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   Σα ηειεπηαία ρξόληα νη ζπρλέο αλαθνξέο ησλ εξεπλεηώλ ζηελ επαλάζηαζε ηεο 

Υαιθηδηθήο ην 1821 θάιπςαλ έλα ζεκαληηθό θελό ζηελ ηζηνξηνγξαθία πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, σζηόζν πάιη παξέκελαλ θάπνηα θελά πνπ θάληαδαλ 

απξνζπέιαζηα θαη αθνξνύζαλ θπξίσο ζε κεκνλσκέλεο πιεπξέο ησλ γεγνλόησλ ηεο 

επνρήο, όπσο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο κάρεο ηεο Ρεληίλαο, ησλ Βαζηιηθώλ, ηεο 

Καζζάλδξαο θ.η.ι., αιιά θαη ζηα πξόζσπα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο. Ζ ζύγρξνλε 

έξεπλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ αξρεηαθώλ ζπιινγώλ ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο κπνξεί πηα λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ αλάινγεο αζάθεηεο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

κηιάκε πηα γηα ζπγθεθξηκέλα νλόκαηα αγσληζηώλ αιιά θαη γηα ηνπο ηόπνπο 

θαηαγσγήο ηνπο.         

   Γλσξίδνπκε όηη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Καζζάλδξαο πνιινί θάηνηθνη ηεο 

Υαιθηδηθήο, πνπ είραλ εγθισβηζηεί ζηελ ρεξζόλεζν, θαηέθπγαλ ζηηο πνξάδεο θαη νη 

πεξηζζόηεξνη, γύξσ ζηηο 130 νηθνγέλεηεο, κεηνίθεζαλ αξρηθά ζηε θόπειν θαη 

αξγόηεξα, γύξσ ζην 1833, πνιινί από απηνύο απέθηεζαλ λέα παηξίδα ζηε Νέα 

Πέιια Αηαιάληεο
1
.    

   Mε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηελ έιεπζε ηνπ Καπνδίζηξηα έλαο 

κεγάινο αξηζκόο από ηνπο Υαιθηδηθηώηεο πξόζθπγεο ζπλέρηζαλ ηελ ελαζρόιεζή ηνπο 

κε ηα ζηξαηησηηθά πξάγκαηα, απηή ηε θνξά όκσο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λενζύζηαηνπ 

ειιεληθνύ ζηξαηνύ. 

   Ζ πξώηε θάζε ηεο έληαμεο ησλ Μαθεδόλσλ ζην λέν ζηξάηεπκα ηνπνζεηείηαη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1828, όηαλ νινθιεξώζεθε ε ζπγθξόηεζε ηεο ιεγόκελεο 

«Μαθεδνληθήο Αξρεγίαο» πνπ απνηεινύζε νπζηαζηηθά ηελ έθηε Υηιηαξρία ηνπ 

ειιεληθνύ ζηξαηνύ
2
. Τπό ηνλ ρηιίαξρν Σόιηα Λάδνπ ηέζζεξηο από ηηο δέθα ζέζεηο 

ησλ δηνηθεηώλ ησλ αληίζηνηρσλ εθαηνληαξρηώλ θαιύθζεθαλ από αμησκαηηθνύο κε 

θαηαγσγή από ηε Υαιθηδηθή. Πξόθεηηαη γηα ηνπο Απνζηνιάξα Βαζηιείνπ από ην 

Γνκάηη, Γηάλλε Υηκεπηό από ηελ Καζζάλδξα θαη Θαλάζε αξαθηαλό επίζεο από ηελ 

Καζζάλδξα, νη ζπγθεθξηκέλνη νπιαξρεγνί ηνλ επηέκβξην ηνπ 1828 νξίζηεθαλ 

δηνηθεηέο ηεο 6
εο

, 8
εο

 θαη 10
εο

 εθαηνληαξρίαο αληίζηνηρα. Οη παξαπάλσ εθαηνληαξρίεο 

ζπκπεξηέιαβαλ θπξίσο Υαιθηδηθηώηεο, Θεζζαινύο θαη άιινπο Μαθεδόλεο 

ζηξαηηώηεο πνπ, είηε είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ επαλάζηαζε από ηελ έλαξμή ηεο, είηε 

