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Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ 

'Αφορμή γι' αυτό το δημοσίευμα στάθηκε ή πρόσφατη παρουσίαση 

και έκδοση άπο τον κ. Φ. Ήλιου των επιστολών του πατμίου Σταμάτη 

Πέτρου πού αναφέρονται στον Κοραή1. Στα προλεγόμενα εκεί σημειώνεται 

δτι «σήμερα ή τύχη τών αυτογράφων του Σταμάτη αγνοείται» και η 

έκδοση ακολουθεί αναγκαστικά τήν προγενέστερη, εκείνη του Δ. Γρ. 

Καμπούρογλου, τήν βασισμένη σ' ένα αντίγραφο πού είχε αυτός απο

κτήσει στα 1887. "Ετσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον να ερευνήσω μήπως 

έχει διασωθεί κάτι σχετικό μ' αυτές καΐ επειδή κάτι είχα ακουστά για 

τον Σταμάτη Πέτρου, να μάθω περισσότερα για τή ζωή του στην Πάτμο 

και γενικά για τή φήμη του. 

Και ως προς το πρώτο ή έρευνα στάθηκε άκαρπη: οι απόγονοι του 

«Άρχω-Σταμάτη» —μακρινοί πια άλλωστε— ή δεν έχουν ιδέα για τις 

επιστολές ή δέν ξέρουν τί απόγινε το τετράδιο με αντίγραφα τους πού 

είχε στα χέρια του στα 1894 ένας άπο τους κληρονόμους του Σταμάτη 

Πέτρου, ό Χαρίλαος Γαλανός2. Κι δσοι ακόμα είχαν μέχρι τώρα ασχο

ληθεί μέ 'ιστορικά θέματα της Πάτμου κι δπου παρεκβατικά αναφέρονται 

στον Σταμάτη Πέτρου δέν αναφέρουν τίποτε για τις επιστολές3. Ο Κ. 

"Αμαντος σέ μια επιστολή του (5 Μαΐου 1935) προς τον γνωστό πάτμιο 

ιστοριοδίφη Μ. Η. Μαλανδράκη, γράφει: ((Μήπως γνωρίζετε αν υπάρ

χουν ακόμη αύτου έπιστολαί του συντρόφου του Κοραή Σταμάτη ανα-

φερόμεναι εις τον βίον του Κοραή; έχουν δημοσιευθή άπο τον Καμπού

ρογλου εις τον Παρνασσον και άπο τον Βογιατζάκη 4 νομίζω εις τα 

Παναθήναια έπιστολαί του Σταμάτη περί Κοραή, άλλ' 'ίσως υπάρχουν 

1. Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άπο το "Αμστερνταμ, επιμέλεια Φίλιππος 

Ήλιου, 'Αθήνα, Έρμης, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1976. 

2. δ.π., σελ. φ' . 
3. Βλ. Παν. Γ. Κρητικού, «Πάτμου και Σμύρνης Μικρά Χρονικά», π. Μικρα

σιατικά Χρονικά 9 (1961) σ. 46' τοϋ ΐδιου, Πατμιακά τοπωνύμια, 'Αθήναι 1961, 
σελ. 91 (π. Δωδεκανησιακον Άρχεϊον 2, 1956, σελ. 133). 

4. Γρ. Βενετσανον. 
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ακόμη και αλλαι εις τους απογόνους του Σταμάτη. 'Ημπορώ να έ'χω 

άπάντησίν σας;». Τί απάντησε ό Μαλανδράκης, πού πιθανώτατα ήταν 

σε θέση να γνωρίζει, κάτι για την τύχη του τετραδίου, δεν ξέρομε. Πιθα-

νώτατα ήταν ήδη χαμένο μια πού ούτε ό "Αμαντος, οΰτε ό Μαλανδράκης 

ασχολήθηκαν μ' αυτό και στα κατάλοιπα σε χειρόγραφα του τελευταίου 

δεν σώζεται κάτι σχετικό5. Έ ξ άλλου τήν ϊδια περίπου εποχή έ'νας άλλος 

ιστοριοδίφης, ό αδελφός της Μονής Πάτμου άρχιμ. Γεράσιμος Σμυρ-

νάκης, στο ανέκδοτο χειρόγραφο σύγγραμμα του περί Πάτμου 6, αν και 

αναφέρεται εκτεταμένα στον Σταμάτη Πέτρου, έχοντας υπ' οψη του έγ

γραφα πού είδε στο σπίτι του εγγονού του, δεν αναφέρει τίποτε για 

τις επιστολές. "Ετσι εξακολουθεί να αγνοείται ή τύχη του τετραδίου 

με τήν «κόπια γραφών» τοΰ Σταμάτη Πέτρου περί Κοραή. 

Πενιχρό σχετικά με τή φήμη του το υλικό και για τη ζωή του 

Σταμάτη Πέτρου, τοΰ «άρχω-Σταμάτη», στην Πάτμο. Ό μακαρίτης 

καθηγ. Παντ. Γ. Κρητικός αναφέρει οτι είχε παντρευτεί τήν Σπεραντζώ 

Σπέχη, με τήν οποία απέκτησε δυο παιδιά: τον Πέτρο και τήν Χαριστώ, 

σύζυγο Χρήστου Χρηστίδου ή 'Ιωάννου7 , ό πρώτος θα μας απασχολήσει 

πιο κάτω* άπο τή δεύτερη κατάγεται και ή μητέρα του Π. Κρητικού 

Μαριγώ Λαδικού, στην οποία κατέληξε προίκα το σπίτι τοΰ άρχω-Στα

μάτη. Σώζεται μέχρι σήμερα (ιδιοκτησία έξ αγοράς της οικογενείας Δημ. 

Άνδρεαδάκη) στο δρόμο προς τήν Έλεημονήτρια, κοντά στή γυναικεία 

Μονή Ζοοοδόχου Πηγής. Είναι δίπατο με εσωτερική αυλή καί στο υπέρ

θυρο της επάνω πόρτας πού οδηγεί στο σαλόνι είναι χαραγμένη ή χρονο

λογία 1595. Αυτό το σαλόνι στόλιζαν πίνακες καί τα περίφημα πολυ

τελή ξυλόγλυπτα επίχρυσα έ'πιπλα, μεταξύ τών οποίων ενα «σκρινή-

5. 'Ολόκληρο σχεδόν τον αρχείο της οικογενείας Μ. Μαλανδράκη με έγγραφα 

ιδιωτικά καί δημόσια βρίσκεται σήμερα στή Βιβλιοθήκη της Μονής Πάτμου. 

6. 'Απόκειται μεταξύ τών άκαταλογογραφήτων χειρογράφων της Βιβλιοθή

κης της Μονής Πάτμου με τον άρ. 1008 (για τον Σταμάτη Πέτρου στα φφ. 1848 

καί 1848α). Το σχετικό απόσπασμα αναδημοσιεύεται εδώ. σ. 165 κ.έ. 

7. Βλ. Παν. Γ. Κρητικού, Πάτμου καί Σμύρνης Μικρά Χρονικά, δ.π., σ. 

46-47. Σε δυο έγγραφα τοΰ 'Αρχείου της Μονής (Φάκ. 51, έγγρ. 1844 Σεπτ. 28 

καί Φάκ. 52, εγγρ. 1845 Φεβρ. 27) Σπεραζώ ονομάζεται καί ή γυναίκα τοϋ Πέτρου 

Σταματίου. Ό Κρητικός επίσης μνημονεύει εξάδελφο τοϋ άρχω-Σταμάτη τον ιερο

διάκονο 'Ιωακείμ του Νώε, ό όποιος το 1795 άνεκαίνισε το εκκλησάκι τών Ταξιαρ

χών στο Άγριολειβάδι (Π.Γ. Κρητικού, Πατμιακά τοπωνύμια, δ.π., σ. 91) καί 

απέθανε, "ιερομόναχος πιά, το 1834 (βλ. Χρυσοστόμου Φλωρεντή, Βραβεΐον της 

Ιεράς Μονής Άγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου Πάτμου ['Εταιρεία Βυζαντινών καί Μετα

βυζαντινών Μελετών, Δίπτυχων παράφυλλα 1], 'Αθήναι 1980, σ. 103). 
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pio»8, καναπές με πολυθρόνες και δώδεκα καρέκλες με παραστάσεις στη 

στόφα τους άπο τον τροκκο πόλεμο9. Στο ανώγι υπάρχει παραδίπλα 

ενα μικρό «όνταδάκι»" στην ξύλινη δίφυλλη πόρτα του ήταν εσωτερικά 

ζωγραφισμένες δυο γυναίκες 1 0. "Ενα μεγάλο ρολόι εκκρεμές πού υπήρχε 

άλλοτε στο Νάρθηκα και σήμερα στο Σκευοφυλάκειο-Μουσεΐο της Μο

νής, πού παριστάνει το λιμάνι του "Αμστερνταμ μέ τα κινούμενα καρα

βάκια είναι αφιέρωμα του άρχω-Σταμάτ/) προς τη Μονή του Θεολόγου. 

