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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

Κ 341, ΑΒΕ 1188 

Τίτλοσ 

Αρχείο Βαςιλείου Πετιμεηά 

Χρονολογία (εσ) 

1825 – 1882  

Επίπεδο περιγραφήσ 

Αρχείο 

Μέγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

3 φάκελοι, 55 ζγγραφα 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Πετιμεηάσ, Βαςίλειοσ 

Πετιμεηάσ, Γεϊργιοσ 

Βιογραφικό ςηµείωµα 

Βαςίλειοσ Πετιμεηάσ (1786-1872): γεννικθκε ςτα ουδενά Καλαβρφτων και ιταν 

γιοσ του αρματωλοφ Ακαναςίου, γόνου τθσ ιςτορικισ οικογζνειασ των Πετιμεηάδων. 

Σο 1804 κατζφυγε ςτθ Ηάκυνκο φςτερα από τθ δολοφονία του πατζρα του και 

κατατάχκθκε ςτον ρωςικό ςτρατό. Μυικθκε ςτθν Φιλικι Εταιρία και ανζλαβε τθ 

μφθςθ του Οδυςςζα Ανδροφτςου ςτθ τερεά Ελλάδα. Παρζςτθ ςτθν Αγία Λαφρα 

κατά τθ κιρυξθ τθσ επανάςταςθσ τθν 25 Μαρτίου. Όταν άρχιςε ο αγϊνασ, 

πολιόρκθςε μαηί με τουσ λοιποφσ Πετιμεηαίουσ τουσ Σοφρκουσ των Καλαβρφτων. 

Tον Απρίλιο του 1821 ζλαβε μζροσ ςτθ μάχθ του Λεβιδίου, ςτθν πολιορκία τθσ 

Σριπολιτςάσ και ςτισ μάχεσ κατά του Δράμαλθ και του Λμπραιμ. Ζλαβε τον βακμό 

του ςτρατθγοφ των ατάκτων ςτρατευμάτων από το 1822 και το 1827 ονομάςτθκε 

γενικόσ αρχθγόσ των Όπλων των επαρχιϊν Αχαΐασ και Θλείασ. Μετείχε ςτθν Γϋ 

Εκνικι υνζλευςθ τθσ Σροιηινασ, ςτθν Δϋ Εκνικι υνζλευςθ του Άργουσ (1829) και 

ςτθν Εϋ Εκνικι υνζλευςθ Άργουσ και Ναυπλίου (1831 – 1832). Επί Καποδίςτρια 

τιμικθκε με το βακμό του χιλιάρχου και διετζλεςε μζλοσ του Ανακεωρθτικοφ 

Δικαςτθρίου (1831). Σο 1834 ζλαβε τον βακμό του ςυνταγματάρχθ τθσ Ελλθνικισ 

Φάλαγγασ και ανζλαβε τθν διοίκθςθ τθσ 10θσ Σετραρχίασ (Αχαΐασ). Αργότερα 

παραιτικθκε από τθν ενεργό υπθρεςία. Σο 1847 ονομάςτθκε υποςτράτθγοσ. Ιταν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%AC_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%BC%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1804
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD
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πλθρεξοφςιοσ Καλαβρφτων ςτθν Εκνικι υνζλευςθ τθσ 3θσ επτεμβρίου 1843, 

βουλευτισ Καλαβρφτων (1844 – 1847 και 1847 - 1850), γερουςιαςτισ (1861 – 1862), 

επίτιμοσ υπαςπιςτισ του βαςιλιά Γεωργίου του Αϋ και αντιςτράτθγοσ (1864). 

Πζκανε ςτισ 22 Νοεμβρίου 1872 ςτο Αίγιο. 

Γεώργιοσ Πετιμεηάσ: Ιταν γιόσ του Βαςίλειου Πετιμεηά. Ακολοφκθςε αρχικά τθν 

ςτρατιωτικι παράδοςθ τθσ οικογζνειασ και ειςιλκε ςτθ ςχολι Ευελπίδων. 

