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Η

ανά χείρας έκδοση αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στις γνώσεις
μας τόσο για την ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και γενικότερα
για την ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους και τον ρόλο του Ι.
Καποδίστρια στη συγκρότησή τους.
Η έκδοση προσφέρει στην έρευνα πρωτογενές αρχειακό υλικό που προέκυψε
κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου
(1828-1829), την περίοδο δηλαδή που ακολουθεί αμέσως μετά την εισαγωγή
του θεσμού των Δημογεροντιών από τον Ι. Καποδίστρια. Ο αναγνώστης έχει την
ευκαιρία να παρακολουθήσει μέρα με τη μέρα όλες τις δυσκολίες και τις εντάσεις που γεννήθηκαν κατά την προσπάθεια εισαγωγής του θεσμού της Δημογεροντίας που επιχείρησε να αφομοιώσει προς όφελος τού υπό ίδρυση κράτους
τους παλαιότερους αυτοδιοικητικούς θεσμούς της οθωμανικής περιόδου αλλά
και τους θεσμούς που είχαν εισαχθεί ή είχε γίνει προσπάθεια να εισαχθούν από
τα διάφορα διοικητικά σχήματα των χρόνων της Επανάστασης. Που επιχείρησε
να αφομοιώσει τα παραπάνω σ’ ένα νέο μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ του
κεντρικού κράτους και των τοπικών πολιτικών δυνάμεων.
Όπως γνωρίζουμε οι θεσμοί μπορούν να διαβαστούν με δύο τουλάχιστον τρόπους. Αφ’ ενός ως κανονικότητα, δηλαδή ως προσπάθεια να εισαγάγουν τύπους
και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της αρμοδιότητάς τους και
αφετέρου ως αποτύπωση όλων των εντάσεων μιας κοινωνίας. Η συγκεκριμένη
κοινωνία για την οποία επινοείται η Δημογεροντία ήταν από την μια πλευρά
στραμμένη στο μέλλον και από την άλλη φορτωμένη με το βάρος μιας μακραίωνης παράδοσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την παρατήρηση μπορούμε να
καταλάβουμε ότι στα αρχεία της Δημογεροντίας αποτυπώνονται οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις των επιμέρους ομάδων - πολιτικών κοινωνικών, οικογενειακών και ηλικιακών -, που επιθυμούσαν να διατηρήσουν την ηγεμονία τους
σε τοπικό επίπεδο αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έφερνε στο
προσκήνιο η ίδρυση του νέου κράτους και η ελευθερία που είχε μόλις αποκτη[ 11 ]
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θεί, και στον βαθμό που είχε αποκτηθεί. Πρόκειται επομένως για ένα εξαιρετικό
υλικό που επιτρέπει τη μελέτη της εισαγωγής της κανονικότητας στη λειτουργία
μιας κοινωνίας καθημαγμένης από τους πολέμους που είχαν προηγηθεί, και η
οποία διατηρούσε όλες τις αντιθέσεις που είχαν γεννηθεί τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δεν ήσαν μόνο χρόνια απελευθερωτικού πολέμου αλλά και χρόνια
εμφυλίων πολέμων.
Σπανίως ο ιστορικός έχει στη διάθεσή του υλικό που επιτρέπει την έκθεση
όλης της πολυπλοκότητας τέτοιων κοινωνικών μετασχηματισμών και είμαστε
ευγνώμονες απέναντι στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αργολίδας για την επιμελημένη έκδοσή τους που θα επιτρέψει νέες δυνατότητες στην έρευνα αυτών των σημαντικών
θεμάτων.
Καθηγητής Ν. Ε. Καραπιδάκης
Πρόεδρος της Εφορείας
των Γενικών Αρχείων του Κράτους
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Μ

ε την παρούσα έκδοση ο συγγραφέας κ. Δημήτρης Γεωργόπουλος, επί
σειρά ετών Προϊστάμενος των Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδος, παραδίδει στην επιστημονική κοινότητα μία αξιόλογη μελέτη, δημοσιεύοντας
πρωτογενές αρχειακό υλικό που απόκειται στην ανωτέρω Υπηρεσία και αφορά
στην Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Από τη μονογραφία αυτή αναδεικνύονται σημαντικά στοιχεία που συμβάλλουν στην κατανόηση αφενός της σύστασης και της λειτουργίας του θεσμού της
Επαρχιακής Δημογεροντίας και αφετέρου της διοικητικής διάρθρωσης του υπό
διαμόρφωση ελληνικού κράτους κατά την καποδιστριακή περίοδο (1828-1831).
Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για την ιστορική πόλη του Ναυπλίου, που
ήταν η καθέδρα του ελληνικού κράτους, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή
της.
Στην εισαγωγή του ο συγγραφέας αναφέρεται στη λειτουργία του θεσμού της
κοινότητας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η οποία μαζί με τη γλώσσα,
τη θρησκεία και τις παραδόσεις αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα συσπείρωσης των
Ελλήνων κατά τη ζοφερή εκείνη περίοδο του Ελληνισμού.
Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 και κατά τη διάρκειά της, τόσο
τα τοπικά πολιτεύματα, όσο και οι εθνικές συνελεύσεις έλαβαν πρόνοια για τη
λειτουργία της κοινοτικής διοίκησης, αν και η διάταξη περί διοικήσεως της ελληνικής επικρατείας που είχε εκδώσει η Γ΄ Εθνοσυνέλευση την 1η Μαΐου 1827
δεν εφαρμόστηκε τελικά.
Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούσε πρωταρχικό και βασικό
άξονα του πολυδιάστατου έργου του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη
Καποδίστρια, ο οποίος αμέσως μετά την άφιξή του στη χώρα, τον Ιανουάριο του
1828, επιδόθηκε στην υλοποίηση του κεντρικού άξονα της πολιτικής του: την εκ
βάθρων συγκρότηση της Πολιτείας και της Διοίκησης.
Με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που είχε αποκομίσει από τα προηγούμενα υψηλά αξιώματά του, προχώρησε στο σχεδιασμό και την πραγμάτωση μιας
[ 13 ]
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ολοκληρωμένης στρατηγικής στο διοικητικό πεδίο, γιατί πίστευε ότι μόνο με μια
οργανωμένη δημόσια διοίκηση θα υλοποιούσε τους στόχους που είχε θέσει στο
εσωτερικό και εξωτερικό πεδίο.
Η προτεραιότητά του αυτή αντανακλάται στη σειρά των κυβερνητικών ενεργειών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά τον μήνα Απρίλιο του 1828. Συγκεκριμένα, την 13η Απριλίου 1828 πραγματοποίησε την πρώτη διοικητική διαίρεση
της Επικράτειας με το Ι’ Ψήφισμα. Ορίστηκαν δεκατρία Τμήματα με επιμέρους
Επαρχίες και Εκτάκτους Επιτρόπους για κάθε ένα. Το πρώτο Τμήμα από τα επτά
της Πελοποννήσου ήταν της Αργολίδας και περιλάμβανε τις Επαρχίες Άργους,
Ναυπλίου, Κάτω Ναχαγέ (Ερμιονίδας) και Κορίνθου.
Στις 16 Απριλίου υπέγραψε το Διοικητικό Οργανισμό των Τμημάτων της Πελοποννήσου και στις 19 Απριλίου την εγκύκλιο με αριθμό 1883 με την οποία
δίνονταν γενικές οδηγίες προς τους Δημογέροντες. Ανάμεσα στα καθήκοντα των
Εκτάκτων Επιτρόπων και Προσωρινών Διοικητών υπαγόταν και η επίβλεψη της
εκλογής Δημογερόντων κάθε πόλης, κωμόπολης και χωριού στους οποίους ο
λαός εξέφραζε «τας χρείας του».
Ο συγγραφέας με επιστημονική ευσυνειδησία ερεύνησε το Αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου, το οποίο είναι ταξινομημένο ειδολογικά και
χρονολογικά. Με κριτική εμβρίθεια αφού άντλησε με ενδελέχεια πληροφορίες,
συνέθεσε τη μελέτη του, διαρθρωμένη σε ενότητες που διευκολύνουν τον ενδιαφερόμενο να προσεγγίσει καλύτερα το θέμα. Όπως μας αναφέρει, το περιεχόμενο
του αρχείου αποτελείται, σε γενικές γραμμές, από την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Επαρχιακής Δημογεροντίας αλλά και από άλλα τεκμήρια
σχετικά με τη λειτουργία της.
Με την έρευνά του αξιοποιεί παράλληλα με τις πρωτογενείς πηγές, κυρίως
αυτές που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδος και στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., και τη σχετική βιβλιογραφία.
Μέσα από τη δημοσίευση και το σχολιασμό των πηγών καταγράφονται ο τρόπος και ο τόπος εκλογής των Δημογερόντων, στην πόλη και τα χωριά, η λειτουργία της Επαρχιακής Δημογεροντίας ως συμβουλευτικού οργάνου και όχι μόνο,
ο κομβικός ρόλος της μεταξύ πολιτών και Εκτάκτου Επιτρόπου, οι υποχρεώσεις
της να επικυρώνει δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα με τη σφραγίδα της που έφερε
την παράσταση της θεάς Αθηνάς, να εκδίδει αντίγραφα εγγράφων, να εκτελεί
καταγραφές ιδιοκτησιών και απογραφές πληθυσμού, να επιλύει διαφορές και να
αποδίδει το δίκαιο, να δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα (έσοδα-έξοδα),
να φροντίζει για την κοινωνική πρόνοια, να έχει την εποπτεία της αγοράς, να
μεριμνά για την ανανέωση των διπλωμάτων των πλοίων και την ασφάλεια στα
ταξίδια τους, καθώς και για την υγιεινή κατάσταση της πόλης και την εξεύρεση
κτηρίων για τη στέγαση σχολείων και δασκάλων.
[ 14 ]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πλήθος στοιχείων που παρουσιάζονται είναι χρήσιμα επίσης για γενεαλογικές, γλωσσολογικές και δημογραφικές έρευνες.
Παράλληλα μέσα από τα δημοσιευμένα έγγραφα παρουσιάζεται το ύφος και η
μορφή του λόγου της εποχής. Τέλος, χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο
αποτελεί ο πίνακας που συνέταξε ο συγγραφέας με το αρχειακό υλικό που περιέχεται στους φακέλους.
Η παρούσα έκδοση εμπλουτίζει τον κατάλογο εκδόσεων των Γ.Α.Κ. και τη σχετική βιβλιογραφία σχετικά με τις πολιτικές, θεσμικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες που επικρατούσαν κατά την καποδιστριακή περίοδο.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον συνάδελφο κ. Γεωργόπουλο που τόσο με
το συγκεκριμένο έργο του, αλλά και συνολικά με την προσφορά του στην προώθηση της ιστορικής έρευνας, καταξιώνει το θεσμικό ρόλο του Αρχείου αφενός
ως θεματοφύλακα των πηγών και αφετέρου ως καθοριστικού παράγοντα στην
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Δρ Μαριέττα Μινώτου
Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας
των Γ.Α.Κ.
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Τ

ο αρχείο με την επωνυμία «αρχείο Δημογεροντίας Ναυπλίου»1 απόκειται
στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία νομού Αργολίδας» και καλύπτει
χρονικά την περίοδο 1828-1835. Αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφοριών για την πόλη του Ναυπλίου και την ευρύτερη περιοχή της και απαρτίζεται
από είκοσι δύο (22) φακέλους, οι οποίοι εμπεριέχουν εξακόσια ενενήντα τέσσερα
(694) έγγραφα και είκοσι οχτώ (28) μικρά κατάστιχα.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που αφορά κυρίως την Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου και καλύπτει χρονικά την περίοδο 1828 και
18292. Στη δημοσίευση συμπεριελήφθησαν και τα ελάχιστα υπάρχοντα λυτά έγγραφα, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1823 και 1827. Τέλος, για
την εισαγωγή, η οποία αναφέρεται στο θεσμό της Δημογεροντίας και ειδικότερα
στη λειτουργία της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου, τέθηκε ως χρονικό
πλαίσιο η περίοδος της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια (1828 - 1831).
Νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να δημοσιευτεί
σε άλλο τόμο το αρχειακό υλικό των ετών 1830-1831 και έτσι να ολοκληρωθεί
η δημοσίευση του αρχειακού υλικού της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου
κατά την καποδιστριακή περίοδο. Επίσης, θα είναι μεγάλη η προσφορά προς το
ερευνητικό κοινό, εάν δημοσιευτεί το υπόλοιπο τμήμα του αρχειακού υλικού
της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου, δηλαδή εκείνο της περιόδου 1832
- 1835, συνοδευόμενο βεβαίως από εισαγωγή, που θα αναφέρεται στο τί ακολούθησε τη δολοφονία του Κυβερνήτη στο χώρο της τοπικής διοίκησης, στις
ζυμώσεις που έγιναν εκ μέρους της Αντιβασιλείας και στις θεσμικές αλλαγές που
δρομολογήθηκαν.
Τέλος, ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες οφείλω στον φίλο Τριαντάφυλλο
1
Πληροφορίες σχετικά με το αρχείο αυτό εμπεριέχονται στο: Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο
Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου 1828-1899, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1984.
2 Τα τεκμήρια κάποιων φακέλων εκτείνονται και στο 1830. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δημοσιεύεται το περιεχόμενο όλου του φακέλου.
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Σκλαβενίτη, Δ/ντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, για τη βοήθειά του
σχετικά με τη βιβλιογραφική ενημέρωση, για τις υποδείξεις του αναφορικά με τη
μεταγραφή του αρχειακού υλικού, καθώς και για τη συμβολή του στη δομή του
περιεχομένου της παρούσας έκδοσης. Επίσης, ευχαριστώ τον Κώστα Δανούση
για την παραχώρηση, σε ηλεκτρονική μορφή, του μεταγραμμένου κειμένου του
«Καταλόγου Ύδρευσης», τη συνάδελφο Μαρίνα Τσουλουχά, αρχειονόμο, για την
πολλαπλή βοήθειά της και τον Δήμο Γεωργίου που ανέλαβε και έφερε σε αίσιο
πέρας το «στήσιμο» ενός δύσκολου υλικού. Θα αποτελούσε παράλειψη εκ μέρους
μου να μην μνημονεύσω τον Αξιομακάριστο π. Γεώργιο Χώρα, ο οποίος ανέγνωσε προσεκτικά το χειρόγραφό μου και έκανε εύστοχες παρατηρήσεις.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον συλλέκτη έργων τέχνης κ. Ιωάννη Γ. Φωτόπουλο, ο οποίος με προθυμία παραχώρησε την άδεια δημοσίευσης της υδατογραφίας, που ανήκει στη συλλογή της οικογένειάς του και κοσμεί το εξώφυλλο
της έκδοσης, καθώς και στην Ιστορικό Τέχνης Δρ. Αφροδίτη Κούρια, στην οποία
ανήκει η ιδέα του εξωφύλλου και η τεκμηρίωση του εικονιζόμενου έργου τέχνης.
Δ.Χ.Γ.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο θεσμός της κοινότητας1 επί τουρκοκρατίας
Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη λειτουργία και τις μεταβολές του κοινοτικού συστήματος του ελλαδικού χώρου στη διάρκεια της τουρκικής κατάκτησης και ώς τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Οι μελέτες αυτές αναφέρονται
είτε στο κοινοτικό σύστημα γενικώς, είτε σε επιμέρους όψεις του2.
Αντίθετα, είναι μειωμένος ο αριθμός των μελετών για την τοπική αυτοδιοίκηση
κατά την περίοδο της Επανάστασης και την καποδιστριακή περίοδο. Ο Γ. Δ. Δη1 Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας δεν είχαν όλα τα μέρη το δικαίωμα της κοινότητας. Γράφει ο Σ. Αντωνιάδης στο έργο του Τα Δημοτικά, Αθήνα 1842, σ. 124: «Εκάστη πόλις, κωμόπολις και χωρίον, ήτοι κεφαλοχώριον, είχε το δικαίωμα της κοινότητος, ήτοι παρίστανε ηθικόν
πρόσωπον, και εδιοίκει τα τοπικά πράγματα ανεξαρτήτως από την τουρκικήν εξουσίαν.
Τα δε χωρία, τα οποία ολόκληρα ήσαν ιδιοκτησία Οθωμανού ή χριστιανού δεν είχαν τοιούτο
δικαίωμα, αλλ’ ο διοριζόμενος παρά του ιδιοκτήτου επιστάτης εδιοίκει την κοινότητα.
Η περιφέρεια εκάστης κοινότητος ήτον προσδιωρισμένη, και γνωστή».
2 Ενδεικτικά αναφέρω: Γ. Ι. Αγγελόπουλος, Περί τοπικής διοικήσεως εν Ελλάδι εν συγκρίσει
προς την εν Γαλλία και Αγγλία, Αθήνα 1879· Ι. Τ. Βισβίζης, Η Κοινοτική διοίκησης των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν, L’ Hellénisme Contemporain: Le cinq-centieme anniversaire de
la prise de Constantinople, Athenes 1953· Γ. Δ. Δημακόπουλος, Περί του δημοτικού συστήματος
και της καθιδρύσεως αυτού εν Ηλεία, τ. Β΄, Αθήνα 1983· Αλ. Θ. Δρακάκης - Στυλ. Ι. Κούνδουρος,
Αρχεία περί συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων 1836-1939 και της διοικητικής
διαιρέσεως του κράτους, τ. Α΄, Β΄, Αθήνα 1939, 1940· Δ. Ζακυθηνός, Η Τουρκοκρατία, Αθήνα
1957· Ελ. Ε. Κούκου, Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την τουρκοκρατία, Αθήνα 1980·
Ν. Γ. Μοσχοβάκης, Το εν Ελλάδι Δημόσιον Δίκαιον της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1882· Ν. Πανταζόπουλος, Ο Ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση,  Αθήνα 1993· Μ.
Β. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρκοκρατίαν (1715-1821), Αθήνα 1939·
Γ. Δ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της
Τουρκοκρατίας, Αθήνα, 1982· Μ. Πύλια, Λειτουργίες και αυτονομία των κοινοτήτων της Πελοποννήσου κατά την δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821), Μνήμων, τ. 23, Αθήνα 2001, Ευτ. Δ.
Λιάτα, Οι Κοινότητες. Ένας θεσμός με πολλές όψεις, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ.
2, Διαφωτισμός - Ιστορία της Παιδείας - Θεσμοί και Δίκαιο, Αθήνα 2003, κ.ά.
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μακόπουλος, βαθύς γνώστης και συστηματικός ερευνητής διοικητικών και δημοτικών θεσμών της μετεπαναστατικής Ελλάδας, σχολιάζοντας τη σχέση Ελληνικής
Πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης γράφει ότι η τελευταία «δεν απετέλεσε κύριον
μέλημα της κυβερνητικής πολιτικής» λόγω του ότι υπήρχαν ζωτικότερα θέματα με
τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Και συνεχίζει: «Εν τούτοις, πρέπει να
προσγραφή εις τον Ιωάννην Καποδίστριαν η εισαγωγή εμβρυώδους δευτεροβαθμίου τοπικής αυτοδιοικήσεως διά της καθιδρύσεως επαρχιακών δημογεροντιών»3.
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της γνώσης μας
σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της Επαρχιακής Δημογεροντίας στη διάρκεια της καποδιστριακής περιόδου (1828-1831), αξιοποιώντας το αρχειακό
υλικό της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου, σε μια εποχή που το Ναύπλιο
ήταν καθέδρα του ελληνικού κράτους. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη του αρχειακού υλικού συνεπικουρούμενα και συνδυαζόμενα
με τα μέχρι σήμερα σχετικά δημοσιεύματα είναι ικανά για να σχηματιστεί σαφής
εικόνα της λειτουργίας της Επαρχιακής Δημογεροντίας.
Επιχειρώντας την προσέγγιση του θεσμού της «κοινότητας» επί τουρκοκρατίας, αναφύεται το πρόβλημα της καταγωγής του. Αν και είναι άγνωστη η
αρχή του θεσμού4, θεωρείται ότι αστικές ή αγροτικές κοινότητες υπήρχαν στο
«ανατολικό ρωμαϊκό - βυζαντινό κράτος» πριν από την τουρκική κατάκτηση5.
Είναι γνωστό ότι η περιφερειακή οργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
όχι μόνο δεν ήταν ενιαία, αλλά «ἐποίκιλλε κατά τόπους εἴτε ἐκ λόγων παραδόσεως, εἴτε ἐξ εἰδικῶν ρυθµίσεων βασιζοµένων ἐπί τοῦ ἰσχύοντος συστήµατος γαιοκτησίας καί τῶν συναφῶν στρατιωτικῶν καί τιµαριωτικῶν θεσµῶν»6.
Πιθανότατα, λοιπόν, οι κοινοτικοί θεσμοί διαμορφώθηκαν με τον καιρό στη
διάρκεια της τουρκοκρατίας και, παρά τις όποιες τροποποιήσεις, που πιθανόν
επήλθαν λόγω των διαδοχικών κατακτήσεων, διατηρήθηκαν στα έθιμα των
κατοίκων. Εξάλλου, η οθωμανική κοινωνία ήταν εξοικειωμένη με το κοινοτικό σύστημα αυτοδιοίκησης, ένα σύστημα γνώριμο στον ευρύτερο πολιτιστικό
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. «Καθόσον συνεπώς αφορά ένα μέρος από τις
ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, θα ήταν προτιμότερο να αναφερθούμε στο γεγονός της εύκολης αφομοίωσης από την κατάκτηση μιας μορφής πα3
Γ. Δ. Δημακόπουλος, Η θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833-1834, Εταιρεία Αρχειακών Μελετών και Εκδόσεων, Αθήναι 2001, σ. 5.
4 Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ. 133.
5
Απ. Βακαλόπουλος, Οι Κοινότητες, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι΄, Αθήνα 1975, σ.σ.
150-155. Σχετικά με το πρόβλημα της καταγωγής των κοινοτήτων βλ. Γ. Δ. Κοντογιώργης,
Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές Κοινότητες της τουρκοκρατίας,
Αθήνα 1982, σ.σ. 30-38.
6 Γ. Δ. Δημακόπουλος, Η Διοικητική οργάνωσις κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν 18211827, Αθήνα 1966, σ. 24.
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ραγωγικών σχέσεων και μιας τοπικής πολιτειακής συγκρότησης, από εκείνες
που εξυπηρέτησαν, κατά έναν τρόπο, κάποιες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στη βυζαντινή περίοδο. Και τούτο διότι ακριβώς μια ανάλογη
πραγματικότητα βιωνόταν παράλληλα και στην οθωμανική και πριν από αυτήν
στην αραβική κοινωνία»7.
Οι Οθωμανοί όχι μόνο δεν εναντιώθηκαν στο υπάρχον κοινοτικό σύστημα,
αλλά το διατήρησαν, γιατί αφενός μέσω αυτού εισέπρατταν ευκολότερα τους φόρους από τους υπόδουλους ΄Ελληνες8 και αφετέρου ενυπήρχε η οργάνωση για
την εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων, που είχε αναλάβει η κοινότητα
είτε προς τον κατακτητή είτε προς τα μέλη της9.
Τέλος, επειδή η οθωμανική διοίκηση δεν αναγνώριζε την ύπαρξη νομικών
προσώπων, η κοινότητα επί τουρκοκρατίας αποτελούσε «ηθικόν πρόσωπον»10,
το οποίο αντιπροσωπευόταν προς τις τουρκικές αρχές δια των κοινοτικών αρχόντων. Για το λόγο αυτό και η οθωμανική διοίκηση κάθε φορά που συνδιαΓ. Δ. Κοντογιώργης, ό.π., σ. 38.
Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ. 135.
9 Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ.σ. 125-126. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούν οι υποχρεώσεις των
κοινοτήτων, όπως τις περιγράφει ο Σ. Αντωνιάδης: «α´. νά συνεισφέρωσιν εἰς τήν πληρωµήν
τῶν µισθῶν τοῦ πασσᾶ, καί τῶν ἀδίκων ἀπαιτήσεων αὐτοῦ, καθώς καί εἰς τήν πληρωµήν
τῶν µισθῶν τοῦ Καδδῆ, τοῦ βοεβόδα, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐκτελεστικῆς δυνάµεως τῆς ἐπαρχίας,
τῶν στελλοµένων εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀντιπροσώπων, τοῦ παρά τῷ πασσᾷ διερµηνέως,
τῶν ἀρχόντων τῆς ἐπαρχίας καί τοῦ ἄρχοντος τῆς κοινότητος· ὁ τελευταῖος οὗτος ἐλάµβανεν
ἐτήσιον µισθόν ἀπό 50 ἓως 500 γρόσια, ἀναλόγως τοῦ πληθυσµοῦ καί τῆς καταστάσεως τῆς
κοινότητος, καί τῆς σηµαντικότητος αὐτοῦ.
β´. Νά πληρόνωσι τάς ζηµίας εἰς τάς ὁποίας ὑπέκειντο αἱ κοινότητες ἓνεκα φόνων ἑκουσίων ἤ ἀκουσίων, συµβάντων ἐντός τῆς περιφερείας των, καί ἓνεκα κλοπῶν ζώων ἤ ἄλλων
πραγµάτων· δι’ ἓκαστον φόνον ἡ κοινότης ὤφειλε νά πληρώσῃ εἰς τήν εξουσίαν 1200 γρόσια.
δ´. Νά προσφέρωσι δῶρα εἰς τούς δυνατούς Ὀθωµανούς διά νά ὑπερασπίζωνται αὐτάς, ἤ
εἰς τήν ἐξουσίαν πρός ἀποφυγήν ἀδίκων ἐπιβαρύνσεων, καί νά πληρόνουν τάς προσδιορισµένας ἀµοιβάς τῶν ἀγγελιαφόρων ὀθωµανῶν
ε´. Νά χορηγῶσι τροφάς καί ἄλλα ἀναγκαῖα πρός διαβάτας ὀθωµανούς, ἤ πρός ἀνθρώπους
τῆς ἐξουσίας.
ϛ´. Νά συνεισφέρουν διά τήν διατήρησιν ἐκκλησιών, σχολείων (εἰς πολλά µέρη διετηροῦντο ταῦτα δι’ ἀτοµικῶν ἐξόδων), ὑδραγωγείων, γεφυρῶν, διά βοηθήµατα πρός πτωχάς οἰκογενείας, διά πληρωµάς πεζῶν κτλ.
Μεταξύ δέ τῶν ὑποχρεώσεων τῶν κοινοτήτων ἦσαν καί αἱ προσωπικαί δουλεῖαι διά δηµοσίας ἐργασίας, ἤτοι διά ἐπισκευάς φρουρίων καί ἄλλων ὀχυρωµάτων, δι’ ἐπισκευήν ἤ κατασκευήν τοῦ οἴκου τοῦ πασσᾶ, διά κατασκευήν καί ἐπισκευήν δηµοτικῶν, ἐπαρχιακῶν καί
δηµοτικῶν ὁδῶν, γεφυρῶν, καί δι’ ἄλλας ἀκόµη ἐκτάκτους δηµοσίας χρείας.». Δεν γνωρίζω
εάν το εδάφιο γ΄. , που απουσιάζει από την παραπάνω αρίθμηση, έχει παραληφθεί ή πρόκειται
για τυπογραφικό λάθος. Επίσης, ερωτηματικά προκαλεί η φράση του τελευταίου εδαφίου: «διά
τήν κατασκευήν καί ἐπισκευήν δηµοτικῶν, ἐπαρχιακῶν καί δηµοτικῶν ὁδῶν, γεφυρῶν,...», με
το να επαναλαμβάνεται η λέξη «δηµοτικῶν».
10
Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ. 124.
7
8
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λεγόταν με τις κοινοτικές αρχές, απευθυνόταν ονομαστικά στους κοινοτικούς
άρχοντες11.
Η κονότητα «.... ἀπελάµβανεν ἀληθοῦς αὐτοδιοικήσεως, µή συνδεοµένη µετά
τοῦ κέντρου δι' οὐδενός σχεδόν δεσµοῦ. Ἡ κυβερνητική ἐποπτεία εἶχε µετενεχθῆ τότε εἰς τούς δηµότας, ὡς ἐκ τῆς ἀνάγκης τῶν πραγµάτων»12. Όμως, «.... η
θρυλούμενη αυτονομία των κοινοτικών αρχόντων περιοριζόταν στο χώρο που
οριοθετούσε η οθωμανική νομιμότητα. Ο ρόλος των κοινοτήτων αναπτύχθηκε
εντός των ορίων που έθεσε το οθωμανικό κράτος για να εξυπηρετήσει τα μόνιμα
αλλά και συγκυριακά συμφέροντα της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης»13.
Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 και κατά τη διάρκειά της τόσο τα
τοπικά πολιτεύματα όσο και οι εθνικές συνελεύσεις έλαβαν πρόνοια για τη λειτουργία της κοινοτικής διοίκησης. Σε γενικές, όμως, γραμμές η κοινότητα «µετεβλήθη εἰς ὄργανον τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας»14, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
οι ανάγκες του αγώνα.
Κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 1827-Ιανουαρίου 182815 επιχειρήθηκε η
εκ βάθρων συγκρότηση της Πολιτείας και της Διοίκησης, η οποία συγκρότηση
συνδέθηκε με την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια, ως πρώτου Κυβερνήτη της
11 Μ. Πύλια, Λειτουργίες και αυτονομία των κοινοτήτων της Πελοποννήσου κατά την δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821), Μνήμων, τ. 23, Αθήνα 2001, σ. 74.
12
Γ. Ι. Αγγελόπουλος, Περί τοπικής διοικήσεως εν Ελλάδι εν συγκρίσει προς την εν Γαλλία
και Αγγλία, Αθήνα, 1879, σ. 14.
13
Μ. Πύλια, ό.π., σ. 97.
14 Γ. Ι. Αγγελόπουλος, Σύστημα Διοικητικού Δικαίου, τ. Α΄, Αθήνα 1885, σ. 331. (Η παραπομπή είναι από το βιβλίο του Γ. Δ. Δημακόπουλου, Η Διοικητική οργάνωσις της Ελληνικής
Πολιτείας 1827-1833, Α΄ 1827-1828, Αθήνα 1970, σ. 121). Βλ. και Γ. Δ. Δημακόπουλος, Η
θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833-1834, σ. 5.
15
Η περίοδος πριν από την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν εξαιρετικά δύσκολη για
την Επανάσταση και ταραγμένη. ΄Ηδη από τον Απρίλιο του 1826 είχε κυριευθεί από τους
Τούρκους το Μεσολόγγι και το Μάιο του επόμενου έτους, με την παράδοση της Ακρόπολης
των Αθηνών, έσβησε η Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα. Ο Ιμπραήμ πασάς κινιόταν ανενόχλητος στην Πελοπόννησο, όπου τα μόνα ελεύθερα μέρη ήταν οι ορεινές περιοχές και το
Ναύπλιο με την ευρύτερη περιοχή του. Η ήττα του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στον κόλπο του
Ναυαρίνου (αρχές Οκτωβρίου 1827) αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων και αναζωπύρωσε
τις ελπίδες τους για απελευθέρωση. Εντωμεταξύ η Γ΄ Εθνοσυνέλευση είχε εκλέξει τον Ιωάννη
Καποδίστρια ως Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας (Απρίλιος 1827) και είχε αναθέσει την προσωρινή διακυβέρνηση της Ελλάδας σε τριμελή Αντικυβερνητική Επιτροπή. Όσον αφορά την
επικρατούσα κατάσταση ανάγλυφη εικόνα δίνει ο επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας
Γραμματέας της Επικρατείας Α. Λόντος, ο οποίος σε έκθεσή του προς τον Κυβερνήτη γράφει
μεταξύ άλλων: «Κατεθλιβόµεθα λοιπόν βλέποντες τήν πολιτείαν εἰς ἀναρχίαν παραδεδοµένην,
καί ἡ θλῖψις µας ἦτον ἀπαρηγόρητος, διότι καί µηχανήν διορθώσεως δέν ἐβλέποµεν» (Η έκθεση έχει δημοσιευτεί στα βιβλία: Γ. Δ. Δημακόπουλου, Η διοικητική οργάνωσις της ελληνικής
πολιτείας 1827-1833, Α΄ 1827-1828, Αθήνα 1970, σ.σ. 137-140 και Χρ. Π. Κλειώση, Ιστορία
της τοπικής αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977, σ.σ. 294-297).
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Ελλάδας, και, μάλιστα, εξαρτήθηκε από αυτήν την εκλογή. Συγχρόνως, όμως, οι
φορείς των πολιτικών δυνάμεων συσπειρώθηκαν με στόχο να αναστείλουν κάθε
προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασης. Αντί, λοιπόν, να προετοιμάζουν το έδαφος στο νέο Κυβερνήτη, επιδόθηκαν σε αγώνα φατριών για την εξασφάλιση της
πολιτικής ισχύος τους, επειδή φοβούνταν «τόν µέχρις ἐξαφανίσεως παραµερισµόν
των»16. Έτσι, ενώ η Γ΄ Εθνοσυνέλευση είχε εκδώσει την 1η Μαΐου 1827 διάταξη
«περί διοικήσεως της ελληνικής επικρατείας», η διάταξη αυτή, παρόλο που «ψηφίσθηκε µέ ὅλους τούς νόµιµους τύπους, οὐδέποτε ἐφαρµόστηκε λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῆς Βουλῆς, παρά τίς προσπάθειες τῆς “Ἀντικυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς”»17.

Ιωάννης Α. Καποδίστριας και περιφερειακή διοίκηση
Φθάνοντας ο Καποδίστριας στην Ελλάδα επιδόθηκε στην οργάνωση του Κράτους λαμβάνοντας μέτρα για κάθε τομέα της Διοίκησης. Έτσι, στις 13 Απριλίου
1828 με το Ι΄ ψήφισμα διαιρέθηκε η επικράτεια σε δεκατρία τμήματα. Το τμήμα
της Αργολίδας αποτελούσαν οι επαρχίες Άργους, Ναυπλίου, Κάτω Ναχαγιέ (Ερμιονίδας) και Κορίνθου18.
Στα διάφορα τμήματα της επικρατείας διορίσθηκαν ως επικεφαλής Έκτακτοι
Επίτροποι «ἐπί σκοπῷ νά προφυλάττωσι τούς ἐγκατοίκους τῶν Τµηµάτων ἀπό
ἐξουσίαν αὐθαίρετον, καί νά παρέχωσιν ἑποµένως καί ἐγγυήσεις ἀναλόγους µέ
τάς ὁποίας ἀνέφεραν πολλάκις εἰς τήν Κυβέρνησιν ἐπιθυµίας των». Οι Έκτακτοι
Επίτροποι ήταν τα εκτελεστικά όργανα των εντολών της Κυβέρνησης και ασκούσαν απόλυτη εξουσία στο Τμήμα, όπου είχαν τοποθετηθεί: «Τά ὑπάρχοντα εἰς τά
Τµήµατα ∆ηµογεροντεῖα, καί ὅλοι οἱ ἐν πράγµασι, καί πολιτικοῖς, καί στρατιωτικοῖς, οἱ ἐκεῖ εὑρισκόµενοι, ὀφείλουν νά ἐκτελοῦν ἀκριβῶς τάς ἐκ µέρους τῶν
Ἐκτάκτων Ἐπιτρόπων διαταγάς» 19.
Ο Κυβερνήτης δεν περίμενε την ψήφιση σχετικών νόμων, αλλά ενεργούσε με
εγκύκλιες διαταγές, ψηφίσματα και γενικές οδηγίες, προκειμένου να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέτρων για «τήν
ταχείαν ἀποκατάστασιν διοικητικῆς εὐταξίας»20. Χαρακτηριστικές του κλίματος
της εποχής είναι οι ονομασίες με τις οποίες αποκαλούνταν αρχές και λειτουργοί
Γ. Δ. Δημακόπουλος, ό.π., σ. 3.
Χρ. Π. Κλειώσης, ό.π., σ. 291.
18
Το Ι΄ ψήφισμα δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 27/18-4-1828 φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος. Πρβλ. Χρ. Π. Κλειώσης, ό.π., σ.σ. 298-300.
19
Η με αριθμό 1758/16-4-1828 εγκύκλιος διαταγή, με την οποία διορίζονταν οι Έκτακτοι
Επίτροποι, δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 28/21-4-1828 φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της
Ελλάδος.
20
Χρ. Π. Κλειώσης, ό.π., σ. 304.
16
17
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(Έκτακτος Επίτροπος, Έκτακτη Επιτροπή Υγείας, Προσωρινός Διοικητής, Προσωρινός Φρούραρχος, Προσωρινός Αστυνόμος, ...). Το «έκτακτο» και το «προσωρινό»
επιβάλλονταν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τρέχουσες ζωτικές ανάγκες του
Κράτους και των πολιτών. Θεωρώντας ο Καποδίστριας την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ως βασικό στοιχείο της Διοίκησης του Κράτους, στις 16 Απριλίου 1828 υπέγραψε τον «Διοικητικό Οργανισμό των Τμημάτων της Πελοποννήσου»21, ο οποίος
αποκλήθηκε από τον Ανδρέα Μάμουκα «∆ιοργανισµός τῶν ∆ηµογεροντιῶν»22,
επειδή αναφερόταν αποκλειστικά στη συγκρότηση και τη λειτουργία τους.
Η διάταξη διαρθρώνεται σε τρία μέρη· στο πρώτο (άρθρα Α΄-Δ΄) διατυπώνονται γενικές διατάξεις σχετικές με τη χωροταξία και τα μέλη των επαρχιακών
Δημογεροντιών, ενώ στο δεύτερο (άρθρα Ε΄-ΙΑ΄) αναφέρονται τα σχετικά με τον
αριθμό και την εκλογή των Δημογερόντων. Στο τρίτο μέρος (άρθρα ΙΒ΄ και ΙΓ΄)
ορίζονται γενικώς τα καθήκοντα των Δημογεροντιών («κοινοτικών» και επαρχιακών23), καθώς και τα βιβλία που θα τηρούσαν.
Ο «Διοικητικός Διοργανισμός», ως προς το όλο, προσομοιάζει με τα προηγούμενα σχετικά νομοθετήματα, δηλαδή τον «Οργανισμό των Επαρχιών» του 1823
και τη «Διάταξιν Διοικήσεως της Ελληνικής Επικρατείας» του 1827. Μάλιστα,
σε ορισμένα άρθρα είναι «ἐντελέστερος τῶν προβαλόντων»24 με το να λαμβάνει
πρόνοια για τα δικαιώματα των πόλεων, κωμών και χωριών, που κατεδαφίσθησαν (άρθρο Β΄), και για την τήρηση αρχείων, προαιρετική για τις Δημογεροντίες
πόλεων, κωμών και χωριών (άρθρο ΙΒ΄) και υποχρεωτική για τις επαρχιακές
Δημογεροντίες (άρθρο ΙΓ΄). Όμως, ο «Διοικητικός Διοργανισμός» χαρακτηρίζεται
από ουσιώδεις ατέλειες, οι οποίες σχετίζονται με την αφαίρεση των αστυνομικών καθηκόντων από τις Δημογεροντίες και τον μη προσδιορισμό της διάρκειας της θητείας αυτών. Επίσης, ενώ στους προηγούμενους νόμους οι κάτοικοι
αποτελούσαν το εκλογικό σώμα, γενικώς, χωρίς να ορίζεται η ηλικία ή κάποιο
άλλο στοιχείο, για πρώτη φορά τίθεται το κριτήριο της ηλικίας των ψηφοφόρων
(25 έτη) και μάλιστα «Ἕως ὅτου ὁ νόµος προσδιορίση θετικῶς τά συστατικά, τά
21 Ο Διοικητικός Οργανισμός δημοσιεύθηκε ως διαταγή με αριθμό 1747 στο φύλλο της
Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος με αριθμό 28/21-4-1828. Πρβλ. Χρ. Π. Κλειώσης, ό.π., σ.σ.
300-303.
22
Ανδρέας Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, 1852, τ. 11, σ.σ. 395-401. (Η
παραπομπή ελήφθη από το βιβλίο του Χρ. Π. Κλειώση, Ιστορία της τοπικής αυτοδιοικήσεως,
Αθήνα 1977, σ. 301). Παραθέτουμε αυτούσια τη διάταξη, προκειμένου να γίνει κατανοητή η
λειτουργία του θεσμού της Δημογεροντίας (βλ. Παράρτημα, 1).
23
Ο όρος «κοινοτική Δημογεροντία» αναφέρεται στις Δημογεροντίες πόλεων, κωμών και
χωρίων, σε αντιδιαστολή με την επαρχιακή Δημογεροντία, δηλαδή τη Δημογεροντία της καθεμιάς επαρχίας. Ο όρος είναι τεχνητός και δεν αναφέρεται σε κανένα διάταγμα. Πρβλ. Χρ. Π.
Κλειώσης, ό.π., σ. 303.
24 Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ. 149.
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ὁποῖα πρέπει νά ἔχωσιν οἱ πολῖται, ὅσοι ἐµποροῦν νά γίνωσιν ἐκλέκτορες» (άρθρο ΣΤ΄), δηλαδή πέραν της ηλικίας θα υπήρχαν και άλλα «συστατικά», άρα θα
μειωνόταν ο αριθμός των εκλογέων25. Επιπλέον, όσον αφορά τη σύνταξη του
καταλόγου των εκλογέων (άρθρο Ζ΄), η επέμβαση των κυβερνητικών οργάνων,
δηλαδή του Εκτάκτου Επιτρόπου, μπορούσε να είναι καθοριστική, γιατί ο κατάλογος αυτός δεν υποβαλλόταν εκ των προτέρων σε κρίση του εκλογικού σώματος, ώστε να μπορούν οι εκλογείς να ζητήσουν την εξαίρεση, όποιου κατά τη
γνώμη τους δεν είχε συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στη διάρκεια δε
της συνέλευσης αυτό θα ήταν δύσκολο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπήρχαν
ληξιαρχικά βιβλία26. Η ατέλεια του νόμου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στα σχετι25
Ως προς την εκλογή των κοινοτικών αρχόντων στη διάρκεια της τουρκοκρατίας διακρίνουμε δύο τρόπους: της «κοινής μάζωξης» και της «γεροντομάζωξης». Πουθενά, όμως, από
όσα γνωρίζω, δεν αναφέρεται η ηλικιακή αφετηρία των εκλεκτόρων. Μάλιστα, στην «κοινή
μάζωξη» οι πηγές αναφέρουν ότι συγκεντρωνόταν «άπας ο λαός», «μικροί και μεγάλοι». Βλ. Γ.
Δ. Κοντογιώργης, ό.π., σ.σ. 241-254. Επίσης, στα νομοθετήματα της Επανάστασης (1823 και
1827) δεν αναφέρεται η ηλικία των εκλεκτόρων, ενώ σε εκείνο του 1823 ορίζεται το ποσοστό
των εκλεκτόρων (τα 2/3 των κατοίκων), προκειμένου να είναι έγκυρη η συνέλευση . Βλ. Σ.
Αντωνιάδης, ό.π., σ.σ. 137-147.
26
Όπως συνάγεται από την εγκύκλιο 1749, άρθρο Β΄, με την οποία δίνονταν γενικές οδηγίες προς τους «Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους τῆς Κυβερνήσεως» και η οποία δημοσιεύτηκε στη Γενική
Εφημερίδα της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 29/25-4-1828, ήταν δυνατό να υπήρχαν στις ενορίες βιβλία γεννήσεων και θανάτων. Όμως, η γνώση ύπαρξης τέτοιων βιβλίων θα αποτελούσε
μελλοντική ενασχόληση των Εκτάκτων Επιτρόπων. Θα έπρεπε, λοιπόν, τα αρμόδια όργανα να
δημοσιοποιούν τον κατάλογο των εκλεκτόρων σε εύλογο χρόνο πριν από τις εκλογές, ώστε να
υποβάλλονται έγκαιρα οι όποιες ενστάσεις, και όχι να ακολουθείται η συνοπτική διαδικασία
που προέβλεπε το άρθρο Θ΄.
Ανάλογο πρόβλημα υπήρχε και με την ηλικία των υποψηφίων δημογερόντων. Έτσι, στις
εκλογές για την ανάδειξη των Δημογερόντων Ναυπλίου «Ὅταν ἐπροτείνθῃ ἡ ψηφιφορία τοῦ
Κυρίου Σπυρίδωνος Σπυλιοτόπουλου, ὁ Κύριος Ἰωάννης Χατζῆ Πέτρου ἐξ Ἀσπροποτάµων
εἶπεν· ὅτι ὁ Κύριος Σ. Σπυλιοτόπουλος, δέν ἔχει πλήρη τά 35 ἔτη, καί διά τοῦτο δέν εἶναι
Νόµιµον νά ψιφοφοριθῇ. μ’ ὅλις ὁ Κύριος Ι. Χατζῆ Πέτρου ἐκφώνησε τούς ῥηθέντας λόγους,
καί τά δύο τρίτα τῶν εἰς Συνέλευσιν ἐκλεκτόρων ἔδειξαν τήν δυσαρέσκειάν των διά τήν πρότασιν, λέγοντες· ὅτι ὁ Κύριος Σπ. Σπυλιοτόπουλος, εἶναι συµπολίτης µας· τόν γνωρίζοµεν ὅτι ἔχει
πλήρη τά 35 ἔτη· καί ἄν ὁ Κύριος Ἰω. Χατζῆ Πέτρου δέν πείθεται κατά τοῦτο, ἀς περιµείνῃ νά
ἰδῇ τήν πρός τόν Κύριον Σπυλιοτόπουλον ἐµπιστοσύνην τῆς Συνελεύσεως µετά τήν ψιφιφορίαν. Τοιουτοτρόπως ἐνεκρίθη ἡ ψιφιφορία τοῦ Κυρίου Σπυλιοτόπουλου» Κεντρική Υπηρεσία
(Κ.Υ.) Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) / Αρχείο Έκτακτων Επιτρόπων και Προσωρινών
Διοικητών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια) / Φάκελος 007 - Έκτακτοι Επίτροποι και
Προσωρινοί Διοικητές, α.α. εγγράφου 107, «Πρακτικά τῆς ἐκλογῆς τῶν δηµογερόντων» .
Στην Κ.Υ των Γ.Α.Κ. φυλάσσεται το αρχείο των Εκτάκτων Επιτρόπων και Προσωρινών Διοικητών. Στο αρχείο αυτό υπάρχει, σε αντίγραφο, δέσμη εγγράφων με την επιγραφή «Πρακτικά
τῆς ἐκλογῆς τῶν δηµογερόντων τῇ 3 Μαΐου 1828 Ἐν Ναυπλίῳ», τα οποία αφορούν τη διαδικασία εκλογής και συγκρότησης της Δημογεροντίας Ναυπλίου και της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου (βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.
html?tab=tab02&ib=2759&start=52).
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κά με την εκλογή των Δημογερόντων άρθρα (Η΄-ΙΑ΄). Και τούτο γιατί, ενώ οι
προηγούμενοι νόμοι είχαν υιοθετήσει την ελευθερία «τοῦ ἐκλέγεσθαι», δηλαδή
θα μπορούσε οποιοσδήποτε να υποβάλει υποψηφιότητα, ο «Διοικητικός Διοργανισμός» περιόριζε τον αριθμό των εκλεξίμων σε πολύ λίγους και μάλιστα σ’
αυτούς που πλήρωναν περισσότερους φόρους, δηλαδή ήταν οικονομικά, άρα
και πολιτικά, ισχυροί. Αρνητικό στοιχείο, επίσης, αποτελούσε το γεγονός ότι τον
κατάλογο κατάρτιζε ο Έκτακτος Επίτροπος και οι πρώην δημογέροντες και ότι
ο κατάλογος ήταν οριστικός και δεν επιδεχόταν αμφισβήτηση27. Βεβαίως, δεν
πρέπει να παραβλέψουμε το πνεύμα σύμφωνα με το οποίο οι Έκτακτοι Επίτροποι
εντέλλονταν να λειτουργούν ως προς την εκλογή των Δημογερόντων, μιας και
οι Δημογέροντες ήταν το όργανο μέσω του οποίου ο λαός φανέρωνε «τάς χρείας
του». Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το πνεύμα έπρεπε «ἡ ἐκλογή αὐτῶν τῶν ἀρχῶν,
ἀντί νά ἐπιβάλλεται εἰς το πλήθος παρά τοῦ ἰσχυροτέρου, νά γίνεται νοµίµως διά
τῆς ἐµπιστοσύνης τῶν πολιτῶν»28.
Η διάταξη συνεχίζεται µε τα καθήκοντα των ∆ηµογερόντων των πόλεων,
κωµών και χωρίων (άρθρο ΙΒ´) και τελειώνει µε τα καθήκοντα των Επαρχιακών ∆ηµογεροντιών (άρθρο ΙΓ´). Τα καθήκοντα δεν περιγράφονται επειδή, ως
φαίνεται, θεωρούνται γνωστά· προφανώς είναι όσα αναφέρονται στο νόµο της
Τροιζήνας του 1827.
Μετά τρεις ημέρες, στις 19 Απριλίου 1828, ο Κυβερνήτης υπέγραψε τη με
αριθμό 1883 εγκύκλιο, με την οποία στέλνονταν γενικές οδηγίες προς τους Δημογέροντες, «Ἕως ὅτου νά προσδιορισθῇ διά τοῦ νόµου ὁ οργανισµός τῶν ∆ηµογεροντιῶν29».
Στην αποτελούμενη από οκτώ άρθρα εγκύκλιο30 δεν αναλύονταν τα «χρέη»
των δημογερόντων, αλλά περιγράφονταν κυρίως οι σχέσεις Επαρχιακών και
«κοινοτικών» Δημογεροντιών με τους Εκτάκτους Επιτρόπους (άρθρα 1-4). Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό να αναφερθεί, και μάλιστα να υπογραμμιστεί, το περιεχόμενο του άρθρου 4, σύμφωνα με το οποίο οι Επαρχιακές Δημογεροντίες: «∆έν
θέλουν παραµελεῖ κανέν µέσον, συντελεστικόν εἰς τήν ἀνόρθωσιν τῶν πεσόντων
καταστηµάτων, τῶν πόλεων, καί τῶν κρηµνησµένων προαστίων. Τελευταῖον θέλουν προσπαθήσει, διά τῶν δηµογερόντων τῶν χωρίων, ν’ ἀνακαλέσουν, καί
νά φέρουν εἰς τάς ἀρχαίας των κατοικίας τούς γεωργούς ἑκάστου χωρίου». Στο
27 Οι ατέλειες του νόμου αναδείχτηκαν στην πράξη, όταν χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός
της διοικητικής παρέμβασης στην εκλογή Δημογερόντων. Βλ. σχετικά Χρ. Λούκος, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 1828-1831, [Αθήνα] 1988, σ. 279, σημείωση
με αριθμό 13. Επίσης, αρνητικές κρίσεις διατυπώνονται από τον Π. Αργυρόπουλο, Δημοτική
Διοίκησις εν Ελλάδι, τ. Α΄, Αθήνα 1859 (Β΄ έκδοση), σ. 82. (Πρώτη έκδοση 1843).
28 Εγκύκλιος υπ’ αριθμόν 1749, άρθρο Γ΄, ό.π.. Βλ. και υποσημείωση με αριθμό 34.
29 Από όσα γνωρίζω δεν δημιουργήθηκε σχετικός οργανισμός.
30
Βλ. Παράρτημα, 2.
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παρόν άρθρο είναι προφανής η προσπάθεια του Κυβερνήτη να επαναφέρει τους
ανθρώπους στα πάτρια εδάφη και να «αναστήσει» τη γεωργική παραγωγή, βασικό οικονομικό παράγοντα για την Ελλάδα εκείνης της εποχής.
Στο άρθρο 5 αναφερόταν το δικαίωμα επικύρωσης εγγράφων από τις Επαρχιακές Δημογεροντίες και περιγραφόταν η σφραγίδα, η οποία «θέλει φέρει τα
υπάρχοντα παράσηµα τῆς ἐπικρατείας31, µέ τήν ἐπιγραφήν ∆ηµογεροντία τῆς
...». Με το άρθρο 6 ορίζονταν τα βιβλία που έπρεπε να τηρούν οι Δημογεροντίες
και στο άρθρο 7 προβλεπόταν ο διορισμός γραμματέα, ο οποίος «εἰς εὐτυχεστέρας
περιστάσεις θέλει λαµβάνει καί µισθόν». Ενδιαφέρον, ως προς τη σχετική με το
πνεύμα των διατάξεων και εγκυκλίων διαφώτισή μας, παρουσιάζει το άρθρο 8,
στο οποίο δίνονταν «κίνητρα» προς τους Δημογέροντες, που θα «φανοῦν πλέον
ἀφωσιωµένοι εἰς τά συµφέροντα τοῦ τόπου των, καί εἰς τήν γενικήν ἀναγέννησιν τοῦ ἔθνους» για την κατάληψη υψηλοτέρων αξιωμάτων σε κυβερνητικές
θέσεις, αφού θα εξασφάλιζαν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους.
Προβαίνοντας σε μια γενική κρίση, ο Σ. Αντωνιάδης υποστηρίζει ότι ο θεσμός
της Επαρχιακής Δημογεροντίας δικαιολογείτο ως συμβούλιο του Εκτάκτου Επιτρόπου, αλλά ήταν αδικαιολόγητος ως μέσο εκτέλεσης των διαταγών του, γιατί
η διαβίβασή τους στις δημογεροντίες των «κοινοτήτων», οι οποίες ήταν επιφορτισμένες από το νόμο για την εκτέλεσή των διαταγών, δημιουργούσε βραδύτητα
και πολλές φορές παραμόρφωση αυτών32. Επίσης, μπορεί ο Κυβερνήτης να θέσπισε εκλογική διαδικασία, και μάλιστα για πρώτη φορά, αλλά δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι επιδίωξε την εξασφάλιση των απαραιτήτων εγγυήσεων «πρός
κατοχύρωσιν τῆς δηµοκρατικότητος τοῦ κοινοτικοῦ θεσµοῦ»33. Νομίζουμε ότι είναι ορθή η εκτίμηση του Π. Αργυρόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει «ὃτι ὁ Νοµοθέτης δέν ἠθέλησε νά δηµιουργήσῃ δηµοτικάς καί ἐπαρχιακάς ἀρχάς παραλλήλως τῆς διοικητικῆς ἀρχῆς εὑρισκοµένας, ἐπί σκοπῷ τοῦ νά συµπράττουσι µετ᾽
αὐτῆς, νά τήν φωτίζωσι καί νά ἐξελέγχωσι τάς πράξεις της, ἀλλά προέθετο πρό
πάντων νά συστήσῃ ὄργανα τῆς κεντρικῆς ἀρχῆς, ὅσον τό δυνατόν εὔχρηστα, δι'
ἐκλογῆς διευθυνοµένης καθ’ ὅλας τάς περιπετείας της παρά τῶν διοικητῶν»34. Ο
Πρόκειται για τη θεά Αθηνά, η οποία εικονίζεται με χιτώνα και περικεφαλαία κρατώντας
με το δεξιό της χέρι δόρυ, του οποίου το πίσω μέρος ακουμπά στη γη, και με το αριστερό
την αιγίδα, που και αυτή ακουμπά στη γη. Η μορφή πλαισιώνεται από δύο κλαδιά ελιάς,
που ενώνονται στο κάτω μέρος. Στην κορυφή του ενός κλαδιού, που βρίσκεται στα δεξιά της
θεάς, υπάρχει κουκουβάγια (βλ. σ. 5). Πρόκειται για την ιδια απεικόνιση με εκείνη που είχαν
υιοθετήσει το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό Σώμα στη διάρκεια της Επανάστασης (1822) (βλ.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ, σ. 214).
32
Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ. 150.
33 Χρ. Π. Κλειώσης, ό.π., σ. 304.
34 Π. Αργυρόπουλος, ό.π., σ. 83. Ενισχυτική αυτής της άποψης αποτελεί η παρατήρηση του
Ν. Σκούφου, εκλέκτορα για τη Δημογεροντία Ναυπλίου. Σύμφωνα με αυτή την παρατήρηση, η
31
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Καποδίστριας θέλησε να είναι ισχυρή έως καθοριστική η παρουσία του κυβερνητικού οργάνου (Εκτάκτου Επιτρόπου ή Προσωρινού Διοικητή) για τη λειτουργία
της τοπικής διοίκησης35. Και τούτο γιατί, εάν κρίνουμε από τα γραφόμενα του
Ν. Σπηλιάδη, στενού συνεργάτη του Κυβερνήτη, κάθε άλλο παρά θετική ήταν η
γνώμη του για τους Δημογέροντες των Επαρχιών36.
Την πρώτη του έτους 1830 ο Κυβερνήτης υπέγραψε ψήφισμα, με το οποίο
μετέβαλλε ουσιαστικώς τα μέχρι τότε δεδομένα της περιφερειακής διοίκησης37.
Το ψήφισμα περιλάμβανε δέκα άρθρα, από τα οποία τέσσερα (α΄, β΄, η΄ και ι΄)
αναφέρονταν στον διοικητή της επαρχίας, πέντε ( γ΄ - ζ΄ ) στις επαρχιακές δημογεροντίες και ένα (θ΄) στις δημογεροντίες πόλεων, κωμών και χωρίων.
Με το σκεπτικό ότι οι Έκτακτοι Επίτροποι ήταν επιφορτισμένοι να επιβάλλουν
την τάξη και να πληροφορούν την Κυβέρνηση, προκειμένου αυτή να οργανώσει
τακτική και μόνιμη εσωτερική διοίκηση, και ότι επιτέλεσαν τον προορισμό τους,
οποία έχει καταγραφεί στα «Πρακτικά της εκλογής των δημογερόντων» (βλ. υποσημείωση 26):
«Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ψιφιφορίας, μετά τήν Ἀνάγνωσιν δηλ. τοῦ Διοικητικοῦ ὀργανισμοῦ
τῶν ἐπαρχιών τῆς Πελοπονννήσου, καί ἀφού ἀνεγνώσθησαν τά ὀνόματα τῶν ὑπό ψιφίων ὁ
Κύριος Ν. Σκούφος ἔκαμε τὴν ἑξῆς ἐρώτησιν «ἐάν οἱ ἐκλεχθησόμενοι Δημογέροντες θέλουν
ἐπαγρυπνεί διά τά συμφέροντα τοῦ λαού μόνον, ἤ καί δι’ ἐκείνα τῆς Κυβερνήσεως.
Ὁ ἔκτακτος ἐπίτροπος ἀπεκρίθη. Ἰδιαίτερα συμφέροντα ἡ Κυβέρνησις δέν ἔχει· τά συμφέροντα τῆς Κυβερνήσεως, εἶναι τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ καί διά τοῦτο οἱ Δημογέροντες θέλει
ἐκπληροῦν, καί ἐκεῖνα τοῦ λαοῦ, καί ἐκεῖνα τῆς Κυβερνήσεως, τά ὁποῖα εἶναι τά αὐτά.».
35 Είναι χαρακτηριστικές οι οδηγίες που απέστειλε ο Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδας στον
Χαράλαμπο Μηλιάνη, στον οποίο ανέθεσε τη διαδικασία εκλογής των δημογερόντων των χωρίων της Επαρχίας Ναυπλίας και στη συνέχεια την εκλογή των δύο δημογερόντων, οι οποίοι,
συνενούμενοι με τους δημογέροντες της πόλης του Ναυπλίου, θα αποτελούσαν την Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων του έγραφε: «∆έν πρέπει νά διαφύγῃ παντάπασι τήν προσοχήν σου, ὅτι εἰς τάς ἐκλογάς αὐτάς, θέλει εἶναι πολύ δυσάρεστον,
ἐάν εἰσχωρήσουν παρακινήσεις καί συµβουλές ἀνθρώπων ἰδιοτελῶν, οἱ ὁποῖοι ἐσυνήθησαν
διά ἴδια τέλη, νά καρποῦνται ὡς Μονοπωλεῖον, τά συµφέροντα καί τά κέρδη τῆς Ἐπικρατείας.
Ἐπίσης δέν θέλει µοῦ εἶναι δεκτή ἡ ἐκλογή κᾀνενός ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἰς ὅλον τό παρελθόν διάστηµα, ἦτον καί ἐπαῤῥουσιάζοντο οἱ αὐτοί πάντοτε διά πολλῶν χρόνων διάστηµα
ὡς ∆ηµογέροντες της Ἐπαρχίας», Γ.Α.Κ., ό.π., «Πρακτικά ...», αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου
1263/27 Ιουλίου 1828).
36 «........· ἐπειδή ἀπεδείχθη ἀπό τήν πεῖραν ὅτι δηµογέροντες τῶν ἐπαρχιῶν ὡς ἐπί τό πολύ
ἐκλέγοντο εἴτε οἱ φίλοι εἴτε οἱ συγγενεῖς τῶν δυνατῶν καί αὐτοί εἴτε αὐθορµήτως, εἴτε ἐπιρροιαζόµενοι, ἠδύναντο νά καταχρασθοῦν τά δίκαια, καί ἐπειδή εἴς τινας ἐπαρχίας εὑρίσκοντο
καί ἄνθρωποί τινες, τῶν ὀλιγαρχικῶν ὄργανα, οἱ ὁποῖοι διοριζόµενοι δηµογέροντες, ἔζων µέ
τάς καταχρήσεις καί µέ τούς σφετερισµούς τοῦ δηµοσίου, καί οἱ ὁποῖοι διά νά ὑπεξαιρεθοῦν
ἀπό τό νά δώσουν λόγον τῶν πράξεών των ἦσαν εἰς πάντα καιρόν ἕτοιµοι νά συντρέξουν
τούς ὀλιγαρχικούς εἰς τάς ἐπαρχίας αὐτάς πολιτευοµένους.», Ν. Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 9, Αθήνα 1970, σ. 158. Βλ. και Β. Φίλιας,
Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η δυναμικής της αντιμεταρρύθμισης, Πρακτικά επιστημονικού
συμποσίου «Ιωάννης Καποδίστριας 170 χρόνια μετά 1827-1997», Ναύπλιο 1998, σ.σ. 105-114.
37
Βλ. Παράρτημα, 3.
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τους αντικαθιστούσε με πολιτικούς διοικητές, επισημαίνοντας, όμως, ότι θα τους
επανέφερε «ὁσάκις αἱ περιστάσεις και το συµφέρον τῆς ὑπηρεσίας το ἀπαιτήσουν» (άρθρο ι΄).
Οι Επαρχιακές Δημογεροντίες συγκροτούνταν από 12μελή συμβούλια, τα
μέλη των οποίων δεν εκλέγονταν πλέον από τους πολίτες, αλλά διορίζονταν
από την Κυβέρνηση και μάλιστα, το χρονικό διάστημα που θα βρίσκονταν σε
ενέργεια, πληρώνονταν από αυτήν (άρθρα γ΄ και ε΄). Ο διοικητής συγκαλούσε
και προέδρευε στο συμβούλιο. Εάν η γνώμη της πλειοψηφίας ήταν αντίθετη με
εκείνη του διοικητή, καταγραφόταν από τον Γραμματέα στα τηρούμενα πρακτικά
και γνωστοποιόταν από το συμβούλιο στην Κυβέρνηση, «χωρίς ὃµως ἡ τοιαύτη
πρᾶξις νά ἐπιφέρῃ βραδύτητα εἰς τάς πράξεις τῆς διοικήσεως.» (άρθρο ζ΄).
Τέλος, όσον αφορά τις Δημογεροντίες πόλεων, κωμών και χωρίων το υπάρχον
καθεστώς δεν άλλαζε, αλλά η Κυβέρνηση, θέλοντας να ανταμείψει τις εκδουλεύσεις των δημογερόντων, θα τους διόριζε σε ανώτερες θέσεις, «καθ’ ὅσον ἤθελαν
δώσει δείγµατα ἱκανότητος καί πατριωτισµοῦ».
Είναι προφανής και μέχρι ασφυξίας ο εναγκαλισμός της κεντρικής εξουσίας
προς την περιφερειακή διοίκηση. Ο Καποδίστριας με το ψήφισμα της Εθνικής Συνέλευσης του Άργους στις 22 Ιουνίου 1829 είχε δικαιωθεί για τις από την κατάλυση της Βουλής (18 Ιανουαρίου1828) και μέχρι τότε ενέργειές του38. Το παραπάνω
ψήφισμα στο όνομα της παύσης των πολυετών μόχθων και της σωτηρίας του ελληνικού λαού «ἐπεκύρωσε τήν πολιτικήν αὐτοχειρίαν τοῦ Βουλευτικοῦ σώµατος,
πολλῷ µᾶλλον ἐνέκρινε προσωρινῶς ἁπάσας τάς µεταβολάς περί τήν διοίκησιν.
∆ιά τοῦ Θ.´ ἄρθρου ἐπέτρεψε νά γίνωσι τροπολογίαι, ὅσας ἡ πεῖρα ἤθελεν ἀπαιτήσει. Ἀλλ' αἱ συγχωρηθεῖσαι τροπολογίαι ἐξέκλινον εἰς κατάλυσιν πάσης ἐκλογῆς
καί πάσης ἐλευθερίας περί τήν σύστασιν τῶν δηµογεροντικῶν ἀρχῶν .... »39.
Είναι διαφιλονικούμενο εάν εφαρμόστηκε το ψήφισμα του 1830. Ο Μάουρερ
αναφέρει ότι «δέν µπῆκε ποτέ σέ ἐφαρµογή»40. Ο Π. Αργυρόπουλος υποστηρίζει ότι «Κατά τάς σωζοµένας ενθυµήσεις, ὁ Νόµος αὐτός ἐφηρµόσθη ἀτελῶς ὡς
πρός τόν ἀριθµόν τῶν δηµογερόντων καί τήν διάρκειαν τῶν εργασιῶν των»41,
ενώ ο Σ. Αντωνιάδης ότι «δέν ἐφηρµόσθη διόλου»42. Ο Χρ. Κλειώσης βρίσκει
«περισσότερο ἀληθοφανεῖς τίς ἀπόψεις Ἀργυρόπουλου»43. Η έρευνα στο αρχειακό υλικό της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου των ετών 1830-1831 δεν
38 Είναι γνωστό το φιλοκαποδιστριακό κλίμα που επεκράτησε τότε, σε σημείο που να παρατηρηθούν ακρότητες κατά τις εργασίες της Συνέλευσης. Χρ. Λούκος, ό.π., σ.σ. 123-137.
39
Π. Αργυρόπουλος, ό.π., σ. 83.
40
Γ. Λ. Μάουρερ, Ο ελληνικός λαός, Χαϊδελμβέργη 1835, μετάφραση Όλγα Ρομπάκη, Αφοί
Τολίδη, Αθήνα 1976, σ. 316.
41 Π. Αργυρόπουλος, ό.π., σ. 85.
42 Σ. Αντωνιάδης, ό.π., σ. 152.
43
Χρ. Π. Κλειώσης, ό.π., σ. 314.
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απέδωσε τους αναμενόμενους καρπούς. Συγκεκριμένα στο φάκελο εξερχομένων
εγγράφων του μηνός Σεπτεμβρίου 1830 εντοπίστηκε έγγραφο44, στο οποίο υπάρχει η σφραγίδα της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου και οι θέσεις για
να υπογράψουν τέσσερις δημογέροντες, οι οποίοι, όμως, δεν έχουν υπογράψει.
Εάν είχε εφαρμοστεί ο νόμος, θα έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο ε΄ να υπήρχαν οι
υπογραφές τριών μελών του συμβουλίου και όχι τεσσάρων. Βεβαίως, ο αριθμός
των τεσσάρων δημογερόντων ενισχύει τα όσα αναφέρει ο Μάουρερ και υποστηρίζει ο Αργυρόπουλος. Αυτή η άποψη ενδυναμώνεται και από τα γραφόμενα του
Ν. Σπηλιάδη, ότι δηλαδή «εἰς ὀλίγας ἐπαρχίας διωρίσθησαν τά ἐπαρχιακά συµβούλια»45. Επιπλέον, σε βιβλίο αντιγραφής εξερχομένων εγγράφων του Αυγούστου 1830, άλλοτε αναφέρονται ως υπογράψαντες οι Δημογέροντες και άλλοτε ο
Δημογέρων Δαβίδ Οικονομίδης46. Και στις δύο περιπτώσεις τα θέματα είναι κατά
το πλείστον ομοειδή, ώστε να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο Δημογέρων
Οικονομίδης χειριζόταν συγκεκριμένα θέματα, όπως προέβλεπε το άρθρο ε΄ του
ψηφίσματος, άρα έχουμε εφαρμογή του άρθρου ε΄ του ψηφίσματος.
Όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, ο Κυβερνήτης, προκειμένου να εξεύρει
πόρους για την ανέγερση «κοινωφελῶν καταστηµάτων» στις διάφορες πόλεις
της επικράτειας, όρισε με το ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 1830 «τοπικούς πόρους» για κάθε επαρχία. Τα χρήματα αυτά καταθέτονταν από τις Δημογεροντίες
στο εθνικό ταμείο υπέρ της καθεμιάς επαρχίας, από την οποία είχαν κατατεθεί.
Στη συνέχεια η Κυβέρνηση θα τα διέθετε «εἰς τάς ἀνάγκας ἑκάστης τῶν ἐπαρχιῶν», χωρίς όμως να της αφαιρείται το δικαίωμα «νά τά ἐξοδεύῃ καί εἰς τάς
κοινάς τοῦ ἔθνους ἀνάγκας»47.
Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα της εποχής, μπορεί να παρατηρήσει κανείς
ότι κατά το πρώτο έτος της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ιωάννη Καποδίστρια και ο χώρος της τοπικής διοίκησης αποτέλεσε πεδίο τριβών μεταξύ της
Κυβέρνησης και ισχυρών τοπικών παραγόντων. Ενώ δηλαδή στην αρχή, παρά
τις όποιες αντιθέσεις προς την ακολουθούμενη πολιτική του Κυβερνήτη, υπήρξε
ανοχή, ακόμη και συνεργασία, των αντιπολιτευομένων, με το πέρασμα του χρόνου αφενός επειδή τα μέτρα της Κυβέρνησης έθιγαν κατεστημμένα συμφέροντα
και αφετέρου επειδή η διακυβέρνηση του κράτους όδευε προς συγκεντρωτικού
τύπου σχήματα, μεγάλωνε η αντιπολιτευτική διάθεση προς αυτήν. Η διόγκωσή
44 Πρόκειται για το με αριθμό 75/ 23/9/1830 έγγραφο, το οποίο απευθύνει η Επαρχιακή
Δημογεροντία Ναυπλίου προς τους κατοίκους του χωριού Ανυφί (Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Αργολίδας, Αρχείο Δημογεροντίας, φ. 3.1.)
45
Ν. Σπηλιάδου, ό.π., σ. 170.
46
Διευκρινίζεται ότι οι Δημογέροντες δεν έχουν υπογράψει, γιατί σ’ αυτό το βιβλίο αντιγράφονταν τα πρωτότυπα έγγραφα, προκειμένου να κρατηθούν ως αρχείο. Έτσι, υπέγραφε μόνο
ο Γραμματέας για τη γνησιότητα της αντιγραφής.
47
Βλ. Παράρτημα, 4.
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της, όμως, προκαλούσε τη λήψη ακόμη σκληρότερων μέτρων και τη χρήση αυταρχικότερων μεθόδων από την Κυβέρνηση48.
Χαρακτηριστική είναι η διαφοροποίηση στο ύφος και το περιεχόμενο των εγγράφων, που αποστέλλει ο Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδας σχετικά με την εκλογή Δημογερόντων. Εδικότερα, ενώ το περιεχόμενο του εγγράφου της 1ης Μαΐου 1828, με το οποίο καλούσε τους κατοίκους του Ναυπλίου να εκλέξουν τους
Δημογέροντές τους, είναι ήπιο, εκείνα που απευθύνει προς τους κατοίκους των
χωριών της Επαρχίας Ναυπλίας και τον Χαράλαμπο Μηλιάνη (25 και 27 Ιουλίου αντίστοιχα) και σχετίζονται με την εκλογή των Δημογερόντων της Επαρχίας,
εμπεριέχουν σαφείς χαρακτηρισμούς κατά των κάθε λογής «δημαγωγών» και
του κατεστημένου των προκρίτων49. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαλότητας εντάσσεται και το επεισόδιο μεταξύ Εκτάκτου Επιτρόπου και Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου. Στο τέλος Οκτωβρίου 1828 οι Δημογέροντες ανέφεραν50 στον
Κυβερνήτη «ἐµπεριστατοµένως τά διατρέξαντα ὡς πρός τό ἐξύβρισµα τῶν ∆ηµογερόντων παρά τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου» και τον ειδοποίησαν ότι εμποδίζονται
να τον συναντήσουν. Την αναφορά δεν υπέγραψε ο Α. Σέκερης, ο οποίος «Παρακαλεῖται [από τη Δημογεροντία] νά δώσῃ τούς λόγους, διατί δέν ὑπέγραψεν εἰς
τά συντεθέντα ὑπέρ ἀνορθώσεως τῆς ὑπολήψεως τῆς ∆ηµογεροντίας ἔγγραφα,
ἀφοῦ δέν ἀναιρῇ τά περιεχόµενα τούτων ὡς ἀληθῆ». Η κατάσταση εκτραχύνθηκε με αποτέλεσμα ο πρωτοκολλητής του Εκτάκτου Επιτρόπου να αφαιρέσει τη
σφραγίδα της Δημογεροντίας, ενέργεια για την οποία κλήθηκε σε απολογία από
τους Δημογέροντες ο προσωρινός Γραμματέας της Πανάγος Βάρβογλης. Τελικά,
παρά τη λήξη του θέματος, όπως συνάγεται από αναφορά των δημογερόντων
στις 22 Νοεμβρίου 1828 σύμφωνα με την οποία «ἐτέθησαν εἰς παντελῆ λήθην
τά µεταξύ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου καί ∆ηµογεροντίας διατρέξαντα», κορύφωση αυτής της έντασης αποτέλεσε η παύση των Δημογερόντων Ν. Παπαλεξόπουλου51
και Σ. Σπηλιωτόπουλου52. Γενικώς, υπήρξε κύμα προπηλακισμών και διώξεων
48 Σχετικά με τη «συναίνεση και τις αντιδράσεις» προς τον Κυβερνήτη εξόχως διαφωτιστικά
είναι τα όσα γράφει ο Χρ. Λούκος. Βλ. Χρ. Λούκος, ό.π., σ.σ. 45-82.
49 Βλ. υποσημειώσεις 35 και 36.
50 Οι πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα προέρχονται από τις εγγραφές του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας εισερχομένων εγγράφων (φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 891, 900, 918 και 933),
καθώς και από το πρωτόκολλο αλληλογραφίας εξερχομένων εγγράφων (φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών 714, 715, 717, 718, 719, 720, 724, 744, 864 και 865).
51 Παρατηρούμε ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο ο Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδας είχε φροντίσει για την απομάκρυνση του Ν. Παπαλεξόπουλου στο Άργος (φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής
514, 13/9/1828).
52
Ένα μήνα πριν, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το επεισόδιο μεταξύ Εκτάκτου Επιτρόπου και
Δημογεροντίας, η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας, παρεμβαίνοντας και παίρνοντας το μέρος της Δημογεροντίας, είχε ζητήσει από αυτήν, κατά επιθυμία του Καποδίστρια, «νά ἀποτελῶσιν µέρος τῆς ἀποστολῆς [συνάντησης με τον Κυβερνήτη] οἱ κύριοι Σ. Σπηλιοτόπουλος
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κατά των αντιφρονούντων, κυρίως από τα εκτελεστικά κυβερνητικά όργανα53.
Προβαίνοντας σε μια γενική εκτίμηση των σχέσεων Ιωάννη Καποδίστρια και
Δημογεροντιών, πιστεύουμε ότι ο Κυβερνήτης θέλησε να διατηρήσει τις τοπικές
αρχές, αλλά, σταδιακά, επιχείρησε και κατόρθωσε αφενός να τις αποσπάσει από
τα χέρια των τοπικών ισχυρών παραγόντων (προκρίτων) , που αντιπολιτεύονταν
το έργο του, και αφετέρου να τις καταστήσει εντολοδόχους της κεντρικής εξουσίας54. Και βεβαίως δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά μιας και ο Κυβερνήτης
«... ήθελε να προωθήσει την εγκαθίδρυση –στο πλαίσιο ενός φιλελευθέρου πολιτεύματος- της αρχής της πολιτικής-διοικητικής ενότητας με μέτρα εναντίον της
κοινοτικής αυτοδιοίκησης –στην πραγματικότητα εναντίον των βάσεων της πολιτικής δύναμης των τοπαρχών οι οποίοι δεν ευνοούσαν βέβαια τη συγκρότηση
μιας κεντρικής και απρόσωπης πολιτικής εξουσίας...»55.

Η Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου 1828-1831
Στην πόλη του Ναυπλίου «οἱ κάτοικοι πρό τῆς Ἐπαναστάσεως ἦσαν ὅλοι σχεδόν Τοῦρκοι»56. Έτσι, μετά την παράδοση της πόλης ανατέθηκαν τα καθήκοντα
των Δημογερόντων σε προκρίτους των περιχώρων «µη ὑπαρχόντων καταλλήλων ὁπωσδήποτε ἄλλων προσώπων, µεταξύ τῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ὀλίγων χριστιανῶν Ναυπλιέων, ἁλιέων το πλεῖστον ἤ µικροεµπόρων»57. Η βιβλιογραφία δεν
είναι διαφωτιστική για το πώς λειτούργησε η Δημογεροντία Ναυπλίου κατά την
περίοδο της Επανάστασης. Πάντως, το έργο της θα ήταν δύσκολο σε μια πόλη
με περισσότερους από 10.000 χιλιάδες κατοίκους, που τη μάστιζαν τα λοιμώδη
νοσήματα, οι ρύποι, ο συνωστισμός, η δυστυχία και οι εμφύλιες συγκρούσεις58.
καί Ν. Παπαλεξόπουλος» (φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 918). Νομίζω ότι αυτή η ενέργεια του
Κυβερνήτη πρέπει να ερμηνευτεί ως κίνηση «καλής θέλησης».
53 Το Νοέμβριο του 1828 προπηλακίστηκε ο Δημήτριος Δηλιγιάννης (φ. 2.2.1.21) και το
Δεκέμβριο του ίδιου έτους φυλακίστηκε ο Σ. Παπαλεξόπουλος (φ. 2.1.1 και φ. 2.1.2, αριθμός
εγγραφής 1210).
54 Βλ. και Χρ. Λούκος, ό.π. και κυρίως στις σ.σ. 99, 100, 135, 245 και 361.
55 Γ. Αναστασιάδης, Ο πολιτικός – θεσμικός λόγος του Ι. Καποδίστρια, Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου «Ιωάννης Καποδίστριας 170 χρόνια μετά 1827-1997», Ναύπλιο 1998, σ. 33.
56 Σπ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνο 1861, έκδ. Β΄. (Φωτομηχανική επανέκδοση: Εκδόσεις Γιοβάνη, τ. Β΄, κεφ. ΚΣΤ΄, σ. 121, Αθήνα 1978).
57
Ως δημογέροντες ορίστηκαν ο Γεώργιος Βελίνης, Πρωτόπαπας από το Πλατανίτη, Θεοδόσιος Μπρούσκος, ιερέας από το Τζαφέραγα, Γεώργιος Κακάνης από το Χώνικα και Δ. Θεοδωρόπουλος ή Λυκόρεμας από το Κατσίγκρι. Βλ. Μ. Γ. Λαμπρυνίδης, Η Ναυπλία από των
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, Ναύπλιο 1975, (Γ΄ έκδοση), σ. 246.
58 Χρ. Ρέππας, «Γενική απογραφή του πληθυσμού του Ναυπλίου κατά το 1825», Μνημοσύνη, τ. 9, (1982-1984).
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Στις 14 Φεβρουαρίου 1828 ο Κυβερνήτης διόρισε ως προσωρινό Διοικητή
της επαρχίας και της πόλεως Ναυπλίου τον Ιωάννη Θεοτόκη και ως Γραμματέα του τον Ν. Γ. Παγκαλάκη. Ο Ι. Θεοτόκης προέβη «εἰς τήν παῦσιν τῶν τότε
∆ηµογερόντων Νικολ. Παπαλεξοπούλου, Γεωργ. Μ. Ἀντωνοπούλου, Α. Σέκερη,
∆. Θεοδωροπούλου, Λ. Γιαννακοπούλου, Σ. Σπηλιωτοπούλου καί Π. Βάρβογλη,
προσωρινοῦ Γραµµατέως»59.
Με τον διορισμό του Νικολάου Καλλέργη, ως Εκτάκτου Επιτρόπου του τμήματος της Αργολίδας60, παύεται ο προσωρινός Διοικητής Ναυπλίου Ι. Θεοτόκης61.
Παρόλο που στο διάταγμα το σχετικό με τα καθήκοντα των Εκτάκτων Επιτρόπων62 αναφέρεται ότι: «Εἰς ὅσα Τµήµατα δέν ὑπάρχει Προσωρινός ∆ιοικητής, οἱ
Ἐπίτροποι οὗτοι θέλουν ἐκπληροῖ τά χρέη του», εντούτοις στην περίπτωση του
Ναυπλίου, ενώ υπήρχε Προσωρινός Διοικητής, αντικαταστάθηκε από τον Έκτακτο Επίτροπο. Ο Λαμπρυνίδης υπαινίσεται ως αιτίες της παύσης τη διάθεση χρημάτων εκ μέρους του προσωρινού Διοικητή για την επισκευή κάποιων εθνικών
οικιών στην πόλη του Ναυπλίου και την κατάργηση της Δημογεροντίας Ναυπλίου. Είναι βέβαιο ότι υπήρξε πρόβλημα κατά την άσκηση των καθηκόντων τού
προσωρινού Διοικητή. Αυτό διαφαίνεται από την απάντηση, με ημερομηνία 22
Απριλίου, του Γραμματέα της Επικρατείας Σ. Τρικούπη προς την από 19 Απριλίου
αναφορά του Γραμματέα του προσωρινού Διοικητή Ν. Γ. Παγκαλάκη. Εκεί αναφέρεται «ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶναι πληροφορηµένη περί τῆς τιµιότητος τοῦ χαρα59
Μ. Γ. Λαμπρυνίδης, ό.π., σ. 279. Σχολιάζοντας τα γραφόμενα του Λαμπρυνίδη θα πρέπει
να επισημανθεί ότι ο αριθμός των έξι Δημογερόντων ξενίζει. Είναι πολύ πιθανό ο συγγραφέας της «Ναυπλίας» να μην αναφέρεται στη δημογεροντική αρχή, αλλά γενικώς στα άτομα
που εκείνη την περίοδο διεκδικούσαν το αξίωμα του Δημογέροντα. Επίσης, δεν μπορούμε να
επιβεβαιώσουμε ότι αυτή την περίοδο ο Πανάγος Βάρβογλης ήταν Προσωρινός Γραμματέας.
60
Βλ. Διάταγμα με αριθμό 1758/ 16/4/1828, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου
28/ 21/4/1828.
61
Ο Λαμπρυνίδης αναφέρει ότι ο Θεοτόκης αντικαταστάθηκε από τον Κ. Ράδο, «ἀντί τοῦ
ὁποίου κατ’ Αὔγουστον τοῦ αὐτοῦ ἔτους διωρίσθη ὡς ἔκτακτος Ἐπίτροπος ὁ Νικ. Καλέργης».
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Καλέργης ήταν Έκτακτος Επίτροπος του τμήματος της Αργολίδας, που περιλάμβανε τις επαρχίες Άργους, Ναυπλίου, Κάτω Ναχαγιέ και Κορινθίας, ενώ
ο Ράδος Προσωρινός Διοικητής της επαρχίας Ναυπλίας. Ο Νικόλαος Καλλέργης διορίστηκε
στις 16/4/1828 (βλ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 28/21/4/1828) και, όπως
φαίνεται από έγγραφο του Εμπορικού Δικαστηρίου Σύρας (βλ. Γ.Α.Κ., ό.π. φ. 6, αύξων αριθμός
εγγράφου 29), λειτουργούσε ως Έκτακτος Eπίτροπος τουλάχιστον από την 1η Μαΐου 1828.
Μάλιστα, στις 7/12/1828 με το υπ’ αρ. 2604 έγγραφο απέστειλε προς τη Δημογεροντία αντίγραφο του διατάγματος διορισμού του Κ. Ράδου, ως Προσωρινού Διοικητή Ναυπλίας (βλ.
κατάστιχο 2.1.1 και 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1111). Στη συνέχεια ο Κ. Ράδος διορίστηκε ως
Έκτακτος Επιτροπος και υπογράφει μ’ αυτή την ιδιότητα τουλάχιστον από τις 2 Μαΐου 1829.
(βλ. φ. 2.2.1.29).
62 Βλ. Διάταγμα με αριθμό 1699/ 13/4/1828, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου
27/ 18/4/1828.
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κτῆρος σου, καί δέν ἔχει τι ἐναντίον τῆς ἀκριβοῦς ἐκπληρώσεως τῶν χρεῶν σου
κατά τήν γραµµατείαν τοῦ παύσαντος Προσωρινοῦ ∆ιοικητηρίου Ναυπλίου.»63.
Μετά τη δημοσίευση της διάταξης 1747 της 16ης Απριλίου 1828 έπρεπε να
γίνουν εκλογές για την ανάδειξη δημογερόντων. Για την πόλη του Ναυπλίου οι
εκλογές καθυστέρησαν λόγω της πανώλης, που είχε ενσκήψει στα νησιά Ύδρα
και Σπέτσες64. Όταν, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ο Έκτακτος Επίτροπος απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατοίκους
του Ναυπλίου, με την οποία καλούσε όσους είχαν «δικαίωµα ἐκλεκτόρων» να
συγκεντρωθούν στις 3 Μαΐου 1828, ημέρα Πέμπτη, για να εκλέξουν Δημογέροντες65. Πράγματι, συγκεντρώθηκαν στο «Βουλευτήριον» συνολικά 202 εκλέκτορες, των οποίων τα ονόματα καταγράφηκαν σε κατάλογο. Με εντολή του
Προέδρου, δηλαδή του Εκτάκτου Επιτρόπου Αργολίδας, ο Γραμματέας διάβασε
τον «∆ιοικητικόν Ὀργανισµόν τῆς Πελοποννήσου», για να πληροφορηθεί το
εκλογικό σώμα τον τρόπο εκλογής, και τον κατάλογο των εκλεκτόρων. Στη
συνέχεια ρωτήθηκε η Συνέλευση, εάν είχε να προτείνει κάτι εναντίον της νομιμότητας αυτών, δηλαδή των εκλεκτόρων, και, αφού η απάντηση ήταν αρνητική, ο Πρόεδρος κήρυξε τη συνέλευση ως νόμιμη. Κατόπιν, εκφωνήθηκαν τα
ονόματα των υποψηφίων, «τά ὁποῖα ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος µετά τῶν πρώιν
∆ηµογερόντων ἐσύνθεσεν»66 και, αφού ακολούθησε η ανάλογη εκκλησιαστική
Βλ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 44/ 20/6/1828. Η ατμόσφαιρα της
εποχής είναι ιδιαίτερα φορτισμένη από πνεύμα καχυποψίας προς κάθε δημόσιο λειτουργό,
ο οποίος φρόντιζε να προμηθεύεται «πιστοποιητικά» εκ μέρους των προϊσταμένων του για
τη χρηστή άσκηση των καθηκόντων του. Ενδεικτικά είναι τα όσα εμπεριέχονται σε επιστολή του Γραμματέα Ν. Γ. Παγκαλάκη προς το συντάκτη της Γενικής Εφημερίδας: «Κύριε.
∆έν ἔκριν’ ἀναγκαίαν τήν δηµοσίευσιν τῶν ἐγκλειοµένων ἐγγράφων, ἀρκούµενος εἰς τήν
εὐαρέστησιν τῆς Κυβερνήσεως καί εἰς τήν ὁµολογίαν τοῦ διορισθέντος ἀνωτέρου µου, ἀρκούµενος εἰς τήν µαρτυρίαν τῆς συνειδήσεώς µου. Ἀλλ’ ἐπειδή ἄλλοι νεωστί παύσαντες,
ὡς κ’ ἐγώ, τοῦ ὑπουργήµατός των ἐδηµοσίευσαν τά αὐτά, κ’ ἐπειδή τό Προσωρινόν τοῦ
Ναυπλίου ∆ιοικητήριον ἔπαυσε πρό τῆς καταστάσεως τῶν Ἐκτάκτων Ἐπιτρόπων, παρακαλῶ
νά δηµοσιευθοῦν καί ταῦτα. Ἐν Ναυπλίῳ, 22 Μαΐου 1828. Ὁ φίλος σας Ν. Γ. Παγκαλάκης».
Τα «ἐγκλειόµενα ἔγγραφα» ήταν η απάντηση του Σ. Τρικούπη, στην οποία αναφερθήκαμε,
και ένα άλλο έγγραφο του πρώην Διοικητή του Ναυπλίου, το οποίο, κατά τα γραφόμενα του
Συντάκτη της Εφημερίδας, δεν δημοσιεύθηκε, επειδή το περιεχόμενό του ήταν σύμφωνο με
την απάντηση του Τρικούπη.
64
Σύμφωνα με επιστολή του Κυβερνήτη προς τους κατοίκους του Ναυπλίου, η πόλη τους,
η Αίγινα και ο Πόρος ήταν τα μέρη, απ’ όπου υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η νόσος. Έπρεπε,
λοιπόν, να ληφθούν αυστηρά μέτρα, για να προστατευθεί η πόλη και η ενδοχώρα από τη μετάδοση της νόσου. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης αναβλήθηκαν και οι εκλογές (Επιστολή
της 22/4/1828, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 32/5-5-1828).
65
Γ.Α.Κ., ό.π., «Πρακτικά ........ », αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου 239/ 1η Μαΐου 1828. Όλα
τα στοιχεία που ακολουθούν και σχετίζονται με την εκλογή των Δημογερόντων προέρχονται
από την παραπάνω δέσμη εγγράφων.
66
Οι υποψήφιοι δεν μπορούσαν να αρνηθούν την υποψηφιότητά τους. Χαρακτηριστική
63
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τελετή, άρχισε η ψηφοφορία. Ο τρόπος ψηφοφορίας περιγράφεται ως εξής:
«ἐδίδοντο εἰς ἕκαστον τῶν ἐκλεκτόρων δύω ψίφοι67· ἡ µέν λευκή, ἡ δέ µέλενα
εἰδοποιούµενοι ὅτι ἡ λευκή σηµαίνει τήν εὐχαριστησίν των, καί ἐµπιστοσύνην
των εἰς τόν ψιφοφορούµενον· ἡ δέ µελένα τό ἐνάντιον.». Μετά το πέρας της
ψηφοφορίας βρέθηκαν να έχουν λάβει68:
Χαράλαµπος Μηλιάνης
Γεώργιος Μ. Ἀντωνόπουλος
Λιµπέρης Γιαννακόπουλος
Νικόλαος Ἰατρός Παπαλεξόπουλος
Σπυρίδων Σπυλιοτόπουλος
Ἀθανάσιος Σέκερης
Γεράσιµος Κῶπας
Κωνσταντῖνος Τζάτζος
Νικολής Ἰατρός

ψίφους λευκάς ἀριθµός
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

105
98
147
110
125
151
34
113
110

Μέλενας
"
"
"
"
"
"
"
"

96
113
55
92
76
50
167
88
91

Αφού ο Γραμματέας κατονόμασε ως δημογέροντες τους πλειοψηφήσαντες Αθανάσιο Σέκερη, Λυμπέρη Γιαννα(ου)κόπουλο και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλο, «Ὁ
λαός ὅλος εὐχάριστος ἀφοῦ ἐπολιέτησε τόν ἐξοχότατον Κυβερνήτην ἀνέδειξαν
τήν εὐχαρίστησίν των διά τήν ἐκλογήν τῶν ∆ηµογερόντων χειροκροτοῦντες καί
ἐκφωνήσαντες τό, ἄξιοι, ἄξιοι, ἄξιοι, καί οὕτως διελύθη ἡ Συνέλευσις»69.
Η Δημογεροντία Ναυπλίου λειτούργησε, πιθανώς, με προσωρινό Γραμματέα
τον Μανόλη Βαλσαμή και, ίσως κάποιες φορές, με απουσία ενός μέλους της, αν
κρίνουμε από τα γραφόμενα του Εκτάκτου Επιτρόπου Αργολίδας, ο οποίος στις
18 Ιουνίου 1828 γνωστοποιούσε στη Δημογεροντία ότι «οἱ δύω ∆ηµογέροντες
είναι η περίπτωση του Αθ. Σέκερη, ο οποίος «ἐζήτησε ἀπό τον Ἔκτακτον Ἐπίτροπον καί ἀπό
τήν Συνέλευσιν νά µην ψιφιφορηθῇ, γνωρίζων βαρύτατα τά χρέη τῆς ∆ηµογεροντίας, καί τόν
ἑαυτόν του στεριµένον τῶν ἀναγκαίων γνώσεων. Ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος εἶπεν ὅτι αὐτό µένει
εἰς τήν θέλησιν τῆς Συνελεύσεως, ἡ ὁποία θέλει δεχθεί διά τῆς πλειοψιφίας, ὑπέρ, ἤ κατά.» Βλ.
Γ.Α.Κ., ό.π., «Πρακτικά ........ ».
67 Κάθε εκλέκτορας έπρεπε να ψηφίση θετικά ή αρνητικά για καθένα υποψήφιο.
68 Το άθροισμα των ψήφων, λευκών και μαύρων, για άλλους υποψήφιους είναι 202 και
για άλλους 201. Την εξήγηση δίνει σχετική σημείωση στα «Πρακτικά» σύμφωνα με την οποία
«Ὅσοι τῶν ὑποψηφίων φαίνονται ὅτι ἔλαβον ψήφους ὑπέρ, καί κατά 202 ἦσαν ἀπῶντες· ὅσοι
δέ 201 ἦσαν παρῶντες διότι ὁ ψιφοφορούµενος δέν ἐδύνατο νά ψιφιφορήσῃ καί ὑπέρ ἑαυτοῦ».
69 Αυθημερόν ο Έκτακτος Επίτροπος απέστειλε έγγραφο προς τον Κυβερνήτη, με το οποίο
του ανακοίνωνε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και σημείωνε: «∆έν µπορῶ ν’ ἀποσιωπήσω
τήν (µεγάλην: διαγραμμένη λέξη) εὐχαρίστησιν τήν ὁποίαν ἔλαβον τόσον ἐγώ ὅσον οἱ ἐκλέκτορες καί θεατές διά τήν καλήν τάξιν ἡ ὁποῖα διετηρήθη εἰς τήν Συνέλευσιν», Γ.Α.Κ., ό.π., αριθμός
φακέλου 7, αύξων αριθμός 086, αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου 287/3 Μαΐου 1828 (Για την
ηλεκτρονική διεύθυνση βλ. υποσημ. 26. Α.α. λήψης 9). Η αναφορά του Εκτάκτου Επιτρόπου
στην ευταξία, που επικράτησε κατά τη συνέλευση, αποτελεί ένδειξη ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν
αυτονόητο.
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δύνανται πληρέστατα νά ἐνεργῶσιν εἰς ἔλλειψιν τοῦ τρίτου»70.
Μετά την εκλογή των μελών της Δημογεροντίας Ναυπλίου, έπρεπε να γίνουν
εκλογές στα χωριά της Επαρχίας Ναυπλίας για την ανάδειξη δημογερόντων· αυτοί με τη σειρά τους θα εξέλεγαν τους δύο δημογέροντες, οι οποίοι ενούμενοι με
εκείνους της πόλης του Ναυπλίου θα συγκροτούσαν την Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου. Όμως, η πανώλη, που εκδηλώθηκε στην επαρχία Άργους και στη
συνέχεια πρoσέβαλε την πόλη του Ναυπλίου71, έγινε αιτία να καθυστερήσουν οι
εκλογές.
Στις 25 Ιουλίου ο Έκτακτος Επίτροπος Αργολίδας παρήγγειλε «πρός τούς
προκρίτους καί κατοίκους τῆς Ἐπαρχίας Ναυπλίας» να εκλέξουν Δημογέροντες,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη συμπλήρωση της Επαρχιακής
Δημογεροντίας Ναυπλίου. Μάλιστα, τους νουθετούσε γράφοντάς τους να μην παρασύρονται από τις «παρακινήσεις τῶν ∆ηµαγωγῶν»72. Για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας διόρισε αντιπρόσωπό του τον Χαράλαμπο Μηλιάνη, υποψήφιο Δημογέροντα Ναυπλίου και μη εκλεγέντα73. Αυτός αναχώρησε αυθημερόν (27 Ιουλίου)
και «ἀπέρασε» όλα τα χωριά της επαρχίας για να ενεργήσει την εκλογή των Δημογερόντων. Στις 2 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, οι Δημογέροντες των χωριών συγκεντρώθηκαν στη μονή Αγίου Δημητρίου Ξεροκαστέλι (Καρακαλά) «ἐφοδιασµένοι
µετά τῆς πληρεξουσιότητος ἔγγραφά των74, ἀνεγνώσθησαν αὐτά, καί ἀφοῦ εὐρέθησαν τακτικά ἀπεφασίσθη τήν ἐπαύριον νά γίνῃ ἡ συνέλευσης»75. Την επομένη
70 Βλ. κατάστιχο φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 7. Σχετικά με τον Βαλσαμή στη θέση του προσωρινού γραμματέα μας υποψιάζει η τελευταία παράγραφος των πρακτικών της Δημογεροντίας «ἐνεκρίθη να παρετηθῆ ὁ Βαλσαμής, μετά τη συμπλήρωσιν τῆς ἐπαρχιακῆς Δημογεροντίας» (βλ. σ. 76). Η συμπλήρωση της Επαρχιακής Δημογεροντίας συντελέστηκε στις 3/8/1828.
71 Σε σχέδιο εγγράφου του Εκτάκτου Επιτρόπου Αργολίδας προς την «ἐπί τῆς προφυλάξεως
τῆς ὑγιείας ἔκτακτον ἐπιτροπήν» διαβάζουμε «ὅτι ταύτην τήν στιγµήν ἐπληροφορήθην ἀπό
γράµµα τῆς Ἐπαρχιακῆς ∆ηµογεροντίας τοῦ Ἄργους ὅτι εἰς τό χωρίον Χέλι κείµενον τέσσαρες
ὥρας µακράν τῆς πόλεως ταύτης, ἀπέθανον ἕξ ἄνθρωποι µεταξύ πέντε ἡµερῶν, οἵτινες παρατηρηθέντες εὑρέθησαν ὑπό τάς µασχάλας των καί ὑπό τούς λαιµούς των σπυριά. Τό ὁποῖον
µᾶς προµηνύει λυπηρά σηµεῖα πανώλους νόσου» Γ.Α.Κ., ό.π., αριθμός φακέλου 9, αύξων αριθμός 281, αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου 380/9 Μαΐου 1828 (Γ.Α.Κ. α.α. λήψης 9). Η πανώλη
εμφανίστηκε στο Ναύπλιο στις 26 Μαΐου. Σχετικά με την επιδημία πανώλης στην Αργολίδα
βλέπε και: Μ. Γ. Λαμπρυνίδης, ό.π., σ. 279. Τ. Αθ. Γριτσόπουλος - Γ. Α. Καλαντζόπουλος, «Πανώλης μαστίζουσα την Αργολίδα το 1828 (μορφαί και θεραπεία της νόσου)», Πρακτικά του Β΄
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών», τ. Γ΄, Αθήνα 1981-82, σ.σ. 225-256.
72 Γ.Α.Κ., ό.π., «Πρακτικά ........ », αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου 1259/ 25 Ιουλίου 1828.
73 Γ.Α.Κ., ό.π., «Πρακτικά ........ », αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου 1263/ 27 Ιουλίου 1828.
Βλ. και υποσημείωση με αριθμό 35.
74
Πρόκειται για έγγραφα με τα ονόματα και τις υπογραφές των εκλεκτόρων των χωρίων,
οι οποίοι καθιστούσαν το Δημογέροντα του χωριού τους πληρεξούσιο για την εκλογή των δύο
Δημογερόντων, που θα συμπλήρωναν την Επαρχιακή Δημογεροντία.
75 Γ.Α.Κ., ό.π., «Πρακτικά ........ ». Στη συνέχεια ακολουθούν τα ονόματα των εκλεκτόρων και
των χωριών:
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ημέρα οι εκλέκτορες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της μονής. Εκεί παρευρίσκονταν και οι Παπα-Θεοδόσιος, Παπα-Δημήτριος και Μήτρος Θεοδωρόπουλος,
πρώην Δημογέροντες της Επαρχίας. Μετά από σύσκεψη του Προέδρου και των
πρώην Δημογερόντων, συντάχθηκε ο κατάλογος των υποψηφίων, τον οποίο απάρτιζαν « .... οἱ Κύριοι ∆οτώρ Ν. Παπαλεξόπουλος, Μῆτρος Θεοδωρόπουλος, Ἀναγνώστης Μακροπουκάµισος, καί Ἀναγνώστης Μπεβάρδος». Στη συνέχεια, αφού
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τη σχετική διάταξη διαδικασία76, «ἐπροτίνθη κατά πρῶτον εἰς ψηφιφορίαν ὁ ∆.[οτώρ] Ν. Παπαλεξόπουλος, ἐψηφιφορήθη,
καί ἔλαβε ψήφους λευκάς 22, εἴκοσι δύω. Μέλενας 4, τέσσαρας.- ἐψηφιφορήθη
ὁ Κύριος Μῆτρος Θεοδωρόπουλος. ὅστις ἔλαβεν ψήφους λευκάς 21, εἴκοσι µίαν.
Μέλενας 5, πέντε. ἐψηφιφορήθη ὁ Κύριος Ἀναγνώστης Μακροπουκάµισος. ὅστις
ἔλαβεν ψήφους λευκάς ἐννέα. Μέλενας δεκαέξ. ἐψηφιφορήθη ὁ Κύριος Ἀναγνώστης Μπεβάρδος. ὅστις ἔλαβεν ψήφους λευκάς ἕξ, καί Μέλενας δέκα ἐννέα» 77.
«ἀριθµός 1. Παπά Γεώργιος Καυτάνης ἐκλέκτωρ ἀπό χωρίον Λυγουρίον
2. Ἀναστάσιος Ταγαρᾶς ἀπό Κωφίνη
3. Παπά ∆ηµ. Κιζόπουλος ἀπό Κούτζη
4. Κ.[ύριος] Ἀντώνιος Νιάρης ἀπό Χαϊδάρη
5. Παπά Θεοδώσιος Οἰκονόµου ἀπό Τζαφέραγα/
6. Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος ἀπό Πασσά
7. Ἀναγ. Τασσόπουλος ἀπό ∆αλαµανάρα
8. Ἀνδριανός Κώτζη ἀπό Χώνικα
9. Ἀναγ. Μακροπουκάµισος ἀπό Πυργέλα
10. Ἀνδρέας Νικολάου ἀπό Σπαϊτσίκο
11. Παπά ∆ηµ. Χρηστόπουλος ἀπό Λάλουκα
12. Γεωρ. Ζουλιµπάρδος ἀπό Ἤρια
13. Ἀναστάσιος Τζίρκος ἀπό Κατζίγκρι
14. Ἀνδριανός Ξίδης ἀπό Πουλακίδα καί Μάνεσι
15. Παπά Γεώργιος Μπιλίνης ἀπό Πλατανίτη
16. Χρῆστος Καληµοῦντος ἀπό Σιαµπάριζα
17. Ἀναγ. Μπεβάρδος ἀπό Ἀντίµπεϊ
18. Ἀθανάσιος Τζελέγκης ἀπό Τζέλου
19. Μῆτρος Καρµπουνάρης ἀπό Ἀδάµη
20. Ἰωάννης Καλκάνος ἀπό Μουράνταγα
21. Γεώρ. Καλιοντζῆς ἀπό Ἐπάνω Μπούτη
22. Ἀνδρίκος Μπεκιάρης ἀπό Κάτω Μπούτη
23. Τάσιος Κόλιας ἀπό ∆ενδρά
24. ∆ηµήτριος Ποῦρος ἀπό Κυβέρι
25. Ἰωάννης Κολέτης ἀπό Λεσιά
26. Ἰωάννης Μποῦνος ἀπό Παναρίτη».
76
Πρόκειται για την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκλογή των Δημογερόντων
Ναυπλίου. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν αναγνώστηκε το κείμενο του «∆ιοικητικοῦ Ὀργανισµοῦ τῆς Πελοποννήσου».
77 Για τη διαφορά στο συνολικό αριθμό των ψήφων μεταξύ των υποψηφίων, δηλαδή αν
έλαβε κάποιος 25 ή 26 ψήφους, ισχύουν όσα αναγράφονται στην υποσημείωση με αριθμό 68.
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Η πρώτη, λοιπόν, Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου συγκροτήθηκε από
τους Δημογέροντες Ναυπλίου Αθανάσιο Σέκερη, Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλο
και Λυμπέριο Γιαννα(ου)κόπουλο, και τους Νικόλαο Παπαλεξόπουλο και Δημήτριο (Μήτρο) Θεοδωρόπουλο, Δημογέροντες της Επαρχίας Ναυπλίας.
Στο τέλος του έτους η Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου, αλλά και ο θεσμός
των Δημογεροντιών γενικότερα, δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα με την παύση των
δημογερόντων Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου και Νικολάου Παπαλεξόπουλου.
Κατηγορήθηκαν από τον προσωρινό Διοικητή Ναυπλίου Κωνσταντίνο Ράδο ότι
είπαν «ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶχε τίποτα νά ἐλπίσει ἀπό τόν τσάρο Νικόλαο καί ὅτι
οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νά ἐναποθέσουν τίς ἐλπίδες τους στήν Ἀγγλία καί Γαλλία»78.
Στις αρχές Ιανουαρίου 1829 ο προσωρινός Διοικητής «εἰδοποιεῖ ὅτι εἰς Συµπλήρωσιν κατά διάταγµα τῆς κυβερνήσεως διορίσθησαν πάρεδροι οἱ κύριοι Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλος καί Α. Λιατόπουλος εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν»79. Από αυτούς ο Γ.
Μ. Αντωνόπουλος ήταν υποψήφιος δημογέροντας Ναυπλίου και θα πρέπει να
αντικατέστησε τον Σ. Σπηλιωτόπουλο, ενώ ο Αναγνώστης Λιατόπουλος, ο οποίος
κατοικούσε εκτός Ναυπλίου, μάλλον στο Λυγουριό, θα κατέλαβε τη θέση του
επαρχιακού Δημογέροντα Ν. Παπαλεξόπουλου80. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί
ότι και οι δύο δεν περιλαμβάνονταν στους καταλόγους των εκλεκτόρων και ότι η
αντικατάσταση έγινε χωρίς εκλογές.
Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου φέρονται ως Δημογέροντες οι Ιω. Σκούφος, Δ.
Οικονόμου ή Οικονομίδης και Δ. Θεοδωρόπουλος81. Το επόμενο έτος, 1830, ανέλαβε νέα δημογεροντική αρχή, όπως φαίνεται από τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Ειδικότερα, στις 14 Αυγούστου αρχίζει η συμπλήρωση νέου πρωτοκόλλου
αντιγραφής των εξερχομένων εγγράφων82. Το στοιχείο αυτό νομίζω ότι αποτελεί
ένδειξη αλλαγής των προσώπων της Δημογεροντίας. Δεν γνωρίζουμε, όμως τη
συγκρότησή της. Επίσης, δεν προκύπτει από τις πηγές, εάν υπήρξε αλλαγή στην
Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου κατά το ταραγμένο εκείνο καλοκαίρι του
1831.
Χ. Λούκος, ό.π., σ.σ. 100, 101.
Βλ. κατάστιχο φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1304.
80
Ενισχυτικό της υπόθεσης ότι ο Αν. Λιατόπουλος ήταν επαρχιακός Δημογέροντας, έρχεται
και το γεγονός της ανάθεσης υποθέσεων, από κοινού με τον άλλο επαρχιακό Δημογέροντα
Δ. Θεοδωρόπουλο, που αφορούσαν την επαρχία Ναυπλίας (βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμός
εγγραφής 1628, και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 1369).
81
Οι προαναφερθέντες Δημογέροντες κατονομάζονται σε αντίγραφο εγγράφου της
17/12/1829 (φ. 3.2.2.1).
82
Βλ. Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Αργολίδας (στο εξής Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Α., Αρχείο Δημογεροντίας, φ. 15.
Επίσης, στο πρωτόκολλο αλληλογραφίας και αντιγραφής των εισερχομένων εγγράφων στις
9/10 ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι ο 312. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και αυτού η χρήση πρέπει να
είχε αρχίσει τον μήνα Αύγουστο (βλ. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Α., Αρχείο Δημογεροντίας, φ. 11α).
78
79
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Λειτουργία και καθήκοντα
της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου
Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι Επαρχιακές Δημογεροντίες λειτουργούσαν ως συμβουλευτικά και εκτελεστικά όργανα των Εκτάκτων Επιτρόπων.
Όμως, εκτός από αυτή την υποχρέωση, έπρεπε να ανταποκριθούν σε ένα πλήθος
από λειτουργίες, που απέρρεαν είτε από συνήθειες του παρελθόντος είτε από
διατάγματα. Τους σημαντικότερους από αυτούς τους τομείς δραστηριοτήτων θα
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να περιγράψουμε, μελετώντας ό,τι διασώθηκε από το αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου.
Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Δημογεροντία λειτουργούσε ως
σύνολο, αλλά κάποιες υποθέσεις, που αφορούσαν την επαρχία Ναυπλίας, ανατίθεντο στους επαρχιακούς Δημογέροντες, όπως οριζόταν στις «Γενικές ∆ιατάξεις»
της 16 Απριλίου 182883.
Στον τομέα της Διοίκησης η Δημογεροντία αποτελούσε τον κόμβο μεταξύ πολιτών και Εκτάκτου Επιτρόπου, ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης. Αυτό σήμαινε
ότι οι πολίτες απευθύνονταν κυρίως προς τη Δημογεροντία για κάθε υπόθεσή
τους και αυτή ενεργούσε αναλόγως. Εάν η υπόθεση απαιτούσε τη λήψη απόφασης, διαβιβαζόταν προς τον Έκτακτο Επίτροπο, ο οποίος την επέστρεφε συνοδεύοντάς την με κατευθύνσεις, εντολές ή διαταγές «περί τοῦ πρακτέου» (το ίδιο συνέβαινε και με τις υποθέσεις εκείνες που στέλλονταν απευθείας από τους πολίτες
προς τον Έκτακτο Επίτροπο)84. Εάν υπήρχαν υποθέσεις για τις οποίες ο Έκτακτος
Επίτροπος ζητούσε συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να αποφασίσει, η Δημογεροντία τις συγκέντρωνε, είτε από τους Δημογέροντες των χωριών,
είτε από άτομα τα οποία θεωρούσε ότι γνώριζαν σχετικά, και τις απέστελλε στον
Επίτροπο. Στη συνέχεια, τις όποιες εντολές του, τις διαβίβαζε προς τα αρμόδια
όργανα ή τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Όμως, εάν μια υπόθεση ήταν περίπλοκη ή εκτός των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, αυτός την παρέπεμπε στην
Κυβέρνηση. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας του Επιτρόπου, η Δημογεροντία τον
αντικαθιστούσε, ενεργώντας σύμφωνα με οδηγίες που της είχε δώσει85.
Η Επαρχιακή Δημογεροντία έθετε «εἰς ἀσφάλειαν», δηλαδή επικύρωνε δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αντίγραφα εγγράφων, εκτελούσε καταγραφές
(σπιτιών, αμπελιών) και απογραφές πληθυσμού86.
83
Βλ. Παράρτημα, 1, άρθρο ΙΓ΄. Επίσης, βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 386,
453, 1628, και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 1294.
84 Βλ. φ. 2.1.1, αριθμοί εγγραφών 686, 740.
85 Βλ. φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 224 και φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 444.
86
Για την καταγραφή των αμπελιών και την απογραφή του πληθυσμού βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί
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Μεταξύ των Δημογεροντιών υπήρχε δίκτυο επικοινωνίας, προκειμένου να
ανταλλάσσουν πληροφορίες για παράνομες πράξεις πολιτών, να διαβιβάζουν έγγραφα σχετικά με οικονομικές και άλλες διαφορές δημοτών τους, να ανακοινώνουν πληροφορίες για τη γεωργική παραγωγή κ.τ.τ.87.
Ένας άλλος τομέας δραστηριότητας της Δημογεροντίας, ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα, είναι εκείνος της επίλυσης διαφορών και της
απόδοσης δικαίου. Εάν κάποιος θεωρούσε ότι αδικείτο ή ότι είχε αδικηθεί στο
παρελθόν, μπορούσε να προβεί σε «ἐξαίτηση»88 ή σε «διαµαρτυρία» ή σε «ἔναξη»
και να την αποστείλει προς τη Δημογεροντία, αναφέροντας και υποστηρίζοντας
τις θέσεις του. Η Δημογεροντία ενημέρωνε σχετικά τον «αδικούντα», ο οποίος
προέβαινε σε απολογία, και μάλιστα στην περίπτωση της «διαµαρτυρίας» πολλές
φορές σε αντιδιαμαρτυρία89. Στη συνέχεια, εάν η υπόθεση δεν οδηγούσε σε συμβιβασμό με τη μεσολάβηση της Δημογεροντίας, διαβιβαζόταν προς τον Έκτακτο
Επίτροπο, ο οποίος επιδίωκε να συμβιβάσει τα δύο μέρη90. Εάν και πάλι δεν επιτυγχανόταν συμβιβασμός, η υπόθεση έπαιρνε το δρόμο της «αἱρετοκρισίας»91.
Σύμφωνα με τις «Γενικές Οδηγίες» του Κυβερνήτη, οι Έκτακτοι Επίτροποι θα
έπρεπε, ακόμη και αν αποτύγχανε η απόπειρα συμβιβασμού, «νά καταπείθωσι τά
διαφερόµενα µέρη νά δίδωσι τέλος τῆς διαφορᾶς των δι' αἱρετοκρισίας». Αυτή η
μορφή επίλυσης διαφορών απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Ο ορισμός των μελών της αιρετοκριτικής επιτροπής γινόταν κυρίως από τους
εγγραφών 256, 974, 1703. Επίσης, για την καταγραφή των σπιτιών των χωριών της αργολικής πεδιάδας βλ. φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 989.
87 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 159, 196, 376, 568.
88
Εάν η «ἐξαίτηση» δεν ικανοποιόταν, ο αδικούμενος μπορούσε να προβεί σε «διαµαρτυρία»
(βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 326).
89 Βλ. ενδεικτικά την περίπτωση των Ευσταθίου Λευκαδίου και Αποστόλη Γουναρόπουλου
(φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 815, 830, 898, και φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών 672, 673, 721,
722) και την περίπτωση των Κυριάκου παππά Ανδρικούλη και Νικολάου Ελευθερίου ή της
Λευθεράκενας (φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1494, και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 1292).
90 Στις «Γενικές Οδηγίες», που απέστειλε Κυβερνήτης προς τους Εκτάκτους Επιτρόπους στις
16 Απριλίου 1828, άρθρο Η΄, αναφερόταν ότι, μέχρι να οργανωθούν δικαστήρια, οι Έκτακτοι
Επίτροποι θα δέχονται τις αναφορές των πολιτών και τονιζόταν ότι αυτοί θα πρέπει να προσπαθούν «παραλαµβάνοντες πλησίον των καί δύο ἐκ τῶν δηµογερόντων, νά συµβιβάζωσι διά
φιλικῶν καί πατρικῶν τρόπων τά διαφερόµενα µέρη» (βλ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 29/ 25-4-1828). Από την έρευνα στο αρχειακό υλικό της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου δεν προέκυψε ότι ο Έκτακτος Επίτροπος και οι Δημογέροντες συνεργάζονταν
για την επίλυση διαφορών των πολιτών. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις, τις οποίες ο Έκτακτος
Επίτροπος διαβίβαζε προς την Επαρχιακή Δημογεροντία, προκειμένου αυτή να αναλάβει την
απόδοση του δικαίου ή τον συμβιβασμό (βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 589 και
1645, καθώς και φ. 3.2.1.43).
91 Υπάρχουν περιπτώσεις που οδηγούνται σε «αἱρετοκρισία» χωρίς να προηγηθεί απόπειρα
συμβιβασμού, καθώς και άλλες που ο συμβιβασμός δεν γίνεται αποδεκτός (βλ. ενδεικτικά φ.
2.1.2, αριθμοί εγγραφών 397, 407, 435, και φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 180 ).
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αντιδίκους ή τη Δημογεροντία· ο αριθμός τους ποίκιλε από 2 – 592 και λάβαιναν
αντιμίσθιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες93. Καθένα από τα δύο μέρη μπορούσε
να ζητήσει την εξαίρεση του αιρετοκριτή, τον οποίο είχε ορίσει ο αντίδικός του,
εάν η επιλογή δεν γινόταν «καθ’ ὁλα τά ἀπαιτούµενα», ή και την ακύρωση της
απόφασης, εάν ο αιρετοκριτής είχε συγγενική σχέση με τον αντίδικο94. Οι αιρετοκριτές υπέβαλαν την απόφασή τους, η οποία έπρεπε να επικυρωθεί από τον
Έκτακτο Επίτροπο, προκειμένου να καταστεί εκτελεστή95. Τέλος, εάν ο ένας από
τους αντιδίκους ή και οι δύο δεν επιθυμούσαν την επίλυση της διαφοράς τους με
τη διαδικασία της «αἱρετοκρισίας», η υπόθεση παραπεμπόταν στα δικαστήρια, τα
οποία έμελλαν να συσταθούν96. Επίσης, από το 1829, όταν άρχισε η διαδικασία
συγκρότησης του Πρωτόκλητου Δικαστηρίου97, υπήρχαν υποθέσεις, τις οποίες ο
Προσωρινός Διοικητής παρέπεμπε στο δικαστήριο, όταν αποτύγχανε η απόπειρα
συμβιβασμού των αντιδίκων98.
Η λειτουργία της επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου στον οικονομικό τομέα διαρθρωνόταν σε τρία επίπεδα· το πρώτο, το Δημοτικό, αφορούσε τα έσοδα
και τα έξοδα της Δημογεροντικής αρχής, το δεύτερο, το Δημόσιο, τη συγκέντρωση εσόδων του Δημοσίου και την κυκλοφορία του χρήματος και το τρίτο, το
Ιδιωτικό, τις σχέσεις ενοικιαστών προσόδων και φορολογουμένων, καθώς και τις
κάθε είδους συναλλαγές μεταξύ των πολιτών.
Ως προς τα έσοδα και έξοδα της Δημογεροντικής αρχής, για το έτος 1828 δεν
υπάρχουν τεκμήρια με οικονομικό περιεχόμενο. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν
92 Για τον ορισμό των αιρετοκριτών βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 312, 375,
και φ. 3.2.1.40. Για τον αριθμό των αιρετοκριτών βλέπε ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής
411· φ. 3.2.1.40· φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 948.
93 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 470, 791 και 1257.
94
Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 411 και 1394.
95 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 415 και 443. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αιρετοκριτές
δεν είχαν πάντα την ίδια γνώμη, προκειμένου να εκδώσουν ομόφωνη απόφαση. Οι πηγές,
όμως, δε μας βοηθούν για να δούμε τι γινόταν σ’ αυτή την περίπτωση (βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 769 και 790). Επίσης, ο θιγόμενος από την απόφαση μπορούσε να ζητήσει την ακύρωσή της. Δυστυχώς και γι’ αυτή την περίπτωση, λόγω έλλειψης στοιχείων, δε γνωριζουμε ποια
ήταν η εξέλιξη (βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 349 και 464). Εάν η αιρετοκρισιακή απόφαση
δεν γινόταν αποδεκτή, ο αδικούμενος «κινούσε αγωγήν» (βλ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1380).
96
Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 223 και 404. Η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο
εξυπηρετούσε και τη σκοπιμότητα να κερδίσει χρόνο αυτός που προσέφευγε, λόγω της καθυστέρησης εκδίκασης των υποθέσεων (βλ. φ. 2.2.1.25).
97
Το Πρωτόκλητο δικαστήριο ανακοινώθηκε ότι θα λειτουργήσει στις 3 Μαΐου 1829 (βλ.
φ. 2.2.1.29). Για τη συγκρότηση των δικαστηρίων βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1322, και φ.
3.1.1, αριθμός εγγραφής 1166.
98 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 1349 και 1694. Για την απονομή του δικαίου αυτή την
περίοδο βλ. Δ. Γ. Σερεμέτης, Η δικαιοσύνη επί Καποδίστρια, Α΄ Πρώτη περίοδος 1828-1829,
[Θεσσαλονίκη] 1959.
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και να μην σώθηκαν, γιατί ναι μεν η Δημογεροντική αρχή δεν είχε θεσμοθετημένα έσοδα99, αλλά από άλλες πηγές πληροφορούμαστε ότι δόθηκε άδεια για τη
διεξαγωγή εράνου «εἰς τά εἰσοδήµατα τῶν κατά τήν πόλιν ἰδιοκτησιῶν» για την
κάλυψη των εξόδων του Γραφείου της Δημογεροντίας100. Ο έρανος πραγματοποιήθηκε101 και ο Έκτακτος Επίτροπος κάλεσε τη Δημογεροντία «νά καταστρώσῃ
τά ἔξοδα τοῦ Γραφείου της». Πράγματι, συντάχθηκε και υποβλήθηκε στον Έκτακτο Επίτροπο «ἐκθετικός κατάλογος», ο οποίος περιλάμβανε μισθούς 6 μηνών
του Γραμματέα, καθώς και τα πάγια μηνιαία έξοδα της Δημογεροντίας. Στις 15
Δεκεμβρίου1828, μετά από ειδοποίηση του Εκτάκτου Επιτρόπου, παραλήφθηκαν 2305 γρόσια «ἐννοούµενα εἰς ἔξοδα καί µισθούς τῆς ∆ηµογεροντίας ἀπό τῆς
συστάσεως τῆς ἰδίας µέχρι τῆς ἀντιλαβῆς»102.
Το 1829 ο μηχανισμός λειτουργίας της Επαρχιακής Δημογεροντίας οργανώθηκε αρτιότερα και τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου εισέπραττε το λεγόμενο «γραφικόν δικαίωµα». Επρόκειτο για τέλος, το οποίο κατέβαλαν οι πολίτες
για επικυρώσεις δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων103, έκδοση αντιγράφων και
κατάθεση «διαµαρτυρήσεων». Το ποσό, που πληρωνόταν για κάθε περίπτωση,
ανερχόταν, κατά κανόνα, στο 1 γρόσι και 30 παράδες. Μόνο στην περίπτωση
της επικύρωσης πωλητηρίων, από τις 9 Φεβρουαρίου 1829, η Δημογεροντία
εισέπραττε 1% επί της αξίας του πωλουμένου ακινήτου ή πλοίου104. Τα χρήματα
αποστέλλονταν κατά διαστήματα προς τον Έκτακτο Επίτροπο, αλλά δεν πιστεύω
99 Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν προκύπτει από τις πηγές, εάν η Δημογεροντία εισέπραττε το
«γραφικόν δικαίωµα», το οποίο βλέπουμε να εισπράττει τουλάχιστον από τις 3 Ιανουαρίου
1829 (βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1285).
100 Βλ. φ. 2.1.2., αριθμός εγγραφής 608. Στις «Γενικές Ὁδηγίες πρός τούς ∆ηµογέροντες», άρθρο 7, προβλεπόταν ο διορισμός Γραμματέα «ὅστις εἰς εὐτυχεστέρας περιστάσεις θέλει λαµβάνει
καί µισθόν. Ἐάν ἕως τότε ἤθελε φανῆ ἀπαραιτήτως ἀναγκαῖον τό νά δοθῇ εἰς τόν γραµµατέα
κἄποια µικρά ἐξοικονόµησις, τόσον δι’ αὐτόν, καθώς καί διά τά ἔξοδα τοῦ γραφείου, αἱ δηµογεροντίαι, ὁµοῦ µέ τόν Ἔκτακτον Ἐπίτροπον, θέλουν εὕρει τούς τρόπους τῆς ἐξοικονοµήσεως
ἀπό τήν ἐπαρχίαν, καί θέλουν τούς προτείνει εἰς τήν Κυβέρνησιν». Βλ. Παράρτημα, 2.
101 Εφόσον πραγματοποιήθηκε ο έρανος, βεβαίως θα υπήρχε κατάλογος εισφορών (βλ. αντίστοιχο κατάλογο εσόδων και εξόδων για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης, φ. 4.1), ο οποίος
δυστυχώς δεν σώθηκε.
102 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 608, 963, 1006, 1182, και φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών
788, 920 και 991. Στο φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 1182, διευκρινίζεται ότι το ποσόν που παραλήφθηκε κάλυπτε τα έξοδα των υπαλλήλλων μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 1828.
103 Τα προς επικύρωση έγγραφα ήταν: Μαρτυρικά ή εμμάρτυρα, συνυποσχετικά, πωλητήρια,
επιτροπικά, αποδεικτικά, έγγραφα πλοίων, εξοφλητικά, διαθήκες, κατάλογοι πραγμάτων κ.τ.τ.
104
Σχετικά με τις επικυρώσεις βλ. φ. 5.2. Κάποιες επικυρώσεις αναφέρεται ότι έγιναν δωρεάν, χωρίς να υπάρχει αιτιολογία. Επίσης, οι στρατιώτες πλήρωναν λιγότερα χρήματα ή δεν
πλήρωναν καθόλου. Πάντως, το ποσό για κάθε επικύρωση ήταν υπολογίσιμο, αν λάβει κανείς
υπόψη του ότι το ημερομίσθιο του εργάτη ήταν 3 γρόσια και του μάστορα 5, ο δε μηνιαίος
μισθός του κλητήρα της Δημογεροντίας ήταν 30-40 γρόσια και του αντιγραφέα 67. (Για τις
αποδοχές βλ. φ. φ. 4.1 και 5.6). Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το γρόσι είχε 40 παράδες.
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ότι αποτελούσαν κρατικό έσοδο. Αντίθετα, νομίζω ότι ήταν δημοτικό έσοδο, από
το οποίο καλύπτονταν οι μισθοί του προσωπικού και τα έξοδα του καταστήματος της Δημογεροντίας105. Άλλη πηγή εσόδων ήταν τα πρόστιμα από ποινές για
διάφορες παραβάσεις. Όμως, μία και μόνη παράβαση, για υπερβολικό κέρδος,
καταγράφηκε, για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο106.
Τα έξοδα της Δημογεροντίας περιορίζονταν στην πληρωμή του προσωπικού, στη συντήρηση του Γραφείου της και στις «ἐλεηµοσύνες»· το μεγαλύτερο
από αυτά ήταν οι αποδοχές του προσωπικού. Η πολιτική του Κυβερνήτη για
περιστολή των δαπανών στη δημόσια διοίκηση107 εφαρμόστηκε και στη δημοτική. Παρά τις προσπάθειες της Δημογεροντίας να λειτουργεί με 2 Γραμματείς
και 2 «κλήτορες» (κλητήρες), το τελικό αποτέλεσμα ήταν να της δικαιολογηθούν 1 Γραμματέας, 1 αντιγραφέας, και αυτός κατά διαστήματα, και 1 κλητήρας108.
Τα στοιχεία που διαθέτουμε για τη μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτουν το
χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 1829 μέχρι και το Μάρτιο του 1830.
Για το έτος 1828 προαναφέρθηκε η διαδικασία για την πληρωμή του Προσωρινού Γραμματέα της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου. Στα καθήκοντα του
Γραμματέα περιλαμβανόταν και η συγκέντρωση χρημάτων από επικυρώσεις. Ο
τότε γραμματέας Πανάγος Βάρβογλης109 ζήτησε να εξαιρεθεί από αυτή την υποχρέωση «διά νά µήν ὑπόκειται εἰς συναντήσεις πειρακτικάς». Είναι πολύ πιθανό
να εκφράζονταν υπονοούμενα σχετικά με την είσπραξη των χρημάτων, αν κρίνουμε από την αυθημερόν απάντηση της Δημογεροντίας «ὅτι ἔχει τήν ἐµπιστοσύνην ἀπό τήν ὁλοµέλειαν εἰς τό νά συνάξῃ τά ἀπό ἐπικυρώσεις». Τελικά, στις
15 Ιανουαρίου 1829 ο Πανάγος Βάρβογλης υπέβαλε την παραίτησή του από το
105
Στις κατά διαστήματα αποστολές χρημάτων πρός τον Έκτακτο Επίτροπο σημειώνεται:
«τόσα ἀπεράσθησαν εἰς τόν λογ[αριασµ]όν µας ἐστείλαµεν τῷ ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ ὑπογεγραµµένον» ή « ὅσα ἐσηµειώθησαν εἰς τόν λογ[αριασ]µόν µας ἐστείλαµεν τῷ Ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ ὑπογεγραµµένον» κ.τ.τ.. Μάλιστα στην αποστολή της 29 Μαρτίου 1830 αναγράφεται
και ο αριθμός λογαριασμού (2393) (βλ. φ. 5.2). Φαίνεται, λοιπόν, ότι το σύστημα, το οποίο
θεσμοθετήθηκε με το ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 1830 και προέβλεπε τον ορισμό «τοπικῶν πόρων», από τους οποίους η Κυβέρνηση θα θεράπευε τις ανάγκες καθεμιάς επαρχίας (βλ.
Παράρτημα, 4, άρθρο Β΄), λειτουργούσε από τις αρχές του 1829.
106
Βλ. φ. 5.3.
107 Αλ. Δεσποτόπουλος, Οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ, Αθήνα 1975, σ.σ. 613-614.
108
Βλ. φ. φ. 2.1.1 και 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 963 και 1182, και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής
992.
109
Ο Βάρβογλης φέρεται ως προσωρινός Γραμματέας τουλάχιστον από τις 27 Ιουνίου 1828
(βλ. Παράρτημα Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, αριθμός φύλου 55/1-8-1828) αν και στα
πρακτικά της Δημογεροντίας Ναυπλίου αναφέρεται παραίτηση του Βαλσαμή μετά τη συμπλήρωση της Επαρχιακής Δημογεροντίας στις 3/8/1828.
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επάγγελμα του προσωρινού Γραμματέα, ζητώντας, κατά τη συνήθεια της εποχής,
και «τό ἀνῆκον εὐχαριστήριον δι' ἔνδειξίν του ἔγγραφον»110.
Ήδη, όμως, από τις 9 Ιανουαρίου είχε προσληφθεί ο Αναστάσιος ή Αναστασάκης Στ. Αντωνόπουλος, ο οποίος φέρεται να εκτελεί άλλοτε χρέη Αντιγραφέα και
άλλοτε Γραμματέα. Ο Αντωνόπουλος έχει συναλλαγές με τη Δημογεροντία μέχρι
τις 13 Δεκεμβρίου 1829, αλλά τον βρίσκουμε να υπογράφει ως Γραμματέας μέχρι και τον Αύγουστο του 1830. Χρέη Γραμματέα εκτελούσε και ο Β. Γεωργιάδης,
ο οποίος παραιτήθηκε στις 13-2-1829 και για τον οποίο αγνοούμε πότε προσλήφθηκε, ακόμη και αν μισθοδοτήθηκε111. Επίσης, προσλήφθηκε ως Γραμματέας,
χωρίς να γνωρίζουμε το πότε, ο Αντώνιος Κυριακίδης, ο οποίος εργάστηκε σ’
αυτή τη θέση μέχρι τις 17 Ιουνίου 1829112.
Ως Αντιγραφείς της Δημογεροντίας εργάστηκαν ο Ιωάννης Αγαλλόπουλος
(18 Οκτωβρίου 1829 - 15 Ιανουαρίου 1830) και ο Κωνσταντίνος Σαρηγιάννης (2 Φεβρουαρίου - 28 Μαρτίου 1830). Ως «κλήτορες» εργάστηκαν ο Πέτρος
Φιλοσοφόπουλος113, ο Νικ. Θαλασσοχώρης ή Χαλασοχώρης, ο οποίος μάλιστα
ζήτησε εγγράφως «ἐπαύξησιν τοῦ µισθοῦ του», αλλά δεν έλαβε, τουλάχιστον
γραπτή απάντηση και αποχώρησε στη συνέχεια114, κάποιος Γεώργιος, ο οποίος αντικατέστησε τον Θαλασσοχώρη και παρέμεινε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου
1829115 και κάποιος Ιωάννης, ο οποίος εργάσθηκε για ένα μόνο μήνα. Στη συνέχεια μεσολάβησε ένα διάστημα 3 μηνών χωρίς να φαίνεται ότι εργάσθηκε
κάποιος ως κλητήρας, μέχρι που στις 14 Ιανουαρίου 1830 κατέλαβε τη θέση ο
Γεώργιος Σουλιώτης, ο οποίος φαίνεται ότι εισέπραττε μισθό μέχρι τις 15 Μαρτίου 1830116.
Η συντήρηση του Γραφείου απαιτούσε κυρίως την αγορά γραφικής ύλης και
άλλων χρειωδών. Επίσης, διατέθηκαν χρήματα για να αγοραστεί «ἕν δουλάπι
χαρτίων» (αρχειοθήκη), στοιχείο που αποτελεί ένδειξη της όλης οργανωτικής
προσπάθειας. Από τον Φεβρουάριο του 1830 τα έξοδα συντήρησης στέλνονταν
στο Διοικητή, για να «περαστούν» στο λογαριασμό της Δημογεροντίας. Τέλος,
τα ποσά που δόθηκαν για «ἐλεηµοσύνες» είναι αμελητέα και οι περιπτώσεις θα
Για τον Πανάγο Βάρβογλη βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφής 1285, 1371, και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 1102.
111
Για τον Β. Γεωργιάδη βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1569.
112 Για τους Αν. Αντωνόπουλο και Αντ. Κυριακίδη βλ. φ. 5. 1 και 6.
113 Βλ. και φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 553. Δεν γνωρίζουμε ούτε πότε προσλήφθηκε, ούτε
πότε αποχώρησε από την υπηρεσία της Δημογεροντίας.
114
Βλ. και φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 1522 και 1580.
115
Προσλήφθηκε πριν τις 20 Φεβρουαρίου (βλ. τη 2η εγγραφή στο «Κιβώτιον Δημογεροντίας», φ. 5.1).
116 Βλ. φ. 5.6. Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί άλλα τεκμήρια, προκειμένου να καταγράψουμε
τη συνέχεια.
110
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σχολιαστούν στο σχετικό με την Κοινωνική Πρόνοια της Δημογεροντίας τμήμα
αυτής της εργασίας.
Αναφορικά με τη συγκέντρωση εσόδων του Δημοσίου χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η «σύναξη» του φόρου για τα αμπέλια. Με έγγραφο του Εκτάκτου Επιτρόπου Αργολίδας στις 16 Αυγούστου 1828, ορίστηκε η Δημογεροντία
να συγκεντρώσει τα «ἀµπελιάτικα». Τελικά, αφού πέρασαν πάνω από 6 μήνες
και στάλθηκαν επανειλημμένως έγγραφα από την Επιτροπή Οικονομίας, τον Έκτακτο Επίτροπο και τον Προσωρινό Διοικητή, η Δημογεροντία στις 9 Φεβρουαρίου 1830 ειδοποίησε τον Προσωρινό Διοικητή «νά παραλάβῃ ἀπό τόν κύριον
∆ηµ. Θεοδωρόπουλον τά ἐκ τῶν ἀµπέλων, συναχθέντα παρ' αὐτοῦ γρόσια 353,
10/40»117. Είναι προφανής η καθυστέρηση με την οποία έφταναν τα χρήματα
από φόρους στο Δημόσιο Ταμείο με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.
Ως προς την κυκλοφορία και αξία του νομίσματος, οι έμποροι του Ναυπλίου
ζήτησαν στις 4 Δεκεμβρίου την άδεια για ανατίμηση της ονομαστικής αξίας των
«λιανοπαράδων» με αναλογία 10 προς 12, όπως γινόταν και σε άλλες πόλεις της
Επικράτειας. Η Δημογεροντία διαβίβασε αυθημερόν το αίτημα προς τον Έκτακτο
Επίτροπο και, αφού έλαβε την έγκρισή του για προσωρινή ισχύ της παραπάνω
αναλογίας, απέστειλε έγγραφο προς τον Προσωρινό Διοικητή, από τον οποίο ζητούσε, «κατά τήν τάξιν», την άδεια «διά νά ἐκδοθῆ εἰς τό κοινόν τῆς πόλεως ταύτης ἡ ἀνήκουσα περί τῶν λιανοπαράδων εἰδοποίησις». Ο Διοικητής συμφώνησε
να ρυθμίσει η Δημογεροντία το θέμα, κατά την έγκριση του Εκτάκτου Επιτρόπου.
Έτσι, στις 13 Δεκεμβρίου 1828 εκδόθηκε διάταξη, στην οποία αναφερόταν «ὅτι
προσωρινῶς οἱ λιανοπαράδες νά ἐξοδεύωνται οἱ δέκα διά δώδεκα»118.
Τέλος, είναι γνωστό το καθεστώς που επικρατούσε για την ενοικίαση των φόρων καθώς και οι τρόποι που μεταχειρίζονταν οι ενοικιαστές για την είσπραξή
τους από τους φορολογούμενους και στη συνέχεια την πληρωμή τους στο Κράτος. Τα παράπονα και οι αγωγές των ενοικιαστών κατά των φορολογούμενων
για τη μη καταβολή της δεκάτης, των φορολογούμενων κατά των ενοικιαστών
για εκμετάλλευση και καταχρήσεις και, τέλος, των ενοικιαστών μεταξύ τους για
είσπραξη φόρων χωρίς να τον δικαιούνται ήταν χαρακτηριστικά στοιχεία εκείνης
της εποχής. Αποδέκτης όλων αυτών των συγκρούσεων ήταν η Δημογεροντία, η
οποία προσπαθούσε να λύνει τις διαφορές συμβιβαστικά και «κατά τό δίκαιον»,
χωρίς να φείδεται σκληρής γλώσσας και μέσων επιβολής, όποτε οι καταστάσεις
το απαιτούσαν119.
117

Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 256, 453, 974, 1412 και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής

1294.
118 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 1106, 1162· φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών 919, 963, 970,
και φ. 3.2.1.68.
119
Βλ. ενδεικτικά φ. 3.2.1.3, 39, 42, 69, και φ. 3.2.1.18.
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Επίσης, όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των πολιτών η Δημογεροντία γινόταν αποδέκτης των διαφορών τους, λειτουργώντας ως αξιόπιστη και κοινής
αποδοχής αρχή. Οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν, κυρίως, οφειλές ή εμπορικής
φύσης πράξεις, κατά τις οποίες δεν είχαν τηρηθεί όλα όσα είχαν συμφωνηθεί,
αλλά και ενέργειες με οικονομικό αντίκτυπο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η πλευρά
που θιγόταν «ἔθετε ὑπό µεσέγγυον» ή «ἔκανε µεσέγγυον», δηλαδή δέσμευε, ως
εγγύηση, χρήματα, εμπορεύματα ή ακίνητα της άλλης πλευράς. Η Δημογεροντία
ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους και έτσι η υπόθεση αποκτούσε επισημότητα
και εγκυρότητα. Τέλος, εάν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν, προέβαιναν σε άρση
του μεσεγγύου 120.
Η ομαλή λειτουργία της «αγοράς» αποτέλεσε κύριο μέλημα της Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 των «Γενικῶν Ὁδηγιῶν», ένα από τα μέλη της Δημογεροντίας της κεντρικής πόλης της Επαρχίας θα έπρεπε να αναλάβει την «ἐπιστασίαν
τῆς ἀγορανοµίας». Στην περίπτωση της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου
ανέλαβε ως υπεύθυνος ο έμπορος Αθανάσιος Σέκερης121. Στις αρχές Ιουλίου
1828 η Επιτροπή Υγείας, αποτελούμενη από τον Χαράλαμπο Μηλιάνη και το Ν.
Παπαλεξόπουλο, ανέφερε «περί τῶν ἐπιβλαβῶν τροφίµων πωλουµένων εἰς τήν
ἀγοράν καί τῆς ὑπερόγκου τιµῆς αὐτῶν»122. Έτσι, τα τρόφιμα διατιμήθηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί το αγοραστικό κοινό από την αισχροκέρδεια, και συντάχθηκε «Κατάλογος διατίµησης ἑκάστου εἴδους»123. Οι διατιμημένες τιμές των
προϊόντων ήταν χαμηλές και προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των επαγγελματιών,
οι οποίοι ζητούσαν την αύξησή τους124. Αποτέλεσμα των διαμαρτυριών ήταν να
οριστεί «ἐπιτροπή φαγωσίµων», η οποία ανέφερε «κατ' ὄνοµα τήν ἐκτίµησιν τῶν
εἰδῶν, διά νά σχηµατισθῆ ὁ ἀγορανοµικός πίναξ»125.
Η δραστηρότητα της Δημογεροντίας καταγράφεται και στη διαδικασία για τον
εφοδιασμό των πλοίων «µέ τό δίπλωµα τῆς Κυβερνήσεως διά τῶν ὑπό τήν σκέπην τῆς ἑλληνικῆς σηµαίας ἀσφαλῆ καί ἐλεύθερον πλοῦν». Η διαδικασία ξεκινούσε με αίτηση του ιδιοκτήτη του πλοίου προς τη Δημογεροντία, με την οποία
120 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 594, 684, 715, 728, 783, 798, 950 και 1375·
φ. 2.2.1.19 και 39. Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση (βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 814· φ.
3.1.1, αριθμοί εγγραφών 649, 650) κατά την οποία, όταν ο α΄ (Χρυσομάλης) είχε χρέος προς
τον β΄ (Σαμπαζιώτη), ο οποίος χρεωστούσε στον γ΄ (Ευστάθιο Λευκάδιο), μπορούσε ο γ΄ να
δεσμεύσει υπέρ εαυτού το χρέος του α΄ προς τον β΄.
121 Δεν γνωρίζουμε πότε ορίστηκε υπεύθυνος της Αγορανομίας ο Αθανάσιος Σέκερης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στις 23 Μαρτίου 1829 (βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1823).
122
Βλ. φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 38.
123
Βλ. φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 341.
124
Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 347, 671, 1083.
125 Βλ. ενδεικτικά φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 830, και φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1036.
Παρά τα μέτρα της Δημογεροντίας παρουσιάστηκε ένα κρούσμα αισχροκέρδειας και επιβλήθηκε πρόστιμο (βλ. φ. 5. 3).
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ζητούσε τα «ἔγγραφα τῆς Ναυτιλίας», δηλαδή την επικύρωση του εγγράφου της
ιδιοκτησίας του πλοίου και το δίπλωμα της Κυβέρνησης. Η Δημογεροντία ζητούσε από τον Λιμενάρχη να κάνει τις παρατηρήσεις του επί του συγκεκριμένου πλοίου, δηλαδή να αναφέρει στοιχεία που σχετίζονταν με την ιδιοκτησία,
την αξία, τις διαστάσεις και τη χωρητικότητα του πλοίου. Στη συνέχεια, αφού
οριζόταν χρηματική εγγύηση, η οποία εξασφαλιζόταν με υποθήκη ακινήτου
από άλλο άτομο ή άτομα, η Δημογεροντία διαβίβαζε τα έγγραφα προς τη Γενική
Γραμματεία της Κυβέρνησης και υποσχόταν ότι θα κατέβαλε η ίδια το ποσό της
εγγύησης σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους του πλοιάρχου
και των ναυτών. Τέλος, ο Έκτακτος Επίτροπος, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης,
θεωρούσε τα έγγραφα της ιδιοκτησίας του πλοίου και έδινε το δίπλωμα της Κυβέρνησης, το οποίο είχε ισχύ για ένα χρόνο. Μετά την παρέλευση του χρόνου
ισχύος η Δημογεροντία απέστελλε προς τη Γενική Γραμματεία το δίπλωμα για
ανανέωση126.
Βεβαίως, η παρουσία της Δημογεροντίας ήταν εμφανής και ουσιαστική σε οτιδήποτε αφορούσε την κατάσταση της πόλης. Το Ναύπλιο είχε υποστεί σοβαρές
καταστροφές στη διάρκεια της Επανάστασης. Σπίτια ετοιμόρροπα ή μισογκρεμισμένα και δρόμοι ρυπαροί, γεμάτοι μπάζα, συνέθεταν την εικόνα της πόλης127.
Η Κυβέρνηση θέλοντας να τη μετατρέψει από τουρκόπολη σε ευρωπαϊκή πόλη,
έλαβε σειρά μέτρων για να την καταστήσει βιώσιμη και το περιβάλλον της υγιεινό. Τα αρμόδια κρατικά όργανα (καταλυμματίας και, κυρίως, οχυρωματοποιός)
σε συνεργασία με τη Δημογεροντία κατέβαλλαν σύντονες προσπάθειες για να
κινηθεί διαδικασία, προκειμένου να κατεδαφιστούν τα επικίνδυνα κτίσματα ή να
επισκευαστούν αυτά, τα οποία ήταν δυνατό να επισκευαστούν. Έτσι, ανατέθηκε
στον οχυρωματοποιό και αρχιτέκτονα Ανδρέα Κάλανδρο να καταγράψει τις ετοιμόρροπες οικοδομές. Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Κάλανδρος ανέφερε «τάς ἐγγιζούσας
εἰς κρηµνισµόν οἰκοδοµάς, ὡς καί τάς ἐπιδεκτικάς τούτων διορθώσεις». Από τότε
126 Βλ. ενδεικτκά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 1004 και 1009· φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών
811, 818 και 819· φ. 2.2.3.1 και φ. 3.2.2.1. Η Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου είχε τυπώσει
έγγραφα Ναυτιλίας, τα οποία συμπλήρωνε (βλ. τη σχετική δαπάνη στο φ. 5.5 και βέβαια το
έντυπο στο φ. 3.2.2.1). Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ από τις 10/9/1828 υπήρχε
διαταγή του Εκτάκτου Επιτρόπου «νά µήν πληρόνουν διά τά ἀπό Ναυτιλίας ἔγγραφα τά ὁποῖα
παρά τῆς ∆ηµογεροντίας θά λαµβάνουν οἱ ναυτιλόµενοι», εντούτοις καταγράφονται έσοδα στα
κατάστιχα της Δημογεροντίας (βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 473· φ.φ. 5.1 και 5.2).
127 Βλ. ενδεικτική βιβλιογραφία: Μ. Γ. Λαμπρυνίδου, ό.π.. Σ. Καρούζου, Το Ναύπλιο, Αθήνα 1979. Ντ. Αντωνακάτου, Ναύπλιο ’88, Αθήνα 1988. Ελ. Καλαφάτη, Η πολεοδομία της
Επανάστασης: Ναύπλιο, 1822-1830, Τα Ιστορικά, τ.1, τχ.2, Αθήνα 1984, σ.σ. 265-282. Β. Κ.
Δωροβίνης, Ο σχεδιασμός του Ναυπλίου κατά την Καποδιστριακή Περίοδο (1828-1833),
Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας με θέμα τη Νεοελληνική Πόλη, Αθήνα 1985, σ.σ.
287-296. Αλ. Μπουτζουβή - Μπανιά, Tο Ναύπλιο στα χρόνια 1828 -1833, Ο Ερανιστής, τ.
18, Αθήνα 1986, σ.σ. 105 - 136.
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αρκετές φορές η Δημογεροντία ζήτησε τη γνώμη του για τη στατική κατάσταση
κτισμάτων, για τα οποία, εάν ήταν επικίνδυνα, του έδινε εντολή να ενεργήσει,
ώστε να κατεδαφιστούν128.
Όμως, η νέα πραγματικότητα, που δημιουργήθηκε με την άφιξη του Κυβερνήτη και τις ζυμώσεις για την ίδρυση ελληνικού κράτους, του οποίου πρωτεύουσα
προδιαγραφόταν το Ναύπλιο, σήμανε και την έναρξη μιας σειράς ιδιωτικών και
δημοσίων έργων129. Οι πολίτες, μέσω της Δημογεροντίας, ζητούσαν τη γνώμη
του οχυρωματοποιού για θέματα σχετικά με επισκευή ή ανοικοδόμηση οικιών130,
ενώ μεγάλη ήταν η συμβολή του στην «πλάτησιν» των δημοσίων δρόμων, τον
καθαρισμό των υπονόμων, τη συμμετρία των οικοδομών και τον καθαρισμό των
υδραγωγείων της πόλης131. Επίσης, σημαντικό υπήρξε το έργο της επισκευής
του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ναυπλίου και της Πρόνοιας, το οποίο είχε
υποστεί ζημιές στο παρελθόν132. Στο αρχείο της Δημογεροντίας σώζεται ο σχετικός κατάλογος, ο οποίος περιέχει αναλυτικά τις δαπάνες για το έργο και τις εισφορές των κατοίκων, από τις οποίες καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος του κόστους
του έργου133.
Στενή ήταν η συνεργασία της Δημογεροντίας με τον Καταλυμματία Κωνσταντίνο Κορδία, ο οποίος φρόντιζε για την ασφάλεια των κτιρίων, την ευπρέπεια
των χώρων της πόλης και την εξεύρεση στέγης για τη στέγαση δημοσίων λειτουργών. Το έργο του Καταλυμματία θα πρέπει να ήταν δύσκολο, εάν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση της πόλης και τη γενικότερη προς αυτόν συμπεριφορά
των κατοίκων, η οποία χαρακτηριζόταν από παράπονα και ύβρεις134.
Η παρουσία της Δημογεροντίας στον τομέα της υγείας δεν ανιχνεύεται στις
Σχετικά με τα ετοιμόρροπα κτίρια βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών, 468, 575, 820, 1616
και φ. 3.1.1., αριθμοί εγγραφών, 646, 666, 670, 837, 1364.
129
Βλ. σχετικά αποσπάσματα από την αναφορά του Συνταγματάρχη Καρόλου Έυδεκ, Αρχιφρουράρχου Ναυπλίας, την οποία απέστειλε στις 3 Ιουλίου 1829 στον Κυβερνήτη, Μ.Γ. Λαμπρινίδου, ό.π., σ.σ. 285-287.
130 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών, 255, 309, 371, 377, 385, 429, 452, 560.
131 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 419, 1149, 1214, 1486· φ. 3.1.1, αριθμοί
εγγραφών 1051, 1269· φ. 2.2.1.28 και φ. 3.2.1.7. Η Δημογεροντία αναγνωρίζοντας το έργο
του Κάλανδρου, τον ευχαρίστησε εγγράφως και αργότερα, όταν ο Διοικητής Ναυπλίας ρώτησε
«ἐάν ὁ Ὀχυροµατοποιός Κάλανδος θεωρεῖται καί ἤδη ἀναγκαῖος νά διαµένῃ εἰς τά χρέη του»,
η απάντηση της Δημογεροντίας ήταν καταφατική (βλ. φ. 3.2.1.7 · φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής
1505 και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 1291).
132 Σχετικά με τις ζημιές του δικτύου ύδρευσης βλ. Χρ. Ρέππας, ό.π. σ.σ. 270, 271.
133
Βλ. φ. 4.1 και Κ. Δανούσης, Έξοδα ύδρευσης Ναυπλίου και Πρόνοιας, Δελτίο Ιστορικών
Μελετών Ναυπλίου, τχ. 85 (Ιούνιος 1995) και εξής. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια,
με βάση τα οποία ορίστηκε το ποσό που κατέβαλε ο κάθε πολίτης (βλ. και φ. 2.1.2, αριθμοί
εγγραφών 1570, 1572).
134 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 278, 329, 357, 854, 1264, 1290, 1447 και . φ. 3.1.1,
αριθμοί εγγραφών 757, 1075, 1081, 1097, 1108, 1125.
128
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πηγές, γιατί αυτός ο τομέας αποτελούσε υπόθεση της Κυβέρνησης135. Όμως, η Δημογεροντία γινόταν αποδέκτης διεκδικήσεων εκ μέρους ιδιωτών γιατρών για επισκέψεις που δεν είχαν πληρωθεί αλλά και διαμαρτυριών πολιτών για την κακή
διαγωγή γιατρού του νοσοκομείου136. Βεβαίως, μέλημα της Δημογεροντικής Αρχής ήταν η υγιεινή της πόλης. Έτσι, φρόντιζε για τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου, όσο της επέτρεπαν τα μέσα που διέθετε, και για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας είχε συγκροτηθεί
έκτακτη Επιτροπή Υγείας, η οποία μόνο για μία περίπτωση είχε προτείνει τιμωρία
για παράβαση «ὑγιονοµικῶν χρεῶν». Τέλος, η Δημογεροντία είχε εισηγηθεί στον
Έκτακτο Επίτροπο την απομάκρυνση των λεπρών από την πόλη, καθώς και του
στρατηγού Στάικου Σταϊκόπουλου «ἐπειδή ἡ ἀσθένειά του ἐπαυξάνει»137.
Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας η συμβολή της Δημογεροντίας ήταν υποτυπώδης, πιθανώς εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασής της και της
δυναμικής παρουσίας του νέου κράτους. Έτσι, μόνο σε δύο περιπτώσεις καταγράφεται η προσφορά της138. Στην παρούσα φάση ο κοινωνικός ρόλος της Δημογεροντίας εξαντλείτο με το να εισηγείται στον Έκτακτο Επίτροπο τη χορήγηση μερίδων
ψωμιού σε άτομα που είχαν ανάγκη139 και να συμπαρίσταται ηθικά σε ορφανά140.
Το ίδιο περιορισμένη ήταν η παρουσία της Δημογεροντίας και στον τομέα της
Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της εξαντλείτο στο να εξευρίσκει κτίρια για τη στέγαση
σχολείων και δασκάλων141. Ως προς τα εκκλησιαστικά θέματα οι σχέσεις της άπτονταν του κοσμικού ρόλου της Εκκλησίας και αφορούσαν κυρίως υποθέσεις
που είχαν να κάνουν με τα οικονομικά της Εκκλησίας. Ειδικότερα, οι επίτροποι
των ναών αναφέρονταν στη Δημογεροντία, για να δηλώσουν την κακή οικονομική κατάσταση των εκκλησιών και να ζητήσουν τη συμπαράστασή της (άμεση, με
135 Ι. Δ. Λιάτα, Το Δημοτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου από την ίδρυσή του μέχρι το 1851, (δακτυλόγραφη εργασία στο μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής), Θεσσαλονίκη 1983. Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, Το πρώτον Νοσοκομείον της Επαναστάσεως (1824) και η εν Ναυπλίω «Φιλανθρωπική Εταιρεία», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, [Αθήνα] 1961, σ.σ. 85-91.
136 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 336, 390 και 562 και 2.1.1, αριθμός εγγραφής 46.
137 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 657 και φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 1080.
138 Βλ. φ. 5.4. Η ίδια κακή οικονομική κατάσταση μάστιζε την Εκκλησία και τους λειτουργούς της· αν και κατείχε τεράστια ακίνητη περιουσία, δεν διέθετε οικονομικούς πόρους. Έτσι,
ο κοινωνικός ρόλος της περιοριζόταν στη διαχείριση χρηματικών βοηθημάτων, τα οποία η
Πολιτεία διέθετε υπέρ των απόρων (βλ. φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 138) και Γ. Αθ. Χώρας,
«Προϋποθέσεις - παράγοντες και επιτεύγματα της κοινωνικής πολιτικής του Καποδίστρια
(1828-1831), Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου «Ιωάννης Καποδίστριας» 170 χρόνια μετά
1827-1997, Ναύπλιο 1998, σ.σ. 139-146.
139
Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 251, 351, 430, 481, 717, 1195, και φ. 3.1.1,
αριθμοί εγγραφών 880, 971, 1300.
140 Βλ. φ. 3.2.1.45 και 46.
141 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 191, 649, 1052, 1316, και 3.1.1, αριθμοί εγγραφών 839,
1125.
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την καταβολή μικρών χρηματικών ποσών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ή έμμεση, με την εκμετάλλευση εκ μέρους των εκκλησιών διαφόρων εργαστηρίων).
Επίσης, η Δημογεροντία παρέμβαινε σε θέματα που σχετίζονταν με τη χρήση των
εκκλησιαστικών κτηρίων, με το διορισμό επιτρόπων, με τον τρόπο εξόφλησης
χρεών εκ μέρους της εκκλησίας, με οικονομικές ατασθαλίες σε μοναστήρια, αλλά
και σε άλλα που αφορούσαν το διορισμό και τη λειτουργία ιερέων142. Βεβαίως, δε
λείπουν οι υποθέσεις που αφορούσαν συζυγικές σχέσεις ή «παράνομες» σχέσεις
ζευγαριών ή άλλες υποθέσεις, που άπτονταν περισσότερο του κοινωνικού ρόλου
της Εκκλησίας, την επίλυση των οποίων η Δημογεροντία ανέθετε σε ιεράρχες143.
Τέλος, η δραστηριότητα της Δημογεροντίας καταγράφεται στον κοινωνικό τομέα, όπου γινόταν αποδέκτης πολλών και ποικίλων υποθέσεων144, στη λειτουργία των καφενείων145, στην έκδοση δηλώσεων ιδιοκτησίας146, στις πολιτογραφήσεις147 και σε στρατιωτικά και στρατολογικά θέματα148.

Το αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου
Το αρχείο εντοπίστηκε στο παλαιό κτίριο του Α΄ Γυμνασίου (σημερινού Δημαρχείου) κατά την πρώτη ερευνητική αποστολή (1979) του Κέντρου Νεοελληνικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Ερευνητή και Ιστορικού Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη.
Κατά τις επόμενες αποστολές (1980, 1981) το αρχειακό υλικό ταξινομήθηκε και
αρχειοθετήθηκε σε 22 φακέλους (α.α. 1-22).
Το αρχείο ταξινομήθηκε ειδολογικά (έγγραφα, κατάστιχα) και χρονολογικά.
Έτσι, υπάρχουν 9 φ. (α.α. 1-8 και 22), στους οποίους έχουν τοποθετηθεί έγγραφα και κάποια μικρά κατάστιχα, και 13 φ. (α.α. 9-21), που εμπεριέχουν μόνο
κατάστιχα149. Οι φάκελοι με τα έγγραφα αποτελούνται από υποφακέλους με
142 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 278, 306, 379, 794, 1001, 1339, 1511, 1555,
1557, 1566, και φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών 986, 1026, 1029, 1174, 1322.
143 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 716 και 1476· φ. 3.1.1, αριθμοί εγγραφών
639, 758, 980 και 1279· φ. 3.2.1.36, 43, 49.
144
Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 527, 592, 609, 610, 1060, 1392, 1528 και φ.
3.1.1, αριθμός εγγραφής 1080.
145 Βλ. ενδεικτικά φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 53· φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 1485· φ. 3.1.1,
αριθμός εγγραφής 1096.
146
Βλ. φ. 3.2.1.44.
147
Βλ. φ. 1.1, 19 και 20 Ιουλίου 1828· φ. 2.1.1, αριθμοί εγγραφών 17, 90 και 108· Γενική
Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμοί φύλλων 55/1-8-1828 και 64/1-9-1828.
148 Βλ. φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 254, 295 και 343.
149 Σχετικά με το διάγραμμα ταξινόμησης του αρχείου: Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου 1828-1899, Αθήνα 1984, σ. λγ΄.
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Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο, της αυτής όμως χρονολογίας150.
Νομίζω ότι είναι σκόπιμο, λόγω του ότι δεν θα περιληφθεί στην παρούσα έκδοση όλο το αρχειακό υλικό, να παραθέσω σύντομη περίληψη του περιεχομένου
καθενός φακέλου ή υποφακέλου151.

1

1*

Πρόχειρο μικρό κατάστιχο με
πρακτικά συνεδριάσεων των
Δημογερόντων

16-31 Ιουλίου 1828

φύλλα 12
(9-12 λευκά)

2*

Λυτά έγγραφα: Εισερχόμενα

19 Ιουλίου 28 Νοεμβρίου 1828

έγγραφα 24

3*

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

13 Αυγούστου 28 Δεκεμβρίου 1828

έγγραφα 81

4*

Επικυρώσεις εγγράφων και
υπογραφών

17 Ιουλίου 27 Νοεμβρίου 1828

έγγραφα 5

5*

Ανανέωση διπλώματος πλοίου

16-18 Σεπτεμβρίου
1828

φύλλα 1-4
(4ο λευκό)

6*

Ομολογίες μαρτύρων σχετικές με
την περιουσία του αποθανόντος
Χρίστου Μουτζόπουλου

19 Νοεμβρίου 1828

έγγραφα 2

7*

Τετράπτυχο με λογαριασμούς

1 Οκτωβρίου 1823 15 Φεβρουαρίου 1827

φύλλο 1

1*

Λυτά έγγραφα: Εισερχόμενα.

15 Ιανουαρίου 7 Οκτωβρίου 1829

έγγραφα 17

2*

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

31 Ιανουαρίου,
28 Απριλίου 1829

έγγραφα 2

3*

Επικυρώσεις εγγράφων και
υπογραφών

10 Ιανουαρίου5 Σεπτεμβρίου 1829

έγγραφα 16

4*

Ανανέωση διπλωμάτων πλοίων

12 Φεβρουαρίου,
17 Δεκεμβρίου 1829

έγγραφα 2

1

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

20 Σεπτεμβρίου24 Σεπτεμβρίου 1830

έγγραφα 13

2

Επικυρώσεις εγγράφων και
υπογραφών

8 Μαρτίου,
20 Σεπτεμβρίου 1830

έγγραφα 2

2

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

150
Το υλικό του αρχείου διαιρέθηκε σε 16 θεματικές ενότητες, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, ό.π., σ.σ. 2-6.
151 Όσοι από τους φακέλους ή υποφακέλους έχουν σημανθεί με αστερίσκο (*) περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση. Οι ενδείξεις των φακέλων και υποφακέλων είναι εκείνες που
αναφέρονται στο «Ευρετήριο» του Τρ. Σκλαβενίτη.
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[3]

4

5

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

3*

Μικρό κατάστιχο με τα έξοδα
επισκευής του δικτύου ύδρευσης
της πόλης και με κατάλογο των
εισφορών τών κατοίκων

2 Ιουνίου 1829 28 Φεβρουαρίου 1830

φύλλα 8

4

Ανανέωση διπλωμάτων πλοίων

22-23 Σεπτεμβρίου
1830

έγγραφα 3

1

Λυτά έγγραφα: Εισερχόμενα

11 Οκτωβρίου 1832

έγγραφα 1

2

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

18 και 26 Φεβρουαρίου
έγγραφα 2
1832

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
επιτροπής επιτόπιων πόρων
(σχέδια)

23 Σεπτεμβρίου,
Νοέμβριος 1832

έγγραφα 1,
1 φυλλάδιο
αποδείξεων,
σελίδες 7 (4-7
λευκές)
+2 παράφυλλα

3

Λυτά έγγραφα: Εισερχόμενα
της επιτροπής Καθαρισμού και
Καλλωπισμού της πόλεως

22 Νοεμβρίου 1832

έγγραφα 2

4

Ανανέωση διπλωμάτων πλοίων

3 Ιουνίου 27 Οκτωβρίου 1832

έγγραφα 7

5

Λυτά έγγραφα: Εισερχόμενα (ο
Ειρηνοδίκης Δαυίδ Ορφανίδης
προς την Αστυνομία Ναυπλίας)

18 Οκτωβρίου 1832

έγγραφα 1

6

Συμφωνητικό ενοικίασης
«μυλαλογόφουρνου»

16 Μαΐου 1832

έγγραφα 1

7

Διαβατήριο του Μοσχονήσιου
Αναστάσιου Θεοδοσίου

12 Σεπτεμβρίου 30 Οκτωβρίου 1832

έγγραφα 1

1α

Επιτροπή Καλλωπισμού και
Επιτοπίων πόρων: Λυτά έγγραφα
(εισερχόμενα, εξερχόμενα,
λογαριασμοί, ισολογισμοί κ.τ.λ.)

1833

έγγραφα 21

1833

έγγραφα 226

Επιτροπή Καλλωπισμού και
1β-γ Επιτοπίων πόρων: Αποδείξεις
πληρωμής λογαριασμών
1δ

«Κατάστιχον της του επιτοπίου
πόρου συνάξεως»

25 Νοεμβρίου 1832 30 Μαΐου 1833

φύλλα 32 (19
r - 32 λευκά)

1δ

«Κατάστιχον εισπράξεως των
επιτοπίων πόρων»

13 Ιουλίου 30 Σεπτεμβρίου 1833

φύλλα 36 (16
- 36 λευκά)

2

Ανανέωση διπλωμάτων πλοίων

13 Απριλίου,
9 Δεκεμβρίου 1833

έγγραφα2
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Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[5]

3

Αναφορά πολίτη προς την
Ειρηνοδικείαν Ναυπλίου

21 Δεκεμβρίου 1833

έγγραφο 1

4

Ενοίκια Χωροφυλακής. Βεβαίωση
για κατάλυμμα χωροφυλάκων

> 17 Αυγούστου 1833

έγγραφο 1

5

Πιστοποίηση, εκτίμηση
οικίας, δηλοποίηση (φέρει
συμβολαιογραφική επικύρωση
της 8/8/1837)

17 Μαΐου, 25 Ιουλίου
και 24 Νοεμβρίου
1833 αντίστοιχα

έγγραφα 3

6

Μονόφυλλο Όθωνα σχετικά
με την ανταλλαγή παλαιών
χαλκονομισμάτων με νέα

19 Σεπτεμβρίου
(1 Οκτωβρίου) 1833

έγγραφο 1

1

Λυτά έγγραφα: Εισερχόμενα.

2 Αυγούστου 18 Οκτωβρίου 1834

έγγραφα 5

2

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

11 Νοεμβρίου 1834

έγγραφο 1

3

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

2 Μαΐου 1834

έγγραφο 1

4

«Γενικαί οδηγίαι διά την
υπηρεσίαν του φρουρίου
Ναυπλίας και των άλλων
φρουρίων» (ως εξώφυλλο έχει
φύλλο απογραφικού πίνακα)

1/13 Μαΐου 1834

Τετράδιο
συρραμμένο,
(φύλλα
16 (11-16
λευκά))

5α

Επιτροπή Καλλωπισμού: Λυτά
έγγραφα (εισερχόμενα)

22 Μαρτίου 5 Δεκεμβρίου 1834

έγγραφα 6

Επιτροπή Καλλωπισμού:
Σημειώσεις οικονομικού
περιεχομένου

1833-1834

φύλλα 7

1834

έγγραφα 168

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Επιτροπή Καλλωπισμού:
5β-γ Αποδείξεις πληρωμής
λογαριασμών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6

«Βιβλίο των τεμαχίων»

1834

φύλλα
30 (29,30
λευκά) + 2
παράφυλλα

7

Ενοίκια Χωροφυλακής και
Ιππικού: Εισερχόμενα έγγραφα.
Ισολογισμοί. Φόροι

6 Μαΐου18 Δεκεμβρίου 1834.
Ενοίκια 1834. Φόροι
1833-1834

έγγραφα 8,
πίνακες 3,
κατάστιχο 1
(φύλλα 14
(14ο λευκό))
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Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[6]

8

Αγορανομικά: Τιμές αγαθών,
κατάλογος «πραγματευτών
ιχθυών»

Δεκέμβριος 1834

έγγραφα 4

9

Δικαστικά: Ελεγκτικό Συνέδριο,
Ειρηνοδικείο

Νοέμβριος,
18 Δεκεμβρίου 1834

έγγραφα 2

10

Διαβατήρια

23 και 24 Σεπτεμβρίου
1834

έγγραφα 2

11

Πιστοποιητικά εκδουλεύσεων

30 Αυγούστου 22 Οκτωβρίου 1834

έγγραφα 5

12

Πιστοποιητικό

29 Σεπτεμβρίου 1834

έγγραφο 1

13

Συμφωνητικό ίδρυσης
«συντροφίας»

2 Μαρτίου 1834

έγγραφο 1

14

Εκκλησιαστικά

1 Ιανουαρίου,
22 Φεβρουαρίου 1834

έγγραφα 2

1

Έμμεσοι φόροι(σφαγείου,
στατήρα): «Τετράδιον της
παυσάσης Δημογεροντίας»

8 Ιουνίου 3 Δεκεμβρίου 1834

φύλλα 7

2

«Είσπραξις του επιτόπιου πόρου»
(Ισολογισμός)

Νοέμβριος 1834 Απρίλιος 1835

απόδειξη 1,
κατάστιχο 1
(φύλλα 14 + 2
παράφυλλα)

3

Πιστοποιητικά (εισερχόμενα και
εξερχόμενο)

15 Ιανουαρίου 26 Μαρτίου 1835

έγγραφα 5

4

Αγορανομικά: Εισερχόμενα και
εξερχόμενα έγγραφα. Κατάστιχο
με τα πρακτικά της Επιτροπής
Αγορανομίας

14 Δεκεμβρίου 1834 9 Απριλίου 1835

έγγραφα 8,
κατάστιχο 1
(φύλλα 10 (610 λευκά))

5

Ενοίκια Χωροφυλακής

14 Σεπτεμβρίου; 1834 έγγραφα 3
11 Ιανουαρίου 1835

1*

Ομόλογο, διαθήκη

22 Ιανουαρίου και
12 Νοεμβρίου 1826
αντίστοιχα

έγγραφα 2

2

Λυτά έγγραφα: Εξερχόμενα
(σχέδια)

χ.χ.

έγγραφα 8

3

Συνταγές φαρμάκων
Νοσοκομείου;

Αύγουστος χ.χ.

έγγραφα 26

4

Ενοίκια

χ.χ.

πίνακας 1

7

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[8]

5

Λογαριασμός

χ.χ. >1831

έγγραφο 1

6

Κατάλογος οικιών. Είσπραξη
ενοικίων

χ.χ.

κατάστιχο 1
(φύλλα 22
(10-22 λευκά))

9*

Πρωτόκολλο εισερχόμενης
αλληλογραφίας με πολύ σύντομη
περίληψη του περιεχομένου των
εγγράφων

Μάρτιος 31 Δεκεμβρίου 1828
αρ. πρωτ. 1-1271

φύλλα
77 (χωρίς
εγγραφές:
60-62, 64-67,
69-77. 63 και
68 έχουν από
μία εγγραφή)

10*

Πρωτόκολλο εισερχόμενης
αλληλογραφίας με σύντομη
περίληψη του περιεχομένου των
εγγράφων

1 Αυγούστου 1828 26 Μαρτίου 1829
αρ. πρωτ. 159-1844

φύλλα 137
(λευκά 2-15
και 137)

11

α΄.

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και
αντιγραφής των εισερχομένων
εγγράφων

9-28 Οκτωβρίου 1830
αρ. πρωτ. 312-409

(ακέφαλο
και κολοβό)
φύλλα 37 + 1
έγγραφο

β΄.

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και
αντιγραφής των εισερχομένων
εγγράφων

26 Οκτωβρίου 20 Νοεμβρίου 1830
αρ. πρωτ. 417-527

(ακέφαλο και
κολοβό) φύλλα
32

12

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και
αντιγραφής των εισερχομένων
εγγράφων

24 Ιουνίου1831 9 Μαρτίου 1832 (έχουν
(ακέφαλο)
αντιγραφεί 3 ομολογίες
φύλλα 40
των ετών 1820, 1821
(λευκά 30-40)
και 1824)
αρ. πρωτ. 1194-1533

13

Πρωτόκολλο εισερχόμενης
αλληλογραφίας με σύντομη
περίληψη του περιεχομένου των
εγγράφων

14 Ιουνίου 1832 21 Μαΐου 1833
αρ. πρωτ. 1-523 .
23 Μαΐου 31 Δεκεμβρίου 1833
αρ. πρωτ 1-728

φύλλα 68
(λευκά
66-68) + 2
παράφυλλα

Πρωτόκολλο εξερχόμενης
αλληλογραφίας με σύντομη
περίληψη του περιεχομένου των
εγγράφων

16 Οκτωβρίου 1828 16 Μαρτίου 1829
αρ. πρωτ. 633-1479

(ακέφαλο
και κολοβό)
φύλλα: α΄ 24
και β΄ 33 + 1
παράφυλλο

14*

α΄
και
β΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και
αντιγραφής των εξερχομένων
εγγράφων

14-26 Αυγούστου
1830 αρ. πρωτ. 1-97

σελίδες 92

1

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και
αντιγραφής των εξερχομένων
εγγράφων

1 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 1832
αρ. πρωτ. 1182-1228

(ακέφαλο)
φύλλα 8
(5-8 λευκά)

2

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και
αντιγραφής των εξερχομένων
εγγράφων

14 Ιουνίου 1832 14 Φεβρουαρίου 1833
αρ. πρωτ. 1-811

φύλλα 106
(106ο λευκό)

17

Πρωτόκολλο εξερχόμενης
αλληλογραφίας με λεπτομερή
ή λιγότερο λεπτομερή
περίληψη του περιεχομένου
των εγγράφων (ως εξώφυλλο
έχουν χρησιμοποιηθεί έντυπες
καταστάσεις της Αγορανομίας με
τα είδη διατίμησης)

3 Ιανουαρίου 27 Οκτωβρίου 1834
αρ. πρωτ. 1-1050

φύλλα 99

18

Πρωτόκολλο εξερχόμενης
αλληλογραφίας με σύντομη
περίληψη του περιεχομένου των
εγγράφων

11 Οκτωβρίου 16 Δεκεμβρίου χ.χ.
αρ. πρωτ. 2036-2178

(ακέφαλο και
κολοβό)
φύλλα 10

19*

Κατάστιχο με οικονομικά στοιχεία 31 Ιανουαρίου 1829 της Δημογεροντίας
Μάιος 1830

φύλλα 44
(37-44 λευκά)

20

Κατάστιχο με τις οικίες και
τα εργαστήρια της πόλης.
Σημειώνονται οι ιδιοκτήτες.
Επίσης, οι ενοικούντες, η
πατρίδα τους, το επάγγελμα,
το φύλλο και το ενοίκιο που
πληρώνουν

φύλλα 43

15

16

Το κατάστιχο έχει
συνταχθεί μεταξύ
5/8/1832 και
22/1/1833

21

Βιβλίο - Ευρετήριο Πρωτοκόλλου χ.χ.

φύλλα 31
(λευκά 25-31)
παράφυλλα
1+1

21

«Βιβλίο καταγραφής των Βασ.
αξιωματικών Βαυαρών, ελλ.
[ήνων] χωροφιλάκων, κτλ»

1 Φεβρουαρίου 1833 τέλος Νοεμβρίου 1834

φύλλα 41
(λευκά 33-41)
παράφυλλα
-+1

Καταστάσεις πληρωμής
επιτοπίου φόρου πλοίων

Μάρτιος - Δεκέμβριος
1830

φύλλα 6

22

1
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Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΥ

Α/Α
Υ/ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[22]

2

Καταστάσεις πληρωμής
επιτοπίου φόρου πλοίων

Ιανουάριος - Απρίλιος
1831

φύλλα 4

-

Λογαριασμοί

χ.χ.

φύλλα 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως προκύπτει από το αρχειακό υλικό που σώθηκε, το έτος 1828 οριοθετεί
την ύπαρξη συγκροτημένου αρχείου. Αρχείο της Δημογεροντίας των χρόνων
της Επανάστασης ή και παλαιότερο δεν βρέθηκε. Για τα χρόνια πριν από το 1828
υπάρχουν ελάχιστα τεκμήρια, τα οποία πιθανολογώ ότι προσκομίστηκαν για να
κατοχυρώσουν κάποια απαίτηση του κατόχου τους (ομολογία χρέους, έξοδα κατασκευής φούρνου152).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από το παραπάνω αρχειακό υλικό ένα πολύ μικρό μέρος αφορά τη Δημογεροντία Ναυπλίου, ενώ το
μεγαλύτερο την Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου. Ειδικότερα, όσον αφορά
τα κατάστιχα, το φυλλάδιο με την επικεφαλίδα: «Πρόχειρα Πρακτικά τῆς Δημογεροντίας Ναυπλίου ἀπό τῆς 16 Ἰουλιου ἕως τήν 31 τοῦ αὐτοῦ 1828 Εν
Ναυπλίω» (φ. 1.1) ανήκει στο αρχείο της Δημογεροντίας Ναυπλίου. Στο ίδιο
αρχείο είναι πιθανό να ανήκει και το κατάστιχο εισερχόμενης αλληλογραφίας
(φ. 2.1.1). Αυτή η σκέψη ίσως δικαιολογεί την ύπαρξη δύο πρωτοκόλλων εισερχόμενης αλληλογραφίας με παράλληλες εγγραφές (φ.φ. 2.1.1 και 2.1.2)153.
Τα υπόλοιπα κατάστιχα καθώς και τα έγγραφα154 ανήκουν στο αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου.
Σύμφωνα με το ψήφισμα της 16ης Απριλίου 1828, άρθρο ΙΓ΄, και τις οδηγίες
της 19ης του ίδιου μήνα, άρθρο 6, οι Επαρχιακές Δημογεροντίες όφειλαν να
τηρούν δύο βιβλία. Στο ένα, το «πρωτόκολλον», θα σημείωναν τις διαταγές του
Εκτάκτου Επιτρόπου, τα μέτρα που θα λάμβαναν για την εκτέλεση αυτών των
Βλ. φ. 2.2.4.1, 2.2.5.1.
Πιθανολογώ ότι το πρώτο (φ. 2.1.1, αριθμοί εγγραφών 1-1271) ήταν πρωτόκολλο
εισερχόμενης αλληλογραφίας της Δημογεροντίας της πόλης του Ναυπλίου (υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στα «Πρόχειρα πρακτικά της Δημογεροντίας
Ναυπλίου» και των εγγραφών του πρωτοκόλλου), ενώ το δεύτερο (φ. 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 159-1844) της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου. Αν και το πρώτο σε πολλά σημεία συμπληρώνει το δεύτερο, στην παρούσα έκδοση, για λόγους οικονομίας, δημοσιεύεται
αυτούσιο το δεύτερο και από το πρώτο δημοσιεύονται οι εγγραφές 1-158, οι οποίες λείπουν
από το δεύτερο.
154 Όσον αφορά τα έγγραφα, σχεδόν όλα έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη της συγκρότησης της Επαρχιακής Δημογεροντίας και απευθύνονται προς αυτήν ή στέλλονται από αυτήν.
152

153
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διαταγών, καθώς και τις προτάσεις της πλειοψηφίας, αλλά και της μειοψηφίας,
προς την Κυβέρνηση και τον Έκτακτο Επίτροπο. Το άλλο, το «Κατάστιχον τῆς
Ἀνταποκρίσεως», αναφέρεται στο κείμενο των οδηγιών επιγραμματικά χωρίς
περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενό του. Στο αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου έχουν σωθεί πρωτόκολλα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με περιλήψεις των εγγράφων για τα χρόνια 1828 και 1829
και με αντιγραφή ολόκληρων των εγγράφων για τα χρόνια 1830 και 1831,
χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία των «σκέψεων» των Δημογερόντων. Ενώ
δηλαδή βρίσκουμε πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημογεροντίας Ναυπλίου,
έστω και πρόχειρα, δεν βρίσκουμε πρακτικά συνεδριάσεων της Επαρχιακής
Δημογεροντίας Ναυπλίου. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με την πορεία των υποθέσεων, τις κρίσεις και τις αποφάσεις της Επαρχιακής
Δημογεροντίας είναι εκείνα που συναντούμε στο νώτο κάποιων εισερχομένων
εγγράφων.
Θεωρώ βέβαιο ότι μετά τη συμπλήρωση της Επαρχιακής Δημογεροντίας ο
Προσωρινός Γραμματέας Παναγιώτης Βάρβογλης και οι μετέπειτα Γραμματείς
Γεωργιάδης, Κυριακίδης και Αντωνόπουλος θα τηρούσαν με μεγαλύτερη επιμέλεια τα βιβλία της. Όμως, βιβλία πρακτικών δεν βρέθηκαν. Θα πρέπει να υποθέσω ή ότι καταστράφηκαν, και είναι πολύ πιθανό, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι
από το αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας σώθηκαν πολύ λίγα τεκμήρια, ή
ότι αφαιρέθηκαν. Επίσης, τα σωζόμενα λυτά εισερχόμενα έγγραφα, καθώς και
τα σχέδια των εξερχόμενων εγγράφων είναι ελάχιστα σε σχέση με τα όσα εισήλθαν ή εξήλθαν, όπως αυτά καταγράφονται στα πρωτόκολλα εισερχόμενης και
εξερχόμενης αλληλογραφίας. Μάλιστα, των ετών 1830 και 1831 είναι σχεδόν
ανύπαρκτα, ίσως γιατί αντιγράφονταν σε βιβλίο.
Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του αρχείου αποτελείται από την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Επαρχιακής Δημογεροντίας, αλλά και
από τεκμήρια απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανισμού της (απογραφικοί
πίνακες, λογαριασμοί κ.τ.τ).
Τα εισερχόμενα έγγραφα απευθύνονταν κυρίως προς την Επαρχιακή Δημογεροντία· υπάρχουν και εκείνα, που αποστέλλονταν προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολιδοκορινθίας ή, αργότερα, προς τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας,
οι οποίοι τα διαβίβαζαν προς τη Δημογεροντία με σχετικές «περί τοῦ πρακτέου»
εντολές. Εκτός από την αλληλογραφία μεταξύ των διαφόρων Αρχών υπάρχουν
και αναφορές πολιτών, οι οποίες είτε είναι ιδιόχειρες είτε είναι γραμμένες από
επαγγελματία γραφέα155. Ένα μεγάλο μέρος των αναφορών έχει οικονομικό κυ155 Από τον γραφικό χαρακτήρα διακρίνονται τρεις τουλάχιστον γραφείς, «αναφορογράφοι», οι οποίοι είχαν την έδρα τους στον πλάτανο, που υπήρχε στο κέντρο της σημερινής
πλατείας Συντάγματος (Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 19/9-12-1825).
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ρίως περιεχόμενο. Παρατηρούμε ότι με την έλευση του Ι. Καποδίστρια και την
αποκατάσταση της τάξης αναδύθηκαν διαφορές και διεκδικήσεις από τα χρόνια
της Επανάστασης, όταν λόγω του ταραγμένου κλίματος δεν ήταν δυνατή η προβολή ή η επίλυσή τους.
Στο νώτο των εισερχομένων εγγράφων αναγράφονταν διάφορα και εν πολλοίς ενδιαφέροντα στοιχεία. Αναλυτικότερα, αναγραφόταν από τον παραλήπτη
υπάλληλο ο αριθμός πρωτοκόλλου και το όνομα του αποστολέα. Σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία είναι πλουσιότερα και, πλην των παραπάνω, αναφέρεται
εάν «ἐνεργήθη» η υπόθεση ή ακόμη περισσότερο η κρίση και η απόφαση της
Δημογεροντίας αναφορικά με την υπόθεση. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις, που
η υπόθεση παραπέμπεται προς τον Έκτακτο Επίτροπο, λόγω αναρμοδιότητας της
Δημογεροντίας ή, πιθανώς, λόγω σοβαρότητας156.
Η σημασία του αρχείου της Δημογεροντίας είναι μεγάλη, αφενός γιατί αποτελείται από επιστολές ιδιωτών, με ενδιαφέροντα ως προς το ύφος, τη γλώσσα
και το περιεχόμενο157 στοιχεία, και αφετέρου γιατί τα σχόλια επί των εγγράφων,
όσα αφορούν την κρίση και τις αποφάσεις επί των ποικίλων υποθέσεων, αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για το επικρατούν εθιμικό δίκαιο, αλλά και την
«κοινή λογική» της εποχής. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς αυτοπροσφωνούνταν οι αλληλογραφούντες με τη Δημογεροντία πολίτες: «ὁ Ταπεινός Πολίτης», «ο πολίτης», «οἱ εὐπειθεῖς Συµπολῖται», «οἱ εὐπειθεῖς κάτοικοι», «ο
Συµπολίτης», «οἱ ταπεινοί», «ἡ πολίτις», «Εὐπιθέστατος Πολίτης», «ο Συµπολίτης
καί ταπεινός ∆ούλος», «ο πατριώτης».158
Το διάγραμμα της ταξινόμησης είναι διαφορετικό από εκείνο του Ευρετηρίου του Τρ. Σκλαβενίτη159. Θεώρησα ότι θα ήταν ευκολότερη η προσέγγιση του
αρχειακού υλικού από τους ενδιαφερόμενους, εάν η παράθεση των τεκμηρίων
γινόταν κατά μεγάλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα υποδιαιρούνταν σε μικρότερες. Έτσι, συγκροτήθηκαν πέντε μεγάλες θεματικές ενότητες, οι οποίες
χαρακτηρίστηκαν με αραβικούς αριθμούς και υποδιαιρέθηκαν σε επιμέρους
θεματικές ενότητες σημασμένες και αυτές με αραβικούς αριθμούς. Τέλος, τα έγΣε πολλές περιπτώσεις οι σημειώσεις στο νώτο του εγγράφου είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστες, λόγω της σχεδόν «επίπεδης» γραφής.
157
Το περιεχόμενο των εγγράφων καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ενός λαού,
ο οποίος μετά από έναν τόσο καταστροφικό Αγώνα προσπαθούσε να ορθοποδήσει.
158 Οι αυτοπροσφωνήσεις έχουν γραφεί σε κάποιες περιπτώσεις από τον επαγγελματία γραφέα και σε άλλες από τον αναφερόμενο. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την
εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικών με το περιεχόμενο των αυτοπροσφωνήσεων.
159
Μετά από συνεργασία με τον Τρ. Σκλαβενίτη καταλήξαμε σ’ αυτό το ταξινομικό σχήμα.
Βέβαια, στην Υπηρεσία των «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Αργολίδας», όπου φυλάσσεται το αρχείο της
Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου, η ταξινόμηση παραμένει αυτή, που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ).
156
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γραφα έχουν παρατεθεί σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Επαρχιακής
Δημογεροντίας. Ειδικότερα, το διάγραμμα ταξινόμησης έχει ως εξής:
1. Πρακτικά
1.1

Πρόχειρα πρακτικά 16-31/7/1828

(φ. 1. 1)160

2. Εισερχόμενα
2.1.1 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 3ος - 31/12/1828
2.1.2 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 1/8/1828 - 26/3/1829

(φ. 9)
(φ. 10)

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

(φ. 1.2 & 2.1)
(φ. 1.4 & 2.3)
(φ. 1.5 & 2.4)
(φ. 8.1 & 1.6)
(φ. 1.7)

Λυτά έγγραφα: Αλληλογραφία 19/7/1828 - 7/10/1829
Λυτά έγγραφα: Επικυρώσεις 17/7/1828 - 5/9/1829
Λυτά έγγραφα: Ναυτιλιακά 16/9/1828 - 7/3/1829
Λυτά έγγραφα: Ομολογίες 22/1/1826 - 25/11/1828
Λυτά έγγραφα: Οικονομικά 1/10/1823 - 6/3/1828

3. Εξερχόμενα
3.1.1 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 16/10/1828 - 16/3/1829

(φ. 14)

3.2.1 Λυτά έγγραφα: Αλληλογραφία 13/8/1828 - 28/4/1829
3.2.2 Λυτά έγγραφα: Ναυτιλιακά 17/12/1829

(φ. 1.3 & 2.2)
(φ. 2.4)

4. Ύδρευση
4.1
		
		

Κατάλογος εξόδων για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης
Ναυπλίου και Πρόνοιας και εισφορών των κατοίκων
2/6/1829 - 28/2/1830

5. Οικονομικά
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

(φ. 3. 3)
(φ. 19)

Ταμείο Δημογεροντίας 31/1/1829 - 14/2/1830
Έσοδα από επικυρώσεις 1/2/1829 - 9/5/1830
Έσοδα από ποινές 31/1/1829
Έξοδα για Ελεημοσύνες 6/2 - 8/3/1829
Έξοδα Δημογεροντίας 6/2/1829 - 27/4/1830
Δοσοληψίες - Μισθοί προσωπικού 11/4/1829 - 28/3/1830

Οι μέσα σε παρενθέσεις αριθμοί αναφέρονται στους φακέλους του Ευρετηρίου του Τρ.
Σκλαβενίτη.
160
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Τα στοιχεία που προτάσσονται των εγγράφων και καταστίχων έχουν γραφεί από
τον επιμελητή της έκδοσης. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των στοιχείων
νομίζουμε ότι είναι σκόπιμο να δώσουμε το παρακάτω παράδειγμα:

8
Αναφορά Ρήγα Παλαµήδη
προς τη ∆ηµογεροντία

Ναύπλιο 3 Σεπτεµβρίου 1828

∆ιαµαρτυρία για την καταπάτηση του εργαστηρίου του από τον
Φρούραρχο και για την καθυστέρηση της όλης υπόθεσης
2.2.1.8 (1.2.8)

Πρωτότυπο. ∆ίφυλλο, 296 Χ 198

Πριν από κάθε έγγραφο υπάρχει ένας αριθμός, ο οποίος δηλώνει τη σειρά ταξιθέτησης μέσα στο σχετικό φάκελο (8). Ακολουθεί στο αριστερό μέρος με πλάγια
στοιχεία ο χαρακτηρισμός του εγγράφου (αναφορά), ο αποστολέας (Ρήγας Παλαµήδης) και ο παραλήπτης (Δημογεροντία), ενώ στο δεξιό με τα ίδια στοιχεία
αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος σύνταξής του (Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828).
Στη συνέχεια και στο κέντρο αναφέρεται επιγραμματικά το περιεχόμενο του εγγράφου (∆ιαµαρτυρία για την καταπάτηση του εργαστηρίου του από τον Φρούραρχο και για την καθυστέρηση της όλης υπόθεσης). Στην επόμενη σειρά και στο
αριστερό μέρος παρατίθενται αρχειονομικές πληροφορίες, καθώς και οι διαστάσεις του σε χιλιοστόμετρα (Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 296 Χ 198). Στο δεξιό μέρος με
έντονα στοιχεία δηλώνονται με αριθμούς η ενότητα, η υποενότητα, ο φάκελος
και ο αύξοντας αριθμός του τεκμηρίου, στοιχεία που αφορούν την ταξινόμηση
της παρούσας έκδοσης (2.: Ενότητα «Εισερχόμενα», 2.: Υποενότητα «Λυτά έγγρα-
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φα», 1.: Φάκελος «Αλληλογραφία», 8.: Αύξοντας αριθμός τεκμηρίου), ενώ οι μέσα
σε παρενθέσεις αριθμοί αφορούν την παλαιά ταξινόμηση, η οποία τηρείται ακόμη στα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Αργολίδας» (1.: Φάκελος 1828, 2.: Λυτά έγγραφα
Εισερχόμενα, 8.: Αύξοντας αριθμός τεκμηρίου).
Ως πρός την ορθογραφία και τη στίξη τηρήθηκε με σχολαστικότητα αυτή των
κειμένων, με το σκεπτικό ότι το «τεκμήριο» είναι πομπός ποικίλων πληροφοριών, που δεν απορρέουν μόνο από το περιεχόμενό του αλλά και από τη μορφή
του. Έτσι, οι όποιες «ανορθογραφίες», η έλλειψη πνευμάτων, τόνων και σημείων
στίξης, καθώς και οι διαφορετικές γραφές ίδιων λέξεων δεν οφείλονται σε δική
μου αβλεψία. Η δική μου παρέμβαση υπάρχει στη σιωπηρή ανάλυση των βραχυγραφιών1, στη μεταγραφή των τοπωνυμίων, ονομάτων, μηνών και ημερών με
αρχικό κεφαλαίο γράμμα και στη στίξη, όπου αυτή εξυπηρετούσε για να γίνει πιο
κατανοητό το νόημα του κειμένου. Οι όποιες δικές μου συμπληρώσεις τέθηκαν
μέσα σε [ ]. Όπου υπήρχε διαγραμμένο κείμενο το μετέγραψα και το έθεσα μέσα
σε ( ) μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που θεώρησα ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον
και πρέπει να δημοσιευθεί2. Επίσης, όπου υπήρχαν, από αβλεψία του γραφέα, επαναλαμβανόμενες λέξεις, παραλήφθηκαν. Οι ... δηλώνουν δυσανάγνωστη λέξη,
της οποίας τα γράμματα αντιστοιχούν περίπου στον αριθμό των τελειών, ενώ η /
γραμμή δηλώνει την αλλαγή σελίδας ή γραμμής. Στις κεφαλίδες των εγγράφων,
όπου υπάρχει η λέξη Δημογεροντία, εννοείται η Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα αναλύθηκαν: αρ. ή αρίθ.: αριθμός, γρ.: γρόσια, δηλ.: δηλαδή, Δημ. ή Δημογ.:
Δημογεροντία ή Δημογέροντες, Διοικ.: Διοικητής, Έκτ. ή Έκτακτ.: Έκτακτος, ελ.: ελληνική, Επ.:
Επαρχία, Επαρχ.: Επαρχιακή, Επίτρ.: Επίτροπος, Κ.: Κύριος, Ναύπλ.: Ναύπλιον, Πρ. ή Προσ. ή
προσωρ.: Προσωρινός, Σ.: Σεβαστή, Σεβαστοί και τα ονόματα μηνών.
2 Σε πολλές περιπτώσεις η ανάγνωση των λέξεων είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη
λόγω των σβησιμάτων.
1
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Πρόχειρα Πρακτικά της Δημογεροντίας1

Ναύπλιο 16-31 Ιουλίου 1828

Ραμμένο τετράδιο, 319 Χ 212
Φύλλα 12 (λευκά 9-12). Μυόβρωτο.

1.1 (1.1)

Πρόχειρα Πρακτικά
τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίου
ἀπό τῆς 16 Ἰουλίου ἕως τήν 31 τοῦ αὐτοῦ 1828
Εν Ναυπλίω2/
Πρακτικά τῶν ∆ηµογερόντων Ναυπλίου.
– ἐνεκρίθη νά δοθοῦν ἀντίγραφα τῆς διαµαρτυρήσεως τοῦ Παναγιώτου Σκοῦρα ἡ
ὁποία κατεχωρήθη ὑπ’ ἀριθμόν 543. καί διευθύνθησαν ὑπ’ ἀριθµόν 14 καί 154.
– ἐνεκρίθη νά γενῆ µία ἀναφορά πρός τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον διά τῆς ὁποίας
ζητοῦνται εἰδικαί ὁδηγίαι εἰς διασάφησιν τῶν ὑπ’ ἄρθρον 3 καί 4 Γενικῶν
ὁδηγιων. ὡς ἐστάλη ὑπ’ ἀριθµόν 16.
– ἐνεκρίθη νά διατάξῃ ὁ Ἀστυνόµος, διά Κήρυκος, ὅτι πριν τελειώσει ἡ τελετή
τῆς ἐκκλησίας, κατά τάς ἐπισήµους ἑορτάς νά µήν ἀνοίγουν τά καφφενεῖα καί
λοιπά ἐργαστήρια.
1 Στην παρούσα περίπτωση, παρά τη γενική παρατήρηση στην Εισαγωγή, πρόκειται για τη
Δημογεροντία της πόλης του Ναυπλίου, πριν αυτή συγκροτηθεί σε Επαρχιακή με την εκλογή
των 2 δημογερόντων από τους δημογέροντες των χωριών της Επαρχίας Ναυπλίας (βλ. «Εισαγωγή» σ. 37) και όχι για την Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου. Όμως, νομίζω ότι είναι
σκόπιμο να παρατεθεί το τεκμήριο.
2 Πολλά από τα θέματα του παρόντος πρακτικού υπάρχουν, ως περιλήψεις εγγράφων, στο
Πρωτόκολλο Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (βλ. φ. 2.1.1).
3
Πρόκειται για τον αριθμό καταχώρησης στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας των Εισερχομένων εγγράφων.
4 Το πιθανότερο είναι να αφορούν τους αριθμούς καταχώρησης στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας των Εξερχομένων εγγράφων, το οποίο ναι μεν έχει σωθεί, αλλά είναι ακέφαλο (αρχίζει
με τον αριθμό 633) και απουσιάζει η παρούσα χρονική περίοδος.
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Πρακτικά Δημογεροντίας, 17 Ιουλίου 1828 (φ.1.1).
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– ἐνεκρίθη οἱ διαφερόµενοι Βασίλειος Ἀντωνίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀναφορά κατεχωρήθη εἰς τά εἰσερχόµενα ὑπ’ ἀριθµόν 56. νά ὑπάγουν εἰς τόν τοπο[τη]ρητήν
τοῦ Ναυπλίου καί νά διαλύσουν τήν αὐτων διαφοράν δι’ ἐπιτιµίου._
– ἐνεκρίθη νά γενή πρόσκλησις εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν Ἄργους ὥστε νά ἀναγνωρισθῆ ὁ στελλόµενος ἀντιπρόσωπος τοῦ κυρίου Ἀθανασίου Κουλουρίδη
παρά τοῦ Παναγιώτου Κοβαντζόπουλου. ὡς ἐστάλη ἡ τοιαύτη πρόσκλησις περιέχουσα καί ἀντίτυπον συµφωνίας του, καί τό ἀντίτυπον τῆς αἰτήσεως τοῦ
Κουλουρίδη.
ἡµέρα ∆ευτέρα τήν 16 Ἰουλίου 1828.
Εν Ναυπλίῳ οἱ ∆ηµογέροντες/

Πρακτικά
– ἐνεκρίθη νά προσκληθῆ ὁ κύριος Ἰωάννης Χατζῆ Πέτρου διά νά ἀποδώσῃ τό
κριθάρι, διά τό ὁποῖον προενάχθη ἀπό τόν κύριον Ἰωάννην Αλεβιζόπουλον.
– ἐνεκρίθη νά προσκληθή ὁ ἐν τῇ φυλακῇ Θεοδωράκης καί νά ἐξετασθῆ, ὥστε
ἄν ἀληθινόν ὅτι ὑστερεῖται τῶν πρός τό ζῆν, ν’ ἀπολυθῆ τῆς φυλακῆς, δίδων
µίαν ἀνάλογον ἐγγύησιν ἤ ὁµολογίαν δι’ ὅσα µένει µετά µίαν δικαίαν προθεσµίαν νά τά πληρώσῃ._
– ἐνεκρίθη νά προσκληθῆ ὁ Ἀντώνιος Σαρατζόπουλος, Αϊβαλιώτης, διά νά ὁµολογήσῃ ὅσα ἠξεύρει περί τήν διαφοράν τοῦ κυρίου Γ. Ἀγαλλόπουλου, καί
Ἀποστόλου Χατζῆ Ἰωάννου, ὅστις ὁµολόγησεν ὅτι τῷ ὄντι ἐστάλη ἀπό τόν
Ἀγαλλόπουλον νά ὁµιλήσῃ τόν Ἀπόστολον ν’ ἀναχωρήσῃ α...., καί ἐννόησεν
ὅτι θέλει ἀντισταθῆ νά πληρώσῃ τήν ἑποµένην ἐξαµηνίαν, τοῦ ὁσπητίου, τό
ὁποῖον ἐνοικίασεν.
– ἐνεκρίθη ἡ ἀναφορά διά τήν ὁποίαν ἐνάγεται ὁ κύριος Α. Βερουκας ἀπό τόν
Εὐστράτιον ∆ηµητρίου, νά διαλυθῆ δι’ αἱρετοκρισίας._
– ἐνεκρίθη νά (ἱκανοποιήσῃ) πληρώσῃ τήν δούλην του διά την ὁποίαν ἐνάγεται
ὁ κύριος Στέφανος Κρής._
– ἐνεκρίθη νά πληρώσῃ ὁ κύριος Ἰωάννης Ζωϊόπουλος γρόσια 130 εἰς τόν Ἀναγνώστην Οἰκονοµόπουλον, ἀπό τόν ὁποῖον ἐνάγεται δι’ ἐνοίκιον, διά 4 µήνας
ἁπάντων γρόσια 250._ /
– ἐνεκρίθη νά σταλή ἀντίτυπον τῆς ἀναφορας του Νότη Μπότζαρη, πρός τόν
ἐναγόµενον παρ’ αὐτοῦ κύριον Ἀναστάσιον Χαραλάµπην._
– ἐνεκρίθη νά δοθῆ ἀντίτυπον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Εὐστρατίου πρός τόν Α. Βερούκαν διά νά ἀπολογηθῆ.
τήν 17 Ἰουλίου 1828
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– προσκληθείς ἀπεφασίσθη νά ἀποδώσῃ ὀκάδες 23 κριθάρι ὁ κύριος Ἰωάννης
Χαζῆ Πέτρου πρός τόν κύριον Ἀλεβιζόπουλον._
– ἐνεκρίθη νά ἐξετασθῆ ὁ κύριος Μάγνης, ἄν, ὡς ὁ κύριος ∆. Κωτήρας ἀναφέρεται, ἐπεκύρωσεν ἐπί πλέον τήν σύµφωνον ἀπόφασιν τῶν αἱρετοκριτῶν ἐπί
τήν διαφοράν του µετά τοῦ κυρίου Γ. Τζουλουφόπουλου. καί ἐάν ἐξ ἀπάτης
του κυρίου Περόγλου ἐπεκύρωσεν, ἡ ἀπόφασις ὑπάγει εἰς ἀκύρωσιν καί ὁ
ἀπατήσας ὑπόκειται εἰς ποινήν.
		 Εἰ δέ ἀπ’ ἐναντίας ἐπεκύρωσεν µίαν ἐκ τῶν δύω Γνωµῶν, νά πληρώσῃ ὁ
κύριος Κωτήρας τον Τζουλουφόπουλον, ἔχει ὅµως τό δικαίωµα νά κατηγορήσῃ
ὁ κύριος Κωτήρας τόν κύριον Περόγλου καί ἀφοῦ ἀποδειχθῆ τοιουτος νά ὑποβληθῆ εἰς ἐκείνην τήν ποινήν ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται εἰς παροµοίαν περίπτωσιν._
		 ἐπειδή καί προσκληθείς ὁ κύριος Μάγνης ὁµολόγησεν ὅτι ἐνέκρινεν µίαν
ἐκ τῶν δύω παρουσιασθέντος του δύω γνωµῶν,
		 ἐνεκρίθη ὡς ἄνωθεν._ /
– ἐνεκρίθη νά ἐπιστραφῆ µέ ἀνήκουσαν σηµείωσιν ἡ τοῦ Φωτίου ἀναφορά
πρός τόν ἴδιον ὡς ἀνάρµοστος.
– ἐνεκρίθη νά ἐπικυρωθῶσιν ἐπί τῶν ὑπογραφῶν τό γνήσιον κατ’ αἴτησιν του
αναφεροµενου κυρίου Παναγ. Πολυδώρου καί συζύγου του δύω ἐγγράφων, τά
ὁποία καί διευθύνθησαν πρός τόν ἴδιον ._
– ἐνεκρίθη νά εἰδοποιηθῶσιν καί οἱ αὐτῶν συγγενεῖς τοῦ τε Πολυδώρου καί τῆς
Αἰκατερίνης Βλάσση.
τήν 18 Ἰουλίου

– ἐνεκρίθη νά ὑποχρεωθῆ διά τῆς ἀστυνοµίας ὁ Ἰ. Ζωϊόπουλος νά πληρώσῃ τά
γρόσια 130 εἰς τόν Ἀναγνώστην Οἰκονοµόπουλον.
– ἐνεκρίθη νά παρασταθῆ ἡ Αστυνοµία εἰς τήν πώλησιν τῆς ὑποθήκης, ἡ [τήν]
ὁποίαν χωρίς τινα βίαν πωλεῖ ὁ χρεωφειλέτης νά πληρώσῃ τό πρός την5 χρέος
του.
– ἐνεκρίθη νά ὑποχρεωθῆ ὁ Βούλγαρης εἰς τό νά πληρώση τόν ἀναφερόµενον Ἰωάννην Χατζῆ Νικολάου Χιον καί διευθύνθη ἡ ἐκτέλεσις εἰς τήν
ἀστυνοµίαν.
– ἐνεκρίθη νά ὑποχρεωθῄ ὁ Ἰωάννης Χατζῆ Νικολάου Χῖος τήν ἀναφεροµένην
Ἐλένην τά γρόσια 80 καί νά ὑποχρεωθῇ παρά τῆς ἀστυνοµίας._
– ἀπεφασίσθη νά πληρώσῃ ὁ Στέφανος Κρήτη[ς] τήν δούλην γρόσια 23 κατ’
ἀναλογίαν τοῦ µισθοῦ της.
– ἀπεφασίσθη συµβιβαστικῶς νά πληρώση ὁ Θεοδόσιος / εἰς διάστηµα 8 ἡµερῶν
5

Προφανώς εννοείται η Αστυνομία.
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ἤτοι ἀπό τάς 19 Ἰουλίου τά γρόσια 56 εἰς τόν ἀναφερόµενον Ἀλέξιον Γαβαλιώτην.
– ἀπεφασίσθη, ὅτι ἡ διαφορά τοῦ Κοσµᾶ Σµυρναίου καί Γεωργίου Κρητικοῦ νά
διαλυθῆ δι’ αἱρετοκρισίας τήν ὁποίαν ἀµοιβαίως καί δέχονται._
– ἐνεκρίθη νά ἐγχειρισθῆ πρός τόν Εκτακτον ἐπίτροπον ἡ του Α. Πελοπίδα ἀναφορά κατά τήν αἴτησίν του.
– ἐνεκρίθη ὁ ἀναφερόµενος Ν. Π[απ]αλεξόπουλος περί του παραπόνου του, διότι ἀνοίγεται κατ’ ἄντικρυ τῆς οἰκίας του παράθυρον.
– ἐνεκρίθη ὅτι ὁ Ἀναγνώστης Οἰκονοµόπουλος νά µήν ἐβγάλη τό µεσεγγυούµενον παρά τοῦ Πέτρου Νικάνδρου βαγένι τοῦ Αναγνώστου Χρήστου Μπαµπᾶ._
– ἐνεκρίθη νά διαταχθῇ ὁ καταλυµµατίας, εἰς τό νά εὑκαιρώσῃ κατά τήν αἴτησιν
τῶν ἐπιτρόπων τῆς ἁγίας Τριάδος τούς οἰκίσκους, διά τό σεµνοπρεπές καί
αἰδέσιµον.
– ἐπροβλήθη νά γενῆ πολιτογράφησις εἰς τόν Κολονέλον Βικέντιον Πίζαν, πολιτάρχην.
–	µετ᾽ ἀρκετήν συζήτησιν τῶν συγκαλεσθέντων ἀπεφασίσθη νά πολιτογραφῆ.
– ὁ κύριος Κ. ∆εληγιάννις ἐπρόβαλλεν ὅτι ἡ πολιτογράφησις ἀντιβαίνει εἰς τό
πολίτευµα διότι ἀνάγκη νά προηγηθοῦν οἱ ἀπαιτούµενοι προσδιορισµοί.
– ἀπεφασίσθη ἐκτός αυτού, ὅστις ἀντίτεινεν ὀχι ὅτι δέν ἐπροτίµησεν τά προτερήµατα τοῦ πολιτογραφοµένου, ἀλλά ὅτι ἡ πολιτογράφησις, [δ]έν συγχωρεῖται χωρίς νά προηγηθῶσιν [οἱ ἀπαιτούµενοι προσδιορισµοί] . μ’ ὅλον ὅτι
ἐπρόβαλεν νά τοῦ γενῆ ἕν πρός τόν ....... ...... ἕν εὐχαριστήριον ........................
.........6. / ἐνεκρίθη νά γενῆ ἡ πολιτογράφησις καί νά τοῦ σταλῆ τό αὐτό ἐπισήµως.
– ἀπεφασίσθη νά γενῆ µία πρόσκλησις πρός τόν ἐφηµεριδογράφον τῆς Γεν[ικῆς] ἐφηµερίδος εἰς τό νά δηµοσιευθῆ τό τῆς πολιτογραφήσεως ἐγγραφον τοῦ
κυρίου Αὐγουστ[ίνου] Α. Καποδίστρια, ὡς καί ἡ αὐτοῦ ἀπάντησις7.
τήν 19. Ἰουλίου ἡµέρα Πέµπτη

– ἐνεκρίθη νά ληφθῆ τό ἀνῆκον παρά τῶν πολιτῶν δοκουμέντο διά τήν προβληθεῖσαν πολιτογράφησιν τοῦ Colonel V. Pija.
– ἐνεκρίθη νά διευθυνθῶσιν ἀµοιβαία ἀντίγραφα τῆς διαµαρτυρήσεως τοῦ Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλου.
– ἐνεκρίθη νά δοθῆ ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ κυρίου Κ. ∆εληγιάννη.
Η άκρη του φύλλου είναι φθαρμένη, με αποτέλεσμα κάποιες λέξεις να μην υπάρχουν.
Τα σχετικά με την πολιτογράφηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια έγγραφα έχουν δημοσιευθεί στο παράρτημα της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 55/1/8/1828.
6
7
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– ἐνεκρίθη νά γενῇ διά τύπου τό ἐπίσηµον τῆς πολιτογραφήσεως ἔγγραφον8.
τήν 20 Ἰουλίου ἡµέρα Παρασκευή
– ἐνεκρίθη νά ὑποχρεωθῆ διά τῆς ἀστυνοµίας ὁ Α. Λουριώτης, νά ἀφήσῃ νά
ἐβγάλῃ τά βαγένια του ὁ Α. Βερούκας ὡς νά ὑποχρεωθῆ καί ὁ Βερούκας, νά
ἐξασφαλίσῃ τόν Α. Λουριώτην.
– ἐνεκρίθη νά εἰδοποιηθῆ ἡ ἀπάντησις τοῦ Α. Βερούκα πρός τόν Ευστράτιον
∆ηµητρίου Αϊβαλιώτην.
– ἐνεκρίθη νά ὑποχρεωθῆ ὁ Ν. ῾Ράπτης .......... νά πληρώσῃ δι’ ὅσα ἐνάγεται παρά
/ παρά9 τοῦ ∆οῦκα Κωνσταντίνου.
– ἐνεκρίθη νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν τοῦ Εὐθυµίου Ἰωάννου
εἰς τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον τό ὁποῖον δίδει πρός τόν Σίµον Ζώην.
– ἐνεκρίθη νά ὑποχρεωθῆ διά τῆς ἀστυνοµίας ὁ Σπύρος Μπογιατζῆς, νά πληρώσῃ τό µέρος του τοῦ Ἠλία Ἀσηµακόπουλου κατά ἔννοιαν τῆς ἀνεκκλήτου
αἱρετοκρισιακῆς ἀποφάσεως.
– ἐνεκρίθη νά δοθῆ ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Παναγ. Πολυδώρου καί Συζύγου της [του] πρός τόν Π. Πολύδορον κατά τήν προφορικήν του αἴτησιν.
τήν 21 Ἰουλίου 1828 Εν Ναυπλίω Σάββατον

– ἐνεκρίθη νά διαλυθῆ δι’ αἱρετοκρισίας ἡ διαφορά ἡ µεταξύ Νότη Βότζαρη, καί
Α. Σ. Χαραλάµπους εἰς τήν ὁποίαν ἔστερξαν καί τά δύω διαφερόµενα µέρη.
– ενεκρίθη νά διαλυθῆ δι’ αἱρετοκρισίας ἡ διαφορά ἡ µεταξύ Μισεγιάννη Σαράντου καί Κωνστ. Τζώτζου ὡς ἐπιτρόπου τοῦ κυρίου Ἐµµ. Ἱεροµνήµονος εἰς
τήν ὁποίαν ἔστερξαν νά ὑποβληθῶσιν. ὡς καί νά λάβῃ [ὁ] εἷς παρά τοῦ ἄλλου
προσωπικήν ἐγγύησιν.
– ἐπικυρωθη τό συνυποσχετικόν τῶν διαφεροµένων Ἡλία Ἠλιακοπούλου, καί
Ἀντωνίου Τοσσαρόπουλου κατ’ ἔγγραφον αἴτησίν των.
– ἀπεφασίσθη, ἀφοῦ ἐκπτωθῶσιν µόνον γρόσια 40, τά µένοντα νά δώσῃ ὁ Σαµπαζιώτης πρός τόν ∆όκ[τορα] Στάµον ∆ασκαλόπουλον. /
– ἐνεκρίθη νά ὑποβληθῆ ἡ ἀναφορά τοῦ κυρίου Ν. Παππαλεξόπουλου εις τήν
ἔκτακτον ἐπιτροπείαν.
– ἐνεκρίθη µετά τήν ὁποίαν δέδωκεν ὑπόσχεσιν ὁ κύριος Α. Βερούκας ὅτι ἐντός
Νομίζω ότι το θέμα αφορά την πολιτογράφηση του συνταγματάρχη Βικέντιου Πίζα. Τα
σχετικά έγγραφα έχουν δημοσιευθεί στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, αριθμός φύλλου
64/1/9/1828.
9 Αποτελεί πρακτική του γραφέα των πρακτικών αλλά και άλλων γραφόντων, όταν δεν έχει
τελειώσει η ενότητα, να επαναλαμβάνουν τη λέξη με την οποία τελειώνει η σελίδα στην αρχή
της επόμενης σελίδας.
8
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–
–

–
–
–

–

–

–

25 ἡµερῶν ν’ ἐπιστρέψῃ της ὁποίας διευθύνει ἀντίτυπον πρός τό Εὐστράτιον
∆ηµητρίου. Ενεκρίθη νά ἀναχωρήσῃ.
ἐνεκρίθη νά ὑποβληθῆ ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ν. Παπαλεξόπουλου,
γιά τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον, εἰς θεραπείαν τοῦ αὐτοῦ παραπόνου.
ἐνεκρίθη οἱ διαφερόµενοι Μισέγιάννης Σαράντου καί Κωνστ. Τζάτζου νά διαλύσουν τήν αὐτῶν διαφοράν δι’ Aἱρετοκρισίαν. ὡς νά λείψουν αἱ ἀµοιβαῖαι
µεταξύ των προσωπικαί ἐγγυήσεις.
ἐνεκρίθη νά ἐνεργήση ἡ ἀστυνοµία ἄν οὑτως ἔχει νά πληρώσῃ ὁ ἐναγόµενος
Τασσοῦλας ῾Ράπτης, πρίν ἀναχωρήσει, τον ἀναφερόµενον.
ἐνεκρίθη ὡς καί ἐστέρχθησαν οἱ διαφερόµενοι Σ. Χάρος καί Νότης Μπότζαρης
νά διαλυθῆ ἡ διαφορά των δι’ αἱρετοκρισίας.
ἐνεκρίθη νά πληρώσῃ διά τῆς ἀστυνοµίας ὁ Παναγ. Σαµπαζιώτης πρός τόν
∆όκτορα ∆ασκαλόπουλον γρόσια 100 ἐκπιπτόµενος 27 3/4 τά ὁποῖα ἐννοοῦνται εἰς ἐνοίκιον δι’ ὅσον καιρόν ἐκάθετο ἡ µήτηρ τοῦ ∆όκτορος Στάµου
∆ασκαλόπουλου.
ἐνεκρίθη συµβιβαστικῶς καί ἀπεφασίσθη ὁ µέν Γ. Ἀδάµης νά πληρώσῃ πρός
τόν ἀναφερόµενον Ζαχαρίαν Παναγιώτου γρόσια 450 καί ἀντ’ αὐτοῦ εἰς τόν
ἐπίτροπόν του ∆.[ημάκη] Ἱεροµνήµονα, εἰς τόν ὁποῖον θέλει ὑποθέσει 4 βαρέλια ἐν εἴδει ὑποθήκης, ἔχει ὅµως τήν ἄδειαν νά εὑρῆ ἀγοραστήν δι’ αὐτά.
ὁ δέ θεοδωρής µετά τρεῖς ἡµέρας ν’ εὑκαιρώσῃ / τό ἐργαστήριον, νά συνεννοηθῆ δέ ὁ Ζαχαρίας Παναγιώτου µετά τοῦ πρότερον ἐνοικιαστοῦ, εἰς τόν ὁποῖον
ἐνοικίασεν ἀπ’ εὐθείας τό ἐργαστήριον.
ἐνεκρίθη νά ἐνεργηθῆ διά τῆς ἀστυνοµίας, ἡ ἐκτίµησις τῆς γουρούνας ἀπό τήν
ὁποίαν νά πληρωθοῦν οἱ δανεισταί τοῦ φυγοδίκου Γιαννάκου Ἀδριανοπούλου.
τήν 23 Ἰουλίου 1828 ἡµ[έρα] ∆ευτέρα

– ἐνεκρίθη πρό πάντων νά διευθυνθῆ ἡ ὑπ’ ἀριθµόν 1234 διαταγή τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου, εἰς τήν ἀστυνοµίαν διά νά ἐκτελεσθῆ ἡ ὑπόθεσις διά τήν
ὁποίαν διατάσσει ὁ Ἔκ[τακτος] ἐπίτροπος.
– ἐνεκρίθη νά ὑποβληθῆ ἡ ἄδεια του Ζαχαρία Παναγ:[ιώτου] πρός τόν ἔκτακτον
ἐπίτροπον.
– ἐνεκρίθη νά ὑποβληθῆ ἡ αἰτησις των κυρίων τοῦ χωρίου Τζιβέρι πρός τόν
ἐκτακτον ἐπίτροπον.
– ἐνεκρίθη νά ἀναφερθῆ ἡ ἀναφορά τοῦ Ζαχαρία Παναγιώτου διά τῆς ὁποίας
ἐνάγει τόν ἐν Ἄργει Χατζήν Ἁποστόλην Θεσσαλονικέα καί Ἀναγνώστην Κλάδην διά γρόσια 350.
– ἐνεκρίθη τοῦ νά ἐξισαθουν οἱ Γ. Τζουλοκόπουλοι µετά τοῦ ∆. Κουτήρα.
τήν 24 Ἰουλίου 1828 ἡµέρα Τρίτη
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– ἐνεκρίθη νά ἐξαχθοῦν δύω ἀντίτυπα, ἀπό τά παρουσιασθέντα ἀπό τόν κύριον
Στεργιόπουλον πληρεξούσια [ἔγγρα]φα10 καί νά δοθοῦν, τό ἕν πρός τό Γ. Ἀγαλλόπουλον καί τό ἄλλο πρός τόν Ἀθ. Πανταζόπουλον. /
– ἐνεκρίθη νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν συµφωνητικῶν µεταξύ Στεργιό
πουλου Ἀθ. Πανταζόπουλου καί Γ. Ἀγαλλόπουλου, τά ὁποῖα διευθύνθησαν
τό µέν πρός τόν Στεργιόπουλον, τό δέ πρός τόν Γ. Ἀγαλλόπουλον καί Ἀθ.
Πανταζόπουλον.
– ἐνεκρίθη ἐπειδή ἐφωράθη κλέπτης ὁ Ἠλίας Ἠλιακόπουλος τοῦ φυλασσοµένου
παρά τῆς συντροφίας ἀλεύρου νά φυλακισθῆ.
– ἐνεκρίθη διά τήν λύσιν τοῦ µεσεγγύου, τήν ὁποίαν ζητεῖ διά τῆς ἐπιτροπικῆς ὁ
κύριος Σπήλιος Ἀναγνωστόπουλος, ν’ ἐξασφαλίσῃ µέ ἐγγύησιν τήν λύσιν τοῦ
µεσεγγύου.
τήν 25. Ἰουλίου 1828 ἡµέ[ρα] Τετράδη

– ἐνεκρίθη νά δώσῃ ἐγγύησιν ἱσοδύναµον τοῦ µεσεγγυήµατος ὁ Σπήλιος Ἀναγνωστόπουλος τῆς ὁποίας ἡ ἐνέργεια διευθύνθη εἰς τήν ἀστυνοµίαν.
– ἐνεκρίθη ἡ πρότασις τοῦ Σ. Χαραλάµπους νά προστεθῆ εἰς τήν διαφοράν διά
τήν ὁποίαν ἔστερξαν νά διαλύσουν δι’ αἱρετοκρισίας, μ’ ὅλον ὅτι ὡς διεπιστώθη ἔχει δίκαιον ν’ ἀπαιτήσῃ ὁ Σ. Χαραλάµπους .
– ἔστερξαν ἀµφότεροι καί ὁ Ἀδριανός Γεωργίου καί ὁ Σταῦρος Καζανκιόγλους
εἰς τοιοῦτον τρόπον, ὥστε ὁ Σταῦρος µετά 41 ἡµέραν ἀπό σήµερα, νά ἐπιστρέψῃ κατά τήν ὁµολογίαν του πρός τόν Ἀδριανόν Γεωργίου τά 16 γρόσια του
καί ἀσήμι δρ[άμια] 109. τό μέν ἡμυσι ποιότητος ταλλήρου τό δέ ἄλλο ἡμυσι
ποιότητος κατωτέρας. ὄθεν ἐδόθη ἔνδειξις εἰς τόν Ἀνδριανόν Γεωργίου./
– ἐνεκρίθη νά πληρώσῃ ὁ Γ. Κρητικός τούς δανειστάς του Α. Γαβαλιώτην καί Κ.
Χουλιάραν µετά 5 ἡµε[ρας] 100 γρόσια καί μετά 61 ἡµέραν τελείαν ἀποπλήρωσιν.
– ἐνεκρίθη νά συνοδευθῆ τό διαµµαρτυρικόν τοῦ Ἰ. Ἀγγελόπουλου πρός τόν
Θ. Γρίβαν κατά τήν ὑπ’ ἀριθμόν 179 πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας Πετζῶν.
Ἔγινεν ἀπάντησις εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν τῆς Νήσου τῶν Σπετζῶν περί τῆς
ἐγχειρίσεως τοῦ ἐγγράφου πρός τόν Γρίβαν.
– ἐνεκρίθη ὁ ἐναγόµενος Ἀνδρέας καί ὁ Σµυρναῖος νά συµβιβασθῶσιν µεταξύ
των, ὥστε νά δώσῃ διά τό χρέος του ὁ Ἀνδρέας πρᾶγµα τό ὁποῖον νά ἐξικανοποιήσῃ τόν δανειστήν του Σµυρναῖον Παρασκευάν.
– ἐνεκρίθη τάς διενέξεις τοῦ Τοσσαρόπουλου, Ἠλία Ἠλιακοπούλου, καί Παναγ.
Σκούρα νά τάς ὑποβάλλουν ὑπό τήν θεώρησιν τῶν αἱρετῶν κριτῶν.
10

Μυόβρωτο
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– ἐνεκρίθη νά σταλῆ ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Ἠλία πρός τόν Γ. Μ. Ἀντωνόπουλον ὡς νά δοθῆ καί πρός τόν ἰδιον.
– ἐνεκρίθη νά ὑποβληθῆ εἰς τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον ἡ αἴτησις τῶν ἀναφεροµένων ἀπό τῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἀπό Κρυονέρι.
– ἐνεκρίθη νά διευθυνθῆ ἡ ἀπό τήν ἀναφοράν τῆς Βλασσονύµφης ἀπόφασις εἰς
τήν ἀστυνοµίαν διά νά ἐνεργηθῆ.
– ἐνεκρίθη νά γενῆ διακήρυξις, πρίν τελειώσῃ κατά τάς ἐπισήµους τελετάς ἡ
θεία λει / λειτουργία νά µήν ἀνοίγουν τά ἐργαστήρια καί καφενεῖα.
τήν 26 Ἰουλίου ἡµέρα Πέµπτη

– ἔγινεν διά διακηρύξεως διαταγή ἀπαγορεύουσα ὅτι κατά τήν ἁγίαν Κυριακήν
καί ἐπισήµους ἑορτάς πριν ἀπολύσῃ ἡ πρωτεύουσα των ἐκκλησιων νά µήν
ἀνοίγουν τά εργαστήρια.
– προσεκλήθη καί ἡ ἀστυνοµία νά ἐνεργήσῃ ἀναλόγως µέ αὐτήν τήν διάταξιν.
– εἰδοποιήθη ὁ πανιερώτατος τοποτηρητής, ὅτι συµφώνως µέ τήν γνώµην του
διέταξεν ἡ δηµογεροντία τά εἰκότα.
– διευθύνθη ἡ πρός τόν Ἰωάννην Φικιώτην διαµµαρτύρησις κατ’ αὐτοῦ τοῦ ∆.
Σαλταφέρου. ὡς ἐστάλη καί τό αὐτῆς κατά τήν αἴτησίν του ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.
– διευθύνθη ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεως τοῦ Ἠλία Ἠλιακόπουλου πρός
τόν Γ. Μ. Ἀντωνόπουλον. ὡς ἐστάλη καί πρός τόν Ἠλίαν Ἠλιακόπουλον τό
αὐτῆς ἀντίγραφον.
– ἐνεκρίθη νά δώσουν οἱ ἐνοικιασταί τοῦ λουτροῦ µετά 41 ἡµέραν τῆς παραλαβῆς γρόσια 1000, καί τά λοιπά µετά 6 µῆνας συµφωνησάντων αὐτῶν τῶν
διαφεροµένων.
– ενεκρίθη νά δοθῆ ἀποδεικτικόν πρός τόν Ἰωάννην Ἀλεβιζόπουλον κατά τήν
ὁµολογησιν τήν ὁποίαν ἐκαµεν ὁ χρεώστης του Γιάννης Μερικόπουλος Σµυρναῖος.
– ἐνεκρίθη νά διευθυνθῆ ἡ ἀναφορά τοῦ παραπονουµένου ...... κατά τοῦ Λουκόπουλου πρός τήν ἀστυνοµίαν Ναυπλίου διά νά / νά τήν ἱκανοποιήσῃ.
τήν 27 Ἰουλίου 1828 εν Ναυπλίω Παρασκευή
τήν αυτήν ἡµέραν ἐνεκρίθη νά ἐπιστραφῶσιν ὅλα τά τῆς ἀγωγῆς τοῦ Ἀντωνόπουλου ἔγγραφα ἀφοῦ καί ἐσύκοσεν τήν κατά ........ ἀγωγήν του.

– ἐνεκρίθη νά προσκληθῆ ἐγγράφως ὁ Εὐαγγέλης Ποταµιάνος εἰς τό νά παραδόσῃ τά ὅσα εὑρίσκονται εἰς χείρας του πράγµατα τοῦ Μακαρ[ίτου] Πάνου εἰς
τήν ἀστυνοµίαν.
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– ἐνεκρίθη ἡ αἴτησις τοῦ τοποτηρητοῦ Ναυπλίου καί ἰδεάσθησαν οἱ τῶν λοιπῶν
ἐκκλησιῶν ἐπίτροποι ὅτι αὔριον νά γενῇ ἡ µονοεκκλησία εἰς τόν ἅγιον Γεώργιον.
– ἐνεκρίθη να προσκληθῇ ὁ τότε Γραµ[ματεύς] τοῦ ἐγκληµατικοῦ ∆ικαστηρίου, διά νά δώσῃ τήν ἀνήκουσαν πληροφορίαν περί τῆς ἐναποθέσεως τοῦ ζητουµένου δακτυλιδίου.
– ἐνεκρίθη καί ἔγινεν ἡ ἐπικύρωσις εἰς ἕν πωλητήριον τό ὁποῖον ἐπαρουσίασεν
ὁ κύριος Σ. ∆αλµάτζος κατά τήν ἔγγραφον αἴτησίν του.
– ἐνεκρίθη νά προσκληθῆ ὁ ∆. Κωνσταντινίδης Βυζάντιος, ὡς καί ὁ Ἀγαθόνικος
Μιλτιάδης, διά νά δώσουν ὁποίας ἔχουν πληροφορίας περί τοῦ δακτυλιδίου
διά τό ὁποῖον ἀναφέρεται ἡ Σµαραγδή Μιχαλοπούλου.
– ἐνεκρίθη νά δοθῶσιν κατά τήν αἴτησιν, τοῦ Παναγ. Τζακίρη καί Πανάγενας
∆οτόρενας, ἀντίτυπον τῆς κατά τοῦ Γ. Μ. Ἀντωνόπουλου διαµαρτυρήσεώς
των.
– ἐνεκρίθη νά λάβῃ ἐκτίµησιν ὁ Χρῆστος ῾Ράπτης, καί νά πληρωθῆ παρά τοῦ
Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου τά µέν δουλευτικά εἰς σιτάρι, διά δέ τά χάρτζια εἰς
µετρητά.
τήν 28 Ἰουλίου 1828 ἡµέρα Σάββατον

– ἐνεκρίθη νά σταλῆ ἀντίτυπον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Θ. Γρίβα εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν τῶν Σπετζῶν, εἰς κοινοποίησιν τοῦ Ἰ. Ἀγγελοπούλου.
– ἐνεκρίθη νά ἐπιστραφῆ ἡ ἀναφορά τοῦ κυρίου Μαρκέζη πρός τόν ἴδιον µέ
τήν σηµείωσιν ὅτι ἀπεφασίσθη νά πληρώσῃ τούς παραπονουµένους, καί ἑποµένως νά ἀναφερθῆ ἐάν νοµίζῃ κατάτι τόν ἑαυτόν του ἀδικηµένον κατ’
ἐπανάληψιν τῆς ὑπ. 80.
– ἐνεκρίθη καί αὖθις νά διαταχθῆ ὁ Π. Μαρκέζης νά πληρώσῃ τούς 10 στρατιώτας ἐντός τῆς ἡµέρας, διότι κατ’ ἄλλον τρόπον θέλει ληφθῆ ἐναντίον του
µέτρον.
– ἐσυµβιβάσθη ὁ ∆αλµάτζος µετά τοῦ δανειστοῦ του, νά δώσῃ γρόσια 202,20 καί
νά λάβῃ τά εἰς ὑποθήκην ὡς τό ἐγγύτερον καί ἐνδύµατα, καί τήν ὁµολογίαν
του ἐξωφληµένην.
– ἐνεκρίθη νά παρετηθῆ ὁ Βαλσαµῆς, µετά τήν συµπλήρωσιν τῆς ἐπαρχιακῆς
∆ηµογεροντίας.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ (;) ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
εισερχοµένων εγγράφων1

Ναύπλιο
Μάρτιος - 31 ∆εκεµβρίου 1828
2.1.1 ( 9 )

Ραµµένο φυλλάδιο, 325 Χ 204
Φύλλα 1-77 (λευκά 60-77). Παράφυλλα 1+ -.

1
Είναι πολύ πιθανό το παρόν πρωτόκολλο να ανήκε στην τριμελή Δημογεροντία Ναυπλίου, διότι υπάρχουν εγγραφές με θέματα που αναγράφονται στα Πρακτικά της Δημογεροντίας.
Το ερώτημα που τίθεται, χωρίς να μπορούμε να απαντήσουμε, είναι γιατί συνεχίστηκε να συμπληρώνεται το πρωτόκολλο αλληλογραφίας μετά τη συγκρότηση της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου και μάλιστα όταν υπάρχει και άλλο πρωτόκολλο αλληλογραφίας (φ. 2.1.2),
που έχει εγγραφές της ίδιας χρονικής περιόδου (αρχίζουν από την 1η Αυγούστου 1828) και
φέρει την ένδειξη «Πρωτόκολλον τῶν Εισερχοµένων τῆς Ἐπαρχιακῆς ∆ηµογεροντίας ... ». Θα
ήταν, λοιπόν, περίεργο η ίδια Αρχή να τηρεί παράλληλα δύο πρωτόκολλα αλληλογραφίας.
Εξάλλου, όπως φαίνεται από τις εγγραφές και τον γραφικό χαρακτήρα, οι συντάκτες των πρωτοκόλλων είναι διαφορετικοί.
Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του παρόντος καταστίχου, αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου κενοί, δηλαδή χωρίς καταγραφές με περιλήψεις εγγράφων, καθώς
και περιλήψεις διαφορετικών εγγράφων με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Επίσης, συγκρίνοντας τα δύο παράλληλα πρωτόκολλα αλληλογραφίας εισερχομένων εγγράφων (φ. φ. 2.1.1
και 2.1.2) διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν εγγραφές με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, που,
όμως, αναφέρονται σε διαφορετικό θέμα. Για τις παραπάνω «ιδιαιτερότητες» δεν μπορώ να
διατυπώσω κάποια επαρκή εξήγηση. Πάντως, πιστεύω ότι όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν
ενδείξεις στοιχειώδους οργάνωσης ενός συστήματος, το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί
στις λειτουργίες του νεοδημιουργούμενου κρατικού μηχανισμού.
Το κατάστιχο έχει εξώφυλλα· στο μπροστινό υπάρχει ετικέτα με μορφή ρόδακα, η οποία
είναι χωρισμένη περιμετρικά σε οχτώ τμήματα. Σε καθένα από τα τμήματα έχει γραφεί ανά ένα
έτος από το 1828 έως το 1835.
Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο αριθμός που λαμβάνει το εισερχόμενο έγγραφο· στη δεύτερη ο αποστολέας· στην τρίτη η χρονολογία και ο μήνας· στην τέταρτη η ημέρα (να σημειώσουμε
ότι η ημερομηνία είναι εκείνη που αναγράφεται στο έγγραφο, σε αντίθεση με το άλλο πρωτόκολλο, όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου)· στην πέμπτη ο αριθμός
πρωτοκόλλου του εγγράφου και στην έκτη σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου.
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Η πρώτη σελίδα του πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας (φ.2.1.1).

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἠµέρα

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Περίληψις

1

ἡ Γεν[ική]
Γραµµ[ατεία] τῆς
ἐπικρατείας

1828
Μάρτιος

-

342

ἐγκύκλιος περί τῶν διπλωµάτων τῶν
πλοιάρχων.

2

ἡ αὐτή

Ἀπρίλιος

9

512

ἐγκύκλιος ἀναβάλλουσα τήν ὑπ’
ἀριθµόν 342.

3

ὁ Κυβερνήτης

Μάϊος

2

2100

περί ἐπαγρυπνήσεως τῆς πειρατείας
ἐγκύκλιος.

4

ὁ ἔκτακτος
ἐπίτροπος
Ν. Καλλέργης

»

29

671

ἐγκύκλιος ἐπισυνάπτουσα
ἀντίγραφον διαταγῆς τῆς
Κυβερνήσεως ὑπ’ ἀριθµόν 2652
περί αἰχµαλώτων Ἐλλήνων ὡς
ἀπελευθερησοµένων.

5

ὁ ἴδιος

»

10

398

ἐγκύκλιος διά σύστασιν 2 χιλιαρχιῶν
ὡς τό ἐπισυναπτόµενον ὑπ’ ἀριθµόν
1875 ∆ιάταγµα τῆς Κυβερνήσεως.

6

Μητροµάρας
Ψωµᾶς

»

11

-

7

ὁ ἔκτακτος
ἐπίτροπος
Ν. Καλλέργης

»

18

506

8

ὁ ἴδιος

Ἰούνιος

21

ἐγκλείων ὁδηγίας ἐκ µέρους τῆς
1008 Κυβερνήσεως ἀφορώσας τήν
∆ηµογεροντίαν Ναυπλίας.

9

Ἀθανάσιος
Σταϊκόπουλος

10

οἱ Κρεατοπῶλες

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

ζητεῖ τήν ἐκφυλάκισίν του.
ὅτι οἱ δύω ∆ηµογέροντες δύνανται
πληρέστατα νά ἐνεργῶσιν εἰς
ἔλλειψιν τοῦ τρίτου.

»

20

-

προσκαλεῖ τούς Κυρίους ∆. καί
Γιάννη Τσακονοπούλους ἀρτοποιούς
καί ἐνοικιαστάς τοῦ φούρνου του
πρός θεώρησιν τῆς διαφορᾶς των.

Ἰούνιος

27

-

ζητοῦσι τήν ἐπιστροφήν τῶν
κρατηθέντων ∆. καί ∆. Καρατσᾶ
συντρόφων παρά τοῦ Κυρίου
Περοῦκα εἰς κιόσκιον.

11

Ἀντώνης Σαλιβάρης καί
Ἀναστάσιος Καραγιαννόπουλος

»

»

-

ζητοῦσι συγκατάβασιν τῆς φυλακῆς
των.

12

Ν. Κάλλας

»

5

-

ζητεῖ [µεσ]έγγυον 500 διστήλων, τά
ὁποῖα χρεωστεῖ εἰς τόν ἀδελφόν ὁ
Κύριος Π. Παπαδάκης.

13

Νικόλαος
Νερουτσόπουλος

»

28

-

περί τῶν 150 γροσίων ἅ ἔλαβεν ὁ Θ.
Ζαφειρόπουλος.
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Ἀριθµός
Αὐτοῦ
-

προσκαλεῖ τόν ∆. Κεφαλόγιαννη πρός
ὑποχρέωσιν νά ἀποδώσῃ τά ὁποῖα
κατακρατεῖ.

»

-

ζητεῖ τήν ἀπόδοσιν 25 ὀκάδων
κριθῆς, τήν ὁποίαν κατά λάθος
κατακρατεῖ ὁ Κύριος Ἰωάννης Χατζῆ
Πέτρου.

30

-

ἀπονέµει τάς εὐχαριστήσεις του διά
τήν πολιτογράφησίν του εἰς Ναύπλιον.

2

-

ζητεῖ τήν ὑποχρέωσιν τοῦ
νά ἀποδώσῃ ὁ κύριος Γ.
Καρακατσόπουλος τό ἐναπολειφθέν
ἐνοίκιον γρόσια 948.

»

»

-

ἀναφέροντες διά τήν φυλάκισίν των
προελθοῦσαν ἀπό τόν φύλακα τῆς
Πύλης.

20

ὀ Προσωρινός
Ἀστυνόµος
Ἐµµανουήλ
῾Ρενιέρης

Ἰούλιος

2

88

περί ἐκτελέσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς
∆ηµογεροντίας Ναυπλίου.

21

Ἰωάννης
Ζαφειρόπουλος

»

»

-

ζητεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἀθ. Γεωργίου
πρός ἀπόδοσιν ἐνοικίου διά τόν
φοῦρνον, τόν ὁποῖον ἐνοικίασεν καί
παραιτεῖ νῦν.

22

Ἰωάννης Χατζῆ
Πέτρος

»

»

-

ἀπαντᾷ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 5
πρόσκλησιν τοῦ Κυρίου Ἰωάννου
Ἀλβίζει [Αλεβιζόπουλου]. /

23

Ἠλίας
Ἀσιµακόπουλος

1828
Ἰούλιος

2

-

ἀπαντά εἰς τήν κατ’ αὐτοῦ γενοµένης
διαµαρτύρησιν παρά τοῦ Λαµπρινοῦ
Κωνσταντινίδη πρός τήν ἀστυνοµίαν.

24

Ἀναστασία
Καπετάν
∆εληγιάννης

»

»

-

ἀναφέρεται διά τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1098
πρόσκλησιν τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου
πρός ἐκκένωσιν τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 279,
οἰκίας, ἥν κατακρατεῖ.

25

ὁ ἐκτακτος
ἐπίτροπος Ν.
Καλλέργης

Ἰούνιος

30

26

Π. Μαρκέζης

Ἰούλιος

2

15

Σωτῆρος
Μανιατόπουλος

16

Γιαννάκης
Ἀλεβιζόπουλος

»

17

Ἀυγουστῖνος
Καποδίστριας

»

18

∆. Ν.
Μανουσάκης

Ἰούλιος

19

Γεώργιος,
Βασίλειος,
Ἀντώνιος και
Ἐµµανουήλ
Παπουτσίδων

Ἠµέρα

Περίληψις

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

»
»
[Ἰούνιος] [28]

ἀναφέρει ὅτι ὁ Γραµµατεύς Ν. ∆.
1091 Οικονοµίδης δύναται νά ἐνεργῇ εἰς
ἀπουσίαν του.
-
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ζητεῖ ἄδειαν εἰς ποῖον µέρος νά µείνῃ
µετά τῶν στρατιωτῶν του.

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἠµέρα

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Περίληψις

27

∆ιαµαντής
∆ιαµαντόπουλος

»
[Ἰούλιος]

3

-

ζητεῖ τήν ἀποζηµίωσιν 300
στρεµµάτων ρυζίου εἰς Κυβέρι,
φθαρέντα ἀπό τόν Ἔϊδεκ ὡς εἰς τήν
υγείαν ἐπιβλαβῆ.

28

οἱ Παπουτσίδες

»

»

-

ζητῶσιν ὢστε τά εἰς ταµπάκικα
κατεργαζόµενα τοµάρια νά
εἰσέρχωνται ἐλευθέρως.

29

Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλος

»

»

-

ζητεῖ νά προσκληθῇ ὀ Κύριος Ἠλίας
Ἠλιόπουλος πρός ἐκένωσιν τοῦ
φούρνου ἤ ἐνοικίασιν.

30

Σταῦρος Ἰωάννου

»

»

-

ζητεῖ νά προσκληθῇ ὁ Λόλιος
κληρονόµος τοῦ ἀδελφοῦ του Β.
Ταγκλή δι’ ἀποπληρωµήν τοῦ λοιποῦ
χρέους του.

31

Ν.
Νερουτσόπουλος

Ἰούλιος

3

-

ζητεῖ ἐξέτασιν ἀκριβή περί τῶν
ἀποζηµιώσεών του.

32

∆. Πάνου

Ἰούλιος

26

-

ζητεῖ νά ἀποδώσῃ ὁ κύριος ∆.
Πανόπουλος ἐνοίκιον ἐκ γρόσια 420

33

∆. ∆αµουλιάνος
Πατραῖος

Ἰούλιος

4

-

ζητεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ Κύριος
Ἀθανάσιος Γ. Πάνου Πετσιώτης εἰς
ἀπόδοσιν χρέους.

34

Π. Σκοῦρας καί
συντροφία

»

»

-

ζητεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἀντώνιος
Ντοσαρόπουλος εἰς ἀπόδοσιν χρέους.

35

Ν. Π.
Αλεξόπουλος,
Ἀ. Μανδῶρος,
Ἰωάννης Βλάσης

»

»

-

ἀπαντοῦν ὂτι ὁ ἄλευρος ὁ ἐν
τῇ Γολέτα οὐδ’ ἐπιβλαβής, οὐδέ
πρόξενος ἀσθενείας εἶναι.

36

Θεοδόσιος
Τσιαλτάρης

»

4

-

ζητεῖ νά προσκληθῇ ὁ Πολύκαρπος
ν’ ἀποδώσῃ τό γιαταγάνι καί λάβῃ τό
χρέος.

37

Γ. Σαγκιώτης

»

5

-

νά προσκληθῇ ὁ σύντροφός του
Ἰωάννης Ἀνδριανόπουλος καί
ἀποδώσῃ αὐτῷ τό ἀναλογοῦν.

38

ἡ ἐπιτροπή
τῆς ὑγείας Χ.
Μηλιάνης - Ν. Π.
Ἀλεξόπουλος

»

5

-

ἀναφέρεται περί τῶν ἐπιβλαβῶν
τροφίµων πωλουµένων εἰς τήν
ἀγοράν καί τῆς ὑπερόγκου τιµῆς
αὐτῶν.

39

Ἀντώνιος
Σαλιβαρᾶς

»

6

-

Ἐσωκλείει ἀντίγραφον ὁµολογίας τοῦ
Γ. Βοστιτσάνου διά νά ὑποχρεωθῇ καί
ἀποδώσῃ τό χρέος του.
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»
[Ἰούλιος]

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἰωάννης Παπᾶ
Ἀγγελόπουλος

Ἠµέρα

40

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

5

-

ζητεῖ ἐκτίµησιν ἐξόδων γενοµένων
εἰς ἐθν[ικόν] οἰκόπεδον πρός
ἀποζηµίωσίν του. /

Περίληψις

Ἰούλιος

6

-

ζητεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλος ἐπίτροπος τοῦ
Ν. Πονηρόπουλου νά δεχθῇ εἰς
λο[γαριασ]µόν τοῦ ἔνοικίου τόν
ἔρανον, ὅν ἔδωκεν.

»

»

-

ζητεῖ νά προσκληθῇ ἡ Σπύρεια
Φανεστοπούλα διά νά τῆς ἀποδώσῃ
τό πανί.

Ἰούλιος

8

-

νά δοθῇ ἡ ἄδεια νά εἰσέλθῃ ἡ νύµφη
του εἰς Ναύπλιον.

10

305

νά προσκληθῇ ἠ Μαρίνα Χατζῆ
Ἰωάννου διά νά ἐπιστατήσῃ ἤ διορίσῃ
ἐπίτροπον εἰς τήν σύναξιν τοῦ
µποστανίου µε τόν Γ. Κουτσήµπα.

12

-

ζητεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ Τσακίρης νά
τοῦ δώσῃ 70, ὀκάδες σίτου.

41

Γεώργιος
Παπουτσής

42

Χάϊδο τοῦ ποτέ
Ἀνάστου

43

Οικονόµος
Ναυπλίας

44

οἱ ∆ηµογέροντες
Ἄργους Ν.
Ζεµένης, Γ.
Ἀλπανόπουλος,
Ἀναγ.
Καλογερόπουλος

»

45

Ἀναγνώστης
Προεστόπουλος

»

46

οἱ πολῖται

»

6

-

διαµαρτύρονται κατά τῆς κακῆς
διαγωγῆς του Κυρίου Πέτρου
Στεφανίτση ἐπιστάτης τοῦ
νοσοκοµείου.

47

Ἀναστασία
Τρικαλίτισσα

»

13

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Κύριος Σ.
Χαραλάµπους νά τῇ δώσῃ τήν ῥόγαν
της.

48

Π. Βάρβογλης

»

12

-

ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 5
πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας.

48

Σταϊκόπουλος
Ἀθανάσιος

»

13

-

ζητεῖ νά ὑποχρεωθῇ Ἠλ. Ἀθ.
Ἀσηµακόπουλος νά τῷ πλερώσῃ
γρόσια 8 καί λεπτά 35 δι’ ἅλας.

49

∆. Κουτῆρας

»

8

-

νά τιµωρηθῇ ὁ δωρολήπτης
Πηρόγλος καί νά ἀκυρωθῇ ἡ ἄνοµος
Σεβείτσα, καί θεωρηθῇ ἡ διαφορά
του.

50

Νικόλαος
Ξάντσας

»

10

-

διά νά ἐπιθεωρήσῃ ἡ ∆ηµογεροντία
τήν µεταξύ του, καί τῶν Κυρίων Κ.
Νικολάου, καί Κ. Κοϊµεζάδη.
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Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἠµέρα

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Περίληψις

»
[Ἰούλιος]

14

-

διά νά διατάξῃ ἡ ∆ηµογεροντία τόν
∆ῆµον ὑπηρέτην τοῦ Κολέτη εἰς
ἀπόδοσιν γροσίων 80,37 χρέους του.

Θ. Κωνσταντίνου

»

»

-

ζητεῖ τήν ἐκφυλάκισίν του.

53

∆ιονύσιος
Τοποτηρητής
Ναυπλίας

»

»

-

ἀναφέρεται διά νά ἀνοίγουν οἱ
καφενέδες, µετά τήν ἀπόλυσιν τῆς
ἐκκλησίας.

54

Π. Σκοῦρας

Ἰούλιος

15

-

διαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Κυρίου
Ἀντωνίου Πασσαρόπουλου.

55

Π. Μαρκές

»

»

-

ἀναφέρεται διά τήν καθαριότητα τοῦ
ψωµιοῦ, καί περί τοῦ ὕδατος.

56

Βασίλειος
Ἀντωνίου

»

16

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Β. Γεωργίου διά νά
θεωρηθῇ ἡ ὑπόθεσίς των.

57

Θεόδωρος
Ἡλιόπουλος

»

»

-

νά προσκληθῇ ὁ Γεώργιος Λόντος διά
νά πληρώσῃ τό χρέος του.

58

Νικόλαος
Σµυρναῖος

»

»

-

ἀναφέρει κατάσχεσιν 13 τουράδων
ἄσπρων ἐργασµένων τοῦ Ταµπάκη
Κωνσταντίνου διά χρέος. /

59

Ἀθανάσιος
Κουλουρίδης

1828
Ἰούλιος

16

-

διά σφράγισιν συµφωνητικοῦ εἰς
ἀντίγραφον .....

60

Σαράνταινα
Ἀνατολίτισσα

»

17

-

διά νά ἀπεράσῃ ὁ υἱός της εἰς
Βούρτσιον2.

61

Θεοδωροῦ
Ταµπακόνυµφη

»

»

-

διά νά ὑποχρεωθῇ ὁ Κύριος Χ.
Παπαθεοδώρου εἰς ἀπόδοσιν 72
ταλλήρων χρέος του.

62

Σωτῆρος
Χαλικιανιτσώτης

»

»

-

διά νά ὑποχρεωθῃ ὁ Ἰατρός Στέφανος
Κρήτας ν’ ἀποδώσῃ τόν µισθόν τῆς
ἀδελφῆς του.

63

Ἰωάννης
Παπαδόπουλος

»

16

-

νά προσκληθῇ ὁ ἅγιος Οἰκονόµου
Ναυπλίου πρός ἀπόδοσιν ἑνός
ζαρφίου.

64

Γ. Ἀγαλόπουλος

»

17

-

διά νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἀποστόλης
Καφετζής εἰς πληρωµήν τοῦ
ὑπολοίπου ἐνοικίου γρόσια 563.

65

Ἀναγνώστης
Οἰκονοµόπουλος
Κορίνθιος

»

»

-

προσκαλεῖ τόν Ἰωάννην Ζωϊόπουλον
εἰς ἀπόδοσιν ἐνοικίου.

66

-

-

-

-

-

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

51

Εὐστάθιος
Σκόρδης

52

2 Στην καστρονησίδα Μπούρτζι λειτουργούσαν φυλακές (βλ. ενδεικτικά 2.1.2, αριθμοί εγγραφών 746, 870, 939 και 987).
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Ἀριθµός
Αὐτοῦ

67

Εὐστράτιος
∆ηµητρίου

[Ἰούλιος] [17]

-

νά προσκληθῶσιν οἱ Κύριοι
Βερούκες εἰς διάλυσιν τῆς διαφορᾶς
των.

68

Νότης Βότσαρης

Ἰούλιος

17

-

προσκαλεῖ τόν Ἀναστάσιον
Χαραλάµπους πρός θεώρησιν τῆς
συντροφίας.

69

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

71

Ἀλέξιος
Γαβαλιώτης

»

18

-

νά προσκληθῶσιν οἱ Κύριοι
Παπαδιαµάντες ἐγγυητές καί
Θεοδόσιον δανειο... εἰς ἀπόδοσιν τοῦ
χρέους του.

72

Παναγιώτης
Σκούλης

»

7

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Λ. Κιάφας εἰς
ἀπόδοσιν ἐνοικίου γρόσια 400.

Ἠµέρα

Περίληψις

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

73

∆ηµήτριος
Μανουσάκης

»

18

-

διά νά τοῦ δοθῇ ἀντίγραφον τῆς
ἀπό 7 τοῦ τρέχοντος ἀποφάσεως τῆς
διµελοῦς ἐπιτροπῆς τῆς µετά τοῦ Γ.
Καρακασοπούλου διαφορᾶς πρός
πληρωµήν γρόσια 773,35/40.

74

-

-

-

-

-/

75

ὁ ἡγούµενος τῆς
Μεταµορφώσεως
Ἀρσένιος

1828

-

-

-

76

Π. Πολύδωρος
Κατήγκο Βλάση

Ἰούλιος

17

-

πρός ἐπικύρωσιν ἐγγράφων καί
εἰδοποίησιν εἰς τούς συγγενεῖς
ἀµφοτέρων τοῦ περιεχοµένου.

77

Στέφανος Κρήτης

»

»

-

ὅτι δέν εἶναι ὑπόχρεος νά δώσῃ τῇ
ὑπηρέτησᾴ του τόν µισθόν της.

78

Στάµος
∆ασκαλόπουλος

»

19

-

νά διαταχθῇ ὁ χρεοφειλέτης του πρός
ἐξόφλησιν τοῦ χρέους του.

79

∆. Π.
Ἀλεξόπουλος

»

»

-

νά σφαλισθῇ ἕν παράθυρον
γειτνιάζον ὡς βλάπτον αὐτόν καί τά
ἐνυπάρχοντα.

80

Π. Σαµπαζιώτης

»

»

-

ὁµολογεῖ τό πρός Σ. ∆ασκαλόπουλον
χρέος του, πλήν ζητεῖ ἐνοίκιον
ὀφειλόµενον.

-

διά νά ὑποχρεωθοῦν οἱ σύντροφοί
του Κύριοι Γ. Κρητικός, Ἰωάννης
Σµυρναῖος καί ∆. Ἰωαννίτης νά
παρουσιάσουν λο[γαριασ]µόν τῆς
συντροφίας.

81

Κωσµᾶς
Σµυρναῖος

Ἰούλιος

18
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Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἠµέρα

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

»
[Ἰούλιος]

19

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Π. Πολίτης εἰς
ἀπόδοσιν τό ὀφειλόµενον.

Π. Ν. Κάνδρος

»

»

-

νά ἐµποδισθῇ ἡ µετακόµισις ἑνός
βαγενίου µποτσῶν, 1300.

83

Ἀν. Πελοπίδης

»

»

-

διευθύνει ἀναφοράν ἐσώκλειστον
πρός τόν Σεβαστόν ἔκτακτον
Ἐπίτροπον.

84

Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλος

»

»

-

διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἠλία
Ἠλιόπουλου.

85

Ν. Π.
Ἀλεξόπουλος

»

»

-

νά ὑποχρεωθοῦν οἱ Ταµποῦροι νά
ἐκκενώσουν τό διά βίας κρατούµενον
οἰκίδιόν του.

86

Ἰωάννης Χατζῆ
Νικολῆς Χῖος

»

»

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ περιβολάρης
Βούλγαρης εἰς ἀπόδοσιν τῆς
γενοµένης ζηµίας πρός αὐτόν παρ’
αὐτοῦ.

87

Ἐλένη τοῦ
Στέργιου

»

»

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἰω. Χατζῆ Νικολῆς
Χῖος εἰς πληρωµήν γρόσια 80 χρέους.

88

οἱ ἐπίτροποι τῆς
Ἁγίας Τριάδος Χ.
Σάββας, Εὐστάθιος
Τσάλης καί Γ.
Σωτηρόπουλος

»

»

-

νά ἐµποδισθῶσιν οἱ κατοικήσαντες εἰς
τά πλησίον τῆς ἐκκλησίας οἰκίδια.

89

Κωνστ.
∆ελιγιάννης

»

20

-

νά τῷ δοθῇ ἀντίγραφον τῆς
ἀναφορᾶς του.

90

οἱ πολῖται
Ναυπλίου

»

»

-

ζητοῦν νά πολιτογραφηθῇ ὁ
Βικέντιος Πίζας.

91

∆. Περοῦκας

»

»

-

διαµαρτύρεται κατά τοῦ Εὐστρατίου
Ἀϊβαλιώτη.

92

-

-

-

-

-/

93

-

-

-

-

-

94

Εὐθύµιος
Ἰωάννης ῾Ράπτης

Ἰούλιος

21

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

81

Θ. Ζαχαρίας

82

95

ὑπουργεῖον τῆς
οἰκονοµίας

1824
9µβριος

21

Περίληψις

ἀποκαθιστᾷ τόν Μαστοσῆµον Ζόϊ
ἐπίτροπόν του εἰς σύναξιν βερεσεδίων
του.
Περίοδος
Γ.
ἔγγραφον ἰδιοκτησίας τοῦ Νικήτα
ἀρι- Κάλλα.
θµός
67
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Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἠµέρα

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Περίληψις

Ἰούλιος

23

-

ζητεῖ ἀντίγραφον ἐπικυρωµένον
τοῦ παρουσιαζοµένου πρωτοτύπου
ἐγγράφου καί τήν ἐπιστροφήν
τούτου.

Ἰωάννης
Σαράντου

»

»

-

νά θεωρηθῇ ἡ µεταξύ τούτου καί
τοῦ Κυρίου Μανολίου Ἱεροµνήµονος
διαφορά.

98

Θεοδωράκης
Κωνσταντίνου

»

-

-

νά ἐκβληθῇ τῆς φυλακῆς καί δίδει
χρεωστικήν ὁµολογίαν.

99

Α. Σ. Χαραλάµπης

»

19

-

ἀπαντᾷ εἰς τό ὑπ’ ἀριθµόν 68
ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τοῦ Νότη
Μπότσαρη.

100

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

102

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

-

104

Στάµος
∆ασκαλόπουλος

Ἰούλιος

23

-

νά ἀποδώσῃ ὁ Π. Σαµπαζιώτης τό
χρέος του.

105

Μισεγιάννης
Σαράντου

»

»

-

νά κατασταθῶσιν ἐπικριταί περί τῆς
µεταξύ Ἐµ. Ἱεροµνήµονα διαφορᾶς.

106

Ζαχαρίας
Παναγιώτη

»

22

-

νά ὑποχρεωθώσιν οἱ ἐνοικιαστές του
εἰς ἀπόδοσιν ἐνοικίου.

107

-

-

-

-

-

108

Β. Πίζας

»

»

-

ἀπαντᾷ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 39
πολιτογράφησίν του.

109

Ζαχαρίας
Παναγιώτου

»

»

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐνοικιαστῆς του
Χατζῆ Ἀποστόλης Θεσσαλονικεύς εἱς
ἀπόδοσιν ἐνοικίου.

110

Ζωή Ἰωάννου
∆ασκαλοπούλου

Ἰούλιος

24

-

ὅτι κατῳκησεν εἰς τήν οἰκίαν του
προσκληθεῖσα παρ’ αὐτῶ. /

111

Εὐαγγέλης
Ποταµιάνος

Ἰουλίου

23

-

νά πωληθῶσιν τά ἐνδύµατα τοῦ
Πάνου πρός πληρωµήν χρέους.

112

οἱ Κύριοι τοῦ
χωρίου Κιβέρι

»

24

-

νά δοθῶσιν δύο λυνοί ἀνήκοντες εἰς
τό χωρίον ὡς κατακρατούµενοι ἀπό
τόν ἐπιστάτην τῶν Μύλων.

113

Σπήλιος Ἀναγνωστόπουλος

»

»

-

νά λυθῇ τό µεσέγγυον.

96

Γ. ∆αρειώτης

97

[ 88 ]

Ἀριθµός
Αὔξων

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἠµέρα

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

114

Α. Σ. Χαραλάµπης

»
[Ἰούλιος]

19

-

νά παραχωρήσῃ ὁ Νότης Βότσαρης
τό µερίδιον τοῦ χωρίου Κάνδιας.

115

Σπήλιος Ἀναγνωστόπουλος

»

18

-

νά λυθῇ τό µεσέγγυον.

116

Ἀθ.
Πανταζόπουλος
καί Γ.
Ἀγαλόπουλος

»

25

-

νά δοθῶσιν δύω ἀντίτυπα τῶν
παρουσιασθέντων πρωτοτύπων
παρά τοῦ Κυρίου Κ. Σεργιοπούλου,
πληρεξουσίων ἐγγράφων ἀνά ἕν
πρός τούς δύω.

116

Παρασκευᾶς
Σµυρναῖος

»

23

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἀνδρέας Πολυγένης
ν’ ἀποδώσῃ τό χρέος του.

117

Κ. Στεργιόπουλος
και Ἀθ.
Πανταζόπουλος

»

25

-

ζητοῦν ἐπικύρωσιν ὑπογραφῆς.

118

-

-

-

-

-

119

-

-

-

-

-

120

ἡ ∆ηµογεροντική
Ἐπιτροπή
Σπετσῶν

»

25

197

121

Ἀνδριανός
Γεωργίου

»

26

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Σταῦρος
Καζάκογλους εἰς ἀπόδοσιν χρέους
του.

122

οἱ φύλακες τοῦ
Κυρίου Πέτρου
Μαρκέζη

»

24

-

ζητοῦν τόν µισθόν 21 ἡµερῶν.

123

Ἀντώνιος
Τοσσαρόπουλος

Ἰούλιος

26

-

νά τιµωρηθῇ ὁ Ἠλίας Ἠλιακόπουλος
διά τήν κλοπήν του καί καταδικασθῇ
δι’ ὅλας τάς ζηµίας.

124

οἱ κάτοικοι
τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς

»

»

-

ζητοῦν ἄδειαν ἀναχωρήσεως.

125

Ἠλίας
Ἠλιακόπουλος

»

25

-

ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 37
διαµαρτύρησιν τοῦ τοῦ Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλου.

126

∆. Σαλταφέρος

»

26

-

διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἰ. Φικιώτη
ζητῶν ἐξόφλησιν χρέους. /

127

Σµαραγδῆ Κ.
Μιχαλοπούλου

Ἰούλιος

27

-

προσκαλοῦσα τήν Λυµπέραιναν
Τριπολιτσότισσαν εἰς αἱρετοκρισίαν
δι’ ἕν δακτυλίδιον καί λοιπά.

[ 89 ]

Περίληψις

ἐσωκλείει ἀντίγραφον
διαµαρτυρήσεως τοῦ Κυρίου Ἰωάννου
Ἀγγελόπουλου κατά τοῦ Στρατηγοῦ
Θεοδώρου Γρίβα.

Ἀριθµός
Αὔξων

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἠµέρα

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

128

Μαγδάλω
Ἰωάννου Τσιάγκα
σύζυγος

»
[Ἰουλίου]

25

-

-

129

Μαγδάλω
Ἰωάννου Τσιάγκα
σύζυγος

»

25

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἰωάννης Σκέντερης
εἰς ἀπόδοσιν γροσίων 200.

130

Σ. Μεταξᾶς
Λευκάδιος

»

26

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Παπαµελᾶς νά
παραχωρήσῃ τήν οἰκίαν καί λοιπάς
ζηµίας.

131

-

-

-

-

-

Περίληψις

132

Γ. Ἀλεβιζόπουλος

»

27

-

νά ἐπικυρωθῇ ἡ ὁµολογία τοῦ Ἰ.
Μεριτοπούλου Σµυρναίου, ἤ νά τοῦ
δοθῇ ἀποδεικτικόν ὅτι ἐνώπιον τῆς
∆ηµογεροντίας ἀνεγνώρισε τό χρέος
του.

133

-

-

-

-

-

134

Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλος

»

27

-

νά τῷ ἐπιστραφῶσι τά ἔγγραφα τῆς
ἀναφορᾶς του.

135

Χρῆστος ῾Ράπτης

»

28

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Γ. Ἀσπροποταµίτης
εἰς πλωρωµήν τοῦ χρέους του.

136

Π. Σαµπαζιώτης

Ἰούλιος

27

-

καταθέτει 127 γρόσια διά νά
θεωρηθῇ ἡ µεταξύ αὐτοῦ καί Σ.
∆ασκαλόπουλου διαφορά.

137

Θ. Γρίβας

»

»

-

ἀπαντᾷ εἰς τήν ὑπ’ ἁριθµόν 63
πρόσκλησιν ∆ιαµαρτυρήσεως τοῦ
Ἰωάννου Ἀγγελόπουλου.

138

∆ιονύσιος
Τοποτηρητής
Ναυπλίας

»

28

-

νά τῷ δοθῇ ἄδεια, ὥστε γενοµένης
µονοκκλησίας νά κάµῃ δίσκον πρός
ἐξοικονόµησίν του.

139

Σταῦρος
Νταλµάτσας

»

23

-

νά ἐπικυρωθῇ ἕν πωλητήριον.

140

Νικολοῦ Ξαγοῦ

»

28

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Ἀναστάσιος
Βαρβάρης εἰς πληρωµήν γροσίων
819, χρέους του.

141

Π. Τσακίρης καί
Π. ∆οτόρενα

»

»

-

διαµαρτύρησις κατά τοῦ Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλου.

142

-

-

-

-

-

143

ὁ ἔκτακτος
ἐπίτροπος Ν.
Καλλέργης

»

28

1273
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νά ὑποχρεωθῇ ὁ Π. Μαρκέζης νά
πληρώσῃ τούς στρατιώτας του

Ἀριθµός
Αὐτοῦ

Ἠµέρα

Εἶδος τοῦ
ἐγγράφου

Ἡµεροµηνία
αὐτοῦ

Ἀριθµός
Αὔξων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Περίληψις

144

ὁ Προσωρινός
ἀστυνόµος
Ἐµ. ῾Ρενιέρης

145

Μισεγιάννης
Σαράντου

»

30

-

νά καθυποβληθῇ ο Κύριος
Κωνσταντῖνος Τσάτσος εἰς θεώρησιν
τῆς διαφορᾶς των./

146

Σταῦρος
Νταλµάτσας

Ἰούλιος

30

-

νά θεωρηθῇ ἡ µεταξύ αὑτοῦ και
Β. ῾Ρουµελιώτου διαφορά.

147

-

-

-

-

-

148

Ἰωάννης
Κατοπώδης

»

30

-

ζητεῖ πληρωµήν κριθαρίου, δόσας
αὐτό εἰς τόν µακαρίτην στρατηγόν
Ἰωάννην Γεωργίου Πέπα.

149

Χρῆστος Βλάσης

»

»

-

ζητεῖ ἐπικύρωσιν τῆς ὑπογραφῆς Ἀντ.
Πελοπίδα.

150

∆. Βαφιόπουλος

»

28

-

ζητεῖ πληρωµήν γροσίων 1350.

151

Χρῆστος Μόρτης

Ἰούλιος

30

-

νά πληρώσῃ ὁ Χατζῆ Πολίτης
Καµπούρης τά ὅσα τοῦ χρεωστεῖ.

152

Ἰωάννης
Σαράντου

»

»

-

διαµαρτύρησις κατά τοῦ
Κωνσταντίνου Τσάτσου.

153

Μαρία Παπᾶ
Ἰωάννου

»

»

-

περικλείουσα ἕξ ἔγγραφα εἰς
ἐνέργειαν τῆς µεταξύ αὐτῆς καί Παπα
Ἀντώνενας διαφορᾶς.

154

Γ. Μ.
Ἀντωνόπουλος

»

28

-

νά ὑποχρεωθοῦν οἱ ἐνοικιαστές τοῦ
Ζαράντου Παπαχρηστόπουλου εἰς
πληρωµή τοῦ ἐνοικίου.

155

Ἀνδρέας
Σµυρναῖος

»

31

-

νά ἐπικυρωθῇ ἡ ὑπογραφή τοῦ
Σταύρου Γρίβα.

156

Κωσµᾶς Ἰωάννου

»

30

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Χατζῆ Χρυσοχόος
εἰς πληρωµήν τοῦ χρέους του.

157

Νικόλαος Σάλας

»

31

-

νά ὑποχρεωθῇ ὁ Σπήλιος
Ἀναγνωστόπουλος νά πληρώσῃ τό
χρέος.

158

Γ. Γιλεβαντόπουλος

-

νά διαταχθῇ ὁ Κουραχάνης νά
ἀποδώσῃ τό ὁποῖον κατακρατεῖ χρέος
τοῦ Γ. Σταµατελόπουλου εἰς τόν Π.
Ἁρµιριώτην.

»
»
[Ἰουλίου] [28]

»

»

115

ἀπαντᾷ εἰς τήν διεύθυνσιν τῆς
ἀναφορᾶς τοῦ Ἰ. Κατωπόδη.

Ακολουθούν και άλλες εγγραφές μέχρι τον αριθμό 1271/31-12-1828, τις οποίες
παραλείψαμε και για λόγους οικονομίας. Βλ. σχετικά «Εισαγωγή», υποσημείωση
153.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 1 Αυγούστου 182826 Μαρτίου 1829

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
εισερχοµένων εγγράφων

2.1.2 ( 10 )

Ραµµένο φυλλάδιο, 325 Χ 204
Φύλλα 1-137 (λευκά 1-15 και 137)

1828
Πρωτόκολλον τῶν Εισερχοµένων τῆς Ἐπαρχιακῆς ∆ηµογεροντίας
28 Ἰουνίου
[μεταγενέστερη αναγραφή]: ἔτους 1928 και 18291/
[μεταγενέστερη αναγραφή]: Τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίας τῶν ἐτῶν 1928 και 18292/
Αὐγ[oύστου] 1 1828

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

1

159

[Περίληψη εγγράφου]

∆ηµογεροντία τῆς κωµοπόλεως Ἁγίου Ἰωάννου. εἰδοποιεῖ τό
ἐγγίζον τοῦ τρυγητοῦ εἰς Ἄστρος, διά νά εἰδοποιηθοῦν ὅσοι τῶν
ἀγοραστῶν ἐπιθυµοῦν νά ἀγοράσουν µοῦστον ὑπ’ ἀριθµόν 1393.

