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ΔΕΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΤΣΑΒΑ

Προλογίκά

Οι πληροφορίες που έχουμε για την κλεφταρματολική οικογένεια των 
Πιτσάβα-Πιτζάβα είναι ελάχιστες. Φαίνεται ότι κατάγονταν από την περιοχή 
του Ολυμπου, όπου κυρίως έδρασαν. Ένα μέλος της οικογένειας, ο Μεθό
διος Πιτζιάβας1, ήταν ηγούμενος, στα 1827, στη Μονή του οσίου Διονυσίου 
του Ολυμπου2. Στα 1835, ένας Πιτσάβας ήταν αρματολός στην περιοχή του 
Ολυμπου έχοντας στη δύναμή του 70 άνδρες3. Πρόκειται, μάλλον, για τον 
Αναγνώστη Πιτσάβα, ο οποίος αναφέρεται, σε ένα έγγραφο του 1836, ως 
«καπετάνιος εις Λιτόχωρον (από χωριά είς Όλυμπον)»4.

Σε ένα έγγραφο του Αγγλου προξένου της Θεσσαλονίκης Ch. Blunt5, με 
χρονολογία 30.5.1837, αναφέρεται ότι ο καπετάνιος του Ολύμπου Πιτζάβας 
λεηλατούσε τα χωριά του Πηλίου και ότι συνελήφθη με μία σκούνα γεμάτη 
λάφυρα. Το έγγραφο αυτό, σε μετάφραση6, αναφέρει τα εξής:

«Έχω την τιμή να πληροφορήσω την εξοχότητά σας ότι, ελληνικά πολε
μικά πλοία αιχμαλώτισαν έναν από τους αρχικλέφτες ή καπετάνιους του 
Ολύμπου, με 80 από τους συντρόφους του και μία σκούνα φορτωμένη με 
λάφυρα. Από όσα κατάφερα να μάθω, ο αρχηγός αυτός που ονομάζεται 
Πιτζάβας, με 120 άνδρες έχει γίνει, για κάποιο διάστημα στο παρελθόν, ο 
τρόμος των χωριών κοντά στον Βόλο και κατάφερε ως τώρα να αποφεύγει 
όλες τις προσπάθειες του Εμίν πασά για σύλληψή του. Καθώς όμως τον 
καταδίωκαν υπέρτερες δυνάμεις, κυρίευσαν μία ελληνική σκούνα, φόρτωσαν 
σ’ αυτήν όλα τα λάφυρα και ανάγκασαν τον καπετάνιο να αποπλεύσει. Λίγο 
μετά τον απόπλου συνάντησαν τη σκούνα τυχαίως ελληνικά πολεμικά πλοία,

1. Πιτζιάβας < Πιτζάβας- η ουράνωση του φθόγγου a είναι κοινό φαινόμενο οτα βόρεια 
γλωσσικά ιδιώματα (στάρι > σηάρι, τσάι > τπιάί).

2. Βλ. Στέφ. Παπαδόπουλος, «Μακεδονικά Σύμμεικτα», Μακεδονικά 6 (1964-1965) 160-
161.

3. Βλ. Κοσμάς Θεσπρωτός - Αθανάσιος Ψαλίδας, Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου (...), 
εκδόσεις της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964, σ. 88.

4. Βλ. Ντίνος Κονόμος, «Θεσσαλοί αγωνιστές της Εθνεγερσίας και τα επαναστατικά τους 
σχέδια για την απελευθέρωση της αλυτρώτου Ελλάδας. 'Ενα ανέκδοτο κείμενο του 1836», Θεσ- 
σαλικά Χρονικά 10 (Αθήναι 1971) 58.

5. Βλ. Κων. Βακαλόπουλος, «Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης, 1796-1840, σύμφωνα με ανέκ
δοτες εκθέσεις ευρωπαίων προξένων», Μακεδονικά 16 (1976) 135.

6. Ευχαριστώ τον Σταμάτη Σπανό για τη μετάφραση του εγγράφου.
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την κατέλαβαν και την οδήγησαν σε μία νέα πόλη, κοντά στον Βόλο, στη 
Μιτζέλα7, όπου οι αιχμάλωτοι θα περάσουν από καραντίνα. Το ποσό των 
λεηλατημένων, το οποίο βρέθηκε πάνω στη σκούνα, λέγεται ότι είναι πολύ 
μεγάλο (...)»8.

Σε μία επιστολή του, ο Στέφανος Καλαμίδας9, καπετάνιος από τη Μι- 
τζέλα, αναφέρει ότι ο καπετάνιος «Πεψέβας10 (= Πετσάβας) Ολύμπιος» 
απελευθέρωσε στη Σκόπελο, τον καιρό του Αγώνα, δύο αιχμαλώτους: έναν 
Ιουδαίο και ένα μπεόπουλο από τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό προϋποθέ
τει κάποιες επαφές και γνωριμίες του με τη Θεσσαλονίκη.

