής του 1821, καταγόμενος από το Αφράτη 
Χαλκίδας. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες κατά των Τούρκων και έγινε παράδειγμα προς 
μίμηση για τους πιστούς ενορίτες του, καθώς από άμβωνα κήρυττε το χρέος τους προς την 
πατρίδα, και τούς καλούσε να πάρουνε τα όπλα, όπως και ο ίδιος με χαρά έπραξε. Έτσι, 
συμμετείχε στην περιώνυμη μάχη των Βρυσακίων (15 Ιουλίου 1821), στις προσπάθειες 
απελευθέρωσης της Χαλκίδας, όπου με το σταυρό και το ξίφος του εξολόθρευε τους 
εξερχόμενους –από το κάστρο της πόλης– Τούρκους, καθώς και σε άλλες πολεμικές 
αναμετρήσεις είχε επιτυχίες.
Ευτύχησε να υποστείλει από την πύλη του κάστρου της Χαλκίδας την τούρκικη σημαία 
(που κυμάτιζε από το 1470) και να υψώσει την ελληνική, τη στιγμή κατά την οποία ο 
απεσταλμένος της Πύλης Ισμαήλ μπέης παρέδιδε το κάστρο στον εκπρόσωπο της ελληνικής
κυβέρνησης Ιάκωβο Ρίζο-Νερουλό στις 25/26 Μαρτίου (7 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο) 
του 1833, αναφωνώντας από συγκίνηση: «Για χάρη σου, φιλτάτη εννοούσε την σημαία, 
χύθηκε τόσο και τόσο ελληνικό αίμα».

Τεκμήριο 4: Μαυρομμάτης Ιωάννης, Ιστορία της εν Ευβοία Επαναστάσεως του
1821, Χαλκίδα 1892, σ. 16-17.
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Τεκμήριο 5: Ο Διάκος οδηγεί τους Δερβενοχωρίτες στον αγώνα (ελαιογραφία 
βασισμένη σε πρότυπο του Peter Von Hess) (ένας κληρικός στον Αγώνα)
Εθνική Πινακοθήκη

Τεκμήριο 6: Του Ντελή Παπά (Κλέφτικο τραγούδι της Ηπείρου, το οποίο 
αναφέρεται σε έναν ιερωμένο που όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τη γυναίκα του και το 
παιδί του έγινε κλέφτης για λόγους εκδίκησης.) 
Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Φοίβος Ανωγειανάκης
Ψηφιακό Αρχείο 1821
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/song/294
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Τεκμήριο 1: Βιογραφία (1821 Lexicon)
https  ://  drive  .  google  .  com  /  file  /  d  /0  B  4  dqYlrQi  2  zheF  9  kOE  85  ZHF  5  RHM  /  view  

Τεκμήριο 2: Η Συνέλευση της Βοστίτσας (26 Ιανουαρίου 1821), όπου 
συγκεντρώθηκαν πρόκριτοι και ιεράρχες της βόρειας Πελοποννήσου, με σκοπό τον 
καθορισμό του χρόνου έναρξης της Επανάστασης (1821 Lexicon)
https://drive.google.com/file/d/
0B4dqYlrQi2zhLWhfVXVkWVNsVk5iOEJJcWxSV0VwUnppNG1F/view

Τεκμήριο 3: Η Σύναξη της Αγίας Λαύρας (1821 Lexicon)
https://drive.google.com/file/d/
0B4dqYlrQi2zhMFR2UE55TjlMV3IyY3NTa2MyZkdmaEtTU3lV/view

Τεκμήριο 4: Η Μυστική Συνέλευσις της Βοστίτσας (διακρίνεται ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός με υψωμένα χέρια) (ξυλογραφία)
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία
Ψηφιακό Αρχείο 1821
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/227

Τεκμήριο 5: Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει το Λάβαρο της Επανάστασης 
στα Καλάβρυτα (επιζωγραφισμένη λιθογραφία)
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου
Ψηφιακό Αρχείο 1821 https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/489
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ΟΜΑΔΑ Β - ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Δυο κληρικοί διαφορετικής στάθμης και η συνδρομή τους στον  

Αγώνα (απλός κληρικός -ανώτερος ιεράρχης)

https://drive.google.com/file/d/0B4dqYlrQi2zheF9kOE85ZHF5RHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dqYlrQi2zhLWhfVXVkWVNsVk5iOEJJcWxSV0VwUnppNG1F/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dqYlrQi2zhLWhfVXVkWVNsVk5iOEJJcWxSV0VwUnppNG1F/view
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/227
https://drive.google.com/file/d/0B4dqYlrQi2zhMFR2UE55TjlMV3IyY3NTa2MyZkdmaEtTU3lV/view
https://drive.google.com/file/d/0B4dqYlrQi2zhMFR2UE55TjlMV3IyY3NTa2MyZkdmaEtTU3lV/view
https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/art/489


Τεκμήριο 6: Προσωπογραφία του Παλαιών Πατρών Γερμανού (σχέδιο του Άνταμ 
Φρίντελ)
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
https://el.travelogues.gr/item.php?view=53370

Τεκμήριο 7: Άρθρο της ιταλικής εφημερίδας Gazzetta di Milano, Κυριακή 17-6-
1821 (νέο ημ.), αριθ. 168, σ. 888-889
“Τις πρώτες μέρες του Απριλίου οι Τούρκοι έκαναν μια έξοδο από το κάστρο της 
Πάτρας και έβαλαν φωτιά σε ένα τμήμα της πόλης. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο 
επίσκοπος με 3 έως 4 χιλ. χωρικούς οπλισμένους. Η λευκή σημαία με τον ελληνικό 
σταυρό υψώθηκε στην κεντρική πλατεία, και άρχισε η επίσημη πολιορκία του κάστρου. 
Επιστολή της 7 Απριλίου (26 Μαρτίου) αναφέρει ότι οι πολιορκούμενοι προβάλλουν 
ισχυρή αντίσταση”.

Τεκμήριο 8: Μία από τις μεταγενέστερες αφηγήσεις που συνέβαλαν στη μυθοποίηση
του προσώπου του Γερμανού
Πηγή: Μιχαηλάρης Παναγιώτης, «Παλαιών Πατρών Γερμανός: Οδεύοντας προς το 
θρύλο», στο: «Η ματιά των άλλων». Προσλήψεις προσώπων που σφράγισαν τρεις 
αιώνες (18ος-20ός), 
«…το 1825, κατά την εξέλιξη των εμφυλίων συγκρούσεων στο Μοριά, ο Γερμανός 
τα-λαιπωρήθηκε από τον Νικολέτο Σοφιανόπουλο –το απόσπασμά του ανήκε στις 
δυνάμεις του Γκούρα που λεηλατούσαν τον Μοριά– που τον συνέλαβε και τον 
φυλάκισε. Ό Σοφιανόπουλος λοιπόν, κατά την περιγραφή των γεγονότων, δέχθηκε 
την κατάρα του Γερμανού και «ω του θαύματος... ενώ έχαιρεν άκραν υγείαν, 
εξεκενώθη όλον του το αίμα από λυσεντερίαν και εντός τεσσάρων ημερών απέθανε. 
Το αιφνίδιον τούτο γεγονός έφερε τον Γκούραν και τους στρατιώτας εις συναίσθησιν 
και έπαυσαν να τον κακομεταχειρίζωνται, φοβούμενοι μήπως πάθουν τα αυτά και 
εκείνοι».

Τεκμήριο 9: Αξιώματα του Παλαιών Πατρών Γερμανού
https://representatives1821.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd
%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce
%bb%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce
%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8e/

υπογραφή παλαιών Πατρών Γερμανού
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