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

[Αυγούστου]

Μήν Αὔγουστος [1828]3

104

Η κεφαλίδα υπάρχει στο εξώφυλλο
Τα φύλλα 1-15 δεν είναι γραμμένα. Είναι πιθανό να τα άφησαν λευκά, για να γράψουν τις
περιλήψεις των εισερχομένων εγγράφων με αύξοντα αριθμό 1-158 (για τις καταγραφές αυτών
των εγγράφων βλ. φ. 2.1.1)
3
Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η ημέρα παραλαβής του εγγράφου· στη δεύτερη ο αριθμός που λαμβάνει το εισερχόμενο έγγραφο· στην τρίτη περίληψη του περιεχομένου του
εγγράφου. Σε κάποιες περιλήψεις εγγράφων που προέρχονται από Αρχές υπάρχει και ένας
αριθμός. Πρόκειται για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αποστέλλουσας Αρχής. Στην τέταρτη
στήλη αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εξερχομένου εγγράφου.
1
2
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Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας, 1η Αυγούστου 1828 (φ.2.1.2).

[1]

2

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Αυγούστου]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

160

Εὐθύµιος Ἰωαννίτης ῾Ράπτης. ἐπειδή ἔχει νά λαµβάνῃ ἀπό
ῥουχικά τά ὁποῖα κατεσκεύασεν τοῦ Μακαρίτου Ἰωάννου Πέτα,
ζητεῖ συνδροµήν νά λάβῃ ἀπό τά πωλούµενα πράγµατα τοῦ Πέτα,
τά ὅσα τόν λείπονται.

161

Κωνσταντῖνος Στεργιόπουλος. ζητεῖ νά σταλῶσιν τά ἀντίτυπα
τριῶν παρουσιάζοµένων ἐγγράφων ὡς καί τό ἀντίτυπον τῆς
ἀναφορᾶς του πρός τόν κύριον Λ. Κιάφαν. ὡς ἕτερον ἀντίγραφον
τῆς ἀναφορᾶς του νά ἔχῃ ὁ ἴδιος.

97, 98

162

∆ηµήτριος Χαύτας. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἀπολυθῇ τῆς φυλακῆς
ἑωσοῦ συνάξει τά ὅσα τοῦ χρεωστοῦν.

99

163

Γεώργιος Πετρόπουλος. ἀπαντῶν την διαµαρτύρησιν τοῦ ∆.
Σαλταφέρου ζητεῖ νά δοθοῦν τά ἀµοιβαῖα ἀντίγραφα αὐτῆς.

100,
101

164

Ἰωάννης Γ. Ἰατρός καί Μανώλ. Ν. Μανουσάκης. ἐξαιτοῦνται νά
µή πληρώσουν διπλοῦν ∆ασµόν δι’ ἕν καί τό αὐτό πρᾶγµα. /

165

∆ιάφοροι κρασοπῶλοι. ἐξαιτοῦνται νά εἰδοποιηθοῦν οἱ ἐν Ἄστρει
καί οἱ εἰς τά Πραστιώτικα ὅτι µετά τῆς Παναγίας εἶναι ἡ ἀπ’
ἀρχῆς συνήθεια νά ἐµβαίνουν εἰς τόν τρυγητόν. Ἔτι ἐξαιτοῦνται
τοῦ νά µήν ἐµπορῇ τις πρίν τοῦ καιροῦ να ὑπάγῃ µέ βουτζιᾶ εἰς
ἐκεῖνα τά µέρη.

104

166

Θεοδωροῦ Ταµπακόνυµφη. ἐξαιτεῖται ν’ ἐξαχθῆ ἀντίτυπον ἑνός
παρουσιαζοµένου γράµµατος µέ ὑπογραφήν γνωστήν τοῦ Χ.
Παππα Θεοδωρόπουλου.

102

167

Νικολῆς Καζάζης. ἐνάγει τόν Τασσούλαν ὅτι δέν ὑπήκουσεν εἰς
τήν ἀπόφασιν τῆς ∆ηµογεροντίας.

103

168

∆ηµήτρης Λύµας Χῖος. ἐνάγει τούς ἐπιτρόπους τῆς Παναγίας τοῦ
νά τόν ἀπελευθερώσουν δι’ ὅσα τοῦ χρεωστοῦν ἡµεροµίσθια διά
τό ὁποῖον ἐκ συµφωνίας ἐκατασκεύασεν τέµπλεον.

169

ἔµποροι Ναυπλίου. ἐξαιτοῦνται ἀπό τα 10 παράδες τοῖς ἑκατόν
συναζόµενα το ἥµισι, διά νά τίθωνται εἰς τό ἐµπορικόν ταµεῖον,
ὡς νά ληφθῆ καί τοῦ ἐφόρου τοῦ Νοσοκοµείου λογαριασµός δι’
αὐτά ἀπ’ ἀρχῆς.

108

170

Μέρος Πολιτῶν. ὅσοι συνεισέφεραν εἰς τήν χρηµατικήν
τράπεζαν, ἐξαιτοῦνται τά ἀνήκοντα παρά / τῆς ἐθνικῆς τραπέζης
ἀποδεικτικά.

109

171

ἔκτακτος Ἀργολιδος ἐπίτροπος. ζητεῖ πληροφορίαν τῶν κατά τήν
ἐπαρχίαν Ναυπλίου ἐθνικῶν ἐλαιῶν ὑπ’ ἀριθµόν 1319.

172

Μιχαήλ Ἰατρός. εξαιτεῖται νά ερωτηθῆ ὁ Χ. Βακοπουλος δι’ ὅσα
τοῦ ἀναγγέλει ὁ Ν. Σαλταφέρος περί τοῦ συντροφικοῦ τοίχους,
ὡς να στέλνουν εἰς παρατήρησιν καί παρά τῆς ∆ηµογεροντίας ἄν
δέν βλάπτει τον πλησίον νά κάµῃ τήν οἰκοδοµήν.
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173

Γ. Ἀγαλλόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐξαχθοῦν ἀπό δύω τά ὁποῖα
παρουσίασεν ἔγγραφα τῆς Γραµµατείας τῆς οἰκονοµίας, δύο
ἀντίτυπα.

174

Τζόγια Κρεββατοποῦλα καί Εὐδοκία Π. Κρεββατοῦ. ἐξαιτοῦνται νά
ἐξασφαλισθοῦν ὅλα τά κατάστιχα τοῦ Μακαρίτου Π. Κρεβατᾶ, τά
110
ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς Τζιρίγον καί ἤδη ἐκοµίσθησαν, καθώς καί
τά τοῦ Π. Γραµµατικάκη ὡς συντρόφου τοῦ ἰδίου.

175

ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. προσκαλεῖ νά ἀκυρωθοῦν τά
ὁποῖα ἐπικυρώθησαν κατά τό γνήσιον τῶν ὑπογρα / φῶν δύω
συµφωνητικά µεταξύ Πολυδώρου καί συζύγου του ὡς ἄκυρα.

3

176

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀπαντῶν τήν διά τοῦ
Γραµµατικοπούλου ὑπόθεσιν διορίζει, ἄν τά µέρη εἶναι σύµφωνα,
νά θεωρηθῇ ἡ διαφορά των δι’ αἱρετοκρισίας.

107

3

177

Ἀναστάσιος Σερασταβόπουλος. διαµαρτύρεται κατά τῆς
Σµαραγδῆς Μιχαλοπούλου.

111,
112

178

Ἠλίας Γραµµατικόπουλος. προβάλλει ὅτι ἡ Μαρία παππά
Ἰωάννου δέχεται αἱρετοκρισίαν.

179

Ἰωάννης Ἠλία Φλέσσα. ἐγκαλεῖ τόν ∆ηµητράκην Λειβαδίτην διά
χρέος πηγάζον ἀπό ἐνοίκιον.

180

Παναγ. Σαµπαζιώτης. ζητεῖ νά ὑποβληθῆ ὁ δόκτορ Στάµος
∆ασκαλόπουλος εἰς αἱρετοκρισίαν, µή εὐχαριστούµενος εἰς τήν
τῆς ∆ηµογεροντίας συµβίβασιν.

181

Ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. διευθύνει σχέδιον, περί τῶν
ἐγγράφων τῆς ἰδιοκτησίας τῶν πλοίων τά ὁποῖα πρέπει νά
προηγηθοῦν τοῦ ∆ιπλώµατος κατά [τό] 140 ψήφισµα. /

3

182

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἐγκλείει δύω ἀντίγραφα πρός
κοινοποίησιν τοῦ Ἰωάννου Ζωϊοπούλου, καί Κων. Τραπόζου παρά
Α. Μελιζα καί Γ. Νικολάου.

113,
114,
115

4

183

Κωνσταντῖνος Θεοχαρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐξαχθοῦν ἀντίτυπα
4 τῶν ὁποίων παρουσιάζει πρωτοτύπων ἐγγράφων.

117

184

Ἰωάννης Κατοπόδης. ἐνάγει διά χρέος ταλλήρων διστήλων 24
τήν Γιαννοῦ Βαρβάτεναν.

134

185

αἱρετοί Κριταί Ι. Μάγνης καί Γ. Παππαδουλ.. ἐκδίδουν ἀπόφασιν
118
ἐπί τῆς διαφορᾶς τοῦ Κοσµᾶ Ἰωάννου καί Ἀναστασίου Θεοδώρου.

186

Κοσµᾶς Σµυρναῖος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῇ ὁ Γάτζης διά τό
ντουφέκι του.

121

187

∆. Σαλταφέρος. ἀπαντᾶ τήν ἀπάντησιν τοῦ Γ. Πετρόπουλου
ἀντιδιαµαρτυρούµενος.

122,
123

3
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188

Χ. Μπακόπουλος. ἀποκρίνεται ὅσα τοῦ ἔγραψεν ὁ Ν. Σαλταφέρης
εἰς ὁδηγίαν τοῦ Μ. Ἰατροῦ. /

189

Ἰωάννης Καλοµηρόπουλος. ἐνάγει τόν Νικόλαον Γιαννάκου περί
ἀποζηµιώσεως.

190

Μαρία Π. Ἰατροῦ. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῇ ἡ πενθερά της
Γραµµατικοπούλου νά θεωρήσουν τήν διαφοράν των. Ἄν δέν
στέργῃ εἰς τήν πρώτην ἀπόφασιν, τήν ὁποίαν ἔκαµαν οἱ ἀπό
τό µέρος των, ὡς νά ὑποχρεωθῆ νά µήν ἀναχωρήσῃ πρίν τῆς
θεωρήσεως.

191

∆ιονύσιος Ἱεροδιάκονος Ἱβηρίτης. ἐξαιτεῖται ἕν κατοίκηµα εἰς
Σχολεῖον δι’ ἐκπαίδευσιν τῶν ὁποίων διδάσκει νέους.

192

Ἰωάννης Κουτζόπουλος. ἐνάγει τόν Σωτῆρον Τζελίκαν διά γρόσια
200.

193

Κωνσταντῖνος Παππαζαφειρόπουλος. ἐξαιτεῖται ἄδειαν νά
ἐπιθέσῃ κατ’ ἔµπροσθεν τοῦ ὑπ’ ἀριθµόν 22 ἐργαστηρίου µερικά
σανίδια, πρός ἐµπόδισιν τοῦ ἠλίου καί ἀνέµου, ἐπειδή καί πάρα
πολύ ἐνοχλεῖται.

194

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν 106
ἀναφορἀν / ὁρίζει ὅτι οἱ ἀναφερόµενοι ἔµποροι πρέπει νά
ἐξακολουθήσουν τον περί ∆ασµοῦ ἐκδοθέντα Νόµον, ὁ ὁποῖος
ἐπεκυρώθη καί παρά τῆς Αὐτοῦ ἐξοχότητος4.

195

Πίζας. εἰδοποιεῖ ὅτι διορισθη ἐπιτροπική τοῦ αου φρουράρχου
κυρίου Ἑϊδέκ ἀπό τόν ἴδιον.

196

∆ηµογεροντία Σπετζῶν. ὑπ’ ἀριθµόν 209. ἐγκλείει βαν
διαµαρτύρησιν τοῦ Ἰωάννου Ἀγγελόπουλου, κατά τοῦ Θ. Γρίβα.

197

Ἀντώνιος Ξύδης . ἐνάγει τους Κεραµιδάδες Μῆτρον καί
Ν. Σκορδαρᾶ εὑρισκοµένους εἰς Γλυκιᾶν διά παράβασιν
συµφωνητικοῦ.

198

Σπυρίδων Μεταξᾶς. ἐξαιτεῖται ν’ ἀπολυθῆ τήν ἐγγύησιν τήν
ὁποίαν διά 70 γρόσια ἔδωκεν τά ὀποῖα χρεωστεῖ ὁ Γιαννακός
Ἠλιόπουλος.

133

199

Σ. ∆. Σπηλιοτόπουλος. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Μπενιζέλου
Ἀληφεροπούλου. /

136,
137

200

χῆρα τοῦ Γιάννη Βαρβάτου. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἔναξιν τοῦ
Κατοπόδη.

201

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀπαντᾶ τάς ὑπ’ ἀριθµόν 108.
109. 120. 125. καί 127 ἀναφοράς τῆς ∆ηµογεροντίας.

7

8

4
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129,
130

Πρόκειται για τους εμπόρους Μ. Ιατρού, Ι. Ιατρού καί Ν. Μανουσάκη (βλ. φ. 2.1.1.194).
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202

Κωνσταντῖνος Σταθόπουλος. ἐξαιτεῖται ὡς ἐπίτροπος Χατζῆ
Ἑλισσάβετ νά παραλάβῃ τήν οὐσίαν της, ἥτις µένει παρά τήν
ἀστυνοµίαν ἐναποτιθειµένη ἐκ τοῦ Ἀπόστολου Γουναρόπουλου.

138

203

Ἐµµ. Ἱεροµνήµων. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον
τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Λουκᾶ Χρήστου Παππαδοῦκα
ἐνδιαλαµβανοµένης εἰς ἕν µαρτυρικόν.

143

204

Χατζῆ ∆ηµήτρενα Ἀγαλλοπούλου. ἀναφεροµένη ἀπαντᾶ εἰς
τήν ὑπ’ ἀριθµόν 128 πρόσκλησιν. προβάλλει ὅτι καµµία δέν
προηγήθη συµφωνία µεταξύ αὐτῆς καί τῶν ἀνδρ[αδέλ]φων.

205

Παναγ. Κατσίµπαλης, καί Ν. ∆ηµητρίου. ἐγκαλοῦν τόν ∆ηµήτριον
Χειµαριώτην διά ἄλευρα./

206

∆ηµήτριος Καρονόπουλος. ἐνάγει τόν Σπύλιον
Ἀναγνωστόπουλον διά χρέη γρόσια 29,10.

207

Γιαννακός Γεωργίου. ἐνάγει | διά ὅσα τοῦ χρεωστοῦνται | τόν Γ.
Ὀρφανίδην.

150

208

Μαρία Παππᾶ Ἰωάννου. διαµαρτυρουµένη ζητεῖ νά τεθῶσιν ὑπό
ὑποθήκην τά ἀπερασµένα ὡς και τό ἐφετεινόν εἰσόδηµα τῆς
διαφιλονεικουµένης ἀµπέλου.

ἀριθµοί
142,
144

209

Μ. Ἰατρός. ζητεῖ νά κάµη ἀρχήν τῆς οἰκοδοµῆς ἀφοῦ και ὁ κύριος
Ν. Σαλταφέρης ὁ πλησιάζων δεν γράφει ἀλλ’ οὔτε ἀποκρίνεται.

210

Ἐκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ∆ιορίζει νά µένουν ὑπό
µεσέγγυον καί παρακαταθήκην τά ὅσα χρήµατα ἔδωσεν ὁ Χ.
Παπαδόπουλου .... τά ὅσα ὁφείλει νά δίδῃ πρός τόν κύριον
Σπηλιοτόπουλον διά λογαριασµόν τῆς Ταµπακονύµφης ἑωσοῦ
διαλυθῆ ἡ µεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Προκοπίου, οἷος µεσεγγυᾷ,
διαφορά. /

211

Γιάννης Σταθόπουλου. ἐνάγει τόν Πέτρον ∆ιβάνην Ἀργεῖον δι’ ἕν
λουλούδιον.

212

∆ηµογεροντία ἐπαρχίας Ἄργους. προσκαλεῖ νά ὑποχρεωθῆ ὁ
Καχριµάνης νά ἐξωφλήσῃ τόν Πεπεµοῦντα.

213

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθμόν 132. ἐγκλείει τήν πρᾶξιν τήν
ὁποίαν ἔκαµεν εἰς τήν πώλησιν τῶν πραγµάτων τοῦ Ἰ. Πέτα κατά
λεπτοµέρειαν.

151

214

Μ. Ἰατρός. ἐξαιτεῖται τοῦ νά γενῆ σύγκρισις διά µετρήµατος τῆς
Καµάρας ἄν εἶναι σύµφωνος µέ τό ἀνά χεῖρας του πωλητήριον,
ὑποτιθέµενος ὅτι κατέχεται µισήν πήχην ἀπό τον Ἰωάννην
Χριστόπουλον, γειτνιάζοντα µέ τήν Καµάραν, τῆς ὁποίας
ἠγόρασεν τόν τόπον του χωρίς µίαν ἀπόδειξιν περί τούτου.

145

8

9
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215

Ἠλίας Γ. Λίτζα. ἐνάγει ὡς ἐπίτροπον τοῦ χρεωστοῦντος πρός
αὐτόν Γ. ῾Ρετζίναν.

216

Ἠλίας Γραµµατικόπουλος. τόν ∆ηµήτριον Καλαντζήν, διότι
ἐδέχθη ἐνέχυρον τό ξένον πρᾶγµα τό ὁποῖον δέν εἶναι τοῦ
Ζέγγελε. /

217

Παναγ. Τσακίρη καί Παναγ. ∆οτόρενα. διαµαρτύρονται κατά τοῦ
Στάθη Χρηστόπουλου, διότι µένει ἀκατάσκευον τό λουτρόν, ὡς ἐκ
συµφωνίας .

218

Ἀντώνιος Πελοπίδας. ἀξαιτεῖται ἡ ἐσωκλειοµένη ἀναφοράν του
πρός τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον τῆς Ἀργολίδος, νά διευθυνθῆ ὡς
καί νά ἔχῃ καί τό αὐτῆς ἀντίγραφον.

219

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 133. ἀποστέλλει τά γρόσια
1164,4 ὅσα ἐσύναξεν ἀπό τήν πώλησην τῶν ἐνδυµάτων τοῦ
Πέτα.

220

Σµαραγδῆ Μιχαλοπούλου. ἀπαντούσα τήν διαµαρτύρησιν τοῦ
Ἀναστασίου ἀντιδιαµαρτύρεται.

221

Ἰωάννης Παπαδόπουλος. ἐξαιτεῖται ν’ ἀπέλθῃ µέ φύλακας ὡς
πρός τήν προφύλαξην τῆς ὑγείας, εἰς τήν ἁγίαν Μονήν, διά νά
παραλάβῃ τά ὅσα πράγµατα ἀφῆκεν ἐκεῖ ἡ ἀποθανούσα γυναῖκα
του.

222

ἐκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 1412. συνοδεύει
ἀντίγραφον πρακτικῶν τῆς ἐκλογῆς τῆς ἐπαρχιακῆς
∆ηµογεροντίας Ναυπλίου ὡς εἰδοποιεῖ τήν ἐκλογήν τοῦ
ἐκλεχθέντος Ν. Π[απ]αλεξόπουλου καί ∆. Θεοδωρόπουλου. /

223

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀπαντῶν τάς ὑπ’ ἀριθµόν 141 και
142 ἀναφοράς τῆς ∆ηµογεροντίας. ἀφ..ερεῖ τήν µετακάλεσιν τῶν
ἐναγοµένων παρά τοῦ Ξύδι, ὡς καί τήν θεώρησιν τῆς τοιαύτης
διαφορας. ὅτι ἄν στέρξει καί ἡ παπ’ Ἀντώνενα νά διαλυθῆ ἡ
διαφορά αὐτῆς µέ τήν Μαρίαν παππᾶ Ἰωάννου δι’ αἱρετοκρισίας
ἤ δέ νά ἀναβληθή εἰς τήν σύστασιν τῶν δικαστηρίων παυσούσης
κάθε ἀπαιτήσεως τῆς ἐναγούσης.

224

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. κοινοποιεῖ τήν ἀναχώρησίν του
δίδων καί εἰδικάς τινάς ὁδηγίας προσκαλῶν τήν ἐπαρχιακήν
∆ηµογεροντίαν ἐπιφορτίζει νά κάµωµεν καί σύνταξιν δύω
ὁµολογιῶν.

225

ἔκτακτος επίτροπος. διευθύνει εἰς τήν ἐπαρχιακήν
∆ηµογεροντίαν νά ἐρευνήσῃ ἀκριβῶς ἄν τῷ ὄντι ἡ ἀναφεροµένη
Κιουράνα ἔχει ἐγκονόν τό πεδίον καί νά ἀναφέρῃ. /

9

10

11

12
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226

Γ. Ἀγαλλόπουλος καί Λαµπρινίδης Κωνσταντινίδης. ἐγκαλοῦν
τόν ἐκ ∆αλαµανάρας Ἀθανάσιον Γκούµαν βοσκόν.

227

῾Ρήγας Παλαµίδης. ἐξαιτεῖται νά λάβῃ ἵσα ἐξ ἴσων τῶν ὁποίων
παρουσιάζει δύω ἐγγράφων.

228

Γιάννης Πότρης καί λοιποί. ἐνάγουν βαρέως τόν Ἀναγνώστην
Λιατόπουλον.

229

Κωνστ. Κοντόπουλος. ἐνάγει τόν Γ. ∆ουράνον.

230

Θεοδωρῆς Κοζάκης. ἐνάγει τον Μῆτρον Κωτῆραν.

231

Μῆτρος Σκαγιαννης. ἐνάγει τόν µάστρ. Ἀδριανόν τέκτονα διά
χρέη.

232

Πέτρος Θανασούλιας. ἐξαιτεῖται τακτικόν ἔγγραφον τῆς
ἰδιοκτησίας τοῦ πλοιαρίου ἄγιος Νικόλαος διά νά ἐφοδιασθῆ ἐφ’
ὅθεν ἀνήκει ἑποµένως µέ τό ἀνῆκον δίπλωµα. /

233

Ἠλίας Γραµµατικόπουλος. ἐξαιτεῖται τάς προσκλήσεις τάς ὁποίας
ἔκαµεν ἡ ∆ηµογεροντία εἰς τήν ἔκτακτον ἐπιτροπείαν, καί τήν
αὐτήν ἀπάντησιν.

234

Π. Ποῦλος. προβάλλει ὅτι ὁ ἀξιωµατικός ὅστις θέλει παραλάβει τά
πολεµεφόδια θέλει δέ ἀποστείλει τήν ἀνήκουσαν ἀπόδειξιν πρός
τόν ἔκτακτον κατά τάς ∆υτικάς Σπορ[άδας] ἐπίτροπον.

235

Βασιλειάδης ἀστυνόµος Προαστείου5. εἰδοποιεῖ ὅτι ἀποστέλλονται
εἰς τό ὑγιειονοµεῖον οἱ ἐναγόµενοι Σκορδαράδες.

236

Ν. Σάλας. ἐξαιτεῖται ἀντίγραφον ἑνός πωλητηρίου
ἐπιβεβαιωµένου παρά τοῦ λιµ[ενάρχου] καί ὑγιειονοµ[ου]
Ναυπλ[ίου].

237

Ἀναστ. Χηνόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά σταλθοῦν ἀντίγραφα
τῆς διαµαρτυρήσεως τῆς κυρίας Ζαφειρούλας Τρασκαζέλη τά
ὁποῖα κατά τῶν Λ. Γιαννουκόπουλον , Ἰ. Μεϊντανόπουλον, Μ.
Ἰατρόν, καί Ἀλβανάκην, ἔκαµεν διά τήν ∆ηµογεροντίαν Σύρας,
νά διευθυνθῶσιν, πρός τόν Ἰ. Μεϊντανόπουλον καί Μ. Ἰατρόν.
ὡς νά δοθῆ καί εἰς αὐτόν ἕνα νά χρησιµεύει διά τήν ἰδίαν, ὡς
κάι ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἀναφεροµένου. ὡς ἐξαιτεῖται
νά µείνῃ καί τό πρωτότυπον τῆς / διαµαρτυρήσεώς του εἰς τό
ἀρχεῖον τῆς ∆ηµογεροντίας.

238

Μῆτρος Σκάγιαννης. ἐνάγει τόν Ν. Ι. Τέκτονα διά χρέος.

239

Παναγιώτενα τοῦ Σαρῆ. ἐνάγει τήν Χ[ατζη]θανάσαινα διά
ἐξόφλησιν χρεωστικῆς ὁµολογίας, τῆς ὁποίας παρουσιάζει το
πρωτότυπον.
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Μᾶρκος Χειροῦργος. παραπονεῖται κατά τοῦ ἐφόρου τοῦ
Νοσοκοµείου Στεφανίτζη, διότι δέν τοῦ δίδει τήν ἀνήκουσαν διά
τήν δούλευσίν του ἀπόδειξιν.

241

∆ηµ. Μ. ῾Ροϊδης. ζητεῖ γνώµην πῶς νά πράξῃ διά τήν
εὐκαίρωσιν τοῦ µαγαζείου τοῦ Μ. Κωτῆρα εἰς τό ὁποῖον ἔχει
ἐθνικόν ἄχυρον.

242

Ν. Γαλούρος. ἐνάγει τόν Χρῆστον Γαµπρουλᾶ. Ζητεῖ ν’
ἀποζηµιωθῆ διά τήν ζηµίαν τήν ὁποίαν τοῦ ἔγινε ἀπό τά ζῶα τοῦ
εἰρηµένου Χρήστου. /

243

Π. Ποῦλος. ὅτι δέν ἀνήκει εἰς τόν φρούραρχον ἡ περί τοῦ
πιασµένου µαγαζείου ἀπό ἄχυρα φροντίς.

244

Σ. Σπηλιοτόπουλος. προβάλλει ὅτι τά ἔδοκεν τά χρήµατα εἰς τήν
Θ. Ταµπακόνυµφην καί δέν εὑρίσκονται εἰς χεῖρας του διά νά τά
ἀποθέσῃ εἰς την ∆ηµογεροντίαν.

245

Βασιλειάδης ἀστυνόµος τοῦ Προαστείου. ἀναφέρει ὅτι ἐµπορεῖ
νά τεθῆ εἰς εὐκαίρωσιν τοῦ µαγαζίου τό ἐν αὐτῷ ἄχυρον εἰς µίαν
Σπηλιᾶν.

246

Γιαννούλα Λυµπερ[ιου] Μιχαλόπουλου. ἀπαντᾶ τήν
διαµαρτύρησιν τῆς Σµαραγδῆς Παπαµιχαλόπουλου.

247

Θ. Ταµπακόνυµφη.

248

∆. Λουκόπουλος. ὑγιονοµοφύλαξ τοῦ Προαστείου. ἀναφέρει
µερικά ὀνόµατα εἰς τά ὁποῖα δίδεται ἀδίκως ψωµί ./

249

Γ. Βάσως Σολιώτης ἀντί τοῦ Κωνστ. Σταθοπούλου. ἐνάγει τόν
∆ιαµαντήν Παναγιώτου διά δοσολειψίαν, γρόσια 193.

250

Γ. ∆. Ὀρφανίδης. ἀπαντᾶ τήν ἔναξιν τοῦ Γιαννακοῦ Γεωργίου
κοινοποιηθῆσαν του.

251

∆ιάφοροι ἐκ τοῦ Προαστείου ἐνδεεῖς. ἐξαιτοῦνται νά µεσιτεύσῃ
ἡ ∆ηµογεροντία πρός τόν ἔκτακτον [ἐπίτροπον] διά νά δοθῆ
ἡ ἄδεια νά λαµβάνουν τάς µερίδας τοῦ ψωµίου τάς ὁποίας
προελάµβαναν ὡς νά στείλῃ καί τήν αὐτῶν ἀναφοράν.

252

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διατάσει νά συµβιβάσει ἡ
∆ηµογεροντία τούς ἐνοικιαστάς τῆς Ἄρειας καί Κοφινίου µέ τούς
Κναφεῖς καί Κεραµεῖς οἱ ὁποῖοι ὑποχρεοῦνται νά δώσουν διά τά
ἐργαστήριά των καί καµήνια ὅ,τι προέδιδον εἰς τούς δεκατιστάς.

253

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὅτι κατά τήν ὑπ’ ἀριθµόν 986
ἐγκύκλιον τήν ἐπί τῆς οἰκονοµίας, ὁ περί βοσκηµάτων Νόµος
κρίνεται περιττός, διότι κατηργήθησαν τά βοσκήµατα ἀπό τήν
ἐθνικήν Συνέλευσιν. /
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254

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν
διά νά ἐπιστατήσουν δύω µέλη τῆς ἰδίας µετά τῶν Σ. Φωτοµάρα
καί Νότη εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ εἰς τάς ἀποθήκας τοῦ φρουρίου
εὑρισκοµένου παξιµαδίου.

255

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. νά δώσῃ ἡ ἐπαρχιακή
∆ηµογεροντία ἀποδεικτικόν περί τοῦ ὅσα ἐξώδευσεν εἰς
ἐπισκευήν πρός τόν Στάµ. Ἀντωνόπουλον ἀφοῦ παρατηρηθῶσιν
διά τοῦ ὀχυροµατοποιοῦ τά εἰς ἐπισκευήν τῆς οἰκίας ἐξοδευθέντα
καί σηµειωθῆ καί ἡ ἡµέρα κατά τήν ὁποίαν ἐµβῆκεν εἰς αὐτήν ὁ
κύριος Σ. Ἀντωνόπουλος.

256

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διορίζει νά συναχθοῦν διά τῆς
∆ηµογεροντίας τά ἀµπελιάτικα, ὡς νά καταγραφοῦν τά ἰδιόκτητα
καί ἐθνικά εἰς τήν ἐπαρχίαν ἀµπέλεια.

257

Λάζαρος ∆ρίτζας. λιµεν[άρχης] καί ὑγειον[όµος] Κρανιδίου.
εἰδοποιεῖ ὅτι ἔλαβεν τά µέ τόν Αναστάσιον ∆. Γεωργαντόπουλον,
διά τόν ἔκτα[κτον] εἰς Κρανίδι ἐπίτροπον γράµµατα.

258

∆. Μουρούζης. ἐνάγει διά δοσοληψίαν τόν Ἀναστάσιον καί
ἀδελφόν του Μᾶρκον Μαυροµάτες. /

259

Ἀνδρέας Καλαµίντζης Ὑδραῖος. διαµαρτύρεται περί τῆς στάσεως
τοῦ πλοίου του, κατά τοῦ Χατζῆ Κ. Γερακίτη.

260

Γρηγόριος ∆οροβίνης καί συντροφία. παραπονοῦνται κατά
τῶν κατοίκων τῶν χωρίων Μπόρτζια, Χαρβάτι καί Φύκτια, οἱ
ὁποῖοι ἀνθίστανται ν’ ἀποδώσουν τά τῶν χωρίων δικαιώµατα.
Θεωροῦνται δέ ἐνοικιασταί οἱ Γρηγόρης ∆οροβίνης καί
συντροφίαν των τῶν αὐτόθεν χωρίων.

261

Σ. Μεταξᾶς. κατ’ ἐπανάληψιν τῆς πρωτερας του ἀναφορᾶς
ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑπερασπισθῆ ὅτι ἀδικεῖται ἀπό τόν παππᾶ
Μελάν διά τό ὁποῖον τοῦ κρατεῖ αὐτός ὀσπίτιον του.

262

Σπῦρος Κορδοπάτης. περικλείει ἕν ἐµµάρτυρον περί τῆς
ὑποθέσεως τοῦ βουτζίου του.

263

Πίζας Πολ[ιτάρχης] καί Πρ[οσωρινός] Φρούραρχος. ἀπαντῶν τήν
πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας προτείνει ...... ....... /

264

∆ανιήλ Τριπόλεως. εἱς ἀπάντησιν, ὅτι δέν ἐπέµβη καµµίαν βίαν
εἰς τήν ἀπόφασιν, τήν ἐπί τῶν διαφορῶν τῶν Ν. Ξαγοῦς και
Γαµβροῦ της Ἀναστασίου.

265

Ἰωάννης Α. Σκέντερης. εἰδοποιεῖ διά τῆς ∆ηµογεροντίας τόν
Στρατηγόν Φωτοµάραν, ὅτι νά µήν παραπονεῖται ὅτι αὐτός εἶναι
ἕτοιµος, διά νά δεχθεῖ τήν αἱρετοκρισίαν, καί ὅτι κάθε ἀργοπορεία
ἐννοεῖται εἰς βάρος του.
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Χριστόδουλος Γαρουφαλιᾶς. ἐνάγει τόν κύριον Γ. Ἀγαλλόπουλον
διά ὀκάδες 910 ἄχυρα.

267

Μιχαήλ Κοτζονόπουλος. ἐξαιτεῖται ἶσα ἐξ ἴσων τοῦ ὁποίου
παρουσιάζει πρωτοτύπου πωλητηρίου.

268

Α. Σέκερης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἐνεργηθῆ ἡ πώλησις τῶν ὑπό
ὑποθήκην πραγµάτων τοῦ Ἰωάννου Χρυσοµάλη εἰς ἐξόφλησιν
τοῦ χρέους του πρός τόν κύριον Α. Σέκερην.

269

Ἱωάννης Κατοπόδης. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῆ ἡ χρεώστης
Βαρβάτενα νά κάµῃ τήν ἐξώφλησιν / τοῦ προς αὐτόν χρέους της
κατά τήν προτέραν ἀπόφασιν.

270

Ἰωάννης Κοτζαυτόπουλος. ἐξαιτεῖ τήν εὐκαίρωσιν τοῦ ἔξω
µαγαζείου του πενθεροῦ του ∆. Κωτήρα.

271

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 1458. ἀπαντῶν
τάς 162. 179. καί 183 ἀναφοράς τῆς ∆ηµογεροντίας προβάλλει
ὅτι καλῶς ἔπραξεν ἡ ∆ηµογεροντία διά τήν τῶν πολεµεφοδίων
παράδοσιν καί διά τήν παραλαβήν τῶν µηχανῶν τοῦ
Νοµισµατοκοπείου. ∆έν θεωρεῖ πρᾶξιν διοικητικήν τήν ὑπόθεσιν
τοῦ ἐφετεινοῦ εἰσοδήµατος τῆς διαφιλονεικουµένης ἀµπέλου
καί ὅτι κάθε πρότασις τοῦ µακαρίτη παππᾶ Ἰωάννου θεωρεῖται
περιττή.

272

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 1467. ἐξελέγχει
ὅτι παραβλέπονται τά χρέη τῆς ὑγίας , καί ὅτι ἐσυγχωρήθη,
ἐναντίον τῶν διατάξεων τοῦ ὑγιονοµικοῦ, περί τοῦ κυρίου Κ.
∆εληγιάννη, ἡ συκοινώνησις καί ὡς ζητεῖ καί πληροφορίας περί
τῆς κοινωνίας ἡ ὁποῖα ἐχαρίσθη εἰς τόν Κ ∆εληγιάννην ὕστερον
ἀπό µίαν ἡµέραν κάθαρσιν. /

273

Νικόλαος ∆ηµόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Μ. Ἰατροῦ περί
τῶν ἐµποδιζοµένων παρ’ αὐτοῦ τοῦ Ἰατροῦ χρηµάτων του.

274

Κωνσταντῖνος Κανάτζης. ζητεῖ ν’ ἀπολυθῆ τῆς ἐγγυήσεως αὐτός
καί δύω µετ᾽ αὐτοῦ ἄλλοι, τήν ὁποίαν ἔδοκαν διά τά ἄτοµα τῶν
ταµπακολόγων διότι ἀναγκάζονται νά ἀναχωρήσουν οἱ ἐγγυηταί.

275

Π. Στεφανίτζης. διατείνεται νά δώσῃ πρός τόν Μᾶρκον
Χειρουργόν τό ἀποδεικτικόν, διότι καθυβρίσθη ἀσέµνως παρά τοῦ
ἰδίου διά τήν ὁποίαν περιφρόνησιν ζητεῖ ἱκανοποίησιν.

276

Γ. Ἀγαλλόπουλος. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἔναξιν τοῦ Γαρουφαλιά διά
τά ἄχυρα.

277

Παναγ. Α. Γκίκας. ἐξαιτεῖται ἀφοῦ εἶναι ἕτοιµος νά καταβάλῃ τά
700 (δίστηλα) ῥεγίνες ν’ ἔχῃ τήν ἄδειαν ν’ ἀναχωρήσῃ ./
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278

Ἠλίας Κοντόπουλος καί ∆. Παπαλεξόπουλος. οἱ ἐπίτροποι τῆς
ἐκκλ[ησίας] τοῦ ἁγίου Γεωργίου. παραπονοῦνται κατά τοῦ
καταλυµατία κυρίου Κ. Κορδία.

279

Παναγ. Καλαβρᾶς. διαµαρτύρεται κατά τοῦ ταγµατάρχου
Σκαρβέλη, ὁ ὁποῖος δέν παραδίδει τά πράγµατα τοῦ ἀποθανόντος
ἁδελφοῦ ὑπολοχαγοῦ του.

280

C. Giovachino Zant. διαµαρτύρεται κατά τοῦ φρουράρχου κυρίου
Ἐϊδέκ διά τάς ἀργοπορίας τοῦ πλοίου του φορτωµένου ἄλευρα.

281

Λ. Γιαννουκόπουλος. ἀπόδειξιν δίδει ὅτι τά µεσεγγυηµένα παρά
τοῦ Πρ. παππα Θεοδωρόπουλου γρόσια 208 ἐτέθησαν εἰς τήν
φύλαξίν του.

282

Σ. Σπηλιοτόπουλος. ἀπόδειξιν δίδει ὅτι τά µεσεγγυηµένα 300
ῥεγίνα δίστηλα ἐτέθησαν εἰς τήν φύλαξίν του. /

283

Λάµπρος Κωνσταντινίδης. ἐνάγει τόν Ν. Λούζην φαρµακοπῶλον
ὅτι παραβαίνων τάς συµφωνίας τάς ὁποίας ἐκαµαν διά τό ὁποῖον
ἐνοικίασεν ἐργαστήριον ὁ Λούζης. διατείνεται νά πληρώσῃ.

284

Φίλιππος Γ. Κανελλόπουλος. ἐνάγει τόν κύριον Χ. Βλάσσην διά
νά ἐπιστρέψῃ πρός τόν ἴδιον τοῦ λογαριασµοῦ ἔγγραφον τό
ὁποῖον τοῦ ἥρπασεν.

285

Φίλιππος Γ. Κανελλόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ κυρίου Χ.
Βλάσση.

286

Βασιλειάδης ἀστυνόµος Προαστείου. ἐξαιτεῖται κονδίλια, χαρτί
καί µελάνι.

287

Β. Ἀγγελλόπουλος. ἐνοικιασταί τῶν χωρίων Λάλουκα
παραπονοῦνται κατά τῶν ἐγχωρίων τοῦ Λάλουκα ὅτι χωρίς
ἄδειαν τῶν δεκατιστῶν πράττουν εἰς ζηµίαν τῶν ἰδίων
ἐνοικιαστῶν. /

288

∆. Στεφανάκης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά συνεννοηθῆ ἡ ∆ηµογεροντία
µετά τοῦ ∆ιοικητοῦ τῆς Κορίνθου, εἰς ὑποχρέωσιν τοῦ Α. Βεροῦκα
νά πληρώσῃ τά κατά τήν ἀνέκλητον ἀπόφασιν γρόσια 1050.

289

Ἀλέξης Γαβελιώτης. ἐνάγει τόν Τάσιον Ταγαράν διά γρόσια
τριακόσια δέκα ἐννέα χρέος.

290

Παππά Μανώλης Ἀντωνίου. παραπονεῖται κατά τῶν Ἀναστασίου
Κοράκη καί Σέργιου οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐζηµίωσαν τό περιβόλι τό
ὁποῖον αὐτοί ὡς ἐθνικόν εἶχαν δουλεύσει.

291

∆. Σαριδ... ἐνάγει τόν Γ. Λαγωνίκαν διά χρέη.

292

Θ. Σαράτζενα. ἐξαιτεῖται τοῦ νά συνεννοηθῆ ἡ ∆ηµογεροντία
µέ τήν ∆ηµογεροντίαν Τριπολιτζᾶς διά νά πληρωθῆ παρά τοῦ
κυρίου Γ. Ἀρβαλάκη. /
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441

220

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

18

293

Παγκράτιος Πνευµατικός. ἐνάγει τό ἀνήλικον ἔγγονον τῆς Χ.
Κιουράνας ὅτι τοῦ ἔκλεψεν ἕν σταυρόν µαλαγµατένιον χρυσόν.

294

ἐπιτροπή τῆς ὑγιείας. ἀναφέρουν τήν περιφρόνησιν τήν ὁποίαν
ὁ ∆. Λουκόπουλος ὑπέφερεν παρά τοῦ Ι. Κοτζαυτόπουλου, καί
ζητοῦν διά νά γενῆ ἡ ἀνήκουσα ἱκανοποίησις.

295

Ν. Παπαλεξόπουλος καί Λ. Γιαννουκόπουλος. ἀναφέρουν
ὅτι εἶναι χρησιµότερον νά ἐξοδευθῆ εἰς τό στρατόπεδον τό
εὑρισκόµενον εἰς τάς ἀποθῆκας παξιµάδι.

296

Χριστόδουλος Γαρφαλιανίτης. ζητεῖ συγχώρησιν ὅτι ἀδίκως
ἐγκάλεσεν τόν κύριον Γ. Ἀγαλλόπουλον διά τά ἄχυρα.

297

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐσωκλείει κατάστιχα, ὅσα ὡς
προβάλλει ἔχει νά λαµβάνη ἀπό τήν χατζίναν Κιουράναν.

298

Ἀνδρέας Νικάκη ἐξ Ξηροµέρου. ἐνάγει διά χρέος τόν Ἀπόστ.
Γουναρόπουλον. /

299

Ἀποστόλης Τζόλκας. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ ∆ηµήτρης
Τζακονόπουλος, διά νά ἐξοφλήσῃ τό πρός αὐτόν χρέος του.

300

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά λάβῃ ἀπό τό
πρᾶγµα τοῦ παιδιοῦ ἐγκονοῦ τῆς Κιουράνας τά ὅσα ὡς προβάλλει
ὅτι αὐτός δι’ αὐτό ἐξώδευσεν.

301

Ἰωάννης Ηλία Φλέσσα. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἀριστείδους
Ἀναγνωσταρᾶ, µήν δεχόµενος τήν ὑπαγορευθήσαν µέ βίαν
ἀπόφασιν τήν ὁποίαν ἔχει ὁ Ἀριστείδης εἰς χείρας του.

302

Ν. Σκαρβέλης. ἐπιστρέφει τήν κατ’ αὐτοῦ διαµαρτύρησιν τοῦ
Παναγ. Καλεβρᾶ ὡς µή ἀνήκουσαν εἰς αὐτόν.

303

Χρῆστος Βλάσσης. ἀπαντᾶ τήν διαµαρτύρησιν τοῦ Φιλίππου
Κανελλοπούλου. /

304

Μ. Σπάρτελης. διευθύνει ἔγγραφον τοῦ ἐκ[τάκτου Ἐπιτρόπου] τῆς
Κάτω Μεσσ[ηνίας] πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδαν.

305

Γεώργιος Περούκας. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῇ ὁ κύριος Ν.
Λουριώτης νά ἀποδώσῃ τά παρά αὐτοῦ κατακρατούµενα βαγένιά
του. [με άλλο χέρι] Προβάλλων βεβαιωτήρας ἐξασφαλήσθη εἰς
τόν Λουριώτην.

306

Κωνστ. Κορδίας Καταλυµατίας. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν 219
διαταγήν, δι’ ἧς συνοδεύει κατάλογον ὀνοµατικόν τῶν ὅσοι
κάθονται εἰς τό ὀσπήτιον ἀφιερωµένον εἰς τόν ἅγιον Γεώργιον,
καί ὅτι δέν θέλουν παρενοχλεῖσθε οἱ ἐν αὐτῷ ἐκκλησιαστικοί.

307

Μαργαρίτα Κοσµήτισσα. ἐξαιτεῖται νά ἐφοδιασθῆ µε γράµµα
τῆς ∆ηµογεροντίας διά νά ἀπέλθῃ εἰς ζήτησιν τοῦ Στρατήγη
Μελιγιώτη εὑρισκοµένου εἰς Ἁγιαννήτικα ὁ ὁποῖος µέ ὑποθήκην
τῆς χρεωστεῖ.

20

20

20

[Περίληψη εγγράφου]
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Κωνστ. Ἀδραχτόπουλος. ἐνάγει τόν Ν. ∆. Σταµατόπουλον διά
χρέη καί δι’ ἄλλην πρό τῆς ἐπαναστάσεως δοσοληψίαν.

309

Ἀνδρέας Καλανδρός ὀχυροµατοποιός. ἐγκρίνει κατά τήν
παρατήρησίν του ὅτι ἐξόδευσεν ὁ κύριος Σ. Ἀντωνόπουλος
γρόσια 328.10 εἰς τήν ὁποίαν κατοικεῖ ἐθνικήν οἰκίαν ἀπαντῶν
τήν ὑπ’ ἀριθµόν 205 πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας. /

310

Μαρία τοῦ Γιαννάκου ∆ουλεγέρη. ἐνάγει τόν Μανώλην
Ἀντωνίου εὑρισκόµενον εἰς τό χωρίον Ἀνυφί διά χρέος γρόσια
785.

311

Γιάννης Σταθόπουλος. ἐξαιτεῖται διά τό διεξοδικόν τῶν παρ..........,
νά εἰδοποιηθῆ ὁ εἰς Ἄργος Πέτρος ∆ιβάνης, διά νά παρουσιάσῃ
ὁποίας ἀποδείξεις ὑπέρ τούτου ἔχει, ὡς νά εἰδοποιηθῆ καί ὁ
αἱρετός κριτής διά νά ἐλθῆ πρός διάλυσιν τῶν πολυµήνων των
διαφορῶν.

312

Ἰωάννης Α. Σκέντερης. ὅτι ἐπειδή τό ὑποκείµενον τό ὁποῖον
ἔµελλεν ὡς αἱρετοκριτήν νά βάλῃ ἀνεχώρησεν καί ἐπειδή
ἄλλος δέν δέχεται νά ἐµβῆ διά τό προσεγγιζον τῶν κριτηρίων
ἀναβάλλει τήν διάλυσιν τῆς διαφορᾶς εἰς τόν κριτήρα,
ἐξαιτουµένου νά εἰδοποιηθῇ ὁ Σ. Φωτοµάρας.

313

Α. Β. Βασιλειάδης τακτικοϊππεύς. ἐξαιτεῖται τοῦ νά σταλῆ πρός
τόν Γ. Κανελλόπουλον τό µεσέγγυον, τό ὁποῖον ὡς ἐπίτροπος τοῦ
Ἰωάννου ∆ασκαλόπουλου ἐπιβάλλει εἰς τό .... Μένιον Καλαµάρη,
τόν Κωνστ. Μαυρίκον καί ∆ηµ. Λαµπίκη ἑωσοῦ διαλυθῆ ἡ πρός
τόν Γ. Κανελλόπουλον γνωστή διαφορά, ἐξαιτούµενος ἶσον νά
µείνῃ εἰς τό ἀρχεῖον, καί νά λάβῃ ἀντίγραφον. /

314

Χατζῆ Κιουράνα. ἐξαιτεῖται νά παραλάβῃ τόν ἔγγονόν της καί τό
πρᾶγµα του καί ν’ ἀναχωρήσῃ.

315

Κανέλλος ∆εληγιάννης. ἐνάγει ὡς κατακρατοῦντα τό µουλάρι του
τόν Γιάννην Καρνανάκην εὑρισκόµενον εἰς τά Ἤρια.

316

Πέτρος Φιλοσοφόπουλος. ἐνάγει ὡς ὑπέρογγκον τοκιστήν
του τόν Ἠλίαν Γραµµατικόπουλον, προβάλλει ὅτι ἀδικεῖται ....
προσθέσεως ἀνόµων διαφόρων.

317

Γ. Ἀγαλλόπουλος. ἐξαιτεῖται τό ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ
Κυριάκου Νίτη.

318

Χ. Μιλιάννης ἐπίτροπος Ἀριστείδους Ἀναγνωσταρᾶ. ἐνάγει τόν
Ἰωάννην Ἠλία Φλέσσα διά νά πληρώσῃ τά κατά τήν ἀνέκλητον
ἀπόφασιν ἐξαιτούµενος νά πωληθῆ ἡ ὑπ’ ἀριθµόν 72 οἰκία του
διά νά πληρώσῃ.
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[20] 319

Ἀντώνης Σαλβαρᾶς καί Ἀναγ. Καραγιαννόπουλος. ἐξαιτοῦνται
τοῦ νά ἀναφερθῇ ἡ ∆ηµογεροντία διά ν’ ἀπολυθοῦν τῶν
φυλακῶν, ἀφοῦ παρῆλθον οἱ ἕξ µῆνες κατά τήν ἀπόφασιν τήν
καταδικάσασαν αὐτούς. /

20

320

Γιαννιός Μιχαλόπουλος. ἀγωγήν ποιεῖ κατά τοῦ ∆. Σαµαρτζῆ ὅτι
ἀδικεῖται.

321

Ἰωάννης Πατέρης καί Ἰωάννης Λαδόπουλος. ἐξαιτοῦνται τά
ἴσα τῶν συναλαγµάτων τῶν ὁποίων τά ἀπό τά πρωτότυπα ἶσα
εὑρίσκονται εἰς τό Γραφεῖον τῆς ∆ηµογεροντίας.

322

Λάµπρος Κωνσταντινίδης καί Γ. Ἀγαλλόπουλος. ἐνάγουν τόν
βοσκόν Ἀθ. Γκοῦµαν εἰς ∆αλαµανάραν εὑρισκόµενον.

323

Θανάσω τοῦ Νικολ. Θεσαλονικέως. ἐνάγει τόν κουµπάρον της
Πέτρον Γκίκαν διά ὅσα ἀπαιτεῖ παρ’ αὐτοῦ κατά τόν κατάλογον
νά πληρωθῆ.

324

Ἰωάννης Ζαφειρόπουλος. ἐνάγει τόν Ἀθανάσιον Γουλιέλµον διά
γρόσια 100 ἐπί λόγῳ ἐνοικίου.

325

Ν. ∆. Σταµατόπουλος. ἐξαιτεῖται τό ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τοῦ
ἀντιφεροµένου του κυρίου Κ. Ἀδραχτόπουλου.

326

Ἠλίας Γραµµατικόπουλος. ἐξαιτεῖται ἤ τήν ἀσφάλειαν ἤ
διαµαρτύρεται. /

327

Χ. Μηλιάννης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἐξαχθοῦν ἀντίγραφα τριῶν τά
ὁποῖα παρουσίασεν ἐγγράφων.

328

Ἰωάννης Κοτζαυτόπουλος. εἰδοποιεῖ, ὅτι ἐπειδή καί ὁ Νικολής
∆εσποτόπουλος ἐλειποτάκτησεν νά παύσῃ ἀπό τοῦ νά δίδεται τό
ταΐκι εἰς τήν οἰκογένειάν του καί ἀντ’ αὐτοῦ νά δοθῆ εἰς τήν τοῦ
Γεωργίου Ἀθανασίου Ἀνδρούτζου.

329

Ἀλεξάνδρα Ἀδαµοπούλου. παραπονεῖται κατά τοῦ καταλυµµατία.

330

Παναγ. Ἀρµεριώτης. ἐνάγει ὡς ἐπίτροπος τοῦ χρεώστου του
Γεωργίου Σταµατελοπούλου τόν Γιαννάκον Λεβέντογλου.

331

∆. Στεφανάκος. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἀ. Βεροῦκα

332

Ν. Βονιτζάνος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ χρεώστης του
Μῆτρος Μάρας διά νά ἐξοικονοµήσῃ τάς ἀδικουµένας παρ’
αὐτοῦ τρεῖς ψυχάς.

333

Σ. ∆. Σπηλιοτόπουλος. ἐξαιτεῖται νά εἰδοποιηθῆ ὁ κύριος Ν.
Παπαλεξόπουλος διά νά συγκατατεθῆ εἰς τήν ἐπιδιόρθωσιν τοῦ
ἐξ ἡµισείας τοίχους. /

21
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Παλαιοσκαφιδίτες. παραπονοῦνται κατά τοῦ ἐνοικιαστοῦ τοῦ
χωρίου των Γ. Μαρασιώνη περί τινας καρυδιάς.
Λαµπρινός Κωνσταντινίδης και Γ. Ἀγαλλόπουλος. ἐνάγουσιν τόν
βοσκόν Ἀθανάσιον Γκούµαν ὁτι παρά τῆς ἀδείας των πωλεῖ τά
ὑπό ἐπίσκεψίν του προβατά των.
Νικόλαος Angelloti. ἐξαιτεῖται νά λάβῃ τά ὑποτιθεµένα 80 γρόσια
τά ὁποῖα ἀπεφασίσθη δι’ αἱρετοκρισίας διά τήν ἐπίσκεψιν τήν
ὁποίαν ἔκαµεν τοῦ λαβωµένου ∆ιονυσίου ∆ενδρωµίδα.
Ἀθανάσιος ∆ηµόπουλος. ἐνάγει τόν Γ. Καντειλῶρον διότι τό
σαπούνι δέν ἐβγῆκεν µιᾶς ποιότητος τό ὁποῖον ἠγώρασεν.
Ἰωάννης Σαπουντζάκης. ἀναφέρει ὅτι ἐπλήρωσεν ἡ συντροφία
του εἰς τήν ἐπιτροπήν τῆς οἰκονοµίας.
Σωτῆρος Σπετζιώτης καί συντοφία. ὡς ἐνοικιασταί κάµουν
ἀγωγήν κατά τοῦ Ἀθ. Ζώρα καί Ντάκαρη.
ἐπαρχιῶτες. παραπονοῦνται, ὅτι ἔχοντες φρουρές, καί µήν/
ἐµποροῦντες διά τάς ὑγιονοµικάς διατάξεις νά ἐµβαίνουν εἰς τήν
πόλιν, διά νά παρουσιάζωνται εἰς τό ∆ηµογεροντεῖον, ἐξαιτοῦνται
νά ἐβγαίνουν δύω φοράς τήν ἑβδοµάδα οἱ ∆ηµογέροντες διά νά
ἀκούουν τάς αὐτῶν ὑποθέσεις6.
Βασιλειάδης πρ[οσωρινός] Ἀστυνόµος Προαστείου. Συντροφεύει
μ’ ἀναφοράν του, ἀναφοράν τῶν ἐπαρχιωτῶν7.
ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. δι’ ἐγκυκλίου ὑπ’ ἀριθµόν 1502.
διατάσσει νά προµηθευθοῦν 8 ἄλογα καί 5 µουλάρια ὡς ἡ
ἀναλογία τῆς ἐπαρχίας φέρει.
ἔκτακτος Ἀργολίδος δι’ ἐγκυκλίου ὑπ’ ἀριθµόν 1510 παραγγέλει,
νά γενῆ στρατολογία ἐκ νεοσυλλέκτων, διά νά καταταχθοῦν
εἰς τό τακτικόν ἀπό τήν ἐπαρχίαν, ὡς νά προσκαλεσθοῦν καί οἱ
λειποτάκται ἄν εἰς τήν ἐπαρχίαν εὑρίσκωνται
ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος διά διαταγῆς ὑπ’ ἀριθµόν 1523.
διατάσσει νά συναχθοῦν τά ὀφειλόµενα παρά τοῦ Σαπουντζάκη
καί δίδει τήν ἄδειαν νά µεταχειρισθῶµεν ὅ,τι οἱ νόµοι
ὑπαγορεύουν. ἀπαντᾶ καί τάς ὑπ’ ἀριθµόν 197, 203 ἕως 208
ἀναφοράς τῆς ∆ηµογεροντίας. Παραγγέλλει δέ συνεννοηµένοι
..... ν’ ἀναφερθουν καί µετά των δύω στρατηγων οἱ ἀναφερόµενοι
περί τοῦ παξιµαδίου.

6
Μετά την επιδημία της πανώλης, προφανώς δεν επιτρεπόταν η είσοδος των κατοίκων
της επαρχίας στην πόλη. Η επικοινωνία του Ναυπλίου με τα άλλα μέρη της Πελοποννήσου
αποκαταστάθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου (βλ. αριθμό εγγραφής 479).
7 Χαρακτηριστικό του τρόπου πρωτοκόλλησης των εγγράφων είναι το ότι το συνημμένο
έγγραφο πρωτοκολλείται χωριστά από το διαβιβαστικό (βλ. ενδεικτικά αριθμούς πρωτοκόλλου
340 και 341).
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ἔκτακτος Ἀργολίδος δι’ ἐγκυκλίου ὑπ’ ἀριθµόν 1553.
παραγγέλλει νά ἐµποδισθοῦν τά κατά τήν πόλην / καί ἐπαρχίαν
τῶν µερικῶν ἅλατα, οἱ ὁποῖοι νά προσκληθοῦν διά νά
συνεννοηθοῦν µετά τῆς ἐπί τῶν ἁλάτων ἐπιτροπῆς περί τούτων.
ὡς νά δηµοσιευθῆ, ὅτι ἔλαβεν τήν ἄδειαν ἀπό τήν κυβέρνησιν ἡ
ἐπί τῶν ἁλάτων ν’ ἀρχίσῃ νά πωλῆ τῆς Βερβερόντας καθώς νά
εἰδοποιηθοῦν ὅσοι θέλουν ἐργάτες, διότι κατά τάς 25 ἀρχίζει ἡ
ἐξαγωγή τῶν ἁλάτων τοῦ Θερµησίου.

22

346

Σ. Μεταξᾶς. ἐξαιτεῖται νά µήν παρενοχλῆται, εἰς τήν ὁποίαν
ἐθνικήν καµάραν κάθεται.

347

Ψωµοπῶλοι! παραπονοῦνται ὅτι ζηµιοῦνται νά πωλήσουν κατά
τόν ἀγορανοµικόν πίνακα τό ψωµί.

348

Ἰωάννης Καλογερόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Κωνστ.
Μαυρίκου, καί ∆. Λαµπίκη περί χρέους τοῦ ὁποίου παρῆλθεν ἡ
προθεσµία.

349

Ἀναστάσιος Κωνσταντίνου. παραπονεῖται κατά τῆς Ξαγοῦς
προβάλλων τήν κατ’ αὐτοῦ ἀπόφασιν, τοῦ αἱρετοῦ κριτοῦ ὡς
ὑπαγορευµένην διά τῆς βίας, καί ὡς ἄκυρον, καί ἄνοµον.

350

Ἀντώνης Τοσσαρόπουλος. διαµαρτύρεται καί .... κατά τοῦ Ἠλία
Ἠλιακόπουλου περί τῆς κλοπῆς τοῦ ἀλεύρου.

351

Μαρία αἰχµάλωτος Χατζῆ Μιχάλη. ἐξαιτεῖται µίαν µερίδα
ψωµιοῦ. /

352

Βασιλειάδης Πρ[οσωρινός] ἀστυνόµος Προαστείου. Συντροφεύει
μ’ ἀναφοράν του τήν ἀναφοράν τῆς Μαρίας Χατζῆ Μιχάλη
αἰχµαλώτου.

353

Πίζας πολιτάρχης. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν 255 πρόσκλησιν
δέν ἐγκρίνει ν’ εὐκαιρωθῆ τό ὀσπήτιον τοῦ ὁποίου τάς καµάρας
ἐδιόρθωσαν αὐτός καί ὁ τοῦ Παλαµηδίου φρούραρχος

354

∆ηµογεροντία Λακαιδέµονος. ὑπ’ ἀριθµόν 357. ἀπαντοῦσα τήν
ὑπ’ ἀριθµόν 146 πρόσκλησιν προβάλλει τήν κοινοποίησιν τοῦ
ἐγγράφου τοῦ Μ. Ἰατροῦ, πρός τόν Ν. Σαλταφέρον.

355

Παναγ. Γιαννουκόπουλος. ἐξαιτεῖται τό ἀντίγραφον τῆς κατά
Ἀφέσσου διαµαρτυρήσεώς του.

356

Σακελλάριος. ἀγωγήν ποιεῖ κατά τοῦ Γιάννη Ζαρουχλιώτου, καί
Ἀδριανοῦ Βούρλα, ὅτι αὐτοί χοῖροι των ἐζηµίωσαν τά βαµπάκια
του.

357

Κ. Κορδίας. Καταλυµατίας. ἀγωγήν ποιεῖ κατάτινος Αλῆπασσα,
ὅστις τόν ὕβρισεν.

22

23
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358

Πέτρος Νίκανδρος καί Θεοδορῆς Μητρόπουλος. ἀγωγήν ποιοῦν
κατά τοῦ Κοσµᾶ Ἀργείου.

359

Μανώλης Πέτρου. παρουσιάζεται χωρίς ἀποδειξιν ὡς συγγενής
τοῦ ἀποθανόντος Πέτρου Γκέγκα /

360

Γ. Πραΐδης. ∆ιοικητής προσ[ωρινός] τοῦ Κορίνθου. ἀπαντῶν τό
ὑπ’ ἀριθµόν 130 ἔγγραφον τῆς ∆ηµογερεροντίας εἰδοποιεῖ τήν
παραλαβήν τῶν σταλλέντων πρός τόν ἴδιον ἐγγράφων.

361

Β. Βασειλιάδης ἀστυνόµος προσ[ωρινός] Προαστείου. ὅτι ἔστειλεν
νά φέρουν τούς κατά τάς ὑπ’ ἀριθµόν 255 καί 266 ζητουµένους.

362

Ἀπόστολος Χατζῆ Ἰωάννου. ἐξαιτεῖται τοῦ νά πληρωθοῦν ἀπό
τήν πόλιν τά ὁσα ἐξώδευσεν εἰς τήν ἀποστολήν τοῦ Πόρου.

363

Π. Β. Βασιλειάδης. προ[σωρινός] ἀστυνόµος Προαστείου. ειδοποιεῖ
ὁτι θέλει ἐνεργήσει τήν ἐµπόδισιν τῶν κατά τήν ἐπαρχίαν
εὑρισκοµένων ἁλάτων καί µάλιστα τῶν εἰς τά ∆ρεπανοχώρια.

364

Ν. Παππαλεξόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθοῦν δύω ἀντίτυπα
πρωτοτύπων πωλητηρίου ἀµπελιοῦ.

365

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ Γ.
Βερούκας ἀντί τοῦ Ἀποστ. ὡς ἐνδιαλαµβάνει εἰς τήν χρεωστικήν
ὁµολογίαν.

366

Λιµενάρχης Ναυπλίου Θεοδωρής Ματθαίου. ἀπαντῶν τήν ὑπ’
ἀριθµόν 171 πρόσκλησιν ἀναφέρει τάς ἐξετάσεις του, διά τό
πλοιάριον τοῦ Π. Θανασούλια. /

367

Εγγύησις τοῦ ∆ηµητρίου Λάµαρη , διά τόν πλοίαρχον Π.
Θανασοῦλιαν ἐγγυώµενος τά 27 δίστηλα µέ τό ὑπ’ ἀριθµόν 49
κατά τόν Αἰγιαλόν ἐργαστήριόν του τό ὁποῖον ὑποβάλλει εἰς
ὑποθήκην.

368

Σταῦρος Καζανγκιόγλους. ἐξαιτεῖται τοῦ νά προσκληθῆ ἡ
∆ηµογεροντία τοῦ Ἄργους, εἰς τό νά κρατήσῃ τόν φονέα, ὁ
ὁποῖος ἐφόνευσεν τόν ἀδελφόν του Ἠλίαν Βούλγαρη.

369

Βακάλιδες διάφοροι. παραπονοῦνται ὅτι ζηµιοῦνται ἀπό τόν
προσδιορισµόν τόν ὁποῖον διαλαµβάνει ὁ ἐκδοθείς ἀγορανοµικός
πίναξ.

370

Ν. Νικητόπουλος. ζητεῖ ἱκανοποίησιν ἀπό τόν Βούλγαρην ὁ
ὁποῖος ὑβρισεν τήν συγγενή του ὡς πόρνην.

371

Μ. Ἰατρός. ἐξαιτεῖται τοῦ νά προσκληθῆ διά τῆς ∆ηµογεροντίας ὁ
ὀχυρωµατοποιός καί ἄλλοι µετ᾽ αὐτοῦ τέκτονες ἄν ἀβλαβῶς ὡς
πρός τόν γείτονά του Ν. Σαλταφέρον ἐµπορεῖ νά οἰκοδοµήση.

372

Μ. Ἰατρός. ἐξαιτεῖται τοῦ νά διαταχθῶσιν οἱ ἐν τῇ ∆άπια νά µήν
πέρνουν τάς πέτρας, ἀπό τό ἐρείπιόν του.

24

24
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[24] 373

Σ. Μεταξᾶς. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ παππᾶ Μελάς/ νά
παραχωρήσῃ τό ὀσπήτιόν του ὡς νά δεχθῆ καί τά ὅσα ἀνήκουσιν
νά πάρῃ.

24

374

Π. Β. Βασιλειάδης. ὅτι θέλει ὑπάγει ὁ ἴδιος εἰς τά ∆ρεπανοχώρια
νά ἐµποδίσῃ τά ἐκεῖ τῶν µερικῶν ἅλατα.

25

375

Ν. Φωτοµάρας. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἰωάννου Σκέντερη ὅτι
δέν θέλει, ὡς συνεφώνησαν, νά ὑποβάλουν τήν µεταξύ των
διαφοράν εἰς αἱρετοκρισίαν.

376

∆ηµογεροντία Λακεδαίµονος. προβάλλει ὅτι µία θεραπαινίς
ἀναχωρίσασα διευθύνθη εἰς Ναύπλιον, ἡ ὁποία νά κρατηθῆ ὅτι
κατηγορεῖται ὅτι ἔκλεψεν.

377

Α. Κάλανδρος καί Γιαννακός Γεωργίου. ὅτι ὁ κύριος Μ. Ἰατρός
ἐµπορεῖ χωρίς νά ἐπιφέρῃ βλάβην εἰς τόν Ν. Σαλταφέρον νά
ἀρχίσει τήν οἰκοδοµήν, ὡς καί ὁ κύριος Ν. Σαλταφέρος νά
παραχωρήσῃ τόν ἥµισι τοῖχον εἰς τόν Μ. Ἰατρόν.

378

Χατζῆ Πανάγος Καντρέβας. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἀποζηµιωθῇ παρά
τοῦ κυρίου Ἀναγνώστου ∆αλαµαναριώτου.

379

Στέφανος ἱεροδιάκονος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά πληρωθῆ ἀπό τούς
ἐπιτρόπους / τοῦ ἁγίου Γεωργίου ὡς διάκονος τῆς αὐτῆς
ἐκκλησίας.

380

Παναγής Μπουγιουκόπουλος. ἀγωγήν ὡς φανερά ἀδικούµενος
παρά τοῦ ἐλθόντος Ν. Τζέλιου ∆ραγαµηστηνοῦ.

27

381

Σ. Μεταξᾶς. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ παππᾶ Μελᾶς εἰς τήν
ἀπόδοσιν τοῦ ὀσπητίου του, παρουσιάζει ὁµολογίας προλαβούσας
διά τῶν ὁποίων πηγάζει τό χρέος, τό ὁποῖον ἀπαιτεῖ ὁ παππᾶ
Μελᾶς, και ὅτι ἀπό ἄνοµον διάφορον ἀναβαίνει τόν τοιοῦτον
ἀριθµόν.

27

382

Π. Β. Βασιλειάδης ἀστυνόµος Προσωρινός Προαστείου. ἐξαιτεῖται
νά σταλῆ πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα ἔκτακτον ἐπίτροπον ἡ
ἐσωκλειοµένη τοῦ ἰδίου ἀναφορά.

383

ἀστυνοµία Τριπολιτζᾶς . ∆ιευθύνει ἕν φάκελλον εἰς τήν
Γραµµατείαν τῆς ἐπικρατείας διά νά σταλῆ ὡς ἀναφέρει ὅτι
εὑρέθη ἕνας σταυρός µαλαµαγτένιος ὁ ὁποῖος ἀνήκει εἰς ἕναν
πνευµατικόν Λειβαδίτην ὡς κλεµµένος.

384

Μ. Ν. Μύστρας. ἐξαιτεῖται τοῦ νά µεσεγγυηθῆ µίαν παράνοµον
ἀναλογίαν εὑρισκοµένη εἰς χείρας τοῦ Ν. ∆ραγαµηστινοῦ.

385

Μιχαήλ Πολίτης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά παρατηρηθῆ τό ὁποῖον/ ῥίπτει
θεµέλιον παρά τοῦ ὀχυρωµατοποιοῦ.

25

[ 111 ]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Αυγούστου]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

27

27

28
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386

∆ηµογεροντία Ἄργους. εἰδοποιεῖ τήν παραλαβήν τῆς ὑπ’
ἀριθµόν 191 προσκλήσεως. Προσκαλεῖ τοῦ νά ἐρωτηθῆ ὁ
∆. Θεοδωρόπουλος, διά ὁσα κάµνουν παράπονα οἱ ἐγχώριοι
οἱ Κουρτακιώτες. Προσκαλεῖ νά ἐγχειρισθῆ ἀντίγραφον
διαµαρτυρήσεως τοῦ Σταµάτου Μιχαλόπουλου εἰς τόν
χειροῦργον Ἀγγελλότην.

387

Πανάγος Κακούρης. ἐνάγει διά χρέος τόν Χρῆστον Μιτζόπουλον.

388

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. ἐγκαλεῖ τόν Σ. Βάρβογλην, ὅτι δέν ἠκολούθησεν
ὡς ἡ προφορική των συµφωνία διά νά τοῦ παραδώσῃ τόν
µοῦστον.

389

Μῆτρος Τζιράκης, Μιχάλης Γιαννάκος καί Παναγ. Μανουριώτης.
ἐνάγουν τόν Παναγιώτην Ψαχούλιαν καί Παναγιώτην
Μποζιώτην, ὅτι κατά τήν είσβολήν τοῦ Κεχαγιάµπεη τούς
ἥρπασαν [1]55 πρόβατα8.

390

Πύῤῥος ἰατροδιδάσκαλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ Μῆχος
∆ραγάτης διά νά τόν εὐχαριστήσῃ διά τήν ἐπίσκεψιν τήν ὁποίαν
ἐκαµεν, ὦν πληγωµένος. /

391

ἐνοικιασταί Τουρνικίου καί Μπούζι Κωνστ. Λάµπας καί Γ.
Σουδινιώτης. παραπονοῦνται κατά τῶν Τουρνικιωτῶν, ὅτι δέν
δίδουν τά µελλησιάτικα.

392

Παναγ. Ψαρόπουλος καί Πάνος Γαµπρός τῆς Γιαννάκενας.
ἐνάγουσι τόν Γιάννην Ζεµπέκον διότι ἠγόρασαν ἀπό τόν Στρ.
Γρίβαν τά βόδια τους ὡς καί τόν Σωτῆρον ∆αλαµαναριώτην διά νά
τά ἐπιστρέψουν ἀφοῦ τούς δίδεται ὅ,τι δι’ αὐτά εἰς τιµήν ἔδωσαν.

393

Γεώργιος τοῦ Κυριάκου ἀπό χωρίον Χώνικα. ἐνάγει τόν Στάθην
Κατζῖκον, δι’ ὅσα τοῦ ἡρπασεν ἐπί τῇ εἰσβολῆ τοῦ Κιεχαγιάµπεη
τρία ζῶα.

394

Λεσσιῶται. παραπονοῦνται κατά τῶν Ποταµίτων καί Φαναρίτων,
ὁτι διά τῆς βίας ζητοῦν νά καλλιεργήσουν τά παρ’ αὐτῶν
ἑτοιµασµένα χωράφια ὡς ὅτι οἱ ἐκεῖ πρόσφυγες τούς ζηµιόνουν
κόπτοντες τά ἐλαιόδενδρα.

395

ἔκτακτος Ἀργολίδος επίτροπος ὑπ’ ἀριθµόν 1592. διορίζει νά
συνάξωµεν ἀπό τόν Γ. Σπανόπούλον γρόσια 11.350 δι’ ὅσα
χρεωστά ὁ ἀδελφός του Ἰωάννης Σπανόπουλος καί νά τοῦ δοθῆ
ἐξοφληµένη ἡ τοῦ ἐκτάκτου ἔγγραφη διαταγή ἐνισχύουσα ὡς
ἀπόδειξις τά ὁποῖα ἐγίζουν ἀπό ἐξαγοράν προσόδων τήν ὁποίαν
ἔκαµεν εἰς Ἀρκαδίαν.
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ἀριθµός

28

396

Σωτῆρος Σπετζιώτης καί Συντροφία. ἀπολογοῦνται, ὅτι παρά τάς
ἔκπαλαι συνηθείας, καί τάς ἐν χρήσει διατάξεις δέν κάµνουν, εἰς
τήν σύναξιν τοῦ ἐνοικιαστικοῦ των δικαιώµατος.

397

Σ. Σπηλιοτόπουλος. ἐνάγει τήν κυρίαν Χατζῖναν ∆.
Ἀγαλλόπουλου, ἀπαιτεῖ τό ὁποῖον ἀφῆκεν εἰς τήν ἰδίαν ὁ
ἀποθανών ἀδελφός του ἐνέχειρον.

398

Β. Καράνεφτης. ἐξαιτεῖται ν’ ἀποπληρωθῆ δι’ ὅσα ἐδάνεισεν δι’
ἀνάγκην τῆς πόλεως.

399

οἱ ἐπί τήν διαφοράν ∆ηµοπούλου καί Καντηλώρου Κωνστ.
Παρασκευόπουλος καί λοιποί. νά παραλάβῃ τά γρόσια του ὁ
∆ηµόπουλος δι’ ὅσον σαπούνι δέν εἶναι κατά τήν ὑποσχεθεῖσαν
ποιότητα.

400

Ἀθανάσιος Γκούµας. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἔναξιν τοῦ Λαµπρινοῦ
Κωνσταντινίδου.

401

Μανώλης Ἀντωνίου. παραπονεῖται κατά τοῦ Τάσσου.

402

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 287
πρόσκλησιν εἰδοποιεῖ ὅτι ἐκρατήθη ὁ φονεύς.

403

Παναγ. Σκούρας. ἐνάγει καί δεύτερον διά χρέος τόν Α.
Τοπαρόπουλον. /

29

404

Ἰωάννης Ἠλίου Φλέσσα. ἀποτεινόµενος πρός τόν Μηλιάνην
προτείνει ὅτι εἰς τήν σύστασιν τῶν δικαστηρίων θέλει θεωρηθεῖ ἡ
αὐτῶν ὑπόθεσις.

30

405

Εὐστάθιος Λευκάδιος. ἐνάγει διά χρέος τόν Ἀποστόλην
Γουναρόπουλον.

30

406

Γιαννάκης Μπαρουχτζῆς. παραπονεῖται ὅτι ὁ ∆. Λουκόπουλος
βαλλει χέρι εἰς τό ἰδιόκτητόν του ἐργαστῆρι τό σιµά τῆς Ξηρᾶς
πύλης κείµενον.

407

Χατζῖνα ∆. Ἀγαλλόπουλου. ἀπολογουµένη εἰς τήν ἐναξιν τοῦ
κυρίου Σ. Σπηλιοτοπούλου κρατεῖ τό ἐνέχειρον δι’ ἀσφάλειάν της.

408

Πανάγος Μορέλας καί Συντροφία. παραπονοῦνται κατά τῶν
ἐγχωρίων Κούτζη καί Μπολάτη ὅτι δέν πείθονται νά µεταφέρουν
τήν δεκάτην εἰς τόν τόπον ὅπου ἔκπαλαι µετεφέρετο.

409

ἐνοικιασταί τοῦ χωρίου Πουλακίδα. διαφέρονται µέ τούς
ενοικιαστάς τοῦ χωρίου Μέρµπακα.

410

Σταθοῦ Σαράντου παραπονεῖται κατά τῆς ......... Σαλβαροῦς. /

29
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30

411

Ἠλίας Ἠλιακόπουλος. παραπονεῖται ὁτι ὁ ἐκλεχθείς πέµπτος
ἐπικριτής δέν ἐκλέχθη καθ’ ὅλα τά ἀπαιτούµενα, καί ζητεῖ τήν
αὐτοῦ ἀκύρωσιν, ὅτι ὑποπτεύεται.

412

Γιάννης Πασουµαντζῆς. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ
Λουκόπουλος ἤ νά τοῦ ἐπιστρέψη τάς λίρας, ἤ νά τάς καταθέσῃ
εἰς τήν ἀστυνοµίαν.

413

Μήτηρ τοῦ Ν. Σάλα. παραπονεῖται ὅτι δέν ἔχει τήν ἄδειαν νά
πωλῆ ψωµί ἀφοῦ εἰς αὐτήν δέν ἦτον ἰδεασµένη.

414

Ν. Βονιτζάνος. παραπονεῖται κατά τοῦ Μήτρο Μάρα.

415

Προκόπιος Τυπάλδος, ∆. Τοµαρόπουλος καί Κωνστ. ∆εληγιάννης.
δίδουν γνώµην, ὅτι δύναται νά πωληθῶσιν ἐπί δηµοπρασίας, τά
ὑποτεθειµένα εἰς τόν κύριον Α. Σέκερην παρά τοῦ Χρυσοµάλη,
ἀφοῦ εἰδοποιηθῆ ἐπισήµως.

31

416

∆ιονύσιος τοποτηρητής Ναυπλίου. ἀναφέρει τήν ἀναφοράν τῆς
Εὐφροσύνης ἡ ὁποία κινεῖ ἀγωγήν κατά τοῦ Γ. Ἀµπαντζῆ. /

31

417

Ἀναγνώστης Οἰκονοµόπουλος. ἐξαιτεῖται νά µήν ἐµποδισθῆ ὁ
στελλόµενος παρ’ αὐτοῦ ν’ ἀσηκώσῃ ἀπό τό ἐνταῦθα ὀσπήτιόν
του τά βαγένια του.

418

Μ. Ἰατρός καί λοιποί οἱ εἰς Κηβέρι ἰδιοκτησίας ἔχοντες.
παραπονοῦνται κατά τῶν ἐνοικιαστῶν.

419

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος . ∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν
τοῦ Χατζῆ Γ. Κυπρίου καί ∆ηµ. Καρονοπούλου, διατάσσει νά
ἀποσταλῆ ἐκ δευτέρου ὁ ὀχυρωµατοποιός νά παρατηρήσῃ διά νά
µή στραβώσῃ οὔτε ὁ δηµόσιος δρόµος, ἀλλά οὔτε νά βλαφθοῦν
ἀπό τόν οἰκοδοµοῦντα.

420

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. συγχωρεῖ νά µεταχειρισθῆ εἰς τήν
σύναξιν τῶν χρεωστουµένων εἰς τόν Β. Καρανέφτην καί ἡ βία ἄν
θεωρῆται ἄφευκτος.

421

Νικόλαος ∆ηµόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Γεωργίου
Πολιανίτου, ὅτι κατεχράσθη τήν ..ραταθήκην, ἡ ὁποία τοῦ
ἐνεπιστεύθη παρά τοῦ ∆ηµοπούλου. /
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1

422

Νικόλαος Καλαµατιανός. ἐξαιτεῖται ν’ ἀπολυθῆ τῆς φυλακῆς ὁ
χρεώστης του Καµπούρης.

423

Κωνστ. Χατζῆ Ἰωάννου Σµυρναῖος. ἐνάγει τόν Βασίλειον
Ἰντζιαδιόπουλον δι’ ὅσα ἔχει νά λαµβάνῃ ἀπό δούλευσίν του.

424

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰς ἀπάντησιν τῶν ὑπ’ ἀριθµόν
291, 304, καί 309 ἀναφορῶν τῆς ∆ηµογεροντίας προβάλλει.
ὅτι ἡ ἐλάττωσις τῶν ἱερῶν Ναῶν, δέν εἶναι ἔργον τοῦ παρόντος
Καιροῦ, ὅτι ἀναβάλλεται, ἡ ὑπόθεσις τοῦ κυρίου Μόστρα τήν
ὁποίαν µετά τοῦ ∆ραγαµαστινοῦ ἔχει. ὅτι νά δοθῆ ὡς βα καί
Γη προθεσµία εἰς τόν Φλεσόπουλον ἑωσοῦ παρουσιάσῃ τάς
ἀποδείξεις του τάς ὁποίας πρέπει νά παρουσιάσῃ

425

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀναφέρει τήν παραλαβήν τῶν σταλέντων
γροσίων 256.24 ὁµοῦ καί τῆς ὁµολογίας.

426

Γ. Παρασκευόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἐνεργήσῃ ἡ ∆ηµογεροντία
ν’ ἀπολυθῇ τῶν φυλακῶν ἀφοῦ καί τῆς καταδίκης του ἡ
προθεσµία ἐτελείωσεν. /

427

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὁµολογῶν ὅτι τοῦ ἐπιστράφησαν
αἱ 18000 γρόσια.

428

Ἑϊδεκ αος φρούρ[αρχος] Ἀργολίδος. ὅτι ἀπολύεται ὁ Γ.
Παρασκευόπουλος τῶν φυλακῶν ἀλλ’ ἀπαράδεκτος εἶναι εἰς τήν
ὑπηρεσίαν τῶν τακτικῶν.

429

οἱ εἰς τό Προάστειον οἰκοδοµοῦντες. ἐξαιτοῦνται νά διορισθῆ
διά τοῦ ὀχυρωµατοποιοῦ τό ὕψος τῶν οἰκοδοµῶν τάς ὁποίας
ἐπιχειρίζονται.

430

ἀπελευθερωθέντες Ἕλληνες. ἐξαιτοῦνται περίθαλψιν ἀπό ψωµί.

431

Ἀνιφιῶται. παραπονοῦνται κατά τῶν Κρανιδιωτῶν ὅτι
συκοφαντοῦνται.

432

Ἐπανωσκαφιδῖται. παραπονοῦνται κατά τῶν ἐνοικιαστῶν ὅτι τούς
ζητοῦν εἰς τήν νοµιζοµένην παρ’ αὐτῶν ἰδιοκτησίαν δέκατον.

433

Θ. Κατζιφός. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Κωνστ. Τζιάτζου περί
δοσοληψίας.

434

Ν. Παρτζακλόνης. ἐξαιτεῖται τήν ἀναγκαία ἔγγραφα ὡς πρός τήν
ἐξασφάλησιν τοῦ πλοιαρίου του τρεχαντίνι. /

1
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435

Χατζῖνα ∆. Ἀγαλλόπουλου. προβάλλει ὅτι δέχεται νά θεωρηθῆ ἡ
διαφορά τήν ὁποίαν ἔχει µετά τοῦ κυρίου Σ. Σπηλιοτόπουλου δι’
αἱρετοκρισίας παρακαλοῦσα νά εἰδοποιηθῆ νά ἑτοιµασθῆ κατά
τοῦτο ὁ διαφερόµενός της.

436

Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου. παραπονεῖται κατά τοῦ Ξένιου, ὅτι δέν
παρήτησεν τούς στελλόµενους ἄνθρωπούς του νά µεταφέρῃ τό
βαµπάκι καί ἀραπόσιτόν του.

437

Μαρία ἐκ Τριπολιτζᾶς. παραπονεῖται κατά τῆς πενθερᾶς τῆς
Χατζίνας ἡ ὁποία δέν ἐπλήρωσεν τόν κόπον της διά τάς ὁποίας
ἔκαµεν ἐπισκέψεις τῆς νύµφης της.

439
(β)

Γ. Ἀγγαλλόπουλος. ἐγγυεῖται διά τόν Παρτζακλόνην κατά τήν
διάταξιν τῆς περί Ναυτιλίας.

438
(α)

Λιµενάρχης Ματθαῖος. ἀπαντᾶ δι’ ἀναφοράν του τήν πρόσκλησιν
τῆς ∆ηµογεροντίας ἀναφέρων τάς παρατηρήσεις τάς ὁποίας
ἔκαµεν εἰς τό τρεχαντίνι τοῦ Παρτζακλόνη.

440

ἀστυνοµία Τριπολιτζας. ἀπαντούσα τήν ὑπ´ ἀριθµόν πρόσκλησιν
/ προβάλλει νά ὑπάγῃ ὁ πνευµατικός ὡς κύριος του σταυρου
ἐκεῖ.

441

Ἰωάννης Καστριτάκης. ἐνάγει διά χρέος τόν Ἰωάννην
Χριστοδουλόπουλον.

442

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διευθύνει τήν ἀναφοράν τοῦ Β.
Μπούτα ὁ ὁποῖος δίδει πληροφορίαν περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ
Ἀνδρέα Τουτουντζῆ.

443

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐπικυρῶν τήν γνώµην
τῶν θεωρησάντων τάς προτάσεις τοῦ κυρίου Σέκερη καί Ἰ.
Χρυσοµάλη δίδει τήν ἄδειαν νά ἐνεργηθῆ.

444

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰδοποιῶν τήν εἰς Ἄργος
µετάβασίν του προσκαλεῖ νά ἐνεργῆ ἡ ∆ηµογεροντία κατά τάς
ὁποίας ἔχει ὁδηγίας.

445

Κ. Τζιάτζος. ἀπαντᾶ τήν διαµαρτύρησιν τοῦ Θ. Κατζιφοῦ.

446

Φίλιππος Παναγιωτίδης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν
ὑπογραφῶν εἰς τό ἔγγραφον.

447

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν
τό ὁποῖον δίδει πρός τόν κύριον Βασίλειον Σχοινᾶν.

448

Ἰωάννης Β. Καραβελλόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν του, ἐνδιαλαµβανοµένων εἰς τρία
ἔγγραφα συµµαρτυρικά.
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449

῾Ρήγας Παλαµίδης. ἐξαιτεῖται νά τοῦ δοθῆ µία ἀπόφασις περί τοῦ
κατά τούς Μύλους ἐργαστηρίου.

4

450

Γιαννάκης Καλογερόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Μήτζου
Ἀργυροκαστρίτου περί ἀγωγίου.

451

Τζανέτος Καφφετζῆς. παραπονεῖται διά τόν δοῦλον του, ὅτι δέν
τοῦ πληρόνει ὅσα κο..ίµατα εἶχεν ἀφοῦ καί κατεγράφη εἰς τό
τακτικόν.

452

ὀχυροµατοποιός Α. Κάλανδρος. προβάλλει ὅτι ἔχει τό δικαίωµα
νά οἰκοδοµήσῃ ἐπί τοῦ ὅλου ἐξ ἡµισείας µετά Σαλταφέρου
τοίχου.

453

Ἀναγνώστης Λιατόπουλος. στέλλων τήν καταγραφήν τῶν κατά
τήν ἐπαρχίαν ἐθνικῶν καί ἰδιοκτήτων ἀµπελίων ἀποστέλλει
τά ἀµπελιάτικα γρόσια 31.20 τά ὁποῖα παρέλαβεν ὁ κύριος ∆.
Θεοδωρόπουλος. /

454

∆ῆµος Ντουφεχτζῆς. ἐνάγει τόν Κωνσταντῆν Ἀναστασόπουλον
διά χρέος 240.

455

Θεόδωρος Κατζιφός. ἀπαντᾶ διαµαρτυρώµενος κατά τοῦ Κυρίου
Κωνταντίνου Τάτζιου.

456

Νικόλαος Καλαµατιανός. ἐνάγει τόν Βασίλην Σαράτζην διά
παράβασιν συµφωνίας.

457

῾Ρήγας Παλαµίδης, Κωνστ. ∆εληγιάννης καί Π. Μαρκέζης.
ἐκδίδουν ἀπόφασιν ἐπί τῆς διαφορᾶς τῶν Μπότζαρη καί Α.
Χαραλάµπους, ὡς αἱρετοκριταί ἐπ’ αὐτήν.

458

Προκόπιος Τυπάλδος καί ∆. Τοµαρόπουλος. δίδουν γνώµην
περί τῆς διαφορᾶς τῆς Χατζῆ Κιουράνας καί τοῦ Ἀποστόλη
Γουναρόπουλου.

459

Θεόδωρος Γ. Σαράκης. ἐνάγει τόν Κωνσταντήν Ἠλιακόπουλον διά
δοσοληψίαν.

460

Γιαννάκος Μιχαλόπουλος. ἐνάγει τόν Ἀνδριανόν Σαµαρτζήν,
ὅτι δέν θέλει νά ἐβγῆ ἀπό τό σπήτι του, ἀφοῦ καί τά δάνεια
ἐξέπνευσαν µέ τόν καιρόν τῆς εἰς αὐτό διαµονῆς του.

461

Συνταγµατάρχης Β. Πίζας. ἀπαντᾶ ὅτι ἔχει τό δικαίωµα ὁ κύριος
Τζανέτος νά ἐνάξῃ τόν τακτικόν εἰς τήν ἀστυνοµίαν.

462

∆ηµογ[εροντία] ἐπαρχίας Ἄργους διευθύνουσα ἀντίγραφον
διαµαρτυρήσεως / τῶν Ἀναγνώστη Νόνη, παππᾶ Ἀνδρικούλη καί
Κωνστ. Ἰ. Ζέρβα προσκαλεῖ νά γίνῃ παρατήρησις ἀπό τήν ὁποίαν
ἔγινεν εἰς τούς ἰδίους κλοπή κατά τό χωρίον Ἀνιφί.

4

5

6

[Περίληψη εγγράφου]

[ 117 ]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

[Σεπτεµβρίου]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

354,
359

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

6

463

464

465
7

466

467

7

468

469

470

471
472

10

473

10

474

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

[Σεπτεµβρίου]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Ἀναστάσιος Παναγιώτου. ἐξαιτεῖται παρουσιάσας τούς
ὑπογράψαντας εἰς ἕν συµµαρτυρικόν νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον
365
τῶν ὑπογρφῶν τῶν ἰδίων.
Ἰωάννης Πρωτόγερος. παραπονεῖται ὅτι καταδικάζεται ἀπό τήν
αἱρετοκρισίαν ἀδίκως, διότι δέν προσεξαν οἱ αἱρετοί εἰς τήν
δικαιόνουσαν αὐτόν περίστασιν ἐξαιτούµενος νά ὑπάγῃ εἰς
ἀκύρωσιν ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις. Οὗτος εὑρίσκεται ὑπό φυλακήν.
Σ. Σπετζιώτης καί Συντροφία. παραπονοῦνται κατά τῶν
ἐνοικιαστῶν τοῦ χωρίου Μέρµπακα.
Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἀναβληθῆ ἡ διαφορά
του εἰς τήν ἔνστασιν τῶν κριτηρίων µή δεχόµενος τήν Νοµικήν
ἀπόφασιν.
Ἑϊδέκ. φρούραρχος. ἀπαντᾶ ὅτι ἀπολύεται ὁ Π. Παρασκευᾶς ἀλλά
θέλει χρησιµεύσει νά καθαρίζῃ τούς δηµοσίους δρόµους, κατ’
εὔνοιαν τῆς καταδίκης του. /
Α. Κάλανδρος. ὀχυρωµατοποιός. ἀναφέρει τάς ἐγγιζούσας
εἰς κρηµνισµόν οἰκοδοµάς, ὡς καί τάς ἐπιδεκτικάς τούτων
διορθώσεις.
Ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος ὑπ’ ἀριθµόν 1648. διατάσει νά
σταλῇ τό εἰς χεῖρας τῶν παππᾶ Θεοδοσίου καί ∆. Θεοδοροπούλου
σωζόµενον κατάστιχον καταγραφικόν τῶν κατά τήν ἐπαρχίαν
κτηµάτων ἐθνικῶν.- ὡς νά εἰδοποιηθῆ καί ὁ κύριος Α. Σέκερης
νά ἐπιταχύνη τόν εἰς Ἄργος πηγεµον του.
οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς τῶν Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου καί Γ.
∆αρειώτου αἱρετοκριταί. προσκαλοῦν νά κοινοποιηθῆ ἡ
ἐκδοθεῖσα ἀπόφασίς των εἰς τά διαφερόµενα µέρη, ὡς
ἐξαιτοῦνται. Νά ληφθοῦν γρόσια 204 ..... του δοθοῦν εἰς
ἀντιµοισθίαν τοῦ κόπου των.
Γ. Κωνσταντίνου. ἐνάγει τόν Γιάννην Τάσσιον ἐπί λόγῳ
δοσοληψίας.
Χατζίνα ∆. Ἀγαλλοπούλου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
αὐτοπροαίρετόν της εἰς τό ἀντιπροσωπικόν ἔγγραφον τό ὁποῖον
δίδει πρός τόν κύριον Ἰ. Ἰατρίδην.
Ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διατάσει ὅτι νά µήν πληρόνουν
διά τά ἀπό Ναυτιλίας ἔγγραφα τά ὁποῖα παρά τῆς ∆ηµογεροντίας
θά λαµβάνουν οἱ ναυτιλόµενοι. /
ἔκτακτος Ἀργολλίδος ἐπίτροπος. ∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ
Α. Καλογερόπουλου διατάζει νά παραλάβῃ ὁ στελλόµενος παρά
τοῦ Καλογερόπουλου ἐπίτροπος τά ὁποῖα βαγένια ἔχει εἰς τό
κατώγειον τοῦ Πονηρόπουλου, ἀφοῦ ὑπόσχεται αν χρεωστει τί
νά πληρώσῃ.
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Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά εἰδοποιηθῆ ὁ
Εὐστάθιος Λευκάδιος ὅτι ἔφερεν τά ἔγγραφά του καί εἶναι
ἕτοιµος νά θεωρίσῃ τήν αὐτοῦ διαφοράν.

476

ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. διορίζει νά παραληφθῶσιν ἐντός
τῆς ἡµέρας τά µένοντα παρά τοῦ Γ. Σπανόπουλου, τά ὁποῖα νά
δοθῶσιν πρός τόν α.´ φρούρ[αρχον] Ἑειδέκ παρά τοῦ ὁποίου νά
ληφθῆ ἡ ἀπόδειξις.

477

Π. Πούλος. διευθύνων τήν ἄνωθεν διαταγήν ζητεῖ νά συναχθῶσιν
καί µετριθῶσιν ἐντός τῆς ἡµέρας αἱ 2 χιλ[ιάδες] γρόσια καί τόσα.

478

Ἰωάννης Καφφέ. ἐνάγει τόν Γιάννην ῾Ρακοπούλον ὡς ἐγγυητήν.

479

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὅτι δίδεται ἡ ἐλευθερία κοινωνίας
τοῦ Ἀναπλιοῦ νά ἔχῃ µέ ὅλα τά µέρη τῆς Πελοποννήσου. /

480

Πασκάλης Γερακακαράκης. ἐξαιτεῖται νά σταλῆ διά τῆς
∆ηµογεροντίας τῶν Σπετζῶν ἡ διαµαρτύρησίς του πρός τόν
κύριον ∆ηµητράκην Ν. Λάµπρου.

481

Γεωργάκενα ἐκ Γαστούνης. ἐξαιτεῖται συνδροµήν ἤτοι µερίδιον
ψωµίου διατί ἀπορεῖ ἐνῷ ὁ Γαµβρός της καί τ᾽ ἀδέλφια της
ἐφονεύθησαν εἰς τόν περί πατρίδος πόλεµον.

483

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. νά προσκαλεσθοῦν οἱ
ἐναγόµενοι παρά τοῦ Σακελλαρίου καί νά ἀποδοθῆ τό δίκαιον.

484

Εὐάγγελος Ποταµιάνος. ἐνάγει τόν Παῦλον Βαρβάτενας διά
χρέος.

485

Εὐστάθιος Λευκαδίτης καί Ἀποστόλης Γουναρόπουλος.
ἐξαιτοῦνται νά ἐπικυρωθῇ τό αὐτοπροαίρετον τοῦ
συνυποσχετικοῦ των.

486

Ἀναγνώστης Θηβαῖος. παρουσιάζεται µέ χρεωστικήν ὁµολογίαν.
Ζητεῖ νά λάβη ἀπό τά πράγµατα τοῦ ἀποθανόντος κυρίου Παναγ.
Σανκασιάνου. /

380

487

Ἰωάννης Κατοπόδης. ἐνάγει καί ἐκ δευτέρου τήν χρεώστριάν του
Γιαννοῦ Βαρβάτεναν.

381

488

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰς ἀπάντησιν τῶν ἀναφορῶν
τῆς ∆ηµογεροντίας ὑπ’ ἀριθµόν 360. 361 καί 369 παραγγέλλει
ὅτι ὁ ῾Ρῆγας ν’ ἀναφερθῇ εἰς τήν ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπήν.
Νά ἐνεργηθῆ ἡ δοθείσα γνώµη περί τῆς ὑποθέσεως τῆς
Χατζῆ Κιουράνας καί νά προσκαλεσθῶσιν οἱ διαφερόµενοι
Μερπακῖται καί Πουλακιδῖται διά νά συµβιβασθῶσιν παρά τῆς
∆ηµογεροντίας.
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[12] 489

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διευθύνων ἀναφοράν τοῦ Πέτρου
Χατζῆ Γεωργίου Μυτιληναίου παραγγέλλει ἀφοῦ ἀποδειχθῆ
δανειστής τοῦ ἀποθανόντος τάς ὁποίας ἀποδείξεις πρέπει νά
ἐπιστατήσῃ ἡ δηµογεροντία διά νά λάβῃ καί ν’ ἀναφέρῃ.

490

Μιχάλης Ζαχαρόπουλος ἀπό χωρίον Ἥρια. ἐξαιτεῖται νά διαταχθῆ
ὁ Κρανιδιώτης Παντελῆς Μονοχάρτζης νά εὑκαιρώσῃ τό ὁποίον
τοῦ κατακρατεῖ ἰδιόκτητόν του ὀσπήτιον.

491

Θ. Παρτζακλόνης. ζητεῖ νά ὁδηγηθῆ, πῶς ν’ ἀναφερθῆ νά λάβη
τῆς ἰδιοκτησίας του ἔγγραφα διά τό πλοιάριόν του.

492

Ἀντώνιος Μ. Αἰνίτης. ζητεῖ νά ὁδηγηθῆ καί αὐτός παροµοίως. /

493

Μιχαήλ Ν. Μόστρας. ἐξαιτεῖται ἀντίγραφον τῆς προδοθείσης του
ἀναφορᾶς.

494

Παππᾶ Μιχάλης. ἐνάγει τόν Ἀνδρέαν Νικολήν Κρανιδιώτην ὅτι
θέλων νά ἐκδικηθῆ κατ’ ἄλλου τοῦ ἐπῆρεν δύω βόδια.

495

Μ. Ἰατρός. ἐξαιτεῖται νά θέσῃ εἰς ἀσφάλειαν τά ἐξαγµένα ἀπό
τό βιβλίον τῆς ἐµπορικῆς του ἀνταποκρίσεως τά ἀριθµός 16
ἔγγραφα ἀποτεινόµενα πρός τόν κύριον Παναγ. Ταρουλόπουλον.

496

Ἀντισυνταγµατάρχης Abbatte. ζητεῖ νά λάβη πληροφορίας πότε,
καί πῶς, καί εἰς ποῖον καί παρά ποίου ἐπωλήθη τό ὑπ’ ἀριθµόν
167 ὀσπήτιον.

497

Χρῆστος Τζάντας. ἐνάγων τόν πενθερόν του Ἰωάννην
Μιχαλόπουλον ζητεῖ παρ’ αὐτοῦ τό αἴτιον διά τό ὁποῖον ἀναιρεῖ
τήν πώλησιν τήν ὁποίαν ἔκαµεν εἰς τόν ἴδιον τοῦ µαγαζείου του.

498

Ἰωάννης ∆ούσιας ἀπό Κρανιδι. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
αὐτόγνωµον, ὡς πρός τήν ὁποίαν ἔκαµεν πώλησιν τοῦ πλοιαρίου
πρός τόν Κωνστ. Σµυρναῖον.

386

499

Κωνστ. Ἀδραχτόπουλος. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Κωνσταντίνου
Καραµπέλα περί ἑνός ἐνεχείρου τό ὁποῖον τοῦ κατακρατεῖ. /

387,
388

500

Θεόδωρος Γαλάνης. ἐνάγει τόν Γ. Σαγκιότην ἐπί δοσοληψίᾳ.

389

501

Κωνστ. Ἀδραχτόπουλος. διαµαρτυρούµενος κατά τῶν Παναγ.
Καρκόνιαν καί Βασίλειον ∆ασκαλάκην ἐξαιτεῖται νά τούς
κοινοποιηθῆ διά τοῦ ∆ηµογεροντείου τοῦ Ἁγίου Πέτρου.

391,
392

502

Μαρία Γεωργίου Τζάµη. ἐνάγει διά χρέος γρόσια 670 τόν Μῆτρον
Μάραν.

503

Χατζῆ Πανάγος Καντρέβας. ἐνάγει τόν Ἀναγνώστην
∆αλαµαναριώτην.

12

12
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Ἀναστάσιος ∆ρακόπουλος. ἐνάγει τόν θεῖον του Ἀνδρέαν
∆ρακόπουλον.

505

Βασίλης Καράνευτης. ἀναφέρει ὅτι ἀντικατασταίνει ἐπίτροπόν
του τόν Θεοδωρήν Ἠλιόπουλον διά νά λάβῃ τά ὅσα ἐδάνεισεν.

506

Βασίλης Καλούδης ἐκ Λυγουριοῦ. ἐνάγει τόν Σταύρον
Κουτζιώτην Μανιάτην διά ἕν πωλάριον.

507

Ἰωάννης Κοτζαυτόπουλος. ἐνάγει τόν ∆ηµήτριον ∆ραγάτην
Ναριώτην διά τό κριάρι τό ὁποῖον τό ἔφαγεν.

508

Γ. Κωνστ.[αντίνου] Σµυρναῖος. ἀναφερόµενος τακτικῶς ἐξαιτεῖται
τά τῆς ἰδιοκτησίας ἔγγραφα διά τό πλοιάριον του. /

509

Ἀντώνιος Μιχαήλ Νίτης. ἀναφερόµενος τακτικῶς ἐξαιτεῖται τά
τῆς ἰδιοκτησίας ἔγγραφα διά τό πλοιάριον του, διά νά λάβῃ τό
ἀνῆκον δίπλωµα.

510

Ἀνδρέας ∆ρακόπουλος. ἀπαντῶν τήν ἀγωγήν τοῦ ἀνεψειοῦ του
ἐξαιτεῖ νά λάβῃ ἐγγύησιν καί νά δώσῃ.

511

Πίζας πολιτάρχης Ναυπλίου. προβάλλει, τοῦ νά καθαρισθῆ ὁ
ὑπόνοµος, ὁ ὁποῖος κεῖται µεταξύ τῶν οἰκιῶν τοῦ Στρατηγοῦ
Νικήτα διά τό ἐγγίζον τῶν βροχῶν.

512

Θεόδορος Παρτζακλόνης. ἐξαιτεῖται νά ὁδηγηθῆ, πῶς νά
ἀναφερθῆ διά νά λάβῃ τά τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ πλοιαρίου του
ἔγγραφα.

513

∆. Στεφανάκης. ἐξαιτεῖται νά συνδραµῆ εἰς τό νά λάβῃ τά ὅσα τοῦ
χρεωστεῖ κατ’ ἀνέκκλητον ἀπόφασιν ὁ ∆. Βερούκας.

514

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰδοποιεῖ ὅτι ὁ κύριος ∆ηµογ[έρων]
Παπαλεξόπουλος ὡς χρήσιµος θέλει µένει εἰς Ἄργος.

515

∆ιεύθυνσις. Ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. ∆ιευθύνων τήν
ἀναφοράν τοῦ Φιλίππου Παναγιώτου διατάσσει νά δοθῆ τό
δίκαιον εἰς τό ἀνῆκον µέρος. /

13

516

Ἠλίας Κουσκούρης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἀπολυθῆ τῆς φυλακῆς
ὁ Γερακαράκης Πασχάλης, διότι κατά τήν εἰδοποίησιν του
ἐπισκέπτοντος αὐτόν γιατροῦ κινδυνεύει ἀσθενῶν ἐντός τῆς
φυλακῆς.

15

517

∆. Βεροῦκας ἐξαιτεῖται νά διαταχθῆ ὁ κύριος Ν. Λουριώτης ν’
ἀφήσῃ τό βαγένι του ἐλεύθερον, ἀφοῦ καταθέτει τά 90 τόσα
γρόσια εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν

518

Εὐγενική Σ. Σχινᾶ. ἐνάγει τόν ∆οῦκαν Κωνστ.[αντίνου] διά χρέος.

13

13
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412,
416

520

Μῆτρος Σοφός Χελιώτης. ἐνάγει9.

521

∆. Λαλιώτης. παραπονεῖται κατά τοῦ Commandant Cavallo, ὅτι
τόν ἐξύλισεν ἀδίκως.

522

Ναριῶτες. παραπονοῦνται κατά τῶν Ἀργείων Τάσσιου Τενεζάκη
καί Ἀναγνώστου Ἀνιφιώτου ὁτι κακοποιοῦνται.

523

Εὐστράτιος Χατζῆ Ἀθανασίου. παραπονεῖται κατά τοῦ
ὀχυρωµατοποιοῦ Α. Κάλανδρου ὅτι ζητεῖ νά τοῦ πάρῃ τήν ὁποίαν 411
οἰκοδόµησεν κατά τό Προάστειον καλύβαν. /

15

524

Γιαννάκης Παππαδόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά παρακινηθῆ ὁ
χρεοφειλέτης του κύριος Στρατηγός Παναγ. Ζαφειρόπουλος
µέσον τῆς ∆ηµογεροντίας Ἁγίου Ἰωάννου διά νά τόν
ἐξοικονοµήσῃ εἰς τήν ἀνάγκην του.

17

525

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. Παραγγέλλει νά δηµοσιευθῆ ἡ
ἀπαγόρευσις ἐξόδου τῶν γεννηµάτων ἀπό τήν ἐπικράτειαν κατά
διαταγήν τῆς Α[ὐτοῦ] Ἑξ[οχότητος] τοῦ Σ[εβαστοῦ] Κυβερνήτου.

413

526

∆ηµήτριος Χελιώτης. ἐξαιτεῖται ν’ ἀποζηµιωθῆ ἀφοῦ καί
ἀπεδείχθη ὅτι δέν ἔπταιεν.

414

527

∆. Σαλταφέρος. ἐξαιτεῖται νά ληφθῆ µέτρον, ὥστε νά ἐξέλθῃ
τῆς πόλεως ὁ εἰσελθών ἀδελφός του, ἀφοῦ καί τείνη ἡ ἐνταῦθα
διατριβή πρός ὄλεθρον ἀσωτίας τοῦ ἰδίου.

528

ὀχυροµατοποιός Α. Κάλανδρος. προβάλλει εἰς ἀπάντησιν τοῦ
παραπονεθέντος Χατζῆ Εὐστρατίου ὅτι ἡ καλύβα ἐννοεῖται ὡς
προκατεχοµένη παρά τοῦ Ἀθανάτου.

(529

Ἀνδρέας Μελισαρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τῶν 6
στρεµµάτων σταφιδότοπος εἰς Πάτρας τόν ὁποῖον οἰκείᾳ θελήσει
ἐπώλησεν πρός τόν Κωνσταντῖνον Καπιτανόπουλον.)

529

Λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν 398
πρόσκλησιν ἀναφέρει τάς παρατηρήσεις του τάς ὁποίας ἔκαµεν
εἰς τό πλοιάριον τοῦ Γ. Κωνστ.[αντίνου] Σµυρναίου.

530

Ἀνδρέας Μελισαρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ πώλησις
τῶν 6 στρεµµάτων τά ὁποῖα ἐπώλησεν πρός τόν Κωνσταντῖνον /
Καπετανόπουλον τά ὁποῖα στρέµµατα εἶναι σταφιδότοποι κείµενα
εἰς Π[αλαιάς] Πάτρας.

531

Γεωργάκης Ντόκιος. ἀγωγήν κινεῖ κατά τῶν Θεοφάνη Καββαθᾶ,
Σωτήρου Κανούση, Γιαννάκη Γιαννακούλη καί Μετσίρη ὅτι τά
ζῶα αὐτῶν ἐζηµίωσαν τό χωράφι του ἐσπαρµένον.

17

9

«τόν νεκροθάπτην Χρῆστον νά τῷ δώσῃ τό χρέος του», βλ. φ. 2.1.1.520.
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Χρυσοῦλα Ἰωάννου. ἐγκαλεῖ εἰς κρίσιν τάς ἀνδραδέλφους τοῦ
ἀποθανόντος ἀνδρός της ἐπί κληρονοµικῷ δικαιώµατι.

533

∆. Λουκόπουλος. ἐξαιτεῖται ἕν ἀποδεικτικόν, ὅτε εἶχεν ἐξ ἀνάγκης
ἕν συµβοηθόν ἐκ τῆς πανώλης ἀποκλεισµοῦ τῆς πόλεως.

534

ἐγγύησις. Ἐµµ. Βαρσαµῆ. ὅστις ὑποθέτων τά τοῦ ὑπ’ ἀριθµόν 182
ἰδιοκτήτου του ἐργαστηρίου ἐγγυᾶται διά τόν Γ. Κωνσταντίνου
Σµυρναῖον ἐξαιτούµενος νά δοθοῦν τά διά τό δίπλωµα ἔγγραφα.

535

Κωνστ. Τζάτζος. ἀπαντᾶ τήν τοῦ ἀδελφού του ∆ηµητρίου Τζάτζου
διαµαρτύρησιν.

536

Γ. Παρασκευᾶς. ἐξαιτεῖται συνδροµήν, ὅτι ἀφοῦ δέν µεταχειρίζεται
κατά τήν ἀπόφασιν τήν κατ’ αὐτοῦ ἐκδοθεῖσα στερεῖται τῶν πρός
τό ζεῖν.

537

Λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν πρόσκλησιν
τῆς ∆ηµογεροντίας ἀναφέρει τάς παρατηρήσεις του τάς ὁποίας
ἔκαµεν εἰς τό πλοιάριον τοῦ Ἀντωνίου Μ. Νίτη. /

538

ἐγγύησις. ∆. Σαλταφέρου. ἐγγυᾶται διά τήν διαγωγήν τοῦ
πλοιάρχου Ἀντωνίου Μ. Νίτη ἀσφαλίζων τήν δηµογεροντίαν διά
τοῦ ὑπ’ ἀριθµόν 29 ἰδιοκτήτου του ὀσπητίου ἐνταῦθα.

539

Λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν πρόσκλησιν τῆς
∆ηµογεροντίας αναφέρει τάς παρατηρήσεις, τάς ὁποίας ἔκαµεν
εἰς τό πλοιάριον τοῦ Θεοδωρή Παρτζακλώνη.

540

Χρῆστος Βλάσσης. ἀπαντᾶ εἰς τήν τῆς ἐκτάκτου ἐπιτροπείας
ἀλληλογραφίαν τήν ὁποίαν µετά τοῦ κυρίου ∆. Περοῦκα ἔλαβεν
διά τήν ὁποίαν ἔχει µετά τοῦ ἰδίου διαφοράν.

541

ἐγγύησις. Πέτρου Μαρκέζη. ἐγγυᾶται διά τόν πλοίαρχον
Θεοδορήν Παρτσακλόνην βάλλων ὑπό ὑποθήκην τό ὑπ’ ἀριθµόν
35 κατά τόν Αιγιαλόν ἐργαστήριόν του.

542

Π. Μαρκέζης. ὅτι ὁ παραπονούµενος κατ’ αὐτοῦ δέν ἔχει δίκαιον
ὡσαν ὅπου διά διαταγήν τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου ἐπληρώθησαν
δέκα γρόσια ὀλιγώτερα τῶν ἄλλων.

543

Ἰωάννης Μπαρδάκος Ὑδραῖος . ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Κοσµᾶ
325,
Κοκίδη δι’ ὅσας ζηµίας καί βλάψιν τῆς ὑπολήψεώς του ὑπέφερεν. 226

544

Ἀνδρέας Μελισσαρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
πωλητήριον διά τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν 6 στρέµµατα ἰδιόκτητα
εἰς Π[αλαιάς] Πάτρας Σταφιδότοπον πρός τόν κύριον Κωνστ.
Μισηρλήν.

545

Ἀναστάσης Καρακάσης. ἐξαιτεῖται τά τῆς ἰδιοκτησίας ἔγγραφα /
διά τό πλοιάριόν του ὀνοµαζόµενον Τζιαπιρδόνα.

[ 123 ]

421,
422

419,
420

18

19

19

10

[Περίληψη εγγράφου]

546

Τσόγια Κρεββατᾶ καί Εὐδοκία Π. Ἰατροῦ. ἐξαιτοῦνται ἀφοῦ
παρατηρηθῆ τό µεταξύ αὐτῶν καί τῶν κυρίων Μ. καί Γ. Κρεββατᾶ
συµφωνητικόν νά προσκληθοῦν οἱ κύριοι οὗτοι κατ’ ἔννοιαν τοῦ
αὐτοῦ συµφωνητικοῦ.

547

Ἀνδρέας Ληναρδόπουλος. ἐξαιτεῖται τά γρόσια 205 τά ὁποῖα
ἐτέθησαν εἰς τόν κύριον Ἰωάννην Θεοτόκην νά ἐναποτεθῶσιν εἰς
τήν ∆ηµογεροντίαν.

548

Γιαννάκης Μεγαλόφωνος. παραπονεῖται κατά τοῦ Κωνστ.
Μπασκλαβάνη, διότι µεσεγγυᾶ γρόσια 60 ἐδικά του.

549

Κωνσταντῖνος Λεβαντῖνος. παραπονεῖται κατά τοῦ Νικόλα
Ζορµπᾶ ὅτι οἰκοδοµεῖ εἰς τόπον τόν ὁποῖον αὐτός ἐσηµείωσεν
καλύβαν κατά τό Προάστειον.

550

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰδοποιεῖ ὅτι διορίσθησαν οἱ
κύριοι Μ. Ἰατρός, Γ. Σπανόπουλος καί Χαϊδούλης Ἰωάννου νά
ἐξετάσουν τά περί τῆς δοσοληψίας τοῦ ἀποθανόντος Παναγ.
Σανκασιάνου καί Λαµπρινοῦ Κωνσταντινίδη.

551

Χαράλαµπος Σκορδούλης. ἐξαιτεῖται γρόσια 500 ὅσα κατά
θέλησιν τῶν περισσοτέρων πολιτῶν ἐπλήρωσεν διά µισθούς.

552

∆ιεύθυνσις Ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. ζητῶν πληροφορίας
εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ κυρίου Ἀποστ. Κοντουράτου. /

553

Ἠλίας Γραµµατικόπουλος. ἐνάγει τόν Π. Φιλοσοφόπουλον διά
χρέος ὡς καί διά τήν ὑπόληψίν του ἐγγυχθεῖσαν παρά τοῦ ἰδίου.

554

Κανέλλος Καστόρχης. ἐνάγων τόν Ἀπόστολον Κοντουράτον
παραπονεῖται κατά τοῦ ἰδίου.

555

Ἀναστάσης Καρακάσης. ζητεῖ τά τοῦ πλοιαρίου του ἀπαιτούµενα
διά τό δίπλωµα ἔγγραφα.

556

Φίλιππος Τσάκωνας. ζητεῖ τά τοῦ πλοιαρίου του ἀπαιτούµενα διά
τό δίπλωµα ἔγγραφα.

557

Εὐστράτιος Χατζῆ Ἀθανασίου. δικαιολογήµατα προβάλλει ὅτι ἔχει
δικαίωµα νά οἰκοδοµήσῃ τήν καλύβαν.

558

Εὐαγγελινός Παππᾶ Ἰωάννου. ἐνάγει τόν Φώτον Ἀναστασίου
περί παραβάσεως συµφωνίας.

559

∆. Τοµαρόπουλος. παραπονούµενος ὅτι τοῦ κρηµνίζουν τήν
κατά τήν Ξηράν10 ἰδιοκτησίαν του ἐπικαλεῖται νά γενῆ ἀπό τήν
ἀστυνοµίαν ἡ ἀνήκουσα ἐξέτασις καί ἑποµένως ἡ ἀποζηµίωσίς
του.

Προφανώς, εννοεί την πύλη της Ξηράς.
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[19] 560

Ὀχυρωµατοποιός Α. Κάλανδρος. δίδει γνώµην, ὅτι, οὔτε ὁ κύριος
Μ. Ἰατρός, οὔτε ὁ κύριος ∆. Σαλταφέρος, νά οἰκοδοµήσουν
δουλάπια ὡς ἐπιβλαβῆ εἰς τόν ἐξ ἡµισείας τοῖχον. /

19

561

∆. Σαλταφέρος. δικαιολογούµενος ὁτι δέν βλάπτεται ὁ ἐξ ἡµισείας
τοῖχος, ἐξαιτεῖται νά συγχωρεθῆ εἰς αὐτόν νά οἰκοδοµήσῃ
δουλάπια, ὡς ἀπαιτεῖ καί κατά τήν ἀνέκκλητον ἀπόφασιν τά
442
ἔξοδα τά ὁποῖα ἀνήκει νά τοῦ πληρωθοῦν παρά τοῦ κυρίου Μ.
Ἰατροῦ.

562

Γιαννάκης Νικολάου Ἰατρός. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῆ ὁ παρ’
αὐτοῦ ἐπισκεφθείς νά τοῦ πληρώσῃ τό ὁποῖον ἀπεφασίσθη
γρόσια 15.

563

∆ηµάκης ἱεροµνήµων. παρουσιαζόµενος ὡς ἐπίτροπος
τοῦ Ζαχαρία Παναγιωτίδη ἐξαιτεῖται τοῦ νά συνεννοηθῆ
ἡ ∆ηµογεροντία µέ τήν τοῦ Ἄργους πρός ὑποχρέωσιν τοῦ
χρεώστου Ἀποστόλη Θεσσαλονικέως.

564

∆ηµάκης Ἱεροµνήµων. ἐξαιτεῖται ὡς ἐπίτροπος τοῦ Ζαχαρία
Παναγιωτίδη νά ὑποχρεωθῆ ὁ τοῦ ἰδίου χρεώστης Γ. Χρυστ... νά
δώσῃ του γρόσια 450 τά ὁποῖα ὑπεσχέθη.

565

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. συστείνει νά σταλῶσιν πρός τούς
ἡγουµένους τῶν Μοναστηρίων τά ἐπισυναπτόµενα ἀσφαλῶς.

566

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. παραγγέλλει νά δηµοσιευθῶσιν
αἱ τῶν ἐπί τῶν ἐλαιῶν ἐπιτροπῶν εἰδοποιήσεις. /

567

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. παραγγέλλει νά δηµοσιευθῶσιν
τά στελλόµενα ἐγκύκλια τῆς ἐκτάκτου ἐπιτροπείας.

568

ἡ ἐπί τῶν ἐλαιῶν ἐπιτροπή. προσκαλεῖ νά δηµοσιευθῶσιν αἱ
εἰδοποιήσεις της.

569

Παναγ. Χαληκιόπουλος. παραπονούµενος κατά τοῦ Κωνσταντῆ
Καπιτανόπουλου ἐνάγει αὐτόν ὅτι δέν τοῦ δίδει τό µεσητικόν.

570

Παναγ. Τσολάκης καί ∆ιαµαντῆς Παµαξενόπουλος. ἐνάγουν τόν
βοσκόν Λουκάν ὅτι ἔκλεψεν 75 πρόβατα.

571

οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς τῶν ∆. Σαλταφέρου καί Μ. Ἰατροῦ
αἱρετοκριτές. ἐξαιτοῦνται νά κοινοποιηθῆ εἰς ἀµφότερα τά µέρη ἡ
αὐτῶν ἀπόφασις.

572

∆. Σαλταφέρος. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Μ. Ἰατροῦ.

573

Νικόλαος Κορακόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ ∆.
Λουκόπουλου, ὅτι δέν τοῦ πληρόνει τόν αὐτοῦ µισθόν, ἀφοῦ τόν
εἶχεν συµβοηθόν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑγιονοµικοῦ φύλακος.

20

20

21
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[21] 574

∆. Τζόκρης. παραπονεῖται κατά τοῦ Ν. Ζορµπά, ὅτι ἠγόρασεν τάς
πέτρας τοῦ ἰδίου. /

21

575

ὀχυρωµατοποιός Α. Κάλανδρος. ἀποστέλλει τάς ὅσας εἰς
κρηµνισµόν ἐγγιζούσας οἰκίας.

576

λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀναφέρει τάς ἐξετάσεις του τάς ὁποίας
κάµνει εἰς τό πλοιάριον τοῦ Ἀναστασίου Καρακάση.

577

λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀναφέρει τάς ἐξετάσεις τάς ὁποίας κάµνει
καί παρατηρήσεις εἰς τό πλοιάριον τοῦ Φιλίππου Τζάκωνα.

578

Χατζῆ Ματθαῖος Μικρός. παραπονεῖται ὅτι ἡ ἀνέκκλητος
ἀπόφασις δέν ἐνεργεῖται.

579

Θανάσης Θανασούλιας. προβάλλει µαρτυρίας ὅτι τό χοιροµέρι
ἐχρησίµευσεν καί δι’ ἄλλους ἤτοι παριστάνει καί ἄλλους ἐνόχους.

580

∆. Περούκας. ἀπαντᾶ τήν τοῦ κυρίου Βλάσση κατά τοῦ ἰδίου
ἀγωγήν.

581

∆. Τζάτζος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ ἀδελφοῦ του Κωνστ. Τζάτζου.

582

Ἠλίας Κυριακόπουλος. ἀγωγήν ποιεῖ κατά τοῦ Χατζῆ ∆ηµήτρη
ὅτι δέν τοῦ πληρόνει τό ἐνοίκιον τοῦ ἐργαστηρίου./

583

Μήτρενα Μπαστιέρενα. ἀγωγήν ποιεῖ κατά τοῦ Τζανέτου
Καφφετζῆ περί ἑνός στρώµµατος.

584

Ἀλέξιος Γαβαλιώτου. ἐνάγει τόν Ταγαρᾶν διά χρέος.

585

Λουκᾶς Παπαδόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθοῦν, ὡς καί
αὐτός ὑποχρεώ[θη] διά τά σφακτά, οἱ ἡοί τοῦ Τζολάκη διά ὅσον
τοῦ ἐπῆραν κριθάρι.

586

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Ἀποστόλη
Γουναρόπουλου ὅτι παρέβη τήν µεταξύ των συµφωνίαν.

587

∆ηµήτριος Ἰωαννούσης. ἐνάγει διά χρέος τόν Παναγιώτην
Μπαζίναν.

588

Παναγιώτης Μακρουλόπουλος. παραπονούµενος κατά
τοῦ Γυναικαδέλφου του, ἐξαιτεῖται νά πληροφορηθῆ εἰς τί
ἐπιστηριζόµενος ὁ Γυναικάδελφός του τοῦ κρατεῖ τό ὀσπήτιον.

589

∆ιεύθυνσις τοῦ ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. τήν ἀναφοράν
τοῦ Σπύρου Παναγιώτου νά ἐξετασθῆ ἡ αὐτοῦ ὑπόθεσις καί νά
ἀποδοθῆ τό δίκαιον.

590

∆ῆµος Κανελλόπουλος. ἐξαιτεῖται νά πληροφορηθῆ ἔτι τό κατά
τήν Πύλην τῆς Ξηρᾶς ἰδιόκτητόν του ἐργαστήριον κρατεῖται. /

24
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24

591

Χαρ. Μηλιάνης. ἐξαιτεῖται, ἄν ἐξέπνευσεν ἡ δοθείσα προθεσµία
πρός τόν Ἰωάννην Ἠλία Φλέσσαν νά ὑποχρεωθῆ οὗτος νά
πληρώσῃ κατά τήν ἀπόφασιν.

592

Γιαννάκης Νικολόπουλος. στερούµενος ἐξαιτεῖται νά τοῦ δοθῇ ἡ
ἄδεια νά πωλήσῃ πρός ζωοτρόφησιν τῶν παιδίων του γην τῆς
γυναικός του.

593

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ
Γ. Μποσικιώτου τοῦ νά ἐξετασθῆ ἡ ὑπόθεσις του ἀναφεροµένη
παρά τοῦ Βασιλείου Ζουµπακιώτη ὡς νά ἀποδοθῇ τό δίκαιον.

24

594

οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς τοῦ Γ. ∆αρειώτου καί Γιαννάκη Χατζῆ
Πέτρου αἱρετοκριταί. ἐξαιτοῦνται νά µεσεγγυηθοῦν εἰς τόν Γ.
∆αρειώτην τά ὅσα διά τόν κόπον των ἔχουν νά λαµβάνουν παρά
τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου.

25

595

Κωνσταντῖνος Καραχάλιος. ἐξαιτεῖται διά τακτικῆς ἀναφορᾶς του
τά τῆς Ναυτιλίας ἔγγραφα διά τό πλοιάριον του Ἀπεργούλα.

596

Χρῆστος Βλάσσης. ἀπαντᾶ τήν ἀπάντησιν τοῦ ∆. Βεροῦκα.

471,
472

597

∆ῆµος Καραβέλης. προβάλλει, ὅτι τό ἰδιόκτητόν του ἐργαστήριον
τό ὁποῖον κρατεῖται δι’ ὑπηρεσίαν εἶναι ἄχρηστον, ὡς πρός
τήν θέσιν, καί ἐξαιτεῖται αὐτοπρόσωποι οἱ ∆ηµογέροντες νά
ἐπισκεφθοῦν. /

490

598

Κηβεριῶται. παραπονοῦνται κατά τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου
ὅτι παρά τήν συµφωνίαν τούς ζηµιοῖ λαµβάνων παρ’ αὐτῶν
περισσότερον δέκατον ἀφ’ ὅ,τι ἀνήκει.

599

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἔγγραφον τό
ὁποῖον γράφει πρός τούς διαφεροµένους του.

600

Ἀθανάσιος Τζῆρος. ἐνάγει κάπποιον Κωνσταντῆν Καραβοκύρην ὁ
ὁποῖος τοῦ κρατεῖ τήν ἰδιόκτητόν του εἰς Τζαφέραγα καλύβαν.

601

οἱ ἐνοικιασταί τοῦ χωρίου Ἀνηφί. ἐνάγουν τόν Ἀναγνώστην
Ἀγγελήν καί Μῆτρον Κολοβάσην οἱ ὁποῖοι ἀντιτείνονται νά
δώσσουν τό δέκατον.

602

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. συνωδεύει τήν καταγραφήν τῶν
πραγµάτων τῆς Κιουράνας.

603

Σπυρίδων Γιανουκόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά προτραπώσιν οἱ
κύριοι Βλάσσιδες νά τοῦ δώσουν τά ὅσα τοῦ χρεωστοῦν, ἤ νά
ὑποκλίνουν εἰς αἱρετοκρισίαν.

604

Ν. Μανουσάκης. ἐνάγων τόν Γ. φαρµακοποιόν Καρακασόπουλον
ἐξαιτεῖται κατά τό ἐνοικιαστήριον νά πληρωθῆ παρ’ αὐτοῦ.

25

[Περίληψη εγγράφου]

[ 127 ]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

[Σεπτεµβρίου]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

[25] 605

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Σεπτεµβρίου]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Θεοδορῆς Ματθαίου λιµενάρχης. διευθύνει τάς παρατηρήσεις τάς
ὁποίας ἔκαµεν εἰς τό πλοιάριον τοῦ Κωνστ. Καραχάλιου.

606

ἐγγύησις. ∆ηµήτριος Τζόκρης. ἐγγυᾶται διά τόν πλοίαρχον
Κωνστ. Καραχάλιον. /

607

Θανάσης Καληµάνης. ἐνάγει διά δοσοληψίαν τόν Ν. Τζάκωνα.

608

ἔκτακτος Ἀργο.[λίδος] ἐπίτροπος. ἀπαντῶν τάς ὑπ’ ἀριθµόν 399.
410. 443. καί 447 ἀναφοράν παραγγέλλει. ὅτι νά ἐπιβληθῆ ἕνας
ἔρανος εἰς τά εἰσοδήµατα τῶν κατά τήν πόλιν ἰδιοκτησιῶν πρός
προσπόρησιν τῶν τοῦ Γραφείου τῆς ∆ηµογεροντίας ἐξόδων. ὅτι
περί Ἀρειωτῶν παρά τῆς ἐκτάκτου ἐπιτροπείας ἀπεφασίσθη
προτοῦ. ὅτι ὁ Γ. Κωνστ.[αντίνου] Ζµυρναῖος δέν ἀνέφερεν ὅτι
ἐφιλοδώρησεν τό Γραφεῖον τῆς ∆ηµογεροντίας. ὅτι δέν ἐµπορεῖ
νά γενῇ καµµία µεταβολή περί τῶν µερίδων.

609

Ἀνδριανός Γεωργίου. ἐνάγει τόν Λιάταν περί κληρονοµικοῦ
δικαίου.

610

Μαρία τοῦ ∆ηµητρίου Ἠλία. ἐνάγει παροµοίως τόν Λιάταν περί
κληρονοµικοῦ δικαίου.

611

Χατζῆ Νικόλας Κωνσταντίνου. ἀπαντᾶ τήν ἀγωγήν τοῦ
Ἀθανασίου Καληµάνη.

26

612

∆ηµογεροντία Σπετζῶν. εἰδοποιεῖ τήν παραλαβήν τῶν
σταλλέντων εἰδοποιήσεων τῆς ἐπί τῶν ἐλαιῶν ἐπιτροπῆς.

27

613

Ἀναγνώστης Λαγοδηµόπουλος ἐπίτροπος Κακάνενας.
∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Παππᾶ Σπύρου Σακελλαρίου Κακάνη. /

480,
481

27

614

Ἰωάννης Ξάρχου. ἐξαιτεῖται ἡ διά τῆς ∆ηµογεροντίας Πραστοῦ
διαµαρτυρία του νά διευθυνθῆ πρός τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην
διά νά κοινοποιηθῆ πρός τόν Κωνστ. Πέτρου.

482,
483

615

ἐνοικιασταί ∆αλαµανάρας Γ. Κοτσάκης. ἐνάγουν, τόν Ἀθανάσιον
Τακανῆκαν ὅτι δικαιοποιούµενος τά ἐθνικά δέν τούς ἀποδίδει τό
τριτοδέκατον11.

616

Παναγ. Χαλκινόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ
Κωνσταντῖνος Καπιτανόπουλος νά τόν δώσῃ διά µεσητικά ὅσα
ἐνεκρίθησαν.

617

Μαριγώ Γεωργαντοπούλου. ἐνάγει τόν Ἰωάννην Κβάτζον ὅτι τῆς
κατακρατεῖ ἕν τοῦ ἀποθανόντος ἀνδρός της ἀµπέλι.

618

Κυβεριῶται. ἐξαιτοῦνται τοῦ νά ἐµπορέσουν νά συνάξουν τά
βαµπάκια, τά ὁποῖα ἄς τεθοῦν ἀνέπαφα, ὥσπου διαλυθῆ ἡ µεταξύ
τούτων καί τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου διαφορά.

25

11
Όσοι είχαν αγοράσει εθνικά κτήματα πλήρωναν τριπλή δεκάτη, δηλαδή 30%. Γ. Λ. Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός, σ. 349.
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[27] 619

Γιάννης Γούναρης. παραπονεῖται κατά τοῦ Γαµβροῦ του Χρήστου
Τζάντα τόν ὁποῖον ἐνάγει ὅτι ἐβιάσθη παρά τοῦ ἰδίου διά νά
δώσῃ τό ὀσπήτιον.

620

Κυβεριῶται. ἐξαιτοῦνται διά νά σταλῆ ἐπιστάτης εἰς τήν σύναξιν
τῶν βαµπακιῶν τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν νά συναχθοῦν καί νά
ἐναποτεθοῦν ἑωσοῦ τελειώσει ἡ µεταξύ αὐτῶν καί Γιάννη Χατζῆ
Πέτρου διαφορά. /

621

∆. Λουκόπουλος. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν 490 πρόσκλησιν
προβάλλει ὅτι διά τόν προσφερόµενον παρά τοῦ ∆ήµου
Καραβελῆ µέρος µόνον 300 πήχεις ἐξαρκοῦν εἰς κατασκεύασιν.

489

622

Προκόπιος Τυπάλδος δι’ Ἀποστόλην Ντουνιᾶν. ἐξαιτεῖται νά
ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον τό ὁποῖον δίδει πρός τόν ἀγωραστήν
κύριον ∆. Τοµαρόπουλον.

486

623

Ἀναγνώστης Λαµπρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
πωλητήριον.

493

624

Κωνστ. Καπετανόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
πωλητήριον τόπου.

494

625

Μῆτρος Τζουράκης καί Γεώργιος Κυριάκου. ἐνάγουν καί ἐκ
δευτέρου τούς Φεναΐτας διά τά ὁποῖα τούς ἐπῆραν πρόβατα.

626

ὑγιονοµεῖον Ναυπλίου. ἀναφέρει τήν ἔλλειψιν τοῦ πλοιάρχου
Γιάννη Κλοῖσα καί τῶν ἐπιβατῶν, ὅτι ἀπό Τωλόν ἔφυγον καί διά
ξηρᾶς ἦλθον εἰς Ναύπλιον.

627

Φώτιος Ἠλιάδης συσταίνει δι’ ἐπιστολῆς του τόν δόκτωρα
Βρετών.

28

628

Εὐστάθενα Τοµαρᾶ. ......εῖται ὅτι τά ὁποῖα ......ζητεῖ ὁ ἀδελφός τοῦ
Κωνστ. Καρύδη, τά ἐπλήρωσεν εἰς τόν Κωνστ. Καρύδην. /

28

629

Μῆτρος Τζιράκης καί Γεώργιος Κυριάκου. ἐνάγουν καί ἐκ
δευτέρου τούς Φεναΐτας.

630

∆ηµήτριος Βεροῦκας. ἐκλέξας τούς ἀπό µέρους του12 προσκαλεῖ
τόν κύριον Χρῆστον Βλάσσην.

631

Κωνστ. ∆ιαµαντόπουλος. προβάλλει ὅτι συγχρόνως µετά τοῦ
∆όγκα ἔδοκαν εἰς τήν ἐνοικίασιν την αὐτήν τιµήν.