Το φθινόπωρο του 1823 βρισκόταν στη Σκιάθο ο Μιχάλης Πιτσάβας, στο 
πλευρό του Διαμαντή Νικολάου Ολυμπίου. Όταν ο τελευταίος εγκατέλειψε 
τραυματισμένος το πολιορκημένο, από τον ίδιο, κάστρο της Σκιάθου, άφησε 
στη θέση του τον Μιχάλη Πιτσάβα11. Οχτώ χρόνια μετά (1831), ο Μιχάλης 
Πετσάβας βρισκόταν στη Σκόπελο. Τον Ιούνιο του 1831, λόγω κάποιας δια
φοράς του με έναν πρόκριτο του νησιού, έφυγε από κει12. Σκοτώθηκε στην 
Αράχοβα, την επόμενη χρονιά (1832)13.

Ο Αναγνώστης Πιτσάβας πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821 και 
μετά τη λήξη της εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα. Το όνομά του περιλαμβάνεται 
στο μητρώο των αξιωματικών με την παρατήρηση ότι υπηρέτησε ως αξιωμα
τικός σε όλον τον Αγώνα14, ενώ, σύμφωνα με άλλον ερευνητή, περιλαμβάνε

7. Πρόκειται για τη Νέα Μιτζέλα, τη σημερινή Αμαλιάπολη του Αλμυρού. Ιδρύθηκε μετά 
τη δημιουργία του ελληνικού κράτους για να εγκατασταθούν εκεί οι κάτοικοι της παλιάς Μι- 
τζέλας του Πηλίου, την οποία έκαψαν οι Τούρκοι το καλοκαίρι του 1828. Βλ. Γιάννης Κορδά- 
τος, Ιστορία της επαρχίας Βόλου καί Αγιός, Αθήνα 1960, σ. 810.

8. Ο Κων. Βακαλόπουλος (ό.π., σ. 118) αναφέρει ότι ο Πιτσάβας αυτός συνελήφθη στα 
Τρίκαλα το 1838 με 45 συντρόφους του και εκτελέστηκε στη Λάρισα. Τεκμηριώνει την αναφορά 
του αυτή με ένα άλλο έγγραφο του προξένου Ch. Blunt {ό.π., σ. 143) της 1.6.1838, όπου όμως 
αναφέρεται ο κλέφτης Pitzaris, δύο φορές. Φρονούμε ότι το επώνυμο Πιτζαρής ή Πίτζαρης δεν 
έχει καμία σχέση με το επώνυμο Πιτζάβας και επομένως το συμβάν στα Τρίκαλα του 1838 δεν 
αφορά κάποιον Πιτσάβα.

9. Βλ. Ανώνυμος, «Δύο επιστολαί του Στεφάνου Καλαμίδα», Θεσσαλικά Χρονικά 1 
(1930) 102. Πρβλ. Αθ. Ε. Καραθανάσης, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, 1800-1825, Μία εικυσιπε- 
νταετία εν μέσω θυέλλης, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 55.

10. Πρόκειται για παρανάγνωση της επιστολής του Καλαμίδα ή για τυπογραφική αβλε
ψία.

11. Βλ. Γιώρ. Θωμάς, Ο Πηλιορείτης οπλαρχηγός Ι'ιώργης Ζορμπάς, 1788-1856, Βόλος 
1983, σ. 78.

12. Βλ. Γιάννης Κολιόπουλος, Ληστές. Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα του Ι9ου αιώνα, Αθή
να 1979, σ. 18.

13. Βλ. Γιώργος Χιονίδης, «Ανέκδοτα έγγραφα και άγνωστα στοιχεία για κλεφταρματο- 
λούς και για την Επανάσταση (1821-1822) στη Μακεδονία και ιδιαίτερα στον Όλυμπο», Μα
κεδονικά 20(1980) 134.

14. Βλ. Γιώργος Χιονίδης, «Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι 
Μακεδόνες», Μακεδονικά 12 (1972) 47.
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ται στο μητρώο των υπαξιωματικών15. Το 1842 ο γραμματέας των Εσωτερι
κών Χρ. Χρηστίδης πρότεινε να του δοθεί σύνταξη 45 δρχ. για να συντηρήσει 
την εξαμελή οικογένειά του16, η οποία το 1865 ήταν δεκαμελής (έγγραφο 1).

Στις παραπάνω πληροφορίες θα προσθέσουμε αρκετές ακόμα, χάρη στα 
δέκα έγγραφα, τα οποία θα παρουσιάσουμε αμέσως παρακάτω.

Τα έγγραφα των Αναγνώστη και Μιχάλη Πιτσάβα

Τα έγγραφα του φακέλου «Αναγνώστης Πιτσάβας» φυλάσσονται στο 
κουτί 175 (παλιά κατάταξη) του Αρχείου των Αγωνιστών της Εθνικής Βι
βλιοθήκης. Είναι συνολικώς δέκα: εννιά του Αναγνώστη και ένα του Μιχάλη 
Πιτσάβα.

Τα έγγραφα τον Αναγνώστη Πιτσάβα

Τα έγγραφα του Αναγνώστη Πιτσάβα είναι τα εξής:
1) Μία αίτησή του, την οποία υπογράφει ως ανθυπολοχαγός στις 4.5. 