"Ολα αυτά μαρτυρούν τήν κοινωνική θέση πού κατέλαβε ό πρώην υπη

ρέτης του Κοραή Σταμάτης Πέτρου, όταν επέστρεψε πλούσιος άπο τήν 

'Ολλανδία στην Πάτμο. Ό Σμυρνάκης μνημονεύει έγγραφο του 1797, 'Ιου

λίου 17 άπο το όποιο εξάγεται δτι ό Σταμάτης Πέτρου ήταν πρόξενος 

στην Πάτμο της Άραούζης καί Όλλανδίας. Κατά τήν πρόσφατη έρευνα 

στο 'Αρχείο τής Μονής βρήκα και ένα άλλο του 1803, Νοεμβρίου 18 1 1 , 

μέ το όποιο ο γενικός πρόξενος τής Ragusa στή Σμύρνη Nicolo Radegiia 

συνιστά τον Σταμάτη Πέτρου ύποπρόξενο στην Πάτμο. Δυο άλλες μαρ

τυρίες αναφέρονται σε δοσοληψίες του άρχω-Σταμάτη μέ το Κοινό τής 

Πάτμου: στον αρχειακό κώδικα του Δήμου άρ. 1 στο φ. 64 μεταξύ των 

εξόδων του Κοινού σημειώνονται καί τα έξης: 1803 'Ιουνίου α [. . .] 

εις τον τζαούση τής κω δια τον κυρ ποθητον ξένοι όπου εστυλεν ό αρχ 

σταμάτης ως ει λείστα χαρατζΐ] μ(αϊ)δ(ιά) : 320: Ή άλλη άπο το 'Αρ

χείο τής Μονής στο φορολογικό κατάστιχο τοΰ Κοινού 1806 (II, φ. 94), 

δπου δ υπεύθυνος για τήν είσπραξη των φόρων σημειώνει: 1806: φευ-

ροναρίου: 22: ελαβον άπο το μοναστήριον γρόσια χίλια ομού με τουαρ-

χον σταμάτη τα διακόσια πενήντα ήτοι Νου: γρ(όσια): 100012. 

8. "Η σκρίνιο, δπως λένε στην Πάτμο το παληο τραπεζογραφεΐο (scrip
torium) - ό Βενετσάνος το περιγράφει «γραφεΐον εις σχήμα κιβωτού» (Θ. Βενε-
τσάνου, « Ό Κοραής ώς έμπορος», π. Παναθήναια, 1911/2, σ. 227)" σήμερα βρί
σκεται στην Κάλυμνο στην απόγονο τοΰ Χαρ. Γαλανού Μαρία χήρα Μιχ. Σωτη
ρίου. 

9. Ά π ο τήν επίπλωση αυτή άλλα κομμάτια βρίσκονται σήμερα στο σπίτι 
τής αδελφής τοΰ Π. Κρητικοΰ Μόσχας Παπάζογλου κι άλλα στης κόρης του Μαρίας 
καί οι καρέκλες στο Μουσείο Ευταξία στην 'Αθήνα. 

10. Ό μακαρίτης Δημ. Άνδρεαδάκης υπέκυψε στην παράκληση τοΰ καθηγ. 
Π. Κρητικοΰ καί τοΰ έδωσε τήν ξύλινη αύτη πόρτα μέ τις παραστάσεις. 

11. 'Αρχείο Μονής Φάκ. 6 (1803). 
12. Ό άρχω-Σταμάτης Πέτρου δεν αναγράφεται στή λίστα των φορολογου

μένων καί νομίζω πώς δεν πρέπει να ταυτιστεί μέ τον Σταμάτη εκείνον πού στα 
φορολογικά κατάστιχα τής περιόδου 1770-1808 αναγράφεται πότε Πέρου καί πότε 
Πέτρου. 



Χρυσ. Φλωρεντής, Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΙΕΤΡΟΓ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ 165 

Το έκκρ ΙΙέτρου, μέ την παράσταση του λιμανιού του "Αμστερνταμ (βλ. σ. 161) 
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'Από το χειρόγραφο του Σμυρνάκη 1 3 παραθέτω στη συνέχεια οσα 

αναφέρονται στον Σταμάτη Πέτρου: 

[φ. 1845] 'Εν τή ävco Χώρα έγεννήθησαν πλείστοι διάσημοι Πατριάρ-

χαι καϊ 'Αρχιερείς, διαπρέψαντες τή τε 'Εκκλησία και τω Γένει, καθώς 

και πλείστοι Διδάσκαλοι και διακεκριμένοι άνδρες. Τούτων διακρίνο-

μεν (...) [φ. 1848] (.·•)· Τον Σταμάτων Πέτρου [φ. 1843α] τον προ-

σωννμούμενον και "Αρχω ("Αρχοντα) Σταμάτη κα\ Σώρ-Στάματη, τον 

φίλον τον 'Αδαμαντίου Κοραή, όστις διετέλεσεν εν Πάτμο), ως εξά

γεται εξ εγγράφου της 17ης 'Ιουλίου τοϋ έτους 1977, Πρόξενος της 

Άραούζης και 'Ολλανδίας, αναγνωρισθείς επισήμως υπό τοϋ Διβανίου 

(Περσ. Διβάν, αυλή, άνώτατον Συμβούλων) της Υψηλής Πύλης ως 

τοιούτος. Ή ρηθείσα 'Αραγοϋζα ήτοι ή Ραγοϋζα ή ή δημοκρατική Πο

λιτεία της Ραγούζης κτισθεϊσα εν ετεσι 636 υπό "Ελλήνων εξ 'Επιδαύ

ρου, ήτις εϊχεν ύπαρξη επί ένδεκα αιώνας και ύπέρκεινα καϊ ειχεν άξι-

ωθή τής υπερήφανου προσωνυμίας νοτίων σλαβονικών 'Αθηνών, ένεκα 

τής μεγάλης φιλομάθειας τών κατοίκων αυτής και αυτών τών κατωτάτου 

τάξεων, αϊτινες άνεδείκνυον ποιητάς, γραμματικούς και έν γένει πεπαι

δευμένους άνδρας, ήρίθμει κατά τους Ναπολεόντειους χρόνους 35.000 

κατοίκων και συνίστατο έκ τοϋ ομωνύμου άστεως, ήτοι τής πόλεως Πα

λαιάς Ραγούζης (Ragusa Vechia), τής περιοχής Κανάλη μεταξύ τής 

πόλεως ταύτης καϊ τοϋ κόλπου τοϋ Καττάρου (Rocha di Cattaro), τής 

ωραίας κοιλάδος τής "Ομβλας, τής επιμήκους χερσονήσου Σαββιογκέλ-

λου και τών πέντε νήσων Λαδεσσίας (Lagosta), Μελίτης (Meleda), 

Τζουπάνης (Giupana), Μέτζου (Mezzo) και Καλαμόττης (Calamotta). 

"Ενεκα πολιτικών λόγων διεφιλονεικήθη ή ϋπαρξις τής πολιτείας υπό 

τε τών Ρώσων και Γάλλων, δτε ή σ ^ α / α τοϋ 'Αγίου Rλaσίoυ, τοϋ πο

λιούχου τής Ραγούζης έπαυσε κυματίζουσα έπι τοϋ περιωνύμου αγάλ

ματος τοϋ 'Ορλάνδου, ύπερμεσοϋντος δε τοϋ 'Ιανουαρίου 1803 Γάλλος 

Συνταγματάρχης τοϋ Ναπολέοντος άνεκοίνωσεν εις την Γερουσίαν συν-

εδριάζουσαν, ότι ((ή πολιτεία τής Ραγούζης έπαυσεν υφισταμένη))' μετά 

δ' έξαετίαν άπηλευθερώθη αύτη υπό τών ηνωμένων Αύστροαγγλικών 

δυνάμεων και έκτοτε ή Ραγοϋζα μετά τής λοιπής Δαλματίας διετέλεσεν 

υπό το σκήπτρον τών 'Αψβούργων, ήδη δε υπάρχει οχυρά πόλις τής 

Αυστρίας μετά λιμένος ένεργοϋ έπι τής 'Αδριατικής θαλάσσης, καϊ 

12.800 κατοίκων. 

13. Άρχιμ. Γερασίμου Σμυρνάκη, Ή μυστηριοφνλαξ νήσος 'Ιωάννου τον 

Θεολόγον ή καλονμένη Πάτμος, φ. 1845,1848. 
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Ό ανωτέρω " Αρχω-Στ αμάχης, ώς ερρήθη, κατά τον εξ 'Ολλανδίας 