632

Παναγ. Καληµέρης. ἐξαιτεῖται περίθαλψιν διά τό ἐργαστήριον διά
τό ὁποῖον ἐξώδευσεν πολλά κατά τήν προλαβοῦσαν ἀνῳµαλίαν.

27

495

Πρόκειται για τους αιρετούς κριτές, οι οποίοι θα αναλάμβαναν την υπόθεση του Δημητρίου Περούκα και Χρήστου Βλάσση.
12
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Στάθης Μανώλιου Ἀντωνίου. παριστάνει ὅτι διά τήν ἀγωγήν
του, τήν ὁποίαν ἔκαµεν κατά τοῦ Ἀναγνώστου Ἀγγελόπουλου ὁ
Καπετάν Νέζος δέν ἔλαβεν κριθάρι.

634

Χρυσοῦλα Ἰωάννου. ἐνάγει τάς ἀνδραδέλφους τοῦ ἀποθανόντος
ἀνδρός της.

635

Χήρα ∆ηµητρίου Παππαδόπουλου. ἐνάγει τόν Καρδαρᾶν περί
ἑνός τοῦ ἀνδρός της περιβόλιον.

636

Παναγ. Λιατόπουλος. ἐνάγει ὅτι ...... ..... τούς ὁποίους ἔνεξεν διά
νά λάβῃ σῖτον. /

637

ἀδελφοί ὑιοί Καράσση. ζητοῦν παρά τοῦ Ἀναγνώστου Χατζῆ τήν
ἐπιστροφήν τοῦ κτήµατός των τό ὁποῖον διά 100 γρόσια εἶχεν
ἀγοράσει.

638

Ἀναστάσιος Νέζος. ἀπαντᾶ ὅτι δέν ἔλαβεν παρά τοῦ Ἀναγνώστου
Ἀγγελ. κριθάρι.

639

Τουρνικιῶται. ἐνάγουν τό παιδί τοῦ Κούγια καί τοῦ Μιχάλη ὅτι
τούς ἔκλεψαν πρόβατα.

640

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιευθύνει τάς ἐξετάσεις περί τῆς
ὑποθέσεως τοῦ Πέτρου Μυτηλιναίου.

641

Οἰκονόµος Ναυπλίου. παραπονεῖται κατά τούς Ἀνιφιώτες, ὅτι
ἔβαλαν πρόβατα καί ἐζηµίωσαν τό ἐκεῖ ἀµπέλι του.

642

Τζανέτος Καφφετζῆς. ἀπολωγούµενος εἰς τήν κατηγορίαν την
ὁποίαν κάµνει κατ’ αὐτοῦ ἡ Πατρινιᾶ Μήτρενα ζητεῖ τακτικήν
κρίσιν.

29

643

Χρῆστος Βλάσσης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά προσκληθῆ ὁ κύριος ∆.
Περούκας νά ὑπογράψῃ τό συνυποσχετικόν. /

29

644

Στάθης Σαϊτόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἀνδρέα Τζάκωνα
ἀδιαφοροῦντος εἰς τάς δικαίας ἀπαιτήσεις του.

645

Ἰωάννης Χατζῆ Πέτρου. προβάλλει ὅτι ἔχει ἰδιαιτέρας συµφωνίας
µετά τῶν Κιβεριωτῶν περί τῶν µερισµῶν τῆς ἐπικαρπίας.

646

Αἰκατερίνη Γιαννιοῦ Γούναρη. παραπονεῖται κατά τοῦ πατρός της
Γιαννιοῦ Γούναρη ὅτι τήν ἀποβάλλει ἀπό τό ὀσπήτιον τό ὁποῖον
ἔδοκεν προῖκαν της.

647

Εὐστράτιος Χατζῆ ∆ηµητρίου. παραπονεῖται κατά τοῦ Περόγλου,
ὅτι εἰσέτι δέν τοῦ ἐπλήρωσεν τό πρός τόν ἴδιον χρέος του.

28

[ 130 ]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Σεπτεµβρίου]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

1

648

Ἀστυνοµία Τριπολιτζᾶς. ἐγκλείει εἰς ἀπάντησιν τήν ἀναφοράν
τοῦ Ἰωάννου Χρυσοµάλη διά τῆς ὁποίας ζητεῖ ἔτι 20 ἡµερῶν
προθεσµία.

649

Καλλίνικος Καστώρχης. ἐξαιτεῖται νά τοῦ δοθῇ µία κατοικία διά
σχολεῖον ἀφοῦ καί τόν ἐκλέξουν διά διδάσκαλον τῆς ἑλληνικῆς
οἱ πολῖται.

650

Γ. Πετρόπουλος. ἐνάγει διά χρέος τόν Ἀθανάσιον Σταϊκόπουλον
γρόσια 350 τριακόσια πενῆντα. /

651

Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου. ἀπολογεῖται µέ καταφρονητικόν
τρόπον, ὅτι δέν ἔστειλεν εἰς Κυβέρι καµµίαν ἐκτελεστ[ικήν]
δύναµιν ἀλλά ἀπαιτεῖ νά ........ ἡ ἐπικαρπία ἑωσοῦ διαλυθῆ ἡ
διαφορά του.

652

Ἰωάννης Μεϊντανόπουλος. µεσεγγυᾶ τά εἰς χεῖρας τοῦ Ἀλβανάκη
καί Μ. Ἰατροῦ πράγµατα τῆς Τραπεντζελῖνας ἑωσοῦ λάβει τήν
ἀνήκουσαν ἐξόφλησιν τῆς ἀποδείξεώς του.

653

Ζωή Ἀλεξάνδρου. παραπονεῖται ὅτι ὁ Πνευµατικός της
κατακρατεῖ ἕν ἐγκόλπιον, ἀφοῦ καί τό ἴδιον ἀφῆκεν µέ πνεῦµα
ἐάν ἀποθάνῃ νά µένῃ εἰς τόν Πνευµατικόν.

654

Χρῆστος Βλάσσης. ἐξαιτεῖται νά κοινοποιηθῆ πρός τόν ∆.
Βερούκαν ἤ νά ὑπογράψη τό συνυποσχετικόν τό ὁποῖον
ζητεῖ ἤ νά ὑπεξαιρέσῃ τῆς φροντίδας τούς ἀπό τό µέρος του
αἱρετοκριτάς.

655

Ἀθανάσιος Πατραῖος. ἐνάγει τόν ∆ηµήτριον Κωνσταντόπουλον
διά ἐµπορική δοσοληψία.

656

∆οῦκας Κωνσταντίνου. ἀπολογούµενος εἰς τήν ἀγωγήν τοῦ
Γ. Τσώκρη ἀφιεροῖ τό δίκαιον του εἰς τῆς ∆ηµογεροντίας τήν
συµβίβασιν.

657

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. δίδει ἄδειαν ν’ ἀποβληθοῦν οἱ
κατά τήν πόλιν / λεπροί. ἔτι προβάλλει περί τοῦ αἰτήµατος τοῦ
∆ήµου Καραβελλῆ ὅτι µετά τόν ἐρχοµόν του θέλει ἐγκριθῆ τό
δίκαιον. ὅτι ἡ ὑπόθεσις τοῦ Παναγ. Σελεµρῆ ἀνάγεται εἰς τόν
κλάδον τῆς οἰκονοµίας ὅπου ἀνήκει ν’ ἀποτεινθῆ ὁ ἴδιος

658

οἱ ἐπί τήν διαφοράν τῶν Ν. Παναγιωτοπούλου καί Ἀποστόλη
Γουναρόπουλου. ζητοῦν πληροφορίας πῶς δέν ἀπελύθη τῆς
φυλακῆς ὁ Γουναρόπουλος, ἀφοῦ καί ὑπέρ αὐτοῦ ἔδωκεν
ἐγγύησιν ὁ Ν. Παναγιωτόπουλος.

1
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659

Ἀναστάσιος Νικολόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Παναγ.
Σαµπαζιώτου ὅτι ὑβρίζεται καί ἀτιµάζεται.

660

∆. Βερούκας. ἀποστέλλων τό συνυποσχετικόν ἀτελειοποίητον τό
ὁποῖον θεωρεῖ βασίµως ἐλλειπές ζητεῖ νά πληροφορηθῇ ἐάν ὁ
κύριος Χρῆστος Βλάσσης φέρει τακτικῶς τό πρόσωπον καί τῶν
λοιπῶν συγκληρονόµων του.

661

Ἀλέξανδρος Μελιγός. ἐνάγει τήν Ἀντώνεναν µέ τά παιδιά της καί
τόν Γεώργιον Κολυβάνην περί προβάτων ἀπό χωρίον Ἀνιφή.

662

Ἀναγνώστης Τασσόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά προσκληθῆ ἡ
∆ηµογεροντία τῆς ἐπαρχίας Ἄργους, διά νά τόν συνδράµῃ εἰς τό
νά λάβῃ τήν φοράδα του ἀπό τόν εἰς Ἄργος Μπαφέραν. /

663

Θοεδωρῆς Λαγωνίκας. ἐνάγει τόν ἡγούµενον τοῦ Μοναστηρίου
Αὐγοῦ διά χρέος τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς ἀνήλικα.

664

Κανέλλα Σακελλαρίου. ἐνάγει καί µε ἀναφοράν της τόν
Ἀποστόλην Γουναρόπουλον ὅτι τήν ἠπάτησεν ἐκτός ὅτι τήν
ἐµόλυνεν ἀπό Γαλλικά πάθη.

665

Σταῦρος Ἀποστολόπουλος. ἐνάγει τούς κατά τήν Γλυκιάν
κεραµεῖς ἐπί παραβάσει τῆς µεταξύ των Συµφωνίας ὡς πρός τήν
τιµήν τῶν κεραµίων.

666

Πάνος Τζαµπαρῆς Κοφφινιώτης. ἐνάγει τήν Μήτρεναν Μαγκαφά
δι’ ὅσα παρά τῆς ἰδίας ἐπί τῆς ἐνταῦθα ἀναρχίας ἐκακοποιήθη
ἀδίκως παρ’ αὐτῆς.

667

Γεώργιος καί Κωνστ. υἱοί καί κληρονόµοι τῶν Σαραβακέων.
ἔχουν µάρτυραν ὁ ὁποῖος ὁµολογεῖ ὅτι εἰς τό χωρίον Ἀδάµι
εὑρίσκονται κτήµατά των, καί ἐξαιτοῦνται νά ληφθῆ τούτου ἡ
µατρυρία ἐπειδή ὡς Γηραιός ἐµπορεῖ ν’ ἀποθάνῃ.

668

Νικολής Ἀπέσος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Ν. Τζιτζέλι διά τήν
ἀργοπορίαν του µέσον τοῦ Ἰωάννου Χαϊδούλη.

669

Γ. ῾Ρουσόπουλος Νταλαµαναριώτης. ἐνάγει τόν Παππᾶ Σπῦρον
διά τά βόδια του. /

670

Παναγ. Τζακίρης καί Γ. Ξέγγελος. παραπονοῦνται ὅτι δέν θέλει νά
παρευρεθῆ ὁ κύριος Ἀθ. Σταϊκόπουλος ὡς αἱρετοκριτής καί αὐτός
διά νά δοθῆ τό τέλος εἰς τήν διαφοράν τοῦ Ἀντ. Τοσσαρόπουλου
καί Ἠλία Ἠλιακοπούλου.

671

Κεραµεῖς. παραπονοῦνται κατά τοῦ Συνταγµατάρχου κυρίου
Εϋδέκ ὅτι ζητεῖ νά τούς πληρώσῃ παρά τιµήν τά κεραµίδια.

1

1
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672

Σ. Παππᾶ Ἀλεξόπουλος. προσκαλεῖ διά νά ἐλθῆ ἀπό Ἄργος ὁ
Ἀναγνώστης Λελεµπτζής διά νά πορισθῆ πληροφορίας παρά τοῦ
ἰδίου ὁ ὁποῖος ἐχρηµάτισεν Γραµµατικός πρό τῆς ἐπαναστάσεως
ὡς πρός τήν καταγραφήν τῆς ἐπαρχίας ταύτης ἀποβλεπούσας.

673

Παππᾶ Γεώργιος Καφτανόπουλος. παραπονεῖται ἐνάγων τόν
Παναγ. Λιατόπουλον περί ἑνός ἀλόγου ἐπισυνάπτων καί ἕν
ἐµµάρτυρον.

674

Παππᾶ Σπῦρος Σακκελλάριος Κακάνης. ἀπαντῶν τήν τῆς
Κακάνενας διαµαρτύρησιν ἐπισυνάπτων καί διάφορα τόν
ἀριθµόν 4 ἔγγραφα ἀντιδιαµαρτύρεται κατά τῆς ἰδίας.

531,
532

675

Γ. Τζώκρης. ἀπαντῶν τήν ἀπάντησιν τοῦ ἐναγοµένου παρ’ αὐτοῦ
∆οῦκα Κωνστ.[αντίνου] διαµαρτύρεται κατά τοῦ ἰδίου. /

529,
530

676

Θωµᾶς Ἰωάννου τέκτων. µή συµφωνῶν µετά τοῦ ἀδελφοῦ του
Νικολάου εἰς τό νά µένουν εἰς τό ὀσπήτιόν του προβάλλει,
ἤ νά κρατηθῆ παρ’ ἑνός, ἤ παρά τοῦ ἄλλου ἀφοῦ ἐκτεθῆ εἰς
∆ηµοπρασίαν.

677

Ἀποστόλης Μπενεδέττος. παραπονεῖται κατά τοῦ Ἀποστόλη
Βραχωρίτου, ὅτι ἐσφάλισεν τό ὀσπήτιον τοῦ συγγενοῦς του
Καπετάν Μήτρου ∆ελιγιωργοπούλου.

678

Χρῆστος Παππᾶ Γιαννόπουλος. ἐνάγει τόν Ἀναστάσιον Βελέντζαν
544
διά τά ὅσα ἀπαιτεῖ εἰς δάνεια καί ἀποζηµιώσεις παρά τοῦ ἰδίου.

679

Πέτρος Χατζῆ Γεωργίου. ἐξαιτεῖται συνδροµήν, δυνάµει τοῦ
Μαρτυρικοῦ νά λάβῃ τά ὅσα προβάλλει ὁτι ἀφῆκεν εἰς τόν
Καστωριανόν παρά τά πράγµατα τοῦ ἰδίου.

680

Χρῆστος Βλάσσης. παρισταθησόµενος µέ ἀναφοράν του ὡς
ἐπίτροπος καί τῶν λοιπῶν συγκληρονόµων του κατά τήν αην
τῶν αἱρετοκριτῶν συνεδρίασιν ἐπιθυµῶν νά κοινοποιηθῆ εἰς
τόν ∆. Βεροῦκαν. ὡς διά νά ἔλθῃ ἤ νά κάµῃ ἀντιπρόσωπόν του
εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν ὁποῦ νά κατασκευασθῆ τό ἀπαιτούµενον
Συνυποσχετικόν

681

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. /

682

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰδοποιεῖ ὅτι ἀπέρχεται εἰς
Κόρινθον

683

Παππᾶ Γεώργιος Σακκελλάριος Τριπολιτζιώτης. µαρτυρεῖ ὅ,τι
ἠξεύρει περί τῆς Κανέλλας Σακελλαρίου, ὡς πρός τήν ἔναξιν τῆς
ἰδίας, τήν ὁποίαν κάµνει τοῦ Ἀποστόλη Γουναροπούλου.

684

Ἀλέξανδρος Μεληγός. ἐξαιτεῖται νά µεσεγγυηθοῦν τοῦ Πέτρου
Κώστα διακόσια γρόσια ἐπάνω ὅσα µέλλει νά λαµβάνῃ ἀπό
πώλησιν ἑνός χωραφίου δι’ ἄλλα τόσα τά ὁποῖα τοῦ χρεωστᾷ.
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685

Μιχάλης Νικολάου. ἐνάγει διά χρέος τόν Νικολήν
Νερουτζόπουλον διά γρόσια 100.

686

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. τοῦ νά προτραπῇ παρά τῆς
∆ηµογεροντίας ὁ Φλεκόπουλος νά κλίνῃ µετά τοῦ διαφεροµένου
του περί τοῦ ὀσπητίου εἰς αἱρετοκρισίαν.

687

ἡ ἐπί τῶν ἐλαιῶν ἐπιτροπή. εἰδοποιοῦσα ὅτι ἐντός τῶν ἡµερῶν
τελειόνει ἡ προθεσµία προσκαλεῖ νά σταλώσιν δύω ἐκτιµηταί.

688

ἀστυνοµία Ἄργους. ἐσωκλείει τό τῆς ἐπιτροπῆς τῶν ἐλαιῶν
ἔγγραφον.

689

Στεφ. Βαλιάνος καί Χ. Παππαδόπουλος. διευθύνουν τήν
ἀπόφασιν, ἡ ὁποία ἀνήκει νά κοινοποιηθῆ πρός τούς
Κατοπόδηδες. /

690

Παναγ. Κοβατζῆς. ἐνάγει τόν Ἀθανάσιον Κουλουρίδην ἐπἰ
παραβάσει συµφωνίας.

691

Πασκάλης Γερακαράκης. ζητεῖ συνδροµήν, διά νά λάβῃ τό
δίκαιόν του, ἀπό τόν εἰς Πέτζας κύριον ∆. Ν. Λάµπρου.

692

Ἀθανάσιος ∆ασκάλου. ἐξαιτεῖται νά δοθῇ τό τέλος, τῆς αὐτοῦ
µετά τοῦ Λιατοπούλου διαφορᾶς ἡ ὁποία ὑπεβλήθη εἰς νοµικήν
θεώρησιν.

693

∆. Βεῤῥοῦκας. ζητεῖ νά παρουσιασθῆ προηγουµένως τακτικός
τῶν συγκληρονόµων του µέ ἔγγραφον ἐπίτροπος.

694

Σ. ∆. Σπηλιοτόπουλος. ζητεῖ νά ὁδηγηθῆ ἐπί τήν περί τοῦ
ἐπιδιορθωνοµένου ὀσπητίου συµµετρικήν Γραµµήν.

695

Ἀναγνώστης Παππαγιαννόπουλος καί Λαµπρινός
Λαµπρινόπουλος. ∆ιαµαρτύρονται περί τοῦ ἐνοικιασθέντος
ἐργαστηρίου κατά τῆς κυρίας Ἀναγνώστενας Κακάνενας.

696

Ἀναγνώστης Κωστόπουλος, Πέτρος Κωστόπουλος καί Παυλῆς.
ἐξαιτοῦνται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον ἔγγραφον τό ὁποῖον
δίδουν πρός τόν ἀγοραστήν τοῦ χωραφίου. /

697

Εὐστράτιος Λευκαδίτης. παραιτεῖται τῆς ἀγορᾶς τοῦ ὀσπητίου τοῦ
Ἀποστόλου Γουναροπούλου.

698

Γαρουφαλιᾶ Κοροβάσση. ἐνάγει τόν Χατζήν Κασάπην καί
Νικολήν δι’ ἕν προσκέφαλον.

699

Σ. Παππᾶ Ἀλεξόπουλος καί Γ. Σκαλίδης. διευθύνουν τήν
ἐπί τῆς διαφορᾶς τῶν Ν. Παναγιωτόπουλου καί Ἀποστόλη
Γουναροπούλου γνώµην.

700

Ἀναστάσιος Καµπίτζος καί Ἰωάννης Κατζουθέτης ἐνάγουν τόν Γ.
Βλάχον ἐπί παραβάσει συµφωνίας.

3

3

3
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701

Ἰωάννης Ἀδριανουπολίτης. ἐξαιτεῖται νά ἐνεργηθῆ ἡ κατά τήν
ἀνα χεῖραν του ἀνέκκλητος ἀπόφασις.

702

Ἀποστόλης Στραµῖντζος. ἐξαιτεῖται ἐνδεικτικόν ὡς πρός τήν
συµβίβασιν ἡ ὁποία ἔγεινεν µεταξύ τούτου καί τοῦ Βασιλείου
Νικολάου.

703

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. δέν δέχεται τήν γνώµην κρινάντων.

704

Παναγ. Μουµουντζόπουλος. ἐνάγει τόν ἐπιστάτην Μπούκουραν, ὁ
ὁποῖος τόν ἐµποδίζει τοῦ νά πάρῃ τά πράγµατα ἀπό τήν καλύβαν.

705

Κιβεριῶται. παραπονοῦνται κατά τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου. /

706

Μιχαήλ Παππᾶ Κωνσταντόπουλος. ἐνάγει τόν Σταµάτην Χῖον ὡς
κλεπτοδόχον µεταξίου του.

707

Κωνσταντῖνος Βαρσαµῆς. κατηγορεῖ τόν Κωστήν Πολίτην ὅτι
µονοπωλεῖ τά ὀψάρια.

708

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντῶσα τάς προσκλήσεις ὑπ’ ἀριθµόν
533. 550 γνωστοποιεῖ τήν αὐτῶν ἐνέργειαν.

709

Ἀναγνώστης Ζαφειρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά κοινοποιηθῆ πρός
τόν Γ. Οἰκονοµόπουλον, ὅτι τό οποῖον ἐµπορεῖ νά τοῦ δώσῃ ὁ
Θεοδωρῆς Γιαταγάνι ὡς ἐνέχειρον νά µήν τό δεχθῆ διότι ἀνήκει
εἰς αὐτόν. ὡς ἐνάγει καί τόν Θεοδωρῆν διά χρέος.

710

Παναγ. Χαραλάµπους. ἐνάγει διά χρέος τόν ∆ηµήτριον
Μπατζιανόπουλον.

711

Θωµᾶς Φέγγολης. παραπονεῖται κατά τοῦ Παππᾶ Θεοδοσίου, ὅτι
τόν παρενοχλεῖ διά τό ὁποῖον ἐκαλλιέργησεν χωράφιον.

712

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀποστέλλουσα ἀστυνοµικήν καταγραφήν
τῶν πραγµάτων τοῦ ἀνηλίκου ἐγγονοῦ τῆς Κιουράνας, ἐξαιτεῖται
παρ’ αὐτῶν γρόσια 47.12 δι’ ἀστυνοµικά δικαιώµατα.

713

ἔκτακτος Ἀργολιδος ἐπίτροπος. διευθύνει τήν ὑπόθεσιν τοῦ
Ἀποστ. Βεροῦκα δι’ ὅσα ἔχει οὗτος νά λαµβάνῃ παρά τοῦ Μ.
Ἰατροῦ. /

714

Τζόγια Κρεββατοῦ καί Εὐδοκία Π. Ἰατροῦ. ἐξαιτοῦνται νά
ἐπιστραφῶσιν τά αὐτῶν ἔγγραφα.

564

715

Μάρκος Παππαδόπουλος. ἐνάγων τόν Ἠλίαν Κυπραῖον τέκτονα
διά χρέη κάµνει µεσέγγυον εἰς ὅσα αὐτός ἔχει νά λαµβάνῃ ἐκ τῆς
ὑπηρεσίας τῆς ∆ηµόσιας.

560

716

τοποτηρηταί Ναυπλίου καί Ἡλιουπόλεως. ἀποποιοῦνται τήν
θεώρησιν τῆς ἀγωγῆς τῆς Κανέλλας Σακελλαρίου.
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8

717

Βενετζιάνα Καρυτηνή. ὡς ἄπορος ἐξαιτεῖται και µίαν µερίδα
ψωµίου.

718

Παναγ. Γριγορόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Νικολάου
Παναγιωτόπουλου, δι’ ὅσα δέν ἐµέτρησεν γρόσια διά τήν ἀγοράν
τοῦ ὀσπητίου τοῦ Ἀποστόλη Γουναρόπουλου.

719

Θεόδωρος Χρυσοµάλης. ἐνάγει τόν Παναγ. Σαµπαζιώτην ἐπί
παραβάσει συµφωνιῶν.

720

Γεώργιος Πετρόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ χρεώστου του
Ἀθανασίου Σταϊκόπουλου.

721

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν
τοῦ Λίµα Χίου παραγγέλλει νά ὑποχρεωθοῦν οἱ ἐπίτροποι τῆς
Παναγίας νά πληρώσουν τό πρός τόν ἴδιον χρέος των. /

722

Παυλῆς Κώστα Κοτζάµπαση. ὁµολογεῖ τήν αὐτοῦ θέλησιν διά
τήν πώλησιν τοῦ χωραφίου τήν ὁποίαν τά ἄλλα δύο ἀδέλφια του
ἔκαµαν.

723

Κανέλλα Σακελλαρίου. εἰς δεύτερον κατά τοῦ Ἀποστόλη
Γουναρόπουλου ἀναφεροµένη ἐξαιτεῖται τήν ἀνήκουσαν
διόρθωσιν.

724

Ἀλέξης Ἀλεξανδρόπουλος Καφφετζῆς. ἐξαιτεῖται 60 γρόσια τά
ὁποῖα δέν τά ἐπληρώθησαν ἀπό τό ἐσινάφι του ἐννοούµενα εἰς
προτητερινά ἔξοδα τῆς πόλεως.

725

Ἰωάννης Ἰατρείδης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό σύµφωνον περί
τοῦ ἀνεµοµύλου.

726

Νικόλαος Ἀντωνίου. ἐνάγει τόν Ἀθανάσιον Ντεµάνκον καί
Βασίλειον Λυκάκην δι’ ὅσα ἀπαιτεῖ παρά τούτων ῥουχικά.

727

Ἐµµ. Πέτρου καί Εὐθύµιος Κλονάρης. ὡς συγγενεῖς τοῦ
ἀποθανόντος Πέτρου Γκέγκα ζητοῦν τήν οὐσίαν τοῦ ἰδίου.

575

728

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. ∆ιαµαρτυρούµενος κατά τοῦ
Ἀποστόλη Γουναροπούλου µεσεγγυᾶ τά αὐτοῦ ἐνταῦθα κτήµατά
του.

572,
573

729

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται τόν λόγον διά τόν ὁποῖον
κρατεῖται. /

730

Μῆτρος Τζουράκης, Μιχάλης Ντακανίκου καί Γεώργιος
Κυριάκου. ἐνάγουν τούς Παναγ. Ψαχούλιαν καί λοιπούς
Φεναΐτας δι’ ὅσα τούς ἥρπασαν πρόβατα.

731

Σπυρίδων Λευκάδιος. ἐξαιτεῖται νά τοῦ δοθῇ ἕν κατάλυµα.

732

Αἰκατερίνη Γιαννιοῦ Μιχαλοπούλου. µένουσα εὐχαριστηµένη
ἐξαιτεῖται ἀνάβλησιν τῆς ὑποθέσεώς της.

8
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733

Μᾶρκος Παππαδόπουλος. ἐνάγει τόν Κώσταν Σέρβον ὅτι τόν
εὐγάζει ἀπό τό καφφενεῖον.

734

∆. Πεῤῥοῦκας. ἐξαιτεῖται ἀπάντησιν παρά τοῦ Βλάσση ὡς πρός τό
ζήτηµά του.

735

Γιαννιός Γούναρης. περικλείει διάφορα ἔγγραφα ὡς πρός τήν
διαφοράν τήν ὁποίαν ἔχει µετά τῆς θυγατρός του.

736

Ἀναστάσιος Κῶστας. ἐνάγει τόν κύριον ∆οῦκαν διά χρέος.

737

∆ηµογεροντία Σπετζῶν. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 545
πρόσκλησιν προβάλλει, ὅτι δέν ἐµπορεῖ ὡς µεγάλης ποσότητος
διαφορά νά ἐνεργήσῃ (........) τοῦ Π. Γερακαράκη. /

738

Παναγ. Σαµπαζιώτης. ἐξαιτεῖται νά διαλυθῆ ἡ διαφορά διά
τήν ὁποίαν παρά τοῦ Θεοδώρου Χρυσοµάλη ἐνάγεται δι’
αἱρετοκρισίας.

739

∆. Κοτζαγιαννόπουλος. ἐξαιτεῖται νά λάβῃ γρόσια 25 ἀπό τροφήν
τῶν χοίρων παρά τοῦ αὐτοῦ ὁποῖος τά ἔδωσεν νά τά ἐπιστατῆ µέ
συµφωνίαν.

740

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. παραγγέλλει νά θεωρηθῆ ἡ
ἀγωγή τῶν ἐνοικιαστῶν τοῦ Λάλουκα, τήν ὁποίαν κατά τοῦ
Παππᾶ ∆ηµήτρη κινοῦν καί ν’ ἀποδοθῆ εἱς τό ἀνῆκον µέρος τό
δίκαιον.

741

Γ. Κοτσάκης. ἐνάγει τούς ∆αλαµαναριώτας.

742

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 580
πρόσκλησιν εἰδοποιεῖ ὅτι ἔλαβεν δι’ ἀστυνοµικά δικαιώµατα τά
γρόσια 47.12.

743

Χρῆστος Βλάσσης. ἀπαντᾶ τήν ἀπάντησιν τοῦ ∆. Βεῤῥοῦκα.

744

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 517
πρόσκλησιν εἰδοποιεῖ ὡς πρός τήν πρᾶξιν τῆς πωλήσεως, τήν
ὑποθήκην τοῦ Ἰωάννου Χρυσοµάλη, γι’ ἀποπλήρωσιν τοῦ Α.
Σέκερη. /

745

Ἠλίας Ἀσηµακόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά συνεννοηθῆ ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη µέ τήν ∆ηµογεροντίαν τῆς ἐπαρχίας
Τριπολιτζᾶς εἰς τό νά λάβῃ τά ὅσα κατ’ ἀνέκκλητον ἀπόφασιν
ἔχει νά λαµβάνῃ παρά τοῦ Νικολάου Σταµατέλου.

746

Γιαννάκης Παππούλιας. ἐνάγει τόν ἀδελφόν του Μῆτρον, δι’
ὅσα ἀπό πατρικόν εἰσόδηµα ἔλαβεν περισσότερα τοῦ ἀνήκοντος
γρόσια 460.

747

Χρυσοῦλα Ἰωάννου. διαµαρτύρεται κατά τάς ἀνδραδέλφους της
Ἀσῆµος καί Μαργαρήτας ὅτι τῆς κατακρατοῦσι τήν προῖκαν της.
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∆ῆµος Χρυσικός. ἐνάγει τόν µεσίτην ∆ηµήτριον ἐπί παραβάσει
συµφωνίας καί ὑποσχέσεως.

749

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά πληροφορηθῆ τήν
αἰτίαν τῆς φυλακίσεώς του μ’ ὅλον ὅτι τοῦ εἶναι γνωστή.

750

Παναγ. Πολύδωρος καί ἡ σύζυγος Αἰκατερίννη Θ. Βλάση. ὅτι
δέν ἔπρεπεν νά ἐπικυρωθῆ ἄν τό σύµφωνον ἦτο ἄνοµον, καί ὅτι
θέλουν ἀναφερθῆ ἀνωτέρω περί τούτου.

751

ἐνοικιασταί τοῦ Λυγουρίου Α. Χριστόπουλος Γ. Κοτσάκης.
παραπονοῦνται ὅτι οἱ κάτοικοι δέν µεταφέρουν ὅσον τάχος εἰς τό
διορισµένον [µέρος] τό δέκατον κατά τήν συνήθειαν. /

752

Ν. Νικητόπουλος τοῦ αλληλοδιδακτικοῦ διδάσκαλος. τοῦ νά
συνεννοηθῆ ἡ ∆ηµογεροντία αὓτη µέ τήν ∆ηµογεροντίαν τῆς
Νήσου Πόρου, εἰς τήν µετακάλεσιν τοῦ ὀρφανοῦ τό ὁποῖον ἀπό
τήν µητέρα του Ν. Παρτζακλόνη ζητεῖται.

753

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ τοῦ νά ἀποσταλῆ ὁ Ἀνδριανός
Φέγγκες ὅτι ἔχει ἐνάγοντες.

754

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. προσκαλεῖ, ὅτι κατά διαταγήν τοῦ
Κυβερνήτου δύω τῆς δηµογεροντίας µέλη θέλουν γενῆ σύνεδροι,
τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς ἀγωγῆς τοῦ Βέρα κατά τῶν
Κρανιδιωτῶν διά τόν φόνον τοῦ ἀδελφοῦ του.

755

Γιανίκος Ἀδριαννουπολίτης. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθοῦν κατ’
ἔννοιαν τῆς ἀνεκκλήτου ἀποφάσεως, οἱ Παναγ. Τζακίρης νά
πληρώσουν.

594

756

Χρῆστος Βλάσσης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ὁποῖον τοῦ δίδουν
οἱ ἀδελφοί του ἐπιτροπικόν.

598

757

∆ηµήτριος Πατζανόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά µετακληθῆ ὁ
Καϊχτζῆς, διά νά ξεχωρίσῃ µετά συντρόφου του, Χρήστου
Μπελάλη.

758

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. προβάλλων ὅτι ἐσυµβιβάσθη µετά
τοῦ διαφεροµένου Ν. Παναγιωτόπουλου ἐξαιτεῖται ν’ ἀπολυθῆ
τῆς φυλακῆς, ὡς νά ἐπικυρωθῆ καί ἡ ὁµολογία τήν ὁποίαν δίδει
πρός τόν ἴδιον. /

600,
601

759

Ἀναγνώστης Λυµπεράκης. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Νικολάου
Μπακόπουλου ἐπί λόγῳ Συναλλαγµατικῆς, τήν ὁποίαν δέν
ἐπλήρωσεν.

602,
603

760

Γιαννάκης Χατζόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθοῦν ὡς εἰς
τόν ὁποίον παρουσιάζει ἰσολογισµόν, τοῦ Π. Σκούρα καί
Κωνσταντίνου Σπηλιοτοπούλου.

605
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Παντελῆς Κύπριος. ἐξαιτεῖται νά συνεννοηθῆ ἡ ἐνταῦθα
∆ηµογεροντία µετά τῆς ∆ηµογεροντίας Λακεδαίµωνος, διά νά
ἐλευθερωθῆ ἡ ὑπό τήν ὑποθήκην πιστόλα τήν ὁποίαν κρατεῖ ὁ
Μπενιζέλος Ἀλιφεράκης.

620

762

Χρῆστος Τζάντας. διαµαρτύρεται κατά τοῦ πενθεροῦ του Γιαννιοῦ
Γούναρη, ὅτι ἐκτύπησεν ἔγκυον τήν γυναῖκα του ἡ ὁποία
ἀπεβλήθη.

610,
611

763

Ἡριῶται. παραποντοῦνται κατά τῶν Κρανιδιωτῶν, ὅτι
παρενοχλοῦνται ἐπάνω εἰς τά χωράφια τά ὁποῖα αὐτοί ἔχουν
ἑτοιµασµένα.

764

Πολῖται διάφοροι. ὑπέρ Φωτίου Φαρµακοπούλου, ὅτι νά δοθῆ
ἄδεια νά ἐπισκεφθῆ ὁ εἰς Βούρτζιον Φώτιος ἀπό τά τοῦ χειµῶνος
ἐνδύµατα.

765

Βασίλειος Νικολάου Τρατολάτης. ἐξαιτεῖται τά τῆς Ναυτιλίας
ἔγγραφα διά τό πλοιάριόν του.

766

Χαράλαµπος Μιλιάνης. ἐξαιτεῖται νά πληρωθῇ ἀπό τήν
ἰδιοκτησίαν / τοῦ Φλεσσόπουλου δι’ ὅσα ἔχει κατ’ ἀνέκκλητον
ἀπόφασιν ἔχει νά λαµβάνῃ.

767

Λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀναφέρει τάς ὁποίας ἔκαµεν ἐξετάσεις ἐπί
τοῦ πλοιαρίου τοῦ Τρατολάττη.

768

Λ. Γιαννουκόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Μπαρµπερῆ
Ἀθανασίου περί τῆς κατασχέσεως τοῦ ἐν Ὕδρᾳ ὀσπητίου του.

769

Γ. Ζέγγελης καί Παναγ. Τζακίρης. πάλιν παραπονοῦνται ὁτι
ὁ Σταϊκόπουλος δέν συµφωνεῖ ὡς αἱρετοκριτές καί αὐτοί διά
νά δώσουν τό ἀνῆκον τέλος εἰς τήν διαφοράν τοῦ Ἀντώνη
Τοσσαροπούλου καί Ἠλία Ἠλιακοπούλου.

770

Ἀναγνώστης Κοτζόπουλος καί ἀδελφός Ἀθανάσιος. ἐνάγουν τόν
Βαρβάτον διά χρέος.

771

Ἀποστόλη Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται τό πωλητήριον καί
ἔγγραφα.

772

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ νά ἀποσταλῆ ἡ Ζωήτζα γυνή
τοῦ ∆ηµητρίου Μπογιατζῆ ὅτι ἐνάγεται.

773

Ἀστυνόµος Ἄργους. ἀποστέλλει τόν ∆ηµήτριον Μιχούλην
ἐναγόµενον παρά τοῦ Κωνστ. Πέτρου, ὡς ὁ ἐνάγων ἀναφέρει εἰς
τήν .... ∆ηµογεροντίαν τήν ἀγωγήν του. /
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774

οἱ ἐπί τήν διαφοράν τῆς Κανέλλας Σακκελλαρίου καί Ἀποστόλου
Γουναροπούλου. προβάλλουν ἐπί τοῦ παρόντος τοῦ νά λάβῃ
ἡ Κανέλλα παρά τοῦ Ἀποστόλη τά κατά τήν ἐσωκλειοµένην
καταγραφήν πράγµατά της.

775

Ἰωάννης Χατζῆ ∆ηµητρίου Ἀγαλλόπουλος. ἐξαιτούµενος τήν
ἀπόλυσιν τῶν φυλακῶν ὑπόσχεται ὅτι δέν θέλει ὑποπέσει εἰς τό
ἑξῆς εἰς ἐγκλήµατα.

776

∆ηµογεροντία Σύρας. ειδοποιεῖ ὅτι ἔγινεν ἡ κοινοποίησις τῆς
διαµαρτυρήσεως τοῦ Ἰωάννου Μεϊντανοπούλου πρός τόν κύριον
Ἰωάννην Ἀλµπανάκην.

777

Κωνσταντῖνος Πέτρου. διευθύνει τήν ἀγωγήν του κατά τοῦ
∆ηµητρίου Μιχούλη.

778

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 573
πρόσκλησιν ἀναφέρει τά ὅσα κατά ἐσωκλειοµένην σηµείωσιν
ἔδωσεν εἰς τούς συγγενεῖς τοῦ ἀποθανόντος Πέτρου Γκέγκα ὡς
ἀποστέλλει καί τάς ἀντιγράφους ἀποδείξεις.

779

Ἰωάννης Μαλοκίνης. ἐνάγει τόν Κανέλλον Νικολάου διά
πατρικόν χρέος.

780

Πέτρενα. ἐνάγει τήν Ἀνδριανήν, διότι κατεχρά / σθη τήν
ἐµπιστοσύνην διά τό ......

781

Ἀθανάσιος Σταϊκόπουλος. ἀπολογούµενος κατά τῆς
διαµαρτυρήσεως τοῦ κυρίου Γ. Πετροπούλου προβάλλει ὅσα ἔχει
νά λαµβάνει καί ἑποµένως ὅτι δέν τοῦ χρεωστᾶ.

782

Ἐλισσαβέτα Παυλῆ. ἐνάγει τόν Παναγ. Χρυσανθάκην δι’
ὅσον πρᾶγµα τό ὁποῖον τοῦ ἐδόθη µέσον τοῦ Βασιλείου
Χωνεστοπουλου παρά τοῦ ἀποθανόντος ἀνδρός της Ἀντωνίου
Κωνσταντίνου.

783

∆ηµήτριος Χρηστάκης. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Σωτήρου
Κοτζανᾶ ὅτι δέν ἔστειλεν ἀναλόγως τῆς συµφωνηθείσης
ποιότητος µετάξι καθώς θέτει ὑπό µεσέγγυον τό ὅσον ἔστειλεν
πρός τόν Χ. Μπακόπουλον.

784

ἡ τῶν ἐλαιῶν ἐπιτροπή. ζητᾶ γνώµην τί νά δώσῃ εἰς τόν
ἐκτιµητήν Γεροµανώλην Ἀντωνόπουλον δι’ ἀντιµισθίαν.

785

Στάϊκος Σταϊκόπουλος. ἐνάγει τόν Γιαννάκην Εὐσταθίου, διά νά
πληρωθῆ παρ’ αὐτοῦ κατά τήν ἀνέκκλητον ἀπόφασιν.

786

Ν. Καλαµατιανός. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῆ ὁ Γ. Κελαιφές διότι
παραβαίνει τήν µεταξύ των συµφωνίαν ἐπί τοῦ ὑποκείµενου του
σκόρδον.
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[16] 787

οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς Χρυσοµάλη καί Σαπαντζιώτου αἱρετοκριταί .
διευθύνουν τήν περί ταύτης ἀπόφασίν των./

16

788

Εὐστάθιος Λευκάδιος. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῇ ὁ χρεώστης του
Ἀποστόλης Γουναρόπουλος νά τόν πληρώσῃ ὅσα κατά ἔγγραφον
ὁµολογίαν χρεωστᾶ.

789

Χρυσοῦλα Ἰωάννου. παραπονεῖται κατά τοῦ ἀνδρός της Κ.
Μαυροκορδάτου ὅτι τήν ἀποβάλλει.

790

Ἀντώνιος Τοσσαρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά παραγγελθοῦν οἱ
αἱρετοκριταί νά δώσουν ἕν τέλος εἰς τήν διαφοράν, τήν ὁποίαν
ἔχει µετά τοῦ Ἠλία Ἠλιακοπούλου.

791

Προκόπιος Τυπάλδος καί ∆. Τοµαρόπουλος. ὁµολογοῦν τά
ὅσα ἔλαβον διά ἀντιµοισθίαν γρόσια 63 ἐννοούµενα διά τόν
κόπον, τόν ὁποῖον κατέβαλαν εἰς τήν θεώρησιν δύω διαφορῶν,
Χρυσοµάλη καί Κιουράνας.

792

Γιαννάκης Ἀλεξόπουλος. παρακαλεῖ τοῦ νά συνεννοηθῆ ἡ
δηµογεροντία µετά τῆς δηµογεροντίας Ἀργους εἰς διάταξιν νά
τόν ἀφήσουν ἀνενόχλητον οἱ Ἀρειῶτες διά νά σπείρη τά παρ’
αὐτοῦ ἑτοιµασµένα χωράφια.

793

Ἠλίας Γραµµατικόπουλος. ἐνάγει τόν Πέτρον Φιλοσοφόπουλον,
διά χρέος.

794

ἐπίτροποι τῆς ἐκκλησίας ἁγίου Γεωργίου. θέλουν νά ληφθῆ
αὐτῶν λογαριασµός, καθώς ἐξαιτοῦνται νά µείνουν εἰς εἰσόδηµα
τῆς ἐκκλησίας τά καζαντζηκα ἐργαστήρια ὡς ἀφιερωµένα. /

795

Γεωργάκενα Καραγιαννοῦ. ἐνάγει τόν ∆ηµήτρην Μιχούλην δι’
ὅσον πρᾶγµα ἐµπιστευθεῖσα εἰς αὐτόν δέν τῆς ἐπιστρέφεται παρ’
αὐτοῦ.

796

Χρῆστος Μπιλάλης. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ ∆ηµητρίου
Πατζανοπούλου περί ἑνός συνδροφικοῦ πλοιαρίου.

797

Σῆµος Ζώη. ἐνάγει Γ. Βαλτινόν ὡς κληρονόµον τοῦ Καρακώστα
νά πληρωθῆ ὅσα τόν ἐχρεώστει ὁ ἀποθανών.

798

Γεώργιος Σαλεπιτζῆς. Μεσεγγυᾶ ἐπάνω εἰς τόν Χρυσοµάλην τά
ὅσα τοῦ θέλει καί χρεωστᾶ ὁ Παναγ. Σαµπαζιώτης.

799

Πέτρος Καχριµάνης. ἐξαιτεῖται νά προσκληθοῦν ἀπό Ἄργος οἱ
Κυριάκος καί Τότζικας οἱ ὁποῖοι ἠξεύρουν περί τῆς ὑποθέσεως
τοῦ Γαµβροῦ του Γιάννη Ἀγραφιώτου.

800

Παῦλος Χτενᾶς. ἐνάγει τόν κύριον Α. Βεροῦκαν δι’ ὅσα ἔχει
νά λαµβάνῃ ἀπαιτῶν τά ἀνήκοντα εἰς ἀποζηµίωσιν, διότι δέν
παραδέχθη ἡ Συναλλαγµατική παρά τοῦ Χρήστου Βλάση, τήν
ὁποίαν ἐτράβιξεν πρός αὐτόν.
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801

Προσωρινός ∆ιοικητής Κορίνθου Γ. Πραϊδης. ἀποστέλλει
τήν ἀπάντησιν τῶν συζύγων κυρίων Παναγ. Πολυδώρου καί
Αἰκατερίνης Θ. Βλάσση.

802

Παναγ. Πολυδώρου καί Αἰκατερίνη Θ. Βλάσση. παραπονοῦνται
ὅτι ὡς ἄνοµον, τό αὐτῶν σύµφωνον δέν ἔπρεπεν ν’ ἐπικυρωθῇ. /

803

Κωνστ. Μαυροκορδάτος. ἀπολογεῖται ἐπί τῆς ἀγωγῆς τῆς
γυναικός του µή δεχόµενος νά συζήσῃ µετ’ αὐτῆς.

804

Α. Ν. Μόστρας. ἐξαιτεῖται νά ὁµολογηθῆ τό γνήσιον τῶν
ὑπογραφῶν ἐνδιαλαµβανοµένων εἰς ἕν ἔγγραφον.

805

Σταµάτης Μέξης. ἐξαιτεῖται νά συνεννοηθῆ ἡ δηµογεροντία µετά
τῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου διά νά ὑποχρεωθῆ ὁ θεῖος του Μανώλης
Μέξης, νά τοῦ πληρώσῃ ὅσα ἀπό ὑπηρεσίαν τοῦ χρεωστᾶ.

806

Χρῆστος Σαµιώτης. ἀπόλυσιν ζητεῖ τῆς ἐγγυήσεώς του τήν
ὁποίαν ἔδωκεν ὑπέρ τοῦ ∆ηµητρίου Μιχούλη.

640

807

Ἀριστοµένης Κουβαρᾶς. ἐξαιτεῖται ἀφοῦ δίδῃ ἐγγυητήν νά µήν
ὑποχρεωθῆ νά σταλῆ πρός τό τµῆµα τῆς Ἀρκαδίας, διότι δέν
ἐνάγεται δι’ ἐγκληµατικήν πρᾶξιν.

641

808

Ἑϋδέκ Α.[ος] φρούραρχος. ζητεῖ νά διαταχθοῦν χωρία τινά τῆς
ἐπαρχίας, διά νά κουβαλήσουν τά ὁποῖα θά φέρει κεραµίδια καί
ὅτι θά πληρωθοῦν τά ἀγώγιά των.

641

809

Παναγ. Συφυλάκης Καλαµατιανός. ἐξαιτεῖται νά συνεννοηθῆ ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη µετά τῆς ∆ηµογεροντίας Καλαµάτας διά νά
ὑποχρεωθοῦν οἱ εἰς Καλαµάταν κατακρατοῦντες τά κτήµατά του
νά τα παραχωρήσουν πρός τόν ἴδιον. /

810

Θεοδωρῆς Σαλαπάτας Μερπακίτης. παραπονεῖται κατά τοῦ
Μαυρογιάννη ὅτι δέν ζητεῖ τόν Ἀποστόλην ∆εληγιάννην δι’ ὅσα
ἔχει νά λαµβάνει αλλά ζητεῖ αὐτόν.

811

Λαµπρυνός Λαµπρυνόπουλος καί Ἀδριανός παππᾶ
Γιαννόπουλος. ἐξαιτοῦνται τό ἐγγύς εἰς κρηµνισµόν ἰδιόκτητον
ὀσπήτιον ὑπ’ ἀριθµόν 27 . 28 νά γενῆ πρόβλεψις, ἐπειδή
ἐµπορεῖ νά γενῆ ζηµία εἰς τόν κρηµνισµόν του εἰς τόν ἴδιον ὅτι
γειτονεύουν.

812

∆ηµήτριος Πατζανόπουλος. ἀπολογούµενος εἰς τήν
διαµαρτύρησιν τοῦ Χρήστου Μπελάλη ἀντιδιαµαρτύρεται κατά
τοῦ ἰδίου.

813

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά θεωρηθῆ ἡ
διαφορά τήν ὁποίαν µετά τοῦ Ἀποστόλη Λευκαδίου ἔχει δι’
αἱρετοκρισίας.
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[18] 814

Εὐστάθιος Λευκάδιος. Μεσεγγυᾶ ἐπάνω εἰς τόν Θ. Χρυσοµάλην
ὅσα ἔχει νά λαµβάνει παρά τοῦ Π. Σαµπαζιώτου, ἐφ’ ὅσον µέλλει
νά δίδῃ πρός αὐτόν ὁ Χρυσοµάλης.

649,
650

815

Εὐστάθιος Λευκάδιος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἀποστόλη
Γουναρόπουλου ὅτι δέν τόν πληρώνει κατά τήν συµφωνίαν των.

651,
652

816

Πανάγος Χασάπης. ἀπολογεῖται ἐπί τῆς ἐνάξεως τῆς
Γαρουφαλιᾶς διά τά προσκέφαλα, εἰδέ ἄς διαλυθῆ δι’ ἐπιτιµίου. /

817

οἱ ἐπί τήν διαφοράν τῆς Κανέλλας Σακκελλαρίου καί Ἀποστόλη
Γουναροπούλου. προβάλλουν τοῦ νά γενῆ µία µυστική θεώρησις
εἰς τά τοῦ Ἀποστόλη πράγµατα, διά νά µήν κρύπτονται τά ὅσα ἡ
Κανέλλα ζητεῖ παρ’ αὐτοῦ, ὡς νά ὑποχρεωθῆ νά δώσῃ πρός τήν
Κανέλλαν ὁ Ἀποστόλης τό πάπλωµα τό ὁποῖον παρεδέχθη.

818

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀποστέλλουσα τήν ἀναφοράν τοῦ Κωνστ.
Πέτρου ἐπικυροῖ καί τά ὅσας παρέλαβεν µαρτυρίας περί τῆς
ἀγωγῆς τούτου τήν ὁποίαν κατά τοῦ Ψιχούλη κινεῖ.

819

Θ. Χρυσοµάλης. συµβιβασθείς περί τῶν ὅσα µεσεγγυήσεν ὁ Γ.
Σαλεπιτζῆς προβάλλει ὅτι µόνον γρόσια 276.10 µένουν ἐπάνω
του, τά ὁποῖα ἐννοοῦνται ὑπό τό µεσεγγύηµα τοῦ Εὐσταθίου
Λευκαδίου.

820

ὀχυρωµατοποιός Α. Κάλανδρος. δίδει γνώµην νά καταβασθῆ
ἡ σκεπή τοῦ ὑπ’ ἀριθµόν 27 . 28 ἰδιοκτήτου ὀσπητίου, ὡς
σεσαθρωµένη, καθώς καί οἱ συνέχοντες ταύτην δύω τοῖχοι.

821

Γ. Τζώκρης καί Ἀθ. Ἀσηµακόπουλος. ἀναφέρονται, ὅτι δέν
ἐµεσολάβησεν καµµία βία εἰς τήν ὑπαγόρευσιν τῆς ἀποφάσεως
τήν ὁποίαν ἐξέδωκαν ὡς αἱρετοκριταί, εἰς τήν διαφοράν τοῦ
Στάϊκου Σταϊκοπούλου καί Γιαννάκη Εὐσταθίου.

822

∆ηµογεροντία Ἄργους. συνωδεύει κατά πρόσκλησιν τῆς
ἐνταῦθα δηµογεροντίας τήν ἀναφοράν τοῦ Γ. Τζώκρη καί Ἀθ.
Ἀσηµακοπούλου. /

823

Ἀθ. Σταϊκόπουλος καί Ἀντώνιος Πελοπίδας. ὁµολογοῦν ὡς ἀπό
τό µέρος των τήν ἐκλογήν τοῦ κυρίου ∆. Τοµαροπούλου, µέ τήν
διαφοράν ὅτι ἐπειδή καί ἐκακοµεταχειρίσθη παρ’ αὐτοῦ, δίδουν
γνώµην νά ἐκλεχθῆ παρά τῆς ∆ηµογεροντίας ὁ πέµπτος.

824

Ἀθανάσιος Κοτζόπουλος. ἐνάγει τόν Νικόλαον Βαρβάτον καί
δεύτερον διά χρέος.

825

Ἀναγνώστης Μακρυποκάµισσος. ἐνάγει τόν Φραγκοπαναγήν δι’
ὅσα τοῦ χρεωστᾶ ἀπό ἐνοίκιον.

826

Βασίλειος Ἀθανασίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῇ τό µαρτυρικόν
τοῦ Κωνστ. Παλάσκα, Γ. Μανιάτου, καί Κωνστ. Μαυρίκου.
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[19] 827

ἐνοικιασταί Κοφφινίου καί Ἀρείας. ἐξαιτοῦνται νά προσκληθοῦν
οἱ Ἀναστάσιοι Ἀνατολῖται οἱ ὁποῖοι διατείνονται νά πληρώσουν
τό δέκατον εἰς τά καπνά.

828

∆έσπω Σουλιώτισσα. ἐξαιτεῖται νά παρουσιασθῆ ὁ φυλακυ[σ]
µένος Θεοφάνης Πίκουλης ὁ ὁποῖος ὁµολογεῖ εἰς ποῖον ἔδωκεν
τά αὐτῆς πράγµατα.

829

Ν. Μπακόπουλος. ἐνάγει τόν Κανέλον Σπηλιόπουλον ὅτι
ἔλαβεν περισσότερα ἀπ’ ὅ,τι τοῦ ἀνήκουν εἰς µερίδιον παρά τοῦ
συντροφικοῦ καϊκίου. /

830

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἀπολογούµενος κατά τῆς
διαµαρτυρήσεως τοῦ Εὐσταθίου Λευκαδίου ἀντιδιαµαρτύρεται
κατ’ αὐτοῦ.

831

Μανώλης Ἀντωνίου. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἐµποδισθῆ εἰς Ἄργος ὁ
Κότζος Βούλγαρης δι’ ὅσα τοῦ ἥρπασεν γεννήµατα.

832

∆. Τζώκρης. παραπονεῖται κατά τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου
Χώνηκα, ὅτι ἐπιχειρίζονται νά σπείρουν τά παρ’ αὐτοῦ
καλλιεργηµένα χωράφια.

833

Ἀναγνώστης Ἰωάννου Ζέρβας. παραπονεῖται διά τό χωράφιον
ἀπό τό ὁποῖον παρηγγέλθη νά τραβίξῃ χέρι. Ἐκ µονοµερείας
ἐπαρηγγέλθη παρά τοῦ ∆. Θεοδωροπούλου.

834

Ἀναστάσιος Βελεντζόπουλος. προβάλλει ὅτι πρό πέντε
χρόνους ἐκαλλιέργει τό χωράφιον τό ὁποῖον θέλει νά σπείρῃ ὁ
Ἀναγνώστης Ἰωάννου Ζέρβας.

835

Χρῆστος Καισσαρεύς. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν
τό ὁποῖον δίδει πρός τόν Ἀναστάσιον Μαυροκέφαλον καθώς νά
ἐξαχθοῦν ἴσα, τῶν ὁποίων παρουσιάζει ἀποδεικτικῶν.

669

836

Σ. Σπηλιοτόπουλος, Α. Καραγιαννόπουλος, Μοροχάρτζης καί Γ.
Σουδενιώτης. ἐξαιτοῦνται νά κατεβασθῆ τό ἐγγίζον κρη /µνισµοῦ
ἐθνικόν ὀσπήτιον.

670

837

Παντελῆς Μοροχάρτζης. ἐξαιτεῖται νά δοθῆ τό τέλος, διά τήν
ὑπόθεσιν τοῦ µουλαριοῦ.

838

Ἀποστόλης Ἀγγελόπουλος. ἐνάγει τόν ∆ηµήτριον Τζάτζον περί
ἑνός τζιπουκίου.

839

Χρῆστος Μπελάλης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἐµπορῆ νά λάβῃ τό
δικαίωµα διά νά ὑπάγῃ εἰς ζήτησιν τοῦ πλοιαρίου του,
ὡς διαµαρτύρεται διά τά ἔξοδά του κατά τοῦ ∆ηµητρίου
Μπατζανόπουλου.

840

Ἀνδρέας Μελισσαρόπουλος. ἐξαιτεῖται τήν ἐπικύρωσιν ἑνός
πωλητηρίου.

19

19

20
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Ἰωάννης Σακκελλαρίου ἐκ Πετζῶν. ἐνάγει τόν Ἀνδρέαν
Νικολέτου Κρανιδιώτην δι’ ὅσας ὑποφέρει καί ἐδοκίµασεν ζηµίας
παρ’ αὐτοῦ.

842

Ἀναστάσενα Μαγνήσιαλη καί Χρῆστος Τζάντες. παραπονοῦνται
περί µεριδίου καπνοῦ, τό ὁποῖον τούς κατακρατεῖ ὁ Α. Ζέρβας.

843

Σακελλάριος Κακάνης. ἐξαιτεῖται νά εἰδοποιηθῆ ἡ νύµφη
του Ἀναγνώστενα περί τῆς καταβάσεως τοῦ εἰς κρηµνισµόν
ἐγγίζοντος ὀσπητίου καθώς νά διαταχθῆ καί ὁ ἴδιος περί
τούτου. /

844

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. ἐνάγει τόν ∆ηµήτριον
Μιχούλην.

845

Παντελής Κυπρίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῇ τήν ἐπιτροπείαν τήν
ὁποίαν δίδει ὁ ἴδιος.

678

846

Παππᾶ Γεώργιος Καφτάνης. ἐνάγει καί ἐκ δευτέρου τόν Παναγ.
Λιατόπουλος περί τοῦ ἀλόγου.

679

847

Κωνστ. Χρονόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ὑπέρ αὐτοῦ
µαρτυρικόν ἔγγραφον.

680

848

∆ηµογεροντία Πετζῶν. ἐγκλείει ἔγγραφον νά ἐγχειρισθῆ πρός τόν
Νικόλαον Μπούµπουλην.

849

Τζόγια Κρεββατοῦ καί Εὐδοκία Π. Ἰατροῦ. ἐξαιτοῦνται νά
γενῆ παρά τῆς δηµογεροντίας πρόσκλησις τῶν εἰς Τζιρῖγον
συγκληρονόµων Μ. καί Ν. Κρεββατᾶ.

850

Παππᾶ Γεώργιος Καφτάνης. ἐνάγει τόν Ἀναγνώστην
Λιατόπουλον καί Γιάννην Κάντζιον δι’ ὅσας κατά τῆς ὑπολήψεώς 681
του ἐκοινοποίησαν ἐγγράφους κατηγορίας.

851

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντούσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 665
πρόσκλησιν ἀποστέλλει τά ὅσα ἔγγραφα ἀφοροῦν τήν διαφοράν
Στάϊκου Σταϊκοπούλου καί Γιαννάκη Εὐσταθίου τά ὁποῖα
παρέλαβεν ἀπό τούς Ἀθ. Ἀσηµακόπουλον καί Γ. Τζώκρην. /

20

852

Γ. Καραπιπέρης. ἐνάγει τόν κύριον Ἀναστ. Παγκελάκην διά
στρατιωτικούς µισθούς.

22

853

∆ηµήτριος Ἀναστασίου. ἐνάγει τόν Νικόλαον Σαράντου ἐπί
λόγῳ ὅτι ἔχει νά λαµβάνῃ παρ’ αὐτοῦ ἀπό ἀγώγια ὅταν τοῦ
ἐκουβαλοῦσεν τό τυρί.

854

Πέτρος Χαντζόπουλος καί Γ. Παναγιώτου λαχανοπῶλοι.
παραπονοῦνται κατά τοῦ Κ. Κορδία ὅτι τούς ἐµποδίζει νά πωλοῦν
εἰς µίαν γωνίαν τοῦ Βουλευτηρίου.

20
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Ἀνδρέας Θ. Νικολέτος. ἀπολογεῖται ὅτι τά βόδια τά ὁποῖα
ἐπῆρεν τά ἐπῆρεν δι’ ὅσα τά εΙχεν νά λαµβάνῃ παρά τοῦ
Λαζαράκη Σπετζιώτου, τοῦ ὁποίου εἶναι καί τά βόδια καί ὄχι τοῦ
Σακκελλαριάδη.

856

Ἀναγνώστης Καλογερόπουλος. κατ’ ἔννοιαν τοῦ πωλητηρίου
τοῦ ὁποίου τό ἶσον στέλλει, δέν ἐµπορεῖ νά µήν συνάξῃ καί τάς
ἐλαίας τοῦ Μοναστηρίου Καρακαλᾶ.

857

Ἀριστοµένης Κουβαρᾶς. ἐξαιτεῖται νά ἐκδοθοῦν τά 5 ἔγγραφα τά
ὁποῖα παρουσιάζει ἴσα.

685

858

Μαντῶ Ἰωάννου καί Κωνστ. Ἰωάννου Μπίµπα. ἐξαιτεῖται νά
ἐπικυρωθῇ τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον τό ὁποῖον δίδουν πρός τόν
Θεοδωρήν Ἀλεξανδρόπουλον. /

686

859

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ
ἕν ἀντίγραφον ὁµολογίας ἀπό τό ὁποῖο παρουσιάζει αὐτός
πρωτότυπον ὡς νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς του ἡ
ὁποία ὀπισθεν ἐνδιαλαµβάνεται τῆς ὁµολογίας.

860

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ
Μπενιζέλου Ἀληφεράκη δι’ ὅσα ἔχει νά λαµβάνῃ, ἀφοῦ καί τά
ἀπό τόν Ἀντώνην Σαλβαράν ἔλαβεν.

861

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ
Γιάννη Μετηρτίκα ἀπαιτεῖ πληροφορίας διά τήν ὑποχρέωσίν του
τοῦ ν’ ἀποζηµιώσῃ τούς Πουλακιδιώτας.

862

Κανέλλα Σακκελλαρίου. ἐξαιτεῖται νά δοθῆ ἕν τέλος εἰς τήν
ἀγωγήν της κατά τοῦ Ἀποστ. Γουναροπούλου, διά νά θεραπεύσῃ
τήν πτωχείαν της.

863

Βασίλειος Ἀνδρέας Νόνη. κινεῖ ἀγωγήν κατά τοῦ Παναγ.
Κωνσταντίνου διότι κατά τάς συνθήκας δέν πέρνει τό ὁποῖον τοῦ
ἔφερεν σιτάρι.

864

Μιχαήλ παππᾶ Κωνσταντόπουλου. ἐξαιτεῖται τοῦ νά διαταχθῆ διά
να ἐπιστραφοῦν τά πράγµατά του τά κλαπέντα.

865

Γιαννάκης Ἀφιόνης. παραπονεῖται, ὅτι εὑρίσκεται εἰς φυλακήν
διά / παλαιόν χρέος, ἐνῶ στερεῖται τοῦ ἐπιουσίου.

866

Πέτρος Μαρκέζης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ὁποῖον
παρουσιάζει πωλητήριον.

867

Μ. Ἰατρός καί δι’ αὐτοῦ Ἰωάννης Μεϊντανόπουλος. ἐξαιτεῖται νά
ἐπικυρωθῆ ἡ γνησιότης τῶν ὑπογραφῶν ἐνδιαλαµβανοµένων
εἰς δύω ἶσα λογαριασµῶν τῶν κυρίων Α. Χηνόπουλου καί Π.
Γιανουκόπουλου.
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[23] 868

Γ. Κοτζάκης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν
697
τοῦ Τοποτηρητοῦ Ναυπλίου διά τό συµµαρτυρικόν τοῦ ἰδίου.

24

869

Ἀποστόλης Ἀναστασόπουλος. ∆ιαµαρτυρούµενος κατά τοῦ ἐν
Τριπολιτζᾶ ∆. Κολαντερᾶ ἐξαιτεῖται νά τόν κοινοποιηθῆ διά τῆς
∆ηµογεροντίας Τριπολιτζᾶς.

870

Συγγενεῖς Φωτίου Φαρµακοπούλου. ἐξαιτοῦνται τοῦ νά
ἀναφερθῆ εἰς τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον διά ν’ ἀπολυθῆ δι’
ἐγγυήσεως ὁ εἰς τό Βούρτζιον Φώτιος Φαρµακόπουλος.

871

Τάσσος Ταγαρᾶς. παραπονεῖται περί ἑνός χωραφίου κατά τοῦ Ἀθ.
Σταϊκοπούλου.

872

∆ηµήτριος Μπαντζανόπουλος. ἐνάγει διά χρέος τόν Παναγ.
Σαµπαζιώτην. /

873

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. ἐνάγων τόν σέµπρον του εἰς Κούτζι Σταῦρον
ἐξαιτεῖται τοῦ νά παραγγελθῇ ὁ ἐκεῖ ἱερεύς καί ∆ηµογέρων νά
θεωρήσῃ τήν διαφοράν του.

874

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ κατά τάς ἀντιγράφους
στελλοµένας ὁµολογίας νά ὑποχρεωθῆ ὁ Φιλοσοφόπουλος
Πέτρος νά πληρώσῃ τό πρός τόν Τάσσον Τζώκρην χρέος του.

875

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά ἀναφερθῆ εἰς τόν
ἔκτακτον ἐπίτροπον διά νά συγκατανεύσῃ νά θεωρηθῆ διά τήν
ὁποίαν εἰς φυλακήν εὑρίσκεται ὑπόθεσιν δι’ αἱρετοκρισίας.

876

Παναγ. Τζακίρης καί Παναγ. ∆οτόρεννα. ∆ιαµαρτύρονται κατά
τοῦ κυρίου τοῦ λουτροῦ ἐπί παραβάσει τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Σ.
Παπαχρηστοπούλου.

704,
705

877

Ἀσῆµο καί Μαργαρίτα Γ. Σουγλιετζῆ. διαµαρτύρονται κατά τῆς
Νύµφης των Χρυσούλας Ἰωάννου περί τῶν τοῦ ἀδελφοῦ των
πραγµάτων.

709,
710

878

παππᾶ Θεοδόσιος Οἰκονόµου. ἀναφέρει, ὅτι προχρόνων
ἐκαλλιέργει τό ἐθνικόν χωράφιον τοῦ Νακίο ἐφένδη καλούµενο.

879

Μαγδάλω Ἰωάννου Ἀγγελῆ. ἐνάγει τόν πρώην γαµβρόν της
Ἀναστάσιον Κολερᾶ εἰς τό χωρίον ∆ενδρά, δι’ ὅσα πράγµατα
ἀφῆκεν ...... ἡ ἀποθανοῦσα ἀδελφή της Ἑλένη. /

880

Μανώλης Ν. Μανουσάκη. ἐνάγει τόν Ἀναγνώστην Μουτζουρόν,
δι’ ὅσα ἐπί ἀνωµαλίας τοῦ εἶχεν ἁρπάσει πράγµατά του ζητῶν
παρά τοῦ ἰδίου ἐγγύησιν.

881

Γιαννάκης Λυγουριάτης. ἀπολογούµενος, προβάλλει, ὅτι τό
βόδιον ἡρπάγη παρά τοῦ Στράτου.

24

25

25
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[Περίληψη εγγράφου]

Ν. Σάλας. ἐνάγει διά ...... τόν Νικολόν Βαρβάτον ..... ἐπί σιτάρι καί
ἄχυρα, κλαριά, καί ἀπό γρόσια.

883

Ἀναγνώστης Μουτζουρής. ἀπολογεῖται, ἐξαιτούµενος, νά
συνυπάγουν εἰς Μισθράν νά θεωρήσουν τήν διαφοράν των.

884

ἔκτάκτου ἐπιτρόπου. ∆ιεύθυνσις. διευθύνουσα τήν ἀναφοράν τοῦ
Ευθυµίου ῾Ράπτου, διορίζει νά ἀποδοθῇ τό δίκαιον.

885

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰς ἀπάντησιν τῶν ὑπ’ ἀριθµόν
578. 671. 689. 694. 700. 702. καί 707 θέλει ὑποβάλλει εἰς
τήν Σεβαστήν κυβέρνησιν ἐάν ἀποδεδειγµένως γνωρισθῇ ἡ
ἰδιοκτησία τῆς χήρας τοῦ ∆. Χρήστ. Παπαδοπούλου, ὁ ὁποῖος
ἀνήγειρεν σταῦλον, διά τά ἐθνικά τοῦ ταχυδροµείου ἀλογα. Νά
γενῆ ἐξέτασις ἀκριβής περί τοῦ µουλαριοῦ τοῦ Μωροχάρτζη, ἐάν
ὁ Πέτρος ἐκλεψεν τό µουλάρι, καί βον ἐάν ἐκτιµᾶται γρόσια 700.
Περί δέ τῶν ἐλαιῶν τάς ὁποίας ἠγόρασεν / ὁ Α. Καλογερόπουλος
ἀνήκει νά διασαφηνισθῆ παρά τῆς ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπῆς.
περί τῆς διαφορᾶς τῶν ἐνοικιαστῶν Μέρµπακα καί Πουλακίδας
νά ἐρωτηθοῦν οἱ σπέροντες, που ...... τό ἐθνικόν δίπλωµα.
ὅτι ὁ ἐν φυλακῃ Γιάννης Ἀφιόνης, ν’ ἀπολυθῆ τῆς φυλακῆς
ἀφοῦ παρηγορήσῃ τήν πενίαν του καί τόν ὁποῖον χρεωστᾶ.
ὅτι χωρίς τοῦ συνυποσχετικοῦ τήν παρουσίασιν δίκαιον
θεωρεῖται οἱ Γιαννάκης Εὐσταθίου καί Στάϊκος Σταϊκόπουλος νά
ἀναθεωρήσουν καί ἐκ δευτέρου δι’ αἱρετοκρισίας τήν διαφοράν
των. ἐάν ὁ Ἀποστόλης Γουναρόπουλος ἔχει νεωτέραν τήν
ὁµολογίαν τοῦ συµφωνητικοῦ νά ὑποβληθῆ ἡ διαφορά των εἰς
αἱρετοκρισίαν. ὁ Φώτιος Φαρµακόπουλος ἑωσοῦ δέν πληρώσει
τά κατά τήν ἀνέκκλητον ἀπόφασιν δέν ἐµπορεῖ ν’ ἀπολυθῆ τῆς
φυλακῆς.

886

Νικόλαος Σάββα. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον
δυνάµει τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν πρός τόν κύριον Π. Μαρκέζην
τό ἥµισι ἐργαστήριον τό ὁποῖον κατ’ ἐπιτροπείαν τοῦ Κ.
Ἠλιακοπούλου ἐπώλησεν.

887

παππᾶ Θεοδόσιος Οἰκονόµου. προβάλλει, ὅτι τά ὁποῖα
τοῦ ἀφαιροῦνται χωράφια εἶναι ..... ὅτι ὡς κτῆµα του καί
καλλιεργηµένα πρό χρόνων.

888

Ν. Παναγιωτόπουλος. ἐξαιτεῖται τά ἔγγραφα ἀνήκοντα / εἰς τόν
Ἀποστόλην Γουναρόπουλον.

889

Τοποτηρητής Ναυπλίου. ὅτι διά συγκαταθέσεώς του ἐλήφθησαν
οἱ τῶν ἐκκλησιῶν πολυέλαιοι.

890

Κάτοικοι Πουλακίδας Παναρίτη καί ∆ένδρα. παραπονοῦνται,
ὅτι ἐνῷ δέν κάµνουν µέρος τῆς κοινότητος τοῦ χωρίου Λύµνας
ἐπιφορτίζονται νά δεχθῶσιν καί χρέη τῆς αὐτῆς κοινότητος.
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28

891

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀπαντῶν τήν ὑπ’ ἀριθµόν
715 ἀναφοράν ἀναγγέλει ὅτι διευθύνων τήν ὑπ’ ἀριθµόν
714 ἀναφοράν πρός τήν Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητα] δίδει ἄδειαν
ν’ ἀναχωρήσῃ ἕν µόνον µέλος εἰς ἀντάµωσιν τῆς Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητος] .

29

892

ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου διεύθυνσις. διευθύνων τήν
ἀγωγήν τοῦ Ἰωάννου Παππαλεξόπουλου τήν ὁποίαν κινεῖ κατά
τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου διορίζει νά ἀποδοθῆ τό δίκαιον.

893

ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου διεύθυνσις. διευθύνων τήν
ἀναφοράν τοῦ Νικολάου Γκανῆ διά νά χρησιµεύσῃ εἰς τήν
περί τῆς ἀναφεροµένης ὑποθέσεως ἐξέτασιν καί ἀπόφασιν τῆς
∆ηµογεροντίας.

894

Ἀναγνώστης Ζέρβας. ἐνάγει τόν Χρῆστον Τζάνταν περί καταπι.... /

895

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. ἐνάγει τόν Κοντοβράκην
Κρανιδιώτην διά τήν κλαπείσαν καί πωληθείσαν ὑπό τήν
ἐπίσκεψίν του Ἐβραίαν.

896

Κωνστ. Ἠλιακόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ ἐπιτρόπου του
Ν. Σάββα ὅτι παρά διορισµόν ἐπώλησεν εἰς κατωτέραν τιµήν τό
ἐργαστήριον.

897

∆ηµήτριος Κωνστ. Κοντοβράκη. ἀπολογεῖται ὅτι δέν έχει εἰδησιν
περί τῆς Ἑβραίας τοῦ κυρίου Ἀναγ. Καραγιαννοπούλου.

898

Εὐστάθιος Λευκάδιος. ἀπαντῶν τήν διαµαρτύρησιν τοῦ Ἀποστόλη 721,
Γουναροπούλου ἀντιδιαµαρτύρεται κατά τοῦ ἰδίου.
722

899

Σταµάτης Μέξης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά συνεννοηθῆ ἡ δηµογεροντία
περί µέ τήν ∆ηµογεροντίαν Ἁγίου Ἰωάννου ἐπί τήν ἀπόδοσιν τῶν
ὅσα χρεωστοῦνται εἰς αὐτόν ἀπό τόν θεῖον του Μανώλην Μέξην.

900

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὅτι δίδει ἄδειαν ν’ ἀπέλθουν ἐκ
τοῦ ∆ηµογεροντίου ὅσοι θέλουν πρός ἀντάµωσιν τῆς Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητος] ὡς ἀφήνει καί εἰς αὐτούς τήν εὐθύνην τῆς ἐκ
τούτων ἐλλείψεως. /

901

Ἀναγνώστης Καββαθόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Γεωργίου
Κατζούλη, ὅτι θέλει νά τοῦ πάρῃ τό καλλιεργηµένον παρ’ αὐτοῦ
ἐθνικόν χωράφιον.

902

Κωνστ. Ἀδραχτόπουλος. ἀναφέρων ὅτι ἡ δούλη του φυγοῦσα
διά νυκτός τόν ἔκλεψεν ἐξαιτεῖται τοῦ νά ὕπάγῃ εἰς ζήτησιν τῆς
ἰδίας.

903

Γιαννάκης Λεβεντόπουλος. ἐνάγει διά χρέος τριῶν ταλλήρων τόν
Θωµᾶν Φιλίππου.

29

30

[ 149 ]

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Οκτωβρίου]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Μιχαήλ Τζοάνες. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ ὁµολογία τήν ὁποίαν
παρά τοῦ Νικολάου Κορακοπούλου ἔλαβεν διά γρόσια 1000.

725

905

∆ηµήτριος Χρηστάκη. διαµαρτύρεται καί αὖθις κατά τοῦ Σ.
Κοτζανᾶ.

731,
732,
733

906

Κάτοικοι Παναρίτη, Πουλακίδας καί ∆ένδρα. ἀναφέρουν ὅτι
πρό τοῦ χρέους, τό ὁποῖον ὀφείλεται ἀπό τό χωρίον Λύµναι,
ἀνεχώρησαν ἀπ’ αὐτό τό χωρίον καί ἐξαιτοῦνται ν’ ἀπαλλαγοῦν
τῆς τοιαύτης ἀπαιτήσεως.

907

Μανώλης Λέου Κανάκη. παραπονεῖται κατά τοῦ κυρίου Ν.
Σκούφου ὅτι δέν τόν πληρόνει διά ὅσον καιρόν ἐστάθη µαζή του
εἰς τήν ὑπηρεσίαν του. /

30

908

Γιάννης Βλαχογιάνης. ἐνάγει διά παράβασιν συµφωνίας, ὡς πρός
730
τούς εἰς τήν ἐπιστασίαν του χοίρους τόν Μῆτρον ∆εσπώτου.

31

909

Παναγιώτης ∆ηµητρίου. ἐνάγει τόν Πάνον Βαρβάτον διά χρέος.

910

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου τῆς Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. διευθύνων
τήν ἀγωγήν τοῦ Ἀναγνώστου Στρωγγυλλοπούλου διορίζει ν’
ἐξετασθῇ καί ἀποδοθῆ τό δίκαιον κατά χῶρον.

911

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. ∆ιευθύνων τήν
ἀναφοράν τοῦ Χρήστου Τζάντα περί τοῦ ὀσπιτίου περί τοῦ
ὁποίου διαφέρεται µετά τοῦ πενθεροῦ του διορίζει νά ἀποδοθῆ τό
δίκαιον.

912

Παναγ. ∆αρειώτης. ἀναφέρει εἰς κοινοποίησιν του Γιαννάκη
Χατζῆ Πέτρου ὅτι τά κατά τήν ἀπόφασιν τήν ἀνέκκλητον εἶναι
ἔτοιµος νά πληρώσῃ, προσκαλῶν προηγουµένως τόν ἴδιον,
διά νά λάβῃ παρ’ αὐτοῦ τό ἀνῆκον πωλητήριον τῆς µετοχῆς
τοῦ ἡµίσεως ὀσπητίου ὡς τόν προσκαλῆ καί διά νά βαλθῆ εἰς
ἐνοίκιον τό µέρος του.

734,
735

913

Ἰωάννης Ν. Λιώσσης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ κοινοποίησις
ἡ ἐµµάρτυρος ὡς πρός τήν ποιότητα τοῦ νήµατος, διά νά
χρησιµεύσῃ εἰς ἀπόδειξίν του. /

738

914

Ἐξακουστή Πυλγέρη. ἐνάγει τόν Ἀποστόλην Γουναρόπουλον δι’
ὅσα καταδικάζεται ἀπό ἀπόφασιν τοῦ ἐγκληµατικοῦ ∆ικαστηρίου.

915

Νικόλαος Ντουφεχτζῆς καί Ἀντώνιος Μπιτζαχτζῆς. ἐξαιτοῦνται
νά παρουσιασθῆ ὁ Μαστρανδριανός διά νά λάβουν τήν ὕλην τῶν
καλύβων των, τάς ὁποίας ἐπί τοῦ τόπου του οἰκοδόµησαν.

916

Ἀντώνιος Ἀρκουλές. ἐνάγει τόν ∆ιονύσιον Σχοινᾶν δι’ ὅσας τοῦ
ἐπῆρεν πέτρας.

[30] 904

31
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∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. διευθύνων τήν
ἀναφοράν τοῦ Ἀντωνίου Τουσαροπούλου διορίζει νά ζητηθῆ ἡ
γνώµη ἑνός πέµπτου ἐπικριτοῦ, ἀφοῦ καί ὡς αἱ δύω γνῶµαι εἰς
τήν ∆ηµογεροντίαν σώζονται.

[Περίληψη εγγράφου]

1

918

Γ[ενική] Γραµµ[ατεία] τῆς ἐπικρατείας. εἰδοποιεῖ ὅτι µέσον τοῦ
ἐκτάκτου ἐπιτρόπου διευθύνθη ἡ ὑπ’ ἀριθµόν 714 ἀναφορά πρός
τήν κυβέρνησιν. Ἐπιθυµῶν ἡ Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότης] νά ἀποτελῶσιν
µέρος τῆς ἀποστολῆς οἱ κύριοι Σ. Σπηλιοτόπουλος καί Ν.
Παπαλεξόπουλος. /

1

919

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντούσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 737
πρόσκλησιν ἀναγγέλλει ὅτι θέλει παρουσιασθῆ τήν Κυριακήν ὁ
Μαστραδριανός τέκτων ἀφοῦ καί δέν εὐκαιρεῖ.

920

Γρηγόρης Ἀργεῖος. ἐνάγει τόν Παναγ. Σαµπαζιώτην διά µισθόν ὡς
χρηµατίσας ὑπηρέτης του.

921

Παντελῆς Μωροχάρτζης. δίδει τάς ἀπό µέρους του ἀποδείξεις
περί τοῦ µουλαρίου.

922

Σταύρος ∆ηµητρίου, Χρ. Γιώτας, καί Κωνστ. Λαγιός. ἐξαιτοῦνται
νά ἐπικυρωθῆ ἕν ἐπιτροπικόν ἔγγραφον.

923

Παναγ. Τσάκωνας. ἐνάγει τόν Παναγιώτην Σκοῦραν διότι δέν τόν
πληρόνει τόν µισθόν, ὅτι χρηµατίσας ὑπηρέτης του.

924

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου. διευθύνων τήν
ἀναφοράν τοῦ Ἀναγνώστου Ζέρβα ζητεῖ τάς περί τῆς ὑποθέσεως
ταύτης πληροφορίας.

925

Σπῦρος Παππαζαφειρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
ἐπιτροπικόν ἔγγραφον. /

926

Ἀναγνώστης Καββαθόπουλος. ἐνάγει τόν Γ. Κατζούλην διά τό
ὁποῖον τοῦ ζητεῖ καλλιεργηµένον χωράφιον.

2
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[2]

927

παππᾶ Ἀδριανός Παππᾶ Ἰωάννου καί Συντροφία. ἐνάγει τόν ∆.
Σαλταφέρον περί τινος συντροφίας περί ἁλάτων διά νά δώσῃ
λογαριασµόν.

928

Ἡγούµενος τοῦ Μοναστηρίου Αὐγοῦ. ἐνάγει καί κατηγορεῖ
τούς ποιµένας, ὅτι δίδουν τά ποίµνιά των εἰς τά σπαρτά
τοῦ Μοναστηρίου καθώς ὅτι συνάζουν καί τάς ἐλαίας τοῦ
Μοναστηρίου.

929

Ἐξακουστή Κόλια Μπατζουβή. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
ἐπιτροπικόν ἔγγραφον.

930

Γ. Νικολάου ἀπό ῾Ρούµελην. ἐνάγει τόν ∆ράµαλην ὅτι δέν τοῦ
δίδει τόν µισθόν του, ὃπου µαζή του ἐχρηµάτισεν.

931

Βασίλειος Νικολάου Τρατολάττης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῇ τό
πωλιτήριον διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό τρεχαντίνι του.

932

∆έσπω Σουλιώτισσα. ἀποκατασταίνει ἀντιπρόσωπόν της
τόν κύριον Α. Σέκερην. Ἐξαιτεῖται νά γενῆ φροντίς περί τῶν
κλαπέντων πραγµάτων της. /

2

933

Παναγ. Βάρβογλης Γραµµατεύς τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίου.
ἀπολογεῖται περί τήν διαµαρτύρησιν τῶν κυρίων ∆ηµογερόντων.

3

934

Χρίστος Μπελάλης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ὑπέρ αὐτοῦ ἕν
συµµαρτυρικόν

935

∆ηµήτριος Χρηστάκη. ἐνάγει τόν ἐλθόντα Σωτήριον Κοτζανάν
περί τήν µεταξύ των διαφοράν.

936

Μιχάλης Τζοάννε Τζηριγώτης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ
χρεωστική ὁµολογία εἰς πίστωσίν του.

937

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου, ∆ηµήτριος Κονταράτος , Ἰωάννης
Φιλιππάκης καί Πέτρος Κυπραῖος. ἐξαιτοῦνται νά ἐπικυρωθῆ τό
µεταξύ των συµφωνητικόν ἔγγραφον.

938

Παναγ. ∆αρειώτης. ἀναφέρει περί τῶν παρά τῶν αἱρετοκριτῶν
µεσυγγησωµένων γροσίων 102. Ἐξαιτεῖται νά κρατηθοῦν ἀπό τά
ὅσα µέλλει νά δοθοῦν πρός τόν Γιαννάκην Χατζῆ Πέτρου.

939

οἱ ἐν Βουρτζίῳ φυλακωµένοι. διευθύνεται ἀναφορά διά τῆς
∆ηµογεροντίας πρός τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον. Ἐξαιτοῦνται νά
ἀπαλλαχθοῦν / τῆς ἐν Βουρτζίῳ φυλακῆς µή δυνάµενοι πλέον ν’
ἀνθέξουν.

940

οἱ κατά τόν Αἰγιαλόν κάτοικοι. ἐξαιτοῦνται νά γενῇ διόρθωσις
διά τάς ἀκαθαρσίας αἱ ὁποῖαι περί τήν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου
Νικολάου εἶναι συσσωρευµέναι.

5

5
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752

754

755

756
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941

Ἀνδριανός Πυλγέρης. ἐξαιτεῖται τοῦ νά θεωρῆ ἡ διαφορά τοῦ
αὐτοῦ µετά τῶν ἐναγόντων τόν ἴδιον εἰς Ἄργος µή εὐκαιρῶν νά
παρευρεθῆ ἐδῶ.

942

Γ. Σπαννόπουλος καί Ἀποστόλης Χατζῆ Ἰωάννου. ἀναφέρουν
ὅσα ἔχουν ὑποσχεθῆ πρός τόν τότε πολιτάρχην Χ. Σκορδούλην
ἐξαιτούµενοι νά γενῇ περί τούτου φροντίς ἀπό τό κοινόν τῶν
πόλεων.

943

Ἐµµ. Βαρσαµῆς. παραπονεῖται κατά τοῦ Μπαρµπᾶ Χατζῆ Λύµα
Χίου ὅτι ἐπί ἐκκλησίας τόν περιφρόνησεν ζητῶν τήν ἀνήκουσαν
ἱκανοποίησιν.

944

Σ. Βάρβογλης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον,
τό ὁποῖον πρός τόν Παναγ. Χρηστόπουλον δίδει διά τήν ὑπόθεσιν
τοῦ Ν. Σιούτου. /

945

Ν. ∆ηµητριάδης. ἐνάγει τόν κύριον Συµεών δι’ ὅσα κατ’
ἐπιτροπίαν τοῦ ζητεῖ ἐκ χρέος του γρόσια.

946

∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 698
πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας ἀποστέλλει τήν ἀπάντησιν πρός
τόν Ἀποστόλην Ἀναστασόπουλον.

947

Ἰωάννης Θεοχαρόπουλος. ἐνάγει τόν Ἰωάννην ῾Ράλην διότι δέν
ἐβγῆκαν αἱ Σαρδέλαις κατά τήν Μόστραν.

948

οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς τοῦ Στάϊκου Σταϊκοπούλου καί Γιανν.
Εὐσταθίου αἱρετοκριταί. Ζητοῦν τά ἀφορόντα τήν διαφοράν
ταύτην ἔγγραφα.

949

οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς ταύτης αἱρετοκριταί. Ὁµολογοῦν τήν
παραλαβήν τῶν σταλλέντων ἐγγράφων.

950

Ἀθ. Σκουρόπουλος καί Ἠλίας Ματθαίου. ζητοῦν νά µεσεγγυηθῆ
ἡ ὑπ’ ἀριθµόν 70 οἰκία τοῦ Π. Στεφανάκου καί Γ. ∆ραγωνάκου,
δι’ ὅσα οὗτοι ἡρπασαν πράγµατα τοῦ θείου τους Νεοφύτου
Πρωτοσυγγέλου./

951

Τοποτηρητής Ναυπλίου. θεωρῶν ἑαυτόν ἀπαραβίαστον ἀποδίδει
τήν ἀργοπορείαν εἰς τούς συνέδρους του ὅτι οἱ ἔµποροι δέν
εὐκαιροῦν νά συνέλθουν νά κάµουν τήν ἀπόφασιν.

952

Γ. Μουτζόπουλος. ἐξαιτεῖται ν’ ἀπολυθῆ τῆς φυλακῆς διότι φέρει
µαρτυρίαν ὅτι δέν ἐκληρονόµησεν τόν ἀποθανόντα ἀδελφόν του
καί ἑποµένως ὅτι ὑπεξαιρεῖται νά πληρώσῃ τό χρέος τούτου.

953

Κωνστ. Ἠλιακόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον
διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό ἐργαστήριον τό ἥµισι πρός τόν κύριον
Σεϊντιγιαννόπουλον.

5

6
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7

954

Σαµπαριῶται. ἐξαιτοῦνται ἔγγραφα τῆς ∆ηµογεροντίας, διά νά
δώσουν τόν διά τήν προµήθειαν τῶν ἵππων ἔρανόν τους.

955

Κωνστ. Παππαζαφειρόπουλος καί Γ. Ἀδάµης. δίδουν γνώµην, νά
δώσῃ πρός τόν Ἰωάννην Θεοχαρόπουλον γρόσια 50 ὁ Ἰωάννης
῾Ράλης. /

775

956

Ἑλένη τοῦ Γιάννη Ἀναβρυτώτου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
αὐτοθέλητόν της εἰς τό ἐξωφλητικόν ἔγγραφον τό ὁποῖον δίδει
ὅτι ἔλαβεν τόν µισθόν της.

768

957

Ἀναγνώστης Κοπανίτζας. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον
τῶν ὑπογραφῶν τῶν Σ. Κοκοράκη, Μ. Ἰατροῦ, καί Ἰ. Ἰατροῦ εἰς ἕν
ἐµµάρτυρον.

769

958

Τάσσιος Γεωργίου, Σταῦρος Γεωργίου καί Παναγ. Γεωργίου.
ἐξαιτοῦνται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον τό ὁποῖον
δίδουν.

771

959

Φίλιππος Τζάκωνας Ναυπλιώτης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
πωλητήριον διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό τρεχαντίνι του.

772

960

Γεώργενα Καραγιαννοῦ. ἐνάγει τόν Χρῆστον Τζάνταν, δι’ ὅσα τῆς
κατακρατεῖ πράγµατα.

961

Γ. Καλαµατιανός. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον διά
τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν τό τρεχαντίνι του Καρποῦζι ὀνοµαζόµενον
πρός τόν Ἀγγελήν Χασπεγιάζην./

773

962

Σταµατοῦ Σύζυγος τοῦ ποτέ Ν. Τζουράκη. ἐξαιτεῖται νά
ἐπικυρωθῆ ἕν ἐµµάρτυρον ἔγγραφον διά τό πλοιάριον τοῦ
ἀνδρός της.

774

963

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. κατά διαταγήν τῆς Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητος] προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν διά νά καταστρώσῃ
τά ἔξοδα τοῦ Γραφείου της, ἀπό τό ποσόν τό ὁποῖον
συνεκεντρώθη, καθώς ὅτι ἀκολούθως θέλει κλήτορας ἐκ τῶν
ἀποµάχων στρατιωτῶν τῆς φρουρᾶς.

964

∆ιάφοροι Καϊχτζίδες. ζητοῦν ἄδειαν νά τούς δοθῆ παρά τοῦ
λιµενάρχου νά ἐµποροῦν νά ταξιδεύουν ἐντός τοῦ Ἀργολικοῦ
κόλπου ἑωσοῦ ἐβγάλουν τά διπλώµατα τῶν πλοιαρίων των.

965

Σταῦρος Ἰωάννου. ἐνάγει τόν Θεοδωρήν Καζάκον διά γρόσια 100
ἀποπηγάζοντα ἀπό ῥοῦχα, τά ὁποῖα ἐκατασκεύασεν ὡς ῥάπτης
εἰς τόν ἴδιον.

966

∆ηµορεροντία Σύρας. ἀπαντοῦσα τό ὑπ’ ἀριθµόν 559 ἔγγραφον
εἰδοποιεῖ ὅτι ἐσύστησαν τήν Κιουράναν µετά τοῦ ἐγγονοῦ της εἰς
τήν ∆ηµογεροντίαν τῆς Τήνου.

7

7

9

[Περίληψη εγγράφου]
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[9]

967

∆ιονύσιος ∆ηµόπουλος. ἐνάγει τόν Νικόλαον Μπούµπουλην / δι’
ὅσα πράγµατα ἐπάρθησαν τῆς κόρης του.

9

968

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου ἐπιτρόπου. ∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ
Χατζῆ ∆ηµήτρη Χίου ζητεῖ πληροφορίας περί τῆς ἀναφεροµένης
ὑποθέσεως.

969

Νικόλαος Συµεῶν. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ χρεωστική τήν
ὁποίαν δίδει εἰς τόν Ν. ∆ηµητριάδην.

970

Στέφ. Βαλιάνος καί Γ. Σκαλίδης. αἱρετοκριταί ἐπί τῆς διαφορᾶς
τοῦ Εὐσταθίου Χατζῆ Λευκαδίου καί Ἀποστόλη Γουναροπούλου.
ζητοῦνται τά ἔγγραφα τά ἀφορῶντα τήν διαφοράν ταύτην .
ἀναµένουν καί πληροφορίας.

971

Παναγ. Τζακωνόπουλος. ἐνάγει ἐπί δοσοληψίᾳ πηγαζοµένη ἀπό
συντροφίαν τόν Κῶνσταν Χουλιάραν.

972

Κωνστ. Μπαρµπερῆς. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό τῆς ἰδιοκτησίας
τοῦ πλοιαρίου του ἔγγραφον.

778

973

Παναγ. Μακρινός καί Κωνστ. Μπαρµπερῆς. ἐξαιτοῦνται
νά ἐπικυρωθοῦν ......... ἔγγραφα ἀφορῶντα τό συντροφικόν
πλοιάριόν τους. /

779

974

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διά τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 2323
ἐγκυκλίου προσκαλεῖ νά ἀποσταλῆ ἡ καταγραφή τῶν κατά τήν
ἐπαρχίαν ἀµπελίων ὡς καί τά συναχθέντα ἐκ τοῦ δικαιώµατος
τῶν ἀµπέλων κατά ζήτησιν τῆς ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπῆς.

975

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. δι’ ἐγκυκλίου υπ’ ἀριθµόν
2324 παραγγέλλει κατά διαταγήν ὑπ’ ἀριθµόν 7480 τῆς
κυβερνήσεως νά χωρηγοῦνται πρός τούς διερχοµένους τακτικούς
καί ἀξιωµατικούς τά πρός µετακόµισιν χρειώδη ἄλογα. ὡς
παραγγέλλει νά ἑτοιµασθῆ ἡ τῶν ἀλόγων διά τό τακτικόν
προµήθεια.

976

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου ὑπ’ ἀριθµόν 2327.
διευθύνων τήν πιστοποιηµένην ἀπόδειξιν τοῦ ∆. Λουκόπουλου
παραγγέλλει νά πληρωθῶσιν πρός τόν ἴδιον γρόσια 205 ὡς
ἔξοδα εἰς µετακόµισιν τῶν διά Τρίπολην ἀπελθόντων τριῶν
λόχων τακτικῶν.

977

Μ. Ἰατρός. ἀπαντᾶ τήν ἀγωγήν τῶν Ἀποστόλη καί Γ. Βεροῦκα.

10

978

Ν. Παναγιωτόπουλος. ὁµολογεῖ ὅτι παρέλαβεν τό πρωτότυπον
πολιτήριον ἔγγραφον τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Ἀποστ.
Γουναρόπουλου /

10

979

Σταῦρος Βούλγαρης. ἐνάγει διά χρέος τόν Παναγ. Τζακίρην.

9

[Περίληψη εγγράφου]
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772

786,
787

782

[10] 980

[Περίληψη εγγράφου]

∆ιεύθυνσις ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου ὑπ’ ἀριθµόν 2779.
∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν τῆς Εὐγενικῆς Παππαδοπούλου
παραγγέλλει νά ζητηθῶσιν παρ’ αὐτῆς ἀποδείξεις διά τήν
ἰδιοκτησίαν της καί τότε θέλει ὑποβληθῆ εἰς τήν Σ[εβαστήν]
κυβέρνησιν ἡ αἴτησίς της.

981

Νικόλαος Ἀλεξάνδρου Κρεµαστιώτης. ἐξαιτεῖται νά ὁµολογηθῆ
τό γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς τοῦ µεταφραστοῦ Κωνστ.
Μαυροκορδάτου ὅστις ἐµετέφρασεν τό τουρκικόν τῆς ἰδιοκτησίας
του ἔγγραφον.

982

Στέφανος Βαλιάνος καί Γ. Σκαλίδης. ζητοῦν καί ἐκ δευτέρου νά
πληροφορηθῶσιν περί τῆς διαφορᾶς τῶν Εὐσταθίου Λευκαδίου
καί Ἀποστόλη Γουναροπούλου.

983

Ν. Ταµπακόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ὁµολογηθῆ ἡ ὑπογραφή του ἡ
διαλαµβανοµένη εἰς τρία στρατιωτῶν ἐνδεικτικά.

984

Παναγ. Μακρινός καί Κωνστ. Μπαρµπερῆς. ἐξαιτοῦνται διά
τό πλοιάριον τοῦ Μακραµούρα τά τῆς ἰδιοκτησίας περί τῆς
Ναυτιλίας ἔγγραφα. /

985

Γεώργιος Κρητικός. ἐνάγων τόν Μ. Τζωάννεν Τζηριγώτην
ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῆ, διά νά τόν δώσῃ λογαριασµόν.

986

∆. Μ. ῾Ροϊδης. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Θεοδωρῆ ∆. Ἀλτηπαρµάκη
δι’ ὅσον ἀπό τόν ἴδιον ἔχει ἀπό σιτάρι νά λαµβάνη.

13

987

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος ὑπ’ ἀριθµόν 2364 εἰς ἀπάντησιν
τῶν ὑπ’ ἀριθµόν 729. 742. 747. 763. 767. καί 776 ἀναφοράν.
προβάλει ὅτι ἡ ὑπόθεσις τοῦ Μοροχάρτζη ἀνεβλήθη εἰς τήν
σύστασιν τοῦ ∆ηκαστηρίου. ὅτι ἡ διαφορά τοῦ Χρῆστου Τζάντα
ἐξητάσθη. ὅτι ἡ αἴτησις τῶν ἐν τῇ φυλακῇ τοῦ Βουρτζίου θέλει
καθυποβληθῆ ὑπ’ ὄψιν τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος]. ὅτι αἱ κυρίαι
Τζόγια Κρεββατοπούλα καί Εὐδοκία Γυνή τοῦ ποτέ Κρεββατᾶ
....... νά ἀναφερθῶσιν, ἤ εἰς τήν Γεν[ικήν] Γραµµ[ατείαν] τῆς
ἐπικρατείας ἤ εἰς τήν Σ[εβαστήν] κυβέρνησιν. ὅτι νά ἐτοιµασθῶσι
τά ἀπαιτούμενα εἰς πίστωσιν τῆς ἰδιοκτησίας ἔγγραφα, διά
νά ἐκδοθοῦν πρός τούς ἀναφεροµένους πλοιάρχους τά τῆς
κυβερνήσεως διπλώµατα./

14

988

Θ. Κατζηφός. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ κυρίου Μήτζου Τζάτζου.

989

Γεωργάκης Κωνσταντίνου καί Συντροφία. παραπονοῦνται κατά
τῶν περιβολαρέων Μελισσᾶν καί λοιπούς ὅτι δέν τούς δίδουν τό
ἐνοικιαστικόν δικαίωµα.

12

12

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Νοεµβρίου]
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Κύριοι τοῦ χωρίου Τζηβέρι. ζητοῦν νά µάθουν ἄν ἔχουν ὡς
ἰδιοκτήτορες τό δικαίωµα νά ζητήσουν ἀπό τούς συνερχοµένους
εἰς τήν γῆν των νά βοσκήσουν τά ποίµνιά των ποιµένας τό
δικαίωµα βοσκήµατος.

991

Π. Σκυλίτζης Ὁµηρίδης ὡς Εἰρηνοδίκης Κριτής τῆς Ν[ήσου]
τῶν Πετζῶν. προσκαλεῖ νά ἐνεργήσοµεν ἀπόφασιν τοῦ αὐτοῦ
δικαστηρίου περί τοῦ πλοιαρίου τοῦ Γιάννη Βάζη.

992

λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀναφέρει τάς ὁποίας ἐχρεώστει νά κάµῃ
παρατηρήσεις διά τό πλοιάριον τοῦ Κωνστ. Μπαρµπέρη καί
Παναγ. Μακρινοῦ.

993

Πανάγος Κιωρέλας. ἐγγυᾶται διά τήν διαγωγήν τοῦ πλοιάρχου
Παναγ. Μακρινοῦ. /

14

994

Ν. Σάλας ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον διά τοῦ ὁποίου
πωλεῖ τό πλοιάριον του πρός τόν13.

15

995

Γιάννης Τόλιας. ἐνάγει τόν Καραγιάννην διά τήν πιστόλαν του,
τήν ὁποίαν τοῦ ἥρπαξεν.

996

Στέφανος Συνέφας. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πιστοποιητικόν
τό ὁποῖον τοῦ δίδεται, ἀπ’ ὅσους ἐπεσκέφθη ἀπό τήν Νόσον
πανώλην. ὡς ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ καί τό βαπτιστικόν τοῦ
υἱοῦ του.

803,
804

997

Γεώργιος Μανιάτης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν ἐπιτροπικόν
ἔγγραφον.

802

998

Ἀπόστολος καί Γ. Βερούκας. ἀπαντοῦν τήν ἀπολογίαν τοῦ Μ.
Ἰατροῦ.

805,
806

999

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2405. παραγγέλλει
νά γενῆ φροντίς περί ἀχύρων, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διά τήν
σύστασιν τοῦ ἀτάκτου ἱππικοῦ καί τά ὁποῖα θέλουν πληρωθῆ.

1000

∆ηµογεροντία Ἄργους ὑπ’ ἀριθµόν 995. διευθύνει διαµαρτυρικόν
ἔγραφον τοῦ Α. Λουκαϊτοπούλου, διά νά δοθῆ πρός τόν Ἀναγ.
Καραγιαννόπουλον. /

1001

ἐπίτροποι τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου. ἀναφέρουν τό
ἀνοικονόµητον τῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἀφαιρέθη τό εἰσόδηµα τῶν
ἐργαστηρίων καθώς καί ὁτι καθηµερινῶς νόθα βρέφη εἰς τήν
ἐκκλ[ησίαν] ταύτην ῥίπτονται.

1002

Γ. Τρίτζος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον τό
ὁποῖον δίδει πρός τόν Γιαννάκην Πετρόπουλον.

809

1003

Ἰωάννης Μπούµπουλης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν
τό ὁποῖον δίδει πρός τόν ἀδελφόν του Νικόλαον.

810

16

13

Δεν υπάρχει το όνομα του αγοραστή.
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799

807,
808

[16] 1004

[Περίληψη εγγράφου]

Σταµατοῦ Τζουράνη. ἐξαιτεῖται τά τοῦ πλοιαρίου της Ναυτιλίας
ἔγγραφα.

1005

Ἐλευθέρης Ἐµµανουήλ καί ∆. Κόκορης. ἐνάγουν τόν
Καραντενισλῆν διά ὅσα ἀπό µισθούς ἔχουν νά λαµβάνουν.

16

1006

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2409. εἰς ἀπάντησιν
τῶν ὑπ’ ἀριθµόν 788. 789. καί 790 προβάλλει ὅτι θέλει
ἀποσταλεῖ ὁ λογαριασµός τῶν ἀναγκαιούντων κατά µῆνα ἐξόδων
διά τό Γραφεῖον εἰς τήν ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπήν./ ὅτι ἀφοῦ
παρατηρηθοῦν ὡρίµως καί ἀκριβῶς τά ἔγγραφα τῶν ζητούντων
τό µεσέγγυον, ἀνατεθῆ εἰς τήν .... τοῦ Γ. ∆ραγωνάκου ὅπως
παρά τοῦ ἀνήκοντος κριτηρίου θεωρηθῆ ἡ διαφορά των. ὅτι ἡ
ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθµόν 2324 ἐξήγησεν πῶς θαρεῖ τήν θέλησιν
τῆς κυβερνήσεως.

17

1007

Ἀποστόλης Ἀναστασόπουλος Γούναρης. ἀπολογούµενος
εἰς τό ἔγγραφον τοῦ ∆. Κωνσταντοπούλου ἐξαιτεῖται νά τοῦ
κοινοποιηθῆ µέσον τῆς ἐν Τριπολιτζᾶ ∆ηµογεροντίας.

1008

Ν. Παλλαδᾶς. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῆ ὁ Σπυρίδων Κλάδης διά
νά πληρώσῃ ὅσα τοῦ χρεωστᾶ ἀπό πραγµατείαν γρόσια 473.20.

1009

Λιµενάρχης Ναυπλίου. ἀναφέρει τάς παρατηρήσεις τάς ὁποίας
ἔκαµεν διά τό πλοιάριον τῆς Σταµατοῦς Τζουράνη.

1010

Νικόλαος Λάσσια Πράσσια. ἐξαιτεῖται νά ἐξαχθῆ ἀπόσπασµα καί
ἶσον τούτου ἀπό τό τοῦ ἀδελφοῦ του γράµµα.

1011

Γ. Κωτσώνης. ἐγγυᾶται ὑπέρ τοῦ πλοιάρχου Α. Πεπεµοῦντα. /

1012

Ι. ∆. Μαµάκης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό συµµαρτυρικόν τό
ὁποῖον τοῦ δίδουν οἱ Σκορδούλες καθώς νά ἐξαχθῇ καί τούτου
ἶσον.

1013

ἡ ἐπί τῆς Κανέλας Σακελλαρίου καί Ἀποστόλου Γουναροπούλου
διαφορᾶς ἐπιτροπή. δίδουν τήν γνώµην τους δι’ ὅσα δίκαια
ἐστοχάσθησαν νά λάβῃ ἡ Κανέλλα παρά τοῦ Ἀποστόλη.

1014

Κολιός Κορακόπουλος. ἐξαιτεῖται νά παρουσιάσῃ ὁ Μ. Τζωάνες
Τζηριγώτης τούς χρεοφειλέτας, εἰδέ ἐννοεῖ ἄκυρον τήν εἰς χεῖρας
του ὁµολογίαν.

1015

Γεώργιος Πετρόπουλος. ἀπαντῶν τήν ἀπολογίαν τοῦ Ἀθ.
Σταϊκοπούλου ἀντιδιαµαρτύρεται κατά αὐτοῦ.

1016

∆ηµογεροντία Ν[ήσου] Τήνου. ἀπαντούσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 558
πρόσκλησιν ἀναφέρει ὅτι θέλει σταλῆ καί συστηθῇ τό ἀνήλικον
εἰς τήν δηµογεροντίαν τῆς Σύρας.

17
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[19] 1017

Θ. Ἀλτηπαρµάκης. ἀπολογούµενος εἰς τήν διαµαρτύρησιν τοῦ
∆. ῾Ροϊδη θέλει ἀφήσει ἐπίτροπον διά νά θεωρηθῇ ἡ πρότασις
τοῦ ∆. ῾Ροϊδη. /

825,
826

19

1018

Γιάννης Σκαρπέντζος. ἐξαιτεῖται τήν συνδροµήν διά νά λάβῃ τό
βόδιόν του.

827

1019

∆. Α. Μιαούλης. κοινοποιῶν πρός τόν Γ. Κακάνην, ὅτι µέλλει νά
οἰκοδοµήσῃ τό ἰδιόκτητόν του ὀσπήτιον ζητεῖ νά κατεβῆ ὁ ἐξ
ἡµισείας τοῖχος.

828,
829

1020

Β. Τριχᾶς. προβάλλει ὅτι ὁπόταν ὁ Κοντοβράκης δείξῃ ἐγγυητήν
νά δοθῶσιν πρός αὐτόν τά ὑποσχετικά καθώς καί τό ἐγγυητήριον
παρά τῶν ὁποίων ἐξαιτεῖται ἀντίτυπα.

1021

Γ. Κοτσάκης. ἐνάγει τούς Παναγ. Μίτζουλαν καί Γ. Καραχάλιον
∆αλαµαναριώτας.

832

1022

Στάϊκος Σταϊκόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ὁρκισθοῦν οἱ δώσαντες
εἰς τήν µεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Γ.[ιαννάκη] Εὐσταθίου διάφορον
µαρτυρίαν Ἰωάννης Πετρόπουλος καί Π. Κλέπας.

833

1023

Γρηγόριος ῾Ράπτης. ἐνάγει τόν Γ. Κορίνθιον, διότι τοῦ κατακρατεῖ
τήν ὁποίαν δι’ ἰδίων ἐξόδων του ὡς προβάλλει οἰκοδόµησεν ἐπί
τήν ἰδιόκτητον γῆν τοῦ Νοταρά καλύβαν./

1024

Γεώργιος Καρπέρης. ἐνάγει τόν Γ. Κόρακαν Ἀνηφιώτην, διότι τοῦ
ἐπῆρεν ἀναποδείκτως τό κριάρι του.

1025

Γ. Κακάνης. ἀπαντῶν τήν εἰδοποίησιν τοῦ ∆. Α. Μιαούλη
διαµαρτύρεται κατ’ αὐτοῦ δι’ ὅσας ὑποφέρει ζηµίας.

1026

Ἀναγνώστης Λαµπρόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Ἠλία
Κοντόπουλου.

1027

Ἀντώνιος Ὁρκολές. παραπονεῖται ὅτι κατά προλαβοῦσαν
ἀπόφασιν δέν πληρόνεται ἀπό τόν ∆ιονύσιον Σχινᾶν εἰς
ἀποζηµίωσιν δι’ ὅσας πέτρας τοῦ ἐπῆρεν.

842

1028

Γιάννης ῾Ρηγόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Γκίκα Ὑδραίου ὅτι
ἐξυλίσθη καί ὑβρίσθη ἀναιτίως παρ’ αὐτοῦ.

844

1029

Παναγ. Τζακωνόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ χρεωστική
του ὁµολογία.

841

1030

Χατζῆ Σπῦρος Καζάζης. ἐνάγει τόν Ν. ῾Ράπτην διά δοσοληψίαν
γαϊτανίων./

1031

Ἰωάννης Κουτζόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ὁµολογηθῇ ἡ γνησιότης
τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Νότη Μπότζαρη ἐνδιαλαµβανοµένης εἰς τό
ἀνά χεῖρας του ἀποδεικτικόν.

19

20

20
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835

848

[20] 1032
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23
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∆ηµήτριος Τζᾶτζος. ἀπολογούµενος εἰς τήν διαµαρτύρησιν τοῦ
Κατζηφοῦ ἀντιδιαµαρτύρεται κατά τοῦ ἰδίου.

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Νοεµβρίου]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

845,
846

1033

Ἀστυνοµία Ναυπλίου ὑπ’ ἀριθµόν 391. ἀπαντούσα τάς ὑπ’
ἀριθµόν 831 καί 833 προσκλήσεις προβάλλει ὅτι οἱ Ἰωάννης
Πετρόπουλος καί Πέτρος Κλέπας δέν συγκατατέθησαν νά
υποβληθοῦν εἰς ὅρκους. ὅτι τό ἐργαστήριον κατά τάς ὁποίας
ἔλαβεν µαρτυρίας φαίνεται ὅτι ἀνήκει εἰς τόν ἀποθανόντα
Ταµουτζόπουλον ἀφοῦ καί ὁ Γεώργιος δέν παρουσιάζει
ἀποδείξεις νά ὑποστηρίζῃ τά ὅσα προβάλλει.

1034

∆ηµογέροντες τῆς Ἐπιδαύρου. ἀναφέρει ὅτι µαρτυροῦν, ὅτι ὁ
Καραγιάννης ἐπῆρεν µίαν πιστόλαν τιµωµένην γρόσια 350 τοῦ
Συµπολίτου των Ἰωάννου Κυριακοῦ.

1035

∆. Παρασκευόπουλος. ἐνάγει τόν εἰς τό χωρίον Πασσιᾶ Γ.
Τοῦνταν διά νά τοῦ ἀποδώσῃ τό καζάνι του.

1036

ἡ ἐπί τῆς ἐκτιµήσεως τῶν φαγωσίµων διορισθεῖσα ἐπιτροπή.
ἀναφέρει κατ’ ὄνοµα τήν ἐκτίµησιν τῶν εἰδῶν, διά νά σχηµατισθῆ
ὁ ἀγ[ορανοµικός] πίναξ. /

1037

Ἀλέξιος Κανατᾶς. ἐνάγει τήν Βαρβάτεναν διά χρέος.

1038

Γ. ῾Ράλης διά ∆. Μιαούλην. ἀπολογεῖται εἰς τήν διαµαρτύρησιν
τοῦ Γ. Κακάνη.

850,
851

1039

Μ. Ἰατρός. πρίν δώσῃ βαν ἀναφοράν ὡς πρός τήν ἀγωγήν τῶν
κυρίων Α. καί Γ. Περούκα ζητεῖ παρά τοῦ Ἀποστ.[όλου] νά φέρῃ
καί τό πρόσωπον τοῦ συγκληρονόµου του.

852,
853

1040

Γιάννης Πέλας. ἐξαιτεῖται κατά τήν ὁποίαν ἔδωκεν ὑπόσχεσιν ὁ
Μπεριάµος νά προσκληθῆ.

1041

∆ιεύθυνσις. ἐκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος ὑπ’ ἀριθµόν
2465. ∆ιευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Γ. Κρητικοῦ, διορίζει νά
συµβιβασθῆ ὡς ἡ ἀναφεροµένη ὑπόθεσις.

1042

Τάσσος Ταγαρᾶς καί Μῆτρος Μπαθήστρας. ἀπαντοῦντες τήν ὑπ’
ἀριθµόν 843 ἀναφέρουν τήν ἐκτίµησιν τοῦ περιβολίου, τό ὁποῖον
δουλεύεται ἀπό τόν Γερονικόλαν ἡ ὁποία ἀνεβαίνει εἰς 3000
γρόσια.

1043

Νικόλαος Γ. Ἰατρός. ἐξαιτεῖται τοῦ νά λάβῃ ἄδειαν διά ν’ ἀνοίξῃ
χανδάκιον, εἰς τό ὁποῖον ἔχει περιβόλιον./

1044

∆ιονύσιος Ζακύνθιος. ἐξαιτεῖται ν’ ἐπιστρέψει εἰς τόν Ἀντώνιον
Ὁρκελέν τάς πέτρας, διά τάς ὁποίας προενάχθη.

1045

Ἀναγνώστης Μακρυποκάµισσος. ἐξαιτεῖται ν’ ἀναφερθῆ εἰς τήν
ἔκτακτον ἐπιτροπείαν διά νά προσταχθῆ ὁ κύριος Στεφανής νά
κρατήσῃ µόνον εἰς τό χωρίον Πυργέλλα 10 ἤ 12 στρατιώτας.

[ 160 ]

849

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Νοεµβρίου]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

[23] 1046

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 394. ἀποστέλλει εἰς
ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 856 προσκλήσεως τήν ἐγγύησιν καί
ὑπόσχεσιν τοῦ Μπεριέµου.

24

1047

Παναγ. Ζαχαρόπουλος. ἐνάγει τόν Ἀθ. Σταϊκόπουλον, ἀπαιτῶν
παρ’ αὐτοῦ ἀποζηµίωσιν, δι’ ὅσα εἰς τόν ἀνεψειόν του ἐξώδευσεν.

1048

Γ. Νικολόπουλος. ἐνάγει διά χρέος τόν Κωνστ. Ἠλιακόπουλον.

1049

Γιάννης Πίτας. ἐξαιτεῖται νά ὑποχρεωθῆ ὁ Ν. Παππαδοῦκας νά
λάβῃ ὀπίσω τό χαψί τό ὁποῖον δέν ἐβγῆκεν κατά τήν Μόστραν./

1050

Παναγ. Τζακίρης καί Πανάγενα ∆οτόρενα. ἐξαιτοῦνται νά
ἐπικυρωθῇ τό ὑποσχετικόν διά γρόσια 1000 τό ὁποῖον δίδουν εἰς
τόν Σαράντον Παππαχρηστόπουλον.

1051

Γεώργιος Μακρόπουλος. παραπονεῖται κατά τῆς ἀποφάσεως ἡ
ὁποία ὑπέρ τοῦ Ἰωάννη Φλεσσόπουλου ἔγεινεν.

1052

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2508. ἀπαντῶν τάς
ὑπ’ ἀριθµόν 785. 836. 839. καί 859 ἀναφοράν προβάλλει: περί
τῶν ἐκκλησιῶν ὅτι θέλει ἀναφερθῆ εἰς τήν κυβέρνησιν. ὅτι ὁ
∆ηµήτριος ὁ διδάσκαλος ἔλαβεν διά κατοικίαν του τό ὀσπήτιον
εἰς τό ὁποῖον προεκάθετο ο κύριος Νεόφυτος Νικητιάδης. ὅτι
θέλει συστήσῃ εἰς ἕν σχολεῖον τόν διδάσκαλον Βουτζενᾶν. καί ὅτι
παρηγγέλθη ο ἵππαρχος Χατζῆ Χρῆστος νά γράψῃ εἰς Πυργέλλαν
διά νά περιορισθοῦν οἱ ἱππεῖς κατά τήν διαταγήν ὅτι 15 εἰς κάθε
χωρίον νά µένουν χωρίς νά κάµουν ἀπαιτήσεις εἰς τούς κατοίκους.

1053

Ἀδάµης Σκαλιώτης. ἐνάγει τούς Σκουρόπουλους διά χρέη γρόσια
158 σηµειεῖται ὅµως ὅτι κατεβλήθη καί κατεχωρίσθη ἡ παροῦσα
κατά τάς 24 εἰς τόν οἰκεῖον τόπον. /

1054

Ἑλένη Νικολάου. ἐνάγει τόν Στεφανάκην δι’ ὅσα ὁ ἀποθανών
ἀδελφός του τῆς διέθεσεν πράγµατά του.

1055

Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος. ἑξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
ἀποδεικτικόν.

867

1056

Μ. Παβανιόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον
τῶν ἐνδιαλαµβανοµένων ὑπογραφῶν εἰς τό ἐµµάρτυρον τῆς
καταγωγῆς τῶν Ὀθωµανῶν τάς ὁποίας αὐτός ἔχει.

869

1057

Μανώλης Γαµβρός τοῦ ∆. Λελεµπτζῆ. ἐνάγει τόν ∆ηµήτριον
Χαύταν διά χρέος.

1058

Α. Περοῦκας. ἀπαντᾶ τό ζήτηµα τοῦ Μ. Ἰατροῦ παριστανόµενος
ὡς ἐπίτροπος τῶν ἀδελφῶν του.

1059

Ν. Πούπουλης. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἀγωγήν τοῦ Καραϊσµελῆ
διευθυνθεῖσαν τοῦ διά τοῦ ἐκτ[άκτου] τῶν ∆υτικῶν Σποράδων
ἐπιτρόπου ἡ ὁποία ἀπολογία ἐξαιτεῖται νά κοινοποιηθῆ πρός τόν
ἴδιον.

26

26

26
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866

861

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

27

1060

Βασίλειος Σιρµακέζης. ἐνάγει διά ὕβρεις τινάς φραγκοράπτας. /

27

1061

Γεώργενα Ζωγράφου. ἐπιφέρουσα ἐµµάρτυρον ἐξαιτεῖται νά
ὑποχρεωθῆ ὁ χρεώστης καί ἀντί αὐτοῦ τό πρᾶγµα του διά νά
πληρωθῇ.

1062

Θ. Χρυσοµάλης. ἐνάγει ἐπί παραβάσει συµφωνίας τόν Βασίλειον
Φραγκοπαπουτζῆν ὁ ὁποῖος παραιτεῖται τοῦ ἐνοικιάσµατος τοῦ
ἐργαστηρίου.

1063

Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος. ἐνάγει τόν Νικόλαον Χατζῆ Γεωργίου
διά διαφοράν ἐνοικιαστικήν.

1064

∆αµιανός καί Γιάννης. παραπονοῦνται κατά τῶν ἄλλων
κατοίκων τοῦ µαχαλᾶ, ὅτι δέν ἀφίνουν καί εἰς αὐτοὐς βοσκήµατα.

1065

Γληγόρις Στεφανάκος. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἀγωγήν τῆς Ἑλένης.

1066

∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς ὑπ’ ἀριθµόν 1178. προσκαλεῖ νά
συστηθῶσιν οἱ στελλόµενοι τῶν συµπολιτῶν τους λογαριασµοί,
ὅσοι ἀπό τόν ἀποθανόντα Χατζῆ Μιχάλην ἔχουν νά λαµβάνουν14.

1067

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. Μεσεγγυᾶ τό ἄχυρον ἀπάνω εἰς τόν
Προεστόπουλον, ὡς προλαβόντως ἔγινεν διά / τό ἄχυρον
ἐγγυητής.

1068

Νικόλαος ῾Ράπτης. ἐνάγει τόν κύριον ∆οῦκαν ὡς ἐγγυητήν
µιᾶς λίρας διά τόν Μεντζάναν εἰς τόν ὁποῖον κατεσκεύασεν τό
φόρεµα.

1069

∆ηµήτριος ∆εληγιάννης. παραπονεῖται διά τήν ὁποίαν τοῦ ἔγινεν
κατά τήν ἀναχώρησίν του παρά τοῦ θυρωροῦ Λουκοπούλου
βαρέα περιφρόνησις.

1070

Γεωργάκης παππᾶ Αὐγουστῆς. ἐνάγει τούς Γιάννην Σκαρπέντον,
καί Παναγ. Κωφόν ∆αλαµαναριώτας, ὅτι οἱ σκύλοι των εἰς τήν
διάβασίν των τοῦ ἔφαγαν δύω γήδας.

1071

Πανάγος Τριανταφυλλόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῇ ἕν
µαρτυρικόν.

1072

Ἀθ. Σταϊκόπουλος. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἔναξιν τοῦ ἀνεψειοῦ του
Παναγιώτου.

28
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14 Η νεκρολογία για τον Χατζή Μιχάλη Ταλιάνη είναι δημοσιευμένη στη Γενική Εφημερίδα
της Ελλάδος, φύλλο 44/20-6-1828. Επίσης, στο φύλλο 95/19-12-1828 έχει δημοσιευτεί το
παρακάτω κείμενο: «Εἰδοποίησις. Πρό τινων ἡµερῶν ἔφθασαν εἰς Ναύπλιον ἐπίτροποι τῶν
κληρονόµων τοῦ στρατηγοῦ Χ[ατζῆ] Μιχάλη Ἰταλιάνου πεσόντος εἰς Κρήτην ὑπέρ πατρίδος
καί δυνάµει τῶν ὁποίων ἔφερον ἐγγράφων ἐγνωρίσθησαν ὡς τοιοῦτοι παρά τοῦ ἐκεῖ Ἐκτάκτου Ἐπιτρόπου ὅθεν διωρίσθη ἐπιτροπή, διά νά ἐπεξεργασθῆ τούς λογαριασµούς τοῦ µακαρίτου, καί πρός αὐτήν χρεωστεῖ νά διευθυνθῇ, ὅστις ἔχει νά λάβῃ παρ’ αὐτοῦ.»
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[28] 1073

Τάσσος Ταγαρᾶς. ἐνάγει τόν Βοριᾶν Γιαννάκην ὅτι δέν θέλει νά
δώσῃ πρός αὐτόν λογαριασµόν εἰς τό περιβόλιον εἰς τό ὁποῖον
τόν ἔβαλε καί ἐδούλευεν. /

28

1074

Γεώργιος Κανάκης. ἐξαιτεῖται νά κοινοποιηθῇ πρός τόν
ἐπίτροπον τοῦ ∆. Μιαούλη, ὅτι δέν ἐννοεῖ νά ὑπόκειται εἰς τά
ἥµισι ἔξοδα διά τόν ἐξ ἡµισείας τοῖχον.

1075

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2521. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ ∆ηµητρίου Τριπολιτζιώτου ζητεῖ πληροφορίας
περί τῆς ἐνδιαλαµβανοµένης ὑποθέσεως.

1076

Παντελῆς Μπηνιάρης. ἐξαιτεῖται νά λάβῃ τά τῆς Ναυτιλίας
ἔγγραφα διά τό πλοιάριόν του ὀνοµαζόµενον ἡ Πολλάκα.

1077

Αἰκατερίνη τοῦ Σωτήρου Ληγουριάτη. ἐνάγει τόν Ἀνιφιώτην
Σταθάκην τοῦ Μανώλη ὅτι ὡς ἐπίτροπος δέν δίδει τά ὅσα
παρέλαβεν.

1078

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. ἀναφέρει ὅτι ὁ στρατηγός Φωτοµάρας τόν ἀδικεῖ
εἰς τήν ζήτησιν τῶν προβάτων του.

1079

Κωνστ. Σερακόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῇ τό ὑπέρ τοῦ
ἐργαστηρίου κατά τούς Μύλους ἐµµάρτυρον./

1080

Γιαννάκενα χήρα ἀπό χωρίον Ἥρια. ἐνάγει τόν Σωτήρον
Βαµπακᾶν, διότι ἐπί προσχήµατι ὅτι ἐχρησίµευσαν πρόβατα κατά
διαταγήν της κατακρατεῖ δύω προβάτες.

1081

∆ηµήτριος ∆ράµαλης. ἐνάγει τόν Ἀποστόλην Γουναρόπουλον διά
χρέος γρόσια 300.

1082

Γεώργιος Κρητικός. παραπονεῖται κατά τοῦ Τζηριγώτη Μιχαλάκη
ὅτι δέν τόν δίδει λογαριασµόν.

1083

Ψαράδες. ἐξαιτοῦνται νά δοθῆ εἰς αὐτούς ἡ ἄδεια νά προσθέσουν
εἰς τήν τιµήν τῶν πωλουµένων ψαρίων, διότι δέν ἐβγαίνουν
ἀναλόγως τῶν ἐξόδων.

1084

Μ. Ἰατρός. ἐξαιτεῖται νά κοινοποιηθῆ διά τοῦ προσήκοντος µέσου
εἰς τόν Ἀλµπανάκην, ἔγγραφον διά τοῦ ὁποίου τοῦ ἐκδίδει τήν
προτέραν ἐπιτροπείαν.

1085

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2546. ἀπαντᾶ τάς ὑπ’
ἀριθµόν 868. 875. 877. καί 880 ἀναφοράν τῆς ∆ηµογεροντίας.

1086

Ἰωάννης Ζαήµης. ἐξαιτεῖται νά ἐκδοθῇ πρός τόν κύριον Σ.
Παπαλεξόπουλον ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου τόν καθιστᾶ
ἐπίτροπόν του./

29

29

30
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886,
887

882

884

888,
889,
890
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[∆εκεµβρίου]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Μήν ∆εκέµβριος [1828]

1

1087

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἀναγνώστου
Προεστοπούλου ἀφοῦ καί δέν ἔλαβεν τόπον τό µεσέγγυον του τό
ὁποῖον διά τό ἄχυρον ἔκαµεν.

1088

∆ηµογεροντία Πετζῶν ὑπ’ ἀριθµόν 433. εἰδοποιεῖ τήν
παραλαβήν τοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον συνώδευεν τήν τοῦ
Μπουµπουλόπουλου ἀπολογίαν.

1089

Μιχάλης Μουστάκας. ἐνάγει τόν Μιχαήλ Τζηριγώτην διά νά τοῦ
πληρώσει τήν τιµήν τῶν κρητικῶν καστάνων.

1090

Κωνστ. Ἠλιακόπουλος. παραπονεῖται ὅτι ἐνῷ ἔχει νά λαµβάνῃ
ἀπό τόν Σµυρλήν φυλακόνεται ἀπό τόν αὐτοῦ ἐπίτροπον
Γεώργιον.

1091

Ἰωάννης Ἰατρίδης. ἐξαιτεῖται νά τεθῆ ὑπό ἐπικυρώσεως
ἀσφάλειαν ἡ ἀπόδειξις τοῦ Μαστρολάµπρου.

898

1092

Μ. Ἰατρός. ἀπαντᾶ τήν ἀπάντησιν τοῦ Α. Βεῤῥούκα.

899,
900

1093

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2566. ∆ιευθύνει
τήν ἀναφοράν τοῦ Κωνσταντίνου Παππουτζῆ διά νά ἐνεργήσῃ ἡ
∆ηµογεροντία ὅ,τι τῶν καθηκόντων της./

1

1094

Γεώργιος Ἰωαννίτης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν ὑπέρ του δοθέν
συµµαρτυρικόν.

3

1095

Γ. Κανελλόπουλος. ἐνάγει τόν Μαυροµµάτην διά χρέος κατ’
ἐπιτρόπου Ἰωάννου Καραπαύλου.

1096

Κυριαζῆς Χατζῆ Νικολάου. ἐνάγει τόν Μιχαήλ Καµπάνην διότι
δέν τοῦ δίδει ἀφ’ ὅσα ἐσύναξεν.

1097

Ἀναγνώστης Προεστόπουλος. ἀπολογεῖται εἰς τήν διαµαρτύρησιν
τοῦ Κωνστ. Καγιᾶ.

903,
904

1098

Ἀσηµάκης Κονταχτζόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἒν
ἐπιτροπικόν τό ὁποῖον δίδεται πρός τόν ∆. Σµυρναῖον.

905

1099

Π. Σκυλίτζης Ὁµηρίδης Εἰρηνοδίκης Πετζῶν. προσκαλεῖ καί µέ
τήν ὑπ’ ἀριθµόν 50 νά ένεργηθοῦν ὅσα ἀνυπερθέτως µέ τήν ὑπ’
ἀριθµόν 38 προσεκάλεσεν.

1100

∆ηµητράκης Κακαβουλόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
ἐµµάρτυρον περί τοῦ ἰδιοκτήτου πλοιαρίου του.

3
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894,
895

901

906
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[3]

1101

Ἀναστ. Σεϊντιγιαννόπουλος. ἐνάγει ἑπί παραβάσει συµφωνίας
τόν/ Ἀθανάσιον Πατραῖον πρός τόν ὁποῖον ἐνοικίασεν τό
ἐργαστήριόν του.

3

1102

Σωτῆρος Ἰωάννου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἶσον τοῦ
ἀποσπάσµατος τῆς ∆ιαταγῆς τοῦ Γραµµατέως τῆς ἐπικρατείας
ὑπ’ ἀριθµόν 1395 ἐπικυρωµένου παρά τοῦ κατά τήν Ἀχαΐαν
ἐκτάκτου ἐπιτρόπου.

910

4

1103

Ἀναγνώστης Προεστόπουλος. Ἀπολογεῖται εἰς τήν διαµαρτύρησιν
τοῦ Ἐµµ. Βαλσαµῆ.

913,
914

1104

Νικόλαος Θεοδωρῆς. ἐνάγει τόν Παναγιώτην Τζολάκην, ὅτι
ἐδολιεύθη ὡς σύντροφος τήν φύλαξιν τῶν προβάτων.

1105

Ἀθανάσιος Ν. Λήµνιος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πρός τόν
Γιάννην ῾Ράλην ἐπιτροπικόν.

1106

ἔµποροι Ναυπλίου. ἐξαιτοῦνται νά δοθῆ καί στήν ἐνταῦθα ἀγορά
ἡ ἄδεια νά ἐµπορεύωνται οἱ λιανοπαράδες κατά παραδειγµάτησιν
τῶν λοιπῶν µερῶν τούς δέκα διά δώδεκα.

1107

Ἀναγ. Προεστόπουλος. ὑποπτευόµενος τον Ἐµ. Βαλσαµῆν, ὡς
ἐπίτροπον τοῦ ἀναχωρήσαντος Κωνστα. Καγιᾶ, ἐξαιτεῖται νά
ἀναδεχθῆ καί τά χρέη τοῦ ἰδίου. /

1108

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 414. ἀπαντοῦσα τήν ὑπ’
ἀριθµόν 871 πρόσκλησιν τῆς δηµογεροντίας θεωρεῖ βάσιµον
τό ἐµµάρτυρον τό ὁποῖον ὑπέρ ἑαυτῆς ὁ Παναγ. Ζωγράφου
ἐπέφερεν.

1109

∆ηµογεροντία Ἄργους ὑπ’ ἀριθµόν 1151. προσκαλεῖ νά διαλυθῆ
ἡ ἐγγύησις τήν ὁποίαν ὁ Κωνστ. Ἠλιακόπουλος ἔδωσεν, δυνάµει
ἑνός ἀντιγράφου ἀποφάσεως, ἡ ὁποία τόν ὑπεξαιρεῖ, κατά τήν
ἔννοιαν τῆς ∆ηµογεροντίας Ἄργους.

1110

Σ. Σπηλιοτόπουλος. ζητεῖ νά κοινοποιηθῆ ἀπό τόν ἐπίτροπον
τῆς κυρίας Χατζῆ ∆. Ἀγαλλοπούλου, νά στέρξῃ εἰς µίαν
αἱρετοκρισίαν, ὡς νά τεθῇ εἰς τρίτου φύλαξιν ἡ περί ἧς ὁ λόγος
παρακαταθήκη.

1111

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2604. εἰδοποιεῖ τόν
διορισµόν τοῦ κυρίου Κωνστ. ῾Ράδου, ὅτι διωρίσθη Πρ[οσωρινός]
∆ιοικητής της Ναυπλίας.

1112

Γιαννάκης Ξυλινᾶς καί Μάρκος Ντέντες. ἐνάγουν τούς εἰς
Καραθῶνα Σαγγιώτας ὅτι τούς ἔκλεψαν τούς χοίρους των./

1113

Μήτρενα ῾Ρέντη. παραπονεῖται κατά τοῦ ἀνεψειογαµβροῦ της, ὅτι
τῆς κατακρατεῖ τό κληρονοµικόν δικαίωµά της.

7

7

7
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923,
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[7]

1114

Ἀλ. Ἀλεξανδρόπουλος. ἐξαιτεῖται τά ὁσα ἀπό πρότερον ἔχει νά
λαµβάνῃ γρόσια 60 ἀπό τό ἐσυνάφι του.

8

1115

Παντελῆς Μπηνιάρης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν ἐµµάρτυρον
διά τό πλοιάριόν του ἔγγραφον.

925

1116

Ἀναγνώστης τοῦ Κώστα καί Πέτρος τοῦ Κώστα. ἐξαιτοῦνται νά
ἐπικυρωθῆ ἡ ὁµολογία τήν ὁποίαν διά γρόσια 430 δίδουν πρός
τόν Παναγ. Ληγουριάτην.