1865 στη Χαλκίδα όπου μάλλον είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς. Σ’ αυτήν 
αναφέρει τα εφτά πιστοποιητικά που του είχαν χορηγήσει διάφοροι αρχηγοί 
του Αγώνα, χάρη στα οποία τεκμηριωνόταν η προσφορά του στην Πατρίδα. 
Αναφέρει επίσης την οικονομική συνεισφορά στον Αγώνα του θείου του Μιχά
λη και τον θάνατό του (1832) στην Αράχοβα. Για την όλη προσφορά του η 
Κυβέρνηση του απένειμε, το 1847, τον βαθμό του ανθυπολοχαγού με μισθό 
57 δρχ. Παραπονείται διότι άλλοι, μολονότι πρόσφεραν ελάχιστα στον Αγώ
να, αμοίβονταν πλουσιοπαρόχως, ενώ αυτός, γέρος πια, έπρεπε να συντηρεί, 
με τη σύνταξη των 57 δρχ. τη δεκαμελή οικογένειά του. Με τις ενέργειές του, 
του 1865, επεδίωκε να βελτιώσει την οικονομική κατάστασή του, με την αύξη
ση της σύνταξης.

2) Το υπ’ αριθ. 446/5.5.1832 έγγραφο του «επί των Στρατιωτικών Γραμ
ματέα» Κ. Ζωγράφου, σταλμένο από το Ναύπλιο προς τον «γενν(αιότατον) 
ταγματάρχην κ. Αναγ. Πετσιάβαν». Σ’ αυτό αναφέρεται ότι ο Αναγν. Πιτσά- 
βας είχε στείλει την 1.5.1832 μία αναφορά του στη Γραμματεία με άλλη 
εσώκλειστη των αξιωματικών «των υπό την οδηγίαν του μακαρίτου αδελ
φού»17 του, με την οποία ζητούσε κάποια «διπλώματα», προφανώς αποδει

15. Βλ. Γιώρ. Θωμάς, ό.π., σ. 167.
16. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, «Ένα έγγραφο του 1842 για 12 Θεσσαλούς και Μακεδόνες 

πρόσφυγες της Αταλάντης», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 35 (1999) 167 και 170.
17. Εάν ο μακαρίτης ήταν αδερφός του Αναγνώστη έπρεπε να είχε και αυτού κάποιο έγ

γραφο, το οποίο θα υπέβαλε με τα άλλα. Το γεγονός, επιπλέον, ότι ο ίδιος στην αίτησή του δεν 
κάνει λόγο για κάποιον αδερφό του αλλά για τον θείο του Μιχάλη, μας υποχρεώνει να θεωρή
σουμε ως λάθος την αναφορά του Γραμματέα των Στρατιωτικών. Το έτος.(1832) του θανάτου 
του «αδελφού» είναι αυτό του θείου Μιχάλη Πιτσάβα. Ο Γ. Χιονίδης («Ανέκδοτα έγγραφα»,
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κτικά για τη συμμετοχή του στον Αγώνα. Η Γραμματεία του ανακοινώνει την 
ανάθεση της διοίκησης του σώματος του μακαρίτη «αδελφού» του και εύχεται 
να αναδειχθεί άξιος της τιμής που του έκαναν. Σχετικώς με τα «διπλώματα» 
τον πληροφορεί ότι η αρμοδιότητα της χορήγησής τους ανήκει στην Εθνική 
Συνέλευση, η οποία θα συγκαλούνταν συντόμως, και όχι στην Κυβέρνηση.

3) Το υπ’ αριθ. 495/7.5.1832 έγγραφο, επίσης του γραμματέα των Στρα
τιωτικών Κ. Ζωγράφου, σταλμένο από το Ναύπλιο προς τον «γεν(ναιότατον) 
ταγματάρχην κ. Αναγν. Πετζάβα». Από το έγγραφο αυτό πληροφορούμαστε 
ότι ο Αν. Πιτσάβας βρισκόταν στο Ναύπλιο στις αρχές του Μάη του 1832 και 
ότι στις 6 του μήνα είχε υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία ζητώντας, μάλλον, 
να προσκολληθεί με το σώμα του στη δύναμη κάποιου αρχηγού. Ο Κ. Ζω
γράφος του ανακοινώνει ότι το σώμα του θα αποτελεί στο εξής μέρος του 
σώματος του αρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη.

4) Ένα έγγραφο-διαταγή του αρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη, σταλμένο 
από την Αταλάντη στις 23.6.1832 προς τον ταγματάρχη Αναγν. Πετζάβαν, 
«εις Βαρβά»18. Ο αρχηγός τον ενημερώνει για την επιθεώρηση των στρατευ
μάτων της Ανατολικής Ελλάδας. Αυτήν τη στιγμή ο επιθεωρητής βρισκόταν 
στη Λιβαδειά και συντόμως θα έφθανε στο σώμα του. 'Οφείλε λοιπόν να ετοι
μάσει τους στρατιώτες του για την επιθεώρηση.