είραλ θύγεη ζε κηθξή ειηθία από ηηο παηξίδεο ηνπο θαη αθνινύζεζαλ ηνπο γνλείο ηνπο 

ζηε θόπειν, νη ζπγθεθξηκέλνη είραλ γελλεζεί πξν 1810. 
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Παξάιιεια κε ηελ «Μαθεδνληθή Αξρεγία» ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δεκηνπξγήζεθε 

θαη κηα δεύηεξε «Αξρεγία» ππό ηνλ Σζάκε Καξαηάζν, όπνπ θαη ζε απηή 

απνξξνθήζεθαλ Υαιθηδηθηώηεο ζηξαηηώηεο.   

   Με ηελ έιεπζε ηνπ Απγνπζηίλνπ Καπνδίζηξηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ζπγθξνύζεηο 

αλάκεζα ζηνπο δηνηθεηέο ησλ ρηιηαξρηώλ λα δεκηνπξγνύλ λέα δεδνκέλα ζην 

ζηξάηεπκα ην 1829 απνθαζίζηεθε ε αλαδηνξγάλσζή ηνπ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ρηιηαξρηώλ θαη ηε δεκηνπξγία «Διαθξώλ Σαγκάησλ». ύκθσλα κε ην δηάηαγκα ηεο 

2/10/1829, θάζε Διαθξό Σάγκα ππνδηαηξνύληαλ ζε ηέζζεξηο ιόρνπο, θάζε ιόρνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ππνδηαηξέζεθε ζε δύν εκηινρίεο, θάζε εκηινρία ζε δύν ελσκνηίεο θαη 

θάζε ελσκνηία ζε δύν δεθαελείεο. Ο θαλνληζκόο όξηδε όηη ε δύλακε θάζε ηάγκαηνο 

ζα αλεξρόηαλ ζε 392 άλδξεο. πγθεθξηκέλα : 1 Σαγκαηάξρεο, 1 ππνηαγκαηάξρεο, 1 

ππαζπηζηήο (κε βαζκό ππνινραγνύ), 1 θαηαιπκαηίαο (κε βαζκό ππνινραγνύ), 1 

ζεκαηνθόξνο (κε βαζκό αλζππνινραγνύ), 2 ζαιπηγθηέο, 1 ηεξέαο, 4 ινραγνί, 4 

ππνινραγνί, 4 αλζππνινραγνί, 4 ινρίεο-ζηηηζηέο, 16 ινρίεο, 32 δεθαλείο, 12 

ζηξαηησηηθνί παίδεο θαη νη ππόινηπνη ζα ήηαλ νη ζηξαηηώηεο
3
. 

   πλνιηθά δεκηνπξγήζεθαλ 20 Διαθξά Σάγκαηα από ηα νπνία εθείλα πνπ κπνξνύκε 

λα πνύκε όηη ζπκπεξηέιαβαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο Υαιθηδηθηώηεο ήηαλ ην 14
ν
 θαη 

θπξίσο ην 16
ν
. ην 14

ν
 ηάγκα δηνηθεηήο νξίζηεθε ν Σζάκεο Καξαηάζνο

4
 θαη ζην 16

ν
 

ν Γνκαηηαλόο νπιαξρεγόο Απνζηνιάξαο Βαζηιείνπ
5
.     

   Οη θαηάινγνη κε ηα νλόκαηα ησλ Υαιθηδηθησηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα παξαπάλσ 

ζρήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ θαη θπιάζζνληαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο 

ζηελ Αζήλα, απνηεινύλ έλαλ πνιύηηκν ζεζαπξό πιεξνθνξηώλ, θαζώο καο 

απνθαιύπηνπλ ηα νλόκαηα αιιά θαη ηνπο ηόπνπο θαηαγσγήο, πνπ κέρξη ζήκεξα 

αγλννύζακε, όισλ εθείλσλ ησλ αγσληζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επαλάζηαζε ηεο 

Υαιθηδηθήο θαη ζπλέρηζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ζηξαηό ηνπ Καπνδίζηξηα. 

Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ παξαπάλσ ζηξαηησηηθώλ ζην ζεκεξηλό άξζξν ζα 

πεξηνξηζηνύκε ζηελ αλαθνξά κόλν ησλ αμησκαηηθώλ πνπ ην 1830 ππεξεηνύζαλ ζηνλ 

ηαθηηθό ζηξαηό, παξάιιεια ζα αλαθεξζνύλ θαη άγλσζηνη κέρξη ζηηγκήο Πνιπγπξηλνί 

ζηξαηησηηθνί. Δπίζεο παξαηίζεηαη θαη έλαο θαηάινγνο κε ηα νλόκαηα όισλ ησλ 

ρσξηώλ από όπνπ θαηάγνληαλ νη Υαιθηδηθηώηεο ζηξαηηώηεο ηνπ πξώηνπ επίζεκνπ 

ζηξαηνύ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, έηζη ώζηε νη ζύγρξνλνη θάηνηθνη ηεο Υαιθηδηθήο λα 

γλσξίζνπλ ηνπο αθαλείο ήξσεο ηνπο. 

 

ΙΔ Ελαφρό τάγμα 1830 

Σαγκαηάξρεο Σζάκεο Καξαηάζνο 

Τπνηαγκαηάξρεο Αζαλάζηνο αξαθηαλόο από Βάιηα; γελλεκέλνο ην 1790
6
. 

500ζίαξρνο Κσλζηαληίλνο Γνπκπηώηεο από Γνπκπηά γελλεκέλνο ην 1793
7
. 

Τπνινραγόο Γ ιόρνπ Νηθόιανο Γνπκπηώηεο από Γνπκπηά γελλεκέλνο ην 1796. 

Τπνινραγόο Γ ιόρνπ Γηαλλάθεο Παπά από Άγην Νηθόιαν
8
. 

Αλζππνινραγόο Γ ιόρνπ Βαζηιηθόο Ραθαήι από Βάβδν. 

Δθαηόληαξρνο Γεξνβιαρνκηράιεο από Ηεξηζζό
9
. 

Δθαηόληαξρνο Αζαλάζηνο Βιαρνκηράιεο από  Ηεξηζζό γελλεκέλνο ην 1805
10

. 

                                                 
3
 η. Παπαγεσξγίνπ, Ζ ζηξαηησηηθή πνιηηηθή ηνπ Καπνδίζηξηα, Αζήλα 1986, ζ. 75-79, 115-119. 

4
 Γ.Α.Κ., Γξακκαηεία ηξαηησηηθώλ, θ. 36, θ. 55. 

5
 Γ.Α.Κ., Γξακκαηεία ηξαηησηηθώλ, θ. 54, θ. 129. 

6
 Ο Αζαλ. αξαθηαλόο θαηαηάρηεθε ζηελ 5

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. Απεβίσζε ζηε Νέα Πέιια. 

7
 Ο Κσλ. Γνπκπηώηεο θαηεηάγε ζηελ 4

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. 

8
 Ο Γηαλ. Παπά θαηεηάγε ζηελ 6

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. 

9
 Ο Γεξνβιαρνκηράιεο θαηεηάγε ζηελ 5

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ, απεβίσζε ζηε θάια Αηαιάληεο. 

10
 Ο Αζ. Βιαρνκηράιεο, ζπκκεηείρε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1854, απεβίσζε κεηά ην 1865 ζηελ 

Αηαιάληε. Καηεηάγε ζηελ 5
ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. 



Λνρίαο Πνιπρξόλεο Γνπκπηώηεο από Γνπκπηά γελλεκέλνο ην 1806. 

Λνρίαο Γεξάθεο Γήκνπ από Μεηαγγίηζη. 

Λνρίαο ηέξηνο Παύινπ από Άγην Νηθόιαν. 

Λνρίαο Γεσξγάθεο ηεξηαλόο από Σζαπξάλη (Ν.θηώλε). 

25ληαξρνο Κσλζηαληήο Βιαρνκηράιεο από Ηεξηζζό
11

. 

19λέαο Γεκήηξηνο ηεξγηαλνύ από Άγην Νηθόιαν. 

19λέαο Γηαλλάθεο Νηθνιάνπ από Καζζάλδξα (Βάιηα;). 

19λέαο Γησξγάθεο Ρεγόπνπινο από Φνύξθα. 

19λέαο Γεκήηξηνο Λάκπξνπ από Νενρώξη Καζζάλδξαο; 

19λέαο Γεκήηξηνο Πνιύδνπ από Άγην Μάκα, γελλεκέλνο ην 1795. 

19λέαο ηέξηνο Γήκνπ από Μεηαγγίηζη. 

19λέαο Βαζηιηθόο Υξήζηνπ από νπνηλίθη; (Ρηδά) 

Παίο ζηξαηνύ Γεώξγηνο Αιέμε από Πνιύγπξν.   

 

ΙΣΤ Ελαφρό Τάγμα 1830 

Σαγκαηάξρεο Απόζηνινο Βαζηιείνπ (Απνζηνιάξαο) από Γνκάηη γελλεκέλνο ην 

1800
12

. 

Λνραγόο Β ιόρνπ Αγγειήο ηέξηνπ από Ληβάδη γελλεκέλνο ην 1794. 

Λνραγόο A ιόρνπ Ησάλλεο Υηκεπηνύ από Καζζάλδξα γελλεκέλνο ην 1805
13

. 

Λνραγόο Γ ιόρνπ Αλαγλώζηεο Παπαδόπνπινο από Βάιηα γελλεκέλνο ην 1803.  

Τπνινραγόο Γ ιόρνπ Γαξόθαιινο Αλησλίνπ από Καζζάλδξα γελλεκέλνο ην 1804
14

. 

Τπνινραγόο Β ιόρνπ Διεπζέξηνο Ησάλλνπ από Ληαξίγθνβε, γελλεκέλνο ην 1797. 

Αλζππνινραγόο Α ιόρνπ Γηακαληήο Γεκεηξίνπ από Καζζάλδξα γελλεκέλνο ην 

1800
15

. 

Αλζππνινραγόο Γ ιόρνπ Μηράιεο Νηθνιάνπ από Γνκάηη γελλεκέλνο ην 1794. 

Αλζππνινραγόο Γ ιόρνπ Μηράιεο Ησάλλνπ από Καζζάλδξα γελλεκέλνο ην 1802. 

Λνρίαο Γηάλλεο Νηθνιάνπ από Ληαξίγθνβε (Αξλαία) γελλεκέλνο ην 1801. 

Λνρίαο Παζράιεο Σξηαληαθύιινπ από Ρεβελίθηα (Μεγάιε Παλαγία) γελλεκέλνο ην 

1799. 

Λνρίαο Υξήζηνο Μαπξνπδή από Πνιύγπξν. 

Λνρίαο Σξηαληάθπιινο Γαξνθάιινπ από Άζπην γελλεκέλνο ην 1801. 

Λνρίαο Ησάλλεο Γήκνπ από Αγία Παξαζθεπή. 

Λνρίαο Παληαδήο Ησάλλνπ από Βάιηα
16

. 

Λνρίαο Γηαλληόο Αξγύξε από Παξζελώλα. 

Λνρίαο ηέξηνο Αλησλίνπ από ηπνπηλίθηα; (Ρηδά) 

Λνρίαο Βαζίιεηνο Ησάλλνπ από Παξζελώλα
17

. 

19λέαο Σξηαληάθπιινο Αγνξαζηνύ από Πεξηζηεξά γελλεκέλνο ην 1804. 

