
            



Την αίτηση την υπογράφουν οι
Ιω.δ  Κουντούρης  Γαλής Καωσταγνώστη  
Κώστας Αθ. Κουτζολέλος Πέτρος Καρκάνης
Δημήτριος ντζάνης Ιω. Κομπάρος
 Αναγνώστης Πειρώνης Γιαννακό Γεωργόπουλος
Κωσταντής Νικολάου Δημήτριος Αναγν. Πειρώνης
Γεώργιος Σμανλης Δημήτριος Μπαϊκούσης
Γεώργιος Μπακαλώνης  Μήτρος Ρίζος
Αναγνώστης Κωσταναγνώστη



Το δίπλωμα αυτό ανήκει στο Αθανάσιο Κωστούλα Αυλόγητου ή Καμάρα ή Γιαννακόπουλο ή 
Καλαμπαλίκη από τη Γιαννιτσού

Ακολουθούν τα πιστοποιητικά των παραπάνω αναφερομένων αγωνιστών και μετά το τέλος 
των πιστοποιητικών η αίτηση των, καθαρογραμμένη καθώς και ένα από τα πιστοποιητικά διότι
είναι σχεδόν πανομοιότυπα, διαφέρουν μόνα ως προς τις μαχες που πήραν μέρος ή τις βαθμο-
λογίες.
                



























Δεν υπάρχει το πιστοποιητικό του Πέτρου Καρκάνη. Πιθανόν ως Ασπροποταμί-
της το πιστοποιητικό να του χορηγήθηκε από  το οπλαρχηγό Π. Χατζηπέτρο.
                            1η     Ομαδική αίτηση
 Γιαννιτζού  την  10η  Ιανουαρίου  1844        Προς  την  επί  των  Στρατιωτικών

Βασιλ  Γραμματεία  της  Επικρατεί-
ας2033 Γ.Α.Κ 34  



 Περί Αριστείων   
Μολονότι αποδεδειγμένα οι υποφαινόμενοι κάτοικοι Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρα-
κώμης συμμεθέξαμε ενθέρμως και  με διακαή ζήλον της υπέρ ανεξαρτησίας ιερού
αγώνα, θυσιάσαντες τα καθ’ ήμάς, και υποβάλλαμεν εγκαίρως και εσχάτως κατά το
1841, τας αφορώσας τας προς την πατρίδα στρατιωτικάς εκδουλεύσεις μας και πι-
στοποιητικά, μόλα ταύτα δεν μας εστάλησαν μέχρι τούδε τα ανήκοντα προς ημάς
εθνόσημα χάριν των υπέρ ελευθερίας προσφερθέντων αναντιρρήτως εκδουλεύσεών
μας.
Επειδή όμως ενδέχεται και να απωλέσθησαν αυτά, αναγκαζόμασθε να υποβάλλομεν
εγκλείστως και τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας προς την Β. Γραμματείαν,
όπως λαβούσα υπόψιν, ευαρεστηθή χάριν του δικαίου και μας πέμψη τα ανήκοντα εις
έκαστον αριστεία, δια να μην μείνουμεν αδικημένοι και περιλυπούμενοι ημείς μεταξύ
των λοιπών συναγωνιστών μας και επί των λαμπρών τις 3 7βρίου ημερών

                            Υποσημειούμεθα ευσεβάστως
                              οι ευπειθέστατοι
Ιω  δ  Κουντούρης,  Κώστας  Αθαν  Κουτζολέλος,  Δημ  Τζάννης,  Αναγν.  Πειρώνης,
Κων/νος  Νικολάου,  Γεώριος  Σμανλής,  Γεώρ.  Μπακαλώνης,  Αναγνώστης  Κωστανα-
γνώστης, Γαλής Κωσταναγνώστης, Πέτρος Καρκάνης, Ιω.Κομπάρος, Γιαννάκης Γεωρ-
γόπουλος,  Δημήτριος  Αναγν.  Πειρώνης,  Δημήτριος  Μπαϊκοόυσης.  Μήτρος  Ρίζου.
Πηγή: Αρχειομνήμων Αριστεία ΓΑΚ Φ 254/68 Γ.Α.Κ 47 και Φ.286/99  Γ.Α. Κ 16
1 δραχμή                                         2033  ΓΑΚ 49
                                              Πιστοποιητικόν του Ιωάννου Δημητρίου Κουντούρη
                                              εκ Γιαννιτζούς

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο εκ της Γιαννιτζούς του Δήμου Μακρακώμης
Ιωάννης Δημητρίου Κουντούρης κάτοικος του χωρίου Γιαννιτζούς του Δήμου Μακρα-
κώμης, εδούλευσεν στρατιωτικώς την πατρίδα από αρχής της επαναστάσεως υπό την
οδηγίαν μας, και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γεν-
ναίως, εις Υπάτην εις τας δύο προσβολάς, εις το Κρεμμύδι, εις έξοδον του Μεσολογγί-
ου κατά του Κιουταχή πολιορκίαν δια νυκτός, και λοιπάς, δια το  σύντομον παραλεί-
πομεν.
     Όθεν εις ένδειξιν τούτων, κατ’ αίτησίν του δίδομεν το παρόν, όπως τοθ Χρησι -
μεύση όπου ανήκει.
                                                                   Αγά  Ιανουαρίου 1841
                                                                   Μ. Κοντογιάννης Συνταγματάρχης
                                                                    νικόλαος Κοντογιάννης          Επικυ-
ρούται η γνησιότης των άνωθεν                αντισυνταγματάρχης
δύο υπογραφών
Αγά αυθημερών
Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος 
γ. Ζουλούμης

2η  ομαδική αίτηση αγωνιστών της Γιαννιτσούς καθώς και τα πιστοποιητικά 
τους
25 λεπτά      ΓΑΛ 115



«Γιαννιτζού 1 Φεβρουαρίου 1844

τρία αριθ. 3 τα εσώκλ. πιστοποιητικά

          Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική. Γραμματείαν της Επικράτειας  περί
αριστείων.

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι Γιαννιτζούς του δήμμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας ηγω-
νήσθημεν ενθέρμως της υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος ιερού αγώνος πόλεμον, από
της αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, υπομένοντες όλα τα δεινά του επταετούς
καταστρεπτικού πολέμου  και μόλα ταύτα δεν ελάβομεν έτι ούτε τα ανήκοντα των
εκδουλεύσεών μας αριστεία, καίτοι εν καιρώ από το 1841 έτος υποβάλαμεν τα επί
τούτο πιστοποιητικά μας. Επειδή  όμως ενδέχεται και να απολέσθηκαν, ούτως ανα-
γκαζόμεθα επαναλαμβάνοντες τας περί τούτο αιτήσεις μας με τα επισυναπτόμενα εν-
δεικτικά προσφορών μας τας κατά του υπέρ ελευθερίας αγώνα Στρατ (   ) και αιτού-
μεθα από την δικαιωσύνη της Μεγαλειότητος… την απονομήν των ανηκόντων εθνο-
σήμων προς αμοιβήν των θυσιών μας, μοι έχοντες λάβει μόνον ημείς τα δικαιούμενα
επί της λαμπράς 3 Σεπτεμβρίου  ημέρας

           Υποσημειούμεθα ευσεβάστως 

οι ευπειθέστατοι 

Βασίλειος Πλατανιάς                                        

 γεόργιος Κομπάρος

 Φωτάκης γεώργιος
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