5) Το υπ. αριθ. 13/1.7.1832 έγγραφο του γενικού επιθεωρητή της Ανατο
λικής Ελλάδας Ν. Χρυσοβέργη, σταλμένο από τη Μονή του Προφήτη Ηλία 
του Κάρκαρι19 «προς τον οπλαρχηγόν κύριον αναγνώστην Πετζάβα, εις 
Κάρκαρι». Ο επιθεωρητής τον προσκαλεί να παρατάξει για επιθεώρηση το 
σώμα του αυτήν την ημέρα.

6) Το υπ’ αριθ. 652/14.2.1833 πιστοποιητικό της «Επαρχιακής Δημογε
ροντίας» των Νέων Πατρών20, το οποίο συντάχθηκε στον Αγά21 της Υπάτης 
και υπογράφουν οι δημογέροντες Κ. Μπίτζος καί Γ. Μαγουλάς. Ο Αναγν. 
Πιτσάβας υπηρέτησε για δύο μήνες στην περιοχή της Υπάτης «τιμηος χωρίς 
να ενοχλίση κάναν πολήτην». Φεύγοντας για το Ναύπλιο «τον εφόδιασαν με 
(το) παρόν ενδηκτικόν της καλής του διαγωγής».

7) Ένα πιστοποιητικό του Νικολάου Κριεζώτη, το οποίο συντάχθηκε στην 
Αθήνα στις 21.11.1843. Ο Κριεζώτης πιστοποιεί ότι ο Αναγν. Πετζάβας ήταν 
ήδη κάτοικος της Χαλκίδας. Από το 1822 μέχρι το 1828 πολέμησε κάτω από

ό.π., ο. 134) δέχεται την ύπαρξη αδελφού.
18. Δεν έγινε δυνατό να προσδιορίσουμε το τοπωνύμιο Βαρβά.
19. Η μονή αυτή, την οποία δεν έγινε δυνατό να προσδιορίσουμε, πρέπει να βρισκόταν στην 

περιοχή της Βοιωτίας.
20. Νέες Πάτρες- η Υπάτη της Φθιώτιδας.
21. Φαίνεται ότι η συμμετοχή του στο κίνημα των Μακρυγιάννη-Καλλέργη (3.9.1843) 

υπήρξε η αιτία της αποστράτευσής του το 1847 και η μη ικανοποίησή του στον βαθμό που επε- 
δίωκε.



Δέκα έγγραφα των Ολυμπίων αγωνιστών Αναγν. και Μιχ. Πιτσάβα 175

τις διαταγές του, επικεφαλής 100-300 ανδρών. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες, 
οι οποίες όμως δεν κατονομάζονται, μαζί με τον θείο του Μιχάλη Πετζάβα, 
που έπεσε «υπέρ Πατρίδος άγωνιζόμενος». Ο Αναγν. Πετζάβας συμμετείχε 
και στο Κίνημα της 3ης του Σεπτεμβρίου 184 322 και «εδειξεν γενναιον χαρα
κτήρα καί ζήλον άπερίγραπτον υπέρ τής γενικής ευημερίας του ’Έθνους». Το 
πιστοποιητικό αυτό χορηγήθηκε στον Αναγν. Πετζάβα για να διεκδικήσει το 
αργυρό αριστείο, δηλαδή για να διεκδικήσει μεγαλύτερο βαθμό από τον βα
θμό του ανθυπολοχαγού που του είχε χορηγηθεί.

8) Ένα άλλο πιστοποιητικό, το οποίο συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 20. 
12.1844, και υπογράφουν οι Ιωάννης Κωλέττης, Δρόσος Μανσόλας, Χριστό
φορος Περραιβός, Αδάμ Δούκας και Χριστόδουλος Χατζηπέτρος. Οι παρα
πάνω πιστοποιούν ότι ο Αναγν. Πετζάβας, ένας από τους Ολύμπιους οπλαρ
χηγούς, πήρε μέρος στην Επανάσταση του Ολυμπου, κάτω από τις διαταγές 
αρχικώς του Διαμαντή Νικολάου Ολυμπίου και μετά του Καρατάσου. Μετά 
την αποτυχία της επανάστασης αυτής κατέβηκε στη Νότια Ελλάδα, μάλλον 
στην περιοχή της Εύβοιας, και συμμετείχε σε πολλές μάχες στην Εύβοια, στη 
Σκιάθο, στην Αταλάντη και στο Τρίκερι. Λόγω της συμμετοχής του στον Αγώ
να έχασε όλη την περιουσία του «έν τή πατρίδι του Όλύμπψ».

9) Άλλη μία αίτηση του Αναγν. Πιτσάβα, την οποία έστειλε στις 30.6. 
1872 προς την «Επιτροπήν τού Ιερού ’Αγώνος», στην Αθήνα. Αυτόν τον και
ρό είχε πληροφορηθεί ότι αυτός και ο πεθερός του Αθανάσιος Στουρνάρας 
είχαν ταχθεί στην έκτη τάξη των αξιωματικών. Το γεγονός αυτό τον λύπησε 
και γι’ αυτό ζητάει, με τη νέα αίτησή του, από την Επιτροπή να επανορθώσει 
«τά άδικήματα ταΰτα».

Το έγγραφο του Μιχάλη Πίτσάβα

10) Το υπ’ αριθ. 1105/15.9.1828 έγγραφο, το οποίο απέστειλε από τη 
Σκόπελο στον Μιχαλιό Πιτζάβα ο έκτακτος επίτροπος των Βόρειων Σπορά- 
δων Αναστάσιος Λόντος. Από το έγγραφο αυτό πληροφορούμαστε ότι τον 
Σεπτέμβριο του 1828 ο Μιχ. Πιτσάβας βρισκόταν στη Σκόπελο. Γνωρίζοντας

22. Θεαααλός αγωνιστής του 1821 από τα Κούτσενα, σήμερα Στουρναρέικα, των Τρικά
λων, εξάδερφος του καπετάν Νικολού Στουρνάρη. Αυτός είχε πεθάνει πριν το 1844, καθώς προ
κύπτει από ένα πιστοποιητικό του φακέλου του (στο κουτί 200). Η χήρα του Αγόρω σε σχετική 
αίτησή της (Λαμία, 26.4.1846) αναφέρει ότι είχε αποκτήσει μαζί του ένα γιο και τέσσερες κόρες. 
Στο πιστοποιητικό των αρχηγών (7.12.1844) αναφέρεται ότι δυστυχούσε και δεν είχε την δυ
νατότητα «να έξοικονομήση τήν υπανδρείαν των λοιπών θυγατέρων αυτής». Το γεγονός αυτό 
μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι ο Αναγνώστης Πιτσάβας είχε νυμφευθεί μία από τις κόρες της 
πριν το 1844. Μία δεύτερη αίτηση της Αγόρως Αθ. Στουρνάρη υπέβαλε, στις 2.5.1865, «Προς 
τήν έπί τής έξετάσεως των δικαιωμάτων αγωνιστών επιτροπήν» ο πληρεξούσιός της Αναγνώ
στης Πιτσάβας από τη Χαλκίδα.
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την οικονομική δυσπραγία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αποφάσισε 
να προσφέρει στον εκπρόσωπό του στις Βόρειες Σποράδες 5.000 γρόσια. Ο 
Λόντος, που έλαβε τα χρήματα με μία αναφορά του Μιχ. Πιτσάβα την ίδια 
μέρα, τον επαινεί για την ενέργειά του αυτή, την οποία θα γνωστοποιούσε 
στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και μετά θα τον ενημέρωνε για το τι 
πρόκειται να κάνει τα 5.000 γρόσια.

Στη συνέχεια εκδίδουμε τα δέκα έγγραφα των Αναγνώστη και Μιχάλη 
Π ιτσάβα.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΤΣΑΒΑ

1

Προς τήν Σεβαστήν επιτροπήν
Χαλκίς τήν 4 Μαΐου 1865 τών εκδουλεύσεων τών αγωνιστών.

"Αμα άρξαμένου τοϋ ύπέρ άνεξαρ/τησίας άγώνος, φλαιγόμενος άπό τοϋ 
προς / τήν πατρίδα έρωτος, έρρίφθην εις αυτόν / μέ τούς υπό τήν οδηγίαν 
μου στρατιώτας, /καί τό προς αυτήν χρέος μου έξεπλήρωσα / ώς εξάγεται εκ 
τοϋ από 21 Νοεμβρίου 1843/πιστοποιητικού τοϋ Στρατηγού Ν. Κριεζώτη, /εκ 
τοϋ άπό 20 Δεκεμβρίου 1844 όμοιου / τών Χρίστου Χ”πέτρου, Ί. Κωλέτου, Δ. 
Μανσόλα / Χρ. Περαιβοϋ καί Αδαμ. Δούκα, δι ’ ο καί ήξιώθην / παρά τής 
τότε Κυβερνήσεως τοϋ βαθμοϋ τοϋ ταγ/ματάρχου, ώς έξάγηται εκ τών άπό 5 
καί 7 Μαΐου / 1832 δύο εγγράφων τοϋ επί τών στρατιωτικών / Γραμματέως 
Κ. Ζωγράφου καί τών άπό 23 Ιουνίου / καί 9 Ιουλίου ύπ’ άριθ. 13 όμοιων 
τών γενικών / επιθεωρητών τών κατά τήν ανατολικήν Έλλά/δα εθνικών δυ
νάμεων Βάσου Μαυροβουνιώ/του καί Νικολ. Χρυσοβέργη καί χρηματικός 
θυ/σίας συνεισέφηραν ό θείος μου ού μόνος

ο. 2 Μιχαήλ Πιτζάβας φονευθείς είς τήν μά/χην τής Αράχοβας, κατά τό 
έτος 1832, /ώς εξάγεται εκ τοϋ ύπ’ άριθ. 1105 τής 15 / 7βρίου 1828 εγγράφου 
τοϋ εκτάκτου έπιτρό/που Αναστασίου Δόντου. απέναντι δε όλων τού/των μό
νον τόν βαθμόν τοϋ άνθυπολοχαγοϋ / ήξιώθην κατά τό έτος 1847, μέ μισθόν 
δρα/χμών 57 καί τούτον διά τάς νέας μου έκδου/λεύσεις.

Δέν εννοώ ότι αί προς τήν πατρίδα έκ/δουλεύσεις είναι δάνειον άποδι- 
δόμενον / είς τήν προθεσμίαν καί ότι ή έκπλήρωσις / τοϋ προς τήν πατρίδα 
χρέους εξάπαντος πρέπει / νά άμοίβεται. άλλ ’ όταν έθυσίασα τό ώραι/ότερον 
μέρος τής ζωής μου είς έκπλήρωσιν / τοϋ προς τήν πατρίδα χρέους μου, όταν 
τήν/εποχήν τής άποκτήσεως περιουσίας κατηνά/λωνα είς τάς ύπέρ πατρίδος 
μάχας, εκ τών / όποιων μόνον πληγάς καί έξαντλημένην εκ / τών κόπων καί 
τών στερήσεων ζωήν διατήρη/αα, όταν άλλοι ελάχιστα είς τήν πατρίδα 
θυσι/άσαντες άμοίβονται πλουσιοπαρόχως, νομίζω / ότι καί ή πατρίς χρέος
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έχει νά δόση άρτον/εις τήν εκ δέκα ψυχών οίκογένειάν μου, εις/τήν οποίαν 
μόνος πόρος είναι ή εκ 57 

σ. 3 δραχμών σύνταξίς μου.
Εύελπίξομαι ότι ή Σεβαστή έπιτρο/πή, εις τινά μέλη είναι έν γνώσει τών / 

έκδουλεύσεών μου, θέλει άποδόσει άνά/λογον τού γήρατος καί τής πολυ
μελούς μου / οικογένειας πόρον.

ύποσημειοϋμαι εύσεβάστως 
όάνθυπολοχαγός 

Ά. Πετσάβας
Έπισυνάπτοντα τα έν τή παρούση άνα- 
φερώμενα επτά έγγραφα αποδεικτικά τών 
έκδουλεύσεών μου.

2

Ελληνική Πολιτεία
Γραμματεία Στρατιωτικών
Κλάδος Προσωπικού
Γραφεΐον
Τμήμα
Άρ. 446

Προς τον Γενν. ταγματάρχην κ. Άναγ. Πετσιάβαν

Έλήφθη ή άπό 1. τού παρόντος άναφορά σας μετά τής έγκλειο/μένης 
τών άξιωματικών κάλ. τών υπό τήν οδηγίαν τού μακαρίτου άδελ/φοϋ σας.

Ή Κυβέρνησις κατά τήν εφεσίν των καί διά τάς προς τήν πατρί/δα έκ- 
δουλεύσεις σας, άνατίθησιν εις υμάς τήν διοίκησιν τού υπό τόν /μακαρίτην 
άδελφόν σας Σώματος. Είναι δέ βέβαια, ότι θέλετε àva/δειχθή άξιος τής 
τιμής αύτής, προσπαθούντες όσον τό άπό μέρους / σας, νά φυλαχθή ή ησυχία 
καί ευταξία καί άποτρέποντες τούς υπό / τήν οδηγίαν σας άπό τάς καταχρή
σεις, αϊτινες βλάπτουν πολύ/ τόν στρατιωτικόν χαρακτήρα.

"Οσον δέ περί τών διπλωμάτων, τά όποια έξαιτεΐσθε, έπειδή / έντός 
ολίγου συγκαλείται ή Εθνική Συνέλευσις καί εις αυτήν / άνήκει νά σκεφθή 
περί τού ουσιώδους τούτου άντικειμένου, ή / Κυβέρνησις δέν δύναται νά 
πράξη τίποτε. Έστέ, όμως, βέβαιος/ότι τό Έθνος δέν θ’ άδικήση κανέναν.

Έν Ναυπλίφ τήν 5η Μαΐου 1832 
Ό επί τών Στρατ. Γραμματέας 

(τ.σ.υ) Κ. Ζωγράφος
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3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΟΣ Προσωπικού 
Άριθ. 495

Προς τόν Γεν. Ταγματάρχην κ. Αναγ. Πετζάβα 
Κατά την από -6- Μαΐου αιτησίν σας

Είδοποιεϊσθε κ. Ταγματάρχα ότι το υπό τήν οδηγίαν σας / σώμα, θέλει 
άποτελεί μέρος τοϋ όλου σώματος τοϋ άρχ/ηγοϋ Βάσιου Μαυροβουνιότον, 
τοϋ όποιον καί τάς δια/ταγάς θέλετε υπακούει:

Ό επιθεωρητής των κατά τήν α. έλλάδαν εθνικών στρατευμ. / κατά τάς 
οποίας έχω πληροφορίας, έφθασεν εις λειβαδίαν καί /μετ’ ολίγον μεταβαίνει 
διά νά επιθεώρηση τά εδώ στρατιωτικά / σώματα.

Διό προσκαλείσαι κ. Ταγματάρχα νά προπαρασκευάσης / τό υπό τήν 
οδηγίαν σου στρατιωτικόν σώμα διά τήν προσεγγίζουσαν / επιθεώρησιν ήτις 
μέλλει νά γίνη με τάς πλέον ακριβείς εξε/τάσεις καί προς οδηγίαν σου.