Απολφκθκε όμωσ το 1844 επειδι ζλαβε μζροσ ςε ςτάςθ εναντίον του Όκωνα. Σο 

1854 ζλαβε μζροσ ςτθν επανάςταςθ τθσ Θπείρου, ενϊ ςτθ ςυνζχεια αςχολικθκε με 

τθν πολιτικι. Εξελζγθ βουλευτισ ενϊ για ζνα διάςτθμα διετζλεςε αντιπρόεδροσ τθσ 

Βουλισ. 

Ιςτορικό τησ ενότητασ περιγραφήσ 

φμφωνα με πλθροφορίεσ του Ακαναςίου Φωτόπουλου ςτθ δθμοςίευςι του για το 

αρχείο του Βαςιλείου Πετιμεηά, μετά τον κάνατο του τελευταίου το 1872 το αρχείο 

περιιλκε ςτον γιο του Γεϊργιο ο οποίοσ το κλθροδότθςε ςτον γιο του Κωνςταντίνο 

Πετιμεηά. Αργότερα το αρχείο πζραςε ςτθν κατοχι του δθμοςιογράφου Θρακλι Ν. 

Πετιμεηά ο οποίοσ το παρζδωςε ςτον απόγονο τθσ οικογζνειασ Πετιμεηά Γεϊργιο 

Γερογιάννθ. Μετά τον κάνατο του τελευταίου ο κάτοχοσ του αρχείου αγνοείται, ενϊ 

ζγγραφα του αρχείου, ςφμφωνα πάντα με τον Φωτόπουλο, πουλικθκαν ςε 

δθμοπραςία ακθναϊκοφ παλαιοβιβλιοπωλείου. Σο περιεχόμενο του ςυνόλου του 

αρχείου είναι γνωςτό από ςθμειϊςεισ του Κωνςταντίνου Πετιμεηά που παρζδωςε ο 

Θρακλισ Πετιμεηάσ ςτον Φωτόπουλου τισ οποίεσ ο τελευταίοσ δθμοςίευςε το 2006. 

Οι ςθμειϊςεισ αποτελοφν ςφντομθ περιγραφι κάκε τεκμθρίου του αρχείου και 

ςφμφωνα με αυτζσ το ςφνολο των εγγράφων του αρχείου ιταν 718 και κάλυπταν τθ 

χρονικι περίοδο 1821-1882. Σα ζγγραφα αρικμικθκαν από τον ςυντάκτθ του 

ευρετθρίου Κωνςταντίνο Πετιμεηά τθ δεκαετία του 1920. τα ζγγραφα που 

περιιλκαν ςτα ΓΑΚ θ αρίκμθςθ ςθμειϊνεται με ερυκρά μελάνθ. Από τον 

δθμοςιευμζνο κατάλογο του Φωτόπουλο διαπιςτϊνεται ότι κάποια από τα 

αρικμθμζνα ζγγραφα ζλειπαν ιδθ κατά τθ ςφνταξθ του καταλόγου. Εκτόσ από τθν 

αρίκμθςθ, ακόμθ μια ζνδειξθ ότι τα ζγγραφα που περιιλκαν ςτα ΓΑΚ αποτελοφν 

τμιμα του αρχείου του Βαςιλείου Πετιμεηά, είναι θ φπαρξθ ςε μερικά ζγγραφα 

ςφραγίδασ με ζνδειξθ «Βιβλιοκικθ Χριςτόδουλου Γ. Γερογιάννθ». 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Δθμόςια Αποςτολι από τθν Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αττικισ - Τποδιεφκυνςθ Δίωξθσ 

Οικονομικϊν Εγκλθμάτων και Εγκλθμάτων Αρχαιοκαπθλίασ (31/1/2002) 
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Παρουςίαςη περιεχοµένου 

Ζγγραφα υπουργείων, δθμοςίων αρχϊν και ιδιωτικζσ επιςτολζσ που αφοροφν τθ 

δράςθ του Βαςιλείου Πετιμεηά κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821, τθ 

μετεπαναςτατικι ςτρατιωτικι και πολιτικι του δράςθ, τθ ςυμμετοχι του ςτθν 

Επανάςταςθ τθσ 3θσ επτεμβρίου του 1843, τθν αναγνϊριςθ των υπθρεςιϊν του 

προσ τθν πατρίδα κατά τθ διάρκεια του βίου του, αλλά και μετά τον κάνατό του. Σο 

αρχείο περιλαμβάνει, επίςθσ, ζγγραφα που αφοροφν τον αδελφό του Βαςιλείου 

Πετιμεηά Γκολφίνο κακϊσ και προςωπικι αλλθλογραφία του γιου του Γεωργίου 

Πετιμεηά. 