926

1117

Αἰκατερίνη Στόφα. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον διά
τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό εἰς χωρίον Κούτζι χωράφι της πρός τούς
ἀδελφούς Γαλανοπούλους.

932,
952

1118

Μαρία Τάσσου Κουτζαΐτησα. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
πωλιτήριον διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό εἰς τό χωρίον δέκα ἑπτά
στρεµµάτων χωράφι της πρός τούς ἀδελφούς Γαλανόπουλους. /

931,
951

1119

Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρόπουλος. ἐνάγει τόν Γ. Κρητικόν, διότι
δέν τόν ἐπιστρέφει τά ὅσα κατέθεσεν εἰς τήν συντροφίαν γρόσια.

1120

Γκίκας Κ. Κωνσταντίνου. παραπονεῖται κατά τοῦ δούλου του, ὅτι
τόν ἔκλεψεν.

929

1121

Μαρκάκης Παβανόπουλος. ἀναφερόµενος ἐκ µέρους τοῦ
κορασίου, ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό αὐτοῦ βαπτηστήριον.

930

1122

Παναγιώτα τοῦ Θανάσση. ἐνάγει τόν Χαράλαµπον Λειβαδίτην δι’
ὅσα τῆς κατακρατεῖ πράγµατα.

1123

Νικόλαος Κυριακόπουλος. ἐξαιτεῖται καί δεύτερον νά ὑποχρεωθῆ
ὁ Μιχάλης Τζηριγώτης, διά νά τόν δείξῃ λογαριασµόν.

1124

Ἀθανάσιος Γεωργίου. παραπονεῖται κατά τοῦ Γ. Χασάπη, ὅτι ἐπ’
ἀγορᾶ τόν ἐξύβρισεν.

1125

Στάθης τοῦ Μανώλη. ἐνάγει τούς Ἀναγνώστην Ἀγγελλόπουλον,
Μῆτρον καί Κυριάκον Κολιαβάνην, Γιάννην Καράπαν καί
Μῆτρον τοῦ Ἀντώνη, δι’ ὅσα τοῦ κατακρατοῦν ἀπό δικαίωµα τῶν
καπινῶν καί βαµπακίων./

1126

Γεώργιος Κωνσταντίνου. ἐξαιτεῖται νά ἀναφερθῇ πρός τόν
ἔκτακτον ἐπίτροπον διά νά ἀποπληρωθῆ δι’ ὅσον καιρόν
ὑγιονοµοφύλαξ ἔκαµεν κατά τό ἐπιθαλάσσιον φρούριον.

937

1127

Θεοδωρῆς Βεργόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἀντίγραφον
τοῦ ἐγγράφου τῆς ∆ηµογεροντίας Ἁρκαδίας.

936

1128

Μῆτρος Ζέρας καί Συντροφία. ἐνάγει τούς Κουτζαΐτας Γιαννάκην
Λιγουριάτην, Παναγήν Λωΐζον, Τάσσον ῾Ράπαν, Καλόγερον, καί
Σωτῆρον Κολιγκιώνην.

940

8

10
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[10] 1129

ἀδελφοί Μήτρου Μούκιου. ἐνάγουν τόν ἀδελφόν τους Νικολήν
περί κληρονοµικοῦ ∆ικαίου.

1130

Σωτῆρος Φιδαρώνης. ἐνάγει τόν Γ. Σουδενιώτην βακάλην, περί
τοῦ ἰσοτίµου, τοῦ µέλιττος, τό ὁποῖον πρός τόν ἴδιον ἀφῆκεν.

1131

∆ηµογεροντία Λακεδαίµονος. εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀριθµόν
620 προσκλήσεως στέλλει εἰς ἀντίγραφον τήν ἀναφοράν τοῦ
Μπενιζέλου Ἀληφεροπούλου.

1132

Γρηγόριος Στεφανάκος. ἐνάγει τήν Τζόγγιαν Κοπανίτζα, διά
γρόσια 140. /

1022

1133

∆ηµήτριος Μ. ῾Ροΐδης. ∆ιαµαρτύρεται καί δεύτερον κατά τοῦ Θ.
∆. Ἀλτηπαρµάκη.

943,
944

1134

∆ηµογεροντία Σύρας. ὑπ’ ἀριθµόν 1203. προσκαλεῖ νά
παραγγελθῆ ὁ Χατζῆ Εὐαγγέλλης Κυριάκου Βούλγαρης, ἤ νά
στείλῃ πρός τόν δανειστήν του Σίµωνα Κυπαρίσσην τά γρόσια
519.20 εἰδέ θέλει πωληθῆ τό εἰς τούτων ὑποθήκην ντουφέκι του.

954

1135

Μῆτρος ∆ιαµαντόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
Πωλητήριον, διά τοῦ ὁποίου, πωλεῖ τό χωράφι του εἰς Λάλουκα
πρός τούς παππᾶ ∆ηµήτρ. Χρηστόπουλον καί παππᾶ Σπῦρον.

945

1136

∆ιάφοροι Ἀνηφιῶται. ἐνάγουν τούς Γεροστέργιον, Μανώλην
Ἀντωνίου καί λοιπούς ὅτι δέν συγχωροῦν εἰς αὐτούς νά
καλλιεργοῦν καλά χωράφια.

946

1137

Ἰωάννης Ἰατρείδης. ἀπολογεῖται εἰς ἀπάντησιν τῶν προτάσεων
τοῦ κυρίου Σ. Σπηλιοτόπουλου.

955,
956

1138

Ἰδιοκτήτορες Κυβερίου. ἐξαιτοῦνται νά διαταχθοῦν, τοῦ νά µήν
κατακόπτουν τά τοῦ χωρίου ἐλαιόδενδρα, ὡς νά ἀποβληθοῦν καί
τρεῖς διατρίβοντες ἐκεῖ Κασάπιδες, ὡς ταραχοποιοί. /

938,
948

1139

Παναγῆς ∆ιαµαντόπουλος. ἐνάγει τόν Γιαννάκην ῾Ράπτην
Σµυρναῖον, διότι τοῦ κατακρατεῖ δύω µηνῶν ἐνοίκιον καί ἕν
ὡρολόγιον.

1140

παππᾶ Σπῦρος Σακελλάριος Κακάνης. ἐξαιτεῖται νά διαταχθῆ ὁ Γ.
Κολιαβάνης Ἀνηφιώτης τοῦ νά παραιτηθῆ ἀπό τοῦ νά καλλιεργῆ
τό ἰδιόκτητόν του χωράφι.

1141

Ἀντώνιος Σιδέρης καί Θανάσης Πλακογιάννης. Ἁγιωργῖται.
ἐνάγουν τούς ∆αλαµαναριώτας τόν Παζώταν καί λοιπούς διά
ὅσους τούς ἥρπαξαν χοίρους.

957

1142

Ἀδριανός Λαουτιέρης. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ Φιλίππου
Λειβαδίτη περί ἑνός ∆ακτυλιδίου.

949,
950

10

11
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[11] 1143

πρόκριτοι τοῦ χωρίου Κούτζι. ἀπαντούντες τάς ὑπ’ ἀριθµόν 931
καί 932 διαταγάς δίδουν τάς ζητηθεῖσας πληροφορίας.

1144

Εὐστάθιος Ἀναστασίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν
ὑπογραφῶν ἐνδιαλαµβανοµένων εἰς ἕν ἐµµάρτυρον.

1145

Πανάγ. Τζακίρης. ἐνάγων καί ἐκ δευτέρου τήν πρότερον σύντροφον
του Πανάγενα ∆οτόρεναν ἐξαιτεῖται νά ὐποχρεωθῆ νά µήν
βραδύνη εἰς τό νά ἐκλέξη τόν αἱρετοκριτήν της µέ ζηµίαν του. /

1146

Νικόλαος Μπούµπουλης. ἐνάγει τόν Α. Μακρυποκάµισσον,
δι’ ἕν ζεῦγος βοδίων, τά ὁποῖα ἐπί τοῦ φρουράρχ[ου] Πάνου
Κωλοκοτρ[ώνη] τόν ἐπῆρεν15.

1147

Κ. Τόµπρας. τυπογράφος ζητεῖ 50 γρόσια διά 250 κόλλαις, τά
ὁποῖα ἐτύπωσεν σχέδια τῆς Ναυτιλίας ἔγγραφα.

1148

Σωτῆρος Ντανουκόπουλος. ἐνάγει τόν παππᾶ Παναγιώτην, δι’ ἕν
στρῶµα τό ὁποῖον ἔχει ἐδικόν του.

1149

Ἰωάννης Φιλίππου. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Εὐστρατίου
∆ηµητρίου δι’ ὅσα θέλει ζηµιωθῆ παρά τοῦ καφφενέ ὁ ὁποῖος
µέλλει νά γενῆ κατά συµµετρικήν γραµµήν.

1150

Χατζῆ ∆ηµήτρης Λύµας Χῖος. ἀναφέρει, ὅτι ἀπέθεσεν τά χρέη
τοῦ ἐπιτρόπου πρός τόν Ἐµµ. Βαλσαµήν, ὡς ἕτοιµος νά δώσῃ
λογαριασµόν εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν. ἐξαιτεῖται νά λάβῃ τά ὅσα
τοῦ χρεωστοῦνται.

13

1151

κάτοικοι τοῦ χωρίου Λάλουκα. ὁµολογοῦν, ὅτι τό χωράφι τό
ὁποῖον πωλεῖ ὁ Μῆτρος ∆ιαµαντόπουλος, πρός τούς ἱερεῖς εἶναι
ἰδιοκτησία του. /

13

1152

Πέτρος Φραντζουλόπουλος καί λοιποί. ἐξαιτοῦνται νά ἐπικυρωθῆ
961
τό ἐπιτροπικόν τό ὁποῖον δίδουν εἰς τόν Ἀθαν. Ἀσιώτην.

1153

Ἀθανάσιος ∆άσκαλος. ἐνάγει τόν Παναγ. Λιατόπουλον διά
διαφοράν.

1154

Ἀνδρέας τοῦ Νικολάκη. παραπονεῖται κατά τινων (τῶν
Γαλουρέων) ὅτι ἐσίµοσαν τά πρόβατά των εἰς τό ποίµνιόν του.

1155

Ἀντώνιος Τοσσαρόπουλος. ἐνάγει τόν Κωνστ. Τριψέλην διά χρέος.

1156

Ἀναγνώστης Χρηστάκη καί λοιποί. ἐνάγουν τούς
∆αλαµαναριώτας περί ἐνοικιαστικοῦ δικαιώµατος.

1157

Παναγ. Λαµπίρης. παραπονεῖται ὅτι οἱ ἐνοικιασταί τοῦ χωρίου
Λιγουρίου τοῦ ἰδιοποιοῦνται τήν ἰδιοκτησίαν του.

11

953

958,
959

964

962

965

15
Πρόκειται για την περίοδο του Α΄ εμφυλίου πολέμου (Νοέμβριος 1823 - αρχές Ιουλίου
1824), όταν ήταν φρούραρχος Ναυπλίου ο Πάνος Κολοκοτρώνης.
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[13] 1158

∆. Α. Μιαούλης. κάµνει ἀπάντησιν εἰς τόν Γ. Κακάνην περί τοῦ
ἡµισείας τοίχους.

1159

Ἑλένη Ἀδαµοπούλου. ἐνάγει τόν Γρηγ. Στεφανάκην, ὅτι δέν τῆς
δίδει τά ὅσα ὁ ἀποθανών ἀδελφός του ὑπέρ αὐτῆς διέθεσεν.

1160

Γιάννης Καραχάλιος. ζητεῖ τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ Τριπωλιτζιώτης
νά τοῦ ἐπιστρέψῃ τήν γουροῦναν του./

1161

Γρηγόρενα Τριπωλιτζιώτισσα. ζητεῖ περίθαλψιν διά τήν ἔνδειάν της.

1162

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 9. ὅτι κατά
τήν ἔγκρισιν τοῦ ἐκτάκτου τῆς Ἀργολίδος ἐπιτρόπου δύναται ἡ
∆ηµογεροντία νά κανονίσῃ τό περί λιανοπαράδων.

1163

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2662. ἀπαντᾶ τήν
ὑπ’ ἀριθµόν 897........καί 937 ἀναφοράν16.

1164

Τριπόλεως ∆ανιήλ καί Ἀνδρούσης Ἰωσήφ. παραινοῦν νά
ἀπολυθῆ τῆς ἐπιτροπῆς ὁ Βαλσαµῆς καί νά διορισθῶσιν ἄλλοι
ἐπίτροποι.

1165

Σπῦρος Σεδηγιαννόπουλος. ἐνάγει διά κριθάρι τόν
Θεοδόσιον ῾Ράπτην.

1166

Νικόλαος Γαλιοῦρη. ἐνάγει, τούς ζηµιώσαντες αὐτόν Χρῆστον
Γαµπρουλιάν καί Μῆτρον Φλώρην.

1167

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ νά ὑποχρεωθῆ ὁ Γ. Σκαρλάτος,
νά πληρώσῃ τό πρός τόν Φικκιώτην χρέος του.

1168

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 12. διευθύνων
τήν ὑπόθεσιν τοῦ Εὐσταθίου τοῦ Μανώλη διά νά θεωρηθῆ κατά
τό δίκαιον.

1169

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 72. διευθύνει
τήν ἀναφοράν τοῦ Μηρουλόπουλου ζητῶν πληροφορίας.

1170

Γιαννούλης Φικκιώτης. ἐνάγει τόν ∆ηµ. Πετρόπουλον
Καµπούρην δι’ ὅσα ἔκαµεν ἔξοδα εἰς τό ........./

1171

Νικόλαος Μπούµπουλης. ἐξαιτεῖται τό ὁποῖον δίδει εἰς τόν
Χρῆστον Τζάνταν ἐπιτροπικόν ἔγγραφον.

1172

Χ. Μιλιάνης. ἐνάγει τούς εἰς τό ὑποστατικόν του βοσκούς.

1173

Ἀρσένιος. Ἡγούµενος τῆς Μεταµορφώσεως [Καραθώνας].
παραπονεῖται ὅτι ζηµιοῦν τά σπαρτά τοῦ Μοναστηρίου οἱ ἐκεῖ
ἐπισωρευθέντες ποιµένες.

1174

Νικόλαος Ἰατρός. ἀντίγραφα ἐξαιτεῖται νά ἐξαχθῶσιν ἀπό τά
πωλητήρια τῶν ἐν Ὓδρᾳ κτηµάτων του.

13

14

14

16

Οι τελείες υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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966,
967

1036

975
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15

1175

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. προσκαλεῖ νά δοθῇ κατάλογος,
τῶν εἰς τά χωρία τῆς ἐπαρχίας οἰκηµάτων κατά ζήτησιν τοῦ
ἱππάρχου.

1176

Γιαννάκης Λεβεντόπουλος. ἐνάγει τόν Θωµᾶν, διά νά πληρωθῇ
δι’ ὅσα τοῦ χρεωστεῖ.

1177

∆ῆµος Πλαφτζῆς. ζητεῖ νά τοῦ δοθῇ ἄδεια νά γεωργήσῃ τήν κατά
τό Παλόκαστρον ἐθνικήν ἀκαλλιέργητον γῆν.

1178

∆. Ν. Ψαρᾶς Ναυπλιώτης. ἐνάγει τόν ∆ῆµον Ὑδραῖον, ὅτι τοῦ
ἔκλεψεν τά δίκτυα ἀπό τό καΐκι του.

1179

ἐνοικιασταί τῶν χωρίων Κοφφινίου καί Ἀρείας. ἐνάγουν τούς
Γιαννάκην Καραχάλιον καί ∆ιαµαντήν Σµυρναῖον δι’ ὅσα τούς
κατακρατοῦν δικαιώµατα. /

1180

Εὐθύµιος Ἰωαννίτης ῾Ράπτης. ἐξαιτεῖται νά ἐξασφαλισθῆ ἀπό τά
πράγµατα τοῦ ἀποθανόντος Πέτα δι’ ὅσα παρά τοῦ ἰδίου ἔχει νά
λαµβάνη.

1181

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. διευθύνει τήν ∆ιακήρυξιν
τῆς Σεβαστῆς κυβερνήσεως καθώς καί τήν ἐδικήν του διά τήν
ἀναφανεῖσαν εἰς τά Καλάβρυτα πανώλην Νόσον.

1182

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑπ’ ἀριθµόν 2673. προσκαλεῖ νά
παραληφθῶσιν, τά γρόσια 2305. ἔξοδα τοῦ Γραφείου, τά ὁποῖα
ἐστάλησαν ἀπό τήν ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπήν. ὅτι εἰδοποιεῖ,
κατά θέλησιν τῆς Κυβερνήσεως, ὅτι δέν συγχωρεῖται νά ἔχῃ ἡ
∆ηµογεροντία εἰµή ἕναν Γραµµατέα καί ἕναν κλήτωρα.

1183

Γ. Κακάνης. παραπονεῖται κατά τοῦ ∆. Α. Μιαούλη περί τοῦ ἐξ
ἡµισείας τοίχους.

1013,
1014

1184

Φίλιππος Γ. Κανελλόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τῶν ἐν Σύρᾳ
κυρίων Ἀντωνίου Νίκα καί Θ. Ξένου.

996,
997,
998

1085

Ἰωάννης Ζ. Σκοῦφος. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῆ τό ὁποῖον δίδει
ἐπιτροπικόν ἔγγραφον πρός τόν Ν. Σκοῦφον.

999

1186

Λιµενάρχης Ναυπλίου ὑπ’ ἀριθµόν 18. ἀναφέρει τάς
παρατηρήσεις τάς ὁποίας κάµνει εἰς τό πλοιάριον τοῦ Παντελῆ
Μπηνιάρη /

1187

῾Ρήγας Καγιᾶς καί Συντροφία. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ
Γεωργαντᾶ Νοταρᾶ.

1010,
1011

1188

Νικόλαος Παππαδούκας. ζητεῖ νά λάβῃ διά τήν πρᾶξιν του, µίαν
ἔνδειξιν ὅτι ὁ κύριος Γκιουζελέτος ὡς ἀπών δέν ἐπλήρωσεν τήν
τραβηγµένην εἰς πίστωσίν του Συναλαγµατικήν.

1023

15

17

17

[Περίληψη εγγράφου]
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1037
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Ἰωάννης Κατοπόδης. ἐνάγει τήν Βαρβάτεναν διά χρέος.
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1031

1190

Γ. Κρητικός καί Ν. Κυριακόπουλος. ἀπολογοῦνται εἰς τήν ἔναξιν
ἡ ὁποία γίνεται παρά τοῦ παιδίου Κωνσταντῆ.

1191

Σακκελλάριος Κακάνης. παραπονεῖται ὅτι οἱ χοιροφύλακες
ζηµιόνουν τά σπαρτά του εἰς τό χωρίον Χαϊντάρι.

1192

Μιχάλης Σµυρλῆς. ἐνάγει τήν Ἀναστάσεναν διά δοσοληψίας χρέος.

1193

Γ. Βαλτινός. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῆ τό χρεωστικόν ἔγγραφον τό
ὁποῖον δίδει εἰς τόν δανείσαντα αὐτόν κύριον Μιαούλην.

1194

Ἀντ. Μεντῶρος. ∆ιαµαρτύρεται κατά τῆς ἐν Τριπολοτζᾶ θείας
του κυρίας Μαρούκας Φιλιπποππούλου περί τῶν παρανόµων
πωλήσεων.

1195

Χήρα τοῦ Γ. Τζωλάκη. ἐξαιτεῖται περίθαλψιν ἀπό ψωµί ὡς πτωχή.

1096

παππά Θεοδόσιος Οἰκονόµου καί Νικολῆς Σταθογιάννης.
ἀπαντοῦν εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 978 διαταγήν. ἀναφέρουν ὅτι οἱ
Λαζαρέοι θεωροῦνται ἐπιβλαβεῖς. /

1197

∆ηµογεροντία Πετζῶν. προσκαλεῖ νά ἀποσταλεῖ ὁ ∆ηµήτριος Θ.
Μαρούχας.

1198

∆ηµήτριος Γκούµας Τριπολιτζιώτης. ἐνάγει διά χρέος παλαιό τόν
∆. ∆ιαµαντόπουλον.

1199

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 17. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ Γ. Σουλγιετζῆ ζητεῖ πληροφορίας περί τοῦ
ἀναφεροµένου.

1200

Παναγ. Προῦντζος. ἐνάγει τούς Κώσταν καί Γκιόνην Κρανιδιώτες,
ὅτι ἐπί Πάνου Κολοκοτρόνη τόν ἐγύµνωσαν.

1201

∆. Καλαφάτης. ἐγγυᾶται διά τοῦ κατά τόν Αἰγιαλόν ἰδιοκτήτου
οἰκιδίου του ὑπέρ τοῦ πλοιάρχου Π. Μπηνιάρη.

1202

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος. ἀπαντά τήν ἀπάντησιν τοῦ
Γρηγορίου ῾Ρηγόπουλου.

1006,
1007

1203

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. ἀπαντᾶ τήν διαµαρτύρησιν τοῦ Ἰωάννου
Φιλίππου Καφφεντζῆ.

1018,
1019

1204

Γεώργιος παππᾶ Θωµόπουλος. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῆ τό
πωλητήριον, διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό µουλάρι του πρός τόν
Σαραντάρην.

1008

18

1205

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντοῦσα τό ὑπ’ ἀριθµόν 938 ἔγγραφον,
προσκαλοῦν νά διαταχθῶσιν οἱ εἰς τό χωρίον Κυβέρι νά
ἐπιστρέψουν τά πράγµατα τῶν Συµπολιτῶν των Ἀργείων./

18

1206

Χριστόδουλος Χατζῆ Ἰωάννου καί Γιάνν. Πρωτόπουλος. ἐνάγουν
τόν παππᾶ Καµαριώτην παππᾶ Παναγιώτην διά τά κανδίλια τῆς
ἐν Τριπολιτζᾶ ἐκκλησίας τῶν ἁγίων Ταξιαρχῶν.

17

17
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1021

1015,
1016,
1017

[18] 1207

19

19

20

17

[Περίληψη εγγράφου]

Βασίλω τοῦ Ν. Σταµέλου. παραπονεῖται ὅτι ἐµποδίζει ὁ Γ.
Κανελλόπουλος τήν κασέλλαν της, ἐνῶ ὁ ἀποθανών ἄνδρας της
ἔχει νά λαµβάνῃ παρ’ αὐτοῦ.

[Αριθµοί
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εγγράφων]
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ἀριθµός

[∆εκεµβρίου]
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1032

1208

Χρήστενα Τζελιγγίρενα εἰς Τριπολιτζάν. ἐνάγει τόν Ν. Σάλαν ὅτι
δέν τῆς ἐπιστρέφει τήν ὁποίαν τοῦ ἐδάνεισεν κάνουλαν.

1209

Τοποτηρητής Ναυπλίου διευθύνει εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀριθµόν
προσκλήσεως τήν ἀναφοράν τῶν ἐπιτρόπων τῆς ἐκκλησίας τοῦ
ἁγίου Νικολάου17.

1026,
1029

1210

Σ. Παππᾶ Ἀλεξόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ περιφρονιτικοῦ
κινήµατος τό ὁποῖον ἐδοκίµασεν ἀπό τινας ὑπαξιωµατικούς καί
περιπλέον ἀπό τόν καλούµενον Τριαντάφυλλον.

1033

1211

Εὐθύµιος Ἰωαννίτης ῾Ράπτης. ἐξαιτεῖται καί δεύτερον ν’
ἐξασφαλισθῆ διά τά ὅσα ἔχει νά λαµβάνη ἀπό τόν ἀποθανόντα Ἰ.
Πέταν.

1212

Λάζαρος Κιάφας. ἐνάγει τόν Κωνστ. Λύγδαν, ὅτι παρελθούσης τῆς
προθεσµίας δέν πληρόνει τά ὅσα τοῦ ἐδάνεισεν.

1213

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 28.
διευθύνει τό ἀντίγραφον τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 994 ἀναφορᾶς τῆς
∆ηµογεροντίας. /

1214

Ἰωάννης Φικιώτης. ἐξαιτεῖται νά τόν συγχωρεθῆ νά περικλείσῃ
τό καφφενεῖον του ὑποσχόµενος ὅτι νά ἀκολουθήσῃ τήν
Συµµετρίαν ὁπόταν καί οἱ γείτονές του.

1215

Γ. Ἀρσενόπουλος. ὅτι δέν ἔχει εἴδησιν περί τῆς κατηγορίας, ἡ
ὁποία τοῦ προσάπτεται παρά τοῦ κυρίου Ποταµιάνου.

1216

Γ. Πρωτοππαπᾶς. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν πωλητήριον
γράµµα χωραφίου.

1217

Ψωµάδες. ἐξαιτοῦνται νά ὑποχρεωθοῦν οἱ Π. Σκούρας καί
Τάσσιος Σάλας διά νά ἀποδώσουν τά τοῦ ἐσιναφίου τους
συναζόµενα.

1218

Σ. Σπηλιοτόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῆς
ὑπογραφῆς τοῦ ἐµµαρτύρου ἐγγράφου.

1038

1219

Πέτρος Μπακόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν ἀποδεικτικόν
ἔγγραφον.

1045

1220

Γ. Ἀρσενόπουλος. παραπονεῖται ὅτι ἀδίκως ἐβλήθη εἰς φυλάκισιν
ἐνῶ ἀναποδείκτως κατηγορεῖται.

1054

Ο αριθμός λείπει.
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[20] 1221

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντοῦσα τό ὑπ’ ἀριθµόν 981 ἔγγραφον
ἀναγγέλλει ὅτι ὁ ζητούµενος Σαγγιώτης εὑρίσκεται εἰς τό χωρίον
του. /

20

1222

Κυριάκος Λιάτας. ἀπαντῶν τήν ὑπ ἀριθµόν 965 ἀναφοράν
ὅτι τά κτήµατα τοῦ Παναγ. Λεµπέση πρίν τήν ἐπανάστ[ασιν]
ἐξουσιάζοντο ἀπό Τούρκον.

1223

Γιάννης Τσηριγώτης. ζητεῖ νά καταπεισθῆ καί ὁ Ν. Σκορδούλης
νά στέρξῃ εἰς αἱρετοκρισίαν.

1224

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 41. ∆ιευθύνει
τήν ἀναφοράν τοῦ ∆. ῾Ρηγόπουλου, ὅτι ἐνάγει τόν Φλῶρον
Γρίβαν διά τάς ἐπισκέψεις του.

1225

Προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας ὑπ’ ἀριθµόν 42 διευθύνει
τήν ἀναφοράν τῶν ἐνοικιαστῶν [τοῦ χωρίου] Σιερεµέτι.

1058

1226

Γρηγόρης ῾Ρηγόπουλος. ἀπαντᾶ τήν ἀπάντησιν τοῦ Ἰωάννου
Ζωϊόπουλου.

1042,
1043

1227

Φώτος Φαρµακόπουλος. παραπονούµενος ζητεῖ συνδροµήν, διά
τήν εἰς τό Βούρτζιον φυλάκωσίν του.

1228

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. ἐξαιτεῖται τῆς ἐνδιαλαµβανοµένης εἰς
µίαν ὁµολογίαν ὑπογραφήν τήν ἐπικύρωσιν.

1229

Ἀγγελῆς Χασµπεγιάζης. ζητεῖ τά τῆς Ναυτιλίας ἔγγραφα διά τό
πλοιάριόν του τό καλούµενον Καρπούζι.

1230

Στάϊκος Σταϊκόπουλος. ἐνάγει τόν Κωνστ. Εὐσταθίου, ὡς
καταπατοῦντα τό δίκαιόν του. /

1231

Νικόλαος Ζαβογιάννης καί Γιάννης Τζακονόπουλος. ἐνάγουν τόν
Ἀθανάσιον Στάϊκον διά ὅσα παρ’ αὐτοῦ ἔχουν νά λαµβάνουν ἀπό
συντροφικόν λόγον.

1232

Γιάννης Καβέζος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν ἀποδεικτικόν
ἔγγραφον.

1046

1233

Ἀθ. Νικόλαος Λήµνιος. ἐξαιτεῖται νά ὁµολογηθῆ τό ἐξωφλητικόν
ἔγγραφον τό ὁποῖον δίδει.

1048

1234

Ἀθ. Σταϊκόπουλος. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Νικολάου Ζαβογιάννη 1052
καί Γιάννη Τζακονοπούλου.
1053

1235

∆ηµήτριος Ν. Κρητικός καί Γιάννης Λέκκας. ἐξαιτοῦνται νά
ἐπικυρωθῆ τό συνυποσχετικόν των.

1055

1236

∆ηµητράκης ῾Ρηγόπουλος. ἐξαιτεῖται ἀντίγραφον τῆς
διευθυνθείσης ἀναφορᾶς του παρά τοῦ προσωρινοῦ ∆ιοικητοῦ.

1060

1237

Ἀθ. Σταϊκόπουλος ζητεῖ νά ὑποχρεωθοῦν οἱ διαφερόµενοί του
Ἰωάννης καί ∆ηµητράκης Τζακονόπουλος νά στέρζουν νά
ὑπογράψουν τό συνυποσχετικόν.

21

21

22
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[22] 1238

Τζόγια Στεφ. Κοπανίτζα. ἀπολογουµένη εἰς τήν ἀγωγήν τοῦ
Στεφανάκου δεικνύει τόν πενθερόν της Κύριον Α. Κοπανίτζαν./

22

1239

Γ. ∆αρειώτης. ζητεῖ νά κοινοποιηθοῦν αἱ προτάσεις του πρός τόν
Γιαννάκην Χατζῆ Πέτρου.

1068,
1069

24

1240

Ἡ ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπή ὑπ’ ἀριθµόν 3112. ζητεῖ τόν
ὀνοµατικόν κατάλογον τοῦ ὅσοι ἔδοκαν κατά τό ἐπιβληθέν εἰς
τήν πόλιν δάνειον.

1295

1241

∆ηµογεροντία Νήσου Πετζῶν. ζητεῖ νά λάβῃ πληροφορίας περί
τῆς ἀναφανείσης πανώλης.

1242

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ νά λυθῆ τήν ἐγγύησιν ὁ
Κωνστ. Λιακόπουλος ἀφοῦ ὁ Σµυρλῆς ὁµολόγησεν ὅτι ἔλαβεν τά
γρόσια 300.

1243

Νικολής Μανώλη. παραπονεῖται κατά τοῦ Γεροστέριου, ὅτι
πλησίον τοῦ χωραφίου ζητεῖ νά οἰκοδοµήσῃ οἰκηµα ἐπί τῆς
ἐθνικῆς γῆς.

1244

Νικόλαος Ἰωάννου. Τέκτων. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Στεφ.
Βαλιάνου δι’ ὅσα ἀπό δοσοληψίαν παρ’ αὐτοῦ ζηµοιοῦται.

1245

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ νά ἀπολυθῆ τῆς φυλακῆς ὁ ἐπί
ἀναποδείκτῳ κατηγορίᾳ κλοπῆς Βασίλειος Πιτζούδης Ἀργεῖος.

1246

Γρηγόρης Στεφανάκης. ἐξαιτεῖται νά τραβίξῃ χέρι ἀπό τήν
καλύβαν. /

1247

Χασάπιδες. παραπονοῦνται ὁτι κατά τόν πίνακα τόν
ἀγορανοµικόν δέν τούς συµφέρει νά πωλήσουν.

1248

Γιάννης Τζιριγώτης. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν τό
ὁποῖον δίδει πρός τόν ∆. Σαλταφέρον.

1249

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 66. ∆ιευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ ∆. Τζάκωνα προσκαλεῖ νά πραχθῆ ὅ,τι δίκαιον.

1250

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 80. διευθύνων
τήν ἄδειαν τοῦ ζητοῦντος διά τήν ἐκστρατείαν ἱππάρχου ζῶα
παραγγέλλει νά προβλεφθῶσιν.

1251

Ἀναγνώστης ῾Ρετζινᾶς. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ πωλητήριον ἑνός
χωραφίου πωλουµένου πρός τόν Τάσσον Τζώκρην.

1252

Κωνστ. Παλάσκας. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν
ὑπογραφῶν ἐνδιαλαµβανοµένων εἰς ἕν ὑπέρ αὐτοῦ ἐµµάρτυρον.

1073

1253

Ἀντώνιος Ἀλεξανδρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ ὑπέρ τοῦ
Γ. Σαρατζοπούλου ὁµολόγησίς του.
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[28] 1254

Βασίλειος Ἀθανασίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἡ
ἐνδιαλαµβανόµενη εἰς παρουσιαζόµενον ἀποδεικτικόν
ὑπογραφή. /

28

1255

ἱππαρχος Χατζῆ Χρήστος. ζητεῖ νά ἑτοιµασθοῦν τά τῆς Ναυτιλίας
ἔγγραφα διά τό πλοιάριον τοῦ Ἠλία ἱππέως Βούλγαρη.

1256

Νικόλαος Ζαβογιάννης καί Γιάννης Τζακονόπουλος.
διαµαρτύρονται κατά τοῦ Ἀθ. Σταϊκοπούλου.

1257

Κωνστ. Πεντεδέκας. ἐνάγει τόν Χρῆστον Τζάνταν δι’ ὁσα ἔχει παρ’
αὐτοῦ νά λαµβάνῃ ὡς διαιτητής χρηµατίσας εἰς τήν διαφοράν
του.

1258

∆. Π[αππᾶ] Ἀλεξόπουλος. ἀναφέρει, ὅτι τό ἐθνικόν σιµά τοῦ
ὀσπητίου του ὀσπήτιον ὡς ἐγγίζον κρηµνισµοῦ ἐµπορεῖ νά τόν
βλάψῃ.

1259

ἱππαρχος Χατζῆ Χρήστος. ἀπαντᾶ τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1072
πρόσκλησιν, ἀναφέρει ὅτι θέλει περιστείλει τάς καταχρήσεις τῶν
ὑπό τάς ὁδηγίας του.

1260

Βασίλω Πέτρενα. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον
τό ὁποῖον δίδει πρός τόν Κωνστ. Παλάσκαν.

1261

Χρῆστος Ἰατρίδης. ἐνάγει τόν Ἰωάννην Κουσαντανόν δι’ ὅσα διά
τῆς βίας τοῦ ἡρπαξεν.

1262

Α. Σέκερης. ἐνάγει ὡς δυστροποῦντα νά πληρώσῃ τό ἐνοίκιόν
του Μιχαλάκην Τζάνεν Τζηριγώτην. /

1263

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 83. διευθύνων
τήν ἀναφορά τοῦ Σ. Κακάνη παραγγέλλει νά ἐνεργηθῆ τό
108018
δίκαιον.

1264

Κωνστ. Κορδίας καί οἱ τέκτονες. ἀναφέρουν ὅτι ἀπαιτεῖται
νά κατεβασθῆ τό ἐθνικόν σιµά τοῦ ἰδιοκτήτου του Παπᾶ
Ἀλεξόπουλου οἴκηµα.

1081

31

1265

Ἰωάννης Φιλιππάκης. διαµαρτύρεται καί αὖθις κατά τοῦ
Εὐστρατίου ∆ηµητρίου.

1085,
1086
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1266

Εὐφροσύνη Γυνή τοῦ Α. Σπηλιωτάκη. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ ἕν
1087
ἐµµάρτυρον ........ ὅτι ἐπιτροπεύει καλῶς τά τέκνα της.

1267

Ἰωάννης Χριστόπουλος. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Σαράντου
Παππαχρηστοπούλου.

29

18

1074

1083,
1084

1075,
1081

1076

1079

1090,
1091,
1092

Ο αριθμός 1080 αφορά εγγραφή με διαφορετικό περιεχόμενο (βλ. φ. 3.1.1.1080).

[ 175 ]

[31] 1268

31

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[∆εκεµβρίου]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Κωνστ. Μπόζου. παραπονεῖται κατά τῶν εἰς χωρίον Πασσιά, ὅτι
δυστροποῦν νά ἀποδώσουν τά πατρικά του κτήµατα.

1269

Γαλλέτα Ἀθανασίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό πωλητήριον διά
τοῦ ὁποίου πωλεῖ πρός τούς Θ. καί Γιαννακόν Μιχαλόπουλον
δύω στρέµµατα εἰς Τριπολιτζάν ἀµπέλι της ἀπό Ἱερόν Καδή. /

1270

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 103.
διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Γεώρ. Σπιθάκη παραγγέλλει νά
ἐνεργηθῆ τό δίκαιον καί νόµιµον.

1271

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 104.
διευθύνων τάς ἀναφοράς τῶν Νικολάου καί Ἰωάννου
παραγγέλλει νά ἀποδοθῆ τό δίκαιον.

1272

Γυνή τοῦ Ν. Κάλλα. ἐνάγει τόν ἀδελφόν τοῦ ἀποθανόντος ∆.
Στεφανάκου διά νά ἀποδώσῃ εἰς αὐτήν τά ὅσα ὁ ἀποθανών
ἀδελφός του ὑπεσχέθη διά τρόπων ὅτι ἐθεώρησεν τήν διαφοράν
του εἰς τόν ἀποθανόντα ἄνδρα της Ν. Κάλλαν.

1093

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

2

1273

∆ῆµος τοῦ Γκίκα Ντωχάνη. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό
πωλητήριον διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό οἰκίδιόν του εἰς τόν Γ.
Σπίγκον.

1274

Γληγόρης Καριόφλος. ζητεῖ νά ὑποχρεωθῆ ὁ ἐπιστάτης τοῦ
κυρίου Π. Νοταρᾶ διά νά µήν ἐνοικιάσῃ εἰς ἄλλον τήν καλύβην.

1275

Ἀρσένιος καθηγούµενος. ὅτι οἱ διαταχθέντες ποιµένες εἰς τήν
Καραθῶνα δέν ὑπήκουσαν ἀπό τοῦ νά προσέχουν. /

1276

Νικολῆς ∆ιαµαντόπουλος καί Αἰκατερίνη ∆ιαµαντόπουλου.
ἐξαιτοῦνται νά ἐπικυρωθῇ ἕν σύµφωνον περί τῶν πατρικῶν των
πραγµάτων.

1277

Γ. Κρητικός. ζητεῖ εἰς δικαίωσίν του τοῦ νά ἐνεργηθῆ ἡ
ἀνέκκλητος ἀπόφασις.

2
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1278

Ἀρσένιος ἱεροµόναχος. ζητεῖ νά ὑποχρεωθῆ ὁ Γληγόρης
Τζηλιγγίρης διά νά πληρώσῃ τό τοῦ ἐργαστηρίου του ἐνοίκιον.

1279

Νικολῆς καί Αἰκατερίνη ∆ιαµαντοπούλου. ζητοῦν νά ἐπικυρωθῆ
πωλητήριον, διά τοῦ ὁποίου ἐπώλησαν πρός τόν Μᾶρκον
Ἀµπαντζήν τά πατρικά τους ἀµπέλια στρεµµάτων δέκα.

1280

∆ιεύθυνσις προσωρινοῦ ∆ιοικητοῦ Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 123.
νά ἐξετασθῆ ἡ διαφορά τῶν Ἀθ. Σταϊκοπούλου καί Γιάνν. Τελάλη,
καί νά δοθῆ πληροφορία.

1281

∆ιεύθυνσις προσωρινοῦ ∆ιοικητοῦ Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 124.
νά δοθῆ πληροφορία συνάµα καί γνώµη εἰς τήν ἀγωγήν τῆς
Σπηλιωτάκενας, κατά τοῦ Ἰ. Ἀλµπανάκη.

1282

Γ. Ἀγαλλόπουλος. ἀναφέρει ὅτι τό ἄντικρυ τοῦ ὀσπητίου
του ἐθνικόν οἴκηµα ὑπ’ ἀριθµόν 327 ἐγγίζει µέ βλάβην τοῦ
κρηµνισµοῦ.

1283

Ἀποστόλης Μπενεδέτος. ἐξαιτεῖται νά τοῦ συγχωρηθῆ νά
ἐπιδιορθώσῃ τά κατά τήν πύλην τῆς Ξηρᾶς ἐργαστ[ήρια] τοῦ
∆ελιγιωργόπουλου.

1284

παππουτζίδες Ναυπλίου. παραπονοῦνται, ὅτι καταντᾶ
µονοπολεῖον ἡ τέχνη των. /

1285

Παναγιώτης Βάρβογλης. Γραµµατεύς. ζητεῖ νά τοῦ ἀφαιρεθῆ
ἡ φροντίς τοῦ νά συνάζῃ ἀπό τάς ἐπικυρώσεις διά νά µήν
ὑπόκειται εἰς συναντήσεις πειρακτικάς.

1286

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖ νά ἀποσταλῆ ὁ ἐναγόµενος
παρά τοῦ Ἀρσένη Ἰωάννης Φικκιώτης.

1287

Κωνστ. Παππαζαφειρόπουλος. Γ. Σπανειολ. καί Γ. Ἰατρός. ὅτι πρίν
λάβουν ἀπό τόν Ἰ. Χρηστόπουλον, τά ἔγγραφα δέν ἐµποροῦν νά
τελειώσουν τό ἔργον τό ὁποῖον ἐπεφορτίσθησαν.

1288

Ἰωάννης Ἀλµπανάκης. εἰς ἀπάντησιν προβάλλει ὅτι ὁ ἀδελφός
του δέν δυσκολεύεται νά κάµῃ τήν ἐπιστροφήν τῶν ζητουµένων
ὅταν παρουσιασθῆ τῶν κληρονόµων τοῦ Σπηλιωτάκη ἐπίτροπος
τακτικός.

1289

Μαρία παππᾶ Ἰωάννου. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῇ τό ἐπιτροπικόν
ἔγγραφον, τό ὁποῖον δίδει εἰς τούς Θ. Μοθωνιόν καί ∆. Πέππαν.

1290

Καταλυµατίας Κ. Κορδίας. ὅτι ἐγγίζει µέ βλάβην τοῦ
Ἀγαλλοπούλου τό ὑπ’ ἀριθµόν 327 ἐθνικόν ὀσπήτιον
κρηµνισµοῦ.

1291

Καννέλλα Σακελλαρίου. ζητεῖ ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως, ἡ
ὁποία ἐπί τῶν διαφορῶν µετά τοῦ Α. Γουναρόπουλου ἐκδόθη.
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1292

Θ. Γρίβας. ὅτι ἐµεσεγγύησεν µέσον τοῦ διοικητηρίου τό
πωλούµενον παρά τῶν γυναικαδέλφων του κτῆµα.

1293

Ν. Γαλανόπουλος. ἐνάγει τόν ∆. Σαλταφέρον δι’ ὅσα ἀπό καρφιά
ἔχει νά λαµβάνῃ παρ’ αὐτοῦ. /

1294

Ἰωάννης Φικιώτης. ἀπολογούµενος, τοῦ νά ἀποσταλῆ ζητεῖ νά
σταλῆ ἡ ἀπολογία του εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν Ἄργους.

1295

∆ιεύθυνσις προσωρινοῦ ∆ιοικητοῦ Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 139.
νά ἐξετασθῆ ἡ ἀγωγή τοῦ Μήτρου Ἀποστόλου καί νά δοθῆ περί
αὐτῆς πληροφορία.

1296

Τοποτηρητής Ναυπλίου. εἰς ἀπάντησιν, ὅτι ὁ κ[ύριος] Τζακίρης
µεταµελήθη εἰς τόν συµβιβασµόν τόν ὁποῖον ἔκαµεν ἡ
πανιερότης του, αὐτοῦ καί τῆς ∆οτόρεννας.

1297

∆. Παππᾶ Ἀλεξόπουλος. παρακαλεῖ νά ἀναθεωρηθῆ καί παρ’
ἄλλων τεκτόνων τό ἐγγίζον κρηµνισµοῦ ὀσπήτιον.

1298

Σπηλιοτάκενα. ζητεῖ ἄν ἐµπορῆ νοµικῶς νά ἐπιτροπεύη εἰς τά
παιδιά της διά ἀναγνώρισίν της.

1299

Σωτήρης Νήτης. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν τό ὁποῖον
δίδει εἰς τόν Γιάννην Πάναν.

1300

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 151. ἐγκρίνεται
ἡ θέλησις τῆς κοινότητος, διά νά πανηγυρισθῆ ἡ ἑβδόµη
τοῦ παρόντος µηνός εἰς µνήµην τῆς ἐλεύσεως τῆς Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητος].

1301

Γ. Κατζιάµπας. ἐνάγει τόν Γ. Σκαρλατόπουλον διά χρέος διά τό
ὁποῖον ἀφίνει ἐπίτροπόν του τόν Ν. Χαλαποχώρην.

1302

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 164. ἁρµόζοντα
τά ὁποῖα ἐγκρίνει νά γενοῦν ἐπί τήν τελετήν τῆς Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητος]. /

1303

∆ηµογεροντία Ἁγίου Πέτρου. προσκαλεῖ διά νά παραγγελθοῦν
οἱ ἰδιοκτήτορες τοῦ χωρίου Κυβέρι ἀπό τοῦ νά φέρωνται
καταχρηστικῶς εἰς τούς ποιµένας.

1304

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 167.
εἰδοποιεῖ ὅτι εἰς Συµπλήρωσιν κατά διάταγµα τῆς κυβερνήσεως
διορίσθησαν πάρεδροι οἱ κύριοι Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος καί Α.
Λιατόπουλος εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν.

1305

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 160. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ Νικόλα Ἰωάννου προσκαλεῖ νά ἐνεργηθῆ τό
δίκαιον.
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1306

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 158.
διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Ἰωάννου Φιλιππάκη προσκαλεῖ νά
ἐνεργηθῆ τό δίκαιον.

1307

Ἰωάννης Μιχαλόπουλος. ὡς ἐπίτροπος τοῦ Ἰ. Καραπαύλου ἐνάγει
διά χρέος τόν Ν. Σιοῦτον.

1308

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος. ζητεῖ νά παρακαταθέσουν οἱ κύριοι Γ.
Φικκιώτης καί Θ. Μέγαρης τά εἰς χείρας των µεσεγγυηµένα εἰς
τήν ∆ηµογεροντίαν.

1309

Σπῦρος Σοφοῦ. ἐνάγει διά χρέος τόν Γρηγόριον Τακτικόν.

1310

Ἀρσένιος ἱεροµόναχος Μεγασπηλαιότης. ἐνάγει τόν Γραµµατικόν
τοῦ Χατζῆ Μιχάλη δι’ ὅσα ἄδικα ἐπῆρεν χρήµατα. /

1311

∆αλαµαναριῶται καί λοιποί. ἀπολογοῦνται εἰς τήν ἔναξιν τῶν
ἐνοικιαστῶν Α. Χρηστάκου, Γ. Κοτσάκη καί Γ. Κοντόσταυλου.

1312

Αἰκατερίνη Βλαντούση. ἐνάγει τόν µητρειόν τοῦ ἀνδρός της δι’
ὁσα ἀπό τήν προῖκα της τῆς κατακρατεῖ.

1313

Πέτρος Χατζῆ Γεωργίου. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό γνήσιον τῶν
εἰς τό ὑπέρ ἑαυτοῦ ἐµµάρτυρον ὑπογραφῶν.

1314

Ἀγγελῆς Παναγιώτου. ἐνάγει κατ’ ἐπιτροπείαν τόν Γιάννην
Τζούνην.

1315

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. Σοφιστικῶς εἰς περιέλεξιν προβάλλει
ἕν ἐγγραφον, τό ὁποῖον διευθύνθη παρά τῆς ∆ηµογεροντίας πρός
τόν Εὐστ. Λευκαδιον.

1316

Νικήτας [Νεόφυτος] Νικητόπουλος. ἀλληλ[οδιδακτικός]
διδάσκαλος. ζητεῖ νά ἐτοιµασθῆ ἕν ἔλογον οἴκηµα διά τόν
συσταινόµενον παρά τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος] Τουάρους νά
µαθητευθοῦν τήν µέθοδον.

1317

∆. Ψαρᾶς. ζητεῖ νά συνδραµῆ εἰς ἀποζηµίωσιν δι’ ὅσα τοῦ
ἔκλεψαν δίκτυα ἐπιφέρων ἐµµάρτυρον νά ἐπικυρωθῆ.

1318

Ἰδιοκτήτορες τοῦ χωρίου Κιβέρι. ἐγκαλοῦν τούς µυλωνάδες διά
παράβασιν τῆς µεταξύ των συµφωνίας. /

1319

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀπαντούσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1127
πρόσκλησιν διευθύνει τάς ὁµολογήσεις τῶν µαρτυρούντων περί
τῆς κλοπῆς τῶν δικτύων τοῦ ∆. Ψαρᾶ.

1320

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 180. διορίζει
....... περί ἀγορανοµίας.

1321

Ἑλένη Πανάγου ∆εληγιάννη. ἀγωγήν ποιεῖ κατά τοῦ θυρωροῦ
∆. Λουκόπουλου, ὅτι ἐµπόδισεν τόν ἐξερχόµενον εἰς συνώδευσιν
τοῦ ἀνδρός της δοῦλον.

8

9

9
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[9]

1322

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 168. διευθύνων
τό περί συστάσεως τῶν δικαστηρίων ψήφισµα τῆς κυβερνήσεως
προσκαλεῖ κατ’ ἔννοιαν τούτου, νά γενῆ ὁ τῶν ὑποψηφίων
κατάλογος διά νά σταλῆ εἰς τήν Σεβαστήν κυβέρνησιν.

10

1323

Ν. Μηλιάνης. ἐνάγει διά χρέος παλαιόν τόν Ν. Ἀποστολάκην
Κρήτα.

1324

Ἀναστάσενα Σπανοῦ καί ἀντ’ αὐτῆς Χρῆστος Βλαχόπουλος.
παραπονεῖται εἰς τό ἀγνώµον φέρσιµον τῆς ψυχοκόρης της καί
τοῦ ἀνδρός της.

1325

Ἰωάννης Φιλιππάκης, Εὐστρ. ∆ηµητρίου, Ἰωάννης Φικκιώτης
καί ∆. Κοντουριώτης. ζητοῦν νά ἐπικυρωθῆ τό µεταξύ των
Συνυποσχετικόν

1326

Χρῆστος Κοστοῦρος. παραπονεῖται κατά τῶν ἐνοικιαστῶν
τοῦ ἐλαιῶνος τοῦ Λιγουρίου, ὅτι τόν ............. .. ..... ... ἐνεχείρου
ἔστερξαν νά τόν ἀφήσουν νά ἀσηκώσῃ τό λάδι του. /

1327

Λαχανοπῶλοι. ἐξαιτοῦνται νά τούς συγχωρηθῆ νά πωλοῦν κατά
τήν σιµά εἰς τόν ἅγιον Γεώργιον ἀγοράν.

1328

Ἠλίας Βούλγαρης. ζητεῖ νά ἐτοιµασθῶσιν τά τῆς ναυτιλίας
ἔγγραφα διά τό πλοιάριόν του Σκολεβία ἡ Παναγία τῆς Ὑδρας
ὀνοµαζόµενον.

1136

1329

Παναγιώτης Τζιολάκης. ἐνάγει τόν πρόγονόν του Παναγιώτην
εἰς Ἄργος ἐνδιατρίβοντα διά πρόβατα, τά ὁποῖα µέ τό χέρι του
ἀντάλαξεν ἐκτός τῆς συµφωνίας.

1138

1330

Ἀλέξιος Ἀθανασίου. ζητεῖ νά ἐπικυρωθῆ ἡ χρεωστική τήν ὁποίαν
δίδει εἰς τόν Γ. Κοτσάκην.

1139

1331

Κυπριανός Πουριώτης. ἐνάγει τήν νύµφην του, δι’ ὅσα τόν
κατακρατεῖ ἀνήκοντα εἰς αὐτόν ἀµπέλια.

1332

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 197. διεθύνων τήν
ἀναφοράν τοῦ Ν. Πονηρόπουλου διορίζει νά ἐνεργηθῆ τό πρέπον
καί δίκαιον.

1333

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 198. διεθύνων
τήν ἀναφοράν τῆς Ἀναστασίας διορίζει τοῦ νά ὑποχρεωθῆ ὁ
χρεώστης της, ἄν ὁµολογουµένως χρεωστεῖ νά τήν πληρώσῃ
(μεταγενέστερη αναγραφή: τῇ 31: Ἰανουαρίου 1829 διευθύνθη
εἰς τήν ἀστυνοµίαν).

1334

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 227. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ Ν. Ζαβογιάννη καί Γιάννη Τζακονοπούλου
διορίζει νά ἐνεργηθῆ τό δίκαιον. /

10

11
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1335

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 228. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ Πέτρου Χατζῆ Γεωργίου Μυτηληναίου ζητεῖ
περί τῆς ἀναφεροµένης ὑποθέσεως πληροφορίας ὁµοῦ καί
γνώµην.

1336

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 229.
διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Κωνστ. Χουλιάρα διορίζει νά
καθυποβληθῆ µετά τήν ἔρευναν ὁ ἐναγόµενος ὑπό τό δίκαιον.

1337

῾Ρήγας Παλαµίδης. ζητεῖ τό ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς τήν
ὁποίαν κατά τόν ἀπελθ[όντα] 7βριον 1828 ..... ὑπ’ ἀριθµόν 449
καταταχθεῖσαν.

1187

1338

Πανάγος Μποῦτης καί Ἰωάννης Βασιλείου. ἐνάγουν τόν
Νικόλαον Σπύρου, δι’ ὅσα παρά τήν συνθήκην τούς ἀπαιτεῖ.

1162,
1163

1339

Χατζῆ ∆ηµήτρης Λύµας. ἐξαιτεῖται νά λάβῃ τά ὁσα ἀπό τήν
ἐκκλησίαν τῆς Παναγίας ἔχει νά λαµβάνῃ.

1340

Θεόδωρος Ἀθανασίου. ἐγγυᾶται εἰς τούς κυρίους τοῦ κατά τήν
Ξυλοκέρεζαν µύλου ὑπέρ µυλωνάδων.

1341

Π. Γιουζελώτης καί Συντροφία. ∆ιαµαρτύρεται κατά τοῦ
πλοιάρχου ∆ήµου Λάµου διά τήν ἔλλειψιν τοῦ σίτου.

1342

Ἰωάννης Ν. Σπύρου. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἀγωγήν τοῦ Πανάγου
Μπούτη καί Ἰωάννου Βασιλείου. /

1343

Ἀναγνώστης Παντελῆ Μακρῆ. παραπονεῖται ὅτι συκοφαντεῖται
παρά τοῦ κυρίου Θ. Μέγαρη ἐναγόµενος.

1344

Νικόλαος Κληρονόµος Πάριος. ἐνάγει τόν Ἰωάννην Ἀθ.
∆ηµητρίου πλοίαρχον δι’ ὅσα τοῦ χρεωστεῖ κατ’ ἔγγραφον
χρεωστικόν γρόσια 990.

1345

ἱππαρχος Χατζῆ Χρῆστος Βούλγαρης. εἰδοποιεῖ [ὅτι] ἕνας
ἀγωγιάτης ἀπό τό χωρίον Αὐτήµπεϊ ἐπέστρεψεν µέ τά πράγµατα
τῶν στρατιωτῶν ἀντί ν’ ἀκολουθήσῃ.

1346

∆ῆµος Λάµπρου. ἀπολογεῖται εἰς τήν ἀγωγήν τοῦ Παναγ.
Γκιουζελέτου καί συντροφίας.

1347

Ἀναστάσιος Μπουλιούνης, ∆ηµήτριος Ζαµίλης καί Ἀθανάσιος
Σοφός. δίδοντες εἰς ἀπουσίαν των τάς ψήφους των δι’ ἐγγράφου
ἐξαιτοῦνται τήν τούτου τοῦ ἐγγράφου των ἐπικύρωσιν.

1348

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ὅτι µανθάνει ὅτι άνεχώρησεν ὁ πλοίαρχος
Ἰωάννης Ἀθ. ∆ηµητρίου διά νά τόν ὑποχρεώσῃ νά πληρώσῃ τά
γρόσια 990 πρός τόν Ν. Κληρονόµον.
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[12] 1349

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 247. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ Θ. Μέγαρη διορίζει, ἄν δέν συµβιβασθῆ, νά
παραπεµφθῆ ὡς ἐγκληµατική εἰς τήν σύστασιν τῶν δικαστηρίων.
/

12

1350

Γ. Λαζαρόπουλος. ἐξαιτεῖται νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν
ἔγγραφον διά τοῦ ὁποίου ἀποκατασταίνει ἐπίτροπόν του
τόν ῾Ρήγαν Παλαµίδην.

1143

1351

῾Ρήγας Παλαµίδης. ζητεῖ νά ἐξαχθοῦν ἴσα ἀπό τά ὁποῖα
παρουσιάζει πρωτότυπα ἔγγραφα καθώς νά τοῦ ἐπιστραφῶσιν
καί τά πρωτότυπα.

1181,
1182
1183,
1184
1185

1352

∆ηµογεροντία Ἄργους. εἰδοποιεῖ εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’
ἀριθµόν 1138 προσκλήσεως, ὅτι ὁ Γαµβρός τῆς Βλαντούσενας
ἐσυµβιβάσθη µετά ἐνάγοντός του Παναγ. Τζωλάκη.

1353

Νικόλαος Ἀποστολάκης. ἀπαντῶν τήν ἀγωγήν τοῦ κυρίου Ν.
Μιλιάνη ζητεῖ τά ἶσα τῶν εἰς χεῖρας τοῦ Μιλιάνη ἐγγράφων διά
νά κάµῃ τακτικῶς τήν ἀπολογίαν.

1354

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν ... ἀπαντούσα τήν ὑπ’ ἀριθµόν
1142 πρόσκλησιν διευθύνει τό ἔγγραφον τοῦ πολιτάρχου, ὡς
πρός τήν ἀποβολήν τοῦ Σταµάτη Μανιάτη.

1355

Εὐστράτιος Πετροκόκκινος. ἐνάγει τήν µεσήτριαν Στέργεναν διά
τήν ἀ...... ἐπιστροφήν τοῦ Σελιµιέν.

1356

Νικόλαος Ἰωάννου. ἀναφέρει ὅτι ἀδίκως ζητεῖται παρά τοῦ
Πονηροπούλου ἀφοῦ καί οἱ κύριοι Βαλιάνοι χρεωστοῦν. /

1357

Κωνστ. Ἀλεξανδρόπουλος. παραπονεῖται ὅτι παρῆλθεν ἡ
διορία καί εἰσέτι δέν ἐπληρώθη ἀπό τόν Γ. Κρητικόν καί Ν.
Κορακόπουλον.

1358

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 263.
ἐπισυνάπτων εἰς ἀντίγραφον τήν ἀναφοράν τῆς ∆ηµογεροντίας
Ἄργους προσκαλεῖ νά διαταχθῶσιν οἱ Πασανιόται ἀπό τοῦ νά
θέλουν νά ἐµποδίσουν τούς Κουτζοποδιώτας διά νά σπείρουν τά
πρό τῆς ἐπαναστάσεως τά ὁποῖα ἔσπεραν χωράφια.

1359

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 265.
διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Π. Μπούτη καί Ἰωάννου Βασιλείου
προσκαλεῖ νά ἐνεργηθῆ τό δίκαιον.

1360

αἱρετοκριταί ∆οῦκας Κωνστ. καί Ν. Σκοῦφος. προσκαλοῦν νά
κοινοποιηθοῦν εἰς τούς Ἰωάννην Ζωϊόπουλον καί Ζαχουλιώτην
ἐπιτρόπους τά ἀντίγραφα τῆς ἀποφάσεως.

14

14
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[14] 1361

Ἰωάννης Τζουκαλαδέλης. ζητεῖ νά ὑποχρεωθῆ ὁ Νικολάκης
Μπόν ὡς ἐγγυητής ὑπέρ τοῦ Ἀντ. Μπόν νά πληρώσῃ τά γρόσια
156.

1362

Μ. Ἰατρός καί Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου. ἀπαντοῦντες τήν ὑπ’
ἀριθµόν 1131 διαταγήν τῆς ∆ηµογεροντίας προβάλλουν ὅτι δέν
θεωροῦν καταργηµένα καί εἰς τήν ἰδιοκτησίαν των τό δικαίωµα
τοῦ βοσκήµατος.

1363

Ἀναστάσιος Καρακάσης. ἐνάγει τόν Βασίλειον Θηβαίον δι’
ἐνοίκιον. /

1364

Ν. Μιλιάνης. ἀπαντών τήν ἀπολογίαν τοῦ Ν. Ἀποστολάκη
ζητεῖ ἤ νά καθυποβληθοῦν εἰς αἱρετοκρισίαν ἤ νά δώσῃ ὁ
Ν. Ἀποστολ[άκης] ἐγγυητήν καί ὅτι τότε θέλει τοῦ δώσει τά
ζητούµενα ἶσα ὁπόταν ὑποβληθῆ εἰς κρίσιν ἡ διαφορά ἐνῷ
ἐµπορεῖ µέ συµβουλόν του νά τά παρατηρήσῃ εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
Μιλιάνη.

1155,
1156

1365

Ἀλέξης ∆ρακόπουλος. ἐξαιτεῖ νά θέσῃ ὑπό ἀσφάλειαν ἕν ἶσον
χρεωστικόν ὁµολογίας Παναγῆ παππᾶ Ἀθανασόπουλου, µίαν
ἐπιστολήν του πρός τόν ἴδιον καί τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον τό
ὁποῖον δίδει πρός τόν Χρῆστον Μπελάλην.

1152,
1153,
1154

1366

Μαρία τοῦ ποτέ Γιαννακοῦ. ἐνάγει τόν Γεροµανώλην
Ἀντωνόπουλον διά τό πρός αὐτήν χρέος του.

1367

Ἀβτιµπεϊῶται. παραπονοῦνται κατά τοῦ Μερµπακίτη Γ. Σαλαπάτα,
ὅτι ἀναιτίως ἐξυλοκόπισεν τό παιδί τοῦ Μιχάλη Κλέπα καθώς καί
ὅτι ἔσφαξεν ἕν ἀρνί τοῦ ποιµένος ......... τούτου.

1368

Ἀντώνιος καί Κωνστ. Ἀχξελοί. ζητοῦν νά θέσουν εἰς ἀσφάλειαν
τό ἐπιτροπικόν τό ὁποῖον δίδουν πρός τόν ἀδελφόν τους.

1160

1369

Π. Μπούτης καί Ἰ. Βασιλείου. διαµαρτύρεται κατά τοῦ καπετάν
Γιάννη Νικολάου Σπύρου. /

1164,
1165

1370

∆ηµογεροντία Κάτω Ναχαγιέ. ὅτι ὁ Καρνανάκης εἶχεν
ἀναχωρήσει διά νά τόν ἀποστείλουν κατά τήν πρόσκλησιν.

1371

Παναγ. Βάρβογλης. παραιτούµενος τοῦ ἐπαγγέλµατος τοῦ
προσωρινοῦ Γραµµατέως ζητεῖ τό ἀνῆκον εὐχαριστήριον δι’
ἔνδειξίν του ἔγγραφον.

1372

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 268.
διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Γιάννη Λαγκουροπούλου
προσκαλεῖ νά πραχθῆ ὅ,τι τῶν καθηκόντων τῆς ∆ηµογεροντίας.

1373

οἰκογένεια Κωνστ. Μιχαλόπουλου. παραπονοῦνται διά τάς ὕβρεις
τάς ὁποίας ὑπέφεραν παρά τοῦ Πέτρου Καζάκη καί παρά τινος
κεφαλληναίως Ἰατροῦ.

15

15

16
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Γ. Κανελλόπουλος. ἀπολύει τό µεσέγγυον τό ὁποῖον ἔθεσεν εἰς ....
τοῦ Ν. Σταµελόπουλου ἀφοῦ καί ἐξισάσθη µετά τοῦ ἰδίου.

1375

Ἀθανάσιος Γουλιέλµος καί Γιάννης ῾Ράλης. ἐνάγουν διά χρέος τόν
Ἀντώνιον καί Γεωργάκην παπουτζίδες.

1376

∆ηµήτριος Σκουµπάκος. ἐνάγει τόν Σωτήριον Φουρανιώτην ὅτι
ἐπί τῆς ἐπιδροµῆς τοῦ Ἰµπραήµ πασσᾶ ἀνεώξας τόν κρυπτῆραν
τοῦ ἐπῆρεν ὅσα εἶχεν ἀφῆσει πράγµατά του ἐκεῖ. /

1377

Ἀναγνώστης Καφτανόπουλος. ὅτι θέλει παραστήσει τό φέρσιµον
του Χρήστου Κοστούρου ...... βαθµόν φθάνει.

1378

ὑγιειονοµολιµενάρχης δίδει ἀπόδειξιν εἰς τόν στ.... Πίζα ὅτι ὁ
Ἰωάννης Χριστόπουλος δέν ἦτον εἰς Μέγαρα.

1379

Γεώργιος Μπασακιώτης. ἐνάγει τόν Χρῆστον Ταµπάκην διά
γρόσια 59.20.

1380

Γεώργιος ∆ιαµαντάκου καί Γιάννης Μπερτζοβίτης. ἀγωγήν
κινοῦν κατά τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου ὅτι δέν ἐσεβάσθη τήν
αἱρετοκρισιακήν ἀπόφασιν.

1381

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 280. παραγγέλλει
διευθύνων τήν ἀναφοράν τοῦ Ζωϊόπουλου νά ἐπιδοθοῦν
τά ἀντίγραφα τῆς διευθυνθείσης εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν
αἱρετοκρισιακῆς ἀποφάσεως.

1382

∆ηµήτριος Θεοδωρόπουλος. ἐνάγει τόν Γιάννην Λειβαδίτην διά
γρόσια 112.

1383

Εὐφροσύνη τοῦ Α. Σπηλιωτάκη. ἐνάγει τόν φραγκοράπτην
Πετρήν, διά ὅσα τῆς χρεωστᾶ ἀπό ἐνοίκιον γρόσια 35.

1384

Κανέλλα Σακκελλαρίου. ζητεῖ ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως τῆς
ἐπιτροπῆς, ὡς πρός τήν ἔναξιν τοῦ Α. Γουναροπούλου. /

1385

Χρήστενα Ἀνδρουκοπούλου. ζητεῖ νά παραιτηθῆ ἀνενόχλητη ἀφ’
ὅσα ὁ υἱός της χρέη καί περιπλοκάς κάµνει.

1386

Τάσσος Ταγαρᾶς καί Γερο Θεοφάνης. ἐκτιµοῦντες κατά τήν
παραγγελίαν τῆς ∆ηµογεροντίας δίδουν γνώµην, ὅτι ὁ ∆ράµαλης
νά δώσῃ πρός τόν Βλάχον γρόσια 40.

1387

Χρήστενα Ἀντρούκου. ζητεῖ νά τῆς δοθοῦν τά ὅσα εἰς τόν κύριον
Ν. Σκοῦφον ἀφῆκεν ἔγγραφά της.

1388

Ν. Σιοῦτος. ὅτι ἐπιστρέφων από Αἴγιναν ὅπου διευθύνεται θέλει
ἀπολογηθῆ εἰς τήν ἔναξιν.

1389

Γιάννης Ν. Σπύρου. διαµαρτύρεται κατά τῶν Π. Μπούτη καί
Ἰωάννου Βασιλείου.
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1175

1391

Σωτῆρος Ἀνδρέου. ἐνάγει τόν Ν. Σταµελόπουλον διά χρέος.

1392

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 294. διευθύνων
τήν ἀναφοράν τοῦ Ἀργύρη Σµυρναίου παραγγέλλει
νά συµβουλευθῆ ὁ ἐναγόµενος διά νά νυµφευθῆ τήν
ἀῤῥαβωνιαστικιάν του εἰδέ νά ἀσφαλισθῆ καί αὐτή καί ἡ τοῦ ἐξ
αὐτῆς παιδίου ζωοτροφία. /

1393

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος καί Ἀνδρέας Μουγκάκης µετά τοῦ Ἀθ.
Πανταζοπούλου. ἐκ συµφώνου ζητοῦν νά τοῖς κοινοποιηθοῦν εἰς
ἀντίγραφα ἡ αἱρετοκρισιακή ἀπόφασις.

1394

Νικόλαος Σταµέλου. ζητεῖ διά νά ἀκυρωθῆ ἡ ἀπόφασις διότι ὁ
Κάλλας ἦτον συγγενής τοῦ Σπύρου τοῦ Μπογιατζῆ ἐνῷ ἐκλέχθη
από τόν ἴδιον καί αἱρετοκριτής.

1395

∆. Α. Μιαούλη. εἰδοποιεῖται ὅτι σιµά τοῦ οἰκοδοµηµένου του
οἰκήµατος, ἐπαπειλεῖται τό ἐθνικόν, ἐπαπειλεῖται κρηµνισµοῦ.

1396

Νικόλαος Πονηρόπουλος. ζητεῖ ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεως
τοῦ Νικολάου Τέκτονος, τήν ὁποίαν ἔκαµεν κατά τῶν κυρίων
Βαλιάνων.

1188

1397

Νικόλαος Μαρούδης. ἐνάγει τόν Χρήστον παραγιόν τοῦ
Εὐαγγέλη διότι ἐπώλησεν τούς συντροφικούς βόες εἰς τά χωρία
Κοφίνι καί Μπούτη.

1189

1398

Ἡ Ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Ἄργους. ὑπ’ ἀριθµόν 1427.
∆ιευθύνει ἀντίγραφον ἀπαντήσεως τοῦ Σαράντου Παππά
Χρηστόπουλου εἰς τήν κατ᾽Αὐτοῦ διαµαρτύρησιν τοῦ Ἰωάννου
Χρηστόπουλου ἥτις τοῦ ἐκοινοποιήθη διά τοῦ ἀδελφοῦ του
Σπυρίδωνος Χρηστόπουλου.

1399

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀρθµόν 347. ∆ιευθύνει
τήν ἀναφορᾶν τοῦ Ἀθανασίου Κανάτα ἵνα / προσκληθῇ ἡ
Γιαννοῦ Βαρβάτενα εἰς τήν πληρωµήν τοῦ πρός αὐτόν χρέους
της, τελειωθεῖσα ἡ προθεσµία ὁποῦ παρά τῆς Ἐκτ[άκτου]
Ἐπιτρ[οπείας] τῆς Ἀργολίδας ἔλαβεν, τοὐναντίον νά ἐνεργήσῃ τήν
τοῦ χρεωστικοῦ της ἐγγράφου συµφωνίαν.

1400

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 351. ∆ιευθύνει
τήν ἀναφορᾶν τῆς Αἰκατερίνας Μπαλτασάρη ἵνα ἐξεδώσασα
ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη δώσῃ πληρωφορίαν περί τῶν
ἐνδιαλαµβανοµένων ἐν αὐτῇ.
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Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ὑπ’ ἀρίθµόν. ∆ιευθύνει
τήν ἀναφορᾶν τοῦ Εὐστρατίου Ἀναστασίου ὅπως ἐξετάσασα
ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη τήν ὑπόθεσίν του ὑποχρεώσῃ τόν
ἐναγόµενον εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ὅσων ὑπόσχεται εἰς τό
προικοσυµφωνιτικόν ἔγγραφον21.

1402

Νικόλαος Σκοῦφος. Ἀπολογεῖται εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1173
πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας διά τά ἔγγραφα τῆς Χρήστενας
Ἀνδρούκου λέγων ὅτι εἰς χεῖρας του δέν εὑρίσκονται.

1403

Σπῦρος τοῦ Παπᾶ Τζουράπη καί Ἀθανάσιος τοῦ Μ. Πίκου.
ἐνάγουν τόν Χρῆστον Γαµπρουλάν, Παναγήν Ντάϊκον καί
Θανάσιν Μανόν ὡς ἀδικοῦντας αὐτούς.

1404

Παππᾶ Γεώργιος Καραµουντζᾶς. ἀναφέρεται διά τήν πλησίον του
ἐθνικήν οἰκίαν ὅτι ἐγγίζει κρηµνισµοῦ, ἐξαιτούµενος τά δέοντα.

1405

Νικόλαος Ἀποστολάκης. ἀπαντᾶ περί τῆς µέ Μιλιάνην
ὑποθέσεώς των. /

1406

Γεώργιος Χρηστόπουλος. ἐξαιτεῖται ἀποδεικτικόν διά νά
καταταχθῇ εἰς τό τῶν εὐελπίδων.

1407

Χρῆστος Μιτιλιναῖος. παραπονεῖται ὡς ἀδικούµενος παρά τοῦ
νοσοκοµείου Ἰατροῦ διά τό πηγάδι τοῦ νοσοκοµείου.

1408

Μαστροσωτῆρος καί λοιποί κτίσται. ἀναφέρονται κατά τοῦ παππᾶ
Γεωργίου Καραµουντζᾶ ἐµποδιζόµενοι ἀπό τό νά κτίζουν τό περί
οὗ εἰς τό µεταξύ των συνεφώνησαν προτοῦ.

1409

Νικόλαος Σαραντάρης. ἀναφέρεται κατά Μισεγιάννη ζητῶν παρ’
αὐτοῦ ἐγγυητήν ὡς µή ἐκπληροῦντος τήν ὑπόσχεσίν του.

1410

Ἀθανάσιος Σταϊκόπουλος. ἀναφέρεται ὡς ἀσθενήσας δέν
ἠµπόρεσε νά παῤῥησιάση µάρτυρας περί τῆς µέ Νικόλαον
Ἰωάννου περί χωραφίων ὑποθέσεως.

1411

Παῦλος ∆ιαµαντήδης Καστορεύς, Χατζῆ Νικόλας Ἰωάννου καί
Κωνσταντής Τριαναταφύλλου. ἀναφέρονται διά νά µή δοθῇ
τί εἰς τόν Χατζῆ Πέτρον καί ἄλλον τινά ἐκ τῆς περιουσίας
τοῦ προαποθανόντος συµπατριώτου των Χατζῆ Ἀθανασίου
∆ουλουγέρη.

1412

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 324.
συνδροφεύων τήν τῆς Οἰκονοµίας διαταγήν ὑπ’ ἀριθµόν 1413
ζητεῖ τά ἐκ τῶν ἀµπελώνων συναχθέντα καθώς καί ὁδηγίας περί
φυτεύσεως Γεωµήλων.

Ο αριθμός λείπει.
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Ἐπιτροπή τῆς Οἰκονοµίας. διατάττει νά δώσωµεν τά ἐκ τᾶς
ἀµπέλους [τῶν ἀµπέλων] συναχθέντα πρός τόν προσωρινόν
∆ιοικητήν Ναυπλίας.

1414

Νικόλαος Σαραντάρης. ἀναφέρεται κατά Μισεγιάνην ὅτι δέν
ἐστάθη εἰς τήν συµφωνίαν του µή δώσας αὐτῷ τήν ὑποσχεθείσαν
ποσότητα καί ἀνεχώρησε παρά γνώµην.

1415

Γεώργιος Κωνσταντίνου καί Συντροφία. ἐνοικιασταί Κοφινίου καί
λοιποί παραπονοῦνται κατά Χρίστου Τζάντα ὡς µή πληρώνων
αὐτοῖς τό νόµιµον δικαίωµα. /

1416

Γεώργιος Παπούλιας καί Σταύρος Ἰωάννου. ἐπιτρόποι τῆς
ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος αἰτοῦνται ἐκ τῶν ἐθνικῶν
πέτρας ἀναγκαιούσας τῇ ἐκκλησίᾳ.

1417

Λουκᾶς ∆αδιώτης. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἑνός µαρτυρικοῦ.

1202

1418

Κωνσταντής , Παναγιώτης καί Κωνσταντής. Καστανιτζιῶται
ποιµένες εἰς Λιγουριό. ἀναφέρονται κατά τοῦ Παναγιώτου
Καστανιτζιώτου µέ τόν Μῆτρον Τζοπάνην του ἐπί λόγω κλεψίας.

1197

1419

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. ὑπ’ ἀριθµόν 328. διεύθυνσις
ἀναφορᾶς παππᾶ Γεωργίου Καραµουντζᾶ.

1420

παππᾶ Ἰωάννης παππᾶ Γεωργίου. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν
ἐπιτροπικῆς του τινος.

1421

Λάζαρος Κιάφας. ἀναφέρεται κατά τοῦ Κωνσταντίνου Λύγδας.

1422

Λόλιος Αὐτίµπεϊότης. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν συµφωνητικοῦ του
τινος µετά τοῦ Γ. Κοτζάκη, καί χρεωστικῆς του πρός τόν ἴδιον.

1423

παππᾶ Μιχαήλ Ναριώτου. ἐνάγει τόν Χατζῆ Γληγόρην
Καµπούρην ὡς µή θέλοντα νά τοῦ εὐκαιρώσῃ τό ἐργαστήριόν
του. διευθύνθη δέ αὕτη πρός τήν ἀστυνοµίαν.

1424

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. διευθύνει ἀναφορᾶν τοῦ
Χατζῆ Γρηγορίου Καµπούρη διά νά τοῦ δοθῇ προθεσµία.

1425

Γιανακός Γεωργίου. Γιάννης Σκάγιαννης. Νικόλαος Ἰωάννου.
Γιάννης ῾Ράλης, καί Γεώργιος ῾Ρόδιος. ἀναφέρονται περί τῆς
µεταξύ τοῦ ∆. παππᾶ Ἀλέξ[όπουλου] καί παππᾶ Γ. Καραµουντζᾶ
ἐθνικῆς οἰκίας ὅτι πρέπει νά κατεβῆ.

1426

Ἠλίας Ἀσιµακόπουλος. ἐνάγει τούς Σπῦρον Μπογιατζήν καί
Νικόλαον Σταµέλου ὡς ἔχων παρ’ αὐτῶν λαµβάνειν.

1427

Ἀθανάσιος Σταϊκόπουλος. ἀναφέρεται κατά Νικολ. Ζαβιγιάννη
καί Γεωργ. Τζακονόπουλου. /
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1428

Γιαννοῦ Βαρβάτενα. παραπονεῖται διά τήν ἀγωγήν ὁποῦ κατ’
αὐτῆς κάµνει ὁ Ἀθανάσιος Κανάτας ῾Ρουµελιώτης, ὅτι δέν ἔχει,
ἀλλ’ ἔχει νά λαµβάνῃ παρ’ ἄλλους.

1429

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. συνδροφεύει ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τοῦ
ἀρχικοῦ [ἀρχηγοῦ] τοῦ τακτικοῦ ἱππικοῦ παραπονουµένου κατά
∆αλαµαναριώτων.

1430

Σωτήριος κτίστης καί λοιποί. παραπονοῦνται κατά τοῦ παππᾶ
Γεωργίου Καραµουντζᾶ καί Ν. Πρασακάκη ὡς ζηµιούµενοι ἐκ τῆς
ἀργοπορίας.

1431

Νικόλαος Σταµέλου. κατά Ἠλία Ἀσιµακόπουλου.

1432

Νικόλαος Ἰωάνννου Ἀνιφαντής. παραπονεῖται κατά τοῦ
Ἀθανασίου Στάϊκου ἀδικοῦντος αὐτόν διά τά ἅπερ αὐτός προτοῦ
ἐκαλιέργησε χωράφια.

1433

Ἰωάννης Βασιλείου. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ἰωάννου Νικολ.
Σπύρου.

1434

Ἰωάννης παππᾶ Ἀλεξόπουλος καί Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ἐξαιτοῦνται ἐπικύρωσιν πωλητηρίου τινός διά τό εἰς Τριπολιτζάν
ἐρίπιον Κουτζοµπίµπασι πρός τόν Ἰωάν. Εὐσταθίου.

1435

Γεώργιος Καρακασόπουλος. ἐξαιτεῖται βοήθειαν περί συνάξεως
τῶν ὅσων ἔχει νά λαµβάνῃ.

1436

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. συνδροφεύει ἀναφοράν τοῦ
Πέτρ. Στεφανίτζη ἰατροῦ τοῦ νοσοκοµείου παραπονουµένου περί
τῶν ἀπό ἐργαστήρια ἐµποδισθέντων συνηθισµένων δικαιωµάτων.
μεθ’ ἧς διατάττει καί περί διατάξεως εἰς εὐταξίαν τῶν ἐκκλησιῶν.

1437

Γιάννης Σκάγιανης, Νικόλαος Ἰωάννου καί Γιάννης ῾Ράλης.
ἀναφέρονται περί τῆς µεταξύ παππᾶ Γ. Καραµουντζᾶ καί Ν.
Πρασακάκη διαφορᾶς περί ἧς ἐδιωρίσθησαν./

23

1438

Νικολής Ἰατρός, Φώτης Σιλαϊδής, Γιανούλης Φικιότης, καί Ἠλίας
Ἀσιµακόπουλος. συνδροφεύουν αἱρετοκρισιακήν ἀπόφασίν των
περί τῆς µεταξύ Λαζάρου Κιάφα, Παυλή Ἀγγελλόπουλου, καί
Χατζῆ ∆ηµ. Λύµα.

24

1439

∆ηµήτριος Τρουζαῖος. ἐνάγει τόν παππά Ἀνανίαν δι’ ἕν βόδι τό
ὁποῖον τοῦ τό εἶχε πωλήσει αὐτός καί ο Γιάννης Ξυλικιότης ὡς
ἐδικόν του τοῦ τό ἐπῆρε.

1440

Γιάννης Ξυλικιότης. ἐνάγει τόν παππά Ἀνανίαν ὡς ὅτι τό βόδι
ἦτον ἐδικόν του καί ὄχι ὡς µοναστηριακόν ὁποῦ τό ἐπώλησεν ὁ
παππά Ἀνανίας.
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1441

Χήρα Γεωργίου ∆ουλουγέρη Καλαµατιανή. ἀναφέρεται δι’
ἐλεηµοσύνην διά τήν δυστυχῆ φαµηλιάν της δυστυχήσασαν διά
τόν ὑπέρ πατρίδος, θανόντος ἐπί ∆ράµαλη τοῦ ἀνδρός της εἰς
Ἄργος.

1442

Νικόλαος Βουρλιότης ὑπό τόν 6ον λόχον τῶν πυροβολιστῶν.
ἐνάγει τόν Χαράλαµπον Μπάστα Ζακίνθιον διά παρά συµφωνίαν
ἀδικηµένος παρ’ αὐτοῦ καί γυµνοµένος. διηυθύνθη δέ αὕτη πρός
τήν ἐνταῦθα ἀστυνοµίαν ὑπ’ ἀριθµόν 1215

1443

Παναγιώτης Ψαχούλιας. ἐνάγει τόν Λέφαν διά 18 κιλά [κοιλά]
καί 2 µπεολίκια.

1444

Πετρίς Χατζῆ Γεωργίου. διαµαρτύρεται κατά τινος Γιόβου
Ἀµπαντζῆ ὅς ἔδωσεν ἀναφοράν περί τούτου διά νά µή τοῦ
δωθοῦν τά ὅσα ζητῇ ὡς ἐδικά του παρά τῶν καταστάσεων τοῦ
ἀποθανόντος Χατζῆ Ἀθανάση.

1445

παππά Γεώργ. Καραµουντζας. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ν.
Πρασακάκη.

1446

προσωρινός διοικητής Ναυπλίου. διεύθυνσις ἀναφορᾶς
τοῦ Γεωργίου Τζάµη ὑπ’ ἀριθµόν 404. τῇ 28 Ἰανουαρίου µή
εὐχαριστηθείς νά προσκαλέσωµεν ἡµεῖς τόν χρεώστην του τήν
ἔλαβε πίσω.

1447

προτωσύγγελος Θεοδόσιος. παραπονεῖται κατά τοῦ Καταλυµατία
ὡς ὅτι διετάχθη νά εὐκαιρώσῃ τόν εἰς ὅν κατοικεῖ τῆς ἐκκλησίας
οἶκον διά κατάλυµα ἄλλων.

1448

Γιάννης Κωνσταντίνου, καί Ἀποστόλης. ἐνάγουν τούς Ἀντώνιον
Καραχάλιον, Μιχαλάκην Λεονάρδου καί Ἀντώνιον Κωνσταντίνου
διά µίαν ὑπογραφήν εἶχαν δώσει ἐξ αἰτίας αὐτῶν εἰς τόν ∆ηµ.
Θεοδωρόπουλον αἰτούµενοι νά µείνουν ἐξ αὐτούς ἐλεύθεροι. /

1449

Θεοδωράκης Μέγαρης. ἐνάγει τόν Γεώργιον Σουδενιώτην διά
τινας καστανιάς καί ἔξοδα ἑνός ἐξ ἡµυσίας τείχου.

1450

Γιανακός Γεωργόπουλος. ἀναφέρεται κατά τοῦ Ἰωάννου παππᾶ
Ἀλεξόπουλου διά ἕνα πωλητήριον ἑνός εἰς Τριπολιτζάν ὀσπητίου
κάµνει πρός ἄλλους τό ὁποῖον ζητεῖ ἐκεῖνος ὡς συµπλησιαστής.

1451

Ἀναγνώστην Παναγιώτου. ἀναφέρεται κατά τοῦ Γεωργίου
Μαραγγοῦ ἐπιστάτου τῶν καλύβων τοῦ Κυρίου Πανούτζου
Νοταρᾶ διά µίαν καλύβαν ἔκτισεν αὐτός.

28

1452

Νικόλαος Μαγουλιώτης. ἐνάγει τόν Παναγιώτην Μαστοράκον εἰς
Πελεϊ.

29

1453

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. δι’ ἄχυρον ὀκάδες 40 χιλιάδες.

26

26
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1454

Χατζῆ Πανάγος, Παν. Τρέβας καί Ἀγγελῆς Ἰωάννου. αἰξετοῦνται
τήν ἐπικύρωσιν ἑνός συνυποσχετικοῦ

1455

Γιαννακός Τερζής. ἐνάγει τόν Εὐστάθιον ∆εδουσόπουλον δι’ 100
γρόσια ραφτικῶν του.

1456

Ἰωάννης Ζαφυρόπουλος Ζυγοβιστινός ἐπίτροπος τῆς Θεοφάνης.
ἐνάγει τόν Μουτζόπουλον διά τήν πρός τήν ἀνωτέρω χρέος τοῦ
ἀποθανόντος ἀδελφοῦ τοῦ Μουτζόπουλου διά τήν πληρωµήν τοῦ
ὁποίου εἶχε προϋποσχεθῇ.

1457

Νικόλαος Κόγιας. ἐνάγει τόν Ἀλέξιον τοῦ Μπούµπουλη ..... διά
γρόσια 26.

1458

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Κόλιας Χατζῆ Γεωργίου. διωρισθέντες
παρά τῆς δηµογεροντίας πρός παρατήρησιν τοῦ τῆς µονῆς
Αὐγοῦ ἐλαίου ἐπιστραφέντες ἀναφέρουν τήν παρατήρησίν των.

1459

Γεώργιος ∆ιαµαντακόπουλος. παραπονεῖται κατά τοῦ Ἰωάννου
Χατζῆ Πέτρου διαµαρτυρούµενος καί αἰτῶν τῆς παρούσης
ἀντίγραφα νά δοθῶσιν πρός αὐτόν καί τόν ἀντιφερόµενόν του.

1460

Ἐπίτροποι τοῦ Ἁγίου Νικολάου. εὐχαριστηθέντες διά τήν νέαν
διάταξιν εὐγνωµονοῦσι διά τήν ἀπαλλαγήν τοῦ βάρους.

1461

Σταῦρος καί Νικόλαος Κασάπιδες. προσκλέοντες διά τήν
γενοµένην εἰς τό ἐργαστήριόν των κλεψίαν.

1462

Προσωρινόν ∆ιοικητήριον. διευθύνει ἀναφοράν τοῦ Ν.
Πρασακάκη ὑπ’ ἀριθµόν 428.

1463

∆ηµήτριος Ἀνδρέου Μιαούλη. ἐνάγει τόν Ἰωάννην
Κορενιοτόπουλον ὡς ἐγγυητήν πρός αὐτόν διά τόν Σπυρίδωνα
Παγώνην χρεωστοῦντα κιλά [κοιλά] 300. /

1464

Γιαννακός Γεωργόπουλος. διαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Ἰωάννου
παππᾶ Ἀλεξόπουλου καί Νικολάου Παναγιωτόπουλου διά τήν
πούλησιν τοῦ ἐν Τριπολιτζᾷ ἐριπείου τοῦ Κουτζοµπίµπασι.

1465

Προσωρινόν ∆ιοικητήριον Ναυπλίας. διευθύνει ἀναφοράν
Ἰωάννου Εὐσταθίου ὑπ’ ἀριθµόν 426.

1466

Γεώργιος Κοτσάκης. ἀναφέρεται κατά τοῦ ∆ηµητρίου Γουδή διά
τά ἅπερ κατ’ αὐτοῦ ἀνέφερε.

1467

∆ηµογεροντία Σύρας. συνδροφεύει ἀπόκρισιν πρός Φ. Γ.
Κανελόπουλον τοῦ Ἀντωνίου Νίκα καί Θεοδ. Ξένου.

1468

Ἰωάννης Ἠλ. Φλέσια. ἐνάγει τόν Γεώργιον Μικρουλόπουλον.

1469

Στάµος ∆ασκαλόπουλος. παραιτεῖται διά τήν εἰς τόν ἅγιον
Σπυρίδωνα ἐπιτροπείαν.
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Γεώργιος ∆αριώτης. παραιτεῖται διά τήν εἰς τήν ἁγίαν Τριάδα
ἐπιτροπίαν του.
Ῥίγας Παλαµίδης. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἀντιγράφου µιᾶς
ἐπιτροπικῆς.

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

1

1472

∆ηµήτριος Χριστοδούλου, Γεώργιος Κωνσταντίνου. ἐξαιτοῦνται
ἐπικύρωσιν ἑνός µαρτυρικοῦ περί ἑνός καζανίου.

1473

Παναγιώτης Καληµέρης. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν µιᾶς χρεωστικῆς.

1474

Ἐξοµολόγησις τοῦ ἡγουµένου τῆς µονῆς τοῦ Αὐγοῦ Ἀγαπίου.

1475

Ἀναγνώστης Οἰκονοµόπουλος. ἐνάγει τόν Κύριον Κολέν περί τοῦ
κρηµνησµοῦ τῆς ἰδιόκτητοῦ του οἰκίας.

1476

Τοποτηρητής Ναυπλίου. συνδροφεύει μ’ ἀναφοράν του τήν πρός
τήν πανιερότητά του ἀναφοράν τῆς Μαρίτζας Ἀναγνώστου µέ
τήν ὁποίαν αὐτή παραπονεῖται κατά τοῦ ἀνδρός της.

1279

1477

Κοσµᾶς Κασάπης. παραπονεῖται κατά τῆς ἐνταῦθα ἀστυνοµίας. /

127922

1478

Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρόπουλος. ἐνάγει τούς Γεώργ. Κρητικόν
καί Ν. Κορακόπουλον ἔχων παρ’ αὐτῶν λαµβάνειν.

1479

Πέτρος Κλάπας. ἀναφέρεται διά τήν ὑπ’ ἀριθµόν οἰκίαν τῶν
ἀδελφῶν Καραπαύλου23.

1480

Ἀθανάσιος Σταϊκόπουλος. ἐνάγει τούς συνδρόφους Ν. Σαβογιάνη
καί Γ. Τζακονόπουλον.

1

5
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[Φεβρουαρίου]

[Μήν Φευρουάριος 1829]

1262

Σ’ αυτή τη στήλη υπάρχει η σημείωση: «διευθύνθησαν δε πρός τήν ἀστυνοµίαν ὑπ’ ἀριθµόν 1230». Πρόκειται για τα έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου 1476 και 1477, που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία Ναυπλίου. Όμως, ο ορθός αριθμός εξερχομένου εγγράφου είναι ο
1270 (βλ. φ. 3.1.1.1270).
23
Ο αριθμός της οικίας δεν έχει γραφεί.
22
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[5]

1481

Ἰωάννης Ἠλίου Φλέσιας. ἐνάγει τόν Γεώργιον Μικρουλόπουλον
ὡς χρεώστην του.

1482

Παναγιώτης Καληµέρης. ἀναφέρεται περί τοῦ Γεωργ. Ἀρσενικοῦ.

1483

Σπ. παππᾶ Σακελάριος καί παππᾶ Γεώργ. Μπιλίνης. ἀναφέρονται
κατά τοῦ Ἀναγνώστου Ζέρβα διά χωράφια.

1484

Προσωρινός διοικητής Ναυπλίου. διευθύνει ἀναφοράν τοῦ
Μήτρου Γκούµα ὑπ’ ἀριθµόν 427 ὅστις ἐνάγει τούς ἀνεψιούς του, 1272
Ἀθανάσιον, ἀδελφόν αὐτοῦ καί µητέρα των.

1485

Ἰωάννης Ἰατρίδης. ἐνάγει τόν Χρίστον Σκορδούλην ὡς δεχόµενον
τόν υἱον τῆς Χατζῆ ∆ηµ. Ἀγαλλόπουλου εἰς τόν καφενέ του νά
παίζη παρά τῆς διατάξεως τῆς δηµογεροντίας.

1486

Ὀχυροµατοποιός Κάλανδρος. ἀναφέρεται περί τῶν στέρνων διά
τό διαχώρισµα αὐτῶν.

1487

Σπίλιος Μεοχίνης. ἐνάγει τόν Μιχάλη Ντουτζέρη περί τῆς µεταξύ
των δοσοληψίας

1488

Κυριάκος Γιάνης ἀπό Τζαφέραγα. ἐνάγει τόν Γιάννην καί
∆ηµήτριον Τριπολιτζιώτας περί 50 γροσίων καί ῥουχῶν του.

1489

Γεώργιος παππᾶ Παναγόπουλος. ἐνάγει τόν Νικόλαον
Παναγιωτόπουλον διά γρόσια ἀλεύρου ὀκάδων 165 πρός 32 ἐξ
ὧν ἔλαβε ὀκάδες 35 καλαµπόκι. /

1490

ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς. ἀναφέρεται περί τῆς
Γεώργενας Σανγκιότησας ἀδικηθήσης παρά τοῦ Θανάσι
Ντζαβάρα.

1491

Ἰωάννης Χατζῆ ∆. Ἀγαλλόπουλου. ἐξαιτεῖται τήν ἄφεσιν ἐκ τῆς
φυλακῆς ὁµολογῶν τό σφάλµα του.

1492

ἐπίτροποι τοῦ ἁγίου Γεωργίου. ἀναφέρονται περί
ἐξοικονοµήσεως τῆς ἐκκλησίας.

1493

ἐπίτροποι τῆς Παναγίας. ἐξαιτοῦνται ἐξοικονόµησιν ἑνός
ορφανοῦ ῥιφθέντος εἰς τήν ἐκκλησίαν ταύτην καί δοθέντος εἰς
µίαν πτωχήν γυναῖκα.

1494

Κυριάκος παππᾶ Ἀνδρικούλης. ἐνάγει τόν Νικόλαον τῆς
Λευθεράκενας περιβολάρην.

1292

1495

Βασίλειος Καρανεύτης. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἑνός πωλητηρίου
γράµατος δι’ ἀµπέλι στρ[εµµάτων] 4 1/2 ἠγόρασεν ἀπό τήν Ἀνθή
τοῦ Γ. Πλατύ κόρη.

1293

1496

Προσωρινός Ἀστυνοµος Ναυπλίου. ἀναφέρεται εἰς ἀπάντησιν τῆς
ὑπ’ ἀριθµόν 1271 περί τοῦ ἐναγοµένου Μιχ. Ντουτζέρη ἀπό τόν
Σπ. Μεοχίνι ὅτι ἀνεχώρησεν ἀλλ’ ἀγνοεῖται διά ποῦ φυγών χωρίς
διαβατηρίου.

6
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1497

διεύθυνσιν προσωρινοῦ διοικητοῦ Ναυπλίας. ὑπ’ ἀριθµόν 450.
τῆς Σωσάνας Σακελαρίου.

1498

Γεώργις Κιουλέρης. ἐνάγει τόν Γεώργ. Σκαρλατόπουλον διά
χρέος.

1499

Ἀναστάσιος Σεϊντιγιάννης. ἀναφέρεται κατά τοῦ Ἀξιωµατικοῦ
στρατιωτικοῦ Κυριακίδη διά ῥοῦχα ὁποῦ ἕνας ....ός του βαστεῖ.

1500

Σωσάνα Σακελαρίου. ἀναφέρεται κατά τοῦ Ἀνδριανοῦ
Καλαµατιανοῦ διά τήν προίκαν της καί λοιπά κατά τόν
κατάλογον. /

6

1501

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀναφέρεται περί τῆς τοποτηρητοῦ
Ναυπλίου ἀναφορᾶς μεθ’ ἧς συνοδεύει καί τήν τῆς Μαρίτζας
Ἀναγνώστου. Ἐπιστέλλων καί τάς ὅσας ἐπῆρε µαρτυρίας ἀπό
τούς περί ὧν ὁ λόγος.

1270,
1279

7

1502

Παν. Τζάκονας. ὁµολογεῖ τό πρός τήν δανείσασα αὐτόν χρέος του,
ζητεῖ τήν ἀπό τήν φυλακήν ἐλευθέρωσίν του, διά νά φροντίσῃ
περί τῆς πληρωµῆς του.

1289

1503

ἐπίτροποι τοῦ Ἁγίου Νικολάου. ζητοῦν νά µεταφερθῆ εἰς ἄλλο
µέρος ἡ περί τόν Ναόν ξυλική καί νά διαταχθῇ ὁ παρακαθήµενος
Καλαφάτης νά µή καταχρᾶται τά περί καθαρότητος.

1504

Κυριάκος παππᾶ Ἀντρίκολη. ζητεῖ νά προσκληθῶσιν Ἀνιφιῶται
τινες Πλατανῖται καί Χωνικιῶται διά νά τόν ἀποδώσουν ὅσον
γέννηµα τούς εἶχε δανείσῃ.

1290

1505

∆ιοικητής Ναυπλίας. ἐρωτᾶ ἐάν ὀ Ὀχυροµατοποιός Κάλανδος
θεωρεῖται καί ἤδη ἀναγκαῖος νά διαµένῃ εἰς τά χρέη του.

1291

1506

Μαριγώ Γεωργίου. ζητεῖ νά τήν ἐπιστραφῶσι ὅσα πράγµατά της
εὑρίσκονται εἰς χεῖρας τοῦ Ν. Κορακοπούλου.

1507

Κωνσταντινιά Φλεσόνυµφη. ζητεῖ νά ὑποχρεωθεῖ ὁ Χατζῆ
Πολίτης νά τήν ἀποδώσῃ τά γρόσια 50 ἐνοίκιον.

1508

Εὐφροσύνη Παν. Καρβελᾶ. αἰτεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐπίτροπος τοῦ Ν.
Πιλάλα ὁ ∆. Σαλταφέρος νά τραβήξῃ χέρι ἀπό τήν Ἰδιοκτησίαν της.

1509

Ἰωάν. Ἠλ. Φλέσιας. ζητεῖ νά τόν δοθῇ ἔγγραφη ἡ κατά τοῦ
Μικρουλόπουλου ἀπόφασις τῆς ∆ηµογεροντίας καί ἡ ἀνήκουσα
ἐγγύησις περί τῆς ἀσφαλείας τῆς ἰδιοκτησίας του. /

1510

Νικόλαος Μαυρούδης καί Βαγγέλης Νικότζης. αἰτοῦν
ἐπικύρωσιν συνυποσχετικοῦ των ἐγγράφου

1511

ὁ Ἡγούµενος τοῦ Αὐγοῦ Ἀγάπιος. αἰτεῖ νά τόν δοθῇ ἡ ἄδεια ν’
ἀπέλθῃ εἰς Αἴγιναν πρός τήν ἐκκλησιαστικήν ἐπιτροπήν ἤ νά
ὁδηγηθῇ περί τοῦ ποιητέου.

7
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1512

Ἰωάννης Τζουκαλαδέλης. αἰτεῖ τήν ἐπικύρωσιν µιᾶς
διδοµένης ὁµολογίας παρά τοῦ Ν. Μαγειρόπουλου καί Πέτρου
Σουµαρούµπα.

1281

1513

Χατζῆ Χρῆστος Καισσαρεύς καί Χατζῆ Σάββας Παπουτζής. αἰτοῦν
ἐπικύρωσιν συνυποσχετικοῦ των ἐγγράφου.

1282

1514

∆ιεύθυνσις ἀναφορᾶς ὑπ’ ἀριθµόν 460 τοῦ Ἀναγ. Ἰωάν. Ζέρβα
προβάλλοντος ὅτι περί τόν Κιουλουτεπέν εἶχεν ἀνοίξει ἐθν[ικήν]
χέρσον γῆν, καί ὅτι ἤδη ἐνοχλεῖται ἤδη ἀπό τόν παππᾶ
Σακκελάριον κ.τ.λ..

1515

∆ηµ. Βάθυς καί Ἀναγνώστης Μπολάσης πρός τό ∆ιοικητήριον
Ναυπλίας. αἰτοῦν νά τοῖς δοθῇ ἄδεια νά καλλιεργήσουν γῆν
ἐθνικήν εἰς τήν ἐπαρχίαν Ναυπλίου.

1516

∆ιοικητής Ναυπλίας. διευθύνει ἀντίγραφον διαµαρτυρήσεως
ὑπ’ ἀριθµόν 411 κατά τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίου τοῦ Γεωρ.
Κωνστ. Πετζιώτου.

1517

Θεόδ. Μερίκας. ἐνάγει Λαλουκιώτας τινας νά τόν ἀποδώσουν
ὅσον κριθάρι τούς εἶχε δανείσει.

1288

1518

Σπῦρος παππᾶ Ἀλεξόπουλος. ἀπολογούµενος δι’ ὅσα ἀνέφερε
κατ’ αὑτοῦ ὁ Γιάν. Γεωργόπουλος διαµαρτύρεται ἐναντίον του.

1285

8

1519

Παναγιώτενα Κουµούτζενα. ὅτι τήν ἔδιδον τό πρότερον δύω
µερίδας ἄρτου, καί ἤδη ἐπειδή τῆς ἀφῃρέθησαν, καταφεύγει εἰς
τήν προστασίαν τῆς ∆ηµογεροντίας. /

8

1520

Πετροῦ Μεναρτζακλῆ. ἐλεεινολογεῖ τήν ἀθλίαν της κατάστασιν
καί ἐξαιτεῖται µερίδων δόσιν.

1521

Φώτενα Λαζόπουλου. ὅτι τῆς ἐδίδοντο πρότερον µερίδες, ἤδη τήν
ἐκόπησαν, καί ζητεῖ τήν ἐξακολούθησιν τῆς δόσεως.

1522

Νικ. Θαλασσοχώρης κλήτωρ τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης. ὅτι δέν
τόν ἐξαρκεῖ τό µηνιαῖον του καί ζητεῖ ἐπαύξησιν τοῦ µισθοῦ του.

1523

Ἰωάν. Τζουκαλαδέλης. αἰτεῖ ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς του τῶν
14 Ἰανουαρίου.

1524

Μαρτυρικόν Φώτενας Λαζοπούλας καί θυγατρός της. ὅτι οἱ
ἄνδρες αὐτῶν ὑπέρ πατρίδος ἀπέθανον καί ὅτι εἶναι ἄξιαι ἐλέους.

1525

Ἀστυνοµία Ναυπλιου. ἐγκλείει ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τοῦ Ἰωάν.
παππᾶ Ἀλεξόπουλου αἰτοῦντος νά µεταφέρῃ πετρίνους τινας
Κάσσας µιᾶς θύρας εἰς τήν ἰδιοκτησίαν του.
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1526

∆ιοικητήριον Ναυπλίας. διευθύνει ἀναφοράν τοῦ Ἰωάν.
Τολιόπουλου, ἀναφέροντος ὅτι ἀδικεῖται ἀπό τόν Γ. Φικιώτην
κ.τ.λ. δι’ ὅσην ἔµελλε νά τόν κάµῃ σταφίδα κ.τ.λ..

1527

Νικόλ. Κανελόπουλος. αἰτεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ µαστρο Κωνσταντής
Σιρµακέζης νά τόν ἀποδώσῃ τρία ∆ουσέκια τά ὁποῖα τόν εἶχε
1307
δώσει µε πιρνοκόκκι.
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1528

πολῖται τινες τοῦ Ναυπλίου. περί τῆς ἁρπαγῆς τῆς θυγατρός τοῦ
Σωτ. Ἰωάννου.
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1529

Ἀδριανός Καλαµατιανός. ἀπολογεῖται δι’ ὅσα τόν ἐνάγει ἡ
Σωσάνα Σακελλαρίου.

1530

∆ηµογεροντία Ἁγίου Πέτρου. ὁτι ἡ ὑπόθεσις τῶν ἰδιοκτητόρων
τοῦ Τζιβερίου περί τῶν ἐν αὐτῷ βοσκηµάτων ἀνεφέρθη εἰς τήν
ἐπί τῆς Οἰκ[ονοµίας] ἐπιτροπήν.

1531

Θεοδωροῦλα Πατραῖα. ὅτι τήν εἶχε προµηθεύσει ὡς ἄνδρα της
ἕν ὑποκείµενον ἄγνωστον ἡ Γεώργενα Τζαρουχοῦ καί ὅτι τήν
ἐγέλασε ἀφ’ οὗ ἔλαβεν ἀρκετά πράγµατά της. /

1532

ἐπίτροποι τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατά Καζάκη
τινος, καί µοναχοῦ ὅτι προξενοῦν ἀκοσµίαν εἰς τήν ἐκκλησίαν.

1533

Σακκελάριος Κακκάνης. ὅτι ἐκαθάρισε τήν χέρσον καί ὅτι
ἐνοχλεῖται παρά τινος Ἀναγνώστ.[ου] Ζέρβα.

1534

Γαρουφαλιά Πέτρου Μπουργιουτόπουλου. κατά τοῦ
ἀνδραδέλφου της διά τό ἥµισυ ἀµπέλι τῆς ἰδιοκτησίας της.

1535

Βαγγέλης Νικότζης καί Νικολ. Μαυρουδής. ὅτι ἐσυµβιβάσθησαν
µεταξύ των καί νά ὁµιληθοῦν οἱ κύριοι ῾Ρῆγας Παλαµήδης καί
Βάρβογλης νά τοῖς δώσουν τά ἔγγραφα.

1536

Νικολ. Κορδίας. ὅτι ἔχει νά λαµβάνει χρήµατα τινα ἀπό
Θεόδωρον τινα µοναχόν, καί παρακαλεῖ νά ὑποχρεωθῇ εἰς τήν
ἀπόδοσιν.

1537

Ἀναγνώστης Χρηστόπουλος καί Γ. Κοτσάκης. ἐνάγουσι τούς
∆αλαµαναριώτας ὅτι ἔχουν νά λαµβάνουν πολλά ἐθν[ικά]
δικαιώµατα.

1538

Γεώργ. Μικρόπουλος. ζητεῖ τήν ἀπό τόν γυναικάδελφόν του
Φλεσόπουλον ἐκφυλάκισιν, καί ὑποµονήν διά τό χρέος του.

1539

Βασίλειος Μπρούσαλης. ὅτι ἐδάνεισεν Ὑφαντήν τινα γρόσια 292
µέ διορίαν 10 ἡµερῶν, καί ὅτι ἤδη ἀπαντᾶ δυσκολίας.

1540

Ψωµάδες Ναυπλίου. αἰτοῦν νά προσδιορισθῆ τακτικῶς ἡ τιµή
τοῦ ψωµιοῦ.

11
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Ἰωάν. Τζουκαλαδέλης. διαµαρτύρεται κατά τοῦ Ν. Μπόν καί
αἰτεῖ νά κοινοποιηθῶσιν εἰς ἀµφότερα τά µέρη ἀντίγραφα τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

1542

∆ιοικητής Προσωρινός Ναυπλίου. παριστένει τήν µεγάλην
ἀνάγκην ἀχύρου εἰς τό Ἄργος διά τό τακτ[ικόν] ἱππικόν.

1543

Κωνστ. Γεροστάθη. ζητεῖ ἐπικύρωσιν ἴσου γράµµατος τινος
τοῦ κυρίου Πανούτζου Νοταρᾶ γεγραµµένον ἀπό Πέζες 1827
Νοεµβρίου 18. /

1544

Ἰωάννης Τολιόπουλος. ὅτι ἀδικεῖται ἀπό τόν Σπῦρον Γιαννούλην
Φικιώτην καί ζητεῖ ἀποζηµίωσιν.

1545

Βαγγέλης Νικότζης καί Νικόλ. Μαυρουδῆ. ἀποκαθιστῶσιν
ἐπίτροπόν των τόν κύριον Ἀθαν. Κουγιᾶν καί ζητοῦν νά
ἐπικυρωθῇ τό ἐπιτροπικόν των.

1546

∆ηµογεροντία τῆς Τριπολιτζᾶς. προσκαλεῖ νά θεωρηθῇ ἡ τοῦ
Ἀναγνώστου Καρκαζᾶ µετά τινων ἐνταῦθα διαφορά του.

1547

Ἀθαν. Σέκερης. ἀναφέρει ὅσα κατ’ αὐτοῦ ἔκαµεν ὁ Στάθης
Μπακάλης, καί ὅσα ἐνώπιον τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης ἐξέµεσε
κατ’ αὐτοῦ ὁ Βαλσαµῆς.

1548

Ἰωάννης παππᾶ Καλός. ὅτι ἔχει νά λαµβάνῃ ἀπό τόν κύριον
Σταῦρον Παππᾶ, καί ζητεῖ νά ὑποχρεωθῆ εἰς τήν ἀπόδοσιν. ἐάν
ἀντιτείνει διαµαρτύρεται ἐναντίον του.

1549

∆ιοικητής Ναυπλίας. ἀριθµός 503. εἰδοποιεῖ τῆς κυβερνήσεως
τήν ἀπόφασιν περί τῆς παρακειµένης ἐθνικῆς οἰκίας εἰς τήν τοῦ
κυρίου Μιαούλη, διά νά ἐνεργηθῆ.

1550

∆ιοικητής Ναυπλίας. 551. διευθύνει ἀναφοράν τοῦ Ἀναγ. Ἰωάν.
Ζέρβα ἀναφεροµένου ὅτι ἐνοχλεῖται ἀπό τόν παππᾶ Σακκελάριον
νά καλλιεργήση γῆν ἐθνικήν.

12

1551

Παναγιώτης Τζάκωνας. ἀσθενής ὤν ὑπό φυλακήν ζητεῖ ν’
ἀπολυθῇ τῆς φυλακῆς.

13

1552

ἷσον καταλόγου τῶν ὅσων ἐδάνεισαν τήν χρηµατιστικήν
Τράπεζαν ἐκ τῶν πολιτῶν τοῦ Ναυπλίου.

1553

Κυριάκος Λιάτας, Ἀναστάσης Μελάς καί Λυγουριᾶται. ὅτι οἱ
βόσκοντες εἰς τάς ἰδιοκτησίας των ποίµνια δέν τούς πληρώνουν
τό τοπιάτικον.

1554

Ἀναγνώστης Καρκαζής. κατά τοῦ ποιµένος τοῦ Βαλσαµῆ κ.τ.λ. διά
1324
τινας προβατίνας.
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Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή. 27 . περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ
Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τοῦ Αὐγοῦ. /
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1556

∆ιοικητής Ναυπλίας. ἐγκλείει τήν περί Βαλσαµῆ γενοµένην παρ’
αὐτοῦ ∆ιαταγήν τῆς φυλακώσεώς του.

1557

Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή. 40. ἐπιστρέφει τἀ ἔγγραφα τῆς
ὑποθέσεως τοῦ ἡγουµένου τῆς Μονῆς τοῦ Αὐγοῦ διότι δέν ἔχει
ἐπί τοῦ παρόντος καιρόν νά ἐντρίψῃ πρός ταῦτα καί εἰς τήν
ἐπιστροφήν της θέλει θεωρηθῶσι κ.τ.λ..

1558

Παναγ. Φλεσσοποῦλα. παρακαλεῖ ν’ ἀπολυθῇ τῆς φυλακῆς ὁ
ἄνδρας της Μικρόπουλος δι’ ὅσα ἀπό τόν ἀδελφόν της ἐνάγεται.

1559

Γεώργ. ∆ιαµαντόπουλος. αἰτεῖ ἀντίγραφον τοῦ ἐµµαρτύρου
γράµµατος τοῦ Κυρίου Κανέλλου Καστόρχη, πρός ὁδηγίαν του
κ.τ.λ..

1560

Ἀναστάσιος Κολιτζιρίκος. ζητεῖ νά προσκληθοῦν οἱ Γεώργιος
Μπιτίνης ἀπό Ντζαφέραγα Κωνσταντίς Νικολάκενας, Πανάγος
Βλάχος καί Μήτρος Βαρδής εἰς ἀπόδωσιν τῶν ποιµνίων καί
Αἰγῶν του τῶν παρ’ αὐτῶν κλευθέντων.

1561

Ἐλεοῦσα Κ. Μπιλάλη. κατά τῆς ἀνδραδέλφης της ὅτι τήν ἠπάτησε
λαβοῦσα τό ...ζύκι της καί ἐναποθέσασα ἀντί τοῦ Χαϊµαλίου
1325
ἐνέχυρον δι’ ὅσα ὁ ἄντρας της εἶχε δανεισθῆ.

1562

Γιαννακός Γεωργόπουλος. ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1285 κατ’
αὐτοῦ ἀναφορᾶν τοῦ Σπύρου παππᾶ Ἀλεξόπουλου.

1563

Σουσάνα Σακελαρίου. ἀπολογεῖται εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1299 κατ’
αὐτῆς Ἀναφορᾶν Ἀνδρέου Καλαµατιανοῦ

1564

Σταµατοῦλα τοῦ Θεοδωρή. ζητεῖ ἐκ τοῦ µοναστηρίου τοῦ Αὐγοῦ
νά τῆς δίδεται ὁ ἐτήσιος τόκος τῶν χρηµάτων ὧν ἐδάνεισε ὁ
ποτέ Ἀδριανός Κωνσταντίς τό µοναστήριον τοῦ Αὐγοῦ πρός
ἀνατροφήν τοῦ παιδίου του ὅντινα τόκον καί προηγουµένως τῆς
ἐδίδετο

1565

Γιαννάκις Τολιώπουλος. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Γιαννούλη
Φικιώτη µή θέλωντος νά δεχθῇ ἐραιτοκρισίαν. /

1566

∆ιοικητής Ναυπλίας . ∆ιευθύνει ἀναφορᾶν τοῦ ∆ηµητρίου Λύµα
Χίου συνοδευοµένη µέ ἀναφορᾶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς
ὅπως εἰδοῦσα τά δίκαιά του ἡ Ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία αὕτη
ἐνεργήσῃ κατά τό δίκαιον.

1567

Π. Ι. Κοτήρα. ἐνάγει τόν Π. Γεραρή ἤ νά ὑπογράψῃ τάς
συναλαγµατικάς ἤ νά καθυποβληθῇ εἰς διαδικασίαν,
διαµαρτυρούµενος ἐναντίον του µή στέργοντος ταῦτα.
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Ἑλένη Στέργενα. Αἰτᾶ νά προσκληθῶσιν οἱ κύριοι Ἀναστάσιος
Πιτολιάνου καί Παναγιώτης Σαγιάκης εἰς τήν ἀπόδωσιν τῶν παρ’
αὐτῶν κρατουµένων πραγµάτων της.

1569

Β. Γεωργιάδης. Παραιτούµενος τοῦ ἐπαγγέλµατος τοῦ
Προ[σωρινοῦ] Γραµµατέως µέ τήν ἀνήκουσαν εὐχαρίστησιν δι’
ἐνδειξίν του ἔγγραφον.

1570

Ἡ ἐπί τῶν ὑδάτων τῆς πόλεως Ναυπλίου Ἐπιτροπή. ὅτι τά ἐκ τῶν
πολιτῶν συνεισφερθέντα χρήµατα δέν ἐξαρκοῦν πρός ἐπισκευήν
καλήν τῶν ὑδραγωγίων καί βρύσεων καί νά ἀναφερθῇ ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη ὅθεν δεῖ εἰς ἐκπλήρωσιν τῶν χρηµάτων ὅσα
περαιτέρω τῶν συναχθέντων χρειάζονται.

1571

Κολέν Γάλλος ὁ ἐν τῇ ὁπλοθήκῃ τοῦ Αἰγιαλοῦ εὑρισκόµενος.

1572

Ἡ ἐπί τῶν ὑδάτων τοῦ Ναυπλίου Ἐπιτροπή. ὅτι µία τῶν
συναριθµηµένων εἰς ἐπισκευήν Βρύσεων κεῖται καί εἰς τόν
πλάτανον ἐπί τῆς ὁποίας ὁ Κ.[ύριος] Σπῦρος Παππᾶ Ἀλεξόπουλος
ἐπισκευάζει οἰκίαν του καί εἰδοποιεῖ νά ἐξετάσῃ ἡ ∆ηµογεροντία
αὕτη ἄν συµπεριλαµβάνεται καί αὐτή εἰς τήν ἐκ τῆς ἐκποιήσεως
ἀγορασθεῖσαν παρ᾽ Αὐτοῦ οἰκίαν.
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1573

Π. Τζακήρις. Ἐνάγει τόν Ἀθανάσιον Γουλέρµον καί Χαράλαµπον
Ζέγγελην νά τόν δόσωσι τάς κατά τό συµφωνητικόν ἔγγραφον
µένουσας νά λάβῃ 195 ὁκάδας ἀλεύρι καί νά ἐξακολουθοῦν
νά τοῦ δίδουν καί τό λοιπόν ἕως οὗ ἡ µεταξύ των συµφωνία
διαλυθῇ. /

14

1574

Νικόλαος Μπόν. Ἀπαντά εἰς τήν κατ’ αὐτοῦ διαµαρτύρησιν ὑπ’
ἀριθµόν 1541 τοῦ Ἰωάννου Τζουκαλαδέλη.

1575

Ἰωάννης Ζαφειρόπουλος. Αἰτεῖ ἐγγράφως νά τῷ δώσῃ ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη ἥν ἔδωκεν εἰς τόν Μιτζόπουλον προθεσµίαν
εἰς ἀποπλήρωσιν τῶν ὅσων χρεωστᾶ εἰς τήν χήρα Θεοφάνη
Γεωργίου.

1576

Ἀθανασοῦλας καί λοιποί ὤντες εἰς φυλακήν παρά τοῦ Γ.
Ὀρφανοῦ. Αἰτοῦν τήν ἀποφυλάκωσίν των ἀφ’ οὗ δώσουν
ἐγγύησιν.

1577

Ἰωάννης παππᾶ Καλός. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Σταύρου
Παππά µή ἀποδίδωντος εἰς τήν προθεσµίαν τά χρήµατά του κατά
τήν εἰς χείρας του ὁµολογίαν τοῦ ἰδίου.

1578

Π. Μ. ῾Ροµπινσόν. Αἰτεῖ νά ἐνεργηθῇ τό ὑπ’ ἀριθµόν 140 Η´
Ψήφισµα, ὡς κύριος πλοίου.
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1579

Ἡ Ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Ἄργους. Ἐγκλείει τήν ὁποίαν
µαρτυρίαν ἔγγραφον ἔλαβεν παρά τοῦ Εὐθυµίου µοναχοῦ διά
τήν ὑπόθεσιν τῆς Γαριφαλιᾶς τοῦ Πέτρου Μπουριώτη µετά τοῦ
Ἀνδραδελφου της Κυπριανοῦ.

1580

Νικόλαος Χαλασοχώρης. Αἰτεῖ παρά τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης
τό ἐπίλειπον τοῦ µισθοῦ του.

1581

Κυριάκος Γιάννης Κιζούασης καί Γεροµήχος. ὅτι οἱ Γιάννης
Παρογκιώνης καί Νικόλαος ∆ρεγάτης τούς ἐνοχλοῦν θέλωντες
νά τούς ἐκβάλλουν ἐκ τῆς οἰκίας των νά διαταχθοῦν λοιπόν νά
παρουσιασθοῦν καί νά ἀπολογηθοῦν ἐνταῦθα.

1582

Κωνσταντῖνος Σταύρου. Ἐνάγει τόν Μάστρο Εὐαγγέλην
Τζοβαϊρντζή ὅτι τοῦ κατακρατεῖ τά πρός αὐτόν ἀνήκοντα
δικαιώµατα δουλεύσας ὑπ’ αὐτόν τρεῖς µῆνας. /

1583

Γιάννης Χρηστοφόρου, διά τόν Ἀναγνώστην Τασσόπουλον
καί Τάσσον Ταγαρᾶν ὁ πρωτοπαππας Μπολίνες. ζητοῦν νά
ἐπικυρωθῇ τό συνυποσχετικόν τους διά νά θεωρήσουν τήν
διαφοράν των οἱ κύριοι Κ. ∆οῦκας καί Σ. Παππά Ἀλεξόπουλος.

1584

Ἀναγνώστης Τασσόπουλος, Τάσσος Ταγαράς. ὅτι ἔστερξαν µέ τόν
ἀντιφερόµενόν των Γιάννην Μαµήν Λεβαδίτην νά κριθοῦν δι’
αἱρετοκρισίας.

1585

Γ. Χατζῆ Ἀθανασίου. Ἐνάγει τόν Σπύλιον Μεοχύνη ὅτι τοῦ
χρεωστεῖ ὡς ἔγγυστα ἑκατόν πεντήκωντα γρόσια καί νά
προσκληθῇ εἰς τήν πληρωµήν αὐτῶν κατά τήν ὑπόσχεσίν του.

1586

Ν. Πονηρόπουλος: καί λοιποί. Ενάγει τούς βόσκωντας τά ποιµνιά
των εἰς ἰδιόκτητον του γῆν καί µή θέλωντας πληρῶσαι τά
δικαιώµατά του24.

1587

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει ἀναφορᾶν τοῦ
παππά Κυρίλλου καί Ἠλίου Κατζά ἵνα διατάξῃ ἡ ∆ηµογεροντία
αὕτη τούς αἰτοῦντας δικαιώµατα Βοσκῆς νά µήν ἐνοχλοῦν τούς
διαληφθέντας.

1588

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τῶν
Κυριατζίς ῾Ρονιότης, Ἀναστασίου Καρνέζη Συλιµιώτη, Ἀνδριανοῦ
Ντόρη Σαµιώτης καί Σπύρος Σαγκιώτης, ἵνα ἐνεργήση ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη κατά τήν ὑπ’ ἀριθµόν 557 διεύθυνσιν τῆς
∆ιοικήσεως ταύτης καί περί τῶν ἀναφεροµένων.
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Αὔξ[ων]
ἀριθµός
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

24 Οι λέξεις «καί λοιποί» έχουν προστεθεί εκ των υστέρων. Έτσι, δικαιολογείται ο ενικός
αριθμός του ρήματος που ακολουθεί.
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[15] 1589

Ἀναστάσιος Νικολάου. Ἐνάγει τούς Γιαννάκην Πετρόπουλον καί
Βαβιόπουλον, χρηµατήσας θυροφύλαξ κατά τό 1827 ἔτος εἰς τό
Νοσοκωµίον τῆς πόλεως ταύτης καί αὐτοί ἐπιστᾶται ὤντες δέν
τόν ἐπλήρωσαν γρόσια τεσσαράκωντα µένωντα ἀπό µισθόν του. /

18

1590

Π. Ζωγράφος. Αἰτᾶ ἐπικύρωσιν τινός ἐπιτροπικοῦ του

1591

Ἀναστάσιος Καπλάνης καί Γαζίς Καλιγιάννης. Αἰτοῦν νά
ἐπικυρωθοῦν δύω συµφωνητικά ἔγγραφά των.

1592

Γεώργιος Ἀγαλλώπουλος. Ἐνάγει τόν Ἀθανάσιον Γκοῦµα ὅτι τοῦ
κατακρατεῖ ζῶα τινά καί ποίµνια ἅτινα τοῦ ἔδωσε νά τά βόσκει.

1593

Γιαννάκης Καρδαρᾶς. Ὅτι ὁ Ντζανής Καντιλόρου τόν ἠπάτησε µή
δώσας αὐτῷ τάς παστᾶς παλαµίδας ἅς ὑπεσχέθη.

1594

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ὤν εἰς φυλακήν τρεῖς µῆνας παρά
τῆς Εκ[τάκτου] Επ[ιτροπείας] Ἀργολ[ίδος] διά χρέος του τινά, Αἰτᾶ
νά ἀφήσῃ ἐγγυητήν καί νά ἀπελυθῇ τῆς φυλακῆς.

1595

Βασίλειος Σοβατζής, Χαντζῆ Παναγιώτης, Νικόλαος, καί Σιδερής.
Ἐνάγωσιν τόν τέκτωνα Μαστρογιανακόν Σµυρναῖον, ἐπειδή
κατακρατεῖ τινά ἡµεροµίσθια αὐτῶν.

1596

Κανέλλος Σπύλιου. Ἐνάγει τόν Νικόλαον Σάλαν ὅτι τόν
κατακρατεῖ γρόσια 50.

1597

∆ηµογεροντία Κάτω Ναχαγιέ. περί τῶν βοδίων τοῦ Ἀθανασίου
∆ιαµαντοπούλου, τά ὁποῖα τόν ἐκλεψαν ἀπό τό ποίµνειόν του.

1598

Ἰωάννης Κολοκοτρώνης. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν µαρτυρικοῦ περί τῆς
περιουσίας του.

1599

Ὁ ἐπί τῆς Ἀγορανοµίας ∆ηµο[γέρ]ων. Αἰτεῖ ἐγγράφως τά
ὅσα ὁ Τζακήρης ἐρωτηθείς παρά τοῦ ἰδίου ἔµπροσθεν τῆς
∆ηµογεροντίας ταύτης ὁµολόγησεν.

19

1600

∆ηµήτριος παππά Ἀλεξόπουλος, Γεώργιος Σουδενιώτης, Γεώργιος
Καρλετόπουλος, Γ. Πετρόπουλος, καί Ἀθανάσιος ∆ηµόπουλος.
Αἰτοῦν προσθήκην τῆς τιµῆς τοῦ µαύρου κρασίου Ἀργήτικου. /

19

1601

∆ηµήτρενα Βαρίκενα. ∆ιά τοῦ Θωµα Φιλίππου. Αἰτεῖ νά διορίσῃ
ἡ ∆ηµογεροντία αὔτη τέκτωνας διά νά ἐπέλθωσιν καί νά
θεωρήσωσι ἕν µέρος τῆς οἰκίας της ἄν ἐγγίζῃ κριµνισµοῦ.

1602

Ἀθανάσιος Ζέρας καί Ἀνδριανός Κάκαρης. ἐνάγωσι τούς
Θεοφάνη Καβαθᾶ, Ἀντώνιον Ντόκου, ∆ηµήτριον ῾Ροµελιώτην,
Γιαννάκη Λιγουριάτη Καλόγηρον καί ἄλλους ὅτι τά ζῶα των
ἐκατέστησαν ἄχρηστα τά σπαρµένα χωράφια των καί διά τά
ὁποῖα ζητοῦν ἀποζιµίωσιν.

19

20
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Χαράλαµπος Σπυρόπουλος. Αιτεῖ νά κραχθῇ ὁ
Καρανικόλας ῾Ράπτης καί νά τῷ ἀποδώσῃ τά ἀπό γαϊτάνια
χρεωστούµενα γρόσια ἑκατόν πενήντα.

1604

∆ηµήτριος Σαχτούρης. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Ἀναγνώστης
Καραγιανόπουλος εἰς ἀπόδωσιν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του.

1605

Κανέλος Καστόρχης. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Γ.
∆ιγενοπούλου καί Παναγιώτη Καντηλόρου δι’ ὅσας ζηµίας
ἤθελον τόν ἀκολουθήσῃ ἐκ µέρους τούτων καί τοῦ Ἀθ.
Παπαθανασόπουλου, εἰς τόν ὁποῖον ἐπώλησε τό µερίδιον τῆς
ἐνοχῆς του εἰς τάς προσόδους Μπέλεση καί οὗτοι δέν τόν
παρεδέχθησαν. ὅρα ἐξ[ερχόµενα].

1606

Ἀθανάσιος Πατραῖος. Αἰτεῖ νά σταλῇ ἄνθρωπος ἐξ ἐπίτηδες νά
θεωρήσῃ τήν πάχτωσιν τοῦ παρά τούς Σαγγιώτας χαλασθέντος
περιβολίου του καί ἑποµένως νά εἰδοποιήσῃ τήν ∆ηµογεροντίαν
ταύτην διά νά βιάσῃ αὐτούς νά τόν ἀποζηµιώσουν.

1607

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει ἀναφορᾶν
τοῦ Λάµπρου Κωνσταντινίδου, ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη
προσκαλέσῃ τόν ἐναγόµενόν του, καί ἐξετάσασα τήν ὑπόθεσίν
του νά ἐνεργήσῃ κατά τό δίκαιον. /

21

1608

Μανόλης Ἀντωνίου. Ἐνάγει τούς ποιµένας τοῦ χωρίου Χόνικα
ὅτι τά ποίµνιά των κατέφαγον τό χωράφι του ὄν σπαρµένον ἀπό
σιτάρι καί Αἰτεῖ ἐκ τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης νά προσκληθῶσιν
οἱ ποιµένες οὗτοι εἰς τήν ἀποζηµίωσιν του.

21

1609

Μανόλης Ἀλεξίου. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Ἀναστάσιος
Καρακοβουνιώτης εἰς τήν πληρωµήν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του.

1610

Γιαννούλης Φικιώτης. Ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1346
διαµαρτύρησιν ἐναντίον του, τοῦ Γιαννάκη Τολιώπουλου.

ὅρα
1362
καί
1363

1611

Σταῦρος Παππάς. Ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1577
διαµαρτύρησιν ἐναντίον του, τοῦ Ἰωάννη Παππάκαλοῦ.

ὅρα
ἐξ[ερχόµενα]
1359
καί
1360

1612

Θεµιστοκλῆς Ζωγράφος. Ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικῆς τῆς
Αἰκατερίνης καί Περικλέους Ζωγράφου εἰς τόν Θεµιστοκλέα καί
ἑτέρου ἐγγράφου τῆς Αἰκατερίνης Ζωγράφου πρός τόν ἴδιον.

1365,
1366

1613

Ἀντώνιος Γιαπιντζής. Ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἑνός ἐπιτροπικοῦ.

1361

21

22
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[22] 1614

Ἀναστάσιος Μπιτολιάνος. Ἀναφέρεται κατά τοῦ Παναγιώτου
Ναούµ ἐξαιτῶν νά θεωρηθῇ ἡ µεταξύ των διαφορά δι’
αἱρετοκρισίας.

25

1615

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. νά προσκαλέσωµεν τούς ὅσοι
ἔλαβον διά τά βοσκήµατα παράνοµα δικαιώµατα, νά ἀποδώσουν
ὀπίσω ἀφήνοντας καί εἰς τά ποίµνια ἐλεύθερην εἰς τό ἑξῆς τήν
νοµήν.

1616

Ὀχυροµατοποιός Κάλανδρος. ἀπαντᾶ εἰς τήν 1364 διάταξιν τοῦ
Καταστήµατος τούτου δίδων τήν περί ἧς διετάχθη νά θεωρήσῃ,
γνώµην του.

1617

Γιάννης Ἀντωνίου Νίτης διοικητής ἑνος µαρτίγου. ἐξαιτεῖται
ἐπικύρωσιν ἑνός µαρτυρικοῦ του τό ὁποῖον τό δίδει εἰς τόν ἐν τῷ
µαρτίγῳ εὑρεθέντα ἔµπορον Χρῆστον Καβάννην Αἰνίτην. /

25

1618

Γεώργιος Μιχαήλ. ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἑνός µαρτυρικοῦ
δοσµένου πρός αὐτόν παρά τῶν Νικολ. Σπιλιότη, Παναγ.
Ἀλεξανδρόπουλον, καί Παῦλον Ζώην.

25

1619

ὁ ∆ιοικητής Ναυπλίου. ∆ιευθύνει ἀναφοράν τοῦ Α. Λόντου
προσκαλῶν νά πληροφορήσῃ ἡ ∆ηµογεροντία τό ∆ιοικητήριον
περί τῶν Ταλλήρων τά ὁποῖα µεσεγγυήθησαν παρά τοῦ Π. Γκίκα.

25

1620

οἱ ἐνοικιασταί τῶν χωρίων ∆αλαµανάρας καί λοιπῶν.
∆ιαµαρτύρονται κατ’ ἐπανάληψιν κατά τῶν κατοίκων τῶν
χωρίων τούτων.

1621

οἱ ἴδιοι. Παρακαλοῦν νά ἐξετασθῶσιν οἱ κάτοικοι οὗτοι κατ’ ἰδίαν
ἕκαστος περί τοῦ ποσοῦ τῆς ἰδιοκτήτου Γῆς των.

1622

Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος. Παραπονούµενος περί τοῦ Χρήστου
Κεραµήδα καί λοιπῶν διά τήν ἀταξίαν τήν ὁποίαν ἔκαµον τήν
παρελθοῦσαν ἑσπέραν εἰς τήν οἰκίαν του καί ζητῶν ἱκανοποίησιν.

1623

Γεώργιος Γ. Ἀφιώνη, διά τοῦ ∆ηµητρίου Μερίκα. παρακαλεῖ νά
ὑποχρεωθῇ ὁ Γιάννης Μάγειρος νά τόν δώσῃ ὅσα πράγµατα τοῦ
πατρός του Γιαννάκη Ἀφιώνη κατακρατεῖ.

1624

Χαράλ. Μιλιάνης. ζητεῖ νά διοµολογήσουν οἱ ποµένες ὅτι δέν
ἔλαβε τίποτε παρ’ αὐτῶν καταχρηστικῶς καί ἐπιµένῃ εἰς τό νά µή
στερηθῇ τά δικαιώµατα τῆς ἰδιοκτησίας.

1625

∆ιοικητής Ναυπλίας. Προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν νά
καταστρώσῃ ὀνοµαστικόν κατάλογον τῶν ∆ηµογερόντων τῶν
χωρίων τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου καί νά τόν πέµψῃ πρός τό
∆ιοικητήριον.