εις Πάτμον πλουν αυτόν, εν μέσω δεινής λαίλαπος κλυδώνιζα μένος, ύπε-

σχέθη, ϊν αφιέρωση είς την Μονήν τον Θεολόγου το εν τω Νάρθηκι 

ταύτης εκκρεμές ώρολόγιον. rHv δε πρότερον ούτος απλούς τις ποιμε-

νίσκος, διαιτώμενος âvà τάς ποιμενικάς καλύβας, τάς παρά τον είρηπω-

μένον Πύργον ή Βίγλαν των Λευκών ούδεν ήττον αφυπνισθείς ούτος 

εκ των εις Εύρώπην ταξειδίων των συμπατριωτών και της εμπορίας 

αυτού άνήχθη εις τοιαύτην περιωπήν, υποστηριχθείς υπό τοϋ ρηθέντος 

Κοραή μεθ' ου συνήψε σχέσεις· ούτος δ' απεβίωσε κατά την πρώτην 

δεκαετηρίδα της W έκατονταετηρίδος· εν ετεσι 1806 Ιουλίου 29η 

πιστοποιείται υπό τού Καθηγουμένου της Μονής Γρηγορίου δτι ούτος 

έλαβε το απόστελλα μεν ον κουτί ("Αγ. Λειψάνων) δια τοϋ 'Άρχω Στα

μάτη, εκ μέρους τοϋ Πάτερ "Ιμβρου κυρ Νικηφόρου και έβδομήκοντα 

εννέα βενετικά. "Ωσαύτως διεκρίθη και ο υιός αυτού ονόματι Πετρής ή 

Πέτρος Σταματίου (γενν. 1797), δστις προς ανάμνησιν τοϋ ονόματος 

τοϋ πατρός αυτού έλαβε τούτο ώς επώννμον ήν δ' ούτος είς τών εν τω 

νεωτέρφ Γένει διαπρεψάντων έπ άνδραγαθία, ώς εμφαίνεται εκ τών δια

φόρου επισήμων έγγραφων αυτού, τών εν τώ οίκω τον όγδοηκοντατρι-

ετοϋς υίοϋ τούτον ονόματι Γεωργίου Σταματίου (Νώε) ευρισκομένων 

επισήμων εγγράφων, δι ων έχει τιμηθεί διά τε τοϋ σιδηρού, τοϋ χαλκού 

και τοϋ αργυρού 'Αριστείου της 'Ελλάδος, άτε ύπηρετήσαντος ώς τε 

'Αξιωματικού και ώς Πυροβολητοϋ εν τω ύπερ 'Ανεξαρτησίας τοϋ "Εθνους 

ημών άγώνι μετά τοϋ Στόλου τών Ψαρριανών και τών Σπετσιωτών και 

παρενρεθέντος εν τή εν Χίω και Σάμω συγκροτηθείση ναυμαχία, εναν

τίον τοϋ Τουρκικού Στόλου και εις αλλάς καταδιώξεις τών εχθρικών 

πλοίοίν, εν αις ανεδείχθη ατρόμητος. Περί τούτων πιστοποιοϋσι τή 21 

'Οκτωβρίου τοϋ 1844 δι' εγγράφου αυτών οι εν 'Έρμουπόλει Δημήτρης 

Καλημέρης, Νικόλαος Α. Σαρής και 'Ιωάννης Γ. Σκανδάλης, ων al 

ύπογραφαι κυροννται υπό τριπλών 'Αρχών, δτι «ό Πέτρος Σταματίου 

ετών 47 ύπηρέτησεν εν καιρώ τον ύπερ ανεξαρτησίας τοϋ "Εθνους ιερόν 

αγάπα και ους 'Αξιωματικός και ώς Πυροβολητής εντός τών υπό την 

διεύθυνσιν αυτών πολεμικών πλοίων, τών αποτελούντο^ μέρος τοϋ 'Ελλ. 

Στόλου τών Ψαρριανών ώς τοιούτος δ' ύπηρέτησεν ωσαύτως και εντός 

τοϋ πολεμικού πλοίου τοϋ σνμπολίτου αυτών Καπετάν 'Ιωάννου 'Απο

στόλου Ψαρριανοΰ, παρενρεθεις και κατά την εν Χίω και Σάμω νανμα-

χίαν και εις διαφόρους προσέτι τών εχθρικών πλοίων καταδιώξεις, μαχό

μενος με άτρόμητον γενναιότητα και πλήρη ενπείθειαν εις τους ανωτέ

ρους αντοϋ, εφ' ω συνιστώσιν ϊν άπονεμηθή αύτώ το Άργυροϋν Άρι-
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στεΐον». Δια δε τον υπ αριθμόν 22.376 τής 22ας Μαΐου 1844 6 Στρα

τιωτικός Διοικητής 'Αθηνών Δ. Καλλέργης αποστέλλει τω ρηθέντι Στα

ματία) το άριστεΐον της 3ης Σεπτεμβρίου : «δια την οποίαν έδειξε σύμ-

πραξιν και προθυμίαν ώς προς την Έθνοσωτήριον ταύτην μεταβολήν» 

και δια τοϋ υπ αριθ. 1.059 από 13ης Σεπτεμβρίου 1844 διπλώματος 

εκδεδομένου υπό τον επί της των Ναυτικών Γραμματείας Ά. Μεταξά 

απονέμεται το σνστηθεν τη 18/30 Σεπτεμβρ. 1835 χαλκονν άριστεΐον 

<(ώς εντίμως μεθέξαντα τον ύπερ Ανεξαρτησίας της 'Ελλάδος ήρωϊκοϋ 

αγώνος». Ούτος ό Πετρής επεκράτει μεγάλως εν Πάτμω μετέπειτα, 

διακρινόμενος δια το φιλοδίκαιον αύτον, τολμηρον και γενναΐον φρόνημα 

και επιβαλλόμενος τοις πλουσίοις ύπερ τών πενήτων. Ατυχώς δμος ό 

ρηθείς εξικόμενος εις μέτρα εκδικήσεως κατά τίνων υπερεχόντων κακο

ποιών στοιχείων της νήσου εδολοφονήθη εν ετεσι 1849 'Απριλίου 23 

ύπό τίνος Μαρκουλή εκ τών καλουμένων παλληκαράδων. 

Το απόσπασμα αυτό τοϋ Σμυρνάκη μας προκαλεί να ασχοληθούμε 

με το γυιο του Σταμάτη Πέτρου, πού φαίνεται πώς άφησε εποχή στην 

Πάτμο για τα κατορθώματα του, πού πέρασαν μέσα σέ λαϊκές διηγήσεις1 4, 

Έχρημάτισε τρεις φορές Δήμαρχος κατά τήν περίοδο 1840-1844 και 

1847-18491 5 και δ θάνατος του, ανάλογος με τα έργα του, προκάλεσε 

έντονη αίσθηση1 6. Λίγο αργότερα ό γυιός του Γεώργιος Πέτρου πήρε 

14. Βλ. 'Αθηνάς Ταρσούλη, Δωδεκάνησα, τ. Β', σ. 101-104. 
15. 'Αρχείο Μονής, αρχειακός κώδικας 1014 και Φάκ. 53 (1846-1850). 

Έ ν α έγγραφο-διαβατήριο τοϋ 1847 Αύγ. 28 πού υπογράφει ώς δήμαρχος ό Πέτρος 
Σταματίου δημοσίευσε ό Σκεϋος Ζερβός, Το ζήτημα της Δωδεκανήσου και τα δι
πλωματικά αντον έγγραφα, 'Αθήναι 1926, σ. 36-39, εγγρ. δον. 

16. Ένας στίχος άπο τα τραγούδια τής «κάρτσας» πού τραγουδούσαν οί 
μαθήτριες δσο έπλεκαν τήν «πατηνιώτικη κάρτσα» (κάλτσα) «δια να ποικίλλουν 
το άχαρι τής συνεχούς εργασίας» λέει: 

«τρεϊς-τρεΐς-τρεϊς-τρεΐς ήσκοτώσαν τον Πετρή» 
(Παν. Γ. Κρητικού, «Τα σκολειά τής κάρτσας», π. Λαογραφία 14, 1952, σ. 130. 
Ή κ. Κυριακή Συμεών (πάνω άπο 80 χρονών σήμερα, δισέγγονη άπο τη μάνα της 
τοϋ Νατάλη Πάγκαλου) μοΰ αφηγήθηκε δτι στην κηδεία τοϋ Πετρή πού έγινε στον 
"Αη Γιώργη τής Λάντζας, στο Νάρθηκα τοϋ οποίου καί ετάφη κατά τή συνήθεια 
τής εποχής εκείνης, μια γυναίκα, κάποια Μπαλάσα (ή Μπαλασώ) τοϋ εϊπε αυτό το 
μοιρολόι: 

«Καλέ Πετρή καμπανταή κι άγγέλω στρατιώτη 
ό Μαρκουλής σοΰ τήν επήρε τήν ακριβή σου νιότη» 

Καί ή κ. 'Ασημίνα Καλαϊτζή μοΰ είπε ενα άλλο, όπως το άκουσε άπο τή μάνα της: 
«"Αρρωστοι ξερρωστήσετε, κρυμμένοι ξεκρυφτεΐτε 
καί τον Πετρή σκοτώσανε καί να μή φοβηθείτε». 
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εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του, σκοτοονοντας τον φονιά του 

'Απόστολο Φραγκούλη1 7. 

Ή ενθύμηση και τα έγγραφα πού δημοσιεύονται στις επόμενες σε

λίδες 1 8 αναφέρονται στη σειρά των φόνων πού σημειώθηκαν στην Πάτμο 

μ.ε πρωταγωνιστές —φανείς ή θύματα— απογόνους του Σταμάτη Πέτρου: 

φόνος του Γεράσιμου και του 'Ιωάννη Καληγά απ!) τον Πέτρο Σταματίου 

(γιο του Σταμάτη Πέτρου) και τους συνεργούς του 'Ιωάννη κχί Πάμ-

φυλο Φίοτόλη (Νοέμβριος 1825)· φόνος τοΰ Πέτρου Σταματίου άπο τον 

'Αποστόλη Φραγκούλη ('Απρίλιος 1851)' και φόνος τοϋ Ά π . Φραγκούλη 

άπο τον Γεώργιο Σταματίου, γιο τοΰ Πέτρου και εγγονό τοΰ υπηρέτη 

τοΰ Α. Κοραή. 

1 

Ενθύμηση σε έντυπο της βιβλιοθήκης της Μονής19, για το φονικό τοΰ 1825. 