Σφςτθµα ταξινόµθςθσ 

Διατθρικθκε θ αρχικι κατάταξθ των εγγράφων ςφμφωνα με το δθμοςιευμζνο 

ευρετιριο του ςυνόλου του αρχείου του Βαςιλείου Πετιμεηά. Ακολουκϊντασ τθ 

λογικι τθσ αφξουςασ αρίκμθςθσ των εγγράφων, δθμιουργικθκαν τρεισ φάκελοι: ο 

πρϊτοσ ςυγκεντρϊνει ζγγραφα ςτακμοφσ τθσ βιογραφίασ του Πετιμεηά και 

αναγνϊριςθσ των υπθρεςιϊν του προσ τθν πατρίδα, ο δεφτεροσ περιλαμβάνει 

ζγγραφα τθσ ςτρατιωτικισ και πολιτικισ του δράςθσ, ενϊ ο τρίτοσ αποτελείται από 

αλλθλογραφία του γιου του Γεωργίου Πετιμεηά. 

Όροι πρόςβαςησ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ ιςχφουν βάςει του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του 

Αναγνωςτθρίου των ΓΑΚ 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων 

Ελλθνικά 

Συμπλθρωματικζσ πθγζσ 

- ΓΑΚ, Κ.Τ., υλλογι Βλαχογιάννθ, Κατάλογοσ Αϋ, φ. 272 «θμειϊματα περί 
Πετμεηαίων» 

- ΓΑΚ, Κ.Τ., υλλογι Βλαχογιάννθ, Κατάλογοσ Αϋ, φ. 232 «Αρχείο Γενναίου 
Κολοκοτρϊνθ»  

Δημοςιεύςεισ / βιβλιογραφία 

Ακανάςιοσ Κ. Φωτόπουλοσ, «Σο Αρχείον του ςτρατθγοφ τθσ Επαναςτάςεωσ του 

1821 Βαςιλείου Πετιμεηά», Πρακτικά του εκτάκτου Αχαϊκοφ Πνευματικοφ 

Συμποςίου 2006 (Αίγιον 26-28 Μαΐου 2006), Ακιναι 2009, 429-496. 
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Ακανάςιοσ Κ. Φωτόπουλοσ, «Αυτοβιογραφία Βαςιλείου Πετιμεηά», Πρακτικά Γϋ 

Διεκνοφσ Συνεδρίου Πελοποννθςιακϊν Σπουδϊν, Ακιναι 1987-1988, 

Αν. Γοφδασ, Βίοι παράλλθλοι των επί τθσ αναγεννιςεωσ τθσ Ελλάδοσ διαπρεψάντων  

ανδρϊν, τ. Θϋ, Ακιναι 1876. 

Ακανάςιοσ Κ. Φωτόπουλοσ, Ιςτορικά των Πετιμεηαίων. Ανζκδοτα κείμενα των 

Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ, Ακιναι 1982. 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

1. Θ ταξινόμθςθ, θ περιγραφι και θ ςφνταξθ του εργαλείου ζρευνασ του αρχείου 

πραγματοποιικθκαν από τον υπάλλθλο του Σμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, 

Γιάννθ Γκλαβίνα. 

2. Διαπιςτϊκθκε ςε κάποια ζγγραφα αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτον αρικμό που 

ζχουν ςθμειωμζνο ςτο περικϊριό τουσ και ςτον αρικμό που ζχουν τα ίδια ζγγραφα 

ςτον δθμοςιευμζνο κατάλογο. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΛΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Νοζμβριοσ 2020 