1626

ὁ ἴδιος. Προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν νά χορηγήσῃ τό
∆ιοικητήριον µέ ἀκριβεῖς πληροφορίας περί τοῦ ἀκαλλιεργήτου
Βάλτου εἰς ∆αλαµανάραν.
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26

1627

∆ηµάκης Ἰεροµνήµων, Γιαννάκης Χαντζῆ Πέτρου καί Π.
Ἀναγνωστόπουλον. Αἰτοῦν νά τούς δοθῇ ἐπισήµως ἡ ἔκθεσις τῶν
περί τοῦ Ἐµµανουήλ Βαλσαµή συµβάντων. /

1628

τά ∆ηµογεροντικά δύω µέλη ∆. Θεοδωρόπουλος καί Α.
Λιατόπουλος. ἀποκρινόµενοι εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1369
πρόσκλησιν ἐγκλείουσι καί τόν ὀνοµαστικόν κατάλογον τῶν
∆ηµογερόντων τῶν χωρίων τῆς Ἐπαρχίας Ναυπλίου.

1629

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν παρά τῆς
Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος] διευθυνθεῖσαν πρός αὐτόν ἀναφορᾶν τῆς
Εὐγενίας ἐκ Κρήτης ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη ἐξετάσασα τά ἐν
αὐτῇ διαλαµβανόµενα καί ἄν οὕτως ἔχωσιν νά πορίζεται ἐκ τῶν
εἰσοδηµάτων τοῦ Ἀναστασίου Μόστρα.

1630

Φ. Γ. Κανελλόπουλος. Ἀναδιαµαρτύρεται ἐκ δευτέρου ἐναντίον
τῶν Νίκα καί Ξένου.

1631

Νικόλαος Σιοῦτος. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐγγράφου περί τινός
πλοιαρίου.

1632

Ἰωάννης Ζαφειρόπουλος. Αἰτεῖ ὅτι ὁ κατοικῶν εἰς τήν ἰδιόκτητών
του οἰκίαν Κοσµᾶς νά ἐκκενώσῃ αὐτήν ὅσον τάχος ἐπειδή ἡ ἐν
αὐτῇ διατριβή του τόν ζηµιοῖ µεγάλως.

1633

Χαντζί Πανάγος καί ∆ηµήτρις Μανουσαλής. Αιτοῦν τήν
ἐπικύρωσιν ἑνός συνυποσχετικοῦ ἐγγράφου των.

1634

Γ. Μᾶρκος Παβανόπουλος. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν ἑνός Συµµαρτυρικοῦ
ἐγγράφου καί ἑνός Βαπτιστικοῦ του.

1635

Ἰ. Ἰατρίδης, Κανέλλος Καστόρχης, Χαντζί Νικολής Μανόλης
Πολίτης. Αἰτοῦν νά κριµνισθῇ µία καµάρα ἐγγύζουσα τόν
κριµνισµόν φοβούµενοι µήπως αἰφνιδίως κριµνισθείσα κτυπήσῃ
κἀνένα τῶν πλησίων. /

1636

Μανόλης Ἀντωνίου. Αἰτά νά προσκληθῇ ὁ παππά Παναγιώτης
εἰς τήν ἀπόδοσιν τοῦ δικαίου του.

1637

Γαριφαλιά τοῦ Πέτρου Μπουριώτη. Αἰτεῖ νά τῆς δοθῶσι τά
ἀνήκωντα ἔγγραφα τά ὁποία συντείνουσιν εἰς τήν µεταξύ της καί
τοῦ ἀνδραδέλφου της Κυπριανοῦ ὑπόθεσιν πρός παντοτεινήν της
ἀσφάλειαν.

1638

Ἀγγελική Παναγιώτου Σµυρναῖα. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ἡ Σύζυγος
τοῦ παππά Γεωργίου Ξήνου εἰς τήν ἀπόδοσιν τοῦ πρός αὐτήν
ἐνεχειρου της.

1639

Εὐστράτιος Γεωργίου. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν δύω ἐµµαρτύρων του.

26

26

27

27
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Σπυρίδων Μεταξᾶς. Αἰτεῖ τά ὁποία ἔγγραφα ἐπαῤῥησίασεν εἰς
τόν Μῆνα Αὔγουστον κατά τοῦ παππά Παναγιώτη Μελλᾶ.

1641

Εὐστράτιος Ἀθανασίου. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Ν. Σάλλας νά
παραλάβῃ κατά τό µεταξύ των συµφωνιτικόν τά χρήµατα διά τό
ἐνοικίασµα τοῦ µύλου.

1642

Μήτρος Ζέρας. Ὅτι ὁ Ἀναγνώστης Κουλιάτζις µέ τούς βόας του
ἐζηµήωσε τό χωράφιον του .

27

1643

Ρίγας Παλαµίδης. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐγγράφου του. /

28

1644

Γεώργιος ∆ήµου Γιάννουζα. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἕν µαρτυρικόν
ἔγγραφόν του.

1645

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν
τοῦ Κωνστ. Λιγδόπουλου ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη
µετακαλεσαµένη ἀµφοτέρους τούς διαφεροµένους νά τούς
συµβηβάσῃ κατά τόν δικαιώτερον τρόπον.

1646

Νικόλαος Παιχνιδιάρις. Ὅτι νά προσκληθῇ ὁ Χαραλάµπης
Παππαδόπουλος εἰς τήν ἀπόδοσιν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του,
ὡς ἡ χρεωστική του ὀµολογία διαλαµβάνει.

1647

Οἱ Ἐνοικιασταῖ τῶν χωρίων ∆αλαµανάρας Κουρτακίου
καί λοιπῶν Ἀναγνώστης Χρηστόπουλος, Γ. Κοτζάκις, Γ.
Κοντόσταυλος. Αἰτοῦν νά τούς δοθοῦν τά ἀντίγραφα τῶν
ἀναφορῶν καί διαµαρτυρήσεων των τάς κατά τῶν χωρίων
τούτων γινοµένας κατά τάς 25 τοῦ παρόντος,

1648

Κάτοικοι τοῦ χωρίου ∆αλαµανάρας. Αἰτοῦν διαταγήν τινά πρός
τούς ξένους ποιµένας νά µή ζηµιοῦν τά γενήµατά των.

1649

Ἐνοικιασταί τῶν χωρίων ∆αλαµανάρας καί λοιπῶν.
Ἀναγνώστης Χρηστόπουλος , Γ. Κοτζάκης, καί Γ. Κοντόσταυλος.
∆ιαµαρτύρωνται ἐναντίον τῆς Μητρός τοῦ µακαρίτου Κακάνι.

1650

Γ. ∆οροβίνης. Αἰτεῖ νά τοῦ ἀφεθῶσιν 250 γρόσια µένωντα ἀπό τά
συναχθέντα παρ’ αὐτοῦ διά τά ἄλλογα διά µισθόν του καί ἑνός
στρατιώτου ὅν ἔσυρε µαζύ. /

1651

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Αἰτεῖ πληροφορίαν διά τόν
Βάλτον εἰς τήν Γλυκιά κείµενον ἄν εἶναι καλληεργιµένος.

28
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1652

Φ. Μιχαλόπουλος παριστάνων τό πρόσωπον τοῦ Ἰωάννου
Καραπαύλου. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Νικολάου Σιούτου.

1653

Ἰωάννης Ζαφειρόπουλος. Ἐνάγει τούς Σωτήρον Σωτηρόπουλον
καί Κωνσταντίνον Στρατίου ὅτι κατά τήν συµφωνίαν τους
δέν ἐπλήρωσαν τό ἐνοίκιον τοῦ παρ’ αὐτοῦ ἐνοικιασθέντος
ἐργαστηρίου του εἰς αυτούς.

1654

Βασιλική Κολινιάτη. Ὅτι δέν τῇ δίδουν τά ἀδέλφια της τό ἕν τρίτον
τοῦ ὀσπητίου των τοῦ πατρικοῦ κατά τό προικοσύµφωνόν της.

1655

Ἡ ἐπί τοῦ Βαλσ[αµῆ] ἐξαιτ[αστική]. Αἰτεῖ νά τῇ δοθῇ ὅσα µέ τήν
ὑπ’ ἀριθµόν 1627 ἀναφορᾶν των ζητεῖ.

1656

Φ. Γ. Κανελλόπουλος. ἀνακενίζων τήν οἰκίαν τοῦ ∆. Σαλταφέρου
παρακαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην νά τόν προσκαλέσῃ εἰς
τήν αὐτοῦ παραλαβήν.

1657

Ν. Πρασακάκης. ἀπαντᾶ τήν κατ’ αὐτοῦ διαµαρτύρησιν τοῦ
παππᾶ Γεωργίου Καραµουντζᾶ. /

1658

ὁ λιµενάρχης τῆς πόλεως Ναυπλίου. εἰδοποιεῖ τήν
∆ηµογεροντίαν ταύτην τά περί τοῦ πλοίου τρεχαντίριον
ὀνοµαζοµένου.

1659

Νικόλαος Ἰωάννου. Ἐγγυῆται διά τά ἔγγραφα τοῦ πλοίου
ὀνοµαζοµένου ἅγιος Νικόλαος τοῦ Ν. Ἰατροῦ Απέτζου.

1660

∆ηµήτρις Ἀρσένης. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν τινός µαρτυρικοῦ του.

1661

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. νά τῷ δοθῇ λεπτοµερής
κατάλογος τῶν ἄχρι τοῦδε δοθέντων ἀχύρων.

1662

Καλλιώπη Μεταξά. Αἰτεῖ τήν ἐπικύρωσιν τοῦ ἵσου τοῦ
βαπτιστικοῦ της καί τοῦ ἵσου ἑνός µαρτυρικοῦ της.

1663

Ἀναγνώστενα τοῦ Ἀναστασόπουλου. Αἰτεῖ ἐνάγουσα τόν
ἠγούµενον τοῦ Αὐγοῦ νά προσκληθῇ εἰς τήν πρός αὐτήν
πληρωµήν τοῦ χρέους του ὡς ἡ εἰς χείρας της χρεωστική
διαλαµβάνει.

1664

Ἰωάννης Ἠλίου Φλέσιας. Αἰτεῖ νά διαταχθῇ ὁ Γαµβρός του
Μικρουλόπουλος εἰς τό νά διατυρεῖ τήν ἀπόφασιν ἥν ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη ἔκαµεν διά τό πατρικόν του ὀσπήτιον.

1
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1665

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Αιτεῖ νά προσκληθοῦν ἡ Ἑλένη
Λουκοποῦλα ἐνάγουσα τόν Κοσµᾶν Ἠλιόπουλον ἡ Σταµατική ἐκ
Τριπολιτζᾶς ἐνάγουσα τήν Χαντζί ∆ηµήτρενα/ Ἀγαλλόπουλου
καί ἡ Εὐφροσύνη τοῦ ποτέ Καρβελά Σµυρναίου ἥτις ἐνάγει τόν
Νικόλαον Πιλάλα καί ἐξετασθησόµεναι αἱ ὑποθέσεις των νά
πασχύσῃ ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη τό κατά δύναµιν νά ἔµβουν εἰς
συµβιβασµόν.

1666

Κωνσταντής Σαλονικιός. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Παναγιώτης
Σαµπαζιώτης εἰς τήν πληρωµήν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του ὡς ἡ
εἰς χείρας χρεωστική διαλαµβάνει.

1667

Παντελής Μοραχάρζης Κρανιδιώτης. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ
Ἰωάννης Γκίγκιζα εἰς τό νά τόν δεχθῇ νά συγκαθηκήσουν.

1668

(Μαρία θυγάτηρ Ἰωάννου Κολοκοτρώνη) Προσωρινός ∆ιοικητής
Ναυπλίας διευθύνει τήν ἀναφορᾶν τῆς Μαρίας Ἰωάννου
Κολοκότρονη ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη ἐξαιτάσα[σα] τά ἐν
αὐτῇ ἀπόφασίσῃ κατά τό δίκαιον.

1669

Ἡ ἐπί τοῦ Βαλσ[αµῆ] ἐξαιτ[αστική] Ἐπιτροπή. Αἰτεῖ νά ταχύνῃ
ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη τήν ἀποστολήν τῶν περί τοῦ Βαλσαµή
πληροφοριῶν.

1670

Οἱ ∆αλαµαναριῶται, Ἀναγνώστης ∆αλαµαναριώτης Σωτήρος
Τασσόπουλος καί λοιποί. Ἀπαντῶσι εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν κατ’
αὐτῶν διαµαρτύρησιν τῶν πέρυσι ἐνοικιαστῶν τῶν ἐθν[ικῶν]
προσόδων. /

1671

Παντελής Μοραχάρτζης. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ τό παρά τοῦ
Μανόλη Ἀντωνίου διδόµενον πρός αὐτόν ἐµµάρτυρον.

1672

Θεόδωρος Παρτζακλόνης. Αἰτεῖ νά ἐπικυρώσῃ ἡ ∆ηµογεροντία
αὕτη τό γνήσιον καί αὐτοθέλητον τῶν ὑπογραφῶν τοῦ
πωλητηρίου τό ὁποῖον δυνάµει πωλεῖ τό καΐκι του πρός τόν Γ.
Μητηλιναίον Καβαλιέρο.

1673

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τῆς
Ἀγγελικῆς ∆ηµητρίου ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη ἐξαιτάσα[σα]
τά ἐν αὐτῇ ἐνεργήσῃ τό δίκαιον.

1674

Θεόδωρος Ἁναστασίου Ἀργεῖος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ
Ἀθανάσιος Τζαβάρας Σαγγιώτης εἰς τήν ἀπόδοσιν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ
ἡρπασθέντων ληστρικῶς προβάτων 13 καί γρόσια 60 ὡς τό εἰς
χεῖρας του ἐµµάρτυρον διαλαµβάνει.

1675

Ἰωάννης Ἰατρίδης. Ἔχων νά λάβῃ παρά τοῦ Θεοδώρου
Παρτζακλόνη δι’ ὁµολογίας του γρόσια 80. Αἰτεῖ νά ἐµποδισθῇ
ἀπό τοῦ νά ἀναχωρήσῃ.

1676

Μαρία παππά Ἰωάννου. ἀπαντᾶ τό κατ’ αὐτῆς ἔγγραφον τοῦ
κυρίου Πέτρου Καλαµαρᾶ. /
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1677

Νικόλαος Μπόν. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Νικόλαος Σπυλιώτης εἰς
τήν πληρωµήν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του ὡς ἡ εἰς χεῖρας του
ὁµολογία διαλαµβάνει.

1678

∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς. Προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν
Ναυπλίου ἵνα ὑποχρεώσῃ τούς, τόν Ἀθανάσιον Νταµάκου
καί Βασίλιον Λυκάκι νά ὑπάγουν εἰς τήν ἐν Τριπολιτζᾶ
∆ηµογεροντίαν νά θεωρηθῇ ἡ ὑπόθεσίς των ἐνταῦθα κατά τήν
πρό πολλοῦ ἀπόφασιν τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης.

1679

οἱ ἐπίτροποι τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Πάντων. Αἰτοῦν νά
προσκληθῇ ὁ Ἀναστάσιος Καρακοβουνιώτης εἰς τήν πληροµήν
τοῦ πρός τήν ἐκκλησίαν χρέους του.

1680

Ἀναστάσιος Μπισσίκης. Αἰτεῖ νά νά προσκληθῇ ὁ Γεώργιος
Σκαλτζᾶς (ὅστις ἠγόρασεν εἰς Χέλι ὀσπήτιον τινά) νά παραλάβῃ
τά ὅσα χρήµατα ἔδωσεν καί νά τῷ παραδόσῃ τό ὀσπήτιον ὡς µή
ἀνῆκον εἰς αὐτόν25.

1681

Σπυρίδων Κυργιαζόπουλος. Ἐνάγει τούς κυρίους Π.
Ζαφειρόπουλον και Πέτρον Μπακόπουλον. /

1682

Ἰωάννης Ζέρβας. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῇ ἐκ τοῦ τῆς Ἱερᾶς µονῆς τοῦ
Αὐγοῦ Μοναστηρίου τό µείναν Ἔλεος ὀκάδων 150 ἐξ ἐκείνου
τοῦ ὁποίου ἐχρεώστη πρός αὐτόν τό Μοναστήριον.

1683

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν
τοῦ Ἀναστασίου Γεωργίου Κατζίγκρι ἵνα ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη
καλέσῃ τούς παρ’ αὐτοῦ ἐναγοµένους νά ἀπολογηθῶσι.

1684

Π. Σ. Κοτήρας ∆ιαµαντής ∆ιαµαντόπουλος καί Ἀγγελῆς
Λουκόπουλος. Αἰτοῦν ἐπιστάται ὤντες εἰς τό Κυβέρηον νά µή
ζηµιοῦν οἱ ποιµέναις µέ τά ποίµνιά των τά ἐκεῖ χωράφια.

1685

Πέτρος Μπακόπουλος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Πέτρος
Μπακόπουλος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Σπύρος Παναγιώτου εἰς
τήν πληρωµήν τοῦ χρέους του συνεισταµένου ἀπό γρόσια 30.

1686

Γιαννάκενα Βαµβακοῦ. Ἐνάγει τόν κύριον Γεώργιον Γιάννου.

1687

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Προσκαλεί τήν ∆ηµογεροντίαν
ταύτην νά διατάξῃ ὅπως δωθῶσι τά ὅσα διά δικαιώµατα Βοσκῆς
ἔδωσαν οἱ ποιµένες ἐπειδή καί καθηµερινῶς δέν λείπουν ἀπό
τοῦ νά ἀναφέρονται. /

1688

Ἑλένη Κ. Λιάτα. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Σταθάκις Μ. Ἀντωνίου
νά ἀπολογηθῇ τίνος ἕνεκα τῆς κατακρατεῖ µίαν ποσότητα
Βαµβακίου.

5
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1689

Ἰωάννης Ἠλίου Φλέσιας. Αἰτεῖ νά προσκληθῶσιν οἱ Π.
Καπετανάκης καί ὁ Ἀναγνωστης ∆ραγόνας ἵνα δόσωσι τήν
ἔγγραφον µαρτυρίαν των περί τῆς βίας ἥν ὁ κύριος Ἀριστείδης
Ἀναγνωσταρᾶς µεταχειρήσθη εἰς τήν µεταξύ των ὑπόθεσιν.

1690

Κωνσταντίς Ντέντες. Ἐνάγει τόν Ἀθανάσιον Βουκόλον Θηβαῖον,
ὅτι ἔτι δώσας ἐν αὐτῷ Τρία γελάδια ἔσφαξε αὐτά καί ἐπώλησε
λέγων ὅτι ἐψόφησαν.

1691

Ἀγγελής Τριαντόπουλος. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ τό γνήσιον τῆς
ὑπογραφῆς τοῦ Ἁγίου Κορίνθου οὔσης εἰς ἕν ἐµµάρτυρον
του, ἐπειδή δέ δέν εἶναι παρόν ὁ Ἅγιος Κορίνθου ἐγγλείει ἕν
ἐµµάρτυρον ὑπογεγραµµένον ἀπό διαφόρους πολίτας ὅπως ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη πιστεύσασα ἐπιβεβαιώσει τήν γνησιότητα.

1692

Σακελάριος Κακάνης. Αἰτεῖ νά διαταχθῇ ὁ Ἀναγνώστης Ζέρβας
νά ἀπέχῃ ἐκ τοῦ εἰς Κιουλού τεπέ χωράφιον του ὅστις καί πρό
πολλοῦ διαταχθείς οὐκ ὑπήκουσε. /

1693

Γεώργιος Καυκύλης. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἐπιτροπικόν τινά
ἔγγραφον του ὅ ἀναχωρών εἰς τό στρατόπεδον τῆς Ὑπήρου
κάµνει πρός τούς Ν. Μαυροµάτην καί Χ. Σαµατᾶν.

1694

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφοράν τοῦ
Ἰωάννου Σταϊκόπουλου ἵνα ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη προσπαθήσῃ
νά καταφύγωσι εἰς συµβιβασµόν ὁ ἐνάγων καί ἐναγόµενος
τοὐναντίου νά παραπέµψῃ τήν µεταξύ των ὑπόθεσιν τοῖς
συστηθησοµένοις ∆ικαστηρίοις.

1695

Σπυρίδων Μεταξᾶς. Αἰτεῖ τήν ἐπικύρωσιν τινός ἐπιτροπικοῦ του
ἐγγράφου τό ὁποῖον κάµνει πρός τόν Β. Γεωργιάδη.

1696

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Αἰτοῦν νά ἐπικυρωθῇ ἕν πουλητήριον δι’ ἕν φοῦρνον τοῦ Α.
Γουναρόπουλου, ὁµοῦ καί ἕν συνυποσχετικόν του.

1697

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῶσι ἐγγράφως
τά αἴτια, δι’ ἅ δέν ἀπεκρίθη ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη πρός τήν
ἐπί τοῦ Β[αλσαµῆ] ἐξ[εταστικήν] Ἐπιτροπήν ὕστερον ἀπό
τρεῖς κατ’ ἐπανάληψην προσκλήσεις της. Ἐγκλείων δέ καί
ἐπισυναπτοµένην εἰς ἀντίγραφον τήν τῆς ἐπιτροπῆς αὕτης
πρόσκλησιν πρός τό Προσωρινόν ∆ιοικητήριον. /

1698

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος. Ὅτι ὁ τῆς Σωτήρας [Καραθώνας]
ἠγούµενος τόν ἀδικεῖ, µή δεχόµενος εἰς αὐτόν εἰς τόν περίβολον
τοῦ Μοναστηρίου κατά τήν συµφωνίαν των ἀλλά ἀποδιώκει
αὐτόν µή ἐλθούσης τῆς προθεσµίας.

1699

Εὐφροσύνη Νεοφώτιστη. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Νικόλαος
Φοῦντας εἰς τήν ἀπόδοσιν τῆς θυγατρός της.
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1700

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. Ἐκθέτει τάς µέ τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1427
διευθυνθεῖσαν ἀναφορᾶν Ἰ. Η. Φλέσια ἀπαιτουµένας µαρτυρίας
τοῦ Π. Καπετανάκι καί Α. ∆ραγόνου ἅς ἐγκλείει εἰς ἀντίγραφον.

1701

Ἀγγελής Τριαντόπουλος. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῇ τό ἵσον τῆς
ἐπισυναπτοµένης διαθήκης ἐπιστρεφοµένης ἐν αὐτῷ καί τῆς
ἰδίας.

1702

Ἰωάννης Ἠλιοῦ Φλέσια. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν τῆς γνησιότητος τῶν
ὑπογραφῶν ἑνός ἐµµαρτύρου του.

1703

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. Προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην,
ἐγκλείουσα σχέδιον ὀνοµατικοῦ Καταλόγου νά προσκαλέσῃ
τούς ∆ηµογέροντας τῶν χωρίων τῆς ἐπαρχίας ταύτης νά
καταγράψωσιν τάς ψυχάς ὁ καθείς τάς εἰς τό χωρίον του
εὑρισκοµένας µέ τόν τρόπον τοῦ ἐγκλειοµένου καταλόγου. /

1704

Ἀθανάσιος ∆αλµάτζος καί Προκόπις Τζιµαριούτζις. ἀπαντοῦν
τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1424 πρόσκλησιν µας ἀναφέροντες τήν
ἀπαιτουµένην γνώµην των.

1705

Χαντζί ∆ηµήτρηνα Ἀγαλλόπουλου. Ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν
1421 πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας αὕτης διά τήν τοῦ ποτέ Ν.
Σπυλιωτόπουλου θηλάζουσαν τό βρέφος του.

1706

Ἀναγνώστης Χρυσαντάκις. Ἐνάγει τοῦ ποτέ ∆ηµητρίου Μερίκα
υἱόν, ὅτι ὁ πατήρ του τοῦ ἐχρεώστει γρόσια 150 αἰτῶν νά τοῦ τά
δώσῃ αὐτός.

1707

Ἀγγελῆς Νικολάου. Ὅτι ὁ Παναγιώτης Σκοῦρας τοῦ χρεωστεῖ
γρόσια 44 παράδ[ες] 27.

1708

Ἡ Ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Καρυταίνης. Ἐγκλείουσα ἵσον
ἀντιδιαµαρτυρήσεως τῶν Κ[υρίων] Γ. ∆ηγενόπουλου καί
Π. Κανδηλόρου κατά τοῦ Κανέλλου Καστόρχη αἰτεῖ νά τῷ
διευθυνθῇ.

1709

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῇ ἡ ἀπόφασις εἰς
ἀντίγραφον, ἥν ἡ παρά τῆς ∆ηµογεροντίας διορισθεῖσα ἐπιτροπή
εἰς τήν µεταξύ του καί Ν. Ζέγγελη ὑπόθεσιν ἔκαµεν. /

1710

Κωνσταντῖνος Στεριόπουλος. Αἰτεῖ τήν ἐπικύρωσιν τριῶν
µαρτυρικῶν του.

1711

Νικόλαος Σιοῦτος. Ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1410 κατ’ αὐτοῦ
διαµαρτύρησιν τοῦ Ἰωάννου Μιχαλόπουλου.

1712

Λάµπρος Τζιλιµίγκρας Περθωριώτης. Ὅτι ὁ Γιάννης Μπεσκάκις
τοῦ κατακρατεῖ ἕν βόδιον, ὅθεν νά καλεσθῇ ἵνα δώσῃ ἀπολογίαν.
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12
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Παναγιώτης Λιατόπουλος. Ὅτι οἱ Λυγουριᾶται δέν τῷ ἐπλήρωσαν
τά ὁποία συµβιβαστικῶς ἀπεφάσισαν πρό τεσσαρας µήνας τά δύω
∆ηµογεροντιακά µέλη Σπυλιοτόπουλος καί Θεοδωρόπουλος καί
νά διαταχθῶσιν ὅπως δώσωσιν τό δίκαιον του.

1714

Χρηστόδουλος Χαντζί Ἰωάννου. Αἰτεῖ τήν ἐπικύρωσιν ἑνός
ἑµµαρτύρου του.

1715

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ Ἰωάννης
Σπυλιωτόπουλος εἰς τήν ἀπόδοσιν τῶν πρός αὐτόν ὀφειλοµένων
κατά τήν ἔγγραφον ὑπόσχεσίν του.

1716

Σακελάριος Κακάνης. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Ζέρβας νά παύσῃ
ἀπό τοῦ νά ὀργόνη τό χωράφι του. /

1717

Κονσταντίς Τραπόζος καί Γεώργιος Νικολάου. Αἰτοῦν νά
ἐπικυρωθῇ ἕν πωλητήριον δύω ἐργαστηρίων των τό ὁποῖον
δίδουν πρός τόν Ἀντώνιον Β. ∆ρίτζα.

1718

Ἡ Ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Ἄργους. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ παρά
τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης ἡ Ἀσυµήνα γυναίκα τοῦ Ἀγγελῆ
Χασµπαγιάζη εἰδοποιοῦσα αὐτήν τήν πώλησιν τοῦ πατρικοῦ των
ὀσπητίου ἥν ὁ ἀδελφός της Γιάννης Σπύρου τῆς ῾Ρωϊδάς κάµνει.

1719

Ἀθανάσιος Πανταζώπουλος. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τῶν
Παναγιωτάκι Νοταρᾶ καί Λαζάρου Κιάφφα.

1720

Σπύρος Φραγγόπουλος. Ὅτι ὁ Ἀντώνιος Κολητόρος τοῦ
κατακρατεῖ µιᾶς εὐδοµάδος µισθόν.

1721

Ἰωάννης Σπυλιωτόπουλος. Ὅτι ὁ ἐνάγωντας αὐτοῦ Ἀναγνώστης
Καραγιαννόπουλος δέν τόν ἐνάγει ὀρθῶς ἐπειδή εἶναι δύω
σύντροφοι καί πρέπει νά ἐνάγει καί τούς δύω.

1722

Παναγιώτης Νικολόπουλος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Κύριος
Κανάρης εἰς τήν πληρωµήν τοῦ παρ’ αὐτοῦ χαθέντος
δακτυλιδίου του. /

1723

Ἀνανίας Ἰωάννου. Ἀναφέρεται ὡς ἐπίτροπος τοῦ Σπετζιώτου.

1724

∆ηµήτριος Μανούσαλης. Ὅτι ὁ Χαντζί Πανάγος δέν πείθεται
ἀλλά παραµελεῖ τήν πρό πολλοῦ διορισθεῖσαν παρ’ αὐτῶν
αἰρετοκρισίαν εἰς τήν θεώρησιν τῆς µεταξύ των ὑποθέσεως.

1725

Ἀναστάσιος Ἀναστασάκις. Αἰτεῖ νά µεσεγγυηθοῦν τοῦ
Κουτουλουµᾶ ∆ύστιλα 200 εὑρισκόµενα εἰς χείρας τῶν Λαζάρου
Κιάφα καί Η. Ἀσυµακόπουλου, ἔχων νά λάβῃ ἀπ’ αὐτόν.

1726

Ἰωάννης Ν. Λιώσης. Ὅτι ὁ Τζέρτος Ἰωαννούσης ἔδωσε προῖκα
εἰς τήν ἀδελφήν του τά ὄντα εἰς τάς χείρας τοῦ Ν. Λιώση ὡς
ἐνέχειρον διά ἕξ χιλιάδας γρόσια ὑποστατικά.
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[12] 1727

Σπύρος παππά Ζαφειρόπουλος. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν τινός
ἐπιτροπικοῦ του τό ὁποῖον κάµνει πρός τόν Κωνσταντῖνον
Παῦλον Κτενά. /
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1728

Γεώργιος Νικολάου καί Κωνσταντῖνος Τραπόζος. Ζητοῦν νά
ἐπικυρωθοῦν δύω ἵσα ἐπιστολῶν των.

1729

Ἀριστοµένης Κουβαρᾶς. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἵσον τινός
ἀποδεικτικοῦ του.

1730

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τοῦ
Κωνστ. Μαυρίκου ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία ταύτη προσκαλεσαµένη
τόν ἐναγόµενον προσπαθήσῃ τό τέλος τῆς ὑποθέσεώς των καί νά
ἀναφέρῃ τά πραχθέντα της.

1731

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῶσι
πληροφορίαι περί τοῦ ἐν Λιγουρίῳ ἐλαιῶνος εἰς ποῖαν
κατάστασιν κεῖται, καί νά γνωµοδοτίσῃ ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη
ἄν συµφέρῃ νά δωθῇ παρά τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος] εἰς τούς
Λιγουριάτας νά τόν καλιεργήσουν καί τίνι τρόπῳ.

1732

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Αἰτεῖ νά ἀπέλθῃ ἡ
∆ηµογεροντία ἐπιτοπίως νά θεωρήσῃ τό τοῦ Πανούτζου Νοταρᾶ
ἰδιόκτητον µέρος ἐν ᾧ εἶναι κτισµέναι καί καλύβαι τινές καί
ἐκτηµήσασα µετά τοῦ ὀχυροµατοποιοῦ τήν ἐν αὐτῷ ὕλην νά
ἀναφερθῇ ἑποµένως πρός τό ∆ιοικητήριον περί τούτου. /

1733

Γεώργιος Ἀδάµης. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Θεοδωρής
Παναγιωτόπουλος Πατραῖος εἰς τήν πλωρωµήν τοῦ πρός αὐτόν
χρέους.

1734

Γεώργιος παππά ∆ασκάλου. Ὅτι ὁ Παναγιώτης Σερέτης τόν
κατακρατεῖ τήν πατρικήν οὐσίαν του, καί νά προσκληθῇ εἰς τήν
ἀπόδωσιν αὐτῆς.

1735

Παναγιώτης Μαστροµήτρου Φιλελῆ. Ὅτι ὁ θείος του κατακρατεῖ
φορέµατα καί δέκα ἐτῶν µισθούς δοῦλος του ὤν.

1736

Παναγιώτης Πύργου. Ζητεῖ νά προσκληθῇ ὁ Ἀντώνιος Τζιλιγκίρις
εἰς τήν πληρωµήν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του ὡς εἰς χείρας του
χρεωστική.

1737

Κωνσταντίς Χαντζί Εὐθυµίου γιαϊτζίς. Αἰτεῖ νά προσκληθῶσι οἱ
κύριοι Κανελώπουλοι Γεώργιος καί Ἰωάννης νά ἀπολογιθοῦν
τίνος ἕνεκα δέν δέχωνται τήν πρός αὐτούς καµβιάλε σταλεῖσαν
πρός αὐτούς ἐκ µέρους τοῦ ἐν Σύρα Ἰωάννου Ἀγαρούλη.
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[14] 1738

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τοῦ
Παναγ. Γεραρή ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη µετακαλεσαµένη τόν
ἐναγόµενον νά ἀπολογηθῇ καί νά ἀναφέρη τά περί τούτου εἰς τό
πρ[οσωρινόν] ∆ιοικ[ητήριον] ὁµοῦ καί τήν γνώµην της. /
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1739

Τάσος Ταγαρᾶς. Ὅτι ὁ Στάϊκος ἀπωλήσας δύω ἄλογα µέσα εἰς τό
ἐσπαρµένον χωράφιόν του τό κατέφαγε, καί ὅτι κἄποιος Ταγαρᾶς
καί ὁ τοῦ Κωντατίτζη υἱός ἔχωντες στανεµένα τά ποίµνια των εἰς
τό Παλαιόκαστρον µεγάλως τόν ζηµιοῦν.

1740

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν
αὕτην ἵνα κοινοποιήσῃ τό ἐσώκλειστον ἀπόσπασµα τῆς ὑπ’
ἀριθµόν 4487 προσκλήσεως τῆς ἐπί τῆς Οἰκονοµίας Ἐπιτροπῆς
πρός τούς µετόχους τῆς Χρηµατιστικῆς Τραπέζης τῆς πόλεως
Ναυπλίου.

1741

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν παρά τῆς
Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος] διευθυνθεῖσαν πρός αὐτόν ἀναφορᾶν τῆς
Μαρίας Σπυράκι Κερκυραίου, ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία δώσασα εἰς
αὐτήν τά ἐν αὐτῇ διαλαµβανόµενα πράγµατα γνωµοδωτήση καί
τί ἄλλο ἡµπορεῖ νά τήν δοθῇ κατά τό παρόν ἐκ τῶν τοῦ ἀνδρός
της διά νά ἐξοικονοµηθῇ.

1742

Γεώργιος Καβαλιέρης. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῇ τό δίπλωµα τοῦ πλοίου
του.

1743

Ἀργυρή παρακόρη τοῦ Ζαΐµη. Ὅτι ὁ Ἀναγνώστης
Καραγιαννόπουλος τῇ χρεωστεῖ γρόσια 530 δάνεια ὡς ἡ εἰς
χείρας της χρεωστική του.

1744

Ἀστυνοµία Ἄργους. δίδει πληροφορίας ἀφορῶσας τήν ὑπόθεσιν
τοῦ διαλάλη τοῦ Κανάρη.

1745

∆ηµήτριος Καρονόπουλος, Στάβρος Ι. Κρεµύδι, Ἀντώνιος
Ἀλεξανδρόπουλος καί Παναγιώτης Σκουρόπουλλος ὅτι
συµφωνήσαντες µετά τοῦ Ἠλία Καρέγλη νά κώπτη αὐτός τάς
τακτικάς ἐνδυµασίας καί νά τάς ῥάπτουν, καί ἐξακολουθήσαντες
τοῦτο διά ὀλίγον διάστηµα, τώρα τούς ἀποβάλλῃ µή δίδων αὐτοῖς
δουλιά.

1746

Γεώργιος Κοτζάκις. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἐγγυητικόν τινά
ἔγγραφον.

1747

Νικόλαος Γαλανόπουλος. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τῶν
Λυµπέριου Γιαννουκοπούλου Ἰωάννου Ἰατροῦ, Ἰωάννου
Ἠλιώπουλου, Στ. παππᾶ Ἀλεξόπουλου, καί Γεωργίου Ἀδάµη
καί λοιπῶν ἐνοικιαστῶν τῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους ἐθνικῶν
προσόδων Ἄργους.
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[15] 1748

16

16
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Ἀγγελῆς Νικολάου, καί Ἀναστάσιος Λουλόπουλος. Αἰτοῦν νά
ἐπικυρωθῇ τινά πωλητήριον ἔγγραφόν των.

1749

Ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Ἄργους. Κατ’ ἐπανάληψιν τῆς πρώτης
προσκλήσεως αἰτεῖ ὅσον τάχος νά προσκληθῇ ἡ Ἀσηµίνα τοῦ
Ἀγγελῆ Χαντζί Παγιάζη Ἀδελφή τοῦ Γιάννη τοῦ Σπύρου ῾Ροΐδου
καί νά εἰδοποι[ηθῇ].

1750

Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος. Αιτεῖ νά ἐπικυρωθῶσι δύω ἐνοικιαστικά
ἑνός µήλου του. /

1751

Ἀσηµῖνα Σπύρου. Παρακαλεῖ νά εἰδοποιηθῇ ὁ ἐν Ἄργος Ἀδελφός
της Ἰωάννης Σπύρου ἵνα µή πωλήση τό πατρικόν τους ὀσπήτιον
ἀπούσης αὐτῆς.

1752

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν παρά τῆς
Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος] διευθυνθεῖσαν πρός αὐτόν ἀναφορᾶν τῆς
Μαρίας Καραπέλα, ὅπως ἡ ∆ηµογεροντία ἐξετάσασα τά ἐν αὐτῇ
διαλαµβανόµενα νά ἀποδώσῃ τά ὀφειλόµενα.

1753

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Εἰδοποιεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν
ταύτην ἐγκλείων ἵσον τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 4484 ἐγκυκλείου τῆς
ἐπί τῆς Οἰκονοµίας Ἐπιτροπῆς, ἀφορώσης τήν πληρωµήν τῶν
µισθῶν τῶν ὑπαλλήλων.

1754

Οἱ ῥάπτοντες τάς τοῦ τακτ[ικοῦ] στρατεύµατος ἐνδυµασίας.
Ἔχοντες διαφυλονηκήσεις µετά τοῦ συνδρόφου των Ἠλία
Καρέγλη καί ἔχων νά λαµβάνῃ παρά τοῦ Κυρίου Αου
Φρουράρχου Ἐϊδέκ: Αἰτοῦν νά εἰδοποιηθῇ νά κρατήσῃ εἰς χείρας
τήν ποσότητα τῶν χρηµάτων χωρίς νά δώσῃ αὐτῷ οὐδ’ ὁβολόν
ἕως οὗ ἡ µεταξύ των ὑπόθεσις τελειώσῃ.

1755

Κωνσταντῖνος Στεριώπουλος. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ τινά
ἑµµάρτυρόν του.

1756

Οἱ τάς τακτικάς ἐνδυµασίας ῥάπτωντες. διαµαρτύρωνται κατά τοῦ
συνδρόφου των Ἠλία Καρέγλη. /

1757

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν τοῦ
Χαραλάµπου Παπαδόπουλου ἀναφορᾶν, ὅπως ἐξαιτάσῃ ἡ
∆ηµογεροντία περί τῶν ἐνδιαλαµβανοµένων κτηµάτων καί
ἀναφέρη ἄν ἀνήκουσιν εἰς τόν Φ. Φαρµακόπουλον καί πότε
µέλλει νά ἐνοικιασθῶσιν.

1758

Νικόλαος παππά ∆οῦκας. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῶσιν ἵσα τινά
ἀποδεικτικῶν του καί διαταγῶν.

1759

Λάζαρος Κιάφφας. ∆ιαµαρτύρεται ἐναντίον τοῦ Π. Νοταρᾶ
µεσεγγυῶν ἐν ταυτῷ δέκα τέσσαρας χιλιάδας διακώσια πενήντα
γρόσια Ἀριθµός 14,250: ἅτινα ἀνήκωσιν.
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[16] 1760

Γεώργιος Κακάνης. Ὅτι ὁ Μελέτης τοῦ κατακρατεῖ τρία τάλληρα.
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1761

Ἀγγελῆς Μανόλη Κουτουλουµᾶ. Ὅτι τό παρά τοῦ Ἀναστασίου
Ἀναστασάκι µεσέγγυον τῶν εἰς χείρας τῶν Λ. Κιάφα καί Η.
Ἀσηµακόπουλου χρηµάτων του δέν εἶναι (µεσεγγυηµένα) ὀρθῶς.

1762

Ν. Πονηρώπουλος. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ τό περικλειώµενον
ἑµµάρτυρόν του.

1763

Θανάσις Πίκου Χωνικιώτης Σπύρος Τζουράπη. Ὅτι ὁ Γαλιοῦρας
τόν ἐγύρισε τό παρ’ αὐτοῦ σπαρµένον χωράφιον σιτάρι, καί τό
ἔσπειρεν κριθάρι καί ὁ Νταϊκος τόν ἔδειρε ἀπειλῶν τήν ζωήν του.
/

1764

Α.´ Φρούραρχος Ἐϊδεκ. Ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1476:
πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας.

1765

Γιαννάκης Ἀνυφαντής. Ὅτι ὁ Πέτρος Σακτιτζόγλους
κληρονοµῆσας τόν πατέρα του δέν τοῦ δίδει το παρά τοῦ πατρός
του ληφθέν ὀρολόγιόν του.

1766

Νικόλαος Γαλανόπουλος. Ὅτι ὁ Γραµµατεύς τοῦ Χαντζί Μηχαήλη
Κωνστ. Μαυρῖκος τοῦ κατακρατεῖ πέντε µηνιαῖα χρηµατίσας
δοῦλος του.

1767

Σοφία Σωτηρίου. Ὅτι ὁ νυµφευθείς τήν θυγατέραν της Μανουήλ
Ἀβραµιώτης τήν ἐµποδίζει ἀπό τοῦ νά ἀναχωρήσῃ εἰς Αἴγιναν
ὤν µάλιστα ὁ σύζιγός της εἰς τά ἐκεῖ ἀσθενής.

1768

Σαράντος παππά Χρηστόπουλος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Γεώργιος
Σκαρλέτος εἰς τήν πληρωµήν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του ὡς ἡ εἰς
χείρας του ὁµολογία διαλαµβάνει.

1769

Λοΐζος Κερκυραῖος. ξενοδόχος. Ἐνάγει τόν σύντροφόν του
Μάρκον Μαυροµµάτην. /

1770

Τάσσος Λαυκιώτης. Αἰτεῖ νά προσκληθῆ ὁ Παναγιώτης Γούναρης
εἰς τήν ἀπόδωσιν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του.

1771

Νικόλαος Μαργαρίτη. Ὅτι ὁ Ἡλίας καί ὁ Λάζαρος Κιάφας τόν
ἠπάτησαν λαβόντες πρᾶγµα συνειστάµενον ἀπό σερβέτες τοῦ
Βόλου καί δέν τόν ἐπλήρωσαν ἀλλά τό ἐπέστρεψαν ὁπίσω.

1772

Εὐαγγέλης Ποταµιάνος. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῶσι δύω ἵσα
πωλητηρίων του.

1773

∆ηµήτριος παππᾶ Ἀλεξόπουλος καί Ἠλίας Κοντόπουλος. Αἰτοῦν
νά διορισθῇ Ἐπιτροπή ἵνα παραδώσουν λογαριασµόν διά τόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

1774

Μάρκος Μαυροµάτης. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῇ ἵσον τῆς ὑπ’ ἀριθµόν
1769: κατ’ αὐτοῦ ἀναφορᾶς τοῦ Λοΐζου Κερκυραῖου. /

17
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19

1775

Μιχάλης Ἱωάννου Τζιριγιώτης. Ὅτι ὁ Γεώργιος Κουκουβέλης ἀπό
χωρίον Μουράταγα κατακρατεῖ τόν εἰς τό αὐτό χωρίον κείµενον
πατρῶον οἴκον του.

1776

∆ηµήτριος Μερίκας. Ὅτι ὁ ∆ηµήτριος Ζέρβας τόν ὕβρησεν µή
θέλων νά τῷ ἀποδώσῃ τό πρός αὐτόν χρέος του.

1777

Μαστροθανάσης Κοφινιώτης καί σύνδροφοι. Αἰτοῦν νά τοῖς δοθῇ
ἄδεια νά καλλιεργήσωσιν 50 στρέµµατα γῆν ἐθν[ικήν] ἐκ τοῦ εἰς
τό Παλαιόκαστρον κειµένου Βάλτου.

1778

Ἰωάννης Κωνσταντίνου. Ὅτι ὁ Κολιός ῾Ρουµελιώτης τόν χρεωστεῖ
42 γρόσια.

1779

∆ηµ. Κοστόπουλος, Κῶστας Κουτρουφίνης, ∆ηµ. τοῦ Γιαννάκη,
καί Γεώργιος Κουτρουφίνης Λαλουκιῶται. Αἰτοῦν νά
προσκλεισθῇ ὁ παππά ∆ηµήτριος ∆ηµογέρων τοῦ χωρίου των
καί νά ἀπολογηθῇ εἰς ὅσα τον κατηγοροῦν.

1780

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τῆς
Κωνσταντίνας τοῦ ῾Ρῆγα. /

1781

Γεώργιος Ζαροκώστας. Ἐνάγει τόν Παναγιώτην Μπούτη καί αἰτεῖ
νά καθυποβληθῶσιν εἰς αἰρετοκρισίαν.

1782

Λάµπρος Κωνσταντινίδης διά Ἐµ. Ξένον. Ὅτι ὁ παππά Μηχάλης
δέν τοῦ δίδει ὤν εἰς τό ἐν τῇ [Ἁγίᾳ] Μονῇ κείµενον περιβόλιον
ὅλον τό εἰσόδηµα τοῦ περιβολίου ἀλλά καί τήν ἐκκλησίαν
καταχρᾶται.

1783

Ν. Λαµπίκης. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῶσι δύω ἔγγραφά του ἕν
ἐπιτροπ[ικόν] καί ἕν πωλητήριον.

1784

Μηχαήλ Κοτζιονόπουλος. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῶσιν δύω
συµφωνιτικά του ἔγγραφα.

1785

Ν. Πονηρώπουλος. Αἰτεῖ νά ἐπικυροθῶσι δύω ἀποδεικτικά
ἔγγραφά του.

1786

Ν. Σκορδούλης . Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἕν ἐπιτροπικόν ἔγγραφόν
του.

1787

Ἀναστασία Μπεγλόπουλου. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἕν ἵσον
ἰδιοκτησίας της ἐγγράφου. /

1788

Σοφία Σωτηρίου. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ὁ κατάλογος περιέχων τά
εἰς χείρας τοῦ Γαµβροῦ της Ἐµ. Ἀβραµνιώτη καί θυγατρός της
εὐρισκόµενα πράγµατα.

1789

∆ηµήτριος Σαµπαριώτης. συµφωνήσας µέ τόν ∆ηµήτριον
Βούλγαρην νά σπείρουν ἕν χωράφιον µαζύ τώρα ἀφ’ οὖ τό
ἐκαλιέργησε δέν τόν ἀφήνει νά σπείρῃ εἰς αὐτό.

19

20

[Περίληψη εγγράφου]
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Ἰωάννης Κορηνετόπουλος. ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1500:
πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίας.

1791

Ἡλίας Καρέγλης. Ἀπαντᾶ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1756: κατ’ αὐτοῦ
Ἀναφορᾶν τῶν ῥαπτόντων τάς τακτικάς ἐνδυµασίας συνδρόφον
του.

1792

Ἡ ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Ἁγίου Πέτρου. Αἰτεῖ αἱ εἰς τόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εὑρισκόµεναι εἰκῶναι τοῦ ἐν
Καλυβίοις Ἁγίου Νικολάου νά σταλθῶσιν ὡς ἡ εἰς ἀντίγραφον
ἐπισυναπτοµένη τῶν Ἐπιτρόπων τοῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

1793

Νικόλαος Ζορµπάς Χαρβούρης. Ὅτι οἱ ἐν Ἄρειᾳ Κωνστ.
∆αλµάτζος καί Γεώργιος Βαµβακάς τόν ἠπάτησαν διά ἕν
συνδροφικόν χωράφιον τους σπαρµένον Κρηθάρι. /

1794

Ἀναγνώστης Κωλεγκληάτις. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ εἰς Αὐντίµπεϊ
δραγάτης ὀνόµατι Εὐστάθιος Μαστούνης εἰς τήν ἀπόδωσιν τῆς
προβατῖνας του.

1795

Σπύρος Γιαννακόπουλος. Ὅτι ὁ Σαράντος παππά Χρηστόπουλος
τοῦ κατακρατεῖ ἐκδουλεύσεις του ἀπό τινά Μύλον.

1796

Λυµπ: Γιαννακόπουλος, Νικόλαος Γ. Ἰατρός καί Γεώργιος Ἀδάµης.
ἀπαντοῦν τήν ὑπ’ ἀριθµόν 1766: κατ᾽Αὐτῶν διαµαρτύρησιν τοῦ
Νικολάου Γαλανόπουλου.

1797

Μιχαήλ Ἰατρός καί Τζανής Καντηλόρος. Αἰτοῦν νά ἐπικυρωθῶσι
τέσσερα ὅµοια συµφωνιτικά καί τρία γράµµατα.

1798

Ἰωάννης Εὐσταθίου. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἵσον τοῦ
συνυποσχετικοῦ ὅ µέ τόν Στάϊκον ἔκαµεν.

1799

Μ: Ἰατρός καί Τζανής Καντηλόρος. Αἰτοῦν νά ἐπικυρωθῶσι
τέσσερα ἵσα πωλητηρίων τῶν ἰχθυοτροφίων.

1800

Οἱ τάς τακτικ[άς] ἐνδυµασίας ῥάπτωντες ἀπαντοῦν εἰς τήν ὑπ’
ἀριθµόν 1791: ἀπάντησιν τοῦ Ἠλία Καρέγλη εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν:
1754: κατ’ αὐτοῦ διαµαρτυρησίν των. /

1801

Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος. Προσκαλεῖ τήν ∆ηµογεροντίαν
νά ἐκλέξῃ ἀνθρώπους εἰδήµονας ὅπως ἀπέλθωσιν νά κτηµήσωσι
τό παρά τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Ἱππικοῦ ἐκλεχθέν µέρος κρασιδίων
κείµενον εἰς ∆αλαµανάρα.

1802

Ἐκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος. Ὅτι πρέπει νά ἀνανεοθῶσιν τά
διπλώµατα τῶν πλοίων τῆς Β.´ τάξεως.

1803

Ἐκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος. Ἐξαιτῆται νά βληθῇ ὑπ’ ὄψιν
τῆς ∆ηµογεροντίας ἡ αἴτησις τοῦ πρός τήν αὐτοῦ Ἐξ[οχότητα]
ἀναφερθέντος Βασιλείου Καράνευτη καί ἄν ᾖναι δικαία νά
ἐνεργηθῇ.
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[21] 1804

22

22
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Χαντζί Πανάγος καί ∆ηµήτριος Μανουσαλής. Αἰτοῦν νά
προσκληθῇ ὁ ἐν ∆αλαµανάρᾳ Εὐαγγέλης Ἀγραφιώτης νά
διαλύσωσι τήν µεταξύ των διαφορᾶν.

1805

Ὁ ἐν Κυθήροις Σπύρος Παγώνης. ἀπαντᾷ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθµόν
1276: πρόσκλησιν τῆς ∆ηµογεροντίας αὕτης.

1806

Ἀγγελής Μανόλη Κουτουλουµᾶ. Ἀπαντᾶ εἰς τήν κατά τάς 12
Μαρτίου ἀναφορᾶν τοῦ Ἀναστασίου Ἀναστασάκη.

1807

Σωτῆρος Κολιγκιόνης Κουτζαΐτης. Ὅτι ὁ Γιαννάκις Λιγουριάτης
τόν ἀνατρέπει τούς κόπους του οὕς κατέβαλλεν σπείρας µέρος
Ἐθνικῆς γῆς λαθούρια. /

1808

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. Αἰτεῖ νά προσκληθῇ ὁ Ἀντ.
Σαλβαρᾶς εἰς τήν ἀπόδωσιν τοῦ πρός αὐτόν χρέους του ὡς ἡ εἰς
χείρας του χρεωστική ὀµολογία διαλαµβάνει.

1809

Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τοῦ
Γεωργίου Στελιανοῦ.

1810

Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος. Ἀριθµός 979: ∆ιευθύνει τήν
ἀναφορᾶν τοῦ Κωνσταντίνου Ἰω. Ζέρβα.

1811

Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος. Ἀριθµός 980: ∆ιευθύνει τήν
ἀναφορᾶν τοῦ Νικολάου Μαργαρίτη.

1812

Κωνσταντῖνος Μαυρῖκος. Αἰτεῖ οἱ ἀντιφερόµενοί του νά
καθυποβληθῶσιν µετ᾽ αὐτοῦ εἰς αἱρετοκρισίαν ὡς ἡ εἰς τάς 15:
τοῦ ἐνεστῶτος ἀπόφασις τῆς ∆ηµογεροντίας.

1813

Θεοδωρής καί Ἀθανάσιος Παναγιωτόπουλος. Αἰτοῦν νά
ἐπικυρωθῇ µία χρεωστική των πρός τόν Γ: Ἀδαµόπουλον.

1814

Παναγιώτης Χαντζί Ἰωάννου Μέξη. Αἰτεῖ τήν πληρωµήν Σίτου
του παρά τόν Νικόλαον καί Παύλον Βαρβάκην Ψωµάδες.

1815

Πέτρος Χαντζί Γεωργίου. Αἰτεῖ τήν ἀπόδωσιν τῶν ὅσων χρεωστεῖ
πρός αὐτόν ὁ ποτέ Χαντζί Ἀγγελής Καστρίτης. /

1816

Ἠλίας Καρέγλης. Ἀπαντᾶ εἰς τή ὑπ’ ἀριθµόν 1800: κατ’ αὐτοῦ
ἀναφορᾶν τῶν τάς τακτικάς ἐνδυµασίας ῥαπτώντων.

1817

Γιαννάκης Χαντζί Πέτρου. Αἰτεῖ νά πληρωφοριθῆ ἄν ὁ Γεώργιος
∆αριώτης κατέθεσε εἰς τό τῆς ∆ηµογεροντίας ταµεῖον γρόσια
1455:23:.

1818

Λάζαρος Κιάφφας, καί Κωνσταντῖνος Λίγδας. Αἰτοῦν ἐπικύρωσιν
δύω συνυποσχετικῶν των.

1819

Κωνστ: Λιγδόπουλος. Αἰτεῖ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς του πρός τόν
Λ: Κιάφφα.
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Μήτρος Τζῆρος Τζαφεραγιώτης. Ὅτι ὁ Γεώργιος Μαλκίνης τόν
ἔδειρεν.

1821

Παππά Ἀντώνενα. Ὅτι ὁ Πέτρος Φιλοσοφόπουλος τῆς κατακρατεῖ
ἐνοίκια ὀσπητίου της.

1822

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. 618 . διευθύνει τάς ὁποίας ἐξετάσεις
προσκληθεῖσα παρά τῆς ∆ηµογεροντίας ἔκαµεν εἰς τήν διαφοράν
τοῦ Γουδή µετά τοῦ Γεωργίου Κοτζάκη. /

1823

Ὁ ἐπί τῆς Ἀγορανοµίας ∆ηµογέρων Α. Σέκερης. Αἰτεῖ νά
παρετηθῇ.

1824

Ἰωάννης Κορωναῖος. Αἰτεῖ νά ὑποχρεωθῇ ὁ πνευµατικός
Καλλίνικος νά τῷ δώσῃ ἐγγράφως ἅς παραγγελίας ὁ ἀποθανών
Γαµβρός του εἶπεν.

1825

Ἀναστάσιος Ἀναστασάκης. διαλύει τό εἰς χείρας τῶν Λαζ. Κιάφφα
καί Ἠ. Ἀσηµακόπουλου µεσέγγυον.

1826

Ἀθανάσιος Σταϊκόπουλος. Ὅτι ὁ Ἀντ: Μπόνιας τά τοῦ κατακρατεῖ
τάλληρα 19: γρόσια 8:1/2.

1827

Ὁ Συνταγµατάρχης Ἔϊδεκ. Αἰτεῖ νά τῷ δοθῇ πληρωφορία ἐκ τίνος
τάγµατος εἶναι ὁ παρά τοῦ Γιαννάκη Ἀνυφαντή ἐναγόµενος
Σκατζόγλους.

1828

Κωνσταντῖνος Οἰκονοµόπουλος. Ὅτι ὁ Ἀλέξιος Κανατάς δέν τόν
δίδει οὐδ’ ὀβολόν διασώσας µίαν παρακαταθήκην χρηµάτων ἀπό
τούς ῾Ρουµελιώ[τας].

1829

Νικόλαος Καλαµατιανός Τζεριγιωτάκης. Ὅτι ὁ Ἀναγνώστης
Χρηστάκης τοῦ κατακρατεῖ µίαν πιστόλαν.

1830

Ὁ λιµενάρχης τῆς πόλεως Ναυπλίου. ἀναφέρει τάς παρατηρήσεις
τάς ὁποίας κάµνει εἰς τό πλοιάριον τοῦ Ἀγγελῆ Χαντζί Μπεζιαξη.

1831

Ἐκτακτος Ἐπίτροπος τῆς Ἀργολίδος. ∆ιευθύνει τήν ἀναφορᾶν τοῦ
Ἐµ. Βαλσαµή.

1832

Νικολής Γιάννη Χαρβούρη καί συντρόφοι. ∆ιαµαρτύρωνται κατά
τῶν Κωνστ: ∆αλµάτζον καί Γεωργίου Βαµβακᾶν.

1833

Ἐκτακτος Ἐπιτροπος Ἀργολίδος ὑπ’ . ἀριθµόν 1007: ∆ιευθύνει
τήν ἀναφορᾶν τοῦ Ἰωάννου Κορωναίου.

1834

Νικόλαος Χαρβούρης. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ τινά ἑµµάρτυρόν του
περί τινῶν Σέµπρων του.

1835

Ἀνδρῖκος παππά ∆αµιανοῦ. Ὅτι ὁ Ἀνδριανός παππά
Γιαννόπουλος τόν κατακρατεῖ τινάς µισθούς του.
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26
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∆ηµήτριος Καρονόπουλος, Σταύρος Ἰωάννου Κρεµύδι, Ἀντώνιος
Ἀλεξανδρόπουλος, Παναγιωτάκης Σκουρόπουλος. Αἰτοῦν νά
ἀποδείξῃ ὁ ἀντίδικος των Ἠλίας Καρέγλης ὅσα διά τῆς ὑπ’
ἁριθµόν 1213: λέγει.

1837

Νικόλαος Καλαµαδινός Τζιριγιώτης. Ὅτι δοῦς τῷ Ἀντωνίῳ
Καζαντζῇ 6: ῥουµπιέδες νά τοῦ κάµῃ ἕν ῥακοκάζον, οὔτε τό ἔκαµε
οὔτε τούς ῥουµπιέδες δίδει ὁπίσω.

1838

Νικόλαος ∆ηλµπεράκης. ὅτι Λάζαρος Κιάφφας τοῦ κατακρατεῖ
ἐνοίκια τινά ἐξ ἑνός µαγαζίου του παρά τοῦ ἰδίου ἐνοικιασθέντος.

1839

Ἀναστασία Μπεζιλόπουλου. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἡ γνησιότης µιᾶς
ὑπογραφῆς εἰς τό τῇ 20 τοῦ τρέχωντος ἐπικυρωθέν πωλητήριον
τήν ὁποίαν ὁ ὑπογράψας δέν ἦτον παρόν ἀλλ’ υἱός αὐτοῦ.

1840

Ἀγγελῆς Μ. Κουτουλουµᾶ. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ τό ὁποῖον ἐκ τοῦ
Ἀ. Ἀναστασάκη ἔλαβεν ἐξωφλιτικόν ἔγγραφον.

1841

Ντάνος Λιµιάτης. Αἰτεῖ νά ἐπικυρωθῇ ἡ γνησιότης τοῦ
συνυποσχετικοῦ του κάι ἐποµένως νά δωθῇ τῷ Ἀθανασίῳ
Σέκερῃ.

1842

Νικόλαος Γαλανόπουλος. Ἀναδιαµαρτύρεται ἐναντίον τῶν Λ.
Γιαννακόπουλου Ἰωάννου Ἰατροῦ, Ἰωάννου Ἠλιώπουλου, Στ:
παππά Ἀλεξόπουλου καί Γ: Ἁδάµη.

1843

Σαράντος παππά Χρηστόπουλος ὅτι ὁ Π. Τζακήρης καί ἡ
Παναγ. ∆ετόρενα τόν κατακρατοῦν χρήµατα ὡς ἡ εἰς χείρας του
χρεωστική διαλαµβάνει.

1844

∆ηµήτριος Μανουσαλῆς. Ἐξαιτεῖται ἐπικύρωσιν ἑµµαρτύρου
ἐγγράφου του. /
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[Αριθµοί
εξερχοµένων
εγγράφων]

Αὔξ[ων]
ἀριθµός

[Μαρτίου]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εισερχόμενο έγγραφο, 19 Ιουλίου 1828 (φ. 2.2.1.1 ).

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Εισερχόμενη αλληλογραφία. Λυτά έγγραφα.
Αλληλογραφία.

2.2.1.

1
Αναφορά του Παναγιώτη Σαμπαζιώτη
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 19 Ιουλίου 1828

Διακανονισμός αλληλοχρέωσης με τον Στάμο Δασκαλόπουλο
2.2.1.1 (1.2.1)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 288 Χ 194

πρός τό Δημογεροντεῖον Ναυπλίου.
Δέν ἀρνοῦμαι ὅτι χρεωστῶ πρός τόν Δοτόρ Στάμον Δασκαλόπουλον γρόσια :127:
ἀλλ’ ἐπειδή καί ἡ μήτηρ αὐτοῦ οἱ ἀδελφοί του καί δούλη του ἐκάθισαν τέσσαρας
μῆνας εἰς τόν ὀνδάν μου, καί ἐγώ διά τήν μεταξύ μας φιλίαν δέν ἔκαμα συμφωνίαν ἐνοικίου περιμένοντας εἰς τήν προαίρεσίν του, παρακαλῶ τό ἔντιμον
δημογεροντίον νά ὑποχρεώσῃ τήν ἐξοχότητά του διά νά λογαριασθῶμεν περί
τοῦ ἐνοικίου καθώς ἤθελεν ἐγκριθῇ, καί ἄν εὔγῃ νά τόν δώσω τόν δί δω εἰδέ καί
εὔγῃ νά μέ δώσῃ ἔτι νά μέ δώσῃ.
Δέν ζητῶ κανένα ἄνομον, οὔτε τό χρέος μου ἀρνοῦμαι. θέλω ὅμως νά πληρωθῶ τό ἐγκριθέν ἐνοίκιον. καί μέ τό προσῆκον Σέβας ὑποσημειοῦμαι.
τῇ 19: Ἰουλίου 1828:
ὁ Ταπεινός Πολίτης
Ναύπλιον
Παναγιώτης Σαπαζιώτης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 801. Παναγ. Σαμπαζιώτης την 19 Ἰουλίου.
Πρόκειται για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου.
1
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2
Επιστολή του Αν. Πελοπίδα
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 19 Ιουλίου 1828

Παράκληση για μεσολάβηση της Δημογεροντίας
στον Έκτακτο Επίτροπο προκειμένου να δικαστεί
2.2.1.2 (1.2.2)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 312 Χ 205

πρός τήν Σεβαστήν Δημογεροντείαν τῆς Ἐπαρχίας Ναυπλίου.
προχθές διά παρακλήσεώς μου ὁμιλήσατε τοῦ Σεβαστοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου διά
νά μοι δοθῇ ἡ ἄδεια νά ἀπέλθω νά ἐπισκευθῶ τήν δυστυχοῦσαν φαμηλίαν μου
εἰς Ἄργος ὑπό ἐγγυήσεος νά παρευρεθῶ ἐνταῦθα ὀψέποτε ζητηθῶ, πλήν δέν τό
ἠξιώθην.
αἱ δυστυχίαι μου Κύριοι ὡσ’ ἡμέραι αὐξάνουν, ἐξόδων ὑστεροῦμαι καί διά τόν
ἑαυτόν μου, και διά τήν φαμηλίαν μου, καί ἀμηχανῶ. Διά πολλῶν ἀναφορῶν
μου παρεκάλεσα τόν Σεβαστόν ἔκτακτον ἐπίτροπον διά νά διατάξῃ εἰς τήν Δημογεροντείαν τοῦ Ἄργους διά νά πληροφορηθῆ περί τῆς Συκοφαντείας κατ’ ἐμοῦ,
καί ἄχρι σήμερον δέν τό βλέπω.
παρακαλῶ λοιπόν θερμῶς τήν Σεβαστήν Δημογεροντείαν ἵνα ἐγχειρίσῃ πρός
τήν εὐγένειάν του τήν ἐσώκλειστον ἀναφοράν μου, καί νά τόν παρακινήσῃ νά
κάμῃ τή ἀπόφασιν. αἰτῶν τήν ἀνήκουσαν πληροφορίαν, καί ἤ νά καταδικασθῶ
ἄν ἐπρόσκρουσα, ἤ νά ἀποζημιωθῶ ὡς ἀθῶος παρά τοῦ Συκοφάντου, ἐπειδή τό
νά κωλίωμαι λιμοκτωνῶν ἄνεργος δέν τό ὑποφέρω, μήτε εἶναι τῆς περιστάσεώς
μου ἀνάλογον. Μένω δέ μέ τό ἀνῆκον Σέβας.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 19 Ἰουλίου 1828.
ὁ πολίτης
		
Ἀν: Πελοπίδας
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 83. Ἀ. Πελοπίδας την 19 Ἰουλίου 1828. ἐνεργήθη. ἐνεκρίθη νά ἐγχειρισθῇ κατ’ αἴτησιν του αναφερομένου πρός τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον ἡ αναφορά
του πρός τόν ἐκτακτον ἐπίτροπον.
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3
Αναφορά του Μανώλη Βαλσαμή
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 24 Αυγούστου 1828

Διαμαρτυρία κατά του Σωτηρίου Βάρβογλη
για αθέτηση εμπορικής συμφωνίας
2.2.1.3 (1.2.3)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 323 Χ 219

πρός τήν Σεβαστήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
προλαβόντως εἶχον συνομιλήσει μετά τοῦ Κυρίου Πανάγ. Βάρβογλη διά νά ἀγοράσω τόν μοῦστον τοῦ ἐν Ἄστρει ἀμπελίου του. ἡ συνομιλία αὕτη ἐπικρατοῦσα
καί ἡ ἐκ μέρους μου σταθερότης ἄμποτε ἀδιάσειστος, εἰς τρόπον ὥστε καί φήμης
δοθείσης ὅτι μέλλει νά ἐμποδισθῆ ἡ ἀγορά τοῦ κρασιοῦ, ἐγώ πάλιν ἐπιμένων
ἔλεγον εἰς πολλούς τῶν φίλων μου, ὅτι διά τόν ὁποῖον μοῦστον ἔχω τόν λόγον
μου δοσμένον τοῦ Βάρβογλη θέλει τόν πάρω, καθώς καί τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ Παναγ.
Βάρβογλη εἶπον τά ἴδια.
μετά τήν ἐπικρατοῦσαν ταύτην ὁμιλίαν μοῦ ἐπαρουσίασε καί τόν αὐταδελφόν
του Κύριον Σωτήριον μετά τού ὁποίου εἴπομεν τάς ἰδίας ὁμιλίας περί τοῦ μούστου μ’ ἐγνώρισε καί αὐτός διά ἀγοραστήν τούτου. διό καί τήν ἀπελθοῦσαν ἑβδομάδα ἔγραψεν ἐξ Ἄστρους πρός τόν αὐταδελφόν του Κύριον Παναγ. διά νά μέ
εἰδοποιήσῃ νά στείλω καΐκι τήν Τρίτην νά παραλάβω τόν μοῦστον. ἐγώ δέν ἔλλειψα νά στείλω καΐκι τήν Δευτέραν ὅ ἐστί μίαν ἡμέραν προτήτερα. παρά πᾶσαν
ὅμως προσδοκίαν εἶδον τό καΐκι νά ἐπιστρέψῃ ἑσπέραν καί νά μάθω ὅτι ὁ Κύριος
Σωτήριος Βάρβογλης ἐπώλησε τόν μοῦστον εἰς τινάς Ὑδραίους. τό τοιοῦτον μέ
ἔκαμε νά θαυμάσω μέ τό φιλότιμον τοῦ Κυρίου Σωτηρίου ὕστερα ἀπό μίαν τοιαύτην σταθεράν ὁμιλίαν και ἀπόφασιν, διότι δέν στοχάζομαι νά ἀρνηθῇ ὁ Κύριος
Παναγ. Βάρβογλης ὅτι τοῦ εἶπον νά τοῦ δώσω χρήματα εἰς λογαριασμόν τοῦ
μούστου, ὅτι ἐμελετοῦσε νά ἀπέλθῃ εἰς Ἄστρος καί ἐπειδή ὁ πηγαιμός δέν ἦταν
βέβαιος δέν τά ἔλαβε. Σεβαστοί Κύριοι ! ἐγώ εἶχον τόν λόγον μου δοσμένον δέν
ἠδυνάμην νά προβλέψω ἄλλον μοῦστον μάλιστα ὁπου εἶχον εἰς χεῖρας μου δύο
ληνοπάτια καί τά ἐπώλησα εἰς ἄλλον. ὅθεν ἐκ τῆς προφανεστάτης ζημίας ταύτης
ὁρμώμενος παρακαλῶ ἵνα προσκληθῇ ὁ εἰρημένος Κύριος Σ. Βάρβογλης καί νά
τόν ὑποχρεώσῃ διά νά μοί ἀποζημιώσῃ εἴτε ἀμέσως εἴτε νά διορίσωμεν μίαν
αἱρετοκρισίαν! διαμαρτυρώμεθα κατ’ αὐτοῦ ἐνώπιον τῶν Νόμων, δι’ ὅλας μου
τάς ζημίας καί ἔξοδα. μένω μέ Σέβας. ὁ πολίτης.
τῇ 24. Αὐγούστου 1828
Μανολις Βαρσαμης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 388. Ἐμμαν. Βαλσαμής την 27 Αὐγούστου.
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4
Αναφορά των Μήτρου Τζιράκη,
Μιχάλη Γιαννακού και Παναγ. Μανουριώτη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 24 Αυγούστου 1828

Διαμαρτυρία κατά των Παναγιώτη Ζαχούλια
και Παναγιώτη Μποτζιώτη για ζωοκλοπή
2.2.1.4 (1.2.4)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 302 Χ 220

πρός τόν κατά τό τμῆμα τῆς Ἀργολίδος ἔκτακτον ἐπίτροπον.
Οἱ ὑποσημειούμενοι ἀναφερόμεθα δεινοπαθῶς ὁτι ἐπί Κεχαγιᾶ2 μπεϊ εὑρεθέντες
κατά τό Στεφάνι μέ τά ποίμνιά μας ἦλθεν ἕνα ἑσπέρας κἄποιος Παναγιώτης Ζαχούλιας ἀπό τοῦ Φονιᾶ καί ὁ Παναγιώτης Μποτζιώτης μέ ἄλλους δώδεκα συντρόφους των τούς ὁποίους αὐτοί γνωρίζουν καί μᾶς ἐπῆραν ἑκατόν πενήντα πέντε
πρόβατα. ἠθελήσαμε νά παραπονεθούμε ἐπί ταύτῃ τῇ λῃστρικῇ ἁρπαγῄ καί εὐθύς
μετεβλήθη καί εἰς τήν αἱμοβορίαν ὅθεν διά νά μή μᾶς θανατώσουν ἐσιωπήσαμε.
καί μεθ’ ἱκανάς ἡμέρας ὑπάγομεν εἰς τοῦ Φονιά καί εὑρίσκομεν αὐτούς καί τά
ἐμοίραζαν. τά ἐζητήσαμεν, καί πάλιν μᾶς ἐφοβέρισαν. ἔκτοτε λοιπόν τό δίκαιόν μας
ἔμεινεν καταπατημένον καί ἀθεώρητον, διά τε τήν ἀνωμαλίαν καί τάς Διαφόρους
καταστροφάς καί διασποράς ἐδοκιμάσαμε. ἤδη δέ ὁποῦ ἡ Δικαιοσύνη ἐπέλαμψεν εἰς τήν Ἑλλάδα καί οἱ νόμοι ἐστερεόθησαν τό δέ δικαίωμα τοῦ ἰσχυροτέρου
κατῃργήθη παντάπασι παῤῥησιασθέντες διά τῆς ταπεινῆς μας ἀναφορᾶς εἰς τήν
φιλόνομον καί φιλοδίκαιον ταύτην ἐπιτροπείαν, παρακαλοῦμεν ἵνα μετακαλεσθῆ
ὁ ἁρπακτήρ τῆς ιδιοκτησίας μας καί νά ὑποχρεωθῇ νά μᾶς ἐπιστρέψῇ τά ὅσα πρόβατα μᾶς ἥρπασε μέ τόν ὀκταετῆ πολλαπλασιασμόν τῆς γεννήσεώς των καί ....
νομήν3 αὐτών. τά ἰσχυρά ταῦτα δίκαιά μας ἀφιεροῦντες εἰς τήν προστασίαν τῶν
νόμων δέν ἀμφιβάλλομεν ὅτι θέλει ὑπερασπισθοῦν ἀπό τούς προστατεύοντας τούς
νόμους. διό εὐέλπιδες ὅτι δέν θέλει παραβλεφθόμεν ἀδικούμενοι
ὑποσημειούμεθα μέ βαθύ σέβας.Ἐν Ἄργει τῇ 24 Αὐγούστου 1828
οἱ εὐπειθεῖς Συμπολῖται
		
Μῆτρος Τζιράκης, καί
		
Μιχάλης Γιαννίκος καί
		
Παναγιώτης Μανουριώτης
2
Κεχαγιά-βέης Μουσταφάς: Αρχηγός των Αλβανών που έστειλε ο Χουρσίτ Πασάς στην
Τρίπολη με την έκρηξη της Επανάστασης. Εισέβαλε στην Αργολίδα στις 24 Απριλίου 1821.
3 Το χειρόγραφο είναι φθαρμένο. Είναι πιθανό να πρόκειται για λέξη που έχει σχέση με την
παραγωγή γάλακτος.
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[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 389 Μήτρος Τζιράκης, Μιχάλης Γιαννακος καί Παναγ. Μανουριώτης
την 27 Αὐγούστου.

5
Αναφορά κατοίκων του χωριού Επάνω Σκαφιδάκι
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο
2 Σεπτεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία κατά του ενοικιαστού των φόρων
Γεωργίου Μαρασσώνη για ζωοκλοπή και αρπαγή καρπών
2.2.1.5 (1.2.5)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 318 Χ 221

Πρός τήν ἔντιμον Δημογεροντείαν ἐπαρχίας Ναυπλίου !
οἱ ὑποσημειούμενοι κάτοικοι τοῦ Ἐπάνω Σκαφφιδάκη δεινοπαθῶς ἀναφερόμεθα
διά τῆς παρούσης μας πρός τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντείαν, ὅτι μόλον ὅτι τό
χωρίον μας εἶναι ἰδιόκτητον, ὡς εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, καί καθώς ἔχομεν περί
τούτου ἀξιοπίστους μαρτυρίας, δέν ἔχει σπιθαμήν γῆς ἐθνικῆς. πρό χρόνων κἄποιος τῶν ὀθωμανῶν, Δελῆ ἐφέντης ὀνομαζόμενος Ναύπλοιος, ἠθέλησε διά τῆς
βίας νά κάμῃ αὐτό τούρκικον, ἡμεῖς δέ διά τό ἄδικον αὐτοῦ ἐπιχείρημα διεσκορπίσθημεν τῇδε κἀκεῖσε, ἀφήσαντες ἀκατοίκητον τό χωρίον μας, χωρίς ποτέ νά
δυνηθῇ ὁ ῥηθείς ὀθωμανός νά τό κατοικήσῃ, ἤ νά κάμῃ τίποτε ἀπό τά ἐν αὐτῷ,
δηλαδή οὔτε γῆν, οὔτε ὀσπίτιον, οὔτε δένδρον, ἤ ἄλλο τί τούρκικον.
Ἔκτοτε ὅμως ἐμεῖς ἄχρι τοῦ παρόντος ἔτους ἐκ τῶν ἀνωμαλιῶν καί περιστάσεων, παροικούσαμεν οἱ μέν εἰς τό Κάτω Σκαφφιδάκη, οἱ δέ εἰς ἄλλα μέρη
διασκορπισμένοι, ὅτε γνωρίσαντες γενικήν ἡσυχίαν καί εὐταξίαν ἐπήλθομεν
νά κατοικήσωμεν ἐκεῖ, προσπαθοῦντες ν’ ἀνεγείρωμεν τάς καταδαφισμένας
οἰκίας μας, καί νά καλλιεργήσωμεν μέ κόπους καί ἔξοδα ἁδρότατα τήν χερσομένην γῆν μας. Παρά πᾶσαν ἐλπίδα μας καί μέ ἀπορίαν μας παρατηροῦμεν ὅτι
ὁ ἐνοικιαστής μας κύριος Γεώργιος Μαρασσώνης ἀπαιτεῖ νά κάμῃ ἐθνικόν τό
χωρίον μας, καί μέ τήν παράλογον αὐτοῦ ἀπαίτησιν ἥρπασεν δώδεκα δένδρων
καρυδίων ὅλον τό εἰσόδημα ἐν ᾧ ἡμεῖς ἔχοντες διορισμένον ἐπί τούτῳ δραγάτην, ἐπληρώσαμεν αὐτόν δεκαἐπτα γρόσια ἐκτός τῶν πρός τροφήν ἐξόδων του,
καί οὕτω ἡμεῖς ἀδικούμενοι κατά τοῦτο, καί περισσότερον, διότι ἀποστερούμεθα τῆς ἰδιοκτησίας μας, εἴμεθα εἰς ἀμηχανίαν καί ἀδημονίαν, μήν ἠξεύροντες
δι’ ὅλου τί νά κάμωμεν, βλέποντες ὅτι μένομεν ἄπολεις και ἄοικοι εἰς ἐποχήν,
καθ’ ἥν ἐλευθερωθέντες τῇ θείᾳ εὐδοκίᾳ παρά τῶν βαρβάρων ἐχθρῶν, ἐλπίζο[ 225 ]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

μεν νά κατοικήσωμεν τήν πατρίδα μας ἀπαραβίαστοι καί ἀνενόχλητοι.
διά τοῦτο καταφεύγοντες πρός τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντείαν παρακαλοῦμεν θερμῶς, βεβαιωθεῖσαν τήν αὐτοαλήθειαν τῶν/ ἀναφερομένων μας ἐπί τῇ
βάσει τῶν ὁποίων φέρομεν ἀνά χεῖρας μας ἀξιοπίστων μαρτυριῶν καί ἀναφερθῇ
περί τούτου ὅπου ἀνήκει, καί νά μᾶς ἀσφαλίσῃ εἰς τήν κυριότητα τῆς ἰδιοκτησίας
μας, ὑποχρεουμένου τοῦ κυρίου Μαρασσώνη εἰς τήν ἀπόδοσιν τῶν ὁποίων μᾶς
ἥρπασεν καρυδίων, καί τεσσάρων ἀρνίων ζηγουρίων μάλιστα, καί σπορίτων.
βέβαιοι εἰς τήν εὐτυχίαν τῆς δικαίας ταύτης αἰτήσεως μένομεν μέ σέβας τό
ἀνῆκον.
τῇ 2 Σεπτεμβρίου 1828 ἐν Ναυπλίῳ
οἱ εὐπειθεῖς κάτοικοι
		
Επάνω Σκαφφιδάκη
		
Ἀναστάσης Κινάκης
		
Γιάννης Νάστος
		
Νικόλης Κοτζομήτης
		
Γιάννης Κέτζαρης
		
Δημητράκης Λιόπουλος
		
Μῆτρος Δημάκης
		
Θανάσω Μεμέτο
		
Χρῆστος Κοτζομήτης
		
Δημήτρης Μπαμπάξος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1828 Ἀριθμός 432. Ἐπανωσκαφιδεῖς τήν 3 7βρίου.

6
Έγγραφο του Eκτάκτου Επίτροπου Αργολίδας
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828

Επικύρωση διορισμού Επιτροπής για την επίλυση της διαφοράς
μεταξύ του Αθανασίου Σέκερη και Ιωάννη Χρυσομάλη
2.2.1.6 (1.2.6)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 308 Χ 215

Ἀριθμός 1626
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Πρός τήν Επαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Παρέλαβον τήν ὑπ’ ἀριθμόν 330 ἀναφοράν Σας, καί παρατηρήθησαν τά ἐν αὐτῇ
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ἐπισυναφθέντα ἔγγραφα. Εἰς ἀπάντησιν δέ, εἰδοποιεῖται ἡ Δημογεροντία αὕτη,
ὅτι δύναται νά ἐνεργήσῃ τήν ἀπόφασιν τῆς ἐπιτροπῆς, τήν ὁποίαν διώρισεν διά
τήν μεταξύ τοῦ Κυρίου Α. Σέκερη, καί Ἰωάννου Χρυσομάλη διαφοράν.
Ἐπιστρέφονται δέ καί τά ἐγκλεισθέντα ῥηθέντα ἔγγραφα, κατά τήν ζήτησίν
Σας.
τῇ 3 7βρίου4 1828. Ἐν Ναυπλίῳ.
		
Ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος
σφραγίδα: ΕΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Ν. Καλλέργης
Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Ὁ Γραμματεύς
		
Γ.Δ. Οἰκονομίδης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1828 Ἀριθμός 443. ἐκτακτος Ἀργολίδας την 3 7βρίου.

7
Επιστολή του Κωνσταντίνου Τζάτζου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828

Απάντηση στη διαμαρτυρία του Θεόδωρου Κατζιφού
για τη μη εξόφληση χρέους από εμπορική συναλλαγή
2.2.1.7 (1.2.7)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 315 Χ 218

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Ἀντίγραφον ὑπ’ ἀριθμόν 338 κατ’ ἐμοῦ διαμαρτυρήσεως τοῦ κυρίου Θεοδώρου
Κατζιφοῦ λαβών καί ἰδών ἀπαντῶ.
α:ον Ὅτι τά γρόσια δέν εἶναι τόσα ὡς λέγει 2742:17: ἀλλ’ εἶναι 2370: καί εἶναι
ἀπό πράγμα τό ὁποῖον διά παρακλήσεων τοῦ ῥηθέντος καί ἀδελφοῦ μου Δημητροῦ τοῦ συντρόφου του ἐδέχθην.
β:ον Καί μόλον ὁποῦ ἡ προθεσμία μου δέν ἦλθε, μόλον τοῦτο καί μόλας τάς
περιστάσεις εἶμαι ἔτοιμος νά τόν ἀποκριθῶ ἡμίσια των ῥηθέντων γροσίων:2370:
καί τἄλλα ἡμίσια ἀνήκοντα εἰς τόν σύντροφόν του ἀδελφόν μου τά κρατῶ , δι’
ὅ,τι μέλλει νά λάβω ἀπό τό ἴδιον.
γ:ον Δέν τῷ ἔπεμψεν τάς πραγματείας ὁ ἀδελφός του ἀπό Κορυφούς ὡς λέγει,
ἀλλά τάς ἔφεραν οἱ ἴδιοι πέρυσι ἐνταῦθα ὡς σύντροφοι.
4 Γράφεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ο μήνας Σεπτέμβριος, γιατί στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν
ο έβδομος μήνας του έτους (λατινική λέξη septem: επτά). Με τον ίδιο τρόπο γράφονται και οι
μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
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δ:ον Τά παρά τοῦ κυρίου Κατζιφοῦ προβαλλόμενα περί πολίτζη, δηλαδή καί
ἕτερα ὀνειροπολήματα δέν θέλω νά τά ἀπαντήσω δι’ ὅλου, ὡς μή ἀνήκοντα εἰς
ἐμέ, ἀλλά τά ὡς εἴρηται προβάλλων, καί περί τῆς ἑτοίμου τῶν ἥμισυ γροσίων
πληρωμῆς προτείνων, δέν δέχομαι κᾀν ἕνα του ἄλλο πρόβλημα, καθώς καί τήν
διαμαρτύρησίν του, ἡ ὁποία οὐδέν ἰσχύει παρ’ ἐμοῦ ὡς σαθρά καί ἀνίσχυρος καί
ὡς χαρτίον λευκόν παρ’ ἐμοί λογιζομένη ἀβάσιμος καί ἐπί ἅμμον θεμελιωμένη.
παρακαλῶ νά κοινοποιηθῇ ἡ παροῦσα μου πρός τόν ῥηθέντα κύριον Κατζιφόν, νά δοθῇ δέ καί ἕτερον τακτικόν ἀντίγραφον πρός ἐμέ, καί μέ τό καθῆκον
Σέβας μένω.
τῇ 3: 7βρίου 1828:
ὁ Συμπολίτης
Ναύπλιον
Κωνσταντῖνος Τζάτζος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1828 Ἀριθμός 445. Κωνστ. Τζάτζος την 3 7βρίου 343. 344 ἐξερχ[όμενα].

8
Αναφορά του Ρήγα Παλαμήδη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία για την καταπάτηση του εργαστηρίου του
από τον Φρούραρχο και για την καθυστέρηση της όλης υπόθεσης
2.2.1.8 (1.2.8)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 296 Χ 198

Πρός τήν ἐπαρχιακήν δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Πρό πέντε περίπου μῆνας ἠνεφέρθην δι’ ἀναφορᾶς μου πρός τήν ἔκτακτον
ἐπιτροπείαν τοῦ τμήματος τούτου καί ἐν τῷ μεταξύ τούτου δίς ἔτι, περί τοῦ
ὁποίου γίνεται ἀδίκου πρός ἐμέ τε καί τόν σύντροφόν μου Κ:[ύριον] Διαμαντόπουλον, διά τό ὁποῖον ἔχομεν χτίσει τούς αὐθεντικούς ἐπί τῶν ἐρειπίων τῶν
πολλῶν μαγαζίων δι’ ἀδείας καί συμφωνίας ἀνηγερμένων ἐκ θεμελίων καί δι’
ἰδίων μας ἐξόδων ἐργαστήριον καί τό ὁποῖον ἀφοῦ μέν τρεῖς περίπου μῆνας
τό ἐξουσιάσαμεν, κατεκυριεύθη ἀπό τόν τότε φρούραρχον Βάρι μέ διαφόρους
ζημίας μας, χωρίς νά σεβασθῇ τήν ἀπαγορεύσασαν τότε αὐτόν διαταγήν τῆς
ἀντικυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς , καί μόλον ὅτι ὅλον ἐν ἐξακολουθούσαμε καί ἐπληρώναμε πρός τό τελώνειον τό συμφωνημένον ἐνοίκιον· καί ἐν ᾧ μετά τήν
........ ἔλευσιν εἰς τήν πατρίδα τῆς αὐτοῦ ἐξοχότητος ὅτε ἔπαυσε κάθε ἀνομία
ἀντί νά δικαιωθῶμεν ἡμεῖς, λαμβάνοντας τό εἰς αὐτό δικαίωμά μας κατά τήν
ἄδειαν καί συμφωνίαν μας, ἀνελπίστως ἐξουσιάσθη ἀπό τούς ἐκεῖ δημοσίους
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ἐ / πιστάτας, ἐν ᾧ πρός ἄλλους ὁμοίας φύσεως ἔχοντας ἐκεῖ ἐργαστήρια δέν
ἐπροσβλήθη τό δικαίωμα τοῦτο, ὡς ταῦτα πάντα εἰς δοθεῖσας μετά καιρόν πρός
τόν ἐπίτροπον ἀναφοράς μου ἐν ἐκτάσει ἐξηγοῦντο.
ἀλλά κατά δυστυχίαν μας ἀγνοοῦμε πῶς μεταξύ εἰς ἕνα τόσον διάστημα πέντε μηνῶν, δέν ἔγινε καμμιαδήποτε περί τούτου ἀπόφασις καί ἐπειδή ἡ τοιαύτη
περίστασις ἐπαυξάνει τάς ζημίας μας, βιάζομαι νά ἐνοχλήσω καί τήν σεβαστήν
ταύτην ἀρχήν, παρακαλῶν θερμῶς ὁποῦ καί αὐτή ὡς ἔφορος τῶν δικαιωμάτων
των πολιτῶν, ἐνεργήσῃ οἷς οἶδε τρόποις διά νά δοθῇ πλέον τό κατά τό δίκαιον
τέλος, καθότι καταντᾶ νά ἀξίζουν οἱ κόποι μας περισσότερον ἀπό τό δίκαιόν μας.
καί μένω με σέβας .
τῇ: 3: Σεπτἐμβρίου 1828. Ναύπλιον
ὁ συμπολίτης
		
Ρήγας Παλαμήδης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1828 Ἀριθμός 449. Ρήγας Παλαμίδης την 3 7βρ[ίου].
Ἐνεκρίθη νά σταλθῆ πρός τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον τῆς ἀναφορᾶς του ἀντίγραφον καί νά τόν συστηθῇ ἡ ὑπόθεσις αὕτη. τῇ 4 7βρίου 1828 Ναύπλιον. ἐνεργήθη. ἐδόθη ταύτης ἀντίγραφον κατ’ αἴτησιν τοῦ Κυρίου ῾Ρίγα ὑπ.᾽ ἀριθμόν 337 τῇ
17 Ιανν:[ουαρίου] 1829.

9
Αναφορά του Χρίστου Τζάτα
προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο 23 Οκτωβρίου 1828

Διαμαρτυρία κατά του πεθερού του Γιαννίκου Μιχαλόπουλου
για τη μη παραχώρηση ενός προικώου σπιτιού
2.2.1.9 (1.2.9)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 321 Χ 217

πρός τόν Σεβαστόν Ἔκτακτον Ἐπίτροπον τῆς Ἀργολίδος.
ἀπό ἐσώκλειστον ἀντίγραφον τοῦ πωλητικοῦ ἀνά χεῖρας μου γράμματος πληροφορεῖται ἡ ἐπιτροπή αὕτη ὅτι ἐγώ εἶμαι κύριος τοῦ ενδιαλαμβανομένου ὀσπητίου, τό ὁποῖον ἐπειδή ὁ πωλήσας και προικήσας με αὐτό πενθερός μου Γιαννίκος
Μιχαλόπουλος κατακρατεῖ ἤδη, καί προφασίζεται ἤδη, ἐνήχθη παρ’ ἐμοῦ εἰς τήν
ἐνταῦθα Δημογεροντίαν ἀλλ’ ἰσχυρογνώμων ὤν μένει εἰς τά ἴδια.
Διά τοῦτο παρακαλῶ τήν ὑμετέραν Σεβαστότητα, νά ἐπιτάξῃ τόν ῥηθέντα νά
παραχωρήσῃ πρός ἐμέ τό ὀσπήτιον, εἰς τό ὁποῖον ἐγώ ἐξόδευσα καί κατώκησα
ἱκανόν καιρόν. καί μέ τό νά ἄγω μετά τῆς φαμηλίας μου ἔξω δι’ ὅτι εἶχον καπνά
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καί ἔμεινα σφαλισθήσης τῆς πύλης5, εὗρεν αὐτός καιρόν καί το οἰκειοποιήθη
ὥστε καί ὑπ’ ἐνοίκιον ἐδώθη ὡς διαδίδουν τινές.- μέ Σέβας βαθύτατον μένω .
τῇ 23: 8βρίου 1828
ὁ ταπεινός Πολίτης
Ναύπλιον
Χρίστος Τζάτας
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 911
Διεύθυνσις τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου
τῇ 31 8βρίου
Ἀριθμός 2568 Χρήστος Τζάτας 23 8βρίου
Η Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου νά λάβῃ ὑπ’ ὄψιν της τ᾽ ἀναφερόμενα
καί ν’ ἀποδώσῃ τό δίκαιον.
τῇ 30 8βρίου Ναύπλιον
Ἀριθμός 2220
ὁ ἐκτακτος ἐπίτροπος
σφραγίδα:
Ν. Καλλέργης
ΕΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ὁ Γραμματεύς
Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Γ.Δ.Οἰκονομίδης

10
Επιστολή του Γεωργίου Δαρειώτη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 30 Οκτωβρίου 1828

Οικονομική διαφορά μεταξύ Γ. Δαρειώτη και Ιω. Χατζή Πέτρου
2.2.1.10 (1.2.10)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 297 Χ 198

Πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντείαν Ναυπλίου !
Νομίσας, ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ αὐταδέλφου μου Κυρίου Γεωργίου, διά ἱερώτατον
χρέος μου τοῦ νά βάλλω εἰς ἐνέργειαν τά ὅσα ἡ ἔγγραφος ἀπόφασις τῶν αἱρετῶν
κριτῶν, διά τήν διαφοράν μεταξύ αὐταδέλφου μου καί Κυρίου Ἰω: Χατζῆ: Πέτρου ,
καί νά πράξω τήν ἐκτέλεσιν εἰς ὅσα ἡ αὐτή διαλαμβάνει, ἠσθένησα, καί ἠσθένησα
κακῶς. ἤδη ἀναλαβών τάς δυνάμεις μου σπεύδω ἐπ’ αὐτοῖς, καί ἀποστέλλω εἰς
τήν διμογεροντίαν ταύτην τά χρήματα ἅτινα ἀποφασίζεται νά δωθῶσι παρά τοῦ
αὐταδέλφου μου τῷ Κυρίῳ Χατζῆ: Πέτρου κρατῶν ὅμως ἐξ αὐτῶν τά παρ’ αὐτοῦ
χρεωστούμενα γρόσια ἑξήκοντα καί παράδες εἴκοσι ὀκτώ Ἀριθμός 60: 28: ἀπό
Προφανώς αναφέρεται στο κλείσιμο της Πύλης της Ξηράς, λόγω της πανώλης. Βλ. και
«Εισαγωγή», υποσημείωση με αριθμό 71.
5
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λογαριασμόν Βοστίτζης καί δοσμένα διά τό ἴδιον ὀσπήτιον εἰς Νοσοκομεῖον καί
γραμματεῖς. Παρακαλῶ λοιπόν τήν ἔντιμον Δημογεροντίαν ταύτην, ἵνα γνωστοποιήσῃ τοῦτ᾽ αὐτό εἰς τόν Κύριον Χατζῆ: Πέτρου. νά ἀντιζητήσῃ ὅμως πρῶτον
παρ’ αὐτοῦ πωλητήριον διά τό ἀγορασθέν τρίτον μερίδιον τοῦ Χατζῆ: Μαλῆ Σιαλτελή ὅτι εἶναι ἐξ ἡμισείας μέ τόν αὐτάδελφόν μου, καί ὅτι ὁ αὐτάδελφός μου
ἐνέχεται εἰς ὅλον τό ἥμισυ τοῦ αὐτοῦ ὑπ’ ἀριθμούς 75: και 76: ὀσπητίου καί δεύτερον , ὅτι διά ἐνοίκιον τοῦ αὐτοῦ ὀσπητίου, εἰς τό ὁποῖον κάθηται ὁ ἴδιος καί
κρατεῖ ὅλον , ἐπιζητεῖται διά τό ὅλον ὀσπήτιον ἀφ’ ἧς ὥρας ἐγράφθη ἡ ἀπόφασις,
ἀναποφεύκτως πρός τόν μῆνα γρόσια διακόσια πεντήκοντα Ἀριθμός 250: ἐξ ὧν
τά ἥμισυ διά τόν αὐτάδελφόν μου καί προπληρωταῖα κατά τήν ἐδῶ συνήθειαν διά
ὅσους μῆνας συμφωνήσωμεν νά καθήσῃ ἡ εὐγένεια του. Προς τούτοις παρακαλῶ
ἵνα μοί δωθῇ ἀντίγραφον τῆς παρούσης μου. μένω μέ τό ἀνῆκον σέβας. Ὁ πολίτης
Ἐν Ναυπλίῳ 30: 8βρίου 1828:
ἀντί τοῦ Γ: Δαρειώτου Π: Δαρειώτης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 912. Παναγ. Δαρειότης τῇ 31 8βρίου. Να ἐνεργηθῇ ἡ αἴτησις τοῦ κυρίου
Δαρειότη. ἐνεργήθη ὑπ’ ἀριθμούς 734 735.

11
Επιστολή του Ιωάννη Ν. Λιώση
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 1 Νοεμβρίου 1828

Αντίγραφο «μαρτυρίας του Τελωνείου»
για αποζημίωση Ιωάννη Λιώση και Κωνσταντίνου Ιατρού
από τους «Συμπράτορες» τούς ευρισκόμενους στη Μάλτα
2.2.1.11 (1.2.11)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 316 Χ 216

Προς τήν ἐντιμον Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
κατά τήν ἐσώκλεισθην μαρτυρίαν τοῦ Τελωνίου παρακαλῶ νά μοί δωθῇ ἀντίγραφον ἴνα μοί χρησιμεύση πρός ἀποζημίωσίν μου στέλνωντάς την εἰς τόν ἐν
Μάλτᾳ κύριον Κωνσταντίνον Γ. Ἰατρόν διά ἀπόδειξιν τῆς αὐτῆς ζημίας εἰς τούς
ἐκεῖ Συμπρατόρους6. μένω δέ μέ ὅλον τό βαθύτατον σέβας.
Ἰωάννης Ν. Λιώσης
τῇ αη Νοεμβρίου 1828 Ναύπλιον
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 913. Ἰωάννης Ν. Λιόσης τῇ 31 8βρίου 1828. ὑπ’ ἀριθμόν 738.
6

Για επιπλέον πληροφορίες, βλ. φ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 738.
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12
Αναφορά των Νικολάου Τουφεξή
και Αντωνίου Μπιτζακτζή
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 31 Οκτωβρίου 1828

Διαμαρτυρία κατά του μαστρΑνδριανού
για την καταπάτηση των καλυβών τους
2.2.1.12 (1.2.12)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 296 Χ 198

πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου
ἡμεῖς Κύριοι ἐλθόντες ἀπό Τρίπολ:[ιν] γυμνοί καί ἀνυπόδητοι ἐκτήσαμεν ὡς ἠμπορέσαμεν ἐπάνω εἰς γῆν ἐθν:[ικήν] δύο καλύβας καί ἐσκεπάσαμεν τάς γυμνάς
φαμηλίας μας.
ἐπέρασε καιρός πολύς ὁποῦ ὁ μαστροΑνδριανός φανείς μᾶς εἶπεν ὅτι ἠγόρασε
τό μέρος ἐκεῖνο καί μᾶς ἐζήτει ἄλλα των ἄλλων. ἀλλ’ ἡμεῖς τόν ἀπεκρίθημεν ὅτι
καί ἄλλοι πολλοί ἠγόρασαν ἐθνικά , πλήν κᾴν ἕνα φυγάδα καλυβίτην δέν ἠνώχλησαν. αὐτός ἐζήτει, πλήν δέν ἐλάμβανεν ὡς ἀδικα ζητων.
Εἶναι καιρός πολύς ὅπου ἡμεῖς ἀναχωρήσαμεν, καί αὐτός ἐξουσιάσας τάς καλύβας μας τάς ἐνοικίαζεν ὅπου καί ὅπως ἤθελε. καί μίαν ἐξ αὐτων ἐπειδή καί
ἐφάνη ὀλίγον τί ἐξηλωμένη, εὗρεν αἰτίαν καί τήν ἐκρήμνισεν ὅλην, τάς δέ ὕλας
(κερεστέ) τάς ἐσύναξεν ὁ ἐπιστάτης του καί τάς κατακρατεῖ λέγων ὅτι δέν μᾶς
γνωρίζει κυρίους καί ἕτερα.
Διά τοῦτο, ἐπειδή ἡμεῖς διά πολλων ἐξόδων ἐκαθαρίσαμεν τό μέρος ἐκεῖνο,
καί διά πολλων ἐκτήσαμεν καί οἰκοδομήσαμεν, παρακαλοῦμεν θερμῶς, πρῶτον
νά ἐξετασθῇ τίνι λόγῳ ἐκρήμνισε τήν καλύβην, καί δεύτερον νά μᾶς δώσῃ τόν
κερεστέν, ἐπειτα νά διαταχθῇ νά μᾶς ἀφήσῃ διά νά μεταχειρισθῶμεν αὐτάς καθώς ἤθελεν ἐγκριθῇ παρά τῆς Δημογεροντίας ἀπό τήν ὁποίαν διετάχθη ὁ ἐπιστάτης νά φέρῃ τόν Ἀνδριανόν, καί ὑπεσχέθη, ἀλλ’ ἐπί ὥρας οὐδέν ἔπραξε, καί ἡμεῖς
ἀργοῦμεν πτωχοί ὄντες καί τεχνῖται.
Ὄθεν νά γίνῃ Δεόμεθα ἡ ἀνήκουσα κρίσις ἐξέτασις ἀπό τούς γείτονας, καί
ἀπόφασις, καί μέ σέβας ἀνῆκον μένομεν.
τῇ 31: 8βρίου 1828:
Οἱ ταπεινοί
Ναύπλιον
Νικόλαος Τουφεξής Αντώνιος Μπιτζακτζής
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 915. Νικόλαος Τουφεκζής καί Ἀντώνιος Μπιτζαχξής. τῇ 31 8βρίου.
Νά προσκληθῆ ὁ ἐναγόμενος διά τῆς Δημογεροντίας Ἄργους νά παρουσιασθῇ
ἐντός τῆς σήμερον, εἰδέ καί λείψῃ θέλει ἀποφασισθῇ τό δίκαιον εἰς ἀπουσίαν του.
[ 232 ]
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13
Αναφορά της Θεοφάνης
γυναίκας του Γεώργιου Ζωγράφου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Πληρωμή από τον Γεώργιο Μιτζόπουλο
του χρέους του αποθανόντος αδελφού του Χρήστου
2.2.1.13 (1.2.13)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 314 Χ 206

πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Ἀπό τό ἐπισυναπτόμενον πιστοποιητικόν ἐμμάρτυρον, πληροφορεῖται ἡ ἔντιμος αὕτη Δημογεροντία, ὅτι τό ἐκτός τοῦ προαστείου7 κείμενον ἐργαστήριον
λογίζεται τῷ ὄντι ἰδιοκτησία τοῦ προαποθανόντος Χρήστου Μιτζόπουλου8, τοῦ
ὁποίου ἐπιφέρω χρεωστικήν ὁμολογίαν, καί ὄχι κατασκευασμένον δι’ ἐξόδων
τοῦ ζῶντος Γεωργίου Μιτζόπουλου, ὡς ὁ ἴδιος ἀναφέρεται, ἐπιφέρων ψευδεῖς
μαρτυρίας, εἰς τάς ὁποίας κατά νόμον, καί ὀρθόν λόγον δέν ἀνήκει νά βασισθῆτε,
ὡς ὄντος τοῦ ἑνός, ἐκείνου, μαρτύρου συγγενοῦς τοῦ εἰρημένου Γεωργίου Μιτζόπουλου._
Δυνάμει λοιπόν τοῦ εἰρημένου πιστοποιητικοῦ ἐμμαρτύρου ἐγγράφου, παρακαλῶ τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντίαν, ἀφοσιωμένη εἰς τό φιλοδίκαιον τῆς
ἰδίας, τοῦ νά ὑποχρεώσῃ τόν κύριον Γεώργιον Μιτζόπουλον, νά μοί ἀποδώσῃ τό
ὁποῖον ὁ ἀδελφός του ἀφῆκεν ἱερόν χρέος ἀπό τήν οὐσίαν τοῦ ἰδίου._
Εὔελπις οὖσα μένω μέ τό βαθύτατον σέβας.
τῇ 27 Νοεμβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ
ἡ πολίτις
		
Θεοφάνη Γυνή τοῦ Γεωργίου Ζωγράφου
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1061. Γεώργενα Ζωγράφου. τῇ 27 9βρίου 1828.
ἐστάλη τό ἐπισυναπτόμενον εἰς τήν ἀστυνομίαν.
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

προσεκλήθη ὁ ἐναγόμενος τῇ ἀνωτέρῳ ἡμερομηνίᾳ ὅστις ἐδέχθη εὐχαρίστως
τοῦ νά ἐκπληρώσῃ τό πρός τήν ἐνάγουσαν χρέος τοῦ ἀποθανόντος αὐταδελφοῦ
του γρόσια 70 μόνον λέγω γρόσια ἑβδομῆντα πληρώνοντας το ἕν τρίτον ἀμέσως
τά δέ δύω τρίτα μεθ’ ὁλίγας ἡμέρας καί ταῦτα εἰς δύω προθεσμίας. Ἀλλ’ ἐπειδή
αὐτός μ’ ὅλον ὁποῦ τοῦ ἐμποδίσθη τό διαβατήριόν του ἀνεχώρησε κρυφίως. δι’
ὅ τῇ 28 προσεκλήθη ὁ ἀδελφός του Βασίλειος. ἐνέκρινε δέ ἡ δημογεροντία ὅτι
7
8

Ως «προάστειο» εννοείται η Πρόνοια.
Σχετικά με το θέμα της ιδιοκτησίας του εργαστηρίου βλέπε φ. 2.2.4.3 και 2.2.4.4.
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ἐπειδή καί οἱ ἀδελφοί ἐκληρονόμησαν τόν ἀποθανόντα πρέπει ἤ αὐτοί νά ἐκπληρώσουν τά πρός αὐτήν χρεωστούμενα τό μέν ἕν τρίτον νά πληρώσουν ἀμέσως,
τό δέ δεύτερον δεκαπέντε καί τό τρίτον ἐντός ἄλλων τόσων._
εἰδέ καί εἰς τοῦτο αὐτοί ἐναντιωθοῦν, νά δίδεται ὑπό ἐνοίκιον τό παρά τοῦ
ἀποθανόντος κτισθέν εἰς τό προάστειον ἐργαστήριον διά τό χρέος του καί νά
δωθοῦν εἰς τήν ἐνάγουσαν αὐτούς πτωχήν χήραν.
Οἱ Δημογέροντες9
τῇ αη Δεκεμβρίου 1828
		
Α: Σέκερης

14
Αναφορά του Θ. Χρυσομάλη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία κατά του Βασιλείου φραγκοπαπουτζή
ενοικιαστή του εργαστηρίου του
2.2.1.14 (1.2.14)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 296 Χ 198

πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
ἕν ἐργαστήριόν μου τό εἶχα ἐνοικιασμένον εἰς ἕνα ἄνθρωπον δι’ ἕνα μήνα, καί
πριν τοῦ τέλους τοῦ μηνός, κᾄποιος Βασίλειος φραγκοπαππουτζής ἐζήτησε νά τό
ἐνοικιάσῃ αὐτός διά τρεῖς μῆνας καί μέ προσθήκην. ἐγώ ἀποβαλών τόν πρῶτον
χαρίσας αὐτῷ καί ὅσας ἡμέρας ἐκάθισεν, ἔβαλα τόν δεύτερον ὅστις μοί ἔδωσε καί
το ἐπιμηνιαῖον. ὕστερον ἀπό πολλάς ἡμέρας ἤ μᾶλλον χθές, καθ᾽ ὅ αἰφνηδίως
μέ λέγει ὅτι θά φύγῃ ἀπό τό ἐργαστ:[ήριον], τόν λέγω καί ἐγώ ὅτι πρέπει νά τελειώσουν οἱ τρεῖς μῆνες κατά τήν Συμφωνίαν μας, ἀλλά δέν δέχεται, καί οὕτως
εὐκαιρώνει Σήμερον τό ἐργαστ:[ήριον].
Διά τοῦτο παρακαλῶ τήν Δημογεροντίαν ταύτην νά καλέσῃ τόν ῥηθέντα καί
πληροφορηθεῖτε ἀπό μαρτυρίες ὁποῦ ἔχω τήν Συμφωνίαν καί νά τόν ὑποχρεώσῃ ὡς ἔχει τό δίκαιον, καθ᾽ ὅτι ἐγώ τό ἐργαστήριον δέν τό δέχομαι ἕως οὗ
τελειώσουν οἱ τρεῖς μῆνες, ἀλλά ζητῶ το Συμφωνηθέν ἐνοίκιον.μένω εὐσεβάστως
τῇ 27: 9βρίου 1828
ὁ ευπ:[ειθής] Πολίτης
Ναύπλιον
Θ: Χρυσομάλης
9 Μεταξύ των λέξεων «Οἱ Δημογέροντες» και της υπογραφής του Αθ. Σέκερη, υπάρχει
χώρος για να υπογράψουν και οι άλλοι Δημογέροντες, οι οποίοι, όμως, δεν έχουν υπογράψει.
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[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1062. Θ. Χρυσομάλης τῇ 27 9βρίου.
Ἐπειδή καί απεδείχθη ὅτι διά τρεῖς μῆνας εἶχαν συμφωνήσει το μαγαζί ἀπεφασίσθη νά λάβῃ εἰς ἐξουσίαν του τό μαγαζί ὁ Χρυσομάλης νά πλερώση δέ ὁ παπουτζῆς ἕν μηνιαῖον πλέον τοῦ δοθέντος.-

15
Αναφορά του Ανδρέα Λιναρδόπουλου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 26 Νοεμβρίου 1828

Οικονομικές διαφορές μεταξύ κατόχων εθνικών προσόδων
2.2.1.15 (1.2.15)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 308 Χ 215

πρός τήν Ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Ὁ ὑπογεγραμμένος ἔχων ἐθνικάς τινάς προσόδους εἰς τα χωρία Πασά, Μπούτια
καί λοιπά, ἀγορασμένας, ἐπώλησα ἐξ αὐτων μέρος διά γρόσια: χίλια πρός τόν
κύριον Νικόλαον Χατζή Γεωργίου, ὁ ὁποῖος μέ τό Σήμερον καί αὔριον μοί ἔμβασε
τά γρόσια: 1000: καί ἐγώ τόν ἔχω ἐμβασμένα 1374:20: εἰς διάφορα μετρητά ἔτι
σιτάρι καθαρόν 37:1/2 κουβέλια κριθάρι ὀκάδες: 350:
ἐκ τούτων φαίνεται ὅτι κρατεῖ περισσότερα τῶν ἀνηκόντων αὐτῷ καί διά τοῦτο
παρακαλῶ νά καλεσθῇ ὁ ῥηθείς διά νά ἀπολογηθῇ, καί ἑπομένως νά ὑποχρεωθῇ
διά νά μοί ἐπιστρέψῃ τά περί πλέον, δι’ ὅτι ἔχω ἀνάγκην καί ἐξ αἰτίας του ἔρχομαι
ενταῦθα καί χασομερῶ ἐξοδευόμενος. μένω ευσεβάστως.
τῇ 26: 9βρίου 1828:
Ὁ ευπ.[πειθής] Πολίτης
Ναύπλιον
Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1063. Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος τῇ 27 9βρίου.
Ἐσυμβιβάσθησαν ἀναμεταξή των οἴκοθεν.
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16
Αναφορά των Δαμιανού και Γιάννη Πλατή
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Διαφορές μεταξύ των κατοίκων των «μαχαλάδων»
του χωριού Μπούτι
2.2.1.16 (1.2.16)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 315 Χ 215

πρός τήν Ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Τό χωρίον Μπούτι Μεχμέτπεη εἶναι δύω μαχαλάδες , ὁ εἷς τῶν πέϊδων, και ὁ
ἄλλος τοῦ Μεχμέταγα. μόλον τοῦτο ὅλα μας τά ἔξοδα καί δοσήματα κοινά καί
μερικά γίνονται ἐπίσης ἀπό ὅλους ὅμοια.
Οἱ κάτοικοι τοῦ μαχαλά τῶν πέϊδων πέντε ὄντες ἔχουν γιούρτια, καί εἰς ἡμᾶς
τούς κατοίκους τοῦ ἑτέρου μαχαλά δύω ὄντας ὄχι μόνον οὐδέν παραχωροῦν, ἀλλά
καί μᾶς ἀποκλείουν τήν εἴσοδον καί ἔξοδον καί ἡμῶν καί τῶν βοσκημάτων μαςΚύριοι! ἡμᾶς πρότερον ἄν εἴχομεν δύω ἀγάδες ὑπομονή, ἤδη ὅμως ὁποῦ ἔχομεν ἕνα γένος , μίαν Κυβέρνησιν, μίαν κάπαν, καί ὅλα σχεδόν ἕνα, διατί αὐτοί νά
φέρωνται καθ᾽ ἡμῶν ὡς εἲρηται;
Παρακαλοῦμεν λοιπόν τήν ἐπαρχιακήν μας ταύτην ἀρχήν, νά οἰκονομήσῃ καί
ἡμᾶς ὡς ἔχει τό δίκαιον καί πρέπον, καί νά ἐπιτάξῃ τούς ῥηθέντας νά παραχωρήσουν καί εἰς ἡμᾶς τό ὅπερ ἄν ἐγκριθῇ. Διατάττουσα εἰς τοὔναντίον, τόν
Ἀντροῦκον Μπεκιάρην νά πάρῃ καί τούς ἄλλους διά νά ἔλθῃ ἐνταῦθα, νά γίνη ἡ
πρέπουσα ἀπόφασις. μένομεν εὐσεβάστως.
τῇ 27: 9βρίου 1828: Ναύπλιον
Οἱ ευπειθεῖς
		
Δαμιανός καί Γιάννης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1064. Δαμιανός Πλατῆς καί Γιάννης τῇ 27: Νοεμβρίου 828.

17
Αναφορά του Γληγόρη Στεφανάκι
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Κληρονομικές διαφορές με την «καπατμᾶ»
του μακαρίτη αδελφού του
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2.2.1.17 (1.2.17)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 319 Χ 216

Πρός τήν ἔντιμον Δημογεροντείαν τῆς Πόλεως Ναυπλίου
Περί τάς ἀρχάς τοῦ ἀπερασμένου μηνός Ὀκτωμβρίου ἀσθενήσας ὁ ἀδελφός
μου ὀνόματι Δημήτριος Στεφανάκις ἐπλήρωσε τό κοινόν χρέος μεθ’ ἡμέρας
τεσσαράκοντα πέντε, ὅστις μή ὦν ὑπανδρεμένος, καί γνωρίζουσα τήν κακήν
διάθεσιν τῆς γυναικός τήν ὁποίαν εἶχεν καπατμᾶ, πρίν ἀσθενήσῃ ἐζήτησε νά
τραβιχθῇ δίδων εἰς αὐτήν τό ἐλεύθερον νά ὑπάγῃ ὁποῦ θέλει, καί νά παραχωρίσῃ ἐξ αὐτοῦ. ἀλλ’ αὐτή μή οὖσα εὐχάριστος νά ἀπομακρυνθῇ ἀντί οὐδεμιᾶς
ὠφελείας, κατέπεισεν αὐτόν διά τῶν ἀπατηλῶν καί κολακευτικῶν λόγων της,
νά τῆς δώσῃ ὁμολογίαν χρεωστικήν γρόσια 230: ὅθεν ἐνῶ ἡτοιμάζετο ὁ αδελφός μου νά ἀναχωρίσῃ ἐντεῦθεν δι’ ὑποθέσεις του διά Μισθρά κακή τύχη
ἠσθένησε ὅπου καί ἀπέθανεν εἰς τήν καλύβαν του. ἡ κακότροπος αὕτη γυνή,
νομίζουσα ὅτι κατανόμον εἶναι ἀληθής κληρονόμος προσπαθεῖ παντοίοις τρόποις νά οἰκιοποιηθῇ τόσον τήν καλύβαν τοῦ ἀδελφοῦ μου ὅσον καί τά ἐν αὐτῇ
πράγματά του, καί παρ’ ἐλπίδα χθές κλείσας τήν καλύβα, ἐπέρασεν εἰς ἄλλην,
καί οὕτω ἐμποδίσθην νά πλαγιάσω εἰς αὐτήν κατά τό σύνηθες. καί Σήμερον
πληροφοροῦμαι ὅτι μέσον τῆς ἀστυνομίας ἐσακουαστράρισε καί τά ἅρματα τοῦ
ἀδελφοῦ μου, τά ὁποῖα εἶχον τοῦ Δελάλη νά πωλήσῃ. Διά τοῦτο παρακαλῶ τήν
ἔντιμον ταύτην Δημογεροντείαν νά μή καταδεχθῇ καί παραβλέψῃ τήν παρανομίαν τῆς γυναικός ταύτης προσπαθούσας νά μέ ἀδικήσῃ παραλόγως ἀλλά νά
ὑποχρεωθῇ νά μοί παραδώσῃ τά τῆς κληρονομίας πράγματα τοῦ ἀδελφοῦ μου
κατά τήν ἀναχεῖρας μου Διαθήκην του, διότι καί πρίν ἀποθάνῃ ὁ μακαρίτης
εἴχε ἐξοφλισθῇ μετ᾽ αὐτῆς κατά τό μεταξύ των ἐξοφλητικόν καί δέν ἔχει νά
λαμβάνῃ περισσότερον ἀφ’ ὅ, τι τῆς ἀναλογεῖ.
Εὔελπις διά τήν αἴτησίν μου ἀφιεροῦμαι πρός τό φιλοδίκαιον καί φιλάνθρωπον νά διατάξῃ τά δέοντα. μένω μέ σέβας βαθύ.
ἐν Ναυπλίῳ τῇ 27: 9βρίου 1828
ὁ εὐπειθής πολίτης10
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1065. Γληγόρης Στεφανάκις την 27: 9βρίου.

10

Δεν υπάρχει υπογραφή του αναφερόμενου.
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18
Αναφορά της Δημογεροντίας της Τρίπολης
προς τη Δημογεροντία

Τρίπολη 25 Νοεμβρίου 1828

Αίτημα κατοίκων της Τρίπολης για την εξόφληση χρέους
του μακαρίτη Χατζή Μηχάλη Ταλιάννου
2.2.1.18 (1.2.18)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 315 Χ 211

Ἑλληνική Πολιτεία
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Τριπολιτζᾶς
πρός τή Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου
Ἐγκλείοντας δύω ἶσα ἀναφορᾶς καί λογαριασμοῦ ἐκ τῶν ὁποίων πληροφορεῖσθε
διά τά ὅσα ἔχουν νά λαμβάνουν τινές συμπολήται μας παρά τοῦ Μακαρίτου Χατζή Μηχάλ. Ταλιάννου.
παῤῥησιασθέντες εἰς τήν ἐνταῦθα Δημογεροντίαν ὡμολόγησαν ἐνόρκως καί
ἐν βάρει τῆς Συνειδήσεώς των ὅτι τῳόντι ἔχουν νά λαμβάνουν καθώς εἰς τό κατάστιχον τους φαίνονται.
Διά τοῦτο ἡ Δημογεροντία αὕτη δέν λείπη νά σᾶς προσκαλέση ὁποῦ νά τούς
γένη μία συνδρομή παρά τῆς εὐγενείας σας διά νά ἠμπορέσουν νά ἀποζημιωθοῦν ἀπό τά πράγματα τοῦ Χατζή Μηχάλη.
Ἡ Δημογεροντία αὕτη δέν ἀμφιβάλει ποσῶς ὅτι θέλει ἐνεργήσητε κατά τό δίκαιον.
ἐν Τριπολιτζά τῇ 25= Νοεμβρίου 1828
		
Ἡ Δημογεροντία
σφραγίδα:
Παναγιώτης Παππαδάκης
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΟΝ ΤΡ[ΙΠΟΛΙΤΖΑΣ] 1827
Δημητριος Γαλανωπουλος
		
Κωνσταντῖνος Αποστολόπουλος
[στο νώτο]

Ἀριθμός 1178. Προς τήν Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου ἐκ τῆς Δημογεροντίας Τριπολιτζᾶς.
[ με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1066. Δημογεροντία Τριπολιτζάς την 27 9βρίου. ἐνεργήθη: ἤτοι κατευθύνθησαν εἰς τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον την 28 9βρίου και ἀπαντήθη τήν αην
Χβρίου11.

11

1η Δεκεμβρίου
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19
Αναφορά του Μανώλη Βαλσαμή
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Εγγύηση υπέρ του Αναγνώστη Προεστόπουλου
2.2.1.19 (1.2.19)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 301 Χ 211

Πρός την ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Προλαβόντως ἐγγυήθην νά πληρώσω διά τόν Ἀναγνώστην Πρωεστόπουλον
γρόσια ¨360¨ δι’ ὅσα ἄχυρα ἠγόρασε, τά ὁποῖα, διότι ἔμειναν πρός τόν κύριον
Καγιᾶν, διαλύσαντα τήν κτηνοτροφίαν, ἥν εἶχον μετά τοῦ Πρωεστόπουλου , καί
διότι ἔμεινα ἐκ δευτέρου ἐγγυητής διά τόν Καγιᾶν μεσεγγυῶ, τά παρά τοῦ Ἀναγνώστου Πρωεστόπουλου ἀγορασθέντα ἄχυρα, μείναντα δέ ἤδη εἰς λόγον τοῦ
Καγιᾶ διά τόν ὁποῖον καί ἐγγυήθην.
τήν ὁποίαν ἐγγύησιν τῶν ἀχύρων εὐνοῶν εἰς ἀσφάλειαν διά νά πληρωθώ.
παρακαλῶ τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντίαν νά εὐεργετηθώ ὅσον τό συντομώτερον, διότι ἐξοδευομένων τῶν ἰδίων εἰς τά ἄλογα τοῦ Πρωεστόπουλου, ἀδικοῦμαι μεγάλως. μένω μέ τό προσῆκον σέβας.
τῇ 27 9βρίου 1828. εν Ναυπλιῳ
ὁ Συμπολίτης
		
Μανολις Βαλσαμης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1067. Μανώλης Βαρσαμής την 27 9βρίου. ἐνεργήθη.

20
Αναφορά του Νικολάου Ράπτη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 28 Νοεμβρίου 1828

Ζητεί από τον Δούκα Κωνσταντίνου να εκπληρώσει
την υποχρέωσή του ως εγγυητή για τα φορέματα
του κυρίου Μετζάνα
2.2.1.20 (1.2.20)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 301 Χ 211

πρός τό ἔντιμον Σ[εβαστόν] δημογεροντεῖον Ναυπλίου.
πρό ἤδη μῆνας ἑπτά, ἔραψα ἕν τακήμιον φορέματα τοῦ κυρίου Μετζάνα, διά τά
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ὁποῖα γινόμενος διά λόγου ἐγγυητής ὁ κύριος Δοῦκας Κωνσταντίνου διά μίαν
λύραν ραὑτικά τά ἔδωσα. ἔκτοτε λοιπόν καί ἄχρις ὥρας ἐζύτιξα τῆς εὐγενείας
του αὐτά τά γρόσια τοσάκις, καί τοσάκις ἀδιαφώρησε, καί χάλη ἀδιαφωρεῖ, ὥστε
ἐχθές εἰς τήν οἰκίαν του ζητίσας αὐτά, αἰσχρολογῶντας κατ’ ἐμοῦ καί ἀμπόχνωντας μέ ἀποδίωξεν.
Κύριοι ! ἄν ἡ εὐγενεία του δέν μοῦ ἔδιδεν τόν ὑποσχετικόν του λόγον, βέβαια
ἐγώ τα φορέματα δέν τά ἔδιδα, καί νά μήν δοκιμάζω ἤδη, αἱσχρολογίας παρ’
αὐτοῦ, περιτρέχματα ἔνθεν κακίθεν καταπατώμενος τά κρητήρια ἀνελπίστως,
ἔξωδα ἀναφορῶν καί τά λοιπά. διά τοῦτο παρακαλῶ τό Σ[εβαστόν] δημογεροντεῖον νά τόν ὑποχρεώσῃ, διά νά μέ δώσῃ τό ὑποσχετικόν του χρηματικόν δικαιωμά του, νά ἀποδόσω καί ἐγώ ὅθεν χρεωστῶ. καί μένω μέ βαθύτατον σέβας.τῇ 28 9βρίου 1828. Ναύπλιον.
Εὐπιθέστατος Πολίτης
		
Νικόλαος Ραὕτης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1068. Νικόλαος ῾Ράπτης τῇ 28 9βρίου.

21
Αναφορά του Δημητρίου Δηλιγιάννη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Διαμαρτύρεται και κατηγορεί τον «Πυλωρό» Λουκόπουλο
και τους συνεργάτες του για υστερόβουλη και σκαιή συμπεριφορά
2.2.1.21 (1.2.21)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 298 Χ 195

Πρός τήν ἔντιμον δημογεροντείαν τῆς ἐπαρχίας καί πόλεως Ναυπλίου:
Ὁ ὑποφαινόμενος πρό ὁκτώ σχεδόν ἡμερῶν ἦλθον εἰς τήν πόλιν Ναυπλίου
ἀπό τά πατριάμου ἵνα μετακομίσω μέρος τῶν ἐν αὐτῇ ἐναπολειφθέντων ἐπί τῆς
κατά τήν παρελθοῦσαν ἄνοιξιν μετοικήσεώς μου κινητῶν μου πραγμάτων. χθές
μετά τό γεῦμα ἀπεφάσισα τήν αὐτόθεν ἀναχώρησίν μου, διευθυνθείς λοιπόν εἰς
τήν πρώτην θύραν, εὗρον τόν ὡς θυρωρόν Λουκόπουλον, τού εἶπον ὅτι ἀναχωρῶ διά τά πάτριά μου μετά δύω ὑπηρετῶν καί ἀγωγιάτου κομιστοῦ τῶν πραγμάτων μου, παρά τῶν ὁποίων λήψεται τό διαβατήριόν μας, καί ἄν μέ συγχωρῇ
τήν ἔξοδον ἕως τοῦ ἐρχομοῦ τῶν διαληφθέντων. ἀφοῦ μέ ἔδωσε τήν ἄδειαν
καί διῆλθον τήν δευτέραν καί τρίτην σχεδόν θύραν ἔξωθεν τῶν καγκέλων παρ’
ἐλπίδα πᾶσαν ἐφώναξε εἰς τήν βάρδιαν ἵνα μ’ ἐπιστρέψῃ κάκην κάκως. ὀλίγον
μεμακρυσμένος ὤν ἐτράβιξα τόν δρόμον μου ὁδεύσας ἱκανόν ἀπόστημα τόπου
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θεωρῶ τεσσάρους ἱππεῖς τοῦ Χ΄΄[ατζῆ] Χρήστου δρομαίως ἐπ’ ἐμέ ἐρχομένους
καί κατατρέχοντάς με ὡς ἄλλον κακοῦργον, οἵτινες φθάσαντές με καί πολυτρόπως περιφρονήσαντές με καί καθυβρίσαντες μ’ ἐπέστρεψαν παραδίδοντές με
πρός τόν Λουκόπουλον, ὅστις καί ἔθετόμε ὡς κακοῦργον εἰς τήν φυλακήν τῆς
θύρας, μετά ἱκανήν δέ ὥραν παρέδωκέμε εἰς τεσσάρους τακτικούς καί μέ διεύθυναν πρός τόν κολονέλον Πίζαν. ἔφθασε λοιπόν τό διαβατήριόν μας τό ὁποῖον
ὑπέγραψε καί ὁ κολονέλος Πίζας καί μόλις μοί ἐδόθη τό ἄλλογον και ἀνεχώρησα. αὐτός ὁ ἐπίτηδες γεγονώς δόλιος τοῦ Λουκόπουλου τρόπος πρός περιφρόνησιν (καθότι ἄν ἤθελεν ἵνα μ’ ἐμποδίσῃ, μ’ ἔλεγεν εἰς τήν πρώτην θύραν,
ὅπου τόν ὁμίλησα περί τῆς ἐξόδου μου, ὅτι δέν ἔχω τήν ἄδειαν, ἵνα μείνω ἄχρι
τοῦ ἐρχομοῦ κατόπιν τοῦ διαβατηρίου)12 καί αἱ συνεργητικαί πράξεις εἰς αὐτά
τοῦ Διοικητοῦ, ὑπεμφαίνουσι πάθη, καί πάθη ἀλλόκοτα ἐναντία τῶν ἐμπιστευθέντων αὐτοῖς ὑπουργημάτων. τούτων λοιπόν ἕνεκα ἀναφερόμενος πρός τήν
δημογεροντείαν ταύτην καί διαμαρτυρούμενος ἅμα ἐναντίον τοῦ διαληφθέντος
Λουκόπουλου καί τῶν συμπρακτόρων του πρός οὕς ἀνήκει, παρακαλῶ ἅμα καί
ἐξαιτοῦμαι ταύτην ὅπως ἀντίγραφον τῆς παρούσης μου ἐξαποστείλῃ πρός τήν
Σ[εβαστήν] κυβέρνησιν, πρός τήν ὁποίαν ἀναφερόμενος κἀγώ, μή καταδεχόμενος τάς τοιαύτας καταχρήσεις καί ἀνηκούστους περιφρονήσεις τῶν πολιτῶν.
ὡς αὐτόχθονες γνωρίζετε καλῶς καί ἀκριβῶς τάς ἀπ’ ἀρχῆς ἄχρι τοῦδε θυσίας
καί ἀγώνας τῆς οἰκογενείας μας, ἅμα καί πολιτευμά μας. ἀπό τοιούτους λοιπόν
νά πάσχωμεν τοιουτοτρόπως, φερομένους ἐμπαθῶς καί ἐκτελοῦντας ἀναιτίως
καθ᾽ ἡμῶν τούς οἴστρους τῆς φαντασίας των πρός περιφρόνησιν καί καταισχύνην κρίνεται ἀνυπόφορον, ἐπειδή καί ἄδικον καί ἄτοπον ἵνα καθυβρίζωνται
οὕτω πως οἱ χαρακτῆρες ἡμῶν, οἵτινες ἐθυσιάσαμεν τό πᾶν καί ὅλην ἡμῶν τήν
κατάστασιν διά τήν ὕπαρξιν καί ἀπολύτρωσιν αὐτῆς τῆς πατρίδος, καί μάλιστα
παρά τοιούτων. ταῦτα μένω εὐσεβάστως.
τῇ 27 Νοεμβρίου 1828. Ἄργος .
ὁ εὐπειθής πολίτης
		
Δημήτριος Δηλιγιάννης
[στο νώτο]

Πρός τήν ἔντιμον Δημογεροντίας τῆς ἐπαρχίας καί Πόλεως Ναυπλίου. Εἰς Ναύπλιον.
[με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1069. Δημήτριος Δηλιγιάννης τῇ 28 9βρίου.
Καθυπεβλήθη ἀντίγραφον ταύτης εἰς τόν Ἐκτακτον Επίτροπον κατά τήν αην
Χβρίου.

12

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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22
Αναφορά του Γεωργάκη Παπα-Αυγουστή
προς τη Δημογεροντία Ναύπλιο

28 Νοεμβρίου 1828

Ζητεί αποζημίωση από τους Γιάννη Σκαρπέντο και Παναγ. Κωφό,
γιατί τα σκυλιά τους του «ἐφόνευσαν δύω αἰγῆδας γαλάριαις»
2.2.1.22 (1.2.22)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 314 Χ 214

πρός τήν Ἔντιμον Δημογεροντίαν Ναυπλίου:
Δύω τινές ξυλολόγοι Γιάννης Σκαρπέντος καί Παναγ: Κωφός Δαλαμαναριῶτες
διαβαίνοντες μετά δύω σκύλων ἀπό τοῦ Κατζίκρι ὅπου ἦτον ἡ ποίμνη μου
βόσκουσα, ἄφησαν τούς σκύλους καί μοί ἐφόνευσαν δύω αἰγῆδας γαλάριαις.
Τούτους ἐγώ ζητήσας διά τήν ἀποζημήωσιν τούς εὑρίσκω ἐναντιουμένους καί
ἀντιλέγοντας.Διά τοῦτο παρακαλῶ θερμῶς νά καλεσθουν οἱ ῥηθέντες διά νά απολογηθουν,
καί νά ὑποχρεωθουν διά νά μοῦ πληρώσουν τάς γῆδας ὡς τό δίκαιον ἀπαιτεῖ.μέ σέβας ανῆκον μένω.
τῇ 28: 9βρίου 1828:
ὁ ταπεινός
Ναύπλιον
Γεωργάκης παπᾶ Αὐγουστής
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1070. Γεωργάκης παπᾶ Αὐγουστής τῇ 28 9βρίου 1828.