182-5: Νοεβρίον 20: ημέρα παρασκευή, παραμονή τών είαοδίων 

εΰανατώΰηααν εν τω καφενέ καπηλεία) τον Σίμωνος λνχν: ό 'Ίω(άν)νης 

ό νιος τον Κ: Γεοίργίον Καληγά, κ(αΐ) ο Κ: Γεράσιμος Καλ: παρά 

τών δν[ω φω]τόλιδων ,Ι(ο(άν)νου κ(αί) ΙΊαμφίλου, κ(αΐ) τοϋ Πετρή 

νιον τον Αρχ: Σταμάτη και δ Θεός άναπαύσειεν αυτούς. 

2 

'Αναφορά τών κατοίκων της Πάτμου για τον φόνο τοϋ Γεράσιμου Καληγά 

και τοϋ άνεψιοϋ του 'Ιωάννη (2 Δεκεμβρίου 1825)2 0. 

Αιά τον συμβάντα φόνον τον Γερασίμου Καλίγγα, και τον ανεψιού τον 'ίωάν-

νον Καλληγά, τή εικοστή τοϋ άπερασμένον μηνός νοεμβρίον ημέρα παρασκενή ώρα 

δευτέρα της ημέρας, από τονς τρεις πατριώτας, Ίωάννην Φωτόλην, Πάμφυλον 

Φωτόλην, κ(αι) Πέτρον Σταματίου, σνναγβέντες άπαντες οι της Νήσου κάτοικοι, 

μικροί τε και μεγάλοι, τη εικοστή εννάτη τον ήοίου μηνός, ημέρα κνριακή, ώρα 

τετάρτη της ημέρας, κατά το δημόσιον μέρος τής Νήσου, οικονόμου καλούμενον, 

κατ' έμπροσθεν τοϋ ψιλογενεστάτου Γραμματέως και τοποτηρητοϋ τοΰ έπαρχου, 

τών ευγενέστατων επιστατών, και τών τιμιωτάτων προκρίτων μας, ίνα έξετασθή 

17. Έ τ σ ι αναφέρεται στις πηγές, άλλα στις παραδόσεις Μαρκουλής, πιθα-

νώτατα παρανόμι τοΰ 'Απ. Φραγκούλη. 

18. Τηρείται πάντα ή ορθογραφία και ή στίξη τών χειρογράφων. 

19. Βιβλίον καλούμενον Αυλός ποιμενικός, 1780 (ή ενθύμηση στο verso τοΰ 

τελευταίου παραφύλλου). 

20. 'Αρχείο Μονής, φάκ. 29 (1825). 
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ακριβώς 6 φόνος τών δύο αι<τών, ερωτηθέντες καί ημείς οι υπογεγραμμένοι, περί 

της ζωής καί διαγογής των φονεΐ'θέντων, άπεκρίθημεν όλοι ώς εξ' ενός στόματος, 

ότι αυτοί ήσαν μυρίων θανάτων άξιοι, ώς πρόξενοι τής ανησυχίας τής πατρίδος η

μών, αίτιοι τών μεγάλων ταραχά~>ν, αδικιών, καί απείρων καταχρήσεων, όπου καθ' 

ήμέραν κ(α\) ώραν από αυτούς εδοκιμάζομεν, τάς οποίας σήμερον πρώτην φοράν 

ελευθέρως παρρησιάζομεν, μη τολμώντες πρότερον να τάς άναφέρωμεν ποσώς, δχι 

μόνον εις τους κατά καιρόν πατριώτας κοιτάς, αλλά κ(αι) ει; εκείνους ακόμα, όπου 

μας εστέλλοντο παρά τής Σεβαστής Διοικήσεως, ίνα μη νποπέσωμεν επομένως, 

εις την σκληράν όργήν τών τυράννων αυτών, οΐτινες κατετυράννησαν την δυστυχή 

πατρίδα τοσούτους χρόνους, άπανθρώπως, κ(αι) άνιλ.εώς. Όμολογονμεν δε απείρους 

τάς χάριτας, καί αίρομεν τάς χείρας ημών Ικέτιδας προς τον Θεόν, ίνα διατηρή 

αβλαβείς άπα κάθε εναντίον εκείνους, οίτινες με κίνδυνον μεγάλον τής Ιδίας των 

ζωής, μη δυνάμενοι πλέον να νποφέρωαι τα άπειρα δεινά τής βασανιζομένης πατρί

δος, απειλούμενοι τε παρά τών κακούργων αυτών, απεφάσισαν, βιαζόμενοι, νά τών 

άσηκώσωσι την ζωήν. διό και ημείς εις ενδειξιν τής ένεκα τούτου αληθούς προς 

αυτούς εύγνομοσύνης ημών, τοις δίδομεν εξ' ίδιας μας θελήσεως το παρόν γράμμα, 

εν ώ ολίγα τινά αναφέρονται κατά τών φονευθέντων, συγκρινόμενα δηλαδή με το 

πλ.ήθος τών αδικιών και συμφορών, τάς οποίας προεξένησαν εις την ήδη ελενθερω-

θεΐσαν πατρίδα μας. υποσχόμενοι αύτοϊς, ώς ελευθερωταϊς τής πατρίδος ημών, εις 

κάθε εναντίον περίστασιν των (το οποίον ποτέ δεν το φανταζόμεθα.) νά είμεθα 

πρόθυμοι βοηθοί αυτών, κ(αι) ύπερασπισταί απτόητοι. τούτ(ον απάντων ένεκεν, 

δίδοται αύτοϊς τον παρόν γράμμα, νπογεγραμμένον παρ' ημών, τετνπωμένον τη 

του επαρχείου σφραγίδι και μεμαρτυρημένον, δια νά τοις χρησιμεύση εν παντί 

καιρώ τόπω κ(αί) κριτηρίω δικαιοσύνης. 

Έν Πάτμο) τή 2 δεκεμβρίου 1825. 

Χ : ζαννής. Κωνσταντίνος σάκος. Νικήτας πητηλός. Σίμος πρατζάλης. Νικό

λαος πητηλός Γεώργιος πολανάκης. Νικόλαος ρουμπίνης. δια τον Ίωάννην 

καράσειρην Νικόλαος ρουμπίνης. Νικόλαος Μονζάκης. δημήτριος φραζής με ύπό-

γραψεν ό σταμάτιος μονζάκης ώς ό ήόιος κ(αϊ) εγώ υπογράφομαι σταμάτιος μον

ζάκης. Γεώργιος παρπαρής με υπόγραψε μην ήξεύροντος ό άνωθεν. Κυίνσταντίνος 

άγγκελος. δημήτριος μανίας, φίλιππος ζαχαρίον. Μανόλιος κόκκινος, δημή-

τριος Ν. πετράντης. 'Ιωάννης Μ. Καλονδης. Θεόδωρος κοιψέλης. Οιά Νικήτα 

κολασμένον Νικήτας πητηλός. άντόνιος γαλΛνης. σταμάτιος Νικολάον σάμιον 

μάρτνς μανονή?. σταματίον. δημήτριος λεονάρδον. δια άγκελή καράσεϊρη, Νική

τας πητηλός. σιδεράκη χήρας σταμάτιος Νικολάον. θεοφιλής νεγρεπόντες. δια 

γεοργάκη κρητικό γάζον γαμπρόν απογράφω ό γεοργιος παρπαρης. μανόλης φράγ-

κος. μανόλις καμπόσος, δημήτριος κοκκόλης. θεόδορος ταμσάκης. γεώργιος 

συχνής, γεώργιος άντωνίον γράφο), μιχαήλ φαρμακάκης. χριστοφής καλαφα-

τίκον. ποθητός πρατζάλης. ποθητός κεφαλιανός. κ:μανόλης χ.γεωργίου. δια 

μανόλη κεφαλιανά το υπογράφω εγώ ό κ:μανόλ)\ς χ:γεωργίου. εμμανουήλ λαού. 

λούκας μαριοϋ. άντώνιος μντιλ.ηνέος. δημήτριος καραγιανάκης. δια νικόλα σκορ-

δάλη νικολάκης σκορδάλης. μαρτι^ρώ ό ίωάννης μονζάκης. γιακονμής χονόγλονς. 

δια γεώργιον άσιμήτζη μανονήλ σταματίου. σπίρος κεφάλας, θεόδορος λαδικός 

μαρτυρώ. Ίιοαννης Καρπαθάκης. Γεώργιος Νικο/.αΐδης. δια μανόλη φτέρη μα

νόλης άντριόπουλος. μανόλης άντριόπονλος. 'Ιωάννης δημητρίον. φίλιππος γεωρ-
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γιου. Ιωάννης ρονσσος. μανονσος φοτώλης μαρτνρώ). Γεώργιος παγκόστας μαρ

τυρώ Θεόδωρος κοκκηνάκης. γεώργιος φούντης. δημήτρίος θω/ιαΐδης μαρτνρώ. 

Νικόλαος ξένος μαρτνρώ. Νικόλαος άοΰντας μαρτνρώ). όημήτριος κηλίόης μαρτν

ρώ). κωναταντινος κεφαλιανός. δημήτριος καζούλης. Κωνσταντίνος σκρινής μαρ

τυρώ). 'Ιωάννης μονζάκης μαρτχ>ρώ. 

'Ενεφανίσθη το παρόν γράμμα εις το επαρχείον παρά τον 'Ιωάννου Φωτόλ,η 

κ(αί) γνωστοποιεί, δτι ai άνωθεν καϊ όπισθεν νπογραφαι ε'ισιν Ιόιόχειραι των νπο-

γραψάντων. /ιεοικαι δε είναι κ(αι) οι άλαλης χειρός ώς φαίνεται. 'Ένεκεν δε τούτον 

σφραγίζεται τη τον επαρχείον σφραγ'ώι. 

Έν Πάτμο) τη 7. όεκεμβρίον : 1825. 

Έν ελλείψει τον επάρχον 

ό γενικός γραμματεύς 

[Τ.Σ.] 'Ιωάννης Καληγάς. 

οι επιστάται 

Μανούσος Φωτόλης 

Γεώργιος παγκόστας. 

"Ισον άπαράλ,λακτον τω πρωτοτυπώ. 

Έν Πάτμω τη 8η μαρτίον 1826. 

Εις άπουσίαν τον επάρχον 

οι επιστάται της επαρχίας 

ο προσωρινός γραμματεύς 

φραγγούλης Καζανόβας 

3 

«Έκθεσις της φονικής σκηνής του Πέτρου Σταματίου» ('Απριλίου 1851 ) 2 1 . 

"Εκθεσις τής φονικής σκηνής τον Πέτρου σταματίον προς τον πασαν 

της ρόδου Κεχμετ ραγιπ Πασσαν σύμβασης τον 1851: 'Απριλίου 22: 

Προς τον νψηλότατον Μεχμετ ραγιπ Πασσαν Βεζήρην τών Νήσουν 

τοϋ αιγαίου πελάγους. 

((Ή Κοινότης της Νήσον Πάτμον έρχεται àia της παρούσης γενικής αυτής 

αναφοράς να παραστήση είς την ήμετεραν ύψηλότητα τα καθ' έκαστα της κατά 

την 22: τον φθίνοντος μηνός ήμέραν Κνριακήν σύμβασης φονικής σκηνής έξωθεν 

τοϋ καφενείον τής Πόλεως μας, καθ' ην έπεσε φονενθείς ό ονομαζόμενος Πέτρος 

σταματίον. αύτονργος τον φόνον ομολογείται παρά πάντων ό συμπολίτης μας 'Απο

στόλης φοαγκονλης, προς τον όποιον, καθώς πάντες ημείς κα?,ώ)ς γνωρίζομεν, ό 

φονενθείς ύπέκρνπτεν από τίνος χρόνον μίσος άδιάλ/.ακτον, και πολλάκις μάλιστα 

ήπείλησεν αναφανδόν την εξόντωσίν τον. Μετά την φονικήν ταύτην πράξιν, ο Α: 

φραγκούλης εγεινεν άφαντος, και ή Δημαρχία τής Νήσον μας ενεργήσασα τα περί 

τής σνλλήψεώς τον κατά τον νόμον, δεν ήδννήθη να εξιχνίαση πού κατέφνγεν. Μετα-

21. 'Αρχείο Δήμου Πάτμου, βιβλ. δον, σ. 638-640 και 641-642. 
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καλέσασα δέ αμέσως εκ Λέρου τον ένδοξότατον ύποδιοικητήν μας ΆπτουλάχπεΙ 

ενήργησε, παρουσία αύτοϋ και όλων ημών τάς κατανόμον ανακρίσεις προς άνακάλυψιν 

της αληθείας, εκ των Μαρτυριών λοιπόν τάς όποιας συνελ-έξαμεν κατά την περίσταση' 

ταύτην, και τών όποιων αντίγραφα απαράλλακτα και επικυρωμένα καθυποβάλλο-

μεν ενσεβάστως προς την ύμ : υψηλότητα, έξάγομεν ότι μίαν προ του φόνου ήμέραν 

δηλαδή το σάββατον το εσπέρας, ό φονευθείς Π: σταματίου ήρχισεν αυτός άφ' εαυτού 

να έρεθίζη πράγματα και να έπαπειλή παρρησία την ζωήν τινών φιλήσυχων και ειρη

νικών πολιτών, τους όποιους αν και ύνομαστι δεν τους έπρόσφερεν, ήμ"Ί; όμως ώ; 

γνωρίζοντας τα πράγματα εκ του σύνεγγυς έννοοΰμεν κάλλιστα ποίοι ε,:' ημών ή-

θελεν γενή θύμαυα της παραφοράς του, ων πρώτος αναμφιβόλως ήθελζν είσθε ό 

Ά: φραγκούλης καθότι αυτόν μόνον έθεώρει ώς ικανόν να το"1 άντιπαραχθή τους δέ 

άλλους ένόμιζεν ώς πρόβατα. Δέν έννοοΰμεν υψηλότατε να έκφέρωμεν ώς προς το 

περιστατικόν τοϋτο κρίσιν τινά κατά του μεν ή κατά τοϋ δέ, διότι πάντοτε ό φόνος 

όπως και αν θεωρηθή είναι κακούργημα, και ή περί τούτου κρίτις ανάγεται εις τα 

υψηλά καθήκοντα της ύμ: ύψηλότητος. χρέος δμως ημών άπαραίτητον και ιερόν εν 

ταυτώ νομίζομεν, το νά έκθέσωμεν ενταύθα την διαγωγήν τοϋ φονευθέντος και του 

αυτουργού τοϋ φόνου δια νά φωτίσωμεν κατά τό πρέπον την ύμ: υψηλότητα. ό Π: 

σταματίου ήτον άνθρωπος τοϋ όποιον ή ζωή εκ νεαρός τον ηλικίας μέχρι τούδε υπήρ

ξε μία αδιάκοπος σειρά κακουργιών και άλλων εγκλημάτων, φόνοι φανεροί, δολο-

φονίαι αθώων ανθρώπων, παρθενοφθορίαι, βιαιοπραγία/, παντός εϊδονς, κακώσεις, 

αίκισμοί, άρπαγαί, και άλλαι αναρίθμητοι κακίαι, έχαρακτήρισαν εξ αρχής τον άν-

θρωπον τούτον, ουδέ ευρίσκεται τις εξ ημών από τοϋ πρώτου οίκοκυροϋ της Πατρίδος 

μας μέχρι και τοϋ εσχάτου βάναυσου, όστ/ς νά μην έδοκίμαιεν κατά τι από την θη-

ριωδίαν τοϋ άνθρωπου όλα δέ ταύτα έπραττε παρρησία και ατιμωρητί, διότι έκαστος 

συμπολίτης μας σνλλογιζόμενος ότι δι ενός και μόνον λόγου έκινδύνενεν τον έσχατον 

κίνδννον της ζωής τον και έπαπειλείτο ή ύπαρξις τής οίκογενίας του, ήναγκάζετο 

χάριν τής κοινής ησυχίας και τής εσωτερικής ειρήνης νά σιωπά και νά κωφεύη παν

τελώς δι δλλας άνεξερέτως τάς πράξεις τοϋ τοιούτον θηρίου. Γενικώς δέ ειπείν, 

ό άνθρωπος ούτος ήτον ό τρόμος τής πατρίδος μα: ενώπιον τού όποιου ετρεμον και 

τά άψυχα όντα, όθεν ή έξάλειψις αύτοϋ εκ μέσου τής μικράς ημών κοινωνίας θεωρείται 

παραπάντων κοινώς τών συμπολιτών μας ώς οικονομία θεόθεν προελθοϋσα, δια να 

λντρωθή ό τόπος μας από μίαν τοιαντην όλεθρίαν μάστιγα, ίσως εκ τής εκθέσεως μας 

ταύτης λάβη τό ένδόσιμον ή ύμ: ύψηλότης νά σνλλογισθή, πώς δηλαδή νποφέραμεν 

τάς κακίας τοϋ άνθρώπον τούτον, χωρίς ποτέ νά προστρέξωμεν ζητόντες την βοήθειαν 

τών Βασιλικών "Αρχών τοϋ Μεγαλειοτάτου και εύσπλαγχνικοτάτου "Λνακτος ημών 

δια την τιμωρίαν του, αλλά προς τον συλλογισμόν τούτον έπαναλαμβάνομεν και πάλιν 

νά εϊπωμεν, ότι δια τον φόβον και τον κίνδννον τής ζωής του έκαστος ημών έπολι-

τεύετο την περίστασιν καί έδέσμενεν εκών άκων την γλώσαν τον, μόνην την θε/αν 

άντίληψιν επικαλούμενος εσωτερικώς υπέρ τής γενικής σωτηρίας μας, καί ίδου ε-

φθασεν πλέον ή θεία δίκη. όχι δέ μόνον ή παρουσία του είς τον τόπον, άλλα και ή 

απουσία του ένέπνεεν εις όλους φόβον καί τρόμον, και έστω ώς παράδειγμα, ότι όταν 

κατά τον αϋγονστον τοϋ 1844: έτους συνέβη ή δολοφονία ενός τών προκριτοτέρων 

καί φιλισύχων οικογενειαρχών τής Νήσου μας, τοϋ Νατάλη πάγκαλου, επειδή όλων 

ή ι'ποψία εστράφη είς τόν ρηθέντα Π: σταματίου ώς αντονργόν τής δολοφονίας, αντος 

μέν έδραπέτευσεν κρνφίως και κατέφυγεν είς την 'Ελλάδα, δια νά άποφύγη την κατά-
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δίωξιν τής άπορφανισθείσης οικογενείας, ή όποια ενεργε'ιτο επί τών ή/ιερών τον 

εξ: Μονχαφούζη της ρόδον Χασάν πασά, κατά τον προς ημάς όρισμόν τον, από 18: 

Ίανοναρίον τον 1845: ετονς, άφον δε επληροφορίθη 'ότι δεν καταζητείται πλέον, 

προθέ/ιενος να επιστρέψη είς την πατρίαα μας, εκίνησε πάντα λίθον να λάβη προη

γουμένως παρ' ημών εγγραφον τι μαρτυρούν δτι οήθεν ήτον άνθρωπος καλής διαγωγής, 

το οποίον και τω εδόθη με τάς νπογραφάς τινών εξ ημών πάλιν δια τον φόβον μήποτε 

έλθών μνησικακήση προς τονς μη νπογράψαντας καϊ πάθωσιν δ.τι έκαστος εφοβεΐτο22. 

Σήμερον όμως, δτε ό ρηθείς εξέλιπεν εξέλιπε και ό φόβος και κίνδννος τής ζωής 

μας. δθεν κηρύττομεν άδιστάκτως και με ελενθέραν σννείδησιν οτι το περί οϋ ό λόγος 

εγγραφον όψέποτε ήθελε φανερωθή, είναι άκνρον και άνίσχνρον καθό υπό τον εσχά

του φόβον και τής ανάγκης νπαγορενθέν. Τοιαύτης νπήρξεν υψηλότατε, ή διαγωγή 

τον άνθρώπον τούτον εξ αρχής μέχρι τέ?Μνς: 

δσον δε περί τον Α : Φραγκούλη κηρύττομεν μετά παρρησίας, και με τον πλέον 

έπίσημον τρόπον διαβεβαιονμεν την ύμ: νψηλότητα δτι ό άνθρωπος οντος άπ αρχής 

εως τούδε εφάνη τίμιος και αγαθός πολίτης,23 -κντάζον το έργον τον, χωρίς ποτέ 

νά ενόχληση ή να βλάψη κανένα συμπατριώτην τον. και καθ' δσον εξάγεται από τάς 

Μαρτνρίας τής σνμβάσης φονικής σκηνής, φαίνεται δτι ευρεθείς εις θέσιν αμύνης 

κατά τον προσκαλέσαντος αντόν Π : σταματίου οπότε έκινδννενεν αναμφιβόλως ή 

νπαρξις τον, επρόλαβεν και ερριψεν τον άντίπαλόν τον. 

Ταντα πάντα χρέος ημών πατριωτικόν και άπαραίτητον ενομίσαμεν να εκθέ-

σωμεν προς την νμ : νψηλότητα, και άναμένομεν τάς περαιτέρω περί τον πρακταίον 

διαταγάς. εσμέν τής ημετέρας νψηλότητος δούλοι ενπαιθέστατοι. 

ελησμονήσαμεν ν' άναφέρωμεν τη νμ : νψηλότη σας δτι ευρέθησαν επάνω ε'ις 

τον φονενθέντα Π: σταματίου, ένας λάζος και δύο πιστόλια τα όποια εξετάσαμεν 

έμπροσθεν τον μονδίρη μας και ήσαν γεμάτα το μεν ενα με πέντε σφερίδια το ôè 

ά'λλο με εν μόνον, ταντα δε μένουν είς παρακαταθήκην είς την Δημαρχίαν. 

Έν Πάτμω τή 29: Άποιλίον 1851 

οι Πρόκριτοι τής Νήσον ό Δήμαρχος και οι Σύμβονλοι. 

[ακολουθούν 63 υπογραφές] ενστράτιος βασιλείον 

σταμάτιος Μονζάκης 

σταμάτιος Πάγκαλ,ος 

Μιχαήλ Φτέρης 

ό Γραμ: Ίω Άλεξάνδρον 

εξομολόγησις τών εύρεθέντοιν είς τάς 21: τον άποιλίον Σαβάτω βράδι 

πριν τον φόνον. 

Σήμερον την είκοστήν εκτην τον Μηνός Άπριλίον τον χιλιοστού όκτακοσιο-

στον Πεντηκοστού πρώτον ετονς ήμέραν πέμπτην προ μεσημβρίας, σννάξεως γενο-

22. Έγγραφα σχετικά μέ τον φόνο του Νατάλη Πάγκαλου άπο «άγνωστο», 

σώζονται στο 'Αρχείο της Μονής (φακ. 51 [1844] και 52 [1845]). 'Ανάμεσα σ' αυτά 

βρίσκονται και δύο αναφορές υπογραμμένες άπο την σπεραζώ σύζηγος Πέτρον 

Σταματίον, ή όποια ζητά την άθο^ουση τοΰ άντρα της άπο τις άδικες κατηγορίες. 

23. Στο κάτω περιθώριο σημειώνεται, μέ άλλο χέρι: μόνο τή μητέρα τον έ-

σκότωσε. 
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μένη; δλων των Προκρίτων οικοκυρών της Πατρίδος μας εν τώ Δημαρχιακό κατα-

στήματι. παρόντος και τοΰ ενδοξότατου Μουδίρη μας 'Απτονλάχπεϊ Διοικητού των 

τριών νήσων λέρον πάτμον και άστηπαλαίας, ίνα ενεργηθή ή κατά νόμον έξέτασις 

περί τον κατά την είκοστήν δεντέραν τον τρέχοντος Μηνός ήμέραν Κυριακήν σνμ-

βάντος φόνον, τον Π: σταματίον έξωθεν τον καφενείον τον ?.ονκά μάρκου προσε-

κλνθησαν εναντίον πάντων ημών οι παρεβρεθέντες τόσον κατά την προτέραν ήμέραν 

όσον και κατά την ώραν της σκηνής μάρτυραις δια να καταθέσωσι τήν εξομολόγησίν 

των, δθεν άφον ώρκίσθη ένας έκαστος εξ' αυτών επί τον 'Ιερόν εναγγελίον και ονο

μαστοί οϊ, Νικήτας Παγκώστας πάτμιος ετών τριάκοντα πέντε, Νικήτας Γ: σνχνής 

Πάτμιος ετών τεσσαράκοντα, Ίω: Μεταξάς πάτμιος ετών σαράντα πέντε, Ίω θέ-

μελης Πάτμιος ετών είκοσι επτά Λονκάς Μάρκον ό καβετζής Πάτμιος ετών εξήντα, 

Γεώργιος Ά: άσημήτζης πάτμιος ετών είκοσι, 'Αθανάσιος Μαλτέζον πάτμιος ετών 

σαράντα ομολόγησαν άπαξ άπαντες εκ σνμψώνον, δτι το αάβατο εσπέρας εκάθητο 

ό Πέτρος σταματίον έξω εις το καφενείον τον Λονκα Μάρκον, και είχεν να κάμει 

με διαψόρονς άνονύμως, λέγοντας δτι το εχω πάλιν κατασκενασμένον να τό εκτελέσω 

εις τα γεράματα μου δια να με ενθυμούνται, ενοόν με τούτω να εξολοθρέψη τρεις 

τέσσαρου ο'ικοκυροϋς και τον φονέα του μαζή δηλαδή τον Ά: φραγκούλην και ότι 

θα το κάμει και όγρηγορα, ταντα ομοφώνως ομολόγησαν διό και υπέγραψαν: 

Νηκήτας παγκώστας, Ίω: θέμελης, Λονκάς μάρκον, Ίω Μεταξάς, 

'Αθανάσιος Μαλτέζος, Νικήτας Γ: Συχνής. 

Κυριακή Προη προ τον φόνο ο 

τήν αντήν ήμερομηνίαν προσκαλέσαντες τους Μάρτυρας οι οποίοι παρεβρέ-

θησαν τήν Κυριακήν εντός τοΰ Καφενείου τον Λουκά Μάρκον τους όποιους άφον 

ώρκίσαμεν επί τον Ίεροϋ ευαγγελίου ομολόγησαν δτι τήν ιδίαν ήμέραν ε'ις τάς τρεις 

ώρας τό πρωί εκάθητο ο Π : σταματίου εντός τοΰ καφενείου παρόντος και τον φονέα 

του Α: φραγκούλη, ήκονσαν νά φονάζη αντοί οι μασχαράδες αιτία δεν με δίδονν 

και εντός ολίγον θέλ,ει ε'ιδήται τι μέλει να κάμω, εδώ εις έτοντην τήν θέσιν όπου 

επάστρεψα τους καληγάδες θέλω ξεπαστρέψη και αυτούς, και θα χύσω τό αίμα μου 

παληκαρίσα και δχι σαν πουτάνα, και να φωβερίζη δτι Οά κακοποίηση τρεις τέσσαρονς 

μασχαράδες και τζαπαίνηδες : αντά ομολόγησαν οι ευρεθέντες ώς άνωθεν, Ίω με

ταξάς Πάτμιος ετών σαράντα πέντε Κνριάκος ρεβνθης Πάτμιος σαράντα νικήτας 

παγκώστας Πάτμιος ετών τριάκοντα πέντε, Νικόλαος πιλπί)α\ς πάτμιος ετών πε

νήντα, νικόλαος γαζής ετών τριάντα Πάτμιος Κωνσταντίνος μπακαλιάρος Σάμιος 

ετών σαράντα Ίω καραγιάνης ετών τριάντα μανροθαλασίτης, μανούσος φοτόλης 

πάτμιος ετών εξήντα πέντε, Λουκάς καβετζής Πάτμιος ετών εξήντα — διό και 

υπέγραψαν — Νικήτας παγκώστας, Λονκάς Μάρκον, Ίω: καραγιάνης, Ίω: Μετα

ξάς, Νικόλαος Γάζος, Κωνστ : μπακαλιάρος, κυριάκος ρεβύθης: 

Κυριακή είς τον φόνον 

«Τήν αυτήν ήμερομηνίαν ώς δπισθεν επροσκαλ.έσαμεν και τους ακολούθους 

οι οποίοι παρεβρέθησαν εις τό καφενείον τήν στιγμήν όπου άκολονθησεν ό φόνος, 

τριαντάφνλος βίλας ετών σαράντα οκτώ, νικήτας παγκώστας ετών τριάντα πέντε, 

Νικόλαος σκορδάλης ετών εξήντα, Γεώργιος καραλις ετών τριάντα δύο, τζανίς κο-
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λονιάς ετών εξήντα Μάρκος καλονας ετών σαράντα, Παπα 'Ιωσήφ καραμπίνης ετών 

τριάκοντα και άφοϋ λοιπόν τους ώρκίσαμεν επί τον Ίεροϋ ευαγγελίου ομολόγησαν 

ότι την Ιδίαν ήμέραν κνριακήν εις τάς :5: ώρας της ημέρας όπου εκάθουνταν ό 

Π: σταματίου μέσα είς το καφενείον ήλθεν μέσα και ό φονέας του Α: φραγκούλης, 

και τον λέγει πρέ πετρί τι εχης μεταμένα και με άλλους και μας φοβερίζης καθημε

ρινώς οτι θα μας σκοτόσης, ό δε Πέτρος τοϋ εϊπεν ξεκουμπίσου μέρδα άπα εμπρός 

μου, ό δε αποστολής άπεκρίθη έσύσε μέρδα και δχι εγώ, και τότε έσνκόθη αμέσως 

άπό τον τόπο του όπου εκάθουνταν και είπεν τοϋ αποστολή εϋγα μορή πουτάνα 

να γνωριστούμεν, και έβγένοντας εξω εβαλ,εν αμέσως τα χέρια του εις τα άρματα 

τον, και άκολουθόντας ό αποστολής επρόλαβεν και τον εσυρεν μία πιστολιά, και 

έπεσεν αμέσως, άλ' επειδή και εϊχεν είς τό χέρι του το εν πιστόλι δρμισεν ό άποστό/.ης 

και τον καβαλίκευσεν πλην δεν εϊχε κουράγιο και εξεψύχησεν. ταϋτα όμολογισαν εκ 

συμφώνου διό και υπέγραψαν τό παρόν νικήτας παγκώστας, τριαντάφιλος βίλας, 

γεώργιος καραλής, Μάρκος Κη,λλονάς, 'Ιωσήφ 'Ιερομόναχος καραμπίνης, τζαννής 

κολόνιας, νικόλαος σκορδάλης. 

τήν αυτήν ήμερομηνίαν ώς άνωθεν έπροσκαλέσαμεν και τον χριστόδουλον Γαλάνην 

Πάτμιον ετών τριάκοντα πέντε, και άφοϋ τον ώρκίσαμεν επί τοϋ Ίεροϋ ευαγγελίου 

όμολόγησεν ώς ακολούθως, ότι έμβένοντας ό άποστό/.ης φραγκούλης μέσα δεν ήκον-

σεν τό τι είπεν άλλα μόνον ήκονσε τήν πιστολιά, και ϊδε να πέση ό πετρις κάτω αύτώ 

μόνον ομολόγησε οντάς εξω άπό τον καφενέ διό και υπεγράφη: 

χριστόδουλος Γαλάνης^. 

24. Σχετικά με τήν υπόθεση τοϋ φόνου τοϋ Πέτρου Σταματίου είναι καΐ ακό

λουθο έγγραφο τοϋ Κοινοΰ της Πάτμου προς τον «Βεζύρη τοϋ Αιγαίου Πελάγους» 

('Αρχείο Δήμου Πάτμου, βιβλ. 6ον, σ. 44-45): 

Ύψηλότατον Μεχμέτ ραγιπ Πασσά Βεζήρην τοϋ Αιγαίου Πελάγους Δονλικώς 

προσκυνοϋμεν. 

Έλάβαμεν τό ιιψηλόν μπουγιουρδήσας σας αριθ.: 82: τις 7: τοϋ λήγοντος μη

νός Μαΐου μέσον τοϋ ύποδιοικητού μας, εϊδομεν τα εν αύτώ διατατόμενα, σύμ

φωνοι με τα τοϋ άπτουλά άγά εξετάσαμεν ολαις δυνάμεσει δπως δυνηθώμεν νά λά-

βωμεν καμμίαν Πληροφορίαν πώς κ(αι) πον άνεχώρισεν ό φονεύς α: φραγκούλης 

αλλ' έκτοτε άναχιορίσας άπό τον τόπον δεν ήξεύρωμεν εις ποίον μέρος έχει τό ααη-

λόντου, κ(αί) ένεκα τούτου δεν επράξαμεν μηδέν περί τοϋ αντικειμένου τούτου, 

μ' δλα ταϋτα πάντοτε θέλει είμεθα πολύ προσεκτηκοί. αμέσως όπου ήθελεν φανή 

είς τήν Νήσον μας νά κάμομεν κάθε τρόπον δια νά τον Συλ.άβομεν κ(αί) νά τον διεν-

θννομεν εις τήν ύψηλοτητά σας όμοΰ με τους κληρονόμους τοϋ φονευθέντος Π : στα

ματίου κατά τήν ύψιλήν διαταγήν σας. τό δε οτι ενώ ό φονευθείς ήτον τοιαύτης 

κάκιστης διαγωγής, τό όποιον κ(αί) αυθυς βεβαιοϋμεν τήν ύψιλοτητάς σας δτι ή 

ζωή του δλη άπέρασεν καταγινόμενος είς τά πλ,έον τραγικά κ(αί) δυσάρεστα έργα 

ταράτον άδιακόπως τήν κοινήν Ισυχίαν κ(αϊ) άμελίσαμεν τήν καταμήνισιν αντοϋ εις 

τάς αρμοδίους αρχάς μας, αλλ' υψηλότατε ποίος άπεφάσιζεν νά κάμη ενα τοιούτον 

κίνημα, όπου ή ζωή του μετά ταϋτα ήθελεν είναι χαμένη άπό εκείνον τον 'Ίδιον, 

κ(αί) μ' δλον δτι επί τών ημερών τοϋ προκατόχου σας Σαβετή πασά, κάπιος καπ: 

Παύλος Κεφαλιάνος πατριώτης μας κατατρεχόμενος παρά τοϋ φονευθέντος :Π: 

σταματίου, ό όποιος μάλης νμπόρεσεν φεύγον εκ της Νήσον νά άποφνγη τον θάνατον 
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'Αναφορά των προκρίτων της ΙΙάτμου στον για τον φόνο τοϋ 'Απόστολου 

Φραγκούλη (23 Φεβρουαρίου 1859). 

Προς τον Ύψηλότατον Σαλήχ Βαμήκ Πασσάν τον αυτοκρατορικού άρχιπε-

λάγου. 

' Υψηλότατε 

Ή κοινότης της Νήσου Πάτμου σπεύδει δια της παρούσης γενικής αυτής ανα

φοράς να φέρη εις γνώσιν της υμετέρας ύψηλότητος τον κατά την 19 τοϋ φθίνοντος 

Μηνός, ήμέραν πέμπτην περί μεσημβρίαν? συμβάντα φόνον τοϋ σνμπολίτου μας 

αποστολή φραγκούλη. αυτουργός τοϋ φόνου τούτου υπήρξε, ώς λέγεται (διότι Μαρ-

τυρίαι δεν ύπάρχουσιν), ό γεώργιος Πέτρου νέος την ήλικίαν είκοσι δύο περίπου 

ετών, κ(αί) τοϋτο πιστοποιείται εκ τοϋ δτι ό ρηθείς, ευθύς μετά τον φόνον εγεινεν 

άφαντος, κ(αι) ή Δημαρχία της Νήσου μ' δλην δσην κατέβαλε προσπάθειαν εις 

καταδίωξιν κ(αι) σύλληψίν τον κατά τους Νόμους, δεν ήδννήθη να εξιχνίαση ποϋ 

κατέφνγεν. Κατανοοϋμεν δμως δτι ό πραχθεις φόνος είχεν την άκόλουθον αΐτίαν. 

Κατά την 22: άπριλίου τον 1851 έτους ο ήδη φονευθείς απόστολος φραγκούλης, 

είχε φονεύσει, εκ προμελέτης κ(αί) παρονσία πολλών σνμπολιτΰίν μας, τον οικο-

γενειάρχην Πέτρον σταματίον, τοϋ οποίον ή οικογένεια καταφνγοϋσα ευθύς εις την 

προστασίαν τών νόμων, επί τών ημερών τών υψηλοτάτων προκατόχων Υμών Μεχ-

κ(αί) καταντήσας εις Κω ανέφερε το περιστατικόν του εις τον εκεί τότε ευρεθέντα 

Β.Πλοίαρχον διοικούμενα παρά τοϋ εμίν μπέΐ κ(αί) έλθόντα εις τα εδώ τα αυτά 

πλοία ένήργησεν ούτος ό εμίν μπεις κ(αί) εγινεν ή συνδιαλαγή εν τω μεταξύ των, 

κ(αί) τα όποιον περιστατικόν ό ϊδιος εμίν μπεις άνέφερεν εις τον Σαβετί πασάν, 

δθεν προκαιροϋ ή διαγωγή τοϋ φονευθέντος ήτον εγνωσμένη εις την άρμοδίαν αρχήν 

μας, καθώς τοϋτο εγνώριζεν κ(αί) ό τότε υποδιοικητής μας Ισμαήλ αγάς, ό πανικώς 

δμως φόβος τών κατοίκων υψηλότατε, δεν επέτρεπεν εις ημάς την καταμηνησίν του 

μίμε εις τον "Ιδιον ύποδιοικητήν μας Άπτονλά αγά επειδή δποιος άπεφάσιζεν να 

κάμει ενα τοιούτον κίνημα, ή αμέσως επρεπεν ν' άναγωρίση συν Γυναιξί κ(αί) τέ

κνοις, ή να περιμένη άφεύκτος τον θάνατον τον, ας φωτισθή δθεν ή υψηλότησας άπό 

τα άναφερομενάμας, δια να εννοήση κ(αί) τα παρ' ετέρω. Προς τούτοις εϊδομεν 

κ(αί) τα διατατόμενα εν τω ετέρω Μπουγιουρδήσας μηνολογημένον τή 3: Μαΐου 

κ(αί) άριθμημένον ώς άριθ:80: περί τής καταμετρίσεως τών Πλοίων της Νήσου 

μας τής χωριτηκότητος τους ίδιοκτήτας κ(αί) πλοιάρχους αυτών, ημείς ιιψηλότατε 

δέν έλάβαμεν τοιούτον Μπουγιουρδί σας άρχίτερα ειμή μόνον σήμερον, κ(αί) κατά 

την ενοιαν αυτού θέλωμεν πράξη ώς ή διαταγήσας, κ(αι) με άκόλουθον πρώτην εύ-

καιρίαν θέλωμεν πέμψη τακτικόν αυτών κατάλογον. 

εσμεν δε με δλον βαθύτατον Σέβας 

την 18.-Μαΐου 1851 ό Δήμαρχος κ(αί) οι Σύμβουλοι 

εν Πάτμω Ευστράτιος Βασιλείου 

Μ: φτέρης, Σ: Παγκαλ,ος 

'/ω.- 'Αλεξάνδρου 
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μέτ ραγιπ πασσά, χαλήλ πασσά, και 'Ισμαήλ Πασσά, και ζητούσα δικαιοσύνην, 

ουδέν επραξεν, διότι όταν προησθάνετο, ότι έμελλε να καταδικασθή έγένετο άφαντος, 

όταν πάλιν παρήρχετο ή καταζήτησις, εμφανιζόμενος εν μέσω ημών ένοπλος, έπα-

πειλοϋσεν 'όλων ημών ανεξαιρέτως την ζωήν. ώστε δια τον άναπόφενκτον κίνδυνον 

τον όποιον διετρέχομεν οπόταν εΐχομεν υπό τάς όψεις μας τοιούτον κακούργον 

ετι δε και δια την ελλειψιν ενόπλου εκτελεστικής δυνάμεως, ποτέ δέν ήδυνήθη ή 

Δημαρχία της Νήσου μας να κατορθώση την σύλληψί του και παοάδοσίν του εις τάς 

χείρας της Δικαιοσύνης κατά τάς περί τούτου αλλεπάλληλους οιαταγάς τών προκα

τόχων της ημετέρας ύψηλότητος. άλΧ ό ρηθεις δέν ηύχαριστεϊτο, δτι άποφεύγων 

την καταδίοξιν τών νόμων, έμενεν εως τούδε ατιμώρητος, άλλα βλ,έπων άτι οι νιοι 

τον αυτού φονευθέντος Πέτρου σταματ'ιον ήληκιόθησαν και ύποπτεύων, άτι ένδε-

χόμενον ήτον να πάθη ποτέ άπ αυτούς, εγεινε θρασίτεοος και έκήρνττεν αναφανδόν 

δτι θέλει εξοντώσει δλην αυτού την οίκογένειαν. Είμεθα μάλιστα οίκοθεν πληροφο

ρημένοι, δτι τού είχε δοθή προειδοποίησες από μέρονς ενός εκ τών μελών της οικο

γενείας αυτής, νά μη διαβαίνη μέ τρόπον πεισματικόν έμπροσθεν της οικίας τον θύ

ματος τον δια νά μην έξάπτη μέ τούτο της έκδικήσεως το πάθος, αυτός δμως έκώ-

φενεν, έπαυξάνων τάς κατά της οικογενείας αυτής άπειλάς του, και ετι μάλλον 

εξαγριούμένος. Καθ' δλα λοιπόν τά διδόμενα, φαίνεται δτι ό προειρημένος i^an'aç 
Γεώργιος Πέτρον, έκδίκησιν μελετήσας τού πατρικού αίματος, επετέθη κατά τον 

φονέως τού πατρός του, εν ώ ούτος διέβαινεν, ένοπλος πάντοτε, έμπροσθεν τής οικίας 

τον. και τον έθανάτωσεν δια πυριβόλου δπλου και ξίφους. 

Δέν έννοούμεν δια τούτων υψηλότατε, κρίσιν τινά νά έπιφέρωμεν επί τής φο

νικής ταύτης σκηνής, υπέρ τον μεν και κατά τούδε εκφραζόμενοι, διότι ή ανθρωπο

κτονία, δπως δήποτε και αν θεωρηθή, είναι τό στνγεοώτερον δλων τών κακονργη-

μάτων, και ή περί τούτον κρίσις ανάγεται εις την δικαιοσύνην τών καθεστώτων νό

μων τής Κραταιός αυτοκρατορίας. 

Χρέος -ημών δμως άπαραίτητον, και 'Ιερόν εν ταυτώ θεωρονμεν, τό νά δώσωμεν 

εις την ήμετέραν νψηλότητα ννξιν τινά περί τής ποιότητος τού ανθρώπου διαγωγής 

τού φονευθέντος, ίνα φωτισθή άποχρόντως περί τής ποιότητος τού άνθρωπου. Ό 

απόστολος φραγκονλης, πριν ή πράξει τον φόνον τον πέτρον σταματίον, εγεινεν 

αυτουργός άλλον πλέον θηριώδονς και πλέον θεοστνγονς εγκλήματος, εθανάτωσε δη

λαδή προεσκεμένως και παρρησία την μητέραν τον. και την μιαράν ταύτην φονικο-

τάτην την εθεωρει μάλιστα καύχημα τον ό άθλιος, έκτοτε δέ εθεωρείτο κοινώς ώς 

ό πλέον αποτρόπαιος και βδελνκτός άνθρωπος τής Νήσου μας. εξ' δτου δέ έβαψε 

τάς μιαιφόνους χείρας τον και εις τον δευτέρου θύματος του τό αίμα, κατέστη πλέον 

μάστιξ ανυπόφορος τής μικράς κοινωνίας μας. ό 'Ιερός ημών Κλήρος, τα μέλη τής 

Δημαρχίας μας, οι πρόκριτοι τής Νήσον, οι πλέον ενάγωγοι πολίται οι πάντες εν 

évi λόγω, εξνβρίζοντο αναφανδόν νπ' αυτού εις τά τιμιώτερα και τιμαλφέστερα, μέ 

τάς πλέον βάναυσους και καπηλικάς ύβρεις, καί ουδείς άπετόλμα να τού κάμη την 

παραμικράν παρατήρησιν, διότι έτοιμος ήτον πάντοτε νά θύση και άπολέση άδια-

κρήτως τον τυχόντα, τοιούτος εν συντόμω ειπείν ήτον ο περί ό λόγος άνθρωπος. 

ταύτα έκθέτοντες προς την ύμετέραν νψηλότητα κατά τό έπικείμενον ήμΐν 

χρέος, προσθέτομεν συγχρόνως, δτι όψέποτε έμφανισθή ενταΰθα ό φονεύς τού είρη-

μένου άνθρωπου, θέλωμεν προηπαθήσει δσον τ'· δυνατόν μετά τον ημετέρου μου-
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δίρη δια την σύλληψιν και άπαγωγψ του αΐ<τ<ΊΟι. εφ' ώ και ΰποσημειοΰμεΟα, της 

υμετέρας υψηλότητος. 
δοϋλοι ταπεινοί 

6 \>)μαρχος και οι Σύμβουλοι 

Ευστράτιος βασιλ.είου 

Σταμάτης Μονζάκης 

Π. φερεντινος 

'Ανάστασης Φερεντινος 

Έν Πάτμο) την 23: ψεβροναρίου 1859 

οι πρόκρητοι της Νήσου 

Παύλος Κεφαλιανος 

Κωνσταντίνος Σώκος 

Ν. ρουμπίνης 

Σ. Κεψαλιάνος 

Lo Π Μαλανδράχης 

δημήτριος μαθιουλάκης 

'Αθανάσιος Γ. Ξανθόπουλος 

Ί. Σακκε/.ίιον 

Γεο)ργιος Α. Άσημι'τσης 

Μιχαήλ Β. Μελιγιάνης 

Σταϋοος Γ. Πολ.υχρονότιου/,ος 

παναγίς κολώνι ς 

δια τον άγραματο άναστασηο φτέρη 

τον γράφο μιχαηλ φτέρης 

μαρινος μελαχρινός 

Σ. Σικελιανός 

Αημητριος Μινιεστρης25 

Χρυσόστομος Φλίορεντής 

Ό διορισμός τοϋ Στ. Πέτρου ώς ύποπρόΐενου της Ράγουσας στην Πάτμο (1803) 

25. 'Αρχείο Δήμου Πάτμου, βφλ. 6ον, e 162-164. 
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