Ταλάντι τή 23 Ιουνίου ό αρχηγός
1832 Βάσος Μαυροβοννιότις

εν Ναύπλιο) τήν 7 Μαΐου 
1832

ό Γραμματεύς 
(τ.σ.υ) Κ. Ζωγράφος

4

Προς τόν Ταγματάρχην κ. Αναγν. Πετζάβαν 
εις Βαρβά

5
Γενικόν Έπιθεωρητήριον 
τής ανατολικής Ελλάδος 
'Αριθμός 13

Μονή τοϋ Πρ. ήλιου Κάρκαρι 
τήν 9 'Ιουλίου 1832

Πρός τόν οπλαρχηγόν κύριον άναγνώστην Πετζάβα 
εις Κάρκαρι

Προσκαλείσθε, κύριε οπλαρχηγέ, νά παρατάξετε σήμερον / τό υπό τήν 
οδηγίαν σας σώμα, εις τάς δύο ώρας πριν τής Μεσημβρίας / διά νά διέλθω
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τήν έπιθεώρησιν, διά τήν όποιαν είμαι επιφορτισμένος / παρά τής Κυβερνή- 
σεως.

Αέχθητε Κύριε οπλαρχηγέ τήν διαβεβαίωσιν τής 
προς υμάς έξαιρέτου μου ύπολήψεως.

Ό Γενικός Επιθεωρητής τής 
Ανατολικής Ελλάδος 

(τ.σ.υ) Ν. Χρυσοβέργης

6
Άριθ. 652

Ελληνική Πολιτεία
Ή έπαρχηακή Δημογεροντία Ν. Πατρών

Ό έπιφέρον άξιοματικός, ταγματάρχης / κ: "Αναγνώστης Πιτζάβας όμοϋ 
με τούς ν/πό αυτόν στρατιώταστου διέτριβαι "Ήτων εις τήν / ενταύθα έπαρ- 
χήαν τοποθετημένος τής Α. / "Ελλάδος. "Ηδι δέ ό ύπέρχετε εις ναύπληον 
έπειδή / δέ εις τάς δύω μηνών διάστημα όπου έστάθη εις τήν έπαρχήα μας 
έφέρθη τιμηος χωρίς νά ένοχλίση / κάναν πολήτην, διά τούτο τό διμογερο- 
ντήον τής / αυτής επαρχήας τον εφόδιασε τό παρόν ένδηκτικόν / τής καλής 
του διάγωγής διά νά τόν χρισημεύση εις άπό/δηξην

τήν: 14:Φρεβουαρίου 1833 Οί Δημογέροντες
έν αγά: Ν. Πατρών (τ.σ.υ) Κ. μπίτζος

Γ. μαγουλάς

1

<ΠΙΣΤ ΟΠ ΟΙ HTIK ΟΝ>

Ό υποφαινόμενος πιστοποιώ, ότι ό κ. Αναγνώστης Πετζάβας ολύμπιος, 
κάτοικος Χαλκίδος / έχρημάτισεν υπό τάς άμέσους οδηγίας μου άπό τού 
1822 μέχρι τού 1828. οδηγός πάντοτε / 100 μέχρι τριακοσίων στρατιωτών, 
καθώς καί ό θείος αυτού Μιχάλης Πετζάβας, πα /[[ρευ]]ρευθείς εις πολλάς 
ενδόξους μάχας, ό δέ θείος του επεσεν υπέρ Πατρίδος άγωνιζόμενος / ό δέ 
είρημένος "Αναγνώστης Πετζάβας καί κατά τήν 3. 7επτεμβρίου ε.ε. εδειξεν 
γενναϊον / χαρακτήρα καί ζήλον άπερίγραπτον υπέρ τής γενικής ευημερίας 
τού έθνους, διό/δίδω τό παρόν μου, προς γνωστοποίησιν τού τιμίου καί ενά
ρετου χαρακτήρος τού τοιού/του άγωνιστοϋ, προς άπόλαυσιν τού άνήκοντος 
έπαξίως βαθμού του καί τού άργυ/ροϋ άριστείου, ώς έδόθησαν καί εις τούς 
λοιπούς άγωνιστάς τής Πατρίδος.
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Έν Άθήναις την 21 Νοεμ. 1843 νικόλαος Κριζιώτι 
έποικυρεί τήν γνησιότητα τής άνω 

μιας υπογραφής 
Άθήναις τή 19, ΙΟβρίον, 1844 

Ό
έκπληρόνχρέη Δημάρχου
Δημαρχιακός Πάρεδρος 

(τ.σ.υ) Σω. Βενιζέλος

8

<ΠΙΣΤ ΟΠΟΙ HTIK ΟΝ>

Οί υποφαινόμενοι πιστοποιοϋμεν ότι ό κ. Άναγ. Πετσάβας / εις τών 
οπλαρχηγών ολυμπίων από τήν πρώτην / εκριξιν τής έπαναατάσεως εν 
όλύμπω, υπό τήν αρχηγίαν / τοϋ κ. Διαμαντή Ν. 'Ολυμπίου τό πρώτον καί 
τοϋ Καρα/τάσου μετά ταϋτα, έφάνη ώφέλημος με τούς υπό τήν όδη/γίαν του 
καί τότε καί εις πολλάς μετά ταϋτα περι/στάσεις, διακριθείς εις διαφόρους 
μάχας καί εν Όλύμπφ / καί έν εύβοίμ καί έν Σκιάθφ καί έν άταλάντη καί / 
έν Τρικέροις κ.λ.π. καί ύποστάς ζημίας καί άλλας / δαπάνας ου τάς τυχού- 
σας καί εις τάς άρχάς τοϋ άγώνος έν / τή πατρίδι του όλύμπω καί μετά 
ταϋτα κατά τό στρατιωτικόν /βαθμόν, εις ενδειξιν τών άνωτερω τώ δίδε/ται 
τό παρόν, ϊνα τώ χρησιμεύση έν καιρώ όπου / άνήκει. τήν 20 Δεκεμβρίου 
1844 έν Άθήναις.

Ιωάννης Κωλέτης
Δρ. Μανσόλας Χρ. Χ"Πέτρου
Χρ. Περραιβός 
Άδάμ Δούκας

σ. 2
έπικυροϋται ή γνήσιό της τών όπισθεν πέντε υπογρα

φών τών κυρίων Ίωάννου Κωλέττου, Δρόσου Μανσόλα, 
Χρ. Περραιβοϋ, Άδάμ Δούκα καί Χρ. Χ"Πέτρου.

Έν Χαλκίδι τήν 6 Σεπτεμβρίου 1850 
Ό Νομάρχης Εύβοιας 

(τ.σ.υ.) Ν. Δοιδορίκης
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9
Αθήναις 

30 Ιουνίου 1872
Προς

την Σ. Επιτροπήν τοΰ ίεροϋ 
Άγώνος

Αϊτησις
'Αναγνώστου Πιτσάβα

Γνωσταί είναι εις τήν επιτροπήν / τοϋ άγώνος αί θυσίαι μου καί / αγώ
νες μου. παρ ’ ελπίδα όμως / έπληροφορήθην ότι έτάχθην / εις τήν 6ην τάξιν 
τών Αξιωματι/κών προς δε καί ό πενθερός /μου Αθανάσιος Στουρνάρας / 
επίσης ετάχθη εις τήν εκτην / τάξιν τών Αξιωματικών.

Διό παρακαλώ τήν Σ. ταύτην / επιτροπήν νά επανορθώση / τά αδικήμα
τα ταϋτα.-

Εύπειθέστατος 
Ά. Πιτσάβας

10
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΤΣΑΒΑ

Αρ. 1105
Ελληνική Πολιτεία

Ό έκτακτος επίτροπος τών Βορείων Σποράδων 
Προς τον Γενναιότατον κ. Μιχαλιόν Πιτζάβαν

Έλαβον τήν σημερινήν άναφορά Σου, όμοϋ καί τά / γρόσια πέντε χιλιά
δες άρ. «5.000», τά όποια προσφέρεις διά / τήν έξοικονόμησιν τών άναγ- 
καίων εξόδων τοϋ τμήματος τούτου.

Είσαι άξιος επαίνων δι ’ αυτήν σου τήν προθυμίαν, τήν / όποιαν εδειξας 
εις βοήθειαν αύτοϋ τοϋ δυστυχούς Τμήματος. / Είθε νά σε μιμηθοϋν καί 
άλλοι.

Εν τοσούτφ περί αυτών τών χρημά(των), θέλει άναφερθώ εις / τήν Ά: 
εξοχότητα, τόν Σ. ημών Κυβερνήτην, καί αν ή εξοχότης του / εϋαρεστηθή τό 
νά χρησιμεύσουν εις αυτήν τήν άνάγκην, θέλει / τό άκολουθήσω, τουναντίον 
καί μέ διατάξη νά Σοί τά επιστρέφω / ή όπως άλλέως ν’ άκολουθήσω, δέν 
θέλει λείψω άμέσως νά / τό εκτελέσω.

Έν Σκοπέλω τή 15 7βρίου 1828 
ό έκτακτος επίτροπος 
Αναστάσιος Λόντος

ό Γραμματέας 
(τ.σ.υ) Κ. Τζερτίδης
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Εικ. 1. To έγγραφο του έκτακτου επιτρόπου των Βόρειων Σποράδων Αναστασίου 
Λόντου προς τον Μιχαλιό Πιτζάβα (15.9.1828)

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ



SUMMARY

Kostas Spanos, Ten Documents Concerning the Olympian Fighters 
Anagnostis and Mihalis Pitsavas.

The writer presents ten unpublished documents from the Fighters’ Ar
chives in the National Library in Athens, containing information about the 
lives of two fighters in the Greek War of Independence.

Anagnostis Pitsavas fought in the War of Independence from 1822 to 1828 
under the command of Nikolaos Diamandis Olymbios, Karatassos, and Niko- 
laos Kriezotis. He also took part in the revolution of 3 September 1843, two 
of the ringleaders of which were Makriyannis and Kaleryis.

His uncle, Mihalis Pitsavas, fought at his side between 1822 and 1828, 
and died in Arahova in 1832.
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