23
Επιστολή του Αθανασίου Σταϊκόπουλου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 28 Νοεμβρίου 1828

Γνωστοποιεί ότι δεν δέχεται τις χρεωστικές αποδείξεις
από τον ανεψιό του Παναγιώτη, επειδή είναι ανεπικύρωτες
από Δημογεροντία ή Αστυνομία
2.2.1.23 (1.2.23)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 320 Χ 213

πρός τήν ἔντιμον δημογεροντείαν Ναυπλίου.
βλέπω ὅτι ὁ ἀνεψιός μου Παναγιώτης νά ἐνοχλίζη τό ἔντιμον τοῦτο δημογεροντεῖον ὅτι ἐγώ τοῦ χρεωστῶ ἔξωδα ὁποῦ ἔχει ὡς λέγει εἰς τόν ἡόν μου. ἐγώ
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λοιπόν ἕως δέν ἤθελε μοῦ παῤῥησιάσῃ καθαράς ἀποδίξεις ποῦ τά ἔχει δωσμένα καί ἐπικυρωμένα καί παρά δημογεροντείου ἤ Ἀστυνομίας δέν γνωρίζω
ὅτι τοῦ χρεωστῶ. ὅθεν παῤῥησιαζωντάς μου καθαρᾶς ἀποδίξεις, τότε καί ἐγώ
θέλει ποιάσω αὐτά εἰς τήν πατρικήν του χρεωστικήν ὁμολογίαν καί μένω μέ
βαθύτατον σέβας
τῇ 28 9βρίου 1828
ὁ Πολίτης
Ναύπλιον
Αθανασιος Σταηκοπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1072 Ἀθ. Σταϊκόπουλος τήν 28 9βρίου

24
Επιστολή του Τάσου Ταγαρά
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 28 Νοεμβρίου 1828

Κατηγορεί τον «μισακάρη» του Γιαννάκη Βοριά
για αθέτηση συμφωνίας
2.2.1.24 (1.2.24)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 314 Χ 213

πρός τήν Ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου:
ὁ ὑπογεγραμμένος ἐπήρα εἰς τόν οἴκον μου κἄποιον Γιαννάκην Βοριά γυμνόν
καί τετραχηλισμένον τόν ὁποῖον ἐνδύσας καί διά τῆς τροφῆς εὐοχίσας τόν ἔβαλα
εἰς ενα περιβόλιον νά τό καλιεργῄ δι’ ἰδίων μου ἐξόδων, καί εν καιρῷ των καρπων νά ευγάνω τά ἔξοδά μου , καί τά ὑπόλοιπα νά μειράζωμεν. ἑκτός τούτων τόν
ἐδάνισα καί γρόσια τινά.
Δουλεύσας λοιπόν τό περιβόλιον καί συνάζων τά ἐξ αὐτοῦ, χοίρους τε εν αὐτῷ
τρέφων καί λοιπά, δέν θέλει ἤδη νά δώσῃ καί ἐμοί λογαριασμόν ὁ αχάριστος
ἀλλά υποβάλλει ἄλλα τῶν ἄλλων.
Διά τοῦτο παρακαλῶ τήν Δημογεροντίαν ταύτην νά καλέσῃ τόν ῥηθέντα καί
νά ἐπιτάξῃ αὐτόν διά νά μέ δώσῃ τό δίκαιόν μου κατά τήν συμφωνίαν μας, δι’
ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἔκαμα καλόν εἰς αὐτόν τόν ἄνθρωπον.- μένω ευσεβάστως.
τῇ 28: 9βρίου 1828:
Ὁ Ταπεινός
Ναύπλιον
Τάσος Ταγαράς
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός (1069). ἀριθμός 1073. Τάσος Τάγαράς τῇ 28 9βρίου.
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25
Αναφορά του Ν. Μιλιάνη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 15 Ιανουαρίου 1829

Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση χρέους από τον Ν. Αποστολάκη
2.2.1.25 (2.1.1)

Αντίγραφο. Μονόφυλλο, 306 Χ 211

Ἴσον Πρός την Ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογερωντίαν Ναυπλίου.
Ἔλαβον τό διευθυνθέν ἀντήτυπον ὑπ’ ἀριθμόν 1147 τῆς ἀπαντήσεως τοῦ ἐναγωμένου μου Κυρίου Ν. Ἀποστωλάκη. Θεορῶ εἰς αὐτήν τάς παραλώγους προφασιολωγίας εἰς ἀποφυγήν τοῦ νομίμου πρός ἐμέ χρέους του καί ἀποκρίνωμαι
εἰς αὐτήν λέγων. Ὅτι ἐγώ κατά πρῶτον ἐπροσκάλεσα τόν Κύριον Ἀποστολάκην
εἰς τήν οἰκίαν μου παρισηάζοντάς του τά ἔγγραφα ἀποβλέποντα τό χρέος του
ζητόντας του τήν πληρωμήν φιλικῶς. ἀνέγνωσε ταῦτα καί καλλῶς ἐστάθη εἰς
τήν νωμιμώτιταν τοῦ χρέους του, ἀλλά διά νά παραπέμψη τήν ἡπόθεσιν μοῦ
ἐζήτησεν ἀπρεπόντως νά τοῦ δόσω ἀντήτυπα τῶν ἐγγράφων ὑποσχέσεῶν του
ἐπί λόγω ὅτι ἤθελεν νά σκεφθῆ καλλιώτερα μέ ἐδηκόν του σύμβουλον. Τοῦ
ἐπρότεινα ὅτι εἶμουν ἔτοιμος πάλην ὡσάκις ἐπιθημοῦσεν ν’ ἀναγνώση αὐτά
καί μετά τοῦ συμβούλου του εἰς τήν οἰκίαν μου ἤθελεν τοῦ τά παρισηάσω, καί
οὕτως ἠμποροῦσεν καλῶς νά ἐρεθίση τήν μνίμην ὥς εἰς τήν ἀπάντισήν του
λέγει.
Ἐγώ Κύριοι εἶμαι ἔτοιμος νά δόσω τά ὁποῖα ἀντήτυπα ἐγγράφων ζιτεῖ τώτε
ὁπώταν ἤθελεν καθυποβλιθῆ ἡ τοιαύτη ἡπόθεσις εἰς ἐραιτοκρισείαν εἰς τήν ὁποίαν παρακαλῶ τήν Ἔντιμον Δημογερωντίαν νά ὑποχρεώση αὐτόν νά δεχθῆ.
ἐάν δέ παρά πάσαν νωμιμώτιταν καί ὁ Κύριος Ἀποστολάκης δέν ἤθελε καθυποβλιθῆ καί θέλει τοιούτω τρόπω νά παραπέμψη τήν ἡπόθεσιν εἰς τά Κριτήρια
διά νά κερδίζη μακρώτηταν καιροῦ, παρακαλῶ τήν Ἔντιμον Δημογερωντίαν νά
ὑποχρεώση αὐτόν ὥς τό δίκαιον ἀπαιτεῖ, ὁντος τό χρέος του μέ ἀπροφάσιστον
ὁμολωγίαν του, διά νά μοῦ δώση ἀσφαλήν ἐγγύισην, ἕως τῆς τελείας πληρωμῆς τῶν ὅσων προ χρόνων μου χρεωστεῖ. δυαμαρτηρούμενος ἐναντίον του περί
τῶν ὅσων ζιμειῶν διά φόρων καί λοιπά ὁποῦ ἕως τώρα ἐπρόκυψαν, καί ἠθελε
προκύψουν ἕως τήν ἡμέραν τῆς ἐξοφλήσεως. Παρακαλῶ νά μοι δωθῆ ἴσον τῆς
παρούσης μου. Καί μένω μέ προσῆκον σέβας.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 15. Ἰανουαρίου 1829
ὁ πολίτης
		
Ν. Μιληάνης
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26
Αναφορά του Σπυρίδωνος Παγώνη
προς τη Δημογεροντία

Κύθηρα 9 Μαρτίου 1829

Αναγνώριση του χρέους του προς τον Δημήτριο Α. Μιαούλη
και παράκληση για τη διευθέτησή του
2.2.1.26 (2.1.2)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 322 Χ 217

Πρός τό σεβαστόν Δημογεροντεῖον Ναυπλοίου.
Τό ὑπ’ ἀριθμόν 1276 τῇ 6: Φεβρουαρίου πρός ἐμέ σημειωμένον της με ἐγχειρίσθη κατά τάς 5: Μαρτίου παρά τοῦ ἐνταῦθα Κυρίου Γεωργίου Ἀλμπανάκη, μέ τό
ὁποῖον μοί κοινοποιεῖτε τάς παρά τοῦ κυρίου Δημητρίου Α. Μιαούλη κατ’ ἐμοῦ
αἰτήσεις καί τάς σκέψεις, τάς ὁποίας τό σεβαστόν σῶμα περί τούτου ἔκαμε, δι’ οὗ
καί λαμβάνω τήν τιμήν νά τῇ ἀναφέρω.
Οὐδεμίαν εἶναι παρ’ ἑμοῦ ἀντιλογία περί τοῦ δανείου τούτου. Αἴτια ὅμως ἀνοικονομησίας ἐμπόδισαν τήν πρόθυμον πληρωμήν τοῦ αὐτοῦ εἰς τήν συμφωνηθεῖσαν προθεσμίαν, ὡς μέ διάφορα γράμματά μου ἔκαμα τούτο γνωστόν τῇ
εὐγενείᾳ του, τά ὁποῖα πηγάζουν ἀπό τήν γενικήν καταστροφήν τῆς Πατρίδος,
καί πρός ἐμέ εἰσέτι δεινά. μ’ ὅλον ὅτι ἔλαβον μέτρα τῆς ὑποθέσεως καί ἐκοινοποίησα ἀμέσως πρός τήν Οἰκογένειάν μου τά πρός ἐμέ γραφόμενα τού σεβαστοῦ
Δημογεροντείου μέ ἐπίτηδες ἄνθρωπον πρός τούς ἀνωτέρους μου πρός Τε τόν
Πατέρα μου καί Αυτάδελφον, καί ὅσον τάχος θέλει γένῃ ἡ πρέπουσα ἐξοικονόμησις, μ’ ὅλον τοῦτο ἐκθέτω εἰς τήν σκέψιν της.
Ὅτι, ἡ ποσότης τοῦ ἐνεχύρου, τό ὁποῖον βαστᾷ ἡ Εὐγένειά του εἰς τήν ὑποθήκην τοῦ Δανείου, εἶναι ἱκανῆς ποσότητος. Ὅθεν ἐάν ἡ ἀσφάλεια αὕτη δέν
φαίνεται ἀρκετή πρός τόν Κύριον Μιαούλην, εἴμεθα ἕτοιμοι νά τῷ προσφέρομεν
ἀπό ἀκίνητον εἴτε / εἴτε κινητήν ὕπαρξίν μας, ὅπως ἄνευ ζημίας του, περιμείνῃ
τό μέσον τῆς εὐκολίας μας διά τήν ἀποπληρωμήν, ἡ ὁποία θέλει γένῃ ἤ ἐντεῦθεν
ἤ ἐκεῖθεν.
Ταῦτα καθυποβάλλων εἰς τήν σκέψιν της μένω εἰς τό θάρρος τῆς ἐξουσίας
σας, ὅτι το σεβαστόν Δημογεροντεῖον θέλει σκεφθῇ αὐτά μέ ὀφθαλμόν πατριωτικῆς συγκατανεύσεως, εἰς τό ὁποῖον θέλει εὐεργετήσῃ ἐν ταυτῷ ἀμφοτέρους
ἡμᾶς μέ τό ὀρθόν μέσον τῆς συμβιβάσεως.
Μένω ἐν τοσούτῳ μέ τό προσῆκον σέβας.
Ἐν Κυθήροις τῇ 9 Μαρτίου 1829.
		
Ὁ Συμπολίτης καί ταπεινός Δούλος
		
Σπυρίδων Παγώνης
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[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1805: Σπυρίδων Παγώνης τῇ 22 Μαρτίου 1829.

27
Αναφορά των Δημητρίου Καρονόπουλου,
Σταύρου Κρεμίση, Αντώνη Αλεξανδρόπουλου
και Παναγιωτάκη Σκουρόπουλου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 6 Μαρτίου 1829

Διαμαρτυρία κατά του συντρόφου τους Ηλία Καρέγλη,
ο οποίος δεν τους θεωρεί ικανούς τεχνίτες
και ζητεί τη διάλυση της «Συντροφίας»
Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 320 Χ 213. Μυόβρωτο

2.2.1.27 (2.1.3)

Πρός τήν Ἔντιμον Ἑπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
μᾶς διευθύνθηκε ἕνα ἀντίγραφον διαμαρτυρήσεως παρά τῆς Ἀστ:[υνομίας] ὑπ’
ἀριθμόν 1213 ἐναντίον ἡμῶν παρά τοῦ συνδρόφου μας Κυρίου Ἠλία Καρέγλη
εἰς τήν ὁποίαν εἴδομεν νά μᾶς κατηγωρῇ, ὅτι δέν εἴμεθα ἱκανοί εἰς τά χρέη μας
(δηλαδή εἰς τήν τέχνην μας)13 καί διά νά μήν τοῦ προκύψουν ζημείας ἐξ αἰτίας
τῆς ἀνικανότητός μας, ζητεῖ νά διαλυθῇ μέ τήν αἰτίαν ταύτην ἡ Συνδροφία μας
τήν ὁποίαν ἔχομεν στερεομένην, καί ἐπεκυρωμένην μέ ἀλληλέδεντα συμφωνιτικά γράμματα ὑπογεγραμμένα καί βεβαιομένα παρ’ ἡμῶν τῶν ἰδίων, διά μῆνας
ἔξη.
Ἔντιμος Δ:[ημογεροντία] τότε λύετε ἡ Συνδροφία μας, αφ’ οὗ πρῶτον ἀποδείξῃ
πραγματικῶς καί συστηματικῶς μέ ἀνθρώπους ἰδήμονας τῆς αὐτῆς τέχνης τήν
ἀνικανότητά μας, καί τότε ἡ συνδροφία μας διαλύεται. δέν θέλωμεν νά εἴπωμεν
εἴδη ποῖος ἐξ ἡμῶν ἐφάνη ἀνίκανος.
Παρακαλοῦμεν λοιπόν τήν ἔντιμον Δημογεροντία νά ὑποχρεώσῃ αὐτόν ν’ ἀποδείξῃ ὡς ἀνωτέρῳ λέγομεν, καί ἄν ἀποδείξῃ, τότε ἡ συνδροφία μας διαλύεται,
εἰδέ μένει στερεά καί ἀμετάτρεπτος, ἕως τήν ἔγγραφον συμφωνητικήν μας προθεσμίαν, πρός τούτοις θέλει ζητήσωμεν ἐξ αὐτοῦ παρά τόν νόμον τήν ἱκανοποίησιν τῆς ὑπολήψεώς μας, προσέτι καί ὅσα[ς] ζημείας μᾶς ἠκολούθησαν ἐξ αἰτίας
του, ἀπό τήν στιγμήν τήν ὁποίαν αὐτός μᾶς ἐκφωνεί ἀνίκανους.
Διά δέ τά χρήματα ὡς λέγει ὅτι μᾶς ἔχει δοσμένα, διά νά δώσωμεν εἰς τούς
13

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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καλφάδες, καί ἡμεῖς ἐλλείψαμεν, ἀφ’ οὗ λογαριασθῶμεν, τότε φαίνεται, ἄν λέγει
τήν ἀλήθειαν. τήν δέ διαμαρτύρησίν του τήν νομίζομεν παραλογισμόν καί ἀνίσχυρον. καί μένομεν μέ τό προσῆκον σέβας.
τῇ 26: Μαρτίου
οἱ πολῖται
1829: Ναύπλιον
« Διμιτριος Καρονοπουλος
		
« Σταβρος Ιωανου Κρεμιδης
		
«Ἀντώνης Ἀλεξανδρόπουλος
		
« Πάναγίοτακις Σκούροπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1836: Δημ. Καρονόπουλος, Σταῦρος Ἰω. Κρεμύδι, καί Παναγ: Σκουρόπουλος τῇ
24: Μαρτίου 1829.

28
Αναφορά των Σακελάριου Κακάνη, Νικόλαου Δημόπουλου
και Γεώργιου Τζέρτου πρoς τη Δημογεροντία
Ναύπλιο 24 Απριλίου 1829

Παράκληση για την απαλλαγή τους από την άδικη αποζημίωση
προς τον Α. Μαυροκέφαλο
Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 325 Χ 221. Μυόβρωτο.

2.2.1.28 (2.1.4)

Πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Ὁ Κύριος Α: Μαυροκέφαλος εἶχεν εἰς τήν ἀγοράν ἕν ἰδιόκτητον ἐργαστήριον
πλησίον τοῦ ἐν ᾧ κτίζει ἤδη ὁ Κύριος Μιαούλης_
Τοῦτο τό ἐργαστ:[ήριον] Σεσαθρωμένον ὄν ἐκρήμνισεν ὁ ῥηθείς Μαυροκέφαλος διά νά τό ἀνακαινίσῃ καθώς καί ἄρχησε νά βάλλῃ θεμέλιον, ἀλλά ὁ ὀχυρωματοποιός ἐμπόδισεν αὐτόν, δι’ ὅτι τό μέρος ἐκεῖνο ἐχρησίμευε δι’ εὐρυχωρίαν
δημοσίου δρόμου_
Καί τότε μέν ὁ ῥηθείς Μαυροκέφαλος ἡσύχασε μή δυνάμενος νά ἀντιλέξῃ εἰς
τήν ἀνωτέραν διαταγήν καί σχέδιον, ἤδη δέ (ἀποροῦμε)14 καθήμενος εἰς Αἴγιναν
καί τί προβάλλων ἀγνοοῦμεν, στέλει διαταγάς πρός τήν ἐνταῦθα Ἀστυν:[ομίαν]
καί ζητεῖ τήν ἀποζημίωσιν τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπό ἡμᾶς τούς φαινομένους γείτονας, οἵτινες ἡμεῖς δέν εἴχομεν οὔτε ἔχομεν καμμίαν χρείαν τῆς αὐτοῦ ἰδιοκτησίας, οὔτε καί πρότερον ἠνωχλούμεθα οὔτε καί τώρα ὠφελούμεθα_
Τίνι λόγῳ ὅμως ἡ Ἀστυν:[ομία] μας ζητεῖ τήν ἀποζημίωσιν ἄπορον_
14

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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Ὁ Κύριος Μαυροκέφαλος ἔπρεπε νά ζητῇ γενικῶς τήν ἀποζημίωσιν ὡς παρά
γενικου ὀχυροματοποιου ἐμποδισθείς καί οὑχί μερικῶς καί ἀπό γείτονας ὁποῦ
δέν τόν γνωρίζουν_
Παρακαλοῦμεν λοιπόν τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντίαν νά ἐνεργήσῃ ὡς
οἶδε τά εἰκότα, καί ὁμιλήσασα πρός τήν ζητοῦσαν ἡμᾶς Ἀστυν:[ομίαν] νά μᾶς
ἐλευθερώσῃ τῆς τοιαύτης ἀδίκου καί παραλόγου τοῦ Μαυροκεφάλου ζητήσεως_
καθ’ ὅτι εἰς παρόμοιον ζήτημα, ἡμεῖς οὔτε ὑπενδίδομεν οὔτε καί δεχόμεθα πώποτε _ μένομεν εὐσεβάστως.
τῇ 24: Ἀπριλίου 1829:
Οἱ Συμπολῖτες
Ναύπλιον
« Σακκελάριος
		
« Νικολαος Διμοπουλο
		
« Γεοργις Τζερτος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Αριθμός 2000: Σακκελάριος Κακάνης, Γ. Τζέρτος, Ν: Δημόπουλος
τῇ 24: Ἀπριλίου 1829.

29
Εγκύκλιος του Εκτάκτου Επιτρόπου Αργολίδας
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 2 Μαΐου 1829

Πρόσκληση για την προώθηση των κλήσεων
του Πρωτόκλητου Δικαστηρίου προς τους πολίτες
2.2.1.29 (2.1.5)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 325 Χ 221

Ἀριθμός 1427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Πρός τάς ἐπαρχιακάς Δημογεροντίας καί Ἀστυνόμους τοῦ Τμήματος
τῆς Ἀργολίδος, καί Δημογέροντας τῶν κωμοπόλεων καί Χωρίων.
Επειδή ἡ πρόνοια τῆς Σεβαστῆς Κυβερνήσεως μᾶς ἀξίωσε τέλος πάντων πρός
τοῖς ἄλλοις, καί τήν εἴσαξιν τοῦ οὐσιωδεστάτου Κλάδου τῆς Δικαστικῆς ἐξουσίας,
καί ἐπειδή τό κατά τήν Ἀργολίδα Πρωτόκλητον Δικαστήριον θείᾳ συνάρσει καθιδρύσθη, καί τήν αὔριον ἄρχεται τῶν ἐργασιῶν του, εἰδοποιούμενοι αὐτό τοῦτο
προσκαλεῖσθε ὁσάκις σᾶς παῤῥησιασθοῦν καλέσεις ἐκπεμπόμεναι κατ’ εὐθεῖαν
πρός οἱονδήποτε πολίτην ἀπό μέρους τοῦ Δικαστηρίου, νά τάς ἐνεργῆτε μέ τήν
ἀπαιτουμένην ἀκρίβειαν καί δραστιριότητα, καθότι δέν πρέπει νά ἀγνοῆτε, ὅτι ἡ
ἐκπλήρωσις τούτου εἶναι ἕν ἐκ τῶν οὐσιωδεστέρων χρεῶν σας, ἀκολουθοῦντες
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αὐτολεξεί τάς διευθυνθησομένας πρός ὑμᾶς τοῦ Δικαστηρίου προσκλήσεις.
ἡ ἔκτακτος ἐπιτροπεία ἔχουσα δείγματα ἱκανά τῆς εἰς τά κοινά συμφέροντα ἀφοσιώσεώς σας κρίνει περιττόν νά σᾶς ἐκθέσῃ ὅτι οἱαδήποτε παραμέλησις ἤ παραδρομή θέλει σᾶς καταστήσει ὑποχρέους νά δώσητε λόγον, ἀλλ’ ἐλπίζει ὅτι θέλετε
προθυμοποιηθῆ νά ἐνεργήσητε τό χρέος τοῦτο μέ τήν ἀπαιτουμένην δραστηριότητα, διά νά ἀποδοθῇ ἑκάστῳ τό οἱκεῖον, καί νά συντηρηθῇ ἡ προσήκουσα ἁρμονία.
Ἑκάστη Ἐπαρχιακή Δημογεροντία τοῦ Τμήματος τούτου θέλει κοινοποιήσει
τήν παροῦσαν, καί θέλει ἐπαγρυπνεῖ εἰς τήν διατήρησιν τῆς ἐνεργείας της.
Ἐν Ναυπλίῳ τήν 2. Μαΐου 1829
		
Ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος
Κωνστ: ῾Ράδος
σφραγίδα: ΕΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
[στο νώτο]

ἀριθμός 1427. Πρός τήν Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου εἰς Ναύπλιον
Ἐπιτροπεία Ἀργολίδος.
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμό 2051. ἐκτακτος Ἐπιτροπος Ἀργολίδος.

30
Αναφορά των Γιάννη Τζιάβρε και Νικολάου Σταμέλου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 3 Μαΐου 1829

Παράκληση για την απόδοση των οφειλομένων
από τον Χαρλ.. Σκορδούλη
Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 305 Χ 220. Μυόβρωτο

2.2.1.30 (2.1.6)

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου
Οἱ ὑπογεγρα[μμένοι] ἔχομεν λαμβάνειν παρά τοῦ Κυρίου Χαρλ: Σκορδούλη πολιταρχήσαντος ἐν Ναυπλίῳ, γρόσια τινά, κατά τούς εἰς χεῖρας μας τεσχερέδες του,
καί ἐπειδή ἕως Σήμερον μᾶς λείπουν παρακαλοῦμεν τήν ἔντιμον Δημογεροντίαν
νά καλέσῃ αὐτόν καί ὑποχρεώση διά νά μας δώσῃ τά ὀφειλόμενα πτωχούς ὀντας
καί χρείαν ἔχοντας_ μέ Σέβας ανῆκον μένομεν.
τῇ 3: Μαΐου 1829:
Οἱ ταπεινοί
Ναύπλιον
Γιάννης Τζιάβρες Νικόλαος Σταμέλου
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2053: Γιάννης Τζιάβρες, καί Νικόλαος Σταμέλου.
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31
Αναφορά κατοίκων του χωριού Δαλαμανάρα
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 22 Απριλίου 1829

Παράκληση για καλύτερη αποζημίωση των κριθαριών,
που έφαγαν τα άλογα του στρατού
2.2.1.31 (2.1.7)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 324 Χ 218

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου
Τά γενικά ἄλογα τοῦ τακτικοῦ ἱππικοῦ κατ’ ἀνωτέραν διαταγήν ἔφαγον ὡς ὑγρασίδια στρέμματα κριθῆς 24: τά ὁποῖα ἡ αποσταλεῖσα ἐπιτροπή εξετίμωσεν κατά
δέκα κουβέλ[ι]α ἕκαστον στρέμμα_
Εἰδοποιεῖται λοιπόν ἡ Δημογεροντία αὕτη καί παρακαλοῦμεν νά μᾶς δείξῃ
πόρον τῆς ἀποζημιώσεως, καθ’ ὅτι ἔχομεν παρμένα ἐπ’ ἐλπίδι θερισμοῦ καί οὐχί
ὑγρασίδια τῶν ἀλόγων_
Ἐλπίζομεν ἀδιστάκτως τήν ἐπιτυχίαν τοῦ αἰτήματός μας, καί μέ σέβας βαθύτατον μένομεν_
τῇ 22: Ἀπριλίου 1829:
Οἱ εὐπειθεῖς
Ναύπλιον
κατοικοι τοῦ χωρίου Δαλαμανάρας
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2056. Κάτοικοι χωρίου Δαλαμανάρας.

32
Επιστολή του ............................
πρoς τον ΄Εκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο 1 Μαΐου 1829

Παράκληση για την εξόφληση λογαριασμού
του Συνταγματάρχη Πίζα προς τον Ξενοδόχο Μαυρομάτη
2.2.1.32 (2.1.8)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 310 Χ 215

Αριθμός 1914
Ναύπλιον τῇ 1 Μαΐου 1829
Πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα Ἔκτακτον Ἐπίτροπον Κύριον Κωνσταντῖνον῾Ρᾶδον.
Ἔχω τήν τιμήν νά σᾶς περικλείσω Γρᾶμμα περιέχον ἕναν λογαριασμόν τοῦ Ξενοδόχου Μαυρομάτη, ὅστις ἐπρόστρεξε πρός ἐμέ, ἐπειδή ὁ Συνταγματάρχης Κύριος
[ 250 ]

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (19/7/1828 - 7/10/1829)

Πίζας δέν θέλει νά τοῦ πληρώσῃ ἕναν λ/σμόν τόσον ἀδιάκριτον, καί ἐβραίϊκον, τό
ὁποῖον εὑρίσκω καί πολλά δίκαιον.
Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά τόν κράξετε ἔμπροσθέν σας, ὡς πολιτική ἀρχή, καί
νά βάλλετε ἕνα δίκαιον ὅριον εἰς τάς ἀδίκους του ἀπαιτήσεις.
Μέ ὅλην τήν ὑπόληψιν
Ταπεινός Δοῦλος σας
		
................................15
θέλετε ἰδεῖ ὅτι καί εἰς αὐτόν τόν λογαριασμόν ἀνακατόνεται, ὁ εἰς ὅλα ἀνακατονόμενος Κύριος Βαγγέλης Ποταμιάνος.

33
Διαβιβαστικό έγγραφο
των Κάρολου Δρακόπουλου και Ευαγγέλη Ποταμιάνου
πρός τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 4 Μαΐου 1829

Αίτηση για επικύρωση ἀντιγράφων τίτλων ιδιοκτησίας των
2.2.1.33 (2.1.9)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

Πρός τήν ἔντιμον Διμογεροντίαν Ναυπλίας.
Ἐπειδή καί ἡ Σεβαστή κυβέρνησις ζητῇ ἀπό τούς ἐνταύθα ἔχωντας ἰδιοκτησίαν
τά πωλιτήρια αὐτῶν ἔγγραφα δι’ αὐτῶ τοῦτο ἐγγλύονται τά ὑπ’ ἀριθμούς 7 καί
21 δύο ἀντίγραφα ἐκ τῶν προτοτύπων, διά νά ἐπικηρωθῶσιν καί ἀποσταλώσιν
διά τῆς ἐντίμου αὐτῆς διμογεροντίας ὁπου ἀνοίκουν ἐσοκλείοντες ἔτει καί τά
προτοτυπα πρός βεβαίωσιν, καί πίστωσιν τῆς γνησιότητος τῶν ἄνω ἐσοκλείστων
ἀντιγράφων καί ἀφ οὗ τοῦτο θεωρήσῃ νά μᾶς δωθωσιν ὅποισθεν τά προτότυπα.
Μένομεν μέ σέβας.
ἐν Ναυπλίῳ τῇ 4. Μαΐου 1829
Οἱ πολῖται
		
Ἀνδρέας Συνοδινός διά τόν Κάρολον Δρακόπουλον
		
Εβαγγέλης Ποταμιάνος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2057: Ἀνδρέας Συνοδινός διά τόν Καρολον Δρακόπουλον καί Ἐβαγγέλης Ποταμιάνος.

15

Πρόκειται για αλλοδαπό άτομο, του οποίου η υπογραφή είναι δυσανάγνωστη.

[ 251 ]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

34
Αναφορά του Γεωργίου Κασιμάτη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 6 Μαΐου 1829

Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση χρέους
από τον Γεώργιο Ορφανίδη
2.2.1.34 (2.1.10)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 316 Χ 212

Πρός τήν Ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντείαν Ναυπλίου.
Ὁ ὑπογεγραμμένος ἔχων νά λαμβάνω παρά τοῦ Κυρίου Γεωργίου Ὀρφανήδου
ἱκανήν ποσότητα χρημάτων τά ὁποῖα πρό χρόνων μοί χρεωστεῖ καί δέν ἠθέλησε
νά μοί πληρώσῃ μέ ὅσους ἄν ἐμεταχειρίσθην φιλικούς τρόπους. Ἐπειδή ἐβιάσθην
νά ἔλθω ἐπίτηδες ἀπό ξένον τόπον καθυποβληθείς εἰς διάφορα ἐξωδα καί ζημίας
διά νά εὔρω τά δίκαιά μου διαμαρτύρομαι ἐναντίον του δι’ ὅλα τά εἰρημένα ἔξοδα καί τάς ζημίας μου, καί διά τούς τόκους τῆς χρεωστουμένης μοι χρηματικῆς
ποσότητας παρώντα καί μέλλωντα, καί παρακαλῶ τήν ἔντιμον ταύτην Ἀρχήν νά
κοινοποιήσῃ τήν παροῦσαν διαμαρτύρησίν μου πρός τόν ῥηθέντα Κύριον καί νά
μοί δώσῃ ἀντίγραφον αὐτῆς ἐπικυρωμένον εἰς τήν ἀσφάλειαν τῶν Δικαιωμάτων
μου.
Ναύπλιον τῇ 6. Μαΐου 1829 ἐνέα
Γεώργιος Κασιμάτης Δ: Ἰωάννου
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Αριθμός 2061. Γεώργιος Κασιμάκης.

35
Αναφορά του Αναγνώστη Καραγιαννόπουλου
προς τον Ειρηνοδίκη Ναυπλίου

Ναύπλιο 6 Μαΐου 1829

Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση χρέους
από τον Αναστάσιο Δρακόπουλο
2.2.1.35 (2.1.11)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 325 Χ 215

Πρός τόν Ἔντιμον Εἰρηνοδίκην.
ἐκ τῆς ἀνά χεῖρας μου ὁμολογίας τοῦ Ἀναστασίου Δρακόπουλου πληροφορεῖται
τό χρέος ὁπου πρός ἐμέ ἔχει, καί ἀντί διά 61: ἡμέρας παρῆλθον μῆνες ἀρκετοί,
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καί καθ’ ἑκάστην ζητούμενος διά πρός τήν Δημογεροντίαν αναφορῶν μου οὐδέν
μέ δίδει ἀλλά των ἄλλων προφασιζόμενος.
Παρακαλῶ λοιπόν τήν εὐθυδικίαν Σας νά καλεσθῇ ὁ ῥηθείς καί νά ὑποχρεωθῇ διά νά μέ δώσῃ τά ὀφειλόμενα νά οἰκονομήσω τάς ὑποθέσεις καί χρείας μου_
μένω εὐσεβάστως.
τῇ 6. Μαΐου 1829:
Ὁ Εὐπ:[ειθής] Πολίτης
Ναύπλιον
»Ἀναγνώστης Καραγιανόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2064: Ἀναγνῶστις Καραγιανόπουλος τῇ 6: Μαΐῳ 1829.

36
Αναφορά του Λαμπρινού Κωνσταντινίδη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 4 Μαΐου 1829

Διαμαρτυρία για την κατακράτηση ζώων του
από τον Αθανάσιο Γκούμα
2.2.1.36 (2.1.12)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 325 Χ 218

Πρός τήν Δημογεροντείαν Ναυπλίου.
Κύριοι!
Πρό μηνῶν ἤδη ἐρχόμενος συνεχῶς πρός τήν Εὐγένειάν σας ἐστάθη ἀδύνατον νά ἰδῶ τό τέλος εἰς τήν ὁποίαν ἔχω διαφοράν μετά τοῦ εἰς Ταλλαμανάραν
Βοσκοῦ Ἀθανασίου Γκοῦμα, μολονότι ἐγνωρίσατε καλῶς τήν αὐτοῦ δολιότητα
καί τά κατ’ αὐτοῦ δικαιά μου.
Ἦλθε καί κατ’ αὐτάς καί πάλιν τόν ἀφήσατε νά ἐπιστρέψη εἰς τά ἴδια χωρίς
ἐλ... νά ἐπιβλέψητε εἰς τήν δικαίαν αἴτησίν μου. ὅθεν καί αὖθις σᾶς παρακαλῶ νά
τόν ὑποχρεώσετε νά λάβη ὀπίσω τάς δέκα παλαιάς προβατίνας ὁποῦ μοί ἔφερε
καί νά μοῦ δώση ἄλλας καλάς καθώς ἔμπροσθέν σας τό ὑπεσχέθη προσέτι καί
μοί φέρη καί τά τέσσαρα ἐξ αὐτῶν ἐλλείποντά μοι πρόβατα τά ὁποῖα σᾶς εἶπεν
ὅτι ἐπώλησε, καί δέν ἠμπορῶ νά τά χαρίσω, ἐν ᾧ ἀσυνειδότως μοί κρατεῖ τόσα
ἄλλα, τά ὁποῖα εἶναι δίκαιον νά τόν ὑποχρεώσετε διά νά μοῦ ἀποδώσῃ καί αὐτά.
μένω μέ τό προσῆκον σέβας.
		
ὁ πολίτης
Ἐν Ναυπλίῳ 4 Μαΐου 1829
δι’ Εμμ Ξένον Λαμπρινός Κωνσταντινίδης.
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2067: Λαμπρινός Κωνσταντινίδης.
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37
Αναφορά του Δημητρίου Α. Μιαούλη
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 7 Μαΐου 1829

Απάντηση προς τον Ν. Γαλανόπουλο
σχετικά με το σπίτι που αγόρασε
2.2.1.37 (2.1.13)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 289 Χ 186

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Μοί ἐγχειρίσθη ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου Ν. Γαλανόπουλου ὑπ’ ἀριθμόν 1725,
ὅστις ἐπιστηριζόμενος πάντοτε εἰς τά πρώην του σαθρά ἐπιχειρήματα, ζητεῖ ν’
ἀποδείξῃ ἄκυρον τήν κατ’ αὐτοῦ διαμαρτύρησίν μου. ὅθεν ἀναφερόμενος εἰς τά
πρώην μου δύω διαμαρτυρικά, παρακαλῶ τήν έντιμον δημογεροντίαν ταύτην
ἵνα μή δεχθῇ τοῦ λοιποῦ κατά τήν τάξιν, ἄλλων τοιούτων ἐγγράφων ἀλλαγάς.
ἀλλ’ ἄν ὁ κύριος Γαλανόπουλος νομίζῃ, ὅτι ἔχει δικαίωμα εἰς τό παρ’ αὐτοῦ ἐνόρκως ἀγορασθέν ὀσπήτιον, ἄς ἀναφερθῇ εἰς τό πρωτόκλητον κριτήριον_
Ἀντίγραφον παρακαλῶ τοῦ παρόντος μου νά δοθῇ καί τελευταῖον πρός τον
κύριον Γαλανόπουλον πρός ὁδηγίαν του, καί ἕν ὅμοιον πρός ἐμέ:
μένω μέ τό προσῆκον σέβας.
τῇ 7 Μαΐου 1829 ἐν Ναυπλίῳ
Δ. Α. Μιαούλης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2069: Δ: Α: Μιαούλης

38
Αναφορά του Δημητρίου Σαλταφέρου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 8 Μαΐου 1829

Διαμαρτυρία για την αμφισβήτηση της κυριότητάς του
επί του καφενείου του ευρισκομένου στο προάστιο του Αιγιαλού
2.2.1.38 (2.1.14)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 326 Χ 218

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Μέ μεγάλην μου ἀπορίαν καί ἐντροπήν ἐν ταυτῷ βλέπω διά προκηρύξεως τῆς ἐντίμου Ἀστυνομίας καί ἐκτίθεται εἰς Δημόσιον ἐνοίκιον τό κατά τόν Αἰγιαλόν καφ
φενεῖον μου, διά τό ὁποῖον τοῦτο ἔτρεξα πρός τόν Σεβαστόν ἔκτακτον ἐπίτροπον
νά πληροφορηθῶ, καί ἡ εὐγένιά του μέ διευθύνει εἰς τήν Τοπικήν Ἀρχήν_
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Κύριοι!
Καί τά πωλητήρια τά ἐπίσημα, καί τά ἐνοικιαστήρια καί οἱ διαμαρτυρήσεις
κατά τῶν ὅσων περί αὐτοῦ καφφενείου μέ ἠνώχλησαν, καί οἱ ἄψυχοι σχεδόν λίθοι ἀποδεικνύουσι τόν Δ: Σαλταφέρον ἐμέ δηλαδή κύριον ἰδιοκτήτην αὐτοῦ τοῦ
καφφενείου καί ὅλης τῆς ἄνω καί κάτω οἰκοδομῆς καί περιοχῆς_
Εἰς κἄν ἕνα δέν χρεωστῶ, ἀκόμη δέν ἐχρεωκόπησα, διά νά μέ γίνεται ἡ τόση
ἀνυποληψία, εἶμαι πολίτης καί πολίτης ἐγνωσμένος παρά τῆς ἐντίμου ταύτης
ἀρχῆς καί παρά πάντων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.
Πληροφοροῦμαι παρά τῆς Ἀστυνομίας (ἥτις μέ διεύθυνε πρός τόν ἔκτακτον
ἐπίτροπον καί ἡ εὐγένειά του πρός τήν Δημογεροντίαν)16 ὅτι δέν γνωρίζομαι
ἐγώ ἰδιοκτήτης τοῦ καφφενείου ἀλλά ὁ κύριος Φαρμακόπουλος_ Πόσον ὅμως
τοῦτο ἀπέχει τῆς ἀληθείας, γίνεται φανερόν καί από τά πάμπολλα ἔγγραφά μου
καί ἀπό τούς κτίστας καί τέκτονας, καί ἀπό τούς κατά καιρόν ἐνοικιαστάς, καί
ἀπό τόν ἴδιον Φαρμακόπουλον ζῶντα, καί ἡ ἴδια αὕτη ἀρχή εἶμαι βέβαιος ὅτι
γνωρίζει ἐμέ κύριον, πῶς ὅμως τοῦτο, καί διατί ἀγνοῶ_
μά ἄν κᾴν ἕνας ἐναντίον μου καί τῆς ὑπολήψεώς μου θέλει μέ τοῦτο νά μοῦ
ἀμαυρώνῃ τήν ὑπόληψιν, τοῦτο ἡ ἔντιμος αὐτη τῆς κοινότητος ἡμῶν ἀρχή δέν
πιστεύω ποτέ νά τό ὑποφέρῃ, καί διά τοῦτο παρακαλῶ νά διατάξῃ, ἤ ὁ ἐναντίον
μου νά ἀποδείξῃ βασίμως καί ἐγγράφως τό ὅπερ κατ’ ἐμοῦ λέγει, ἤ νά μέ ἀπαλλάξῃ ὡς οἶδε τῆς τοιαύτης ἀνυποληψίας καί συκοφαντείας, καί νά ἀναφερθῇ
ὅθεν ἀνήκει ἀποδεικνύουσα τά κατ’ ἐμέ. Μένω μέ τό προσῆκον σέβας.
τῇ 8: Μαΐου 1829:
ὁ εὐπ[ειθής] Πολίτης
Ναύπλιον
Δημητρηος Σαλταφέρος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2074: Δημήτριος Σαλταφέρος.

39
Αναφορά του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 9 Μαΐου 1829

Διάλυση της Συντροφίας με τον Αθανάσιο Χηνόπουλο
καί αίτηση για δέσμευση των εμπορευμάτων αυτού,
τα οποία βρίσκονται στα χέρια του Παναγή Κουτήρα
2.2.1.39 (2.1.15)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 325 Χ 216
16

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντείαν Ναυπλίου.
Συντροφικές ληψοδοσίες μεταξύ ἐμοῦ καί τοῦ κυρίου Ἀθανασίου Χηνόπουλου
ἔχομεν εἰς τά ἀνά χεῖρας μας συμφωνητικά. Ἐγώ μέν ἔστελλον πρός αὐτόν διαφόρων εἰδῶν πραγματείας, αὐτός δέ παραλαμβάνων αὐτάς ἐπώλει ἐπ’ ἐλπίδι
κέρδους ἐμπορικοῦ_
Διαρκούσης λοιπόν τῆς Συντροφίας μας ἕως ἤδη καί ἐλθών κᾀγώ ζητῶ περί
αὐτοῦ ἐκκαθάρισιν καί λογαριασμόν τῶν πραχθέντων του κατά τά συμφωνητικά
μας καί κατά τήν ἐμπορικήν τάξιν, καί μέ δίδει τινα λογαριασμόν οὔτε ἀρχήν ἔχοντα οὔτε τέλος, μάλιστα μέ δείχνει καί ἀπευκτέα τόσα ὥστε οὐκ ἔνι ἄλλως γενέσθαι, εἰμή εἰς κριτήριον ἤ μία ἀρχή πρέπει νά διαλύσῃ τάς μεταξύ μας διαφωνίας_
Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἐξῆλθε τῶν καθηκόντων του,
καί ἐπειδή ἔχει τό μαγαζίον τοῦ κυρίου Παναγῆ Κουτῆρα πράγματα τοῦ λογαριασμοῦ του, παρακαλῶ τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντίαν νά μεσεγγυήσῃ εἰς
χεῖρας τοῦ ῥηθέντος κυρίου Παναγῆ ὁσα πράγματα τοῦ κυρίου Χηνόπουλου
εὑρίσκονται εἰς τό μαγαζίον του, καί νά μήν ἔχει τήν ἄδειαν κατ’ οὐδένα λόγον νά
ἐξάξῃ ἀπό αὐτά οὔτε μίαν τρίχα, ἕως οὗ θεωρηθῇ ἡ μεταξύ ἐμοῦ καί τοῦ κυρίου
Χηνόπουλου διαφορά, καί ἀποφασισθῇ εἰς ποῖον τά αὐτά πράγματα ἀνήκουσι_
Εἶμαι εὔελπις εἰς τήν εὐθυδικίαν τῆς ἐντίμου ταύτης Δημογεροντίας νά ἐνεργήσῃ συντόμως τό μεσέγγυον τούτο, καί μέ τό προσῆκον Σέβας ὑποσημειοῦμαι.
τῇ 9: Μαΐου 1829
ὁ εὐπειθής
Ναύπλιον
» Κωνστ Πετρόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2076: Κωνστ: Πετρόπουλος. ἐνεργήθη.

40
Αναφορά της Ρουμπίνας του ποτέ
Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 7 Οκτωβρίου 1829

Διαμαρτυρία για την καθυστέρησηση χρέους
από τον Γεώργιο Πεπεμούντα
2.2.1.40 (2.1.16)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 289 Χ 217

πρός τήν Ἐπαρχιακήν δημογεροντίαν τοῦ Ναυπλίου.
Ἔσωθεν περικλείω ἀντίγραφον μιᾶς ὁμολογίας17 τοῦ Γεωργίου Πεπεμούντα, ὅ17

Πρόκειται για το επόμενο έγγραφο.
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στις χρεωστεῖ τοῦ Μακαρίτου Συμβίου μου, καί ἐπειδή πολλάκις τόν ἐπαρεκάλεσα διά νά μέ δώσῃ ἕν μέρος ἀπ’ αὐτά τά χρεωστούμενά του, μόλις ἐδυνήθη νά μέ
μετρήσῃ γρόσια ἑκατόν πενήντα, ἐγώ οὖσα γηνή καί μέ φαμελήαν ἀνήλικον, δέν
ἔχω τρόπον πῶς ἄλως νά ἐξεικονομήσω τά καθημερινά μου, καί ὡς ἐκ τούτου
δανείζομαι μέ ὑπέρογκον διάφορον, διά τοῦτο παρακαλῶ νά τόν ὑποχρεώσετε
ὅπως τό δίκαιον ὑπαγορεύῃ, καθότι αὐτός καί τρόπον ἔχει καί ἄνδρας εἶναι.
Μένω μέ τό καθείκον σέβας
῾Ρουμπήνα τοῦ ποτέ
Ναύπλιον: τῇ 7: 8βρίου 1829
Κωνστ: Ἀντωνόπουλου
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2306: ] Ρουμπῖνα συμβία τοῦ ποτέ Κωστ: Ἀντωνόπουλου τῇ 7: 8βριου
1829. Προσκληθείς ὁ ἐναγόμενος ὑπεσχέθη νά τῆς δώσῃ μέρος τοῦ χρέους του_
τῇ αὐτῇ ἡμερομηνίᾳ.

41
Ομολογία του Γεωργίου Πεπεμούντα
προς τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο

Τρίπολη 26 Νοεμβρίου 1819

Ομολογία για το δανεισμό 650 γροσίων
2.2.1.41 (2.1.17)

Αντίγραφο. Μονόφυλλο, 220 Χ 156

1819: 9βρίου: 26: Τρίπολις διλοποιῶ ὁ κάτοθη ὑπογεγραμμένος, Γεώργιος Πεπεμούντας, ὅτι ἔλαβα δάνειον διά χρήαν μου ἀπό τόν κύριον Κωνσταντίνον Ἀντωνόπουλον μετριτά ἀπό χείρας του, γρόσια ἐξακόσια πενήντα Ν:[ούμερο] γρόσια
650: ἀνευ διαφόρου, καί ὑπόσχομαι νά τοῦ τά ἐπιστρέψω εἰς διορείαν χρόνον
ἕναν ἀπό τήν σήμερον χωρίς τινός λόγου προφάσεως καί ἐναντιότητος, καί δι’
ἀσφάλειαν τῶν ἄνω γεγραμμένων ἔγηνεν ἡ παρόν ὁμολογείαν βεβαιομένη καί
μαρτυρημένη μέ τούς κάτωθη τιμίους μαρτύρους, καί ἐδόθη εἰς χείρας τοῦ εἰρημένου Ἀντωνόπουλου διά νά ἔχῃ τό κύρος καί τήν ἰσχήν ἐν παντί καιρῷ τόπῳ
καί κρητηρίω ...........18
Γεώργιος Πεπούντας Ἀργήτης βεβαιώνω τά ἄνωθεν ὑπο χειρός τοῦ Γεώργη
Σταθόπουλου Λεμπεπλεψή καί οὕτως μαρτυρῶ
Γεώργιος Ἀθ: Ἰατρός μαρτυρῶ
Νικολής Θεοδωρόπουλος μαρτυρῶ
Δημήτριος Σπυρόπουλος μαρτυρῶ
18

Δυσανάγνωστο. Ίσως γράφει «δικαιούνται».
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Διαβιβαστικό έγγραφο για την επικύρωση «επιτροπικού εγγράφου»,
19 Ιουλίου 1828 (φ. 2.2.2.1 ).

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εισερχόμενη αλληλογραφία. Λυτά έγγραφα.
Επικυρώσεις.

2.2.2.

1
«Πρόσκληση» των Π. Πολύδωρου
και Αικατερίνης Βλάσση πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 17 Ιουλίου 1828

Επικύρωση τριών συμφωνητικών
2.2.2.1 (1.4.1)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 308 Χ 215

Εὐγενέστατοι!
Σᾶς παρουσιάζονται τρία ἔγγραφα συμφωνητικά ὅμοια, καί παρακαλεῖσθε μετά
τήν ἀνάγνωσίν των νά τά ἐπικυρώσετε κατά τόν εὐλογώτερον τρόπον, καί ἀφοῦ
βαστάσετε τό ἕν αὐτῶν, νά μᾶς ἀποστείλετε τ’ ἄλλα δύω· παρακαλεῖσθε δέ ὡσαύτως νά εἰδοποιήσετε τήν συμφωνητικήν αὐτήν πρᾶξιν εἰς τούς συγγενεῖς ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἀξιωματικῶς. Εὔελπις ὅτι θέλετε εὐαρεστηθῆ νά ἐνεργήσετε
τήν πρόσκλησίν μας· μένωμεν μέ σέβας τῇ 17 Ἰουλίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ.
		
Π. Πολύδωρος
		
Κατένκο συζηγος του
[στο νώτο του δεύτερου φύλλου]

Πρός τήν Εὐγενεστάτην Δημογεροντίαν Ναυπλίου
[με άλλο χέρι]

Αριθμός 76. Π. Πολύδωρος καί Αἱκατρέννη Βλάσση την 18 Ἱουλίου 1828.
ἐνεργήθη. ἐπικυρώθη τό γνήσιον τῶν μαρτύρων καί εἰδοποιήθησαν οἱ τῶν ἀμφοτέρων μερῶν συγγενεῖς.
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Διαβιβαστικό έγγραφο για την επικύρωση «επιτροπικού εγγράφου» (νώτο),
19 Ιουλίου 1828 (φ. 2.2.2.1 ).
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2
Διαβιβαστικό έγγραφο του Φίλιππου Παναγιωτίδη
πρoς τη Δημογεροντία
Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828

Επιβεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των μαρτύρων
για το χρέος του Γεωργίου Λαγωνίκα
2.2.2.2 (1.4.2)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 220 Χ 157

Πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ν[αυπλίου].
ὁ ὑποφαινόμενος παρακαλῶ νά ἐπιβεβαιώσῃ τό γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν τῶν ὁποίων παῤῥησιασθέντες εἰς τήν δημογεροντίαν ταύτην ἐμαρτύρησαν περί τῶν χρεωστουμένων γροσίων τοῦ Γεωργίου Λαγωνίκα παπουτζή. ὑποσημειοῦμαι μέ σέβας.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 3: 7βρίου 1828
ὁ εὐπυθείς πολίτης
		
Φίλιππος Παναγιωτίδης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1828. ἀριθμός 446. Φίλιππος Παναγιωτίδης τήν 3. 7βρίου.
345 ἐξερχ.[όμενον]. ἐπικυρ.[ωση]

3
Διαβιβαστικό έγγραφο του Ευστράτιου Δημητρίου
πρoς τη Δημογεροντία
Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828

Ορισμός πληρεξουσίου Επιτρόπου για τη διαφορά του
με τους αδελφούς Περρούκα
2.2.2.3 (1.4.3)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 320 Χ 220

Πρός τήν Ἔντιμον δημογεροντείαν τῆς πόλεως Ναυπλίου.
Κύριοι !
ἔχωντας διαφοράν μέ τά τῶν Αὐταδέλφων Κυρίων Γεωργίου καί Ἀποστόλου
Μπεροῦκα, καί μή δυνάμενος ἀπελθεῖν εἰς Ἄργος, ἀποκατέστισα πληρεξούσιον
ἐπίτροπόν μου. Παρακαλῶ λοιπόν νά ἐπικυρωθῆ τό ἐπιτροπικόν ἔγγραφον ὁποῦ
δυνάμει τοῦ ὁποίου νά παῤῥησιασθῆ ὡς ἄλλος ἐγώ. καί μένω μέ βαθύτατον σέβας.
τῇ 3: 7βρίου 1828: Ναύπλιον
ὁ πολίτης
		
Ευστρατιος Δημητρίου
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[στο νώτο, με άλλο χέρι]

ἀριθμός 447. 1828. Εὐστράτιος Δημητρίου τήν 3. 7βρίου. εξερχ.[όμενον] 346.

4
Διαβιβαστικό έγγραφο του Δημήτριου Χρυσοχόου
πρoς τη Δημογεροντία
Ναύπλιο 3 Σεπτεμβρίου 1828

Επικύρωση του γνησίου της υπογραφής
και του αντιγράφου τής αναφοράς
2.2.2.4 (1.4.4)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 276 Χ 219

Πρός τήν ἔντιμον ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Παρακαλῶ τήν ἔντιμον Δημογεροντίαν ταύτην ὅπως θεωρήσασα τά ἐσώκλειστα
ἐπικυρώσῃ σφραγίσασα αὐτά ὡς ἡ τάξις ἀπαιτεῖ, τό γνήσιον δηλονότι τῆς ὑπογραφῆς, καί τό ἴσον τῆς ἀναφορᾶς, διά νά ἔχωσι τήν ὑποδοχήν καί πίστιν.
μέ σέβας ἀνῆκον ὑποσημειοῦμαι.
τῇ 3: 7βρίου 1828:
ο ταπεινός
Ναύπλιον
Δημήτριος Χρυσοχόος ἐκ Τριπολ.[εως]
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

1828. ἀριθμός 448. Ἰωάννης Γ. Καραβελλάκης τήν 3. 7βρίου. ἐνεργήθη.

5
Διαβιβαστικό έγγραφο
του Πανάγου Τριανταφιλόπουλου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 27 Νοεμβρίου 1828

Επικύρωση «μαρτυρικού»
2.2.2.5 (1.4.5)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 315 Χ 215

Εὐγενέστατοι Κύριοι Δημογέροντες τῆς Πόλεως Ναυπλείου Προσκυνῶ:
ἐπειδή καί μου εἶναι ἀναγκαίον τό προσφερθέν μοι μαρτηρικόν παρακαλῶ νά τό
ἐπικειρόσετε .
		
Ταῦτα ὁ εὐπειθής δούλος σας
Ἐν Ναυπλίω τῇ 27: 9βρίου 1828:
Πανάγος Τριανταφιλόπουλος
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[στο νώτο με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 1071. Πανάγος Τριανταφιλόπουλος τῇ 28. 9βρίου.

6
Διαβιβαστικό έγγραφο
των Αναστασίου Μπουλιούνη,
Δημητρίου Ζαμήλα
και Αθανασίου Σοφού
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 10 Ιανουαρίου 1829

Επικύρωση επιτροπικού εγγράφου
προς τους Δημογέροντες του χωριού Χέλι
2.2.2.6 ( 2.3.1)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 316 Χ 215

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου
Περικλείομεν οἱ ὑπογεγρ:[αμμένοι] ἐπιτροπικόν τί πρός τούς ἐν Χέλι Δημογέροντάς μας διά νά ἀπέλθουν εἰς Κόρινθον καί τά πραχθησόμενά των δεκτά μας, καί
παρακαλοῦμεν τήν Δημογεροντίαν ταύτην νά ἐπικυρώσῃ σφραγίζουσα αὐτό ως
ἡ τάξις πρός ἀσφάλειαν τῶν ῥηθέντων_
		
μένωμεν εὐσεβάστως
τῇ 12: Ἰανουαρίου 1829:
Οἱ ταπεινοί
Ναύπλιον
Αναστάσιος Μπουλιούνης
		
Δημήτριος Ζαμήλα
		
Ἀθανάσιος Σοφός
[υπογράφουν]

Αναστασις Πουλουνι
Διμήτρις Ζαμιλας
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Αριθμός 1347. Ἀναστάσιος Μπουλιούνης, Δημήτριος Ζαμήλας, Ἀθανάσιος Σοφός την 12. Ἰανουαρίου. ἐνεργήθη ὑπ ἀριθμόν 1146.
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7
Διαβιβαστικό έγγραφο του Λιμπέρη Γιαννακόπουλου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 6 Μαΐου 1829

Επικύρωση επιτροπικού εγγράφου προς τον Εμμανουήλ Ρενιέρη
2.2.2.7 (2.3.2)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 318 Χ 215

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίας
Ἐμπερικλείω ἐνταῦθα ἔγγραφον ἐπιτροπικόν πρός τόν Κύριον Ἐμμανουήλ ῾Ρενιέρην. τοῦ[το] παρακαλῶ τήν Δημογεροντίαν ταύτην νά ἐπικυρώσῃ ὡς ἡ τάξις
ἀπαιτεῖ.
		
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 6 Μαΐου 1829
		
ὁ συμπολίτης σας
		
Λ: Γιαννουκόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2059: Λιμπέρης Γιανακόπουλος.

8
Διαβιβαστικό έγγραφο του Π. Γκιουζελέτου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 7 Μαΐου 1829

Επικύρωση επιτροπικού εγγράφου προς τον Γ. Θ. Ορφανίδη
2.2.2.8 (2.3.3)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 308 Χ 213

Ἐντιμώτατοι κύριοι δημογέροντες!
Θελήσατε παρακαλοῦμεν νά ἐπικυρώσητε τήν περίκλειστον ἐπιτροπικήν μας
πρός τόν κύριον Γ. Θ. Ορφανίδην ἐναντίον τοῦ κυρίου Μ. Σουάνη εἰς Κρήτην καί
δεχθῆτε τήν μέ σέβας εὐγνομοσύνην μας.
Σᾶς προσκυνοῦμεν καί μένομεν
Δούλοι σας
		
Π. Γκιουζελέτος καί ...
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Αριθμός 2068. Π. Γκιουζελέτος
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9
Διαβιβαστικό έγγραφο
του καπετάν Ανάργυρου Φαρμάκη
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 3 Μαΐου 1829

Επικύρωση επιτροπικού εγγράφου προς τον Μιχαήλ Ιατρόν
2.2.2.9 (2.3.4)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 291 Χ 195

Πρός τήν Ἔντιμον Δημογεροντίαν Ναυπλοίου.
Παρακαλῶ νά ἐπικυρωθῇ τό περικλειόμενον ἐπιτροπικόν μου πρός τόν κύριον
Μιχαήλ Ἰατρόν, μέ ὅλον τό σέβας μένω._
Ἐν Ναυπλίῳ 3: Μαΐου 1829:
Ὁ πολήτης
		
καπετάν Ἀνάργυρος Φαρμάκης
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2070. Καπετάν Ἀνάργυρος Φαρμάκης.

10
Ναύπλιο 3 Μαΐου 1829

Καπετάν Ανάργυρος Φαρμάκης

Επιτροπικό γράμμα προς τον Μιχαήλ Ιατρόν
για τη διαφορά του με τον Αναστάση Καπλάνη
Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 287 Χ 198 (συνημμένο στο προηγούμενο έγγραφο).

2.2.2.10 (2.3.5)

Διά τοῦ παρόντος ἐπιτροπικού Γράμματος. Δηλοποιῆτε, ὁ καπετάν Ἀνάργυρος
Φαρμάκης Ὑδραῖος Δηοικητής τοῦ ἑλληνικοῦ πλοίου του ὁνομαζόμενου Ἑρμῆς,
ἔχοντος διαφοράν μέ τόν κύριον Ἀναστάση Καπλάνη, ὥς αἱ μεταξύ αὐτῶν διαμαρτυρήσεις ἀποδεικνείουν, καί ἐπειδή ὁ καπετάν Ἀνάργυρος Φαρμάκης, διά
ἀναγκαῖαν του ὑπόθεσιν μεταβαίνει εἰς Ὕδραν διά τρεῖς ἤ τέσσαραις ἡμέραις,
ἀποκατασταίνει ἐπίτροπόν του καί ὥς ἴδιόν του πρόσωπον, περί ταύτης τῆς διαφοράς, τόν κύριον Μιχαήλ Ἰατρόν, εἰς τήν ἔλλειψίν του_ χρείας τυχούσης νά
ἐνεργήσῃ τά ἀναγκαῖα, καί εἰς τά ὅσα ἤθελε ἀπεφασήσῃ καί ἐνεργήσῃ, ἤ γράμματα ὑπογράψῃ, νά ᾖναι δεκτά πρός τόν καπετάν Ἀνάργυρον Φαρμάκην, καθώς
ἤθελε τά ἐνεργήσῃ καί ὑπογράψῃ ὁ ἴδιος, ὁ δέ κύριος Μιχαήλ Ἰατρός δέχετε τήν
αὐτήν ἐπιτροπικήν, διά ἡμέρας πέντε ἀπό τήν ζήμερον. ἔγηνε τό παρόν ἐπιτρο[ 265 ]
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πικόν ἔμπροσθεν τῶν εὑρεθέντων τιμίων μαρτύρων, καί ἐπικυροῦτε παρά τῆς
ἐνταῦθα ἐπαρχιακῆς Δημογεροντίας. Ἴνα ἔχῃ τό κῦρος καί τήν ὑσχίν_
Ναύπλιον 3: Μαΐου 1829:
Καπετάν Ἀνάργυρος Φαρμάκης Ὑδραῖος βεβαιώνω τά ἄνωθεν μήν ἠξεύροντας
γράμματα Παναγιώτης Γιαννουκόπουλος ἔγραψα καί μαρτιρῷ
Τζαρτος Ἰωάννης μαρτις, Γιωργις Αδαμης μαρτις.

11
Διαβιβαστικό έγγραφο Ιωάννη Νικολετόπουλου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 9 Μαΐου 1829

Επικύρωση του γνήσιου των υπογραφών επιτροπικού γράμματος
2.2.2.11 (2.3.6)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 324 Χ 224

Πρός τήν Σεβαστήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Ἐγκλείω ᾦδε ἕν μαρτυρικόν δι’ ἐμέ γρᾶμμα χρήσιμον διά τινα ὑπόθεσίν μου καί
ἐπειδή μέλλει νά άναφερθῶ πρός τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν περί αὐτῆς, παρακαλῶ τήν Δημογεροντίαν ἵνα μοί ἐπικυρώσῃ τό γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν πρός
εὐκολίαν μου. καί μένω εὐσεβάστως
τῇ 9. Μαΐου 1829. Ναύπλιον.
ὁ πατριώτης
		
Ἰω. Νικολετόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2075: Ἰωάννης Νικολετόπουλος.

12
Διαβιβαστικό έγγραφο Ευθυμίας Ιωάννου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 10 Μαΐου 1829

Επικύρωση πωλητηρίου «εργαστηροσπητίου»
προς τον Δημήτριο Στέριου Ολύμπιο
2.2.2.12 (2.3.7)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 325 Χ 215

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Περικλείω ἡ ὑπογεγραμμένη πωλητήριον τί ἰδιοκτήτου μου ἐργαστηοσπητίου
[ 266 ]
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πρός τόν κύριον Δημήτριον Στέριου Ὀλύμπιον καί παρακαλῶ τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντίαν νά ἐπικυρώσῃ σφραγίζουσα αὐτό ὡς ἡ τάξις πρός ἀσφάλειαν
τοῦ ῥηθέντος ἀγοραστοῦ_
		
μένω μέ Σέβας.
τῇ 10: Μαΐου 1829:
ἡ ταπεινή
Ναυπλιον
Εὐθυμία Ἰωάννου ἐξ Ἀθηνῶν
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2077: Εὐθυμία Ἰωάννου ἐξ Ἀθηνῶν.

13
Διαβιβαστικό έγγραφο
της Παναγιώτας Λιναρακοπούλας
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 10 Μαΐου 1829

Επικύρωση επιστολής προς τον Ιωάννη Μορμόρη
2.2.2.13 ( 2.3.8)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 153 Χ 211

Πρός τήν ἔντιμον Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Κύριοι!
Εὐαρεστηθῆτε νά ἐπικυρώσετε ὡς ἡ τάξις ἀπαιτεῖ τήν ἐσώκλειστον ἐπιστολήν
μου στελλομένην εἰς Κύθηρα πρός τόν Κύριον Ἰωάννην Μορμορην, ὁμοῦ δέ καί
καί τό ἶσον αὐτῆς καί μένω μέ τήν ἀνήκουσαν ὑπόληψιν._
ἐν Ναυπλίῳ τῇ 10: Μαΐου 1829:
ἡ πολίτης
		
Παναγιῶτα Λιναρακοπούλα
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2080. Παναγιώτα Λιναρακοπούλα.

14
Αναφορά των Σαράντου Κρητικού,
Στέριου Σαλεπιτζή καί Νικόλα Πατρα.........
πρoς τον ΄Εκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο 8 Μαΐου 1829

Αίτηση κηπουρών να μην αποβληθούν
από τους ενοικιαστές των χωραφιών που καλλιεργούν
2.2.2.14 (2.3.9)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 306 Χ 215
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Πρός τόν Σεβαστόν ἔκτακτον ἐπίτροπον τῆς Ἀργολίδος.
Οἱ ἐνοικιασταί των ἔξω περιβολίων καί λοιπων, πωλοῦντες εἰς τμήματα ἕκαστον
περιβόλιον, πωλοῦσιν ἐν ταυτῷ ὡς περιβόλιον καί γῆν τινά πλησίον εἰς τά Ταμβάκικα, τήν ὁποίαν ἡμεῖς διά πολλῶν μας κόπων καί ἐξόδων καλλιεργήσαντες
ἔχομεν σπαρμένην κουκιά, βαμβάκια, ἀραποσίτια, φασόλια, μποστάνι, καί ὀλίγα
κολοκυθοάγγουρα διά τά ὀσπήτιά μας, ἐπ’ ἐλπίδη ἀπολαβῆς ἐν καιρῷ_
Οἱ ῥηθέντες λοιπόν ἐνοικιασταί δέν πωλοῦσι τά ἐκ τῶν προϊόντων δικαιώματα, ἀλλά πωλοῦσι καί τούς κόπους ἡμῶν καί ἔξοδα, καί οἱ ἀγοράζοντες ( ἀγκαλά
εἶναι ἐκ τῶν μελῶν τους)1 θέλουσι νά ἐκτιμώσουν τά ἐσπαρμένα καί νά οἰκειοποιηθοῦν καί τήν γῆν καί τά ἐν αὐτῇ._ Εὐγενέστατοι! ἡμεῖς ἐπαιδευόμεθα ὀκτώ
μῆνας ἐξοδεύοντες πληρώνοντες καί δουλεύοντες νυχθημερόν διά νά καταφέρωμεν τήν γῆν ἐκείνην ὡς ἤδη φαίνεται, καί τώρα ἐν ᾧ περιμένομεν νά ὠφεληθώμεν ἤ τοὐλάχιστον τά ἔξοδά μας νά εὐγάλλωμεν, νά μᾶς ἀποβάλλουν δι’ ὅλου,
ποῖος νόμος συγχωρεῖ τό τοιοῦτον; καί ὅταν ἡμεῖς πάθωμεν τοῦτο, πρέπει καί τά
λοιπά σιτοεσπαρμένα νά πάθουν τά ἴδια πρίν τοῦ θερισμοῦ_
Διά τοῦτο ἀναφερόμεθα καί παρακαλοῦμεν θερμώς νά διατάξετε τούς ῥηθέντας διά νά ἀρκεσθοῦν μόνον νά λάβουν ἐν καιρῷ ἀπό τό κάθε προϊόν τό νόμιμον δικαίωμά των, καί ὄχι νά μᾶς ἀποβάλλουν παντελώς, νά διατάξετε δεόμεθα,
καθώς τό δίκαιον ἀπαιτεῖ καί οἱ νόμοι ὑπαγορεύουσι, καί νά μήν ὑποφέρετε νά
ἀποβληθῶμεν ἀπό τούς ἱδρῶτας καί μόχθους μας.
Μέ Σέβας βαθύτατον μένομεν.
τῇ 8: Μαΐου 1829:
δοῦλοι ταπεινοί
Ναυπλιον
« Σαράντος Κρητικός
		
« Στεριος Σαλεπιτζις
		
« Νικολας Πατρ.........
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2079: Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀργολίδος.
[στο νώτο, απάντηση του Εκτάκτου Εοιτρόπου Αργολίδας]

Αριθμός 1678.    Κηπουροί τινές
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου νά παρατηρήσῃ τά διαλαμβανόμενα καί
νά προσκαλέσῃ τούς Ἐνοικιαστάς διά νά μή παρεκτρέπονται τοῦ δικαίου, συμβιβάζουσα αὐτούς μετά τῶν ἀναφερομένων Κηπουρῶν.
		
τῇ 9. Μαΐου 1829 Ναύπλιον
		
Ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος
[σφραγίδα]
Κωνσταντ: ῾Ράδος
ἀριθμός 1591
ΕΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ο ΚΑΤΑ
		
		
1

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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15
Διαβιβαστικό έγγραφο
της παπά Γεώργενας Μερμπακίτισσας
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 10 Μαΐου 1829

Επικύρωση πωλητηρίου
προς τους Νικολήν και Σταύρο Γαλανόπουλο
2.2.2.15 (2.3.10)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 292 Χ 200

Περικλείω ἡ ὑπογεγραμμένη πωλητήριόν τι ἰδιοκτήτου μου ὀσπητίου πρός τούς
κυρίους Νικολην καί Σταῦρον Γαλανόπουλους, καί παρακαλῶ τήν ἔντιμον ταύτην Δημογεροντίαν νά ἐπικυρώσῃ σφραγίζουσα αὐτό ὡς ἡ τάξις πρός ἀσφάλειαν
τῶν ῥηθέντων ἀγοραστῶν_
μέ σέβας ταπεινόν μένω
τῇ 10: Μαΐου 1829:
ἡ ταπεινή
Ναυπλιον
διά τήν παπᾶ Γιοργινα Μερμπακίτισα
		
Οικονόμος Ναυπλίου
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2081: παπᾶ Γεώργενα Μερμπακίτισα.

16
Ομολογία Θεόδωρου Λαγωνίκα, Σταύρου Καζαντζογλούς,
Κωνσταντή Καλατζή, Γιώργη Λαβονίκα,
Νικολή Παρτζακλόνη, Δημήτρη Λαρονίκα,
Σταύρου Πάνου Κρεμύδη και Γεώργη Παπούλια
Ναύπλιο 24 Μαΐου 1829

Πωλητήριο της παπα Γεώργενας Μερμπακίτισσας
προς τους Νικόλαο και Σταύρο Γαλανόπουλους
Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 320 Χ 217 (συνημμένο στο προηγούμενο έγγραφο)

2.2.2.16 (2.3.11)

Ὁμολογοῦμεν εὐσυνειδότως οἱ ὑπογεγραμμένοι ὅτι τό ὀσπήτιον ὁποῦ εἶχεν ἡ
παπᾶ Γεώργενα Μερμπακίτισσα τό ὁποῖον ἐπώλησεν ἤδη πρός τούς κυρίους
Γαλανόπουλους Νικόλαον καί Σταῦρον ἦτον τοῦ Μαχμούταγα ψυχοϋοῦ τοῦ
Ἀληάγα Τοπιτζίμπαση, ὁ ὁποῖος τό ἐπώλησεν εἰς τόν Τελή Ἀθανάσιον ὁ ὁποῖος
[ 269 ]
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ἐμέτρησε χρήματα ἀπό τήν προίκα τῆς γυναικός του 250: καί μετά τόν θάνατον
τοῦ Τελή Θανάσι, τό ἐκληρονόμησεν ὁ ἀδελφός του Ἀνδριανός Μπαρόνος καί οἱ
συγγενεῖς τῆς γυναικός του. μετά δέ τόν θάνατον τοῦ Μπαρόνου, τό ἐπώλησαν οἱ
λοιποί κληρονόμοι πρός τήν ῥηθεῖσαν παπᾶ Γεώργεναν, καί αὐτή τό ἐπώλησεν
ἤδη πρός τούς ῥηθέντας κυρίους Γαλανόπουλους. Ταῦτα ἀληθῶς ἠξεύροντες καί
καθαρῶς ὁμολογοῦντες, δίδομεν τό παρόν ἐμμάρτυρον διά νά χρησιμεύσῃ ὅθεν
ἀνήκει καί ὑπογραφόμεθα_
τῇ 24: Μαΐου 1829:   Ἐν Ναυπλίῳ.
Θαιωδωρις Λαγωνηκας μαρτηρω, Σταβρός Καζατζογλοῦς χρισικός μαρτιρῶ, Κοσταντης Καλατζης μαρτηρο, Γιοργις Λάβονήκάς μαρτιρο, Νηκολεις Παρτζακλονεις μαρτιρο, Δημητρις Λαρονίκας μαρτιρον,
Σταβρος .. Πανου Κρεμιδης, Γυόργίς Παπουλιάς Μάρτιρώ.

17
Διαβιβαστικό έγγραφο Ιωάννη Αγαλλόπουλου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 13 Μαΐου 1829

Επικύρωση πιστοποίησης Αναστασίου Μαυρομάτη
2.2.2.17 (2.3.12)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 315 Χ 218

Πρός τήν Ἔντιμον Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
Κύριοι.
ὁ Ταπινός ἱκέτης σας λαμβάνει τό θάῤῥος διά τῆς παρούσης του νά σᾶς περικαλέση, ὅπως ἡ πιστοποίησις ὁποῦ ἐπαῤῥησίασεν γενομένη παρά τῷ Ἀναστασίῳ
Μαυρομμάτῃ, διά Δηαταγῆς σας νά ἐπικυρωθῇ παρά τῆς σεβαστῆς Γραμματείας
σας, .......... καί .........
τῇ 13: Μαΐου 1829: Ναύπλιον
Ἰωάννης Ἀγαλλόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2082. Ἰωάννης Αγαλλώπουλος.
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18
Διαβιβαστικό έγγραφο του Α. Παπαγιαννόπουλου
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 14 Μαΐου 1829

Επικύρωση επιτροπικού εγγράφου
2.2.2.18 (2.3.13)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 308 Χ 215

Πρός τήν Ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίας
Περικλείω ἐπιτροπικόν ἔγγραφον. τοῦτο παρακαλῶ τήν Ἔντιμον Δημογεροντίαν
νά ἐπικυρώσῃ ὡς ἡ τάξις ἀπαιτεῖ. Μένω μέ τό ἀνῆκον Σέβας.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 14 Μαΐου 1829.
ὁ πολίτης
		
Ἀ: Παπαγιαννόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2093. Α: Παπαγιαννόπουλος.

19
΄Εγγραφο του Χ. Μιλιάνη
πρoς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 14 Μαΐου 1829

Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου πώλησης σπιτιού
από το Υπουργείο των Οικονομικών στον Χαράλαμπο Μιλιάνη
2.2.2.19 (2.3.14)

Αντίγραφο. Δίφυλλο, 325 Χ 220

Περίοδος 5
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἐλλάδος.
ἀριθμός 94
Τό Ὑπουργεῖον τῆς Οἰκονομίας.
Δηλοποιεῖ ὅτι δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν 32. Νόμου τοῦ Κώδικος, τῆς ὑπ’ ἀριθμόν
2158 διακυρίξεως τοῦ Σεβαστοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος, τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 2736
ἐπιταγῆς τοῦ ἐν αὐτῇ παραρτήματος τοῦ ῥηθέντος Νόμου τῇ 12. τοῦ παρελθόντος Ἰουλίου ἐκδοθέντος, πρός δέ καί τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 40 ἀναφορᾶς τοῦ Ἐπαρχείου Ναυπλίου ἔκαμεν τήν ἐσχάτην ἐπί πληρεστάτης δημοπρασίας πώλησιν
κατά τάς 28. Νοεμβρίου παρελθόντος, πρός τόν Κύριον Χαράλαμπον Μιληάνην
τό ἐντός τοῦ φρουρίου κείμενον ἐρίπειον λεγόμενο Τεκές ἔχον μῆκος πηχῶν
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τεσσαράκοντα μιᾶς καί ἡμίσεως ἀριθμός 41 ½ πλάτος κατά μέν δυσμάς πηχῶν
δέκα ἔξ ἀριθμός 16. τό ἡμισυ τούτων μένει πλάτος πηχῶν δέκα ἐννέα καί ἕν τέταρτον ἀριθμός 19 1/4. καί ἐμβαδόν πηχῶν τετραγωνικῶν 799. γειτνιάζον κατά
ἀνατολάς μέ ὁσπήτιον, κατά δυσμάς μέ ὁσπήτιον, κατά Ἀρκτον μέ δρόμον καί
κατά μεσυμβρίαν μέ τό ὁσπήτιον τοῦ κυρίου Μιληάνη, διά γρόσια τρεῖς χιληάδας
πεντακόσια ἀριθμός 3500. τά ὁποῖα καί ἐπλήρωσεν._ Διό εἰς ἔνδειξιν ἐκδίδετε τό
παρόν ἐξ ἐπαγγέλματος ἰδιοκτησίας ἔγγραφον ὅπως ἀναγνωριζόμενος δι’ αὐτοῦ
νόμιμος ἀγοραστής μένει αὐτός καί οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἀνενόχλητοι καί ἀκαταζήτητοι._
Τῷ χιλιωστῷ ὀκτακοσιωστῷ
Ὁ ὑπουργός τῆς Οἰκονομίας
Εἰκοστῷ Τετάρτῳ
Τ. Σ.
Νικόλαος Πονηρόπουλος
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ Εἰκοστῇ
ὁ Προσωρινός Γενικός Γραμματεύς
Δεκεμβρίου
Νικόλαος Οἰκονόμου
[με άλλο χέρι]

Ὅτι ἶσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπῳ τῷ διαμένοντι εἰς χεῖρας τοῦ Χ. Μιλιάνη.
Ἀριθμός 1766. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 14 Μαΐου 1829.
ὁ Γραμματεύς
οἱ ἐπαρχιακοί Δημογέροντες Ναυπλίας
[ὑπογραφή] Α: Κυριακίδης
Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος

20
Έγγραφο του Δημητρίου Καρονόπουλου
και Ευσταθίου Σκόρδη προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 24 Ιουλίου 1829

Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου πώλησης σπιτιού
από το Υπουργείο των Οικονομικών
στον Παναγιώτη Παπαδημητρίου.
Δηλοποίηση αυτού για την πώληση του σπιτιού
στους Δημήτριο Καρονόπουλο και Χατζή Γεώργιο Κυπραίο
2.2.2.20 (2.3.15)

Αντίγραφο. Δίφυλλο, 319 Χ 221

Περίοδος Γ:
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
ἀριθμός 150
Τό ὑπουργεῖον τῆς οἰκονομίας
Δηλοποιεῖ ὅτι δυνάμει τοῦ ὑπό ἀριθμόν: Ν. περί ἐκποιήσεως νόμου, προβουλεύματος τοῦ σεβαστοῦ βουλευτικού σώματος ὑπό ἀριθμόν 1052:, Διαταγῆς
τοῦ σεβαστοῦ ἐκτελεστικοῦ σώματος ὑπό ἀριθμόν 14386: καί ἀναφορᾶς τῆς
ἐκποιητικῆς ἐπιτροπῆς προς τό ὑπουργεῖον τοῦτο, ὑπό ἀριθμόν 68: κατατα[ 272 ]

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (17/7/1828 - 5/9/1829)

χθεῖσαν ὑπό αριθμόν2 ἤτις αὐτολέξει ἀναφέρει τά ἐπόμενα._
«Ἡ ἐπί τῆς ἐκποιήσεως τῶν ἐθνικῶν κτημάτων επιτροπεῖ εἰδοποιεῖ τό ὑπουργείον τοῦτο, κατά τήν ὑπό αριθμόν 14386: διαταγήν τοῦ σεβαστοῦ ἐκτελεστικοῦ σώματος ὅτι τό ἐν Ναυπλίῳ ἐθνικόν ἐρείπιον, κείμενον ὄπιστεν καί
κατά δύσιν τοῦ ὑπό ἀριθμόν πεντήκοντα πέντε, νουμ:[ερον] 55: ὀσπητίου, ἔχων
κατά ἀνατολᾶς πλάτος, πηχῶν δέκα ἐπτά, νουμ:[ερον] 17: κατά δυσμᾶς πλάτος,
πηχῶν δέκα πέντε, και δύω τῶν εἴκοσι τεσάρων, νουμ:[ερον] 15: 2/24 : εἰς
δρόμον καταμεσημβρίας μῆκος πηχῶν δέκα πέντε, και τέσαρα τῶν εἴκοσι τεσάρων νουμ:[ερον] 15: 4/24: εἰς δρόμον ὅλον δέ τό ἐμβαδόν πηχῶν τετραγωνικῶν διακοσίων τεσαράκοντα τριῶν καί ἐπτά τῶν εἴκοσι τεσσάρων νουμ:[ερον]
243: 7/24: ἀφ᾽οὗ πρῶτον ἐκοινωποιήθη, ἡ πωλησίς του, καί διελαλύθη τᾶς
τρεῖς τελευτέας ἡμέρας διά τοῦ κύρηκος ἐπωλύθη, εἰς γενικήν δημοπρασίαν
τῇ ἐβδόμη Ἀπριλίου 1826: πρός τον Κύριον Παναγιώτη παπᾶ Δημητρίου, διά
γρόσια τρεῖς χιλιάδας ἐπτακόσια πεντήκοντα νουμ:[ερον] 3750: τα ὁποῖα καί
ἐλήφθησαν παρά τῆς ἐπιτροπῆς._
Προσκαλεῖται λοιπόν τό ἔξοχον ὑπουργεῖον τοῦτο, διά νά δώσῃ πρός τόν εἰρημένον ἀγοραστήν τό ἐπίσημον τῆς ἰδιοκτησίας ἔγγραφον, ὅπως ἀναγνωριζόμενος, δι᾽αὐτοῦ νόμιμος ἀγοραστῆς καί Κύριος τοῦ ἐκποιηθέντος κτήματος, μένει
αὐτός τε, καί οἱ μετ᾽αυτόν ἀκαταζήτητοι._
Δυνάμει τῶν εἰρημένων νομικῶν διατυπώσεων, δίδεται πρός τόν διαληφθέντα κύριον Παναγιώτην παπᾶ Δημητρίου, τό εἰρημένον ἐθνικόν ἐρήπιον μέ
ὅλην τήν προλεχθεῖσαν περιοχήν του, διά νά τό ἔχῃ αὐτός τε καί οἱ μετ᾽αὐτόν
κληρονόμοι, ὑπό πληρεστάτην Κυριότητα, ὡς ἰδιοκτησίαν του._
Εἰς ἔνδειξιν δέ τούτων ἐξεδόθη τό παρόν ἐπίσιμον τῆς ἰδιοκτησίας ἔνγραφον
τοῦ ὑπουργείου τῆς οἰκονομίας, καί ἐδόθη εἰς χεῖρας τοῦ προειρημένου Κυρίου
Παναγιώτου παπᾶ Δημητρίου._
Τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιωστῷ εἰκοστῷ ἔκτο ἔτει
ἐν απουσίᾳ τού ὑπουργείου
τῇ ἐνδεκάτῃ Ἀπριλίου
ὁ γενικός γραματεύς
ἐν Ναυπλίῳ
Νικόλαος Οἰκονόμου /
περίοδος Γ:
Προσωρινή Διοίκησις τῆς ‘Ελλάδος.
Ἀριθμός ρλδ΄:
Τό ἐκτελεστικόν σῶμα
Θεωρεῖσαν τήν ἀναφοράν τού ὑπουργείου τῆς οἰκονομίας ὑπό ἀριθμόν 5321:
καί ἡμέραν ἐνδεκάτην τοῦ Ἀπριλίου ἐπικυροῖ τό παρόν ἐπίσιμον ἰδιοκτησίας
ἔνγραφον καθ᾽ὅλην αὐτοῦ τήν ἔκτασιν_
		
ὁ ἀντιπρόεδρος
		
Γκίκας Μπότασις
2

Ο αριθμός δεν έχει γραφεί.
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Ἀναγνώστης Σπυλιοτάκης, Ἰωάνης Κωλέτης
		
ὁ προσωρινός γραματεύς
		
Γ : Πραΐδης
Ἀριθμός ρλδ: Κατεχωρίστη ὁλόκληρον ἐν τῶ προτωκόλω τῶν ἐκποιήσεων ὑπ’
ἀριθμόν ἑκατοστόν τριακοστόν τέταρτον και .....3 2:48 (239
		
ὁ πρωτοκολιστής
		
Θεολόγος Σκινᾶς
«Δηλοποιῶ ὁ ὑπογεγραμένος ὅτι τό ἐρείπιον κείμενον ὀπιστεν κατά δύσιν τοῦ
ὀσπητίου ὑπ᾽ἀριθμόν 55: τό ὁποῖον ἠγόρασα εἰς γενικήν δημοπρασίαν, καθώς
περιλαμβάνει τό παρόν ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς ἰδιοκτησίας μου ὡς νόμιμος ἀγοραστής καί Κύριος, τό ἐπούλησα με οἰκίαν θελησίν μου πρός τούς Κυρίους
Δημήτριον Καρανόπουλον καί Χατζή Γεώργιον Κυπραῖον διά γρόσια τρεῖς χιλιάδες ἐπτακόσια πενήντα γρόσια 3750: τά ὁποῖα καί ἔλαβον παρ᾽αὐτῶν, ὅθεν εἰς
τό ἑξῆς ἐγώ εἶμαι ἀπό ξένος αὐτοῦ τοῦ ἐρειπίου, καί αὐτοί θέλουν γνωρίζουνται
τέλειοι Κύριοι νά τό ἔχουν εἰς πληρεστάτην ἐξουσίαν ὡς ἰδιοκτησίαν τους, καί
θέλουν μένει παρ᾽ἐμοῦ ἀκαταζήτητοι, τῇ 17: Ἀπριλίου 1826: ἐν Ναυπλίῳ Παναγιώτης Παππαδημητρίου βεβαιόνω_
[με άλλο χέρι]

Ἷσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπῳ τῷ διαμένοντι εἰς χεῖρας τοῦ Δημητρίου Καρονόπουλου και Εὐστάθιου Σκόρδη.
Ἀριθμός 1937:
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 24: Ἰουλίου 1829
		
Οἱ Δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου.

21
Διαβιβαστικό έγγραφο της Μαρίας Κακάνενας
προς τη Δημογεροντία

Ναύπλιο 5 Σεπτεμβρίου 1829

Επικύρωση επιτροπικού εγγράφου προς τον Σάββα Γεωργίου
2.2.2.21 (2.3.16)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 328 Χ 216

Πρός τήν ἔντιμον Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ναυπλίου.
παρακαλεῖται ἡ Ἔντιμος Δημογεροντία αὕτη διά νά εὐαρεστηθῇ νά ἐπικυρώσῃ
3

Δυσανάγνωστο. Πιθανή λέξη «ἐπλήρωσε».
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μίαν Ἔπιτροπικήν δεδομένην παρ᾽ἐμοῦ τοῦ υἱοῦ μου και τῶν θυγατέρων μου,
πρός τόν γαμβρόν μου Σάββαν Γεωργίου διά την ἀποβλέπουσαν ἀποπεράτοσιν
τῶν ἀνά ἐμοῦ καί τοῦ κυρίου Δημ. Μιαούλη διατρεξάντων διαφορῶν καί με
σέβας ὑποσημειούμαι.
τῇ 5η 7βρίου 1829
ἀντί τῆς Μαρίας Κακάνενας
Ἐν Ναυπλίῳ
Μιχαήλ παπᾶ Κωνσταντόπουλος
[στο νώτο, με άλλο χέρι]

Ἀριθμός 2263: ἀντί τῆς Μ: Κακάνενας Μιχαήλ παππά Κωνσταντόπουλος τῇ 5:
7βρίου 1829. ὅρα εξερχόμενα Ἀριθμός 1985:
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Εισερχόμενη αλληλογραφία. Λυτά έγγραφα.
Ναυτιλιακά.

2.2.3

1
Ναυτιλιακά έγγραφα
πρoς τη Δημογεροντία
Νέου Καρλoβασίου Σάμου

Νέο Καρλοβάσιο 16 Σεπτεμβρίου 1828
2.2.3.1 (1.5)

Αντίγραφο. Ραμμένα δύο δίπτυχα, 306 Χ 207

1α
Πρός τήν Δημογεροντείαν τῆς Κωμοπόλεως
τού Ν[έου] Καρλο[βασίου] Σάμου.
Ὁ ὑπογεγραμένος ἐγώ Κωνσταντῖνος Ἰωάννου Χατζόγλου γένημα του χωρίου
τοῦ Μ[έσου] Καρλοβάσου καί κάτοικος αὐτῆς καί κατά τά ἐπισυναπτόμενα
ἔγγραφα τά ἀποδεικνύοντα τήν ἰδιοκτησίαν κύριος ἐγώ μετά τοῦ Ἀλεξ. Χατζῆ
Νικολάου τοῦ πλοίου σακολέβας ὀνομαζομένου Περιστερά, χωριτικοῦ τόνων
ἑλληνικῶν δώδεκα καί ἡμίσεως ἀριθμός 12 ½. Παρακαλῶ τήν δημογεροντείαν
ταύτην νά ἐνεργήσῃ ὅσα διατάττονται διά τοῦ ὑπ αριθμόν 140 η΄ ψιφήσματος
καί νά μᾶς δοθῇ ἑπομένως τό τακτικόν ἔγγραφον τῆς ἰδιοκτησίας, ἀναγκαῖον διά
νά ἐφοδιασθῇ ὁ πλήαρχος Στρατῆς Ζαχαρίου μέ τό δίπλωμα τῆς Κυβερνήσεως
διά τῶν ὑπό τήν σκέπην τῆς ἑλληνικῆς σημαίας ἀσφαλῆ καί ἐλεύθερον πλοῦν.
καί μέ τό ἀνῆκον σέβας ὑποσημειοῦμαι.
τῆ 16 Σεμπεβρίου 1828:
ἐν Ν[έῳ] Καρλοβάσῳ Σάμου
Κωνσταντής Ιω Χατζόγλου
[ 277 ]

Εισερχόμενα ναυτιλιακά έγγραφα, 16 Σεπτεμβρίου 1828 (φ. 2.2.3.1).
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1β
ἀριθμός 70

ἑλληνική πολιτεία
Οἱ Δημογεροντεία Ν[έου] Καρλοβάσου.
Πρός τόν ὑπολιμενάρχην Καρλοβασίων.
Ἐγκλείεται ἀναφορά τοῦ Κωνσταντῆ Χατζόγλου τοῦ πλοίου Σακολέβας
ὀνομαζομένου ( ἡ Ἀθηνά ) ἡ Περιστερά κατ’ αὐτῶν καί κατά τά ἄρθρα Β. καί Γ.
τήν ὑπ’ ἀριθμόν 2 διατάξεως τῆς ἐπισυναπτομένης εἰς τό ὑπ αριθμόν 140 η΄:
ψίφησμα τῆς Κυβερνήσεως θέλεις κάμει τάς ἀπαιτουμένας ἐξετάσεις καί θέλεις
ἀναφερθεῖς τακτηκῶς πρός τήν Δημογεροντείαν ταύτην, προ /σεπιστέλλων καί
τήν περί ἧς ὁ λόγος ἀναφοράν.
τῆ 16 Σεπτεβρίου		
ὁ Δημογέρων
ἐν Ν. Καρλοβάσῳ Σάμου
(Τ.Σ.)
Κων. Χατζῆ. Δ. Τζουβαλτζή

1γ
ελληνική πολιτεία
ὁ ὑπολιμενάρχης τῶν Καρλοβασίων.
πρός τήν Δημογεροντείαν Καρλοβάσου.
κατά τήν ὑπ’ ἀριθμόν: 70 πρόσκλησιν τῆς Δημογεροντίας ταύτης ἐπισκεφθείς
ἐρεύνησα τά περί τοῦ πλοίου σακολέβας ὀνομαζόμενον ἡ Περιστερά, καί
διοικουμέ[νη] παρά τοῦ πλοιάρχου Στρατή Ζαχαρίου Σαμίου, καί μετά τάς
ἀναγκαίας ἐξετάσεις τής ἰδιοκτησίας τάς διορισμένας διά τῶν ἀριθ Β΄καί Γ΄τῆς
ὑπ’ ἀριθ. 2 διατάξεως δηλοποιῶ:
Α: ὅτι τό πλοίον τοῦτο ἐναυπηγήθη εἰς τήν αὐτήν νήσον κατά τό παράλιον τοῦ
Μ[έσου] Καρλοβάσου, διά δαπάνης τοῦ Ἀνδρέα Παπανικολάου, καί Κωνσταντῆ
Ἰω. χατζόγλου, κατά τό ἀποδεικτικόν τοῦ Ναυπηγοῦ Νικολάου Χίου καί τιμόμενον
σήμερον ὡς ἔγγιστα τάλληρα δίστηλα 240
Β: ὅτι ἡ κατασκευή τοῦ πλοίου τοῦτου δέν εἶναι ἐξ ὧν ἀπαγορεύει ἡ τῆς 2
Μαΐου 1828 διακήριξης τής Διοικητικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλλάδος.
Γ: ὅτι τό μῆκος του ἀπό μέν κοράκι ἕως κοράκι εἶ[ναι] ποδῶν 36: δακτίλων
4, ἀπό δέ τό ἄκρον τῆς τριπίδος ἕως εἰς τό ἄλλον ποδῶν 27. δακτύλων 4. τό
πλάτος ποδῶν 8 δακτίλων 4. τό βάθος ποδῶν 4 ἡ δέ χωριτικότης του εἶναι τόνων
ἑλληνικῶν 12 ½ ἔχει δέ καί κατάρτι ἕν σακολέβας.
Δ: ὅτι κατά συνέπειαν τούτων ἀνάγεται εἰς τήν Β΄ κλάσιν τῶν ἐμπορικῶν
πλοίων.
Ε: ὁτι κατά συνέπειαν τοῦ 15 ἄρθρου [τοῦ] η.΄ ψιφίσματος θέλω χαράξει ἐπ’
αὐτό τό ὄνομα τῆς Ν[ήσου] ταῦτης, καί τό / ἀριθμήσει μέ τόν ἀνήκοντα ἀριθμόν
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ἀφ’ οὗ λάβω τήν ἄδειαν τῆς Δημογεροντείας. προσεπιστέλεται δέ καί ἡ ἀναφορά
του, καί μέ σέβας ὑποσημειοῦμαι
τῆ 16 Σεπτεβρίου
ὁ ὑπολιμενάρχης Στ. φ
Ἐν Ν[έῳ] Καρλοβάσῳ Σάμου
Γ. Πραγματητάκης

1δ
Οἱ ὑπογεγραμμένοι ἐγώ ὁ Κωνσταντῖνος Χατζόγλου γένημα τῆς Σάμου καί
κάτοικος αὐτῆς, καί ἐγώ ὁ Ἀναγνώστης παπά Νικολάου, γένημα τῆς Σάμου
καί κάτοικος αυτῆς, ἐγγυούμεθα πρός τήν Δημογεροντεῖαν ταύτην διστήλων
ταλλήρων ὀγδοήντα ἀριθμός 80, τά ὁποῖα ἀσφαλίζομεν δι’ ὑποθήκης δύω
ἀμπελόνων, ὁ μέν κατά τῆς Ἀμοδίαις τοῦ Κωνσταντῖνου Χατζόγλου, ὁ δέ κατά
τήν Βρυσίτζαν τοῦ Ἀναγνώστου παπά Νικολάου, διά νά ἐκδοθῆ κατά συνέπειαν
αὐτῆς μας τῆς ἐγγυήσεως, τό δίπλομα τῆς Ναυτιλίας ἀπό τήν Κυβέρνησιν, δι’
ὅλην τήν κανονησθείσαν διαρκειάν του, εἰς ἀσφάλειαν τοῦ πλοίου Σακολέβας,
ὀνομαζομένου ἡ Περιστερά χωρητικότους τόνων ἑλληνικῶν δόδεκα καί ἡμίσεως
ἀριθμός 12: ½ , καί διοικουμένου παρά τοῦ πλοιάρχου Στρατῆ Ζαχαρίου,
ὑποσχόμεθα δέ ἐπισήμως καί καθ’ ὅλους τούς κύρους ἔχοντας τρόπους.
Αον ὅτι ὁ πλήαρχος Στρατῆς Ζαχαρίου καί οἱ σύν αὐτῷ ναῦται, δέν θέλουν
μετέλθει πειρατείαν ἤ κατάχρησιν τινά ἐναντίον τῶν Νόμων τῶν ἐθνῶν.
Βον ὅτι δέν θέλει μετέλθη λαθρεμπόριον ὁποιουδήποτε εἴδους, καί ὅτι δέν θέλει
φέρει εἰς τούς ἐχθρούς τροφάς, πολεμοφόδια, καί ὁποῖον δήποτε ἄλλο εἶδος.
Γον ὅτι δέν θέλει μεταχειρισθῆ ἄλλα ὅπλα, εἰμή ὅσα ἤθελε συγχωριθῆ νά φέρη
εἰς τό πλοίον του, δι’ ἰδίαν ὑπεράσπησιν.
Δον ὅτι δέν θέλει μετέλθη τήν παραμικράν παράβασιν εἰς τάς πράξεις καί
διατάξεις τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, ἀναγωμένας εἰς τήν ναυτιλίαν καί τό ἐμπόριον.
Εον ὅτι θέλει μεταχειρίζεται νομίμως, τόσον τό δίπλωμα τῆς Ναυτιλίας, καθώς
καί πᾶν ἄλλο ἔγγραφον, τό ὁποῖον θέλει δοθῆ εἰς αὐτόν ἀπό τάς ἀνηκούσας
ἀρχάς, διά τήν νομιμότητα τῆς Ναυτιλίας.
Ϛον ὅτι θέλει ἀποδόση τό δίπλωμα, πληρωθείσης τῆς προθεσμίας του εἰς τήν
Δημογεροντείαν ταύτην, Ἐάν δέ κατασυμβεβικός ἤθελε χαθῆ, καῇ, φθαρῇ, ἤ
πάθη δυστυχίαν τινά τό πλοῖον, διά τήν ὁποίαν ἠθελεν ἐμποδισθῆ νά ἐπιστρέψῃ
εἰς τινά τῶν λιμένων τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ὀφείλει ὁ πλοίαρχος οὗτος νά
παραδώσῃ τό δίπλωμα καί τά λοιπά περί ὧν ὁ λόγος ἔγγραφα (ἐάν διασωθῶσιν)1
ἐντός ἑνός μηνός, ἀπό τόν καιρόν τῆς ἀφίξεώς του εἰς ὁποῖον δήποτε τόπον
ἤ λιμένα ἐξοτερικόν εἰς χεῖρας τοῦ προξένου, ἀντί προξένου ἤ πράκτορος τῆς
ἑλληνικῆς πολιτείας, ἤ εἰς ἔλλειψιν τούτων εἰς χείρας τινός τῶν προξένων τῶν
1

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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φιλικῶν δυνάμεων διά νά σταλθῶσιν εἰς τήν ἀνήκουσαν ἀρχήν.
Ζον ὅτι δέν θέλει πωλήσει ἤ δανίσῃ εἰς κανένα, οὔτε κατά τινά ἄλλον τρόπον
διαθέσει τό δίπλωμα καί τά ῥηθέντα ἔγγραφα, τά ὁποῖα ὀφείλει νά μεταχειρισθῇ
εἰς μόνον καί ἐξέρετον χρῆσιν τοῦ πλοῖου Σακοβέλας, ὀνομαζόμενον ἡ Περιστερά
διά τό ὁποῖον ἐξεδόθησαν, οὔτε δυνάμενος οὔτε χρεωστῶν, / ἄλλως, κατ’ οὐδένα
τρόπον ὁ πλοίαρχος Στρατής Ζαχαρίου, νά ἀντικαταστήσῃ ἄλλον τινά εἰς τήν
Κυβέρνησιν, τοῦ εἰρημένου πλοῖου, πλήν νομίμου αἰτίας, τήν ὁποῖαν ὀφίλει νά
παραστήσῃ εἰς τήν διοίκησιν, διά βασίμου ἑνδικτικοῦ ἀπό τήν ἀνήκουσαν ἀρχήν.
Εἰς παράβασιν τῶν ἀνωτέρω θέλουν κρατηθῆ οἱ ἐγγυηταί μεθ’ ὅλης τῆς
περιουσίας αὐτῶν διά τήν ἄμεσον πληρωμήν τῆς ἐγγυηθείσης ποσότητος, ἥτις
θέλει δοθῆ εἰς τό ἐθνικόν ταμεῖον, καί εἰς πίστωσιν τοῦτων ἀποφαινόμεθα.
Ἑν Ν[έῳ] Καρλοβάσω Σάμου
Ανδρέας παπᾶ Νικολάου
τῆ 16 Σεπτεμβρίου 1828
Κωνσταντής Ἰω Χατζόγλου

1ε
ἀριθμός 109

ἑλληνική πολιτεία
πρός τήν Γ[ενικήν] γραματείαν τῆς ἐπικρατείας.
ἡ Δημογεροντεία Καρλοβάσου Σάμου.
Κατά τό ὑπ ἀριθμόν 140 η΄. ψήφισμα τῆς Κυβερνήσεως παρουσιασθείς
πρός τήν Δημογεροντείαν ταύτην ὁ Στρατής Ζαχαρίου πλοίαρχος τοῦ πλοῖου
ὀνομαζομένου ἡ Περιστερά ἀριθμηθέντος ἀπό τόν ὄγδοον 8 ἀριθμόν Καρλοβάσου
Σάμου, ᾐτήσατο τό ἔγγραφον, τό ὁποίον χαρακτηρίζει τήν ἰδιοκτησίαν διά νά
λάβῃ δυνάμει τούτου τό δίπλωμα τῆς Κυβερνήσεως διά τόν ὑπό τήν σπέπην τῆς
ἑλληνικῆς σημαίας ἀσφαλῆ, καί ἐλεύθερον πλοῦν.
ἡ Δημογεροντεία αὕτη ἐνεργήσασα μετ᾽ ἀκριβείας, τά παρά τοῦ εἰρημένου
ψηφίσματος ἀπαιτούμενα, κατά τά προηγούμενα τέσσαρα ἀντίγραφα, παρακαλεῖ
τήν Γ[ραμματείαν] τής ἐπικρατείας νά ἐπικυρωθῇ παρά τῆς Κυβερνήσεως τό /
ἔγγραφον τῆς ἰδιοκτησίας καί νά ἐφοδιασθῇ ὁ πλοίαρχος οὗτος μέ τό δίπλωμα
τῆς Κυβερνήσεως, ὑπόσχεται δέ ἡ Δημογεροντεία πρός τήν Κυβέρνησιν τήν
πληρωμήν τῶν διστήλων ὀγδοήντα ἀριθμός 80 τῆς ἐξασφαλίσεως, ὁσάκις ὁ
πλοίαρχος οὗτος τοιουτοτρόπως ἐφοδιασμένος ἤ ὑπ’ αὐτόν ναῦται δέν ἤθελον
ἀναπληρώσει ὅσα διαλαμβάνει, ἡ ἐγγύησις.
Ἑν Ν[έῳ] Καρλοβάσω Σάμου		
ὁ Δημογέρων
[σφραγίδα2]
Κων: Χατζῆ Δ: Τζουβατζῆ
τῆ 16 Σεπτεμβρίου 1828

2

Δυσανάγνωστη.
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1στ
Ἀριθμός 23
Ἐθεωρήθησαν τά ἔγγραφα ταῦτα τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ πλοίου Σακαβέλας,
ὀνομαζομένου ἡ Περιστερά, ἀριθμηθέντος ὑπό τόν ὄγδοον ἀριθμός 8 Καρλοβάσου
Σάμου, διοικουμένου ἀπό τόν πλοίαρχον Στρατῆν Ζαχαρίου, εἰς τόν ὁποῖον
δίδεται τό δίπλωμα τῆς Κυβερνήσεως ὑπ’ ἀριθμόν 4663: καταλόγου: 823:
τῄ 19: Σεπτεμβρίου 1828: Ἐν Βαθεῖ Σάμου
ὁ Ἔκτακτος ἐπίτροπος
Σφραγίδα: ΕΚΤΑΚ[ΤΟΣ] ΕΠΙΤΡ[ΟΠΟΣ]
ΤΩΝ ΑΝΑΤ[ΟΛΙΚΩΝ] ΣΠΟΡΑ[ΔΩΝ] 1828
τῶν Ἀνατ:[ολικῶν] Σποράδων.
		
Ἰωάννης Κωλέττης
[Στο νότο του τελευταίου φύλλου]

κατεχ[ωρήθη] εἰς ὑπ’ ἀριθμόν 62 ὑπό.... τῆς Ν. [ήσου] Σπετζῶν
κατεχ[ωρήθη] εἰς τό ὑπ’ ἀριθμόν 288 . Αἰγίνης.

2
Ναυτιλιακά έγγραφα
του Πλοιάρχου Ηλία Ζωγράφου
πρoς τη Δημογεροντία Καλύμνου

Κάλυμνος 12 Φεβρουαρίου 1829

Επικύρωση ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου «Αρχιστράτηγος»
ιδιοκτησίας Μιχαήλ Πανερημιώτη
2.2.3.2 (2.4.1)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 330 Χ 222. Μυόβρωτο.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ[ΚΑ] ΕΓΓΡΑΦΑ3
Τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐμπορικοῦ πλοίου Σκάφης ὀνομαζομένου Ἀρχιστράτηγος
ἀνήκοντος εἰς τήν Β. Κλάσιν, καί διοικουμένου
παρά τοῦ Πλοιάρχου Ἠλία Ζωγράφου._ὡς ἕπεται.

2α
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ( ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΝ) ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΝ (ΣΑΜΟΥ) Καλύμνου.
Ὁ ὑπογεγραμμένος ἐγώ, γέννημα τῆς Νήσου Καλύμνου καί κάτοικος τῆς αὐτῆς
καί κατά τά ἐπισυναπτόμενα ἔγγραφα τά ἀποδεικνύοντα τήν ἰδιοκτησίαν
κύριος σύν τῷ καθηγουμένῳ Μιχαήλ Πανερημιώτη τοῦ πλοίου ὀνομαζομένου
Πρόκειται για έντυπο το οποίο έχει συμπληρωθεί. Οι χειρόγραφες συμπληρώσεις μεταγράφηκαν με πλάγια στοιχεία.
3
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Ἀρχιστράτηγος χωρητικοῦ τόνων Ἑλληνικῶν τριῶν._
Παρακαλῶ τήν Δημογεροντίαν ταύτην νά ἐνεργήσῃ ὅσα διατάττονται διά τοῦ
ὑπ’ ἀριθ. 140 Η΄. Ψηφίσματος, καί νά μέ δοθῇ ἑπομένως τό τακτικόν ἐγγραφον
τῆς ἰδιοκτησίας, ἀναγκαῖον διά νά ἐφοδιασθῶ μέ τό δίπλωμα τῆς Κυβερνησεως,
διά τόν ὑπό σκέπην τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας ἀσφαλῆ καί ἐλεύθερον πλοῦν. Καί μέ
τό προσῆκον σέβας ὑποσημειοῦμαι.
Ἐν (Σάμου) Καλύμνῳ τῇ 12 Φευρουαρίου 1829.
ἐγώ ὁ Ἠλίας Ζωγράφου μή ἠξεύροντας νά γράφω ἐπερικάλε[σα] τόν Χατζῆ
Ἀναγνωστιν Χατζῆ Νομικοῦ καί μέ ὑπόγραψεν.

2β
ἀριθμός 58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Η (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ) ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ (ΣΑΜΟΥ) Καλύμνου.

πρός τόν Λιμενάρχην (Σάμου) Καλύμνου.
Ἐγλείεται ἀναφορά τοῦ Ἠλία Ζωγράφου.- κυρίου τοῦ πλοίου Σκάφης
ὀνομαζομένης Ἀρχιστράτηγος κατ’ αὐτήν, καί κατά τά ἄρθρα Β. καί Γ. τῆς ὑπ’
ἀριθ. 2 διατάξεως, τῆς ἐπισυναπτομένης εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 140 Η΄. Ψήφισμα τῆς
Κυβερνήσεως, θέλεις κάμει τάς ἀπαιτουμένας ἐξετάσεις, καί θέλεις ἀναφερθῇ
τακτικῶς πρός τήν Δημογεροντίαν ταύτην, προσεπιστέλλων καί τήν περί 3ης ὁ
λόγος ἀναφοράν.
Ἐν (Σάμου) Καλύμνῳ τῇ 12 Φευρουαρίου 1829.
		
Οἱ Δημογέροντες
		
Χ.........................
4
[σφραγίδα ]
Ἀντώνιος Τζηκούρης
		
ὁ Γραμ.[ματεύς] τῆς Δημογεροντίας
		
Νικήτας Χριστοφίλης/

2γ
ΕΛΛ[ΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤ]ΕΙ]Α
ΠΡΟΣ ΤΗΝ (ΕΠΑΡΧΙΑΚ[ΗΝ) ΔΗΜΟΓΕ]ΡΟΝΤΙΑΝ (ΣΑΜΟΥ) Καλύμνου.

ὁ Λιμεν[άρχης] (Σάμου) Καλύμνου.
Κατά τήν ὑπ’ ἀριθ.[μόν] 58: πρόσκλησιν τῆς Δημογεροντίας ταύτης, ἐπισκευφθείς
ἐρεύνησα τά περί τοῦ πλοίου Σκάφης ὀνομαζόμενον Ἀρχιστράτηγος καί
διοικουμένου παρά τοῦ Πλοιάρχου Ἡλία Ζωγράφου τῆς ἰδιοκτησίας κυριος σύν
τῷ καθηγουμένῳ Μιχαήλ Πανερημιώτη.
4

Δυσανάγνωστη.
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Εισερχόμενα ναυτιλιακά έγγραφα, 12 Φεβρουαρίου 1829 (φ. 2.2.3.2).
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Καί μετά τάς ἀναγκαίας ἐξετάσεις τάς διοριζομένας διά τῶν ἄρθρων Β. καί Γ.
τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2 διατάξεως δηλοποιῶ.
Α. ὅτι τό πλοῖον τοῦτο ἐναυπηγήθη κατά τό μέρος τῆς Σήμης εἰς τόν λιμένα
τοῦ Πανερημιώτῃ διά δαπάνης τοῦ καθηγουμένου Μιχαήλ Πανερημιώτη καί
ἀποδεικτικόν τοῦ Ναυπηγοῦ δέν ἔχει καί ἠγοράσθη παρά τοῦ Ἡλία Ζωγράφου
εἰς τούς χιλλίους ὀκτακοσίους εἴκοσι ἐπτά 1827: κατά τό πωλητήριον τακτηκῶς
γεγραμμένον εἰς τούς 1827: Μαΐου 14 καί τιμώμενον σήμερον ὡς ἐγγιστα τάλλ.
[ηρα] δίστηλα «ἐνενήντα» ἀρ.[ιθμός] «90».
Β. ὅτι ἡ κατασκευή τοῦ πλοίου τούτου δέν εἶναι ἐξ ὧν ἀπαγορεύει ἡ τῆς 2
Μαΐου 1826 διακήρυξις τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλλάδος.
Γ. ὅτι τό μῆκος του ἀπό μέν κοράκι ἕως κοράκι εἶναι ποδῶν εἴκοσι ἐννέα «29»
δακτύλων 00 ἀπό δέ τό ἄκρον τῆς τροπίδος ἕως τό ἄλλο, ποδῶν εἴκοσι τριῶν
23 δακτύλων τεσσάρων 4 τό πλάτος ποδῶν ἐπτά «7» δακτύλων δέκα «10» τό
βάθος ποδῶν τεσσάρ.[ων] 4 δακτύλων 4: ἡ δέ χωρητικότης αὐτοῦ εἶναι τόνων
Ἑλληνικῶν τεσσάρων καί ἥμυσι 4:½ ἔχει δέ καί κατάρτι ἑνός μέ μετζενί.
Δ. ὅτι κατά συνέπειαν τούτων ἀνάγεται εἰς τήν Β΄ Κλάσιν τῶν ἐμπορικῶν
πλοίων.
Ε. ὅτι κατά συνέπειαν τοῦ 15 ἄρθρου τοῦ Η΄. Ψηφίσματος, θέλω χαράξει ἐπ’
αὐτό τό ὄνομα τῆς Νήσου ταύτης, καί τό ἀριθμήσει μέ τόν ἀνήκοντα ἀριθμόν,
ἀφ’ οὗ λάβω τήν ἄδειαν τῆς Δημογεροντίας. Προσεπιστέλλεται δέ καί ἡ ἀναφορά
του, καί μέ σέβας ὑποσημειοῦμαι.
Ἐν (Σάμου), τῇ Ν:[ήσῳ] Καλύμνῳ 1829 Φευρουαρίου 12
σφραγίδα:

ὁ Λιμενάρχης
Ἀναγνόστης Κανάρης

ΥΓΕΙΟΑΣΤΥΝΟΜΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ

2δ
Ὁ ὑπογεγραμμένος Χατζῆ Μιχαήλ Ζαϊρης γέννημα τῆς Ν. Καλύμνου καί
κάτοικος τῆς αὐτῆς καί - - - 5 γέννημα τῆς (Νήσου Καλύμνου) καί κάτοικος
τῆς (αὐτῆς) ἐγγυουμαι πρός τήν Δημογεροντίαν ταύτην διά τήν ποσότητα
διστήλων τριάκονταπέντε 35 τά ὁποῖα ἀσφαλίζω διά τῆς ἐγγράφου ταύτης
ὑποσχέσεώς μου νά τά πληρονω εἰς κάθε ἐναντίον. διά νά ἐκδοθῇ κατά
συνέπειαν αὐτῆς μου τῆς ἐγγυήσεως τό Δίπλωμα τῆς ναυτιλίας ἀπό τήν
Κυβέρνησιν δι’ ὅλην τήν κανονισθεῖσαν διάρκειάν του εἰς ἀσφάλειαν τοῦ
πλοίου Σκάφης ὀνομαζομένης Ἀρχιστράτηγος τῆς χωρητικότητος τόνων
Ἑλληνικῶν 4 ½ τεσσάρων ἥμισυ καί διοικουμένης παρά τοῦ Πλοιάρχου
5

Οι παύλες υπάρχουν στο τεκμήριο.
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Ἠλία Ζωγράφου. Ὑπόσχομαι δέ ἐπισήμως καί καθ’ ὅλους τούς κῦρος ἔχοντας
τρόπους.
α. Ὅτι ὁ Πλοίαρχος Ἠλίας Ζωγράφου καί οἱ σύν αὐτῷ ναῦται, δέν θέ-/λουν
μετέλλθη πειρατείαν ἤ κατάχρησίν τινα [ἐναντίον τῶν Νόμων] τῶν ἐθνῶν.
β. ὅτι δέν θέλει μετέλλθη λαθρεμπόριον ὁπο[ιουδήποτε εἴδους] καί ὅτι δέν
θέλει φέρει εἰς τούς ἐχθρούς τροφάς, πολεμοφόδια ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλο εἶδους.
γ. ὅτι δέν θέλει ματαχειρισθῆ ἄλλα ὅπλα, εἴ μή [ὅσα ἤθελε συ]γχωρηθῇ νά
φέρῃ εἰς τό πλοῖον του δι’ ἰδίαν του ὑπεράσπισιν.
δ. ὅτι δέν θέλει μετέλλθη τήν παραμικράν παράβασιν εἰς τάς πράξεις καί
διατάξεις τῆς Ἑλληνικῆς πολιτίας ἀναγομένας εἰς τήν ναυτιλίαν τό ἐμπόριον.
ε. ὅτι (δέν) θέλει μεταχειρίζεται νομίμως τόσον τό Δίπλωμα τῆς ναυτιλίας,
καθῶς καί πᾶν ἄλλο ἐγγραφον, τό ὁποῖον θέλει δοθῆ εἰς αὐτήν ἀπό τάς ἀνηκούσας
ἀρχάς διά τήν νομιμότητα τῆς ναυτιλίας.
στ. ὅτι θέλει ἀποδώσει τό Δίπλωμα πληρωθείσης τῆς προθεσμίας του εἰς τήν
Δημογεροντίαν ταύτην. Ἐάν δέ κατά συμβεβηκός ἠθελε χαθῆ, καῆ, φθαρῆ, ἤ
πάθη δυστ[υ]χίαν τινά τό πλοῖον διά τήν ὁποίαν ἠθελεν ἐμποδισθῆ νά ἐπιστρέψῃ
εἴς τινα τῶν λιμένων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικτρατίας ὀφείλει ὁ πλοίαρχος οὗτος νά
παραδώσῃ τό Δίπλωμα καί τά λοιπά περί ᾧν ὁ λόγος ἔγγραφα (ἐάν διατεθῶσιν)6
ἐντός ἑνός μηνός ἀπό τόν καιρόν τῆς ἀφίξεως τοῦ εἰς ὁποιονδήποται τόπον
ἤ λιμένα ἐξοτερικόν εἰς χεῖρας τοῦ προξένου Ἀντιπροξένου ἤ Πράκτορος τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἤ εἰς ἔλλειψιν τοιούτων εἰς χεῖρας τινος τῶν Προξένου τῶν
φιλικῶν Δυνάμεων, διά νά σταλθῶσιν εἰς τήν ἀρχήν.
ζ. ὅτι δέν θέλει πωλήσει δανείσει εἰς κανένα, οὔτε κατάτινα ἄλλον τρόπον
διαθέσει τό Δίπλωμα καί τά ῥηθέντα ἔγγραφα, τά ὁποῖα ὀφείλει νά μεταχειρισθῆ
εἰς μόνην καί ἐξαίρετον χρήσιν τοῦ τοῦ εἰρημένου πλοίου του διά τό ὁποῖον
ἐξεδόθησαν· οὔτε δυνάμενος, οὔτε χρεωστῶν ἄλλως κατ’ οὐδένα τρόπον ὁ
Πλοίαρχος Ἠλίας Ζωγράφου νά άντικαταστήσῃ ἀλλον τινά εἰς τήν κυβέρνησιν
τοῦ εἱρημένου πλοίου, πλήν νομίμου αἰτίας, τήν ὁποίαν ὀφείλει νά παραστήσῃ
εἰς τήν Διοίκησιν διά βασίμου ἐνδεικτικοῦ ἀπό τήν ἀνήκουσαν ἀρχήν.
Εἰς παράβασιν τῶν ἀνωτέρω θέλει κρατηθῇ ὁ ἐγγυητής μεθ’ ὅλης τῆς
περιουσίας αὐτοῦ διά τήν ἄμεσον πληρωμήν τῆς ἐγγυηθείσης ποσότητος, ἥτις
θέλει δοθῆ εἰς τό Ἐθνικόν Ταμεῖον καί εἰς πίσ[τω]σιν τούτων ὑπογράφομαι
Μανόλης Ζαΐρης διά τόν διά τόν πατέραν μοῦ μιν ἰξεροντας νά γράψει.
Ἐν (Σάμου) Καλύμνῳ τῇ 21 Φευρουαρίου 1829

6

Οι παρενθέσεις υπάρχουν στο χειρόγραφο
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2ε
ἀριθμός 65

Ἑλληνική Πολιτεία
Πρός τήν Γενικήν Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας.
ἡ Δημογεροντία τῆς Ν. Καλύμνου.
κατά τό ὑπ’ ἀριθμόν 140. Η΄ ψήφισμα τῆς Κυβερνήσεως παρουσιασθείς πρός
τήν Δημογεροντίαν ταύτην ὁ Ἠλίας Ζωγράφου διοικητής τοῦ Πλοίου Σκάφης
ὀνομαζομένου Ἀρχιστράτηγος ἀριθμιθέντος ὑπό τόν δέκατον τέταρτον ἤτοι 14
ἀριθμόν τῆς Ν.[ήσου] ταύτης ᾐτήσατο τό ἐγγραφον τό ὁποῖον χαρακτηρίζει τήν
ἰδιοκτησίαν, διά νά λάβῃ δυνάμει τούτου τό Δίπλωμα τῆς Κυβερνήσεως, διά τόν
ὑπό τήν Σκέπην τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας ἀσφαλῆ καί ἐλεύθερον πλοῦν.
ἡ Δημογεροντία αὕτη ἐνεργήσασα μετ᾽ ἀκριβείας τά παρά τοῦ εἰρημένου
ψηφίσματος ἀπαιτούμενα, κατά τά προηγούμενα τέσσαρα ἀντίγραφα. παρακαλεῖ
τήν Γραμματείας τῆς Ἐπικρατείας νά ἐπικυρωθῇ παρά τῆς Κυβερνήσεως τό
ἔγγραφον τῆς ἰδιοκτησίας, καί νά ἐφοδιασθῇ ὁ Πλοίαρχος οὗτος μέ τό ἀπαιτούμενον
Δίπλωμα τῆς Κυβερνήσεως. ὑπόσχεται δέ ἡ Δημογεροντία πρός τήν Κυβέρνησιν
τήν πληρωμήν τῶν διστήλων τριάκοντα πέντε 35. τῆς ἐξασφαλήσεως, ὁσάκις ὁ
Πλοίαρχος οὗτος τοιουτοτρόπως ἐφοδιασμένος, ἤ οἱ ὑπ’ αὐτόν ναῦται, δέν ἤθελον
ἐκπληρώσει ὅσα διαλαμβάνει ἡ ἐγγύησις.
καί μέ βαθύτατον σέβας ὑποσημειούμεθα.
		
Ἐν Καλύμνῳ 25 τοῦ Φευρουαρίου 1829
οἱ Δημογέροντες
[σφραγίδα:]
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΙΟΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1828
Χ..........................
		
Ἀντώνιος Τζηκουρης/
ἀριθμός 176
Εθεωρήθησαν τά ἔγγρ[αφα ταῦτα] τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ πλοίου Σκάφης
ὀνομαζόμενον ὁ Ἀρχιστράτηγος [ἀριθ]μηθέντος ὑπό τόν δέκατον τέταρτον ἤτοι 14
ἀριθμόν τῶν πλοίων τῆς Ν.[ήσου] Καλύμνου, καί διοικουμένου παρά τοῦ πλοιάρχου
Ἡλία Ζωγράφου εἰς τόν ὁποῖον καί δίδεται τό Δίπλωμα τῆς Κυβερνήσεως ὑπ’
ἀριθμόν 6820 καταλόγου 2044
			 Εἰς ἀπουσίαν τοῦ Ἐκτάκτου Ἐπιτρόπου
[σφραγίδα7]
ὁ Τοποτηρητής
τῇ 7 Μαρτίου 1829
Ἐν Βαθεῖ Σάμου		
Π. Μοναστέρης
			
ὁ Γραμματεύς τῆς ἐπιτροπῆς
			
Ἰωάννης Οἰκονόμου

7

Δυσανάγνωστη.
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Ομολογία χρέους, 22 Ιανουαρίου 1826 (φ. 2.2.4.1).

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Εισερχόμενη αλληλογραφία. Λυτά έγγραφα.
Ομολογίες.

2.2.4

1
Οµολογία του Αθανάσιου Σταϊκόπουλου
προς τη ∆ηµογεροντία

Ναύπλιο 22 Ιανουαρίου 1826

Οµολογία χρέους προς τον Γεώργιο Πετρόπουλο
2.2.4.1 (8.1.1)

Αντίγραφο. Μονόφυλλο, 215 Χ 159

δια του παροντος γραµατος φανερονο εγο ηπο κατοθεν ιπογεγραµενος οτι εδανιστικα από τον Γεοργιον Πετροπουλον Αργιος γροσια: τρακοσια πενιντα: νου:[μερο] 350: τα οπια τα ελαβα: επι χιρας µετριτα κε αδιαφορετα κε ιποσκοµε να του
τα ενχιρισω ις µινες: τρις: λεγο: 3: χορις λογον προφασεος κε δια το αλιθες εδοσα
τιν παρουσα µου οµολογιαν ις χιραστου: µε τους ιπο κατοθεν µαρτιρες κε ουτος
βεβεονο: ηδιοχιρος µου.
1826: Ηουναριου: 22: Ναπλιον.
Αθανασιος Σταηκοπουλος βεβεονο τα ανοθεν:
Παναγις: Τζορτζοπουλος µαρτιρο.
Παναγος Μουρελας µαρτιρο:
[μεταγενέστερη αναγραφή]

εαν και δεν του δοσο τα γροσια του µετα δεκα ηµερες να εχι να καµι τον οντά
οπου καθετε ..... ος ιδιον του µουλκι µε τιν περασια του:
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2
∆ιαθήκη του Γ. Μελετόπουλου
προς τη ∆ηµογεροντία

Ναύπλιο 12 Νοεµβρίου 1826

Διαθήκη του Γεώργιου Μελετόπουλου, πριν από την εκστρατεία
κατά της Χίου υπό τις διαταγές του στρατηγού Φαβιέρου
2.2.4.2 (8.1.2)

Πρωτότυπο. Μονόφυλλο, 212 Χ 153

Ἐν νονόματη τῆς Ἀγίος Τριάδος.
Ἐπειδή καί διατάχθεικα ἀπό τήν σεβαστήν Κιβέρνεισην νά εἰπάγο μέ τόν στρα[τη]
γόν Φαυγέ εἰς τήν ἐκστρατίαν εἰς Σχίο καί ἐπειδή ὁ πόλεμος ἔχει πολά κακά
καί εῖναι δινατόν νά σκοτοθό διά τοῦτο κάμνο τήν παροῦσαν μου μέ τό νά μιν
έχο ἄλλο κανένα πράγμα εἰς τήν ἐξουσίαν μου παρά τό σπίτη μου ὁποῦ ἔχο εἰς
τό Ναύπλιον τό ἀφίνο νά χαίρεται ὅλα τά εἰσοδήματά του ἡ γινέκα μου Χριστίνα θηγάτερ του Αναστασι Σικλι ἐνό ὅσο ζή καί εἶναι και εἰνε ανιπάντρι δηα νά
λαμβανι ὅλα τά ησοδίματα και να ζι από αυτα χόρις να δήνατε νά τό πούλισι εις
κανενα καί μετα τον θανατο τις να μηνι πλιρεξουσιος τελιος νικοκήρις καί εξουσίαςτις τις περιουσίας μου ὁ ὑό[ς] μου Δημήτριος Γ: Μελετόπουλος. ἐτοῦτι εἶναι
εἰθελεισήσμου καί διά τοῦτο ἐκαμα τήν παροῦσαν μου διαθήκην εἰπογεγραμένει ἀπό ἀξιόπιστους μαρτίρους ἐπεικιρομένη ἀπό τοῦς εἰερεῖς διά νά ἔχει ισχήν
της εἰς Κάθε τόπον καί δικαστίριον. ὅγιος δέν1 θέλείση νά τήν χαλάση νά εῖναι
Καταραμένος καί ἀφορεσμένος παρά πατρός καί ὑἡοῦ καί ἀγίου πνεύματος Γ:
Μελετώπουλος1826: Νοεμβρίου: 12: ἐς Ναῦπλιον μαρτις Χαραλαμπος Χριστου.
Α: Καραγιανοπουλος μάρτις.
::παπα Σπυριδον Σακελλαριος μαρτις.

3
Μαρτυρία των Παναγιώτη Καλημέρη,
Μαστρογληγόρη Παρπέρη και Θανάση Χρόνη

Ναύπλιο 19 Νοεμβρίου 1828

Ομολογία σχετικά με την οικονομική κατάσταση
του αποθανόντος Χρίστου Μουτζόπουλου
2.2.4.3 ( 1.6.1)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 197 Χ 147

ὅγιος δέν»: Όποιος δε

1«
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ὁμολογοῦμεν εὐσινειδότως ὑπογεγραμμένοι ὅτη ὁ πρό ἀποθανών Χρίστος Μουτζόπουλος ἁπό τό αιξοθέν τοῦ φρουρίου εργαστηρίου δέν εἰχε νά κάμη διώλου
ἀλά ὡς ἐπιστάτής τοῦ ἀδέλφου του Γεόργη Μουτζόπουλου ἔστεκε τό ἀπανω καί
τό οικοδομεῖ διά ὁνομα τοῦ ἀδελφού του ἀπό τόν ὁποίον ἐλάμβανεν ἔσωθεν τόν
κερεστέν καί λοιπά ἔξωδα. Ὁ δέ Χρίστος ἠτών πτωχός καί ἀπορος καί οὐδεμίαν
μετά τόν ἀδελφων του εἶχέ σίντρωφίαν διώ καί εἰς ἐνδειξιν διδόμεν τό παρόν
εμμαρτήρον διά νά χρισημέσῃ ὁθεν ἀνήκει καί ὑπογράφόμεθα.
τῄ 19 9βριου 1828: ἐν Ναυπλίου
» Παναγηώτης Καλημέρης μαρτηρώ
» Μαστρογληγορίς Παρπέρις μαρτιρό
» Θανασις Χρονης μαρτηρο
»

4
Μαρτυρία των Παναγιώτη Κοκόνη,
Νικολάου Συμεών και Πανάγου Κακούρη

Ναύπλιο 25 Νοεμβρίου 1828

Ομολογία σχετικά με την οικονομική κατάσταση
του αποθανόντος Χρίστου Μουτζιόπουλου
2.2.4.4 (1.6.2)

Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 218 Χ 158

ὁμολογοῦμεν εὐσυνειδότως οἱ ὑπογεγραμμένοι ὅτι τό ἔξωθεν του φρουρίου κατά
τήν ξηράν ἐργαστήριον ἤτον οἰκοδομημένον παρά του προαποθανόντος Χρήστου Μουτζιόπουλου δι’ ἰδίων του ἐξόδων, καί τό εν αὐτῷ εὑρεθέν πράγμα ἦτον
ἐδικόν του, τό ὁποῖον οἱ ἀδελφοί του ἐκληρονόμησαν_ ὅτι δέ οἱ κληρονόμοι του
αὐτοί λέγουν ὅτι ὁ ῥηθείς Χρῆστος ἠτόν ἐπιστάτης παρ’ αὐτῶν διορισμένος εἰς
τήν οἰκοδομήν τοῦ ἐργαστηρίου εἶναι μακράν πάσης ἀληθείας_
Δι’ ὅ κατά ζήτησιν τῆς Θεοφάνης ἀδελφῆς τοῦ κυρίου Ἱερεμίου Λυμπέρη, δίδομεν αὐτῇ τό παρόν διά νά τῇ χρησιμεύσῃ ὅπου ἀνήκει καί ὑπογραφόμεθα_
τῄ 25: 9βριου 1828: ἐν Ναυπλίω
» Παναγιοτις Κοκονις μαρτιρο.
» Νικόλαος Συμεών μαρτηρῳ.
» Παναγος Κακούρης μαρτηρῳ.
»
»
»
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Σημειώσεις οικονομικού περιεχομένου, 1η Οκτωβρίου 1823 (φ. 2.2.5.1).

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εισερχόμενη αλληλογραφία.
Οικονομικά.

2.2.5

1
Τετράπτυχο φύλλο χαρτιού
µε σηµειώσεις οικονοµικού
περιεχοµένου1

Ναύπλιο 1 Οκτωβρίου 1823 6 Μαρτίου 1828

2.2.5.1 (1.7)

Πρωτότυπο 385 Χ 280

1r 1823: Οκτωβριου: προτι Αναυπλι.
τα οσα εξοδα δινοµεν οπου εφτιασα τον φουρ
νο στους µαστορους: 28: µεροδουλια.................................................... γρόσια
τον µαστορον τα καλφαδια µεροδουλυ................................................ γρόσια
στα τουβουλα ................................................................................................. γρόσια
εργατες που εφτιαναν λασπι..................................................................... γρόσια
χοµα που ηφεραν αποξο............................................................................. γρόσια
κρασι τον µαστορων οκα 28..................................................................... γρόσια
		
στον αµο που εστροσα µεσα...................................................................... γρόσια
στι σκαφι ταβλες και στο τεζαχι και πατοµα....................................... γρόσια
καρφια................................................................................................................ γρόσια
16: κοµατια ξιλα............................................................................................. γρόσια

112/
042/
045/
042: 20/
016: 00/
016: 32/
274: 12/
003: 00/
032: 00/
003: 00/
020: 00/

Πρόκειται για σημειώσεις ιδιώτη, του οποίου δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα. Στο παρόν
τεκμήριο ανιχνεύονται τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικοί γραφικοί χαρακτήρες.
1
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στις µαλτες........................................................................................................ γρόσια
		
ελατι στο στροµα............................................................................................ γρόσια
οντας τον στροσαµε τις µαλτες και το
πατοµα πισο µεροδουλια............................................................................ γρόσια
		
καρφια................................................................................................................ γρόσια
σουρτες ξιστρες και αλα.............................................................................. γρόσια
στου τζακιου τα τουβουλα.......................................................................... γρόσια
στο τζακι µεροδουλια 5............................................................................... γρόσια
		
λιθαρια και χωµα απεξο.............................................................................. γρόσια
		
τα προτα εξοδα που το φτιασα µε τον Γεναρι.................................... γρόσια
		

030: 00/
362: 12/
004: 00/
028: 00/
374: 12/
002: 00/
012: 00/
018: 00/
020: 00/
446: 12/
007: 10/
453: 22/
168: 10/
621: 32/

1v 1824: Ιανουαριου πρότο ηδίου ζηµιόνω τα ωσα διδο/
ἡς την στρατηᾶν της Ναυπλήας.
1: µινηατηκο: του Παρτζακλονη.............................................................. γρόσια
: 40/
1: τού Αλέξοι................................................................................................... [γρόσια]		30/
1: τοῦ Κακάνοι............................................................................................... [γρόσια]		50/
1: τού Τζόκροι................................................................................................. [γρόσια]		40/
1 τοῦ παπά Αλεξόπουλω........................................................................... [γρόσια] 		35/
			195/
1: του Γηάνοι Κονοµου............................................................................... [γρόσια]		40/
1: τῆς καβαλαρίας......................................................................................... [γρόσια]		45/
			280/
δια µίαν οµολογήαν του Ρουµελιοτη.................................................... [γρόσια]		360/
			640/
στα κοπεϊληα του Νικόλα ὑιοῦ µου πού µε εσίκοσεν ης τήν αστηνο/
µίαν ἔδοσα διά ῥόγες 50............................................................................. γρόσια		150/
του Βαλτινού δι ενήκοι............................................................................... γρόσια		040/
δια τα ἄλογα του ηδίου.............................................................................. [γρόσια]		28/
τοῦ Κοσταντη Τζάκονα ὁσα ηχεν ψονια.............................................. [γρόσια]		40/
του Τζανέλι στο καβα.................................................................................. [γρόσια]		08/
50 αχηρο τού Καµπίτη .............................................................................. [γρόσια]		 40/
			306/
πιτουρα δια τα αλογα του Νηκόλα........................................................ [γρόσια]		50/
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του Γιανη Τζακονοπουλου διά π...τζιτου............................................. [γρόσια]		500/
του Λαµπρηνού Χατζή Θεοδορη µι[αν] οµολογίαν......................... [γρόσια]		347/
			1203/
2r 1828 Μαρτιου 6. κανο θιµησι οτι παραδες πρανο από Κυργ[ια]κη.
5 λίρες/2
[1 λίρα στερλίνα Αγγλίας: 73 γρόσια]
13: κολονατα/
[1 κολονάτο ή τάλιρο δίστηλο Ισπανίας: 15 γρόσια]
08 ριγνατα/
[;]
03: ρουµπιεδες/
[1 ρουμπιές Τουρκίας: 6 γρόσια και 10 παράδες]
02:2 ταλαρα κλέτζιγα;/ [ ; ]
01: σπατο/
[ίσως σπαθάτο. 1 σπαθάτο (τάλιρο αυστριακό): 14 γρόσια
και 20 παράδες]
01: ...ουκλι/
[;]
02: βενετικα/
[1 βενέτικο: 14 γρόσια και 20 παράδες ή 33 γρόσια και
20 παράδες]
16 κολο[νάτα] /
2v 1827 κανο θιµησι οτι γροσια πρενο / από τον Γιανη Κουτζοποδι µου εδο /
σε για ρα.. λιρες τρις κε µισι α/πο ∆ικεβρίου προτι.
3r κανο θιµησι οτι γροσια µού δινι ο Γι /ανις Κοτζοποδι για .... λιρες / τρις κε
µισι από ∆ικεβριου προ/τι.
3v [λευκό]
4r 1827 Φλεβαρι: 15.
ἐδοσα τού Κόστα Μελιτα............................................................................. γρόσια		200/
25: του ειδιου µηνος.................................................................................... [γρόσια]		180/
10 Μαρτιου...................................................................................................... γρόσια		120/
γρόσια		500/
1: Μαρτιου ...... δήδο τού Πε...................................................................... γροσια		 1800:/
ἀπό µωνέδα τάλλαρα τής ........ / γρόσια 14: καί τα ἔπιασεν πρός γρόσια 12: 1: / ἡ
2
Οι ισοτιμίες των νομισμάτων προσδιορίστηκαν με διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 1828.
Βλ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθμός φύλλου 11/11/1828, σ. 47. Σχετικά με τα νομίσματα
διαφωτιστική είναι η εξαιρετική εργασία της Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν
γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι., Αθήνα
1996.
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ὁµολογία του ἐδιελάµβανε ἀπό γρόσια τόσα / καί ὅχοι τάλλαρα _ µέ ἐπήρεν καί
διά / ἀπεδωκόπει .....στηκόν ἕνα .......... µερ / ......... καί ἔναν .....
15 Γεναρήου εδοσα του Γανακου Σικιλη / μετρητα........................ γρόσια 25:/.
........... κανο θιµησι οτι / ...... του Γιοργη................................................. γρόσια 227: 20/.
οτι εδοσα του παναγιότη Σκουρα:
............................................................................................................................. [γρόσια]
2 Φλεβαριου................................................................................................... [γρόσια]
11 Φλεβαριου................................................................................................. [γρόσια]
		
4v [λευκό]
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153/
48/
20/
221/

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
εξερχοµένων εγγράφων

Ναύπλιο 16 Οκτωβρίου 182816 Μαρτίου 1829
3.1.1 (14)

Ακέφαλο και κολοβό1.
Φύλλα 24 + 34 (34ο λευκό).

[Αριθµός
εγγράφου]

16

633

Θ. Χρυσοµάλης. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ἡ τοῦ αἱρετοῦ
κριτοῦ ἀπόφασις.

634

Παναγ. Σαµπαζιώτης. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ἡ τοῦ
αἱρετοκριτοῦ ἀπόφασις.

635

∆ηµογεροντία Ἄργους. ∆ιευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Γιαννάκη
Ἀλεξοπούλου, ὡς προσκαλεῖται νά διατάξῃ τούς Ἀρειώτας νά
παρατήσουν αὐτόν ἀνενόχλητον εἰς τό νά σπείρῃ εἰς τά παρά
τούτου ἑτοιµασµένα χωράφια.

636

Γ. Τζώκρης καί Ἀθανάσιος Ἀσηµακόπουλος. Προσκαλοῦνται
νά ἀναγγείλουν, ἄν εἰς τήν ὑπαγόρευσιν τῆς ἀποφάσεως τήν
ὁποιαν ἐπί τῆς διαφορᾶς τοῦ Στάϊκου Σταϊκόπουλου ἐξέδωκαν
ἐµεσολάβησεν βία, ἤ ἄν ἐδόθη ὁ καιρός ἀνάλογος εἰς ἀµφότερα
τά µέρη διά νά παρουσιάσουν τά αὐτῶν ἔγγραφα.

637

ἀστ[υνόµος] Ναυπλίου. ∆ιευθύνονται τά µαρτυρικά τοῦ Κωνστ.
Πέτρου διά νά πεῖ Παρατηρήσεις.

17

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµός
εισ/µένου
εγγράφου]

[Οκτώβριος]

Μήν Οκτώβριος [1828]

Πρόκειται για δύο ραμμένα φυλλάδια· στο ένα εμπεριέχονται οι εγγραφές με αριθμούς
633-924· στο άλλο συνεχίζονται και φθάνουν μέχρι τον αριθμό 1479.
1
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Πρωτόκολλο εξερχόμενης αλληλογραφίας, 17 Οκτωβρίου 1828 (φ. 3.1.1).

[17] 638

17

18

[Περίληψη εγγράφου]

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται νά κοινοποιήσῃ τήν
ὑπ' ἀριθµόν 636 πρόσκλησιν πρός τούς Γ. Τζώκρην καί Ἀθ.
Ἀσηµακόπουλον, Παρά τῶν ὁποίων νά φροντίσῃ νά λάβῃ
ἀπάντησιν τήν ὁποίαν νά διευθύνει.

639

Τοποτηρητής Ναυπλίου. νά συµβουλεύσῃ εἰρηνικῶς τό
ἀνδρόγυνον Κωνστ. Μαυροκορδάτου καί Χρυσοῦλαν Ἰωάννου
εἰς τινα συζήτησιν. /

640

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀφοῦ ἀπολύεται τῆς ἐγγυήσεως ὁ Χρήστος
Σαµιώτης, νά φροντίσῃ νά λάβῃ παρά τοῦ ∆. Μιχούλη ἄλλον
ἐγγυητήν.

641

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ἀφοῦ δίδῃ ἐγγύησιν ὁ Ἀριστοµένης
Κουβαράς νά ἐµποδισθῇ ἡ ἀποστολή του.

642

Χρῆστος Βλάσσης. διευθύνεται ἀντιδιαµαρτύρησις πρός τόν ἴδιον
τοῦ ∆. Μπατζανόπουλου.

643

∆. Μπατζανόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό ἀντίγραφον
τῆς διαµαρτυρήσεώς του.

644

Ἐπικύρωσις. τοῦ µαρτυρικοῦ τό ὁποῖον ἐξαιτήσατο ὁ Α. Ν.
Μόστρας (Εὐθύµιος Νικολάκης Κλονάρης. ἐπιδίδεται πρός τόν
ἴδιον ἀντίγραφον τοῦ ἀποδεικτικοῦ τό ὁποῖον εἰς ἀπόδειξιν
ὅτι συγγενής τοῦ ἀποθανόντος Πέτρου Γκίγκα ἔφερεν ἀπό τήν
πατρίδα του ἅγιον Εὐστράτιον.)

645

Θ. Χρυσοµάλης. Προσκαλεῖται νά παραδεχθῇ τό µεσέγγυον τό
ὁποῖον βάλλει ὁ Γ. Σαλεπιτζῆς ἐφ' ὅσα ἔχει νά λαµβάνῃ παρά
τοῦ Π. Σαπαντζιώτου ὁ ὁποῖος ἔχει νά λαµβάνῃ παρά τοῦ Θ.
Χρυσοµάλη.

646

ὀχυροµατοποιός Α. Κάλανδρος. Προσκαλεῖται νά παρατηρήσῃ
τό ὑπό ἀριθµόν 27 - 28 ἰδιόκτητον ὀσπήτιον ἄν ἐγγίζῃ εἰς
κρηµνισµόν κατ' αἴτησιν τοῦ Ἀνδριανοῦ παππᾶ Γιαννοπούλου
καί Λαµπρυνοῦ Λαµπρυνοπούλου./

647

κάτοικοι τῶν χωρίων Ἄρειας, Κοφινίου, ∆αλαµανάρας, Λάλουκα,
Κούτζη, καί Πυργέλλας. νά στείλουν ζῶα διά νά κουβαλίσουν τά
κεραµίδια τά ὁποῖα θέλει νά µεταφέρῃ ὁ Αος φρούραρχος, διά
τῶν ὁποίων τό ἀγῶγι θέλουν πληρωθῆ.

648

∆ηµογεροντία Καλαµάτας. Συσταίνεται τό αίτηµα τοῦ Συµπολίτου
τους Π. Συφυλάκου, καί προσκαλεῖται νά τόν συνδράµῃ διά νά
λάβῃ τά ὅσα τῶν ἐκεῖ κτηµάτων του κατακρατοῦνται.

649

Θ. Χρυσοµάλης. Προσκαλεῖται διά τό µεσέγγυον τό οποῖον κάµει
ὁ Εὐστάθιος Λευκάδιος ἐφ' ὅσον ἔχει νά δίδῃ οὗτος πρός τόν
Παναγ. Σαµπαζιώτην.
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[18] 650

[Περίληψη εγγράφου]

Εὐστάθιος Λευκάδιος. ∆ίδεται εἰς τόν ἴδιον ἀντίγραφον τῆς τοῦ
µεσεγγυήµατός του ἀναφορᾶς.

651

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ
διαµαρτύρησις τοῦ Εὐσταθίου Λευκαδίτου.

652

Εὐστάθιος Λευκαδίτης. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό
ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς του.

18

653

ἔκτακτος τῆς Ἀργολίδος ἐπίτροπος. εἰδοποιεῖται ὅσα εἰς τήν
ὑπόθεσιν τῆς Κιουράνας ἐκτελέσθησαν εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ'
ἀριθµόν 1426 διαταγῆς του./

18

654

Ἀναγνώστης Καλογερόπουλος. νά µήν βάλῃ χέρι καί συνάξῃ τάς
ἐλιᾶς τοῦ Μοναστηρίου ἁγίου Θεοδώρου, ὡς νά στείλῃ καί τό
αὐτοῦ πωλητήριον.

655

Κανέλλος Καστόρχης καί λοιποί. νά διανείµουν ὅσον τό
συντοµώτερον ὡς ἐκλελεγµένοι παρά τῶν πολιτῶν τά γρόσια
4 χιλιάδας τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται εἰς τήν προµήθειαν τῶν
ζητουµένων ἵππων παρά τῆς Σεβαστῆς κυβερνήσεως.

656

Εὐστάθιος Λευκάδιος. Γνωστοποιεῖται ὅτι τό µεσέγγυον τό ὁποῖον
ἔθεσεν ἐπάνω εἰς ὅσα ἔχει νά λαµβάνῃ παρά τοῦ Σαµπαζιώτη
γρόσια ἰσχύει µόνον διά γρόσια 276.10.

657

∆ηµογεροντία κοµωπόλεως ἁγίου Ἰωάννου. προσκαλεῖται νά
θεωρήσῃ τό δίκαιον τοῦ Σταµάτη Μέξη παραπονουµένου κατά
τοῦ ἐκεῖ θείου του Μανώλη Μέξη.

658

Παναγ. Πολυδώρου καί τήν αὐτοῦ Σύζυγον. εἰδοποιοῦνται ὅτι ἐάν
ἐντός 10 ἡµερῶν δέν ἤθελον ἐπιστρέψει τά ἀκυρωθέντα ἔγγραφα
θέλουν κοινοποιηθῆ τό ἄκυρον τοῦ παρανόµου Συµφώνου των
καί διά τῆς Γεν[ικῆς] ἐφηµερίδος.

659

Προσωρινός ∆ιοικητής τῆς ἐπαρχίας Κορίνθου Γ. Πραΐδης.
Προσκαλεῖ[ται] νά ἐγχειρίσῃ τόν κύριον Παναγ. Πολυδώρου,
ὡς καί νά λάβῃ τήν ἀπάντησιν αὐτοῦ ἐντός τῆς διδοµένης
προθεσµίας. /

660

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ἐνεργήσῃ εἰς ἀπόδοσιν ὅσα ὁ Βαρβάτος
χρεωστᾶ τόν Ἀθανάσιον Κοτζόπουλον.

661

ἐπικύρωσις. τῆς γνησιότητος τῶν ὑπογραφῶν τῶν
συµµαρτυρούντων Κωνστ. Παλάσκα, Γ. Μανιάτου, καί Κωνστ.
Μαυρίκου.

662

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά λάβῃ κατ' αἴτησιν τῆς ∆έσπω
Σουλιώτισσας τήν ὁµολόγησιν τοῦ ἐν φυλακῇ Θεοφάνη
Πίκκουλη.

19

19
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[Περίληψη εγγράφου]

[19] 664

Εὐθύµιος Ν. Κλωνάρης καί Ἑµµανουήλ Πέτρου. δίδεται
αὐτοῖς τό ἀντίγραφον τοῦ ἀποδεικτικοῦ των ὅτι συγγενεῖς τοῦ
ἀπόθανόντος εἰς Κρήτην Πέτρου Γκέγκα.

19

665

∆ηµογεροντία Ἄργους. Προσκαλεῖται νά φροντίσῃ νά λάβῃ παρά
τοῦ κυρίου Γ. Τζώκρη καί Ἀθ. Ἀσηµακοπούλου τά ἀφορῶντα τήν
διαφοράν τοῦ Σταϊκου Σταϊκοπούλου καί Γιαννάκη Εὐσταθίου
ὅλα τά ἔγγραφα καθώς καί τό συνυποσχετικόν τούτων.

666

ὀχυρωµατοποιός Α. Κάλανδρος. νά διατάξῃ τόν κύριον τοῦ
ὑπ' ἀριθµόν 27. 28. ὀσπητίου νά τό καταβάσουν, εἰδέ νά βάλῃ
τέκτονας νά τό καταβάσουν καί νά πληρωθοῦν ἀφ' ὅθεν ἀνήκει./

667

Ἀνδριανόν Γκίντζον καί Θανάσιν Μενά. διατάσσονται νά ἔλθουν
ὡς ἐναγόµενοι.

668

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται νά µήν συγχωρηθῇ
ἀναχώρησις τοῦ Κίτζου Βούλγαρη ὡς ἐναγοµένου παρά τοῦ
Γεροµανώλη Ἀντωνόπουλου.

669

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐγγράφου ἐπιτροπικοῦ τό ὁποῖον δίδει ὁ Χ.
Χρήστος Καισσαρεύς εἰς τόν Ἀναστ. Μαυροκέφαλον.

670

ὀχυρωµατοποιός Α. Κάλανδρος. προσκαλεῖται νά παρατηρήσῃ ἄν
ἐγγίζῃ τό προβαλλόµενον ὀσπήτιον παρά τοῦ Σ. Σπηλιοτόπουλου
καί λοιπῶν εἰς κρηµνισµόν διά νά καταβασθῇ.

671

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὡς γνωστή ἡ ὑπόθεσις τοῦ
Παντελῆ Μοροχάρτζη ζητεῖται ἡ περί αὐτῆς γνώµη του.

672

Λευκαδίτης Εὐστάθιος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ ἀπόλογία
τοῦ Ἀποστόλη Γουναρόπουλου τήν ὁποίαν κάµνει εἰς τήν
διαµαρτύρησιν.

673

Ἀποστ. Γουναρόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό
ἀντίγραφον τῆς ἀπολογίας του.

20

674

ἔνδειξις δίδεται εἰς τόν Χρήστον Μπελάλην διά νά µεταφέρῃ τό
συντροφικόν καΐκι./

20

675

∆. Μπατζανόπουλος. ∆ιευθύνεται κατ' αὐτοῦ διαµαρτύρησις τοῦ
Χρήστου Μπελάλη διά τῆς ὁποίας ἀπαιτεῖ τά εἰς τήν εὕρεσιν καί
µεταφοράν τοῦ συντροφικοῦ των καϊκίου ἔξοδα.

676

Χρήστος Μπελαλης. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό ἀντίγραφον
τῆς ἀναφορᾶς του.

677

Ἀναγνώστης Ζέρβας. διατάσσεται νά παρουσιασθῇ ὡς
ἐναγόµενος.

678

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ τό ὁποῖον κάµνει ὁ Παντελής
Κύπριος.

19

20
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[20] 679

[Περίληψη εγγράφου]

Παναγ. Λιατόπουλος. διατάσσεται νά φέρῃ τάς ὁποίας κατ'
ἀπείθειαν δέν ἔφερεν ἀποδείξεις περί τοῦ ἐλέγχου.

680

ἐπικύρωσις. µαρτυρικοῦ, τό ὁποῖον παρουσίασεν ὁ Ἰω.
Χρονόπουλος.

681

Ἀναγνώστ. Λιατόπουλος καί Γιάννης Γκάντζος. διατάσσονται νά
παρουσιασθοῦν ὡς ἱεροκατήγοροι.

682

Ἀναγνώστενα Κακάνενα. εἰδοποιεῖται κατ’ αἴτησιν τοῦ
Σακελλαρίου Κακάνη ὅτι µέλλει νά καταβασθῇ τό ὑπ' ἀριθµόν
27-28 ὀσπήτιον ὡς ἐγγίζον κρηµνισµοῦ./

20

683

Σακκελλάριος Κακάνης. προτρέπεται τοῦ νά φροντίσῃ νά
καταβασθῇ τό ὑπ' ἀριθµόν 27 ὀσπήτιον τους ὅτι θέλει ζηµιώσει
καί αὑτούς ἡ πτῶσις του ἐκτός ὅτι θέλει βλάψει τούς πλησιεστάς.

22

684

Ν. Μπουµπουλης. ∆ιευθύνεται πρός αὐτόν τό ἔγγραφόν του
σταλλέν διά τῆς ∆ηµογεροντίας τῆς Ν[ήσου] Πετζῶν.

685

Ἀριστοµένης Κουββαρᾶς. του διευθύνονται καί τά πρωτότυπα
πέντε τόν ἀριθµόν ὑπέρ αὐτοῦ ἔγγραφα καθώς καί τά ἀντίγραφα
τά ὁποῖα ἐκ τούτων ἐξήχθησαν.

686

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου, τό ὁποῖον δίδουν
ἡ Μαντώ καί Κωνστ. Ἰωάννου Μπούµπα πρός τόν Θ.
Ἀλεξανδρόπουλον.

687

ἐπικύρωσις. πωλητηρίου γράµµατος διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ ὁ
Ἀνδρέας Μελισσαρόπουλος εἰς Πάτρας 7 στρέµµατα ἀµπελότοπον
πρός γρόσια 60 τό στρέµµα.

688

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ζητεῖται ἡ Γνώµη του, ἐπί τῆς
ἐνάξεως τοῦ Γ. Καραπιπέρη δι' ὅσα ἀπό στρατιωτικούς µισθούς
ἔχει νά λαµβάνῃ παρά τοῦ Ἀναστ. Παγκελάκη.

22

689

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται παρ' αὐτοῦ νά διατάξῃ
τόν Ἀναγνώστην Καλογερόπουλον νά µήν βάλῃ χέρι εἰς τάς
ἐλαίας τοῦ Μοναστηρίου, τάς ὁποίας κατά λάθος τῆς ἐπί τῶν
ἐλαιῶν ἐπιτροπῆς ἠγώρασεν./

23

690

τοποτηρητής Ναυπλίας. προσκαλεῖτια νά ἀναφέρῃ ἄν ἦτον µέ
τήν συγκατάθεσιν τό πάρσιµο τῶν πολυελαίων τῶν ἐκκλησιών.

691

Ἀναγνώστης Καραγιανόπουλος. του διευθύνεται τό ἶσον τῆς
ὁµολογίας τοῦ Μπενιζέλου Ἀληφεράκη καί Ἀντωνίου Σαλβαρᾶ
τακτοποιηθέν διά τοῦ Γραµµ[ατέως] τοῦ καταστήµατος.

692

∆ηµογεροντία Μισθρᾶ. προσκαλεῖται νά κοινοποιήσῃ πρός τόν
Μπενιζέλον Ἀληφεράκην τήν διαµαρτύρησιν τοῦ Ἀναγνώστη
Καραγιαννοπούλου.
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[23] 693

[Περίληψη εγγράφου]

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον
ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς του.

694

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται ὅτι διά ἀποδείξεων
κατεδικάσθη ὁ Μετηρτίκας ν' ἀποζηµιώσῃ τούς Πουλακιδιώτας.

695

∆ηµογεροντία Σπετζῶν. προσκαλεῖται νά ὑποχρεώσῃ τόν
Λαζαράκην ὡς ὑποχρεώθη καί ὁ Ἀνδρέας Νικολέτου διά νά
ἐπιστρέψῃ τούς βόας πρός τόν Ἰωάννην Σακκελλάριον.

696

ἐπικύρωσις. τοῦ πωλητηρίου γράµµατος κατ' αἴτησιν τοῦ Πέτρου
Μαρκέζη./

23

697

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου τοῦ τοποτηρητοῦ κατ’ αἴτησιν τοῦ
Γ. Κοτζάκη.

24

698

∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς. προσκαλεῖται νά κοινοποιήσῃ πρός
τόν ∆ηµήτριον Κολαντερᾶν τήν διαµαρτύρησιν τοῦ Ἀποστόλη
Ἀναστασόπουλου.

699

Ἀποστόλης Ἀναστασόπουλος. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό
ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς του.

700

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται ν' ἀπολυθῇ τῶν
φυλακῶν ὁ Γιάννης Ἀφιώνη ὅτι ἐκτός ὅτι χρεωστᾶ πρίν τῆς
ἐπαναστάσεως εἶναι ἀποδεδειγµένως ἐνδεής.

701

παππᾶ ∆ηµήτρης Κοτζαΐτου. παραγγέλλεται νά θεωρήσῃ τήν
διαφοράν τοῦ Μανώλη Βαλσαµῆ τήν ὁποίαν ἔχει µετά τοῦ ἐκεῖ
σέµπρου του Σταύρου.

702

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ζητεῖται ἡ γνώµη περί τῆς
ὑποθέσεως τοῦ Στάϊκου Σταϊκοπούλου καί Γιαννάκη Εὐσταθίου.

703

Μ. Ἰατρόν. προσκαλεῖται ν' ἀπολογηθῇ εἰς τήν ἔναξιν τῶν
ἀδελφῶν Γ. καί ∆. Πεῤῥοῦκα./

704

Σαράντος παππᾶ Χρηστόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον
ἀντίγραφον διαµαρτυρήσεως τῶν Παναγ. Τζακίρη καί Πανάγ.
∆οτόρενας.

705

Παναγ. Τζακίρης καί Πανάγενα ∆οτόρενα. διευθύνεται πρός
αὐτούς τό ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς των.

706

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται ἡ ἀναφορά τοῦ
Ἀποστόλη Γουναρόπουλου, ὅς ἐξαιτεῖται τοῦ νά διαλυθῇ ἡ αὐτοῦ
διαφορά µετά τοῦ Εὐσταθίου Λευκαδίου δι' αἱρετοκρισίας ὡς ν'
ἀπολυθῇ καί ὁ Ἀποστ[όλης] τῶν φυλακῶν.

24

24

25
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[Περίληψη εγγράφου]

[25] 707

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται ἡ αἴτησις τῶν
συγγενῶν τοῦ ἐν Φυλακῇ Φωτίου Φαρµακοπούλου οἱ ὁποῖοι
ἐξαιτοῦνται ν' ἀπολυθῇ τῆς φυλακῆς µέ προσωπικήν των
ἐγγύησιν.

708

κάτοικοι τῶν χωρίων Ἄριας, Κοφινίων, Κοῦτζι καί Πυργέλας.
κατά συνέπειαν τῆς προλαβούσης διατάσονται νά στείλουν τά
ζῶα των διά τήν µετακόµησιν τῶν κεραµιδιῶν

709

Χρυσοῦλα Ἰωάννου. στέλλεται πρός τήν ἰδίαν ἡ διαµαρτύρησις
τῶν Ἀσῆµος καί Μαργαρίτας τοῦ Γιάννη Σουγελτζῆ.

710

Ἀσῆµο καί Μαργαρῖτα. ∆ιευθύνεται τό ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεως των εἰς τάς ἰδίας./

25

711

Παππᾶ Γεώργιος Μπιλίνας. Παραγγέλεται ἐπιφορτιζόµενος νά
συµβιβάσῃ τόν Στάθην Μπαστούνην µετά τῆς νύµφης του, ἤ νά
συγκατοικήσουν εἰς τό συντροφικόν των ὀσπήτιον, ἤ νά λάβῃ ἀπ'
αὐτήν τά ἔξοδά του καί νά κατοικήσῃ εἰς τό ἐθνικόν ὀσπήτιον
τοῦ Μουχτάρη.

25

712

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. Προσκαλεῖται νά λάβῃ ἐγγύησιν διά τόν
Ἀναγνώστην Μουντζουρόν διά τήν µετά ἑξῆντα µιᾶς ἡµέρας
παρουσίασίν του κατ' αἴτησιν τοῦ Μανώλη Ν. Μανουσάκη.

27

713

Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου Ἠλιακόπουλος. Προσκαλεῖται νά
παρουσιασθῆ εἰς διάλυσιν τῶν διατρεχόντων περί τῆς πωλήσεως
τοῦ ἐργαστηρίου του.

714

Σ[εβαστός] Κυβερνήτης. ἀναφέρονται ἐµπεριστατοµένως τά
διατρέξαντα ὡς πρός τό ἐξύβρισµα τῶν ∆ηµογερόντων παρά τοῦ
ἐκτάκτου ἐπιτρόπου.

715

ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. παρακαλεῖται νά διευθύνῃ τήν
ὑπ' ἀριθµόν 714 ἀναφοράν εἰς τήν Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητα].

716

ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. ἐξαιτεῖται τοῦ νά δοθῆ ἡ ἄδεια
διά νά λάβουν παρά τῆς ἐπαρνουµένης ἀστυνοµίας τά δύω
ἀποστελλόµενα µέλη εἰς ἀντάµωσιν τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητας] τά
διαβατήριά των./

717

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀπαντουµένου τοῦ ὑπ' ἀριθµόν
2201 ἐγγράφου του ἐξαιτεῖται παρά τοῦ ἰδίου ἡ ἄδεια καί ἐκ
δευτέρου νά λάβουν τά διαβατήρια, ἀφοῦ καί τά µένοντα µέλη
θεωροῦνται πλήρη εἰς ἐνέργειαν, διά νά µήν παρασταθοῦν
τά διατρέξαντα διαφορετικά παρ' ὅτι εἶναι ἀθῶα, ἐκτός ὅτι θά
ἐκληφθοῦν ὡς βεβιασµένα καί τά δίκαια τοῦ καταστήµατος τῆς
∆ηµογεροντίας.

28

28
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εγγράφου]

[Αριθµός
εγγράφου]
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[Περίληψη εγγράφου]

[28] 718

Α. Σέκερης. ∆ηµογεροντίας Μέλος. Παρακαλεῖται νά δώσῃ
τούς λόγους, διατί δέν ὑπέγραψεν εἰς τά συντεθέντα ὑπέρ
ἀνορθώσεως τῆς ὑπολήψεως τῆς ∆ηµογεροντίας ἔγγραφα ἀφοῦ
δέν ἀναιρῇ τά περιεχόµενα τούτων ὡς ἀληθῆ.

719

Σ[εβαστός] Κυβερνήτης. ἀναφέρεται ὅτι ἐµποδισθέντα τά µέλη
παρά τοῦ ἐκτάκτου τῆς Ἀργολίδος ἐπιτρόπου δέν ἀπέρχονται εἰς
ἀντάµωσιν του καί εἰδοποιεῖται διά τοῦτο διά τήν ἐνακολούθησιν
τῶν προαναφεροµένων./

28

720

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται παρ' αὐτοῦ, νά
διευθύνῃ τήν ὑπ' ἀριθµόν 719 ἀναφοράν πρός τήν Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητα] ὡς νά ἀναφέρῃ καί τούς λόγους τούς ὁποίους
ἔκαµεν ἐµποδίσεις.

29

721

Ἀποστόλης Γουναρόπουλος. διευθύνεται πρός αὐτόν ἡ
διαµαρτύρησις τοῦ Εὐσταθίου Λευκαδίου.

29

722

Εὐστάθιος Λευκάδιος. του στέλλεται ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

723

Ἀναγνώστης Τασσόπουλος ∆ηµογέροντας τῆς ∆αλαµανάρας. νά
ἐξετάσῃ τό ἄν τῷ ὄντι ἀπό χρόνων ἐκαλλιέργη ὁ ἀναφερόµενος
Ἀναγνώστης Καββαθόπουλος τό χωράφιον διά τό ὁποῖον
ἐνοχλεῖται παρά τοῦ Γ. Κατζούλη, νά ὑποχρεώσῃ τόν Κατζούλην
νά λείπῃ ἀπό τοῦ νά παρενοχλῇ εἰδέ καί δέν ἔχει οὕτως ν'
ἀναφέρῃ.

724

Παναγ. Βάρβογλης Γραµµατεύς τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίου.
ζητοῦνται παρ' αὐτοῦ οἱ λόγοι διά τούς ὁποίους ἐλήφθη ἡ τοῦ
καταστήµατος Σφραγίς ἀπό τόν πρωτοκολλιστήν τῆς ἐκτάκτου
ἐπιτροπείας, ....... καί δι' αὐτήν τήν πρᾶξιν διαµαρτύρησις κατά
τοῦ ἰδίου./

725

ἐπικύρωσις. µιᾶς χρεωστικῆς ὁµολογίας ἐπί πιστώσει Μ. Τζοάνες
κατ' αἴτησιν τοῦ ἰδίου.

726

Κωνστ. Ἀδραχτόπουλος. δίδεται πρός τόν ἴδιον τό δικαίωµα τοῦ
νά ἀπέλθῃ μεθ' ἑνός Κλήτωρος, είς ζήτησιν τῆς δούλης του, πρός
εὕρεσιν τῶν ὅσα προβάλλει ὅτι τοῦ ἔκλεψεν πράγµατα.

727

Κωνστ. Ἀθανασίου Ἠλιακόπουλος. παραγγέλλεται νά δώσῃ
πρός τόν Π. Μαρκέζην, τά ὅσα εἰς ἀγοράν τοῦ ἐργαστηρίου
πωληθέντος παρά τοῦ ἐπιτρόπου του Σάββα ἔδωκεν.

728

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται, ὅτι ἡ χρεωστική
ὁµολογία τοῦ Ἀποστόλη Γουναροπούλου εἶναι µεταγενεστέρα
τῶν συµφωνιῶν τάς ὁποίας µετά τοῦ Εὐσταθίου Λευκαδίου εἶχον,
προτείνων ὅτι ἐπ' αὐτάς τάς συµφωνίας ἐπιστηριζόµενος ἔδωκεν
µέ προχειρίαν τήν ὁµολογίαν ταύτην.

30

30
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[Περίληψη εγγράφου]

[30] 729

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναγγέλλουν ὅτι ἀπό τήν ὑπ'
ἀριθµόν 717 ἀναφοράν Παρατηρεῖται µέ ποῖον πνεύµα ἐζήτησαν
/ τήν ἄδειαν νά ἀπέλθουν τά ἐµποδισθέντα µέλη, καί ὅτι ἤθελον
ψευσθῆ ἄν δέν ὁµολογήσουν ὅτι ἐµποδίσθησαν.

730

Μῆτρος ∆εσπώτου Κρανιδιώτου. παραγγέλλεται νά παρουσιασθῇ
ὅτι ἔχει ἐνάγοντα.

31

731

Σωτῆρος Κοτζενάς. του διευθύνεται καί δευτέρα τοῦ ∆. Χρηστάκη
διαµαρτύρησις.

31

732

Χ. Μπακόπουλος. προσκαλεῖται τοῦ νά διευθύνῃ τήν πρός τόν
Σωτῆρον Κοτζενάν διαµαρτύρησιν.

733

∆. Χρηστάκης. δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς κατά τοῦ Σ. Κοτζενᾶ
διαµαρτυρήσεώς του.

734

Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον εἰς
ἀντίγραφον τό ἔγγραφον τοῦ Παναγ. ∆αρειώτου διαλαµβάνον
τήν ὁποίαν εἶναι ἕτοιµος νά κάµῃ πληρωµήν πρός τόν ἴδιον ὡς
καί νά λάβῃ τό ἔγγραφον τῶν µετοχῶν εἰς τό ἡµισι ὀσπήτιον κατ'
ἔννοιαν τῆς ἀνεκλήτου ἀποφάσεως./

735

Παναγ. ∆αρειώτης. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον, τό ἔγγραφον
τό ὁποῖον εἰς κοινοποίησιν τοῦ Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου
ἀποστέλλει.

736

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντᾶται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 829 πρόσκλησίς
της, ὡς διευθύνεται καί ὁ ἐναγόµενος παρά τοῦ Τάσσου Τζώκα
Πέτρος Φιλοσοφόπουλος.

737

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται νά ὑποχρεώσῃ τόν
Μαστραδριανόν διά νά παρουσιασθῆ εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν, ὡς
ἐναγόµενος.

738

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου παρουσιασθέντος παρά τοῦ κυρίου
Λιώσση διαλαµβανοµένου ὅτι ἡ ποιότης τοῦ Νήµατος δέν
συνεφώνησεν µέ τήν δεῖξιν.

739

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά µεταχειρισθοῦν ὅλα
τά διοριζόµενα µέσα εἰς εὕρεσιν τῶν πραγµάτων τοῦ Ἀποστ.
Ἀδραχτοπούλου, τά ὁποῖα τοῦ ἐπῆρεν ἡ δούλη του./

740

ἡ ἐπί τῆς διανοµῆς τῶν πολιτῶν ἐπιτροπή. Παραγγέλλεται
ἐξελεγχοµένη, τοῦ νά δώσῃ τό τέλος εἰς τήν ὁποίαν ἐπεφορτίσθη
νά κάµῃ διανοµήν περί τῶν ἀπαιτουµένων διά τήν προµήθειαν
τοῦ παρά τῆς Σεβαστῆς Κυβερνήσεως ἐπιβληθέντος κατά τήν
ἐπαρ[χίαν] καί πόλιν ἵππων.

31

31
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[31] 741

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµός
εισ/µένου
εγγράφου]

[Αριθµός
εγγράφου]

[Οκτώβριος]
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ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἐγχώριοι
πρό χρόνων 25 καί 50 τῶν χωρίων ∆έντρα, Πουλακίδα καί
(Πυργέλλας) Παναρίτη δέν ἀποτελλοῦν µέρος τῆς κοινότητος τοῦ
χωρίου Λίµναι ὡς πρός τό ὀφειλόµενον παρά τοῦ χωρίου τούτου
χρέους εἰς τήν οἰκογένειαν τοῦ κυρίου ∆.῾Ρέντη.

[Αριθμός
εγγράφου]

1

742

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. υποβάλλονται αἱ
παρουσιασθεῖσαι παρά τοῦ Παντελῆ Μωροχάρτζη περί τοῦ
µουλαρίου ἀποδείξεις.

743

ἐπικύρωσις. ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου παρουσιασθέντος καί
ζητηθέντος παρά τοῦ Σταύρου ∆ηµητρίου καί Κωνστ. Λιάγιου./

1

744

Α. Σέκερης. προσκαλεῖται κατά συνέπειαν τῆς προτέρας
προσκλήσεως νά δώσῃ τούς λόγους διά τούς ὁποίους δέν ἔδοκεν
τήν συνυπογραφήν του.

2

745

Γεωργάκης Κατζούλης. διατάσσεται νά παρουσιασθῆ ὅτι ἔχει
ἐνάγοντα.

746

κάτοικοι τῶν χωρίων Ἄρειας, Πυργέλλας, Λάλουκα, Κούτζι καί
Κοφίνι. ∆ιατάσσονται κατά συνέπειαν τῶν δύο διαταγῶν νά
στείλουν τά ζῶα τά ὁποῖα προδιετάχθησαν διά νά κουβαλήσουν
τά κεραµίδια.

747

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. δίδονται πληροφορίαι περί τῆς
ὑποθέσεως τοῦ Χρήστου Τζάντα καί Ἀναγνώστη Ζέρβα.

748

Ἀναστάσιος Καλαρᾶς. διατάσσεται νά παρουσιασθῆ ὅτι ἔχει
ἐνάγοντα.

749

ποιµένες. παραγγέλλεται, νά µήν ζηµιόνουν τά σπαρτά τοῦ
Μοναστηρίου ὡς νά µήν συνάζουν καί ἐλιαῖς1./

[Περίληψη εγγράφου]

Αριθμός
εισ/μένου
εγγράφου]

[Νοεμβρίου]

Μήν Νοέµβριος [1828]

1 Αναφέρεται στο μοναστήρι του Αυγού, (βλ. σχετικά φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής 928), που
βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Δίδυμα Ερμιονίδας.

[ 309 ]

[Αριθμός
εγγράφου]

[Περίληψη εγγράφου]

2

750

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου παρουσιασθέντος παρά
τοῦ Σπύρου Παππαζαφειρόπουλου.

751

Γ. Καραχάλιος, καί Παναγ. Μήτζουλης. ∆ιατάσσονται νά
παρουσιασθοῦν ὅτι ἔχουν ἐνάγοντας.

752

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου κατά αἴτησιν τῆς
Ἐξακοστῆς Κόλια.

753

Ἀναγνώστης Τασσόπουλος. παρακαλεῖται νά δώσῃ πληροφορίας
εἰς τόν ἀποστελλόµενον περί τοῦ φιλονεικουµένου χωραφίου
παρά τοῦ Γ. Κατζούλη καί Ἀναγνώστη Καββαθοπούλου.

754

ἐπικύρωσις. τοῦ πωλητηρίου ἐγγράφου διά τοῦ ὁποίου ὁ
Βασίλειος Τραταλάττης πωλεῖ τό καΐκιόν του.

755

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου γράµµατος ὑπέρ Χρήστου
Μπελάλη κατ’ Αἴτησιν τοῦ ἰδίου.

756

ἐπικύρωσις. χρεωστικῆς ὁµολογίας εἰς πίστωσιν τοῦ Μιχάλη
Τζωάννες κατ' αἴτησιν τοῦ ἰδίου./

3

757

Κωνστ. Κορδίας καταλυµµατίας. παραγγέλλεται νά φροντίσῃ
νά κατεβάσῃ τό ὑπ' ἀριθµόν ἐθνικόν ὀσπήτιον ὡς ἐγγίζον εἰς
κρηµνισµόν.

5

758

Τοποτηρητής Ναυπλίου. προσκαλεῖται ἀφοῦ προσκαλέσῃ τούς
λοιπούς συνέδρους νά δώσῃ τό τέλος εἰς τήν ἀγωγήν τῆς
Κανέλλας Σακκελλαρίου.

759

Ἀδριανός Γκότζης, Ν. Γαλιούρος, Θανάσης Μανώλη καί λοιποί.
διατάσσονται κατά τήν προτέραν συµβίβασιν εἰς τήν ὁποίαν
ἔστερξαν νά λάβουν τόν σπόρον καί νά τραβίξουν χέρι ἀπό τά
καλιεργηµένα ἀπό τόν ∆. Τζόκρην χωράφια.

760

παππᾶ ∆ηµήτριος Κουτζαΐτης. νά ὁµιλήσῃ τοῦ Ἀθ. ∆ραπανιώτη
εἰς Κούτζι νά τραβίξῃ χέρι ἀπό τοῦ νά σπείρῃ τό ... ἐλέγθι
χωράφιον τοῦ Βαρσαµῆ ὡς καλλιεργηµένον παρ' αὐτοῦ.

761

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τοῦ Σ. Βάρβογλη.

762

Ἀποστόλης Ἀναστασόπουλος. ∆ιευθύνεται τό παρά τῆς
∆ηµογεροντίας Τριπόλ[εως] στελλόµενον ἔγγραφον τό ὁποῖον
στέλει ὁ ∆ηµ. Κωνσταντόπουλος./

763

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ
ἀναφορά τῶν ἐν Βουρτζίῳ φυλακωµένων, ὡς ἐξαιτοῦνται νά
γενῇ ὑπέρ τῶν ἰδίων ὅ, τι εἰς ἀνακούφισιν παρά τοῦ Νόµου
συγχωρεῖται.

764

οἱ ἐπί τῆς διαφορᾶς τῶν Στάϊκου Σταϊκοπούλου καί Γιαννάκη
Εὐσταθίου αἱρετοκριταί. τούς διευθύνονται τά σταλλέντα διά
τῆς ∆ηµογεροντίας Ἄργους ἀφορῶντα τήν διαφοράν ταύτην
ἔγγραφα κατά ζήτησίν των.

3

6
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[6]

765

Κωνστ. Παπαζαφειρόπουλος καί Γ. Ἀδάµη. προσκαλοῦνται νά
θεωρήσουν τήν διαφοράν τοῦ Ἰωάννου Θεοχαροπούλου καί
Ἰωάννου ῾Ράλη τήν ὁποίαν περί Σαρδέλας ἔχουν.

6

766

ἐπικύρωσις. ἑνός πωλητηρίου γράµµατος διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ
ὁ Κων. Ἀθ. Ἠλιακόπουλος πρός τόν Σεϊντιγιαννόπουλον τό ἡµισι
ἐργαστήριον.

6

767

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται τό αἴτηµα τῶν
κυριῶν Τζόγιας Κρεββατοῦ καί Εὐδοκίας Π. Ἰατροῦ, διά νά
γενῆ παρά τῆς ἐκτάκτου ἐπιτροπείας ἡ πρός τούς εἰς Κύθηρα
πρόσκλησις. /

7

768

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐξοφλητικοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον δίδει πρός
τόν αὐθέντην της ἡ Ἑλένη τοῦ Γ. Ἀναβρυτιώτου.

769

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτυρικοῦ γράµµατος κατ αἴτησιν τοῦ
κυρίου Α. Κοπανίτζα.

770

Τζόγια Κρεββατᾶ καί Εὐδοκία Π. Ἰατροῦ. εἰδοποιοῦνται, ὅτι ἡ
αἴτησίς των καθυπεβλήθη εἰς τήν ἔκτακτον ἐπιτροπείαν ὅπου
θέλουν ἀποτεινθῆ εἰς τό ἑξῆς.

771

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου κατ' αἴτησιν Τάσσιου
Γεωργίου, Σταύρου Γεωργίου καί Παναγ. Γεωργίου.

772

ἐπικύρωσις. τοῦ πωλιτηρίου ἐγγράφου διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ ὁ
Φίλιππος Τζάκωνας τό πλοιάριόν του.

773

ἐπικύρωσις. πωλητηρίου, διά τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν ὁ Γ.
Καλαµατιανός πρός τόν Ἄγγελον Χασβεγιάζην τό πλοιάριόν του.

774

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου γράµµατος, διά τό πλοιάριον τοῦ
ποτέ ἀνδρός τῆς Σταµατοῦς Ν. Τζουράκη./

775

Ἰωάννης ῾Ράλης. δίδεται πρός τόν ἴδιον κατ' αἴτησίν του,
ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐξεδόθη παρά τοῦ κυρίου
Κ. Παππαζαφειροπούλου καί Γ. Ἀδάµη ὡς πρός τήν διαφοράν,
διά τήν ὁποίαν ἐνήχθη παρά τοῦ Ἰωάννου Θεοχαρόπουλου.

9

776

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται νά δοθῆ ἄδεια εἰς τούς
ἀναφεροµένους καϊχτζῖδες νά ἐµποροῦν νά κάµουν ταξίδια ἐντός
Ἀργ[ολικοῦ] κόλπου κατά µικρά ἀποστήµατα, ἑωσού ἐβγάλουν
τά τῆς Ναυτιλίας ἔγγραφα, διά τῶν ὁποίων τήν προκειµένην
ἔκδοσιν αναµένοντες ζηµιοῦνται.

9

777

ἐπικύρωσις. τῆς χρεωστικῆς ὁµολογίας τήν ὁποίαν δίδει ὁ κύριος
Ν. Συµεών πρός τόν κύριον Ν. ∆ηµητριάδην κατ' αἴτησιν τοῦ Ν.
Συµεών.

778

ἐπικύρωσις. τοῦ πωλητηρίου γράµµατος ἑνός πλοιαρίου κατ'
αἴτησιν τοῦ Κωνσταντῆ Μπαρµπερῆ.

7

[Περίληψη εγγράφου]
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9

779

ἐπικύρωσις. συµφώνου γράµµατος περί τοῦ συντροφικοῦ
πλοιαρίου κατ' αἴτησιν τοῦ Παναγ. Μακρινοῦ καί Κωνστ.
Μπαρµπερῆ./

780

Σ. Βαλιάνος καί Γ. Σκαλίδης. αἱρετοκριταί ἐπί τῆς διαφορᾶς
τοῦ Εὐσταθίου Λευκαδίου καί Ἀποστόλη Γουναροπούλου τούς
ἀποστέλλονται τά ἀφορῶντα τήν ὑπόθεσιν ἔγγραφα κατά τήν
ζήτησίν των.

781

Ν. Παναγιωτόπουλος. τοῦ δίδεται τό πρωτότυπον πωλιτήριον τοῦ
Ἀποστόλη Γουναροπούλου ἔγγραφον τῆς ἰδιοκτησίας του, κατά
στέρξην τοῦ ἰδίου ὡς ἡ ὑπ' ἀριθµόν 888 αἴτησίς του.

782

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Σταύρου
Βούλγαρη διά νά ὑποχρεώσῃ τόν Παναγιώτην Τζακίρην, νά
πληρώσῃ τόν ἀναφερόµενον ὅσα τοῦ χρεωστεῖ.

783

∆ιάφοροι πολῖται. προσκαλοῦνται ὡς εἰδήµονες νά κάµουν
ἐκτίµησιν τῶν τροφίµων, διά νά γενῆ προσδιορισµός ὅτι ὑπέρ
τοῦ πρέποντος ἀσυνειδότως πωλοῦνται τά τρόφιµα.

784

ἐπικύρωσις. µόνον τῆς γνησιότητος τῆς ὑπογραφῆς τοῦ
µεταφραστοῦ ἑνός τουρκικοῦ ἰδιοκτησίας ἐγγράφου τό ὁποῖον
ὁ Κωνστ. Μαυροκορδᾶτος µετέφρασεν καί κατ' αἴτησιν τοῦ
Νικολάου Ἀλεξανδρῆ Κρεµαστιώτου./

785

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται πρός τόν ἴδιον
τά µεταξύ τοῦ Βαλσαµῆ καί ∆ηµητρίου Χατζῆ. Ἑπιζητεῖται ἡ
ἔγκρισις διά τούς προβαλλοµένους νά διορισθῶσιν ἐπίτροποι τῆς
ἁγίας Θεοτόκου ὡς ἐξαιτεῖται καί γνώµη, τοῦ νά ληφθῆ ὅλων
τῶν επιτρόπων ὁ λογαριασµός καί νά γενῆ ἡ τῶν ἰδίων ἀλλαγή.

786

Ἀποστ. Βερνίκος. εἰδοποιεῖται τήν ἀπάντησιν τῆς ἀπολογίας τοῦ
Μ. Ἰατροῦ.

787

Μ. Ἰατρός. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς του.

12

788

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑποβάλλεται ἐκθετικός
κατάλογος, δι' ὅσα ....θησαν εἰς ἔξοδα ἀπολύτου ἀνάγκης διά
µήνας 6 τοῦ Γραµµατέως τῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίου καθώς
καί πόσα κατά µήναν σταθερῶς παρατηροῦντες. τά ὁποῖα
ζητούµενα καθώς καί νά γενῇ φροντίς περί τῆς κατασκευάσεως
τοῦ καταστήµατος ἀναλόγως τοῦ χειµῶνος./

12

789

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑποβάλλεται τό αἴτηµα τῶν Ἀθ.
Σκουροπούλου καί Ἠλία Ματθαίου.

10

10

[Περίληψη εγγράφου]
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ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ζητοῦνται πόροι πόθεν νά
προσπορίζωνται διά τά ὅσα διετάχθη νά χορηγῶνται πρός
µετακόµισιν τῶν διερχοµένων ἀξιωµατικῶν καί Στρατιωτικῶν
ὅτι ἐντός τῆς παρούσης ἑβδοµάδος θέλουν προβλεθῆ τά διά τό
τακτικόν ἄλογα.

791

Θ. Ματθαίου. λιµενάρχης Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά κάµῃ τάς
παρατηρήσεις του ἐπί τό πλοιάριον τῶν Παναγ. Μακρινοῦ καί
Κωνστ. Μπαρµπέρη καί ν' ἀναφέρῃ.

792

Θ. ∆. Ἀλτηπαρµάκης. ∆ιευθύνεται πρός αὐτόν εἰς ἀντίγραφον ἡ
∆ιαµαρτύρησις τοῦ ∆. Μ. ῾Ροϊδη.

793

∆. Μ. ῾Ροϊδης. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του τήν ὁποίαν κατά τοῦ Ἀλτηπαρµάκη
ἐκίνησεν.

794

Μήτζος Τζάτζος. ∆ιευθύνεται πρός αὐτόν διαµαρτύρησις τοῦ Θ.
Κατζηφοῦ.

795

Θ. Κατζηφός. διευθύνεται πρός αὐτόν τό ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του./

796

Γρηγόριος ∆ορωβίνης. ἐπιφορτίζεται νά κάµῃ τήν σύναξιν τοῦ
καταλόγου, διά τήν προµήθειαν τῶν ζητουµένων διά τό τακτικόν
ἵππων.

797

Λ. Γιανουκόπουλος Σ. Παππαλεξόπουλος καί Γιαννάκης Χατζῆ
Πέτρου. εἰς ἀπάντησιν τοῖς ἀναγγέλλεται ὅτι τά βοσκήµατα
κατηργήθησαν καί ὅποιας συµφωνίας µερικῶς ἤθελον κάµῃ οἱ
ἰδιοκτήτορες µετά τῶν ποιµένων τοῦτο µένει εἰς τήν θέλησιν τῶν
συµφωνούντων µερῶν.

798

Γεν[ική] Γραµµ[ατεία] τῆς ἐπικρατείας. ἀναφέρονται τά τῆς
ἰδιοκτησίας ἔγγραφα τῶν κυρίων Κωνστ. Μπαρµέρη καί Παναγ.
Μακρινοῦ τοῦ συντροφικοῦ πλοιαρίου των, πλοιάρχου τοῦ
Παναγ. Μακρινοῦ.

15

799

ἐπικύρωσις. τοῦ πωλητηρίου, διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ τό πλοιάριόν
του ὁ Ν. Σάλλας.

15

800

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐπισυνάπτονται τά τῆς Ναυτιλίας
ἔγγραφα εἰς πίστωσιν τοῦ πλοιάρχου Παναγ. Μακρινοῦ διά νά
λάβῃ τῆς κυβερνήσεως τό δίπλωµα.

801

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ζητεῖται γνώµη ἐάν ἐµπορεῖ νά
ἐνεργηθῆ ἡ πρόσκλησις τοῦ Εἰρηνοδίκου τῶν Πετζῶν./

12

14

14

15` 802

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον δίδει ὁ Γ.
Μανιάτης διά Πόρον.
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15

803

ἐπικύρωσις. τοῦ βαπτιστικοῦ τοῦ παιδιοῦ τοῦ Στεφάνου Συνέφα
Χίου.

804

ἐπικύρωσις. ἀποδεικτικοῦ, ὅτι ὁ Στέφανος Συνέφας ἐπεσκέφθη
τούς ἀπό πανώλην ἀσθενεῖς.

805

Μ. Ἰατρός. ∆ιευθύνεται πρός αὐτόν ἡ ἀπάντησις τῶν ἀδελφῶν
Μπεροῦκα.

806

ἀδέλφια Μπεροῦκα. ∆ιευθύνεται πρός αὐτούς ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεώς των.

807

Ἀναγνώστης Καραγιαννόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό
διαµαρτυρικόν ἔγγραφον τοῦ Ἀναστασίου Λουκαϊτοπούλου τό
ὁποῖον µέσον τῆς ∆ηµογεροντίας Ἄργους ἐστάλη.

808

∆ηµογεροντία Ἄργους. επιδοποιεῖται ὅτι ἐλήφθη καί ἐγχειρίσθη
πρός τόν Ἀν. Καραγιαννόπουλον τό ἔγγραφον τοῦ Ἀναστ.
Λουκαϊτοπούλου./

809

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον δίδει ὁ Γ.
Τρίτζος.

810

ἐπικύρωσις. ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου, τό ὁποῖον δίδει πρός τόν
ἀδελφόν του Ν. ὁ Γιάννης Μπούµπουλης.

811

λιµενάρχης Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά κάµῃ τάς παρατηρήσεις
του ἐπί τό πλοιάριον τῆς Σταµατοῦς Τζουράνη.

17

812

πολῖται Ναυπλίου. προσκαλοῦνται προθύµως νά δώσουν
πρός τόν Συνάκτωρα Γ. ∆οροβίνη τά τῆς καταβολῆς διά τήν
προµήθειαν τῶν ἵππων χρήµατα κατά τόν ὁποῖον ὁ ἴδιος
ἐσύνταξεν κατάλογον.

17

813

ἐγκύκλιος. Πρόσκλησις εἰς ὅλα τά χωρία τῆς ἐπαρχίας. νά
δώσουν τά ὅσα ἐρανίσθησαν διά τήν προµήθειαν τῶν ἵππων
κατά τόν ......ούµενον κατάλογον χρήµατα.

814

ἐπικύρωσις. τοῦ ἀποσπάσµατος τοῦ Γιάννη Λάσσια Πράσσια./

815

ἐπικύρωσις. ἴσου τοῦ ἀποσπάσµατος κατ᾽Αἴτησιν τοῦ Νικολάου
Λάσσια Πράσσια.

816

ἐπικύρωσις. τῆς γνησιότητος τῶν ὑπογραφῶν
ἐνδιαλαµβανοµένων εἰς τό συµµαρτυρικόν τό ὁποῖον δίδεται
πρός τόν κύριον Μαµάκην.

817

ἐπικύρωσις. ἑνός ἴσου τοῦ αὐτοῦ συµµαρτυρικοῦ γράµµατος.

818

Γεν[ική] Γραµµ[ατεία] τῆς ἐπικρατείας. ἀναφέρει περί τῶν
ἐγγράφων τοῦ πλοιαρίου τῆς Σταµατοῦς Ν. Τζουράνη καί
πλοιάρχου Ἀποστόλου Πεπεµοῦντα.

16

17

[Περίληψη εγγράφου]
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17

19

19

19
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ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐπισυνάπτονται τά τῆς Ναυτιλίας
ἔγγραφα εἰς πίστωσιν τῆς ἰδιοκτήτορος τοῦ πλοίου τῆς
Σταµατοῦς Ν. Τζουράνη, καί τοῦ πλοιάρχου Α. Πεπεµούντα.

820

∆. Κωνσταντόπουλος. διευθύνεται ἡ ἀπολογία τοῦ Ἀποστόλη
Ἀναστασόπουλου πρός τόν ἴδιον./

821

∆ηµογεροντία Τριπολιτζάς. προσκαλεῖται νά κοινοποιήσῃ
πρός τόν ∆. Κωνσταντόπουλον τό ἔγγραφον τοῦ Ἀποστόλη
Ἀναστασόπουλου.

822

Ἀποστόλης Ἀναστασόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον
ἀντίγραφον τοῦ ἐγγράφου του τό ὁποῖον στέλλει πρός τόν ἐν
Τριπολιτζᾶ ∆. Κωνσταντόπουλον.

823

Ἀθ. Σταϊκόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον ἡ
ἀπάντησις τοῦ Γ. Πετροπούλου.

824

Γ. Πετρόπουλος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον τό ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεως τήν ὁποίαν κάµει πρός τόν Ἀθ. Σταϊκόπουλον.

825

∆. ῾Ροϊδης. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ ἀπολογία τοῦ Θ.
Ἀλτηπαρµάκη

826

Θ. Ἀλτηπαρµάκη. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον τῆς
ἀπολογίας του./

827

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἀναφέρεται πρός τόν ἴδιον τοῦ νά
ἱκανοποιηθῆ περί τοῦ κλαπέντος βοός ὁ Γιάννης Σκαρπέντζος.

828

Γεώργ. Κακάνης. τοῦ κοινοποιεῖται ἡ εἰδοποίησις τοῦ ∆. Α.
Μιαούλη.

829

∆. Α. Μιαούλης. τοῦ δίδεται ἀντίγραφον τῆς πρός τόν Κακάνην
εἰδοποιήσεώς του.

830

ἐπί τῆς ἐκτιµήσεως τῶν φαγωσίµων εἰδῶν προσδιορισθεῖσα
ἐπιτροπή. παραγγέλλεται νά δώσῃ τήν ἐκτίµησιν μ' ἀναφοράν
της ὅσον τό συντωµότερον διά νά σχηµατισθῇ ὁ ἀγορανοµικός
πίναξ.

831

ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά λάβῃ πληροφορίας
εἰς ποῖον ἀνήκει, τό κατά τό Προάστειον ἐργαστήριον
ἰδιοποιούµενον ἀπό τόν Γ. Μητζόπουλον.

832

∆ηµογέρων τοῦ χωρίου ∆αλαµανάρας. παραγγέλλεται νά
ὑποχρεώσῃ τούς Παναγ. Μίτζουλην καί Γ. Καραχάλιον νά
παρουσιασθῶσιν εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην ὡς ἐναγόµενοι./
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20

20

20

20

20
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833

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται κατ’ Αἴτησιν τοῦ Σταΐκου
Σταϊκοπούλου νά λάβῃ παρά τῶν Πέτρου Κλάπουα καί Ἰωάννου
Πετρόπουλου ἐνόρκως τάς ὅσας ὁµολογήσεις κάµουν εἰς τήν
διαφοράν τοῦ Σταϊκου µετά τοῦ Γ. Εὐσταθίου.

834

∆. Α. Μιαούλης. του κοινοποιεῖται εἰς ἀπάντησιν ἡ
διαµαρτύρησις τοῦ Γ. Κακάνη.

835

Γ. Κακάνης. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς κατά τοῦ ∆. Μιαούλη
διαµαρτυρήσεώς του.

836

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. καθυποβάλλεται ἡ ἀναφορά τῶν
ἐπιτρόπων τῆς ἐκκλησάς τοῦ ἁγίου Γεωργίου ὡς ἐξαιτεῖται νά
ληφθῆ προνοητικόν µέτρον ὑπέρ τοῦ ναοῦ τούτου.

837

ὀχυρωµατοποιός Α. Κάλανδρος. προσκαλεῖται νά ἐπισκεφθῆ
τάς οἰκίας, τήν µέν σιµά τῆς πηγῆς τοῦ Τζώκρη τήν δέ τοῦ Γ.
Μπαρουχτζή, ἐάν ἐγγίζη µέρος αὐτῶν κρηµνισµοῦ ὥστε ἤ νά
οἰκοδοµηθοῦν ἤ νά κατεβοῦν.

838

Ν. Παναγιωτόπουλος καί Κωνστ. Παπαζαφειρόπουλος.
προσκαλοῦνται ἤ νά συνυπογράψουν τήν παρά τοῦ συγκριτοῦ
των ἡ ὁποία τούς στέλλεται / ἀπόφασις ἡ νά δώσουν ὁποίαν
ἄλλην γνώµην ἔχουν περί τῆς περί ἧς ὁ λόγος διαφορᾶς.

839

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται νά πληροφορηθῆ
ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη ἐάν ἐσυστήθη ἑλληνικόν διδασκαλίον
ὁ κύριος ∆ηµήτριος ἤ ἐάν ἐµπορεῖ νά συστηθῆ καί ὁ
παρουσιαζόµενος Βουτζινᾶς βον τῶν ἀλληλοδιδακτικῶν
διδασκαλίον κατά τό πρῶτον οἰκηµα τῶν ἀλληλοδιδακτικῶν.

840

ἐγκύκλιος. ἀπόδειξις. ὅσα ὑπεβλήθησαν οἱ πολῖται νά δώσουν
διά προκαταβολήν, εἰς τήν προµήθειαν τῶν ζητουµένων ἵππων
κατά τόν ἰδιαίτερον ὀνοµατικόν ἐπισυναπτόµενον εἰς τό σχέδιον
κατάλογον.

841

ἐπικύρωσις. ὁµολογίας χρεωστικῆς τοῦ Παναγ. Τζακονόπουλου
κατά ζήτησίν του.

842

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά ὑποχρεώσῃ τόν
∆ιονύσιον Σχινάν ν' ἀποζηµιώσῃ κατά τήν προλαβούσαν
ἀπόφασιν τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης τόν Ἀντώνιον Ὁρκολέν.

843

Ἀναστάσιος Ταγαρᾶς καί Μ. Παθήστρας. διορίζονται ν'
ἐκτιµήσουν τό περιβόλι τοῦ Γερονικόλη διά νά ὑποχρεωθῆ / νά
πληρώσῃ πρός τούς ἐνοικιαστάς τό ζητούµενον δικαίωµα.

844

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά ἱκανοποιήσῃ τόν
Γ. ῾Ρηγόπουλον δι' ὅσα παραπονεῖται κατά τοῦ Γκίκα Ὑδραίου.
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22

845

Θ. Κατζηφός. ∆ιεθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ ἀπάντησις τοῦ ∆.
Τζάτζου.

846

∆. Τζάτζος. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεώς του.

847

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά δώσῃ τήν ἀνήκουσαν
ἀπόδειξιν εἰς τόν Στάϊκον ὅτι δέν συγκατετέθησαν νά
ὑποβληθῶσιν εἰς ὅρκον οἱ προβαλλόµενοι µάρτυρες, ὅτι νά
παραλάβῃ τάς ἀποδείξεις ἀπό τόν ἐν φυλακῇ Γ. Μητζόπουλον,
τάς ὁποίας νά παραβάλῃ µέ τάς ὅσας ἔλαβεν µαρτυρίας διά
ν' ἀνακαλυφθῆ εἰς ποῖον τῶν δύω ἀνήκει τό περί οὗ ὁ λόγος
ἐργαστήριον.

848

ἐπικύρωσις. τῆς γνησιότητος τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Νότη
Μπότζαρη ἐνδιαλαµβανοµένης εἰς / τό ἀναχεῖρας τοῦ Ἰωάννου
Κουτζόπουλου ἀποδεικτικόν κατά ζήτησιν τοῦ Ἰωάννου
Κουτζόπουλου.

849

∆ηµογέρων τοῦ χωρίου Πασσιᾶ. νά ὑποχρεώσῃ τόν Γ. Τοῦνταν
διά νά παρουσιασθῆ εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν ὅτι ἔχει ἐνάγοντα.

850

Γ. Κακάνης. ∆ιευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ ἀπάντησις τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

851

∆. Α. Μιαούλης. δίδεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεώς του

852

Α. Περοῦκαν. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ πρότασις τοῦ Μ.
Ἰατροῦ

853

Μ Ἰατρός. δίδεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον τῆς προτάσεώς του

22

854

κατοίκους Ναυπλίου. ∆ιακήρυξις ὅτι χρεωστοῦν οἱ πωληταί καί
ἀγορασταί νά συµορφωθοῦν καθ’ ὁµοιότητα τῶν ἐκδιδοµένων
ἀγορανοµικῶν διατάξεων./

23

855

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται κατ' ἔννοιαν τοῦ
στελλοµένου πιστοποιητικοῦ ν' ἀποζηµιωθῆ παρά τοῦ
Καραγιάννη ὁ ἀπερχόµενος Ἰωάννης Συµεών.

856

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. Προσκαλεῖται νά µᾶς στείλῃ εἰς
ἀντίγραφον τήν ἐγγύησιν τήν ὁποίαν ὁ Μπεριέµος διά τόν Σάλαν
ἔδωκεν, ἤ νά µᾶς πληροφορήσῃ ἄν προσκληθείς ὁ Μπεριέµος
δέν ὑπήκουσεν.

857

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται νά διαταχθῆ
ἡ Ἀστυνοµία τοῦ Ἄργους διά νά ἀποστείλῃ τόν Ἠλίαν Σ.
Μπεριέµον.

22

22

[Περίληψη εγγράφου]
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23

858

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. θέλει ἐνεργήσῃ τήν ἀπόδοσιν τῶν πετρῶν
πρός τόν Ἀντώνιον Ὁρκολέν κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ ∆ιονυσίου
Σχινᾶ.

859

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται νά παραγγελθῆ ὁ
ἱππικός κύριος Στεφανής, διά νά στείλῃ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν
του καί εἰς ἄλλον χωρίον διά νά µήν καταβαρύνεται τό χωρίον
Πυργέλλα.

860

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ὑποχρεώσῃ τόν Γερονικόλην
περιβολάρην νά δώσῃ γρόσια 180 .... κατά τήν ἐκτίµησιν
ὑποχρεώνεται νά δώσῃ γρόσια 360. /

861

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται πρωτότυπος ἡ ἀναφορά τοῦ
Ἀδάµη Σκαλιώτη διά νά ὑποχρεωθοῦν οἱ Σκουρόπουλοι νά τοῦ
ἐπιστρέψουν ὅσα δι' ὁµολογίας τοῦ χρεωστοῦν.

862

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. θέλει ἐπιστατήση εἰς τήν ὁποίαν θέλει
δώσῃ ἐγγύησιν ὁ Κωνστ. Ἠλιακόπουλος πρός τόν Γεώργιον
Νικολόπουλον.

863

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. θέλει ἀναγγείλλει εἰς τούς φύλακας
τῆς φυλακῆς τοῦ νά παραδέχωνται, ὅσοι ἐκ τῶν πολιτῶν
ἐθελοκακούντες δέν πληρώνουν δι' ὅσα οἱ λοιποί Συµπολῖται
τους τούς ἐράνισαν διά τήν προµήθειαν τῶν ἵππων χρήµατα.

864

κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος. ἀναφέρεται ὅτι ἐτέθησαν εἰς παντελῆ
λήθην τά µεταξύ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου καί ∆ηµογεροντίας
διατρέξαντα.

865

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. παρακαλεῖται νά διευθύνῃ τήν
ἄνωθεν ἀναφοράν πρός τήν Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητα].

866

ἐπικύρωσις. τῆς ὑποσχέσεως, τοῦ Παναγ. Τζακίρη, καί
Παναγ. ∆οτόρενας τήν ὁποίαν δίδουν πρός τόν Σαράντον
Παππαχρηστόπουλον.

867

ἐπικύρωσις. ἑνός ἀποδεικτικοῦ κατ' αἰτηση τοῦ Ἀνδρέα
Λιναρδοπούλου./

26

868

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται ἡ γνώµη του, διά
νά βαλθῆ εἰς ἐνέργειαν ἡ γνώµη τήν ὁποίαν δίδουν οἱ ἐπί
τῆς διαφορᾶς τῆς Κανέλλας Σακκελλαρίου καί Ἀποστόλη
Γουναρόπουλου.

26

869

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου, διά τοῦ ὁποίου ὁµολογεῖται ἡ
γεννεαλογία τῶν ὀθωµανίδων τάς ὁποίας ὑπό τήν ἐπίσκεψίν του
ἔχει ὁ Μ. Παβανόπουλος.

27

870

Μ. Ἰατρός. του διευθύνονται ἀντίγραφα ἐπιτροπικῶν ἐγγράφων
τά ὁποῖα παρά τοῦ κυρίου ∆. Πεῤῥούκα ἐζήτησεν.

24

26
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[27] 871

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά παραβάλῃ καί τό στελλόµενον
ἐµµάρτυρον µέ ὅσα ἄλλα ἔχει, καί νά ἀναγγείλῃ ὅ,τι ἐκ τοῦ
µαρτυρικοῦ ἀξίζει.

872

∆ηµογεροντία τῆς Ν. Πετζῶν. διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ
Ν. Μπουµπουλή ἀποτεινοµένη πρός τόν αὐτοῦ ἐνάγοντα
Καραϊσµηρλήν διά νά διευθυνθῇ ὅπου ἀνήκει.

873

Ν. Μπούµπουλης. ∆ιευθύνεται πρός αὐτόν τό ἀντίγραφον τῆς
ἀπολογίας του.

874

Παππά ∆ηµήτρης Κουτζαΐτης. παραγγέλλεται νά συµβιβάσῃ τούς
....µένους Βουλγάρους εἰς τό χωρίον του Κοῦτζι./

875

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ὑποβάλλεται τό ἔγγραφον, διά
τοῦ οποἰου οἱ Σκουρόπουλοι ζητοῦν νά θέσουν µεσέγγυον ἐπί
τῆς ὑπ' ἀριθµόν 70 ἰδιοκτήτου οἰκίας τοῦ Γ. ∆ραγωνάκου, ὡς
ἐξαιτεῖται καί ἡ ἄδεια.

876

Ἀνδρίκος Πεκιάρης, Ἀναστάσης Πεκιάρης, Παναγόπουλος καί
Μῆτρος Κουτζοποδίτης. παραγγέλλεται νά παρουσιασθοῦν ὡς
ἐναγόµενοι.

877

ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. ἐξαιτεῖται νά διευθυνθῶσιν
οἱ λογαριασµοί τινός πολίτου Τριπολιτζᾶς εἰς τήν ἐπί τῶν
λογαριασµῶν τοῦ Χατζῆ Μιχάλη Ἰταλιάνου ἐξεταστικήν
ἐπιτροπήν.

878

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. θέλει φυλακίση τόν διευθυνόµενον
ψαροπώλην ὡς παραβάτην τῶν ἀγορανοµικῶν διατάξεων.

879

Πολιτάρχης Πίζας. θέλει ἱκανοποιήσει τόν Βασίλειον Σιρµακέζην
δι' ὅσας ὑπέφερεν ὕβρεις παρά τινων φραγκοράπτων.

880

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. Συστήνεται εἰς τήν εὐγένιαν του,
νά περιθάλψῃ τόν Ἀθανάσιον Νικολάου Τριπολιτζώτην, καµµίαν
µερίδαν ψωµίου./

28

881

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ν' ἀπολύσῃ τῶν φυλακῶν τόν ψαροπώλην.

28

882

Λιµενάρχης Ναυπλίου. νά κάµῃ τάς παρατηρήσεις του ἐπί τοῦ
πλοιαρίου ἡ Πολλάκα ὀνοµαζοµένου τοῦ Παντελῆ Μπηνιάρη.

29

883

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. καθυποβάλλεται εἰς τόν ἴδιον ἡ
ἀναφορά τοῦ Ἐµµ. Βαλσαµῆ, τήν ὁποίαν εἰς ἀπολογίαν κάµνει δι'
ὅσα τοῦ ζητεῖ πρόβατα ὁ Φωτοµάρας.

884

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου, τό ὁποῖον ἐπαρουσίασεν ὁ Κωνστ.
Σαρακόπουλος ὑπέρ τοῦ ἐργαστηρίου του.

27

28
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Σωτῆρος Βαµπακᾶς. παραγγελλεται νά ἐπιστρέψῃ πρός τήν
Γιανάκεναν νύµφην του τάς δύω προβάτας εἰδέ νά ἐλθῇ ν'
ἀπολογηθῆ.

886

Γιάννης ῾Ράλης. ἐπίτροπος ∆. Α. Μιαούλη τοῦ κοινοποιεῖται ἡ
πρότασις τοῦ Γ. Κακάνη.

887

Γ. Κακάνης. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς κοινοποιήσεώς του.

888

Ἰωάννης Ἀλµπανάκης. του κοινοποιεῖται ἡ παραίτησις τήν
ὁποίαν ζητεῖ ὁ Μ. Ἰατρός, νά κάµῃ εἰς τήν προτέραν ἐπιτροπείαν
τήν ὁποίαν τοῦ ἔδωσεν./

889

ἔκτακτος ἐπίτροπος Ἀργολίδος. ἐξαιτεῖται νά διευθυνθῇ τό
ἔγγραφον τοῦ Ἰατροῦ πρός τόν ἐν Σύρᾳ Ἰωάννην Ἀλµπανάκην.

890

Μ. Ἰατροῦ. του δίδεται ἀντίγραφον τοῦ ἐγγράφου, τό ὁποῖον
κάµνει πρός τόν Ἰωάννης Ἀλµπανάκην.

891

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά διευθύνῃ εἰς τήν φυλακήν τόν
ξυλοπώλην ὁ ὁποῖος παρά τήν ἀγορανοµικήν διάταξιν ἐπώλησεν.

892

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά δώσῃ πρός τούς ἐµποδιζοµένους
παρά τοῦ Γ. Κωτσάκη, Παναγ. Μίτζουλην καί Γ. Καραχάλιον ν'
ἀπέλθουν.

893

Σ. Παππαλεξόπουλος. του κοινοποιεῖται ἡ ἐπιτροπεία ἡ ὁποία
δίδεται πρός τόν ἴδιον παρά τοῦ Ἰωάννου Ζαήµη διά διαφοράν
τινα τήν ὁποίαν µετά τινων ἀτόµων ἔχει καί τήν ὁποίαν ὁ φόρος
θέλει εἶσθαι τό ἐν Πόρῳ ἀγγλικόν προξενεῖον./

[Αριθµός
εγγράφου]

1

894

Ἀναγνώστης Προεστόπουλος. του διεθύνεται ἡ διαµαρτύρησις
τοῦ Ἐµµ. Βαλσαµῆ.

1

895

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. του διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς
του.

[Περίληψη εγγράφου]
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896

∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς. εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1178 προσκλήσεώς της εἰδοποιεῖται, ὅτι διευθύνθησαν οἱ τῶν
Συµπολιτῶν της λογαριασµοί εἰς τήν ἐπί τῶν λογαριασµῶν τοῦ
Χατζῆ Μιχάλη ἐξεταστικήν ἐπιτροπήν.

897

ἔκτακτον Ἀργολίδος ἐπίτροπον. καθυποβάλλεται εἰς ἀντίγραφον
ἡ ἀναφορά τοῦ περιφρονηθέντος ∆. ∆εληγιάννη, ὡς
κοινοποιεῖται πρός τόν Λουκόπουλον ἐλλείψεις, καί παραβάσεις.

898

ἐπικύρωσις. µιᾶς ἀποδείξεως παρουσιασθείσης παρά τοῦ κυρίου
Ἰωάννου Ἰατρίδου, ὅστις καί ἐζητήσατο τήν αὐτῆς ἐπικύρωσιν.

899

Ἀποστόλης Πεῤῥούκας. του κοινοποιεῖται ἡ ἀπάντησις τοῦ Μ.
Ἰατροῦ.

900

Μ. Ἰατρός. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς του./

1

901

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµάρτυρου κατ' αἴτησιν τοῦ Γεωργίου
Ἰωαννίτου.

3

902

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται εἰς ποῖον µέρος νά
ἐναποτίθενται τά συναζόµενα ἄχυρα.

903

Κωνστ. Καγιᾶς. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἡ τῆς διαµαρτυρήσεώς
του ἀπάντησις τοῦ Α. Προεστοπούλου.

904

Α. Προεστόπουλος. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς του.

905

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ τό ὁποῖον δίδεται πρός τόν ∆.
Σµυρναῖον παρά τοῦ Ἀσηµάκη Κονταχτζοπούλου.

906

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου περί τοῦ πλοιαρίου τοῦ ∆ηµητράκη
Κακκαβουλοπούλου.

907

Γ. ∆ραγωνάκος. του διευθύνεται τό µεσέγγυον, τό ὁποῖον παρά
τοῦ Σκουρόπουλου καί τοῦ αὑτοῦ ἐξαδέλφου βάλλεται εἰς τήν
ἐνταῦθα ὑπ' ἁριθ. 70 ἰδιόκτητον οἰκίαν του./

3

908

Νικόλαος Ζορµπᾶς. κοινοποιεῖται τό µεσέγγυον, τό ὁποῖον
βάλλεται παρά τοῦ Σκουρόπουλου εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Γ.
∆ραγωνάκου ὡς κοινοποιεῖται τοῦ νά φέρῃ ὡς ἐπίτροπος τά τῆς
οἰκίας ὅσα ἤθελεν συνάξει ἐνοίκια.

3

909

Παναγ. Σκουρόπουλος καί Ἠλίας Ματθαίου. του διευθύνεται εἰς
ἀντίγραφον τό ὁποῖον βάλλεται εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Γ. ∆ραγωνάκου
µεσέγγυον.

910

ἐπικύρωσις. ὁµολογεῖται ἕν ἶσον ἀποσπάσµατος, τό ὁποῖον
ἐζήτησεν νά ἐξασφαλίσῃ ὁ Σωτῆρος Ἰωάννου.

911

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. Συστήνεται εἰς τήν εὐγένιάν του
ὡς ἐνδεής ὁ Γ. Νέλλος.

[1]

3
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912

ἐγκύκλιος. χωρία τῆς ἐπαρχίας κατά τόν ἐπισυναπτόµενον εἰς τό
σχέδιον κατάλογον παρακαλοῦνται ν' ἀποστείλουν ἄχυρα διά τά
ὁποῖα θέλουν πληρωθῆ.

913

Ἐµµ. Βαλσαµῆς. του διευθύνεται εἰς ἀπάντησιν τῆς
διαµαρτυρήσεως τοῦ Α. Προεστόπουλου.

914

Α. Προεστόπουλος. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς του./

915

Π. Σκυλίτσης Ὁµηρίδης εἰρηνοδίκης Πετζῶν. εἰς ἀπάντησιν
τῶν ὑπ' ἀριθµούς 38 καί 50 προσκλήσεών του τοῦ λέγεται, ὅτι
παρά τοῦ ἐκτάκτου τῆς Ἀργολίδος ἐπιτρόπου τόν δίδονται οἱ
λόγοι διά τούς ὁποίους, δέν ἐνεργήσαµεν ὅσα ἀνυπερθέτως
ἐπροσκαλέσθηµεν.

916

Ἀναστάσιος Στέριου. του κοινοποιεῖται ὅτι ὁ Ἰωάννης
Καρακαµέτης ἐφέρθη ὡς καλός χριστιανός διά τό συµβάν τοῦ
κορασίου του, καί ἑποµένως ὅτι εἶναι ἀκαταζήτητος.

917

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ τό ὁποῖον δίδεται πρός τόν
Γιάννην Νέλλον.

918

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. του ζητεῖται, περί τῆς
κυκλοφορούσης εἰδήσεως περί τῆς νόσου πανώλης πληροφορίαν
καί ὁποῖον µέτρον ἔλαβεν ὁ κατά τήν Ἀχαΐαν ἔκτακτος ἐπίτροπος.

919

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ζητεῖται ἡ ἄδεια κατά τήν
καθυποβαλλοµένην τῶν ἐµπόρων ἀναφοράν, διά νά τιµῶνται οἱ
δέκα διά δώδεκα οἱ λιανοπαράδες κατά παραδειγµάτισιν καί τῶν
ἐπιλοίπων µερῶν./

920

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται νά πληθωθοῦν οἱ εἰς τό
κατάστηµα τῆς ∆ηµογεροντίας ὑπηρετοῦντες ἀφοῦ καί ἕβδοµος
µῆν διατρέχει.

921

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. κατά τήν συγκατάθεσιν τοῦ Γ.
Μητζόπουλου, ὁ ὁποῖος μ' ὅλον ὅτι δέν ἐκληρονόµησεν τόν
ἀποθανόντα ἀδελφόν του Χρήστον δέχεται, ἀφοῦ συνδραµῆ νά
λάβῃ παρά τῶν χρεώστων τοῦ ἀποθανόντος, νά πληρώσῃ. θέλει
ἐπιστατήσῃ τήν σύναξιν τῶν γρόσια 70 ἡ Ἀστυνοµία τά ὁποῖα
θέλει δώσει εἰς τόν Παναγ. Ζωγράφου.

922

Γιαννάκης Κατζούλης. καί Γιάννης Φράγκος. Σαγκιῶται.
προσκαλοῦνται ὡς ἐναγόµενοι.

923

Ἰωάννης Ἰατρείδης. ἐπίτροπος τῆς Χ[ατζῖνας] ∆. Ἀγαλλοπούλου.
τοῦ κοινοποιοῦνται αἱ τοῦ κυρίου Σ. Σπηλιοτόπουλου προτάσεις,
ὡς ὅτι ἔχει τό δικαίωµα ὁ ἴδιος νά κάµῃ τῆς ὑποθήκης τήν
µετάθεσιν.

4

5

7
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924

Σ. Σπηλιοτόπουλος. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς του ὡς
ὅτι τοῦ λέγεται, ὅτι ἔχει τό δικαίωµα, ὅταν δυσπιστῆ, νά µεταθέσῃ
τήν ὑποθήκην εἰς τρίτου φύλαξιν./

8

925

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου διά τό πλοιάριον του Παντελῆ
Μπηνιάρη.

926

ἐπικύρωσις. µιᾶς ὁµολογίας χρεωστικῆς τῶν Ἀναγνώστου καί
Πέτρου Κώστα τήν ὁποίαν δίδουν διά γρόσια 430 πρός τόν
Παναγ. Λιγουριάτην.

927

ἐπί τοῦ παρόντος ἐπίτροποι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.
παραγγέλλονται ν' ἀποθέσουν τά τοῦ ἐπιτρόπου χρέη πρός τόν
πρότερον ἐπίτροπον, ὁµοῦ καί τόν λογαριασµόν ἑωσοῦ ἐκδοθῆ
ἡ περί τούτου ἀπόφασις τῆς κυβερνήσεως, εἰς τήν ὁποίαν
ἀναφέρεται ὁ ἔκτακτος τῆς Ἀργολίδος ἐπίτροπος.

928

Ἐµµ. Βαλσαµῆς πρώην ἐπίτροπος. παραγγέλλεται νά ἐξακολουθῆ
τά τοῦ ἐπιτρόπου χρέη ὡς καί πρότερον, ἑωσοῦ ἀποφασισθῆ περί
τούτου παρά τῆς κυβερνήσεως.

929

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά ἐνεργήσῃ πρός
ἀποζηµίωσιν τοῦ κυρίου Γκίκα Ὑδραίου κατά τό δίκαιον δι' ὅσα
παρά τοῦ δούλου του ἐκλάπησαν ὡς ἀναφέρεται.

8

930

ἐπικύρωσις. τοῦ βαπτιστικοῦ τῶν πρώην ὀθωµανίδων
εὑρισκοµένων ὑπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ δοτόρ Μαρκάκη
Παβανόπουλου

8

931

∆ηµογέρ[ων] καί πρόκριτοι τοῦ χωρίου Κούτζι. προσκαλοῦνται
νά δώσουν πληροφορίας περί τοῦ / πωλουµένου παρά τῆς
Μαρίας Τάσσου πρός τούς ἀδελφούς Γαλανοπούλου χωραφίου.

932

∆ηµογέρ[ων] καί πρόκριτοι τοῦ χωρίου Κούτζι. προσκαλοῦνται
νά δώσουν τάς ἀνήκουσας πληροφορίας περί τοῦ πωλουµένου
παρά τῆς Αἰκατερίνης Στόφα πρός τούς ἀδελφούς Γαλανοπούλου
χωραφίου.

933

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ἱκανοποιήσῃ τόν Ἀθανάσιον Γεωργίου
ὡς ἐξυβρισθέντα παρά τοῦ Γ. Χασάπη.

934

Ἀναγνώστης Ἀγγελλόπουλος, Μῆτρος Κολιαβάνης, Κυριάκος
Κολιαβάνης, Γιάννης Καράπης καί Μῆτρος τοῦ Ἀντώνη.
Προσκαλοῦνται νά παρουσιασθοῦν ὡς ἐναγόµενοι παρά τοῦ
Σταθάκη Ἀντωνίου.

8
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935

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται νά διευθυνθοῦν
διά τῆς κατά τήν Λακωνίαν ἐκτάκτου ἐπιτροπείας, πρός
τόν Γ. ∆ραγωνάκον, τό µεσέγγυον τό ὁποῖον ἐπιβάλλουν εἰς
τήν ἐνταῦθα ὑπ' ἀριθµόν 70 ἰδιόκτητον οἰκίαν τοῦ ἰδίου, οἱ
Σκουρόπουλοι καί ἐξάδελφος τοῦ Σκουρόπουλου.

10

936

ἐπικύρωσις. ἑνός ἀντιγράφου ἐγγράφου τῆς ∆ηµογεροντίας τῆς
Ἀρκαδίας κατά ζήτησιν τοῦ Θεοδορῆ Βεργοπούλου Ζακυνθίου./

10

937

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. ἐξαιτεῖται τοῦ ν' ἀποπληρωθῆ ὁ
Γ. Κωνσταντίνου, ἀφοῦ καί ἐδούλευσεν ὡς ὑγιονοµοφύλαξ εἰς τό
ἐπιθαλάσσιον φρούριον.

938

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται νά διατάξῃ τούς ὅσοι ἐκ τῶν
πολιτῶν Ἄργους ἀπέρχονται εἰς Κυβέρι, νά παύσουν ἀπό τοῦ νά
κατακόπτουν τά ἐκεῖ ἐλαιόδενδρα.

939

Κόλιας Χατζῆ Γεωργίου καί Ἀνδρέας Λιναρδόπουλος.
προσκαλοῦνται νά συµβιβάσουν κατά τό δίκαιον τούς ἀδελφούς
Μήτρου Μούκιου, µετά τοῦ ἀδελφοῦ των Νικολῆ. Εἰδέ καί
δέν ἐµπορέσουν νά ἀναφέρουν ὁποίας πληροφορίας περί τῆς
διαφορᾶς των λάβουν.

940

∆ηµογέρων τοῦ χωρίου Κούτζι παππᾶ ∆ηµήτρης. προσκαλεῖται,
νά εἰδοποιήσῃ τούς Συγχωριανούς του, Γιαννάκην Λιγουριάτην,
Παναγήν Λωΐζον, Τάσσον ῾Ράπαν, Καλόγερον, καί τόν
Σωτῆρον Κολεγκιώνην, διά νά παρουσιασθοῦν ὡς ἐναγόµενοι.
Προσκαλεῖται δέ νά ἔλθῃ καί ὁ ἴδιος.

10

941

∆ηµογέροντες τοῦ χωρίου Λιγουρίου. Παραγγέλλονται νά
δώσουν τά τῆς ἀναλογίας των διά τά συναζόµενα διά τήν
προµήθειαν τῶν ἵππων, ὡς ν' ἀποστείλουν καί τά ἄχυρα ὡς
προδιετάχθησαν./

10

942

Μυλωνάδες Ξυλοκερατιᾶς. προσκαλοῦνται ὡς ἐναγόµενοι.

943

Θ. ∆. Ἀλτηπαρµάκης. ∆ιευθύνεται πρός αὐτόν καί βα
διαµαρτύρησις τοῦ ∆ηµητρίου Μ. ῾Ροΐδη.

944

∆. Μ. ῾Ροΐδης. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς
του.

945

∆ηµογέρων καί πρόκριτοι τοῦ χωρίου Λάλουκα. προσκαλοῦνται
νά δώσουν πληροφορίας περί τοῦ πωλουµένου παρά τοῦ
Μήτρου ∆ιαµαντοπούλου, πρός τούς παππᾶ ∆ηµ. Χρηστόπουλον
καί παππᾶ Σπῦρον χωραφίου του.

946

Γεροστέργιος, Μανώλης Ἀντωνίου, Ἀναγνώστης Χατζῆ, Τάσσιος
Λούκα, καί Μῆτρος Κόλια. Προσκαλοῦνται ὡς ἐναγόµενοι παρά
τῶν ἐγχωρίων τους Ἀνιφιωτῶν.

10
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[10] 947

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά βάλῃ εἰς τήν φυλακήν, τούς
αὐθαδιάσαντας Ἀγγέλην καί Γ. Κρακώπαν κατά τοῦ
∆ηµογέροντος τοῦ χωρίου των.

11

948

∆ηµογ[έρων] τοῦ χωρίου Κιβέρι Προκόπιος Μπουρνές.
παραγγέλλεται νά προσέχῃ εἰς τό νά µήν κατακόπτωνται τά ἐκεῖ
ἐλαιόδενδρα, καθώς / ν' ἀποβληθοῦν οἱ τρεῖς εὑρισκόµενοι ἐκεῖ
ταραχοποιοί Κασάπιδες.

11

949

Φίλιππος Τελάλης Λειβαδίτης. του διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις
τοῦ Ἀδριανοῦ Λαουτιάρη.

950

Ἀδριανός Λαουτιάρης. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

951

ἐπικύρωσις. ἑνός πωλητηρίου διά τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν ἡ Μαρία
Τάσσου πρός τούς ἀδελφούς Γαλανοπούλου τό χωράφιόν της
στρεµµάτων 7 κείµενον εἰς χωρίον Κούτζι.

952

ἐπικύρωσις. ἑνός πωλητηρίου διά τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν ἡ
Αἰκατερίνη Στόφα πρός τούς ἀδελφούς Γαλανοπούλου, τό 3
στρεµµάτων χωράφι της, κείµενον εἰς χωρίον Κούτζι.

953

ἐπικύρωσις. τῆς γνησιότητος τῶν ὑπογραφῶν,
ἐνδιαλαµβανοµένων εἰς τό ἐµµάρτυρον τοῦ Εὐσταθίου
Ἀναστασίου.

11

954

Χατζῆ Εὐαγγέλης Κυριάκου Βούλγαρης. εἰδοποιεῖται κατά τήν
πρόσκλησιν τῆς ἐν Σύρᾳ ∆ηµογεροντίας ἤ νά στείλῃ τά γρόσια
519.20, πρός τόν δανειστήν του Σίµωνα Κυπαρίσσην, εἰδέ θέλει
πωληθῆ τό δι’ αὐτά εἰς ὑποθήκην ντουφέκι του. /

11

955

Σ. Σπηλιοτόπουλος. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ἡ ἀπάντησις
τοῦ ἐπιτρόπου τῆς Χ[ατζῖνας] ∆. Ἀγγαλόπουλου Ἰωάννου
Ἰατρείδου.

956

Ἰω. Ἰατρείδης. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς του.

957

∆ηλοποίησις. ὁτι ἔστερξαν συµβιβαστικῶς οἱ ἐναγόµενοι
∆αλαµαναριῶται Παζώτας καί λοιποί νά δώσουν κατά τόν
ἐλευσόµενον Ἀπρίλιον 5 µικρούς χοίρους πρός τούς ἐνάγοντας
Ἀντώνην Σιδέρην καί Θανάσην Πλακογιάννην Ἁγιωργήτας, ἀφοῦ
λάβουν ἀνά γρόσια τόν καθέκαστον χοῖρον.2

958

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ἡ
διαµαρτύρησις τοῦ Ἰωάννου Φιλίππου.

959

Ἰωάννης Φιλίππου. του δίδεται τό ἀντίγραφο τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

11

2

Ο αριθμός των γροσίων δεν υπάρχει στο χειρόγραφο.
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13

960

Κωνστ. ῾Ράδον. προσωρινόν ∆ιοικητήν Ναυπλίας. ἀναφέρεται νά
διατάξῃ νά παύσουν οἱ ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ Χατζῆ Χρήστου κατά
τῶν πέριξ χωρίων καταχρήσεις.

961

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου, τό ὁποῖον παρά τοῦ
Πέτρου Φραντζολόπουλου δίδεται πρός τόν Ἀθ. Ἁσιώτην. /

962

ποιµένες οἱ κατά τό Ταλιώτη. νά ἀσηκώσουν τά ποίµνια ἀπό τό
µέρος ὅπου εἶναι καί τά ποίµνια τοῦ Ἀνδρέου Νικολάκενας.

963

Προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ζητεῖται κατά τήν τάξιν ἡ
ἄδεια, τοῦ νά γενῇ ἡ περί τῆς ἐξωδεύσεως τῶν λιανοπαράδων
εἰδοποίησις.

964

Ἐπικύρωσις πωλητηρίου τοῦ Μήτρου ∆ιαµαντόπουλου διά τοῦ
ὁποίου πωλεῖ τό χωράφι του πρός τούς Παππά Σπύρον Χρήστου
καί παππά ∆ηµήτριον.

965

Κυριάκος Λιάτας, Ἀναστάσιος Μελᾶς, καί Ι. Γκάτζιος.
Προσκαλοῦνται νά δώσουν πληροφορίας περί τῆς ἀγωγῆς τοῦ
Παναγιώτη Λεµπέση, ὁ ὁποῖος ἐνάγει τούς ἐνοικιαστᾶς ὅτι τόν
ζηµιώνουν.

966

Γεώργιος Κακάνης. του διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ ∆. Α.
Μιαούλη εἰς ὁδηγίαν του.

967

∆. Α. Μιαούλης. τῷ διευθύνεται τό ἀντίτυπον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

968

∆ηµογέρων Λυγουρίου. νά ἀποστείλη ὡς ἐναγόµενον τόν Παναγ.
Λιατόπουλον. /

969

Χρῆστος Καπετάνιος, Γιαννάκος Καραντούνης, καί Γιάννης
Κατζώλης. ∆ιατάσσονται ὡς ἐναγόµενοι νά παρουσιασθοῦν.

970

∆ιάταξις. ὅτι προσωρινῶς οἱ λιανοπαράδες νά ἐξοδεύωνται οἱ
δέκα διά δώδεκα.

971

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Συσταίνεται ἡ Γρηγόρενα χῆρα
Τριπολιτζιώτισσα διά νά τῇ γενῇ ἀπό ψωµί περίθαλψις.

972

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ἀναφέρεται τό νά διορισθῇ
ἄλλος ἀντί τοῦ Λουκόπουλου εἰς τήν Πύλην τῆς Ξηρᾶς, ὡς
ἀνάξιος ὁ Λουκόπουλος.

973

∆ηµογεροντία Ἄργους. ὅτι ὁ Γεώργιος Σκαλέτος ἐσυµβιβάσθη
µετά τοῦ Γιάννη Φικιώτη περί τοῦ χρέους του.

974

ποιµένες οἱ κατά τήν Καραθῶνα. διατάσσονται νά παύσουν ἀπό
τοῦ νά ζηµιοῦν τό Μοναστήριον τήν Μεταµόρφωσιν.

975

Ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον ὁ
Μπουλόπουλος δίδει πρός τόν Χρῆστον Τζάνταν.

13

13

13

13

14
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[14] 976

∆ηµογέρων τοῦ χωρίου Χώνικα. διατάσσεται νά γενῇ ἡ
ἀποζηµίωσις εἰς τόν Νικόλαον Γαλιοῦρον παρά τοῦ Χρήστου
Γαµπρουλᾶ καί Μήτρου Φλέρου./

14

977

οἱ κατά τά Σουληνάρια3 ποιµένες. ὡς ἐναγόµενοι προσκαλοῦνται
νά παρουσιασθοῦν.

978

παππά κύριος Θεοδόσιος, καί Γ. Χασάπης. προσκαλοῦνται
νά δώσουν πληροφορίας, ἄν παρενοχλεῖται ὁ Ἀνδρέας τῆς
Νικολάκενας παρά τῶν Λαζαρέων.

979

Συνταγµατάρχης Εὑδέκ. παρακαλεῖται νά εὐχαριστήσῃ τούς
διευθυνοµένους τέκτονας.

980

τοποτηρητής Ναυπλίας. προσκαλεῖται νά λάβῃ τάς ὁµολογήσεις,
τῆς Πανάγενας ∆οτόρενας, ἀφοῦ καί εὐαρεστεῖται νά τάς δώσῃ
εἰς τήν πανιερότητά του διά τήν διαφοράν, τήν µετά τοῦ Τζακίρη.

981

προσκαλεῖται νά παραχωρήσῃ τήν θεώρησιν τῆς διαφορᾶς, διά
τήν ὁποίαν ὁ Θεόδορος Σαγκιώτης ἐνάγει ἐπαρχ[ιώτας] Ναυπλ.
[ίας].

982

ἀρχιερεῖς Ἀνδρούσης καί Τριπόλεως. ἀπαντᾶται ἡ ἐπιστολή τους,
ὡς προσκαλεῖται, νά περιορίσουν τόν παππά Θεοδόσιον.

983

Ἀναγνώστης Ἀγγελῆς, καί Κυριάκος Κολαβάνης. προσκαλοῦνται
ὡς ἐναγόµενοι νά παρουσιασθοῦν.

15

984

Προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. (προσκαλεῖται) ζητεῖται νά
ὑποχρεωθῆ ἡ κυρία Χ.[ατζίνα] ∆. Ἀγαλλόπουλου διά νά παρουσιάσῃ
τό ἀνέπαφον τῆς παρακαταθήκης τοῦ κυρίου Σπηλιοτόπουλου./

15

985

∆ασµοτελώνης τῶν ἄντικρυ Μύλων. προσκαλεῖται ν' ἀποστείλῃ
τόν Γιάννην Καραχάλιον καί ∆ιαµαντήν Σµυρναῖον ὡς
ἐναγοµένους.

986

Τοποτηρητής Ναυπλίου. Συνιστᾶται, κατά σύστασιν τοῦ ἁγίου
Ἀνδρούσης, ὁ παππά κύριος Μελέτιος, διά νά καταταχθῆ ὡς
ἐφηµέριος εἰς τήν ἐκκλ[ησίαν] τοῦ ἁγίου Νικολάου.

987

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά συνάξῃ παρά τοῦ Κυριάκου Κολιαβάνη
γρόσια 36 διά νά δοθοῦν πρός τόν αὐτοῦ δανειστήν παππᾶ
Σακκελλάριον Κακάνην.

988

∆ηµογέρ[οντες] τοῦ χωρίου ∆αλαµανάρας. νά (αποστείλουν)
ἔλθουν, παραλαµβάνοντες καί τούς Γεώργιον Καραχάλιον καί τόν
Κακουριώτην.

989

προσωρινός διοικητής τοῦ Ναυπλίου. του διευθύνεται ὁ
κατάλογος τῶν ὀσπητίων τῶν κατά τήν πεδιάδα χωρίων.

14

3
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[15] 990

∆ηµογεροντία Σύρας. ἀπαντᾶται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 1203 πρόσκλησίς
της, ὡς λέγεται ὅτι ἐπρόβαλεν, ὁ Εὐαγγέλης Κυριάκου.

15

991

Ἀπόδειξις. ὅτι ἐλήφθησαν τά γρόσια 2305. ἐννοούµενα εἰς ἔξοδα
καί µισθούς τῆς ∆ηµογεροντίας ἁπό τῆς συστάσεως τῆς ἰδίας
µέχρι τῆς ἀντιλαβῆς. /

15

992

ἔκτακτος Ἀργολίδος ἐπίτροπος. του δίδεται ἡ ἀπόδειξις,
ὡς τοῦ ζητεῖται νά ἀναφέρῃ εἰς τήν Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητα] τό
ἀναπόφευκτον τῶν δύω Γραµµ[ατέων] καί δύω κλητόρων.

993

∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται νά ἐγχειρισθοῦν τά
περικλειόµενα πρός τούς ἀρχιερεῖς.

994

προσωρινός ∆ιοικητής τοῦ Ναυπλίου. ἀναφέρεται τό κίνηµα τό
δηµαγωγικόν τοῦ Σκούφου, ὡς τοῦ ζητεῖται, νά ἀναφέρῃ εἰς τήν
κυβέρνησιν τό ἄκυρον τοῦ ἐγγράφου, διενεργουµένου παρά τοῦ
Σκούφου.

995

ἐγκύκλιος. ∆ηµογ[έροντες] τῶν χωρίων. εἰδοποιοῦνται, τά ὁποία
λαµβάνονται, διά τήν ἀναφανεῖσαν πανώλην νόσον, εἰς τό
χωρίον Βραχνί καί Καλάβρυτα.

996

Ἀντώνιος Νίκας καί Θεόδωρος Ξένος. τοῖς διευθύνεται ἡ
διαµαρτύρησις τοῦ Φιλίππου Κανελόπουλου.

997

Φίλιππος Γ. Κανελλόπουλος. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

998

∆ηµογεροντία Σύρας. προσκαλεῖται νά κοινοποιήσῃ τήν ἰδίαν
διαµαρτυρίαν πρός τούς Ἀντώνιον Νίκαν καί Θ. Ξένον. /

999

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ τοῦ Ἰ. Ζ. Σκούφου, διά τοῦ ὁποίου
ἀποκαθιστᾶ ἐπίτροπον τόν Ν. Σκοῦφον.

1000

Προσωρινός ∆ιοικητής τοῦ Ναυπλίου. ὅτι ἐκοινοποιήθησαν
καί εἰς τά χωρία τά µέτρα περί τῆς ἀναφανείσης πανώλης. ὡς
ζητεῖται ἡ σύστασις τοῦ κατά τήν πύλην παρατηρητοῦ.

1001

Πρωτοσύγγελος κύριος Ἀθανάσιος. νά δώσῃ εἰς τήν
Μήτρεναν ῾Ρέντη, γρόσια 100 ἀπό τά εἰς χεῖρας του γρόσια τοῦ
Μήτρου ∆ιαµαντοπούλου.

1002

∆ηµογεροντία Ἄργους. ν' ἀπολυθῆ τῶν φυλακῶν ὁ Σάλας καί ὅτι
ὁ κύριος Καλογερόπουλος ἐµπορεῖ ν' ἀποδείνη γρόσια τοῦ ἁγίου
Πρωτοσύγγελου.

1003

Προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ζητεῖται τό ἀντίγραφον τῆς
ὑπ' ἀριθµόν 994 ἀναφορᾶς.

17

17
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εγγράφου]

17

1004

ἄδεια. ὅτι ὁ ∆ήµος Πιλαφτζῆς καί σύντροφοί του, ἐµποροῦν
νά καλιεργήσουν τήν κατά το Παλαιόκαστρον ἀκαλλιέργητον
ἐθν[ικήν] γῆν.

1005

Ἀναστάσιος Ταγαρᾶς καί Μιχάλης Λεβεντογιάννης. νά
ἐκτιµήσουν τήν ζηµίαν, τήν ὁποίαν τά ἄλογα τοῦ
Ἀναγνώστη ῾Ρετζινόπουλου ἔκαµαν./

1006

Γρηγόριος ῾Ρηγόπουλος. του διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τήν ὁποίαν
κάµνει ὁ Γ. Ζωϊόπουλος.

1007

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος. του διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεώς του.

1008

ἐπικύρωσις. πωλητηρίου ἐγγράφου διά τοῦ ὁποίου ὁ Ι.
Παπαθυµόπουλος πωλεῖ πρός τόν Σαραντάρην τό µουλάρι του.

1009

Παναγ. καί λοιπούς Λαζαρέους. διατάττονται νά σηκώσουν τό
ποίµνιόν τους, ἀπό τήν στάνην τοῦ Ἀνδρέα τῆς Νικολάκενας,
ἀφοῦ καί ἔχει µεταδοτικήν ἀσθένειαν.

1010

Γεωργαντᾶς Νοταρᾶς. του διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις
τοῦ ῾Ρήγα Καγιά καί Συντροφίας.

1011

῾Ρήγας Καγιᾶ καί Συντροφία. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

1012

Γεν[ική] Γραµµατεία τῆς Ἐπικρατείας. ἀναφέρεται περί τοῦ
αἰτήµατος τοῦ πλοιάρχου Παντελῆ Μπηνιάρη ἀφορόντος τά τῆς
Ναυτιλίας ἔγγραφα.

1013

∆. Α. Μιαούλης. του ἀναγγέλλεται ὅ,τι εἰς κατάπαυσιν τῶν µεταξύ
τοῦ ἰδίου καί τοῦ Γ. Κακάνη θεωροῦνται πρέποντα. /

1014

Γ. Κακάνης. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ὅ,τι ἀνηγγέλθη εἰς
τόν ∆. Μιαούλην.

1015

Μαρούκο Φιλιπποπούλα. τῆς διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις τοῦ
Α. Μεντώρου.

1016

∆ηµογεροντία Τριπολιτζᾶς. προσκαλεῖται νά ἐγχειρίσῃ εἰς τήν
κυρίαν τήν τοῦ Ἀντ. Μεντώρου διαµαρτύρησιν.

1017

Ἀντ. Μεντώρος. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς του.

1018

Ἰωάννης Φιλίππου. του διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ Εὐστρατίου
∆ηµητρίου.

1019

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεώς του.

17

17

17

17
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[17] 1020

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλιας. του διευθύνονται τά εἰς
πίστωσιν τοῦ πλοιάρχου Παντελῆ Μπηνιάρη τῆς Ναυτιλίας
ἔγγραφα.

18

1021

Ἀδριανός Βούρλας, Γιαννάκης Καώρης. παραγγέλονται νά
µήν ζηµιόνουν οἱ χοῖροι των τά σπαρτά τοῦ ἀναφεροµένου
Σακελλάρ[ιου] Κακάνη.

1022

Τζόγια Κρεββατᾶ. προσκαλεῖται ν' ἀπαντήσῃ τόν ἐνάγοντά της
Γρηγόριον Στεφανάκον. /

18

1023

Ν. Παππαδοῦκας. του δίδεται ἡ ἀνήκουσα εἰς ἀσφάλειάν του
ἀπάντησις.

19

1024

ἀρχιερεῖς. Μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ Συµβουλίου. προσκαλοῦνται
νά χειραγωγήσουν τούς διαφεροµένους περί κληρονοµικῆς
διανοµῆς δύω Λιγουριάτας.

1025

κάτοικοι τοῦ χωρίου Λεσσιᾶ. παραγγέλλονται νά δώσουν τά
ἐπιβαλλόµενα, διά τήν προµήθειαν τῶν ἵππων.

1026

ἐπίτροποι τῆς κατά τόν Αἰγιαλόν ἐκκλησίας. παραγγέλλονται νά
µήν ἀντιτείνουν εἰς τήν Σύστασιν τοῦ παππά Μελετίου, ἡ ὁποία
θεωρεῖται ἀναπόφευκτος.

1027

Ἀθ. ∆αλµάτζος. νά παρατηρήσῃ ἄν ἐζηµιώθη ὁ Σταθογιάννης ἀπό
τόν Μανώλην Χασάπην.

1028

Κυριάκος παππά Ἀνδρικούλης. παραγγέλλεται νά µήν
παρενοχλεῖ τούς κατοίκους Μπούζια μ' ἀπαιτήσεις παλαιάς,
αἱ ὁποῖαι ἀνήκει ἀπό τήν ἐπί τῆς οἰκονοµίας ἐπιτροπήν νά
διαλυθοῦν.

1029

Ἀµβέρκιος. ἐφηµέριος τῆς κατά τόν Αἰγιαλόν ἐκκλησίας.
προτρέπεται νά παραδεχθῆ τόν συσταινόµενον παππά Μελέτιον
ὡς Συνεφηµέριον. /

1030

Συνταγµατάρχης καί Πολιτάρχης. νά ἀνοιχθῆ ἡ τῆς Ξηρᾶς
Πύλη, διά νά ἐµβασθῆ τό µετακοµιζόµενον εἰς κοινήν ὑπηρεσίαν
ἄχυρον.

1031

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ὑποχρεώσῃ τήν Βαρβάτεναν διά νά
ἀποπληρώσῃ τό πρός τόν Ἰ. Κατοπόδην χρέος της.

1032

ἀπόδειξις. χρησιµεύουσα διά τήν Βασίλω Ν. Σταµέλου.

19

1033

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. καθυποβάλλονται τά παράπονα
τοῦ Σ. Παππαλεξόπουλου διά τήν περιφρόνησιν τήν ὁποίαν παρά
τινων ἀξιωµατικῶν ἐδοκίµασεν.

20

1034

ἐπικύρωσις. ἑνός πωλιτηρίου γράµµατος χωραφίου κατ' αἴτησιν
τοῦ παππᾶ Γεωργίου.

19
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[20] 1035

20

21

21

[Περίληψη εγγράφου]

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ἀναφέρονται οἱ
καταχρήσεις τῶν κατά τά χωρία Στρατιωτῶν τοῦ ἱππάρχου.

1036

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ἀπαντᾶται ἡ διά τήν
ὑπόθεσιν τῆς Παναγ. Φλεσσοπούλας. διεύθυνσίς του. ὡς περί
ταύτης δίδεται καί γνώµη.

1037

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. καθυποβάλλεται τό αἴτηµα τοῦ
Εὐθυµίου ῾Ράπτη ὡς δίδεται καί γνώµη νά ἐξασφαλισθῆ, δι' ὅσα
ἐναποδείκτως ἔχει νά λαµβάνῃ. /

1038

ἐπικύρωσις. τῆς γνησιότητος τῆς ὑπογραφῆς ἐνδιαλαµβανοµένης
εἰς ἕν ἐµµάρτυρον παρουσιασθέν παρά τοῦ Σπυλιοτοπούλου.

1039

Γιαννάκης Γκότζιας, Ἀναστάσιος Μελᾶς, καί Καραδηµήτρης.
νά δώσουν πληροφορίας δι' ὅσα παραπονεῖται ἡ Παναγιώτενα
Λεµπέση χήρα.

1040

∆αλαµαναριῶται. ∆ιευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ἡ ἀγωγή τῶν
ἐνοικιαστῶν τοῦ χωρίου των.

1041

Ἐνοικιαστάς ∆αλαµανάρας. τοῖς δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀγωγῆς
των.

1042

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος. τῷ διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ
Γρηγορίου ῾Ρηγόπουλου.

1043

Γρηγόριος ῾Ρηγόπουλος. τοῦ δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεως του µέ τήν ἀνήκουσαν δηλοποίησιν.

1044

Φλόρος Γρήβας. Παραγγέλλεται νά ἀναπαύσῃ τόν ἐπισκέψαντα
αὐτόν Ἰατρόν ῾Ρηγόπουλον ἀναλόγως τῆς συµφωνίας του.

1045

Ἐπικύρωσις. ἑνός ἀποδεικτικοῦ ἐγγράφου κατ' αἴτησιν τοῦ
Πέτρου Μπακόπουλου.

1046

Ἐπικύρωσις. ἑνός ἀποδεικτικοῦ ἐγγράφου κατ' αἴτησιν τοῦ
Γιαννάκου Καφφεντζή. /

1047

Μυλωνάδες τῆς Ξυλοκερατιᾶς. παραγγέλλονται καί δεύτερον νά
παρουσιασθοῦν ὡς ἐναγόµενοι.

1048

Ἐπικύρωσις. ἐξωφλητικοῦ ἐγγράφου κατ' αἴτησιν τοῦ Ἀθ. Ν.
Ληµνα διδόµενον παρά τόν ἴδιον.

1049

Παππά ∆ηµήτρης Ἀποστολόπουλος καί παππά ∆ηµήτρης Παππά
Χρήστος. νά δώσουν πληρωφορίας, ὁποίας συµφωνίας ἔχουν
µέ τούς περιβολαρέους, διά τά συνδροφικά τά ὁποῖα ἔχουν
περιβόλια.

1050

∆ηµογεροντία Ἄργους. ἀπαντῆται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 1255
πρόσκλησίν της.
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[21] 1051

22

22

24

[Περίληψη εγγράφου]

Πολιτάρχης Πίζας. ὅτι ἡµπορεῖ κατά συνέπειαν τῆς ἀναφορᾶς τοῦ
Ἐκτάκτου τῆς Ἀργολίδος Ἐπιτρόπου καί κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ
Ἰωάννου Φικιώτη νά συγχωρήσῃ εἰς τόν ἰδιον νά περικλείσῃ τόν
καφφενέν του.

1052

Νικόλαος Ζαβόγιαννης καί Γιάννης Τζακονόπουλος. τούς
διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις τοῦ Ἀθ. Σταϊκόπουλου.

1053

Ἀθ. Σταϊκόπουλος. τῷ δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεως
του.

1054

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά λάβῃ µέτρον διά νά µή γενῇ/
πρόσκρουσις εἰς τήν ἀθωότητα τοῦ ἐν φυλακῆ κατηγορηµένου
παρά τοῦ Ποταµιάνου Γ. Ἀρσενόπουλου.

1055

ἐπικύρωσις. τοῦ Συνυποσχετικοῦ ἐγγράφου τοῦ Ν. Κρητικοῦ καί
Γιάννη Λέκκα.

1056

Παναγ. Λιατόπουλος καί Ἀθ. ∆άσκελον. προσκαλοῦνται νά
ἔλθουν νά κοινοποιηθοῦν τήν τοῦ ἀρχιερατ[ικοῦ] ἐπί τῆς
διαφορᾶς των ἀπόφασιν.

1057

ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιευθύνεται εἷς ἐκ τῶν δραπετευσάντων
ἐγκληµατίας ὁ ὁποῖος παρά τῶν χωρικῶν ἐσυλλήφθη.

1058

Γ. Κοντόσταυλος. του ζητεῖται νά ἀπολογηθῆ ἐγγράφως ὅ,τι εἰς
ἀπάντησιν δίδει εἰς τούς ἐνοικιαστάς τοῦ χωρίου Σιερεµέτι.

1059

∆ηµογέροντες Λιγουρίου. ἐγχειρίζητε τήν πρόσκλησιν εἰς τούς
Παναγ. Λιατόπουλον καί Ἀθ. ∆άσκελον νά τούς παρακινήσουν νά
παρουσιασθοῦν.

1060

∆. ῾Ρηγόπουλος. του δίδονται τά ἀνήκοντα εἰς ἐξασφάλησίν του
ἔγγραφα δι’ ὅσα ἐνάγει τόν Φλῶρον Γρίβαν.

1061

Ἀποστόλης Χ. Ἰωάννου καί Ἀλέξης Ἀλεξανδρόπουλος.
προσκαλοῦνται νά θεωρήσσουν ὡς εκλελεγµένοι αἱρετοκριταί
τήν διαφοράν τοῦ Γιάννη Τζηριγώτη καί Ν. Σκορδούλη.

1062

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά διατάξῃ τήν κατά τούς δηµοσίους
δρόµους κάθαρσιν διά τάς ἑορτάς ὡς ἁρµόδια.

1063

∆ηµογέρων τοῦ χωρίου Ἀνηφί. νά ὑποχρεώσῃ τόν Γεροστέργιον,
νά τραβίξῃ χέρι, ἀπό τοῦ νά οἰκοδοµῇ πειράζων τοῦ Νικόλαου
Μανώλη ὀσπήτιον.

1064

∆ηµογεροντία Πετζων. ἀπαντᾶται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 484 ἐγκύκλιος
πρόσκλησις.
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[24] 1065

[Περίληψη εγγράφου]

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ὁτι ἐµπορεῖ νά ἀπολυθῆ
διά προσωπικῆς ἐγγυήσεως, ὁ ἐπί ἀναποδείκτῳ κατηγορίᾳ
κλοπῆς Β. Πιτζούδης Ἀργεῖος, κατά συνέπειαν τοῦ ὑπέρ αὐτοῦ
ἐµµαρτύρου ἐγγράφου.

1066

Στέφανος Βαλιάνος. του διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις τοῦ
Νικολάου Ἰωάννου τέκτωνος.

1067

Νικόλαος Ἰωάννου τέκτων. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

1068

Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου. του διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς
ἀναφορᾶς τοῦ Γ. ∆αρειώτου.

1069

Γ. ∆αρειώτης. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς ἀναφορᾶς του,
ἀφορούσης τόν κύριον Γ. Χατζῆ Πέτρου. /

24

1070

λιµενάρχης Ναυπλίου. νά κάµῃ τάς παρατηρήσεις του διά τό
πλοιάριον τοῦ Ἀγγελῆ Χασµπεγιάζη ὀνοµαζοµένου Καρπούζι.

27

1071

ποιµένες περί τό Μοναστήριον τοῦ Αὐγοῦ. παραγγέλλονται νά
συµβιβασθῶσιν µετά τοῦ ἡγουµένου περί τοῦ βοσκήµατος, ὡς
ἰδιοκτησία τοῦ Μοναστηρίου.

28

1072

ἵππαρχος Χατζῆ Χρήστος Βούλγαρης. νά διατάξῃ ν' ἀποζηµιωθῆ
ἡ ῾Ρέντενα , καθώς νά γενῇ φροντίς καί διά τό ἄλογον τοῦ
Στάϊκου Σταϊκόπουλου.

1073

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου τό ὁποῖον παρουσίασεν ὁ Κωνστ.
Παλάσκας.

1074

ἐπικύρωσις. ἑνός ἀποδεικτικοῦ κατ’ Αἴτησιν τοῦ Β. Ἀθανασίου.

1075

Καταλυµατίας Κωνστ. Κορδίας. νά παρατηρήσῃ ἐάν τό σιµά τῆς
ἰδιοκτησίας τοῦ ∆. παππά Ἀλεξοπούλου ἐθνικόν ὀσπήτιον ἐγγίζῃ
κρηµνισµοῦ.

1076

ἐπικύρωσις. τοῦ διδοµένου παρά τῆς Βασίλω Πέτρενας
ἐπιτροπικοῦ πρός τόν Κωνστ. Παλλάσκαν. /

1077

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου τό ὁποῖον δίδει ὑπέρ τοῦ Γ.
Σαρατζόπουλου ὁ Ἀντώνης Ἀλεξανδρόπουλος.

1078

εἰδοποίησις. τοῦ νά παρουσιάσουν ὅσοι ἐκ τῶν πολιτῶν ἔδωκαν
συνεισφοράν τά ἀποδεικτικά των, διά νά ἐκδοθοῦν παρά τῆς
χρηµατιστικῆς τραπέζης τά τακτικώτερα.

1079

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ὑποχρεώσῃ τόν Μιχάλην Τζηριγώτην
διά νά ἀποπληρώσῃ τό ἐνοίκιον τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ κυρίου Α.
Σέκερη.

28

28

29
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[29] 1080

29

31

31

31

[Περίληψη εγγράφου]

προσωρινός ∆ιοικητής. τοῦ νά ἐξέλθῃ ὁ Στρ[ατηγός] Στάϊκος
Σταϊκόπουλος ἐκ τῆς πόλεως, ἐπειδή καί ἡ ἀσθένεια του
ἐπαυξάνει.

1081

προσωρινός ∆ιοικητής. καθυποβάλλεται εἰς ἀντίγραφον ἡ
γνώµη τοῦ Καταλυµατία, διά τό ἐγγίζον κρηµνισµοῦ πλησίον τῆς
ἰδιοκτησίας τοῦ ∆. Π[αππᾶ] Ἀλεξοπούλου ἐθνικόν οἴκηµα.

1082

ποιµένες οἱ κατά τό χωρίον Κυβέρι. παραγγέλλεται νά
συµβιβασθῶσιν περί τοῦ βοσκήµατος µέ τούς ἰδιοκτήτορας τῆς
γῆς. /

1083

Ἀθ. Σταϊκόπουλος. του διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις τῶν
Νικολάου Ζαβογιάννη καί Γιάννη Τζακονόπουλου.

1084

Γιάννης Τζακονόπουλος καί Ν. Ζαβογιάννης. τούς δίδεται
ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς των.

1085

Εὐστράτιος ∆ηµητρίου. του διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ
Γιαννάκη Φιλιππάκη.

1086

Ἰωάννης Φιλιππάκης. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς
του.

1087

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου, διά τήν Εὐφροσύνην τοῦ Α.
Σπηλιοτάκη, ἡ ὁποία ἐπιτροπεύει τῶν παιδίων της.

1088

Λ. Γιαννουκόπουλος. Θ. Μέγαρης, Εὐστράτιος ῾Ρούπας καί
Ἰωάννης Χρηστόπουλος. προσκαλοῦνται νά δώσουν ὅλα ὅσα
ἔγγραφα σχετικά µέ τήν συνεισφοράν πρός τούς Γιάννην Ἰατροῦ,
Γ. Σπανόπουλον καί Κωνστ. παππά Ζαφειρόπουλον.

1089

Γιάννης Ἰατρός, Κωνστ. παππά Ζαφειρόπουλος καί Γ.
Σπανόπουλος. νά παραλάβουν τά ἔγγραφα, νά λάβουν
πληροφορίας διά νά συνθέσουν τόν ὀνοµαστικόν κατάλογον τῶν
ὅσων ἐκ τῶν πολιτῶν συνεισέφεραν. /

1090

Σαράντης παππά Χρηστόπουλος. του διευθύνεται ἡ
διαµαρτύρησις τοῦ Ἰωάννου Χρηστοπούλου.

1091

∆ηµογεροντία Ἄργους. νά ἐγχειρίσῃ τήν ἄνωθεν διαµαρτύρησιν.

1092

Ἰωάννης Χρηστόπουλος καί Συντροφία. τούς δίδεται τό
ἀντίγραφον τῆς διαµαρτυρήσεώς των.

1093

ἐπικύρωσις. ἑνός πωλητηρίου διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ ἡ Θανάσενα
Χασάπενα πρός τούς υἱούς τοῦ Μιχάλη 2 στρέµµατα ἀπό προίκαν
της ἀµπέλι εἰς Τρίπολιν.
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2

1094

Θ. Βαλιάνος. του διευθύνεται εἰς Αἴγιναν ἡ διαµαρτύρησις τοῦ
Νικόλα Τζιόγκα τέκτονος.

1095

ἐπικύρωσις. ἑνός πωλητηρίου διά τοῦ ὁποίου πωλεῖ ὁ ∆ῆµος
Ντουχάνης τό ὀσπήτιον του.

1096

ἀστυνοµία Ναυπλἰου. νά εἰδοποιήσῃ τοῦ νά µήν παραδέχωνται
νέοι εἰς τά καφενεῖα καί νά µήν ἀνοίγουν τά ἐργαστήρια κατά /
τάς ἑορτάς πρίν τῆς ἀπολύσεως των ἐκκλησιῶν.

1097

Καταλυµατίας Κ. Κορδίας. νά παρατηρήσῃ µετά τεκτόνων τό
ὑπ' ἀριθµόν 327 ἐθνικόν οἴκηµα ἄν ἐγγίζῃ µέ βλάβην τοῦ
Ἀγαλλοπούλου κρηµνισµοῦ.

1098

∆ηµογεροντία Κρανιδίου. προσκαλεῖται νά ἀποστείλῃ τόν
διηµερεύοντα ἐκεῖ Καρνανάκην ὡς ἐναγόµενον.

1099

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ἐνεργηθῇ ἡ ὑπέρ δικαιώσεως τοῦ Γ.
Κρητικοῦ ἀνέκκλητος ἀπόφασις.

1100

Θ. Γρίβας. εἰς εἰδοποίησιν τῆς Συζύγου του, εἰδοποιεῖται ὅτι οἱ
υἱοί Μπούµπουλη ζητοῦν νά ἐπικυρωθῆ πωλητήριον, διά τοῦ
ὁποίου πωλοῦν πρός τόν Γαµβρόν των Κούτζι, τό εἰς Πέτζας
πατρικόν των περιβόλιον.

1101

Ἰωάννης Ἀλµπανάκης. νά ἀναγγείλῃ κατατί δυσκολεύεται ὁ
ἀδελφός του, νά κάµῃ τήν ἐπιστροφήν τοῦ ζητουµένου παρά τῆς
Σπηλιωτάκενας Κιβωτίου.

1102

Γραµµατέα Π. Βάρβογλην. ὅτι ἔχει τήν ἐµπιστοσύνην ἀπό τήν
ὁλοµέλειαν εἰς τό νά συνάξῃ τά ἀπό ἐπικυρώσεις.

1103

ποιµένες εἰς τήν Καραθῶνα. νά παρουσιασθοῦν ὡς ἐναγόµενοι. /

3

1104

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. καθυποβάλλεται ἡ ἀπάντησις
τοῦ Ἰωάννου Ἀλµπανάκη.

4

1105

τοποτηρητής Ναυπλίας. νά βαπτισθῆ ὁ σταυρός εἰς τήν θάλασσαν
κατά τήν συνήθειαν τῶν παραλίων.

1106

Ἰωάννης Χρηστόπουλος. ἐξελεγχόµενος, ὅτι πρίν ἀναχωρήσει
δέν παρέδοκεν τά εἰς χεῖρας του σχετικά µέ τήν συνεισφοράν
ἔγγραφα διατάσσεται νά τά στείλη διά τοῦ ἐπίτηδες.

1107

Γιαννούλης Φικιώτης. παραγγέλλεται ν' ἀπέλθῃ εἰς Ἄργος ὡς
ἐκεῖ ἐναγόµενος.

3

3

[Περίληψη εγγράφου]
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1108

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. καθυποβάλλεται ἡ
παρατήρησις τοῦ καταλυµατία διά τό ὑπ' ἀριθµόν 327 ἐθν[ικόν]
οἴκηµα.

1109

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον ἡ Μαρία
Παππᾶ Ἰωάννου δίδει εἰς τούς Θ. Μοθωνιόν καί Πέπαν.

1110

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. ἐξαιτεῖται νά διαταχθῆ ἡ
Ἀστ[υνοµία] Ἄργους διά νά ἀποσταλῆ ὁ ἐναγόµενος παρά τοῦ Χρ.
Ἰατρείδου Ἰ. Κουσαντιανός.

1111

∆ηµογεροντία Ἄργους. διευθύνεται ἡ ἀπολογία τοῦ Ἰ. Φικκιώτη.

1112

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. δίδεται γνώµη κατά τήν
ἐπιθυµίαν τῶν εὐγνωµονούντων πολιτῶν νά ἑορτασθῆ ἐπισήµως
ἡ 7 τοῦ παρόντος, ὡς ἀντιστοιχοῦσα µέ τήν ἔλευσιν Α[ὐτοῦ]
Ε[ξοχότητος].

1113

τοποτηρητής Ναυπλίας. νά ἐνεργηθῶσιν ἐκκλησιαστικῶς, ὅσα
εἰς ἐπισηµότητα τῆς διά τήν ἔλευσιν τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος]
τελετῆς ἀνήκουν.

1114

Πολῖται Ναυπλίου. νά πράξουν µεγαλοπρεπῶς, ὅ,τι
εἰς ἐπισηµότητα τῆς τελετῆς ταύτης σύµφωνον µέ τήν
εὐγνωµοσύνην τους αἰσθάνοντες.

1115

Μιχάλης Τουρνικιώτης καί σύντροφοί του. τοῦ νά ἀποδώσουν
τά ὅσα ἐπῆραν διά τῆς βίας ἀπό τόν Γεροκῶστα σφακτά εἰς τόν
ἴδιον.

1116

∆ηµήτρης Βούλγαρης. ν' ἀπολύσῃ τό βοϊδι τοῦ Ἰωάννου
Λιγουριάτη καί νά παρουσιασθῆ διά ν' ἀπολογηθῇ.

1117

ἐκδότην τῆς Γεν[ικῆς] ἐφηµερίδος. προσκαλεῖται νά δηµοσιεύσῃ
τήν διακήρυξιν πρός τούς πολίτας ἀφορῶσαν τήν ἑορτήν, ἡ
ὁποία κατά τήν 7 τοῦ παρόντος ἑορτάσθη εἰς µνήµην τῆς ἔλευσις
τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος].

1118

Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος. εἰδοποιούµενος καί παρά τῆς
∆ηµογεροντίας ὅτι διωρίσθη πάρεδρος εἰς συµπλήρωσιν τῆς
ἰδίας, προσκαλεῖται νά συνέλθη εἰς Συνεδρίασιν.

1119

Α. Λιατόπουλος. εἰδοποιούµενος καί ἡ εὐγένειά του προσκαλεῖται
νά συνέλθη εἰς Συνεδρίασιν. /

1120

∆ηµογεροντία ἁγίου Πέτρου. ἀπαντᾶται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 1214
πρόσκλησίς της ἀνεβλήθη ὅµως ἡ στάλσις της.

1121

Μήτρος Κατζούλης. νά παρουσιασθῆ ὡς ἐναγόµενος.

5

5

8

8

[Περίληψη εγγράφου]
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[Περίληψη εγγράφου]

1122

Πολιτάρχην Β. Πίζαν. νά εὐαρεστηθῇ νά ὑποχρεώσῃ τόν τακτικόν
Γρηγόριον ἐναγόµενον, ἤ νά ἀποδώσῃ πρός τόν ἐνάγοντά του
Σπῦρον Σοφόν τό χρέος του, ἤ νά δώσῃ εἰς τόν ἴδιον µίαν
χρεωστικήν ὁµολογίαν.

1123

Ν. Σιοῦτος. προσκαλεῖται ὡς ἐναγόµενος.

1124

Μῆτρος Περιβολάρης. προσκαλεῖται ὡς ἐναγόµενος.

1125

Καταλυµατίαν Κ. Κορδίαν. νά προµηθεύσῃ εἰς τον Τιουάρους
συστηνοµένου παρά τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητος] ἕν ἀνάλογον
οἴκηµα ...... τήν διδασκαλίαν τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς.

1126

Γιάννης Τζούνης. Ἀργεῖος προσκαλεῖται ὡς ἐναγόµενος.

1127

ἀστυνοµία Ναυπλίου. θέλει ἐξετάσει τάς ὁµολογήσεις τῶν
µαρτυρούντων οἱ ὁποῖοι ὁµολογοῦν ποῖοι ἔκκλεψαν τά δίκτυα
τοῦ ∆. Ψαρᾶ. /

9

1128

Μυλωνάδες κατά τήν Ξυλοκερατιᾶν. προσκαλοῦνται, ἤ νά
ἀποστείλουν ἐπίτροπόν των, ἤ νά παρουσιασθοῦν ὡς ἐναγόµενοι.

9

1129

Ἀναγ. Χρηστακόπουλος, Γ. Κοτσάκης, Γ. Κοντόσταυλος. τοῖς
διευθύνεται ἡ ἀπολογία τῶν ∆αλαµαναριωτῶν καί λοιπῶν.

1130

∆αλαµαναριῶται καί λοιποί. δίδεται εἰς αὐτούς τό ἀντίγραφον
τῆς ἀπολογίας των.

1131

ἰδιοκτήτωρες τοῦ χωρίου Κυβέρι. τοῖς διευθύνεται εἰς
ἀντίγραφον ἡ πρόσκλησις τῆς ∆ηµογεροντίας ἁγίου Πέτρου,
διά νά ἀπολογηθοῦν, εἰς ὅσα κατ' αὐτῶν παράπονα κάµουν οἱ
Βερβενιῶται καθώς νά παραγγείλουν νά παύσῃ ὁ ἐκεῖ ἐπιστάτης
τοῦ νά φέρεται καταχρηστικῶς.

1132

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. καθυποβάλλεται ἡ
ἀναφορά τῆς κυρίας Ἑλένης Παναγιώτου ∆ελιγιάννη εἰς
ἱκανοποίησιν δι' ὅσα ἐγκαλεῖ τόν ∆. Λουκόπουλον.

1133

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐµµαρτύρου ὑπέρ τοῦ Πέτρου Χατζῆ Γεωργίου.

1134

προσωρινός ∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. του ἀναφέρεται διά τό
κράτηµα τῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύτων διευθυνθέντων διά
τῶν ἄντικρυ µύλλων [Μύλοι της Λέρνης], ἐπί σκοπῷ νά ἢναι
πολλά προσεκτικός ὁ ὑγιειονόµος εἰς τό περί προφυλάξεως
ἀντικείµενον. /

1135

ἐπικύρωσις. ἑνός συνυποσχετικοῦ ἐνδιαφεροµένων Ἰωάννη
Φικκιώτη, ∆. Χ. Εὐστρατίου καί ∆. Κοντουράτου καί Ἰωάννου
Φιλιππάκη.

1136

λιµενάρχης Ναυπλίου. νά κάµῃ τάς παρατηρήσεις του διά τό
πλοιάριον τοῦ Ἠλία Βούλγαρη.

[8]

9

10

10
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[10] 1137

[Περίληψη εγγράφου]

Ἀναστ. Ταγαρᾶς καί Γεροθεοφάνης Κουτζαΐτης. νά ἐκτιµήσουν
τούς κόπους τούς ὁποίους κατέβαλεν ὁ ∆. Βλάχος, εἰς τό
περιβόλι, τό συντροφικόν µετά τοῦ ∆ράµαλη.

1138

ἐπαρχιακή ∆ηµογεροντία Ἄργους. προσκαλεῖται ν' ἀποσταλῆ ὁ
ἐναγόµενος παρά τοῦ µητρειοῦ του Κωνσταντῆ νά φέρῃ δέ μεθ'
ἑαυτοῦ καί τά πρόβατα διά τά ὁποῖα ἐνάγεται.

1139

ἐπικύρωσις. χρεωστικῆς ὁµολογίας, τήν ὁποίαν δίδει ὁ Ἀλέξιος
Ἀθανασίου πρός τόν Γ. Κοτσάκη δι' ὅσα παρ' αὐτοῦ ἐδανείσθη
τάλληρα.

1140

Ν. Ἀποστολάκης Κρής. του κοινοποιεῖται ἡ ἐναξης τοῦ Ν.
Μιλιάνη.

11

1141

Ἀναγνώστης Καφτάνης. του λέγεται νά ἐπιστρέψῃ τό βενέτικον
πρός τόν Χρήστον Κωστοῦρον, ἀφοῦ τό παρατηρηθέν ὁρολόγιον
του δέν ἐβλάφθη.

12

1142

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ἐνεργήσῃ νά εἰσέλθη ὁ ἐµποδιζόµενος
Σταµάτης Μανιάτης καθώς νά δώσῃ καί τόν λόγον τοῦ
ἐµποδισµοῦ του. /

12

1143

∆ῆµος Λάµου. του διευθύνεται εἰς ἀντίγραφον ἡ διαµαρτύρησις
τοῦ Π. Γιουζελέτου καί Συντροφία.

1144

Π. Γιουζελέτος καί Συντροφία. τοῖς δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς των.

1145

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ὑποχρεώσῃ τόν Ἰωάννην Ἀθανασίου
∆ηµητρίου νά πληρώσῃ τά γρόσια 990, τά ὁποῖα χρεωστεῖ πρός
τόν Νικόλαον Κληρονόµον.

1146

ἐπικύρωσις. τῆς ἐπιτροπείας τήν ὁποίαν δίδουν εἰς ἀπουσίαν των
οἱ Χελιῶται Ἀναστάσιος Μπουλιούνης, ∆ηµήτριος Ζαµίλας, καί
Ἀθανάσιος Σοφός

1147

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου διά τοῦ ὁποίου
ἀποκαθιστᾶ ὁ Γ. Λαζαρόπουλος τόν ῾Ρήγαν Παλαµίδην, εἰς ὅσα
τόν ἀνήκουν νά ζητήσῃ ἀπό κληρονοµικόν δίκαιον τοῦ θείου του
Σ. Κουγιᾶ.

1148

Ν. Μηλιάνης. του διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ Ν. Ἀποστολάκη.

1149

Ν. Ἀποστολάκης. του διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς
του.

15

1150

∆ηµογεροντία ἁγίου Πέτρου. ἀπαντᾶται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 1114
πρόσκλησίς της. /

15

1151

ποιµένες κατά τό χωρίων Κιβέρι. προσκαλοῦνται νά στείλουν
ἐνταῦθα ἀντιπρόσωπόν των.

11

14
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[Περίληψη εγγράφου]

[15] 1152

ἐπικύρωσις. τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀλέξη ∆ρακοπούλου, τήν ὁποίαν
στέλλει πρός τόν Παναγ. Παππά Ἀθανασόπουλον.

1153

ἐπικύρωσις. ἑνός ἐπιτροπικοῦ τό ὁποῖον δίδει πρός τόν Χρήστον
Μπελάλην ὁ Ἀλέξης ∆ρακόπουλος.

1154

ἐπικύρωσις. τοῦ ἴσου τῆς χρεωστικῆς ὁµολογίας, τοῦ Παναγ.
Παππαθανασοπούλου κατ’ Αἴτησιν τοῦ Ἀλέξη ∆ρακόπουλου.

1155

Ν. Ἀποστολάκης. του διευθύνεται ἡ ἀπάντησις τοῦ Ν. Μηλιάνη.

1156

Ν. Μηλιάνης. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς του.

1157

Νικόλαος τοῦ Γεροµανώλη Ἀντωνίου. προσκαλεῖται νά
ἀπολογηθῆ γιά τά ὅσα χρεωστοῦν εἰς τήν Μαρίαν Γιαννακοῦ.

1158

∆ηµογεροντία Ