














































































































































θ Κατάλονος Μοναχών Μονής Άγ. Ίερουοαήήμ

Από :όν καιάΛογο ιού προσωπικού ιής Μονής Ιερουσαλήμ του έτους 1837 φαίνεται διι οί Μοναχοί
ιής Μονής τό έτος αΰιό ήσαν 27, έκ τών οποίων ο1 23 εύρίσκοντο εις την Μονήυ πρό του 1826, ένας δέ
έξ' αΰιών ήταν επιστάτης ιού Μετοχίου διαμένων είς Δελφούς.

^ Στόν κατάλογο φαίνεται καί 6 χρόνος κατά τόν όποιον ό καθ' ένας άπό αυτούς μπήκε ατό Μοναστήρι
σαν Μοναχός. Στόν κατάλογο αυτό ύπ'άρίθμ 12 είναι καί τό όνομα τού Πανφούτιου Χαρίτου ό όποιος
πίν εποχή ιής μάχης ήταν πράγματι 22 ετών καί είδοποίησε τόν Καραϊσκάκη ατό Δίστομο γιά τόν έρχο-
μό ιοϋ Μουαιάμπεη.

'Γη- Γτχ· Kyxi.'wx; S1o\':'k 'UpCKKra^ji^)

I. Διορισμός όπλαρχηγου οτήν Άράχωβα

Λίγες μέρες μετά τή μάχη. ήτοι πίν Ιην Δεκεμβρίου 1826. ό Καραϊσκάκης δρισε οπλαρχηγό τής Άρά-
χωβας ιόν Άρακωβίτη αγωνιστή Λουκά Καλπούζο μέ ιήν παρακάτω διαταγή του;

"Πρός τόν Καπετάν Λουκάν Καλποϋζον.
Επειδή άπαιτεϊται ή έκλογή ενός όπλαρχηγοϋ τού χωρίου τής Ράχωβας, διά νά όδτιγήση ιά αρματα

αύτών, καί κατά κοινήν γνώμην τών άρμάτων τού χωρίου σου έκήέχθης συ όπήαρχπγάς των, καί ιήν έκήο-
γάν αύτήν τήν εθεσαν είς τήν έπίκρισίν μου, διά τούτο εγκριθείσης καί παρ'εμού ιής έκήογής ταύτης δυνά
μει τής ύπ άρίθμ διαταγής τής Σης Διοικήσεως, διορίζεσε όπήαρχηγάς ιού χωρίου Ράχωβας.

Διατάσσεσε ήοιπάν νά συναθροίσης έκατάν επίλεκτους έγχωρίους σιρατιώιας καί νά παρευρίσκεσε εις
to δεύτερον στρατάπεδον διά νά συναγωνίζεσε μετά τών λοιπών στρατευμάτων, έκτελών τά χρέη σου
ευτελώς, ώς καί οι λοιποί άπλαρχηγοί τής Επαρχίας Λεβαδείας.

Θέλεις δέ λαμβάνει τούς στρατιωτικούς μισθούς, διά τούς ύπά τήν όδηγίαν σου συστρατιώτας σου.
Οταν ήθελε δωθή μισθός καί εις δλα τά λοιπά στρατεύματα τού δευτέρου στρατοπέδου, έφ'δσον άνήκη,
καθώς καί δλοι οί λοιποί άπλαρχηγοί.

Σοί δίδετε προσέτι καί τά δικαίωμα νά στρατολογής άπά τά αρματα τού χωρίου σου δλους τούς έγχω-
Ρίους συστρατιώτας, καί νά τούς άδηγής είς τάς χρείας τής πατρίδος δταν ήθελε τά καλέση ή χρεία

Φιλοτιμήθητι λοιπόν νά φανής άξιος τής πράς σέ ύπολήψεως τών έγχωρίων σου καί έμού, φυλάτων
απαιτουμένην ευταξίαν τών συστρατιωτών σου.

Ό Γενικός 'Αρχηγός
Καραϊσκάκης

Τή 1 Δεκεμβρίου 1826 Ράχωβα
·οον τώ πρωτοτύπω τώ εν Παρτσίω

τή 22 Ιουλίου 1827 Ο επί τού Πολ. Γραμ. τής επικρατείας
Α. Βλαχόπουλος
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