Θέματα 

Επανάςταςθ του 1821 / Επανάςταςθ του 1821 – Αγωνιςτζσ / Επανάςταςθ του 1821 

– Εμφφλιεσ διαμάχεσ / Επανάςταςθ τθσ 3θσ επτεμβρίου 1843 / Εκλογζσ, 

Βουλευτικζσ, 1843 / Λθςτεία – 19οσ αι / Βουλευτζσ – Καλάβρυτα / Καλάβρυτα 

(Αχαΐα) / Πετιμεηάσ, Γκολφίνοσ / Church, Richard (Σςωρτσ, Ρίτςαρντ) / Λόντοσ, 

Ανδρζασ / Μεταξάσ, Ανδρζασ, Καλλζργθσ, Δθμιτριοσ   
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Φάκελοσ  1 
Τίτλοσ: [Ζγγραφα διοριςμϊν, τιμθτικϊν διακρίςεων και ςθμαντικϊν ςτακμϊν του βίου του 

Βαςιλείου Πετιμεηά] 

Περιεχόμενο: Ζγγραφα τθσ Γραμματείασ επί των τρατιωτικϊν και του προζδρου του 

Τπουργικοφ υμβουλίου κακϊσ και διπλϊματα του βαςιλιά  Όκωνα για τον διοριςμό του 

Πετιμεηά ςτον βακμό του ςυνταγματάρχθ (1834), για τθν απονομι του παραςιμου του 

ταυροφ των Σαξιαρχϊν (1837), τον προβιβαςμό του ςτον βακμό του υποςτρατιγου (1841), 

τον διοριςμό του ωσ γερουςιαςτι (1861). Ζγγραφο του επάρχου Αιγιαλείασ προσ Α. και Γ. 

Πετιμεηά με το οποίο διαβιβάηεται ψιφιςμα του Δθμοτικοφ υμβουλίου Αιγείρασ ςχετικά 

με τθν ανζγερςθ ανδριάντα του Βαςιλείου Πετιμεηά (1873) κακϊσ και ζγγραφο τθσ 

τρατιωτικισ χολισ Ευελπίδων προσ Γεϊργιο Πετιμεηά ςχετικά με τθ δωρεά του πιςτολιοφ 

του Βαςιλείου Πετιμεηά με ςυνθμμζνθ ςχετικι θμεριςια διαταγι τθσ χολισ κακϊσ και 

μεταγενζςτερο απόκομμα εφθμερίδασ για τθν τφχθ τθσ δωρεάσ (1882) 

Χρονολογία: 1834-1882 

Παρατθριςεισ: Αρικμοί εγγράφων: 33, 42, 45, 46, 62, 64. Αρικμοί εγγράφων ςτον 

δθμοςιευμζνο κατάλογο: 30, 39, 42, 44, 60, 62. 

 

 

Φάκελοσ  2 
Τίτλοσ: *τρατιωτικι και πολιτικι δράςθ Βαςιλείου Πετιμεηά+ 

Περιεχόμενο: Επιςτολζσ Γκολφίνου Πετιμεηά και Κ. Χρυςανκακόπουλου προσ τουσ 

δθμογζροντεσ Κατηάνασ και τον Βαςίλειο Πετιμεηά (1825, 1827), ζγγραφο του Τπουργείου 

Πολζμου προσ τουσ ςτρατθγοφσ Πετιμεηαίουσ ςχετικά με καταγγελίεσ τθσ Μονισ Αγίου 

Ακαναςίου (1826), επιςτολι οπλαρχθγϊν τθσ τερεάσ Ελλάδασ προσ Γκολφίνο Πετιμεηά 

ςχετικά με εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, διαταγι του Λωάννθ Καποδίςτρια προσ τουσ 

οπλαρχθγοφσ τθσ Πελοποννιςου  ϊςτε να ακολουκιςουν τισ διαταγζσ του Γενικοφ Αρχθγοφ 

Πελοποννθςιακϊν Όπλων Κολοκοτρϊνθ (1828), παραίτθςθ προσ τθν Εκνοςυνζλευςθ του 

Άργουσ του αρχιςτράτθγου των ελλθνικϊν ςτρατευμάτων Ρίτςαρντ Σςωρτσ (Sir Richard 

Church) (1829). Σρεισ επιςτολζσ προκρίτων Νεηερϊν και Καλαβρφτων προσ Βαςίλειο 

Πετιμεηά ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ ςϊματοσ για τθν επιβολι τθσ τάξθσ (1833). Ζγγραφα 

τθσ Γραμματείασ τρατιωτικϊν προσ Γκολφίνο και Βαςίλειο Πετιμεηά ςχετικά με τθ 

ςυγκρότθςθ ζνοπλου ςϊματοσ, τθν πρόςλθψθ υπαςπιςτι, τισ αταςκαλίεσ ςτθν πλθρωμι 

τθσ νομισ των αξιωματικϊν κακϊσ και ςχετικά με τθ ςφλλθψθ και τθ διαδικαςία 

παράδοςθσ ςτον Φροφραρχο Ναυπλίου των λθςτϊν Χονδρογιανναίων (1835). Ζγγραφα του 

Φρουράρχου Ακθνϊν και τθσ Γραμματείασ τρατιωτικϊν ςχετικά με τθν πλθρωμι μιςκοφ 

και τθν ζγκριςθ άδειασ απουςίασ του Βαςιλείου Πετιμεηά (1836). υςτατικά ζγγραφα τθσ 

Χωροφυλακισ για παροχι βοικειασ ςτον Πετιμεηά και επιςτολι προσ τον Πετιμεηά ςχετικά 

με τον γιο του (1837). Ζγγραφα τθσ Γραμματείασ τρατιωτικϊν για υπθρεςιακά ηθτιματα 

του Πετιμεηά (1839, 1841) και επιςτολι του δθμάρχου Καλαβρφτων προσ τον πρόεδρο του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου Πετιμεηά για τθν προςφορά ςυνδρομϊν ςτθν ανζγερςθ 

πανεπιςτθμίου ςτθν Ακινα και δθμόςιασ βιβλιοκικθσ (1839). Επιςτολζσ Ανδρζα Λόντου, 

Ηωγράφου, Κεοχαρόπουλου, Ανδρζα Μεταξά, Δθμθτρίου Καλλζργθ και Γραμματείασ 

τρατιωτικϊν προσ Βαςίλειο Πετιμεηά ςχετικά με τθν κατάςταςθ μετά τθν Επανάςταςθ τθσ 

3θσ επτεμβρίου 1843, τθν επιβολι τθσ τάξθσ μετά τθν Επανάςταςθ, τισ εκλογζσ για 

αντιπροςϊπουσ εκνικισ ςυνζλευςθσ και τισ προτάςεισ για υποψθφίουσ (1843). Ζντυπθ 
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διακιρυξθ και επικφρωςθ των επαναςτατικϊν πράξεων τθσ 3θσ επτεμβρίου από το 

υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (1843). Ζγγραφα του Τπουργείου τρατιωτικϊν προσ Βαςίλειο 

Πετιμεηά ςχετικά με τθ διάλυςθ ενόπλων του που εκβιάηουν πολίτεσ κατά τθν άςκθςθ των 

πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων (1844) κακϊσ και ζγγραφο του Προεδρείου τθσ Βουλισ προσ 

τουσ βουλευτζσ ϊςτε να μεταβαίνουν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Βουλισ (1848).  

Χρονολογία: 1825-1848 

Παρατθριςεισ: Αρικμοί εγγράφων: 214, 287, 477, 484, 536, 541, 542, 563, 566, 567, 571, 

572, 573, 575, 578, 581, 587, 589, 593, 607, 611, 617, 622, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 

633, 663, 664, 692. Αρικμοί εγγράφων ςτον δθμοςιευμζνο κατάλογο: 214, 287, 477, 484, 

536, 541, 542, 563, 566, 567, 571, 572, 573, 575, 579, 581, 586, 588, 591, 603, 607, 613, 616, 

620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 656, 657, 679. τον φάκελο περιλαμβάνονται και 

δφο ζγγραφα χωρίσ αρίκμθςθ.  

 

 

Φάκελοσ  3 
Τίτλοσ: *Επιςτολζσ προσ Γεϊργιο Πετιμεηά+ 

Περιεχόμενο: Ζξι επιςτολζσ από Πάτρα και Ακινα προσ τον Γεϊργιο Πετιμεηά ςτο Αίγιο με 

αποςτολείσ τον αδελφό του και τον δικθγόρο Θλία Βεριόπουλο.  

Χρονολογία: 1864-1866 

Παρατθριςεισ: Οι επιςτολζσ δεν φζρουν αρίκμθςθ και δεν περιλαμβάνονται ςτον 

δθμοςιευμζνο κατάλογο. 

 

 

 


