ΤΑΣΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο ΑΙΓΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Μεταξύ των πολλών ολύμπιων αγωνιστών, οι οποίοι πλαισίωσαν τα σώματα των
οπλαρχηγών του 1821, συγκαταλέγεται και ο Αιγανιώτης Στέργιος Αργυρίου. Οι πληροφορίες γι’ αυτόν, όπως συμβαίνει και με πολλούς άλλους αγωνιστές του 1821, είναι
λιγοστές και τις αντλούμε από δύο έγγραφα του φακέλου του, ο οποίος σώζεται στα
Αριστεία των ΓΑΚ. Πρόκειται για μία αίτησή του και το πιστοποιητικό των αρχηγών
στα σώματα των οποίων υπηρέτησε.
Από το περιεχόμενο των εγγράφων του φακέλου του προκύπτει ότι ο Στέργιος
Αργυρίου γεννήθηκε στην Αιγάνη του Ολύμπου το έτος 1805. Με την έναρξη της Επανάστασης, συμμετείχε σ’ αυτήν και πολέμησε σε διάφορες μάχες: α) Στην Αταλάντη,
στις 9 Νοεμβρίου 1826 κατά του Μουσταφά μπέη, υπό τις διαταγές του Μήτρου Λιακόπουλου-Ολύμπιου και υπό την αρχηγία του Αγγελή Γάτζιου. β) Στο Τρίκερι, στις
15 Νοεμβρίου 1827, διαλύοντας τους Τουρκαλβανούς του Νούρκα Σέβρενη πασά, υπό
την οδηγίαν του Μήτρου Λιακόπουλου και των τριών οπλαρχηγών Τάσου Καρατάσου, Νικολάου Κριεζώτη και Βάσου Μαυροβουνιώτη.
Την εποχή του Καποδίστρια, με την οργάνωση του ελληνικού στρατού σε χιλιαρχίες, από το 1828 μέχρι το τέλος του 1829, κατατάχθηκε ως στρατιώτης στην εκατονταρχία του Κωτούλα Καρατάσου, η οποία ανήκε στην έβδομη χιλιαρχία του γέρου
Καρατάσου. Μέχρι το 1833, οπότε και διαλύθηκαν τα ελαφρά στρατεύματα, υπηρετούσε στο 16ο τάγμα του Βασιλείου Αποστολάρα υπό τις οδηγίες του λοχαγού
Ιωάννη Χυμευτού.
Μετά την αποστρατεία του, η οποία δεν είναι γνωστό πότε έγινε, δεν επέστρεψε
στην γενέτειρά του Αιγάνη, η οποία βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή, για να αποφύγει τα αντίποινα των Οθωμανών, και εγκαταστάθηκε στην Αμαλιάπολη του Αλμυρού, η οποία είχε περιληφθεί στο ελληνικό κράτος, προφανώς για να είναι κοντά
στην πατρίδα του.
Ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων αγωνιστών, ζήτησε και αυτός να του
χορηγηθεί το αριστείο της συμμετοχής του στην Επανάσταση. Στις 17 Οκτωβρίου
1841, υπέβαλε την σχετική αίτηση μέσω του δημάρχου της Αμαλιάπολης προς την
Γραμματεία των Στρατιωτικών. Με την αίτησή του υπέβαλε και ένα πιστοποιητικό,
με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 1841, στο οποίο βεβαιώνεται η συμμετοχή του στην Επανάσταση και στο οποίο υπογράφουν οι αρχηγοί Χριστόφορος Περραιβός1 συνταγ_________________________________
1. Ο Χριστόφορος Περραιβός, σύντροφος του Ρήγα, φιλικός και αγωνιστής της Επαναστάσεως του 1821, συμμετείχε, με συνέπεια και αυταπάρνηση, στα περισσότερα μέτωπα του Αγώνα
για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γεννήθηκε στο χωριό Πούρλιες (Παλιοί Πόροι), όμορο
χωριό με την Αιγάνη, στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, στα όρια της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας, το έτος 1773. Το πραγματικό όνομά του ήταν Χρυσάφης Χατζηβασίλης, Στις
18.3.1844 ο βασιλιάς Όθωνας του απέμεινε τον βαθμό του υποστρατήγου. Πέθανε στις 4 Μαΐου
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Εικ. 1. Η αίτηση του Στέργιου Αργυρίου (17.11.1841).
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ματάρχης, Γεώργιος Γριζάνος λοχαγός και δήμαρχος της Αμαλιάπολης, Απόστολος
Καλαμήδας και Γεώργιος Καλαμήδας λοχαγοί, κάτοικοι της Αμαλιάπολης.2
Την αίτηση και το πιστοποιητικό του προώθησε ο δήμαρχος στη Γραμματεία των
Στρατιωτικών. Με την αίτησή του ο Στέργιος Αργυρίου έλαβε το έτος 1842 το σιδηρούν αριστείο, όπως προκύπτει από έναν κατάλογο, τον οποίο έστειλε η Διοίκηση
της Φθιώτιδας στη Γραμματεία των Στρατιωτικών.3 Μεταξύ των 25 αγωνιστών τους
οποίους αυτή προτείνει να τους χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο, έβδομος στη σειρά
αναφέρεται ο Στέργιος Αργυρίου γεννημένος στην Αιγάνη του Ολύμπου, κάτοικος
της Αμαλιάπολης.
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ»
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Ἐν Ἀμαλιουπόλει τήν 17 9βρίου 1841
Πρός τόν Δήμαρχον Ἀμαλιαπόλεως
Ὁ ὑποφαινόμενος Στέργιος Ἀργυρίου ἐγεννήθην εἰς Αἴγανη τοῦ Ὀλύμπου, κάτοικος δέ ἤδη καί Δημότης Ἀμαλιουπόλεως εἶμαι ἐτῶν 36 καί ὑπηρέτησα στρατιωτικός
ὑπό διαφόρους στρατιωτικάς Ἀρχάς καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς ἐπαναστάσεως ἀπό τήν
ἀρχήν αὐτῆς. Ἐπιθυμῶν ἤδη νά ἐφοδιασθῶ μέ τό ἀνῆκον ἐθνόσημον, διευθύνω πρός
ὑμᾶς, Κύριε Δήμαρχε, τήν παροῦσαν μου, σύμφωνα μέ τήν Διαταγήν τῆς ἐπί τῶν
στρατιωτικῶν Β. Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας ὑπ’ ἀρ. 204, καθώς καί τό ἀπό 6: τρ.
Μηνός σημειωμένον ἐσώκλειστον πιστοποιητικόν τοῦ Συνταγματάρχου Χρ. Περραιβοῦ,
τοῦ λοχαγοῦ Γ: Γρυζάνου, Ἀποστόλου Καλαμίδα καί Γ: Καλαμίδα καί παρακαλῶ νά
ἀναφέρετε τά περεταίρω διά τῆς ἀνηκούσης ὁδοῦ καί ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως.
Ὁ εὐπειθέστατος Δημότης
Στέργιος ἀργύρι
Δέν φέρεται /4
Διά τό γνήσιον τῆς ὄπισθεν ὑπογραφῆς τοῦ Στεργίου Ἀργυρίου.
Ἐν Ἀμαλιουπόλει τήν 18 9βρίου 1841
Ὁ Δήμαρχος Ἀμαλιουπόλεως
(τ. σ.) Γ. Γριζάνος
_________________________________
1863 σε ηλικία 90 χρόνων. Βλ. Μιχάλης Παπαμιχαήλ, «Οχτώ ανέκδοτες επιστολές με αποδέκτη
τον Χριστόφορο Περραιβό (1829-1853), Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 289.
2. Οι αγωνιστές Γ. Γριζάνος, Απόστολος και Γεώργιος Καλαμήδας κατάγονταν από την Μιτζέλα της Ζαγοράς, της οποίας οι κάτοικοι, μετά την καταστροφή της από τους Οθωμανούς,
ίδρυσαν τη Νέα Μιτζέλα που μετονομάσθηκε σε Αμαλιάπολη.
3. ΓΑΚ, Αριστεία, φάκ. 171, αρ. 117, Νοέμβριος 1842.
4. Τέλος της πρώτης σελίδας της αίτησης του Στέργιου Αργυρίου (17.11.1841).
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Εικ. 2. Η πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού των αρχηγών στο οποίο αναφέρεται
η συμμετοχή του Στέργιου Αργυρίου στην Επανάσταση (6.11.1841).
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Εικ. 3. Η δεύτερη σελίδα του πιστοποιητικού με τις υπογραφές των αρχηγών
(6.11.1841).
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ΠΙΣΤOΠΟΙΗΤΙΚΟΝ
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Οἱ ὑποφαινόμενοι πιστοποιοῦμεν, ὅτι ὁ στέργιος Ἀργυρίου, ἐτῶν τριάκοντα ἕξ
γεννημένος εἰς χωρίον αἴγανι τοῦ Ὀλύμπου, ἠγονίσθη εἰς τόν ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος στρατιωτικόν ἀγῶνα ὡς ἀκολούθως.
Κατά τήν εἰς Ἀταλάντην μετά Μουστά μπέη καί λοιπῶν Ὀθωμανῶν, γενομένην
μάχην, ὑπ’ ὁδηγίαν τοῦ Μίτρου λιακοπούλου, καί ὑπό τήν ἀρχιγίαν τοῦ Ἀγγελῆ Γάτζιου.
Εἰς τήν κατά τό 1827 γενομένην εἰς Τρίκερην τῆς θετταλομαγνησίας κατά διαφόρων ἀρχιγῶν ὀθωμανῶν μάχην ὑπ’ ὁδηγίαν τοῦ ἰδίου Μίτρου λιακοπούλου, καί ὑπό
τήν ἀρχιγίαν τῶν τριῶν ἀρχιγῶν, Καρατάσου, Ν. Κριζιώτου καί Βάσου Μαυροβουνιώτου.
Ἀπό τό 1828 μέχρι τέλος τοῦ 1829 ἔτους, εἰς τήν παρά τοῦ Καρατάσου διευθυνομένην ἑβδόμην χιλιαρχίαν, εἰς τήν παρά τοῦ ἑκατοντάρχου Κουτούλα Καρατάσου Διοικουμένην ἑκατονταρχίαν καταταγμένος στρατιώτης. ἔκτοτε μέχρι τό 1833 ὅτε
διελύθησαν τά ἐλαφρά στρατεύματα διά Διαταγῆς τῆς κυβερνήσεως εἰς τό παρά τόν
(!) Ἀποστολάρα Βασιλείου Διοικούμενον /5 δέκατον ἕκτον τάγμα. εἰς τόν παρά τοῦ
λοχαγοῦ Ἰωάννου Χυμευτοῦ διοικούμενον λόχον καταταγμένος στρατιώτης.
Ὅθεν κατ’ αἴτησιν τοῦ εἰρημένου στέργιου Ἀργυρίου, ἐγένετο τό παρόν πιστοποιητικόν πρός ἔνδειξιν τῶν πρός τήν πατρίδα στρατιωτικῶν του ἐκδηλώσεων καί τόν
χρησιμεύση ἐν καιρῷ τῷ δέωντι.
Ἐν Ἀμαλιουπόλει τήν 6 9βρίου 1841
Χρ. Περραιβός
Συνταγματάρχης
Γ. Γριζάνος λοχαγός
Ἀπόστολος Καλαμήδας
Γ. Καλαμήδας λοχαγός
Διά τό Γνήσιον τῶν ἀνωτέρω τεσσάρων ὑπογραφῶν
Ἐν Ἀμαλιουπόλει τήν 18 9βρίου 1841
Ὁ Δήμαρχος Ἀμαλιουπόλεως
(τ. σ) Γ. Γκριζάνος
ΠΗΓΗ: ΓΑΚ, Αριστεία φ. 134 αριθ. 151-152 και φ. 171 αριθ. 186-187.

_________________________________
5. Τέλος της πρώτης σελίδας του πιστοποιητικού των αρχηγών.
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