19λέαο Αζαλάζηνο Εάρνπ από Μεηαγγίηζη γελλεκέλνο ην 1800. 

19λέαο Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ από Ληαξίγθνβε (Αξλαία) γελλεκέλνο ην 1804. 

19λέαο Κππαξίζζεο Γεσξγάθε από  Καιάλδξα. 

19λέαο Υξηζηόδνπινο Ξαλζόπνπινο από Καιάλδξα. 

                                                 
11

 Ο Κσλ. Βιαρνκηράιεο θαηεηάγε ζηελ πξώηε ηάμε ησλ ππαμησκαηηθώλ 
12

 Ο Απνζηνιάξαο Βαζηιείνπ ήηαλ έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Υαιθηδηθηώηεο ηόζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο όζν θαη κεηά ζηνλ ηαθηηθό ζηξαηό ηνπ Καπνδίζηξηα. πκκεηείρε κε ηνλ 

Κνινθνηξώλε ζηελ επαλάζηαζε θαηά ηεο αληηβαζηιείαο ην 1833 θαη απεβίσζε ηελ ίδηα ρξνληά ζηηο 

θπιαθέο ηνπ Ναππιίνπ. Καηεηάγε ζηελ 4
ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. 

13
 Ο Ησ. Υεηκεπηόο θαηεηάγε ζηελ 5

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ.  

14
 Ο Γαξ. Αλησλίνπ θαηεηάγε ζηελ 6

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. Απεβίσζε πξηλ ην 1865 ζηελ Αηαιάληε. 

15
 Ο Γηακ. Γεκεηξίνπ θαηεηάγε ηελ 7

ε
 ηάμε ησλ αμησκαηηθώλ. Απεβίσζε πξηλ ην 1865 ζηελ Αηαιάληε. 

16
 Ο Παλ. Ησάλλνπ θαηεηάγε ζηελ ηάμε ησλ ζηξαηησηώλ. Έδεζε ζηελ Αιόλλεζν. 

17
 Ο Β. Ησάλλνπ θαηεηάγε ζηελ δεύηεξε ηάμε ησλ ππαμησκαηηθώλ. Έδεζε ζηελ Αηαιάληε. 



19λέαο Βαζίιεηνο Υαηδεζηακάηε από πθηά. 

19λέαο Βαζίιεο Γεσξγίνπ από αλά γελλεκέλνο ην 1801. 

Ηεξέαο Νηθόιανο Σξηαληαθύιινπ από Παιηνύξη γελλεκέλνο ην 1795. 

Οη παξαπάλσ Υαιθηδηθηώηεο ππεξέηεζαλ σο αμησκαηηθνί ζηνλ ζηξαηό ηνπ 

Καπνδίζηξηα. Mεηαμύ απηώλ αιιά ζε άιιν ηάγκα (ηαγκαηάξρεο ηππηθνύ) ήηαλ θαη ν 

Βαζίιεηνο Αζαλαζίνπ από ηα Ρηδά. 

πκπιεξσκαηηθά νη Πνιπγπξηλνί ζηξαηηώηεο θαη αμησκαηηθνί πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο θαηαιόγνπο είλαη νη εμήο:  

ην ΗΓ ηάγκα νη: Υξήζηνο Θενδνζίνπ, Γεώξγηνο Αιέμε, Κώζηαο Παλαγηώηνπ θαη 

Μαπξνπδήο Καξόγινπ (ή Κάξθινο).  

ην ΗΣ ηάγκα νη: Νηθόιανο ηάκνπ (γελ.1805), Γεώξγηνο Αξγύξε (γελ.1807), 

Υξήζηνο Γεσξγίνπ (γελ.1801), Πέηξνο Υξήζηνπ (γελ.1810), Γεώξγηνο Ησάλλνπ, 

Αζαλάζηνο Απνζηόινπ, Γεώξγηνο Παληνύδε (γελ.1810), Υξήζηνο Μαπξνπδή, 

Γεώξγηνο Αζαλαζίνπ θαη Παύινο Αζαλαζίνπ, Νηθόιανο Δκκαλνπήι (γελ.1814), 

Αζαλάζηνο Παύινπ (γελ.1809).  

   Σέινο ζηα ΓΑΚ
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, ππάξρεη κηα αίηεζε ηνπ Πνιπγπξηλνύ Νηθνιάνπ Μπαξνθηζή 

πξνο ηελ επηηξνπή απνλνκήο ησλ αξηζηείσλ ηνπ αγώλνο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δεηείηαη ε απόδνζε αξηζηείνπ θαη ζηνλ ίδην σο αληακνηβή ησλ αγώλσλ ηνπ ππέξ ηεο 

παηξίδνο. Ο Νηθόιανο Μπαξνθηζήο γελλήζεθε γύξσ ζην 1800 ζηνλ Πνιύγπξν θαη 

ίζσο ηαπηίδεηαη κε έλαλ από ηνπο δύν Πνιπγπξηλνύο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ην 

1829 ζηε θόπειν, ην Νηθόιαν Πνιπγπξηλό ή ην Νηθόιαν Γήκνπ, βέβαηα δελ 

απνθιείεηαη λα είλαη θαη ν πξναλαθεξζείο Νηθόιανο ηάκνπ. ύκθσλα κε ηελ αίηεζή 

ηνπ ν Νηθόιανο Μπαξνθηζήο ην 1839 ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ζην ρσξηό Βόζξνπο ηεο 

Νάμνπ.  

   Σα ρσξηά από όπνπ θαηάγνληαλ νη Υαιθηδηθηώηεο ζηξαηηώηεο ηνπ Καπνδίζηξηα 

είλαη ηα εμήο : Γνπκπηά, αλά, Ραβλά (Πεηξνθέξαζα), Αξδακέξη, Ληβάδη, Πεξηζηεξά, 

Ρηδά, Κξήκλε, Γαιάηηζηα, Βάβδνο, Γαιαξηλόο, Βαζηιηθά, Αξλαία, ηαλόο, 

Παιαηνρώξη, Νενρώξη;, Ρεβελίθηα (Μεγάιε Παλαγία), Ίζβνξνο, Γνκάηη, Ηεξηζζόο, 

Πνιύγπξνο, Βξαζηά, Μεηαγγίηζη, Άγηνο Νηθόιανο, Οξκύιηα, Νηθήηε, πθηά, 

Παξζελώλαο, Άγηνο Μάκαο, Πνξηαξηά, Βάιηα, Άζπηνο, Σζαπξάλη, Παδαξάθηα 

(Καιιηζέα), Πνιύρξνλν, Αγία Παξαζθεπή, Καιάλδξα, Παιηνύξη, Καςόρσξα, 

Φνύξθα, Δπαλνκή, Ενπκπάηεο (Σξίινθνο), Μεζεκέξη, Λαγθαδάο, (Μπάιηδα) 

Μειηζζνρώξη.   

   Με ιίγα ιόγηα έγηλε κηα πξώηε παξνπζίαζε ησλ νλνκάησλ ησλ πξνζθύγσλ 

αγσληζηώλ ηνπ 1821 από ηε Υαιθηδηθή, πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξώην ηαθηηθό 

ειιεληθό ζηξαηό, ζηε ζπλέρεηα κέλεη ζηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Υαιθηδηθήο ην 

ρξένο λα αλαγλσξίζεη θαη ηηκήζεη ηνπο ήξσέο ηεο. 
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 ΓΑΚ, Αξηζηεία, θ. 69. 



 

 
Αίηεζε ηνπ Πνιπγπξηλνύ αγσληζηή Νηθνιάνπ Μπαξνθηζή από ηε Νάμν κε εκεξνκελία 4 

Οθησβξίνπ 1839, ζύκθσλα κε ηελ νπνία δεηείηαη ε ρνξήγεζε αξηζηείνπ. 

 

 


