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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 

'Ένα άβφλί,ογράφητο έντυπο του 1862 

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ την προσωτπκή μου βιβλιοθήκη* δεν έχει 
καταγραφεί στην Έλλψίκη Βιβλιογραφία 1800-1863 των Γκίνη και Μέξα 
ούτε, οσο γνωρίζω, έχει εκ των υστέρων προστεθεί. Το περιγράφω δίνοντας 
και ενα πανομοιότυπο της σελίδας τίτλου του: 

ΑΟΓΟΣ Σπυρίδωνος Ν. Γερακάρη Εκφωνηθείς εν τω ναω του 'Αγίου 'Αν
δρέου Κατά το υπό των Έμπορων και της Νεολαίας τελεσθέν μνημόσυνον 
υπέρ των κατά την Ναυπλιακήν έπανάστασιν πεσόντων, ΛΕΩΤΣΑΚΟΤ, 
ΜΩΡΑΤΤΙΝΗ, ΣΚΑΡΒΕΛΗ, ΔΤΟΒΟΥΝΙΩΤΗ, ΠΑΓΩΝΗ και λοιπ. (Εκδίδεται 
δαπάνη των Έμπορων και της Νεολαίας και διανέμεται δωρεάν.) Έν Πά-
τραις, 1862. Τύποις Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΟΥ. 

Σχ. 12ο, 8 σ. 

Ό Σπυρίδων Γερακάρης γεννήθηκε στην Πάτρα, οπού ανέπτυξε σημαντική 
άντιοθωνική δράση. Το 1867 μετοίκησε στην Κέρκυρα και άσκησε εκεί το 
λειτούργημα του δικηγόρου, για πολλές δεκαετίες. 'Απεβίωσε το 1921. Ή 
αίτια της φυγής του άπό τήν Πάτρα αποδίδεται, κατ' άλλους, σέ διώξεις 
τών μακρακιστών, επειδή ήταν τέκτων, και κατ' άλλους στή σύγκρουση 
του με τους Ρούφους. Το 1857 εκδόθηκε στην γενέτειρα του ό λόγος πού 
έξεφώνησε, ως τελειόφοιτος του γυμνασίου, στις δημόσιες εξετάσεις πού 
έγιναν στις 10 'Ιουνίου 1857 και το επόμενο έτος (1858) εξέδωσε, πάλι στην 
Πάτρα, μετάφραση του μυθιστορήματος του Άλεξ. Δουμα "Οοων ό Ύοζ,ό-
τ^(Γκίνης-Μέξας *7665). Ό πατέρας του Νικόλαος (1782-1842) σπούδα
σε στην Πάδοβα, ήταν μέλος τής Φιλικής Εταιρείας, υπέρ τών σκοπών τής 
όποιας είσέφερε 2.000 γρόσια, και διατηρούσε φαρμακείο στην Πάτρα. Είχε 
ενεργό συμμετοχή στον 'Αγώνα και ηγήθηκε πολεμικού σώματος Επτανη
σίων πού κατοικούσαν στην πρωτεύουσα τής 'Αχαίας. Διέθεσε ολόκληρο το 
φαρμακείο του για τον 'Αγώνα και συμμετείχε στή μάχη του Γηροκομείου 
(6-8.8.1821). Έπί "Οθωνος διετέλεσε δικαστής τού Έκκλήτου στο Ναύ
πλιο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΜΟΤΛΙΑΣ 
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*ΡΥΡΙΔΩΝ0$ Ν. ΓΕΡΑΚΑΡΗ 
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Er varati τον *Λ γ ί ο ν 'Μ ri ρ i ον 

Κατά το 

vxò zur Έμχ&ρωΥ xal rîjç Νεο.Ιαίας rsJeaSir 

μγημύσντον ùjrèp rear xatàzyr NavxMaxìir 

èTcaraataair maòrx<ùrf 

JEùTZz4K0r;MùPJtTlNH\ IKJPBEJHt 

4Υ0ΒρΥΝΐαΤΗ9\ΠΑΓυΜΙχ(ύ Jour. 

( Εκοίδετα; oanav-fl των Έμπορων και τνζς Νεολαίας καΐ 
διανέμεται δωρεάν.). 

1862 
Tànotç Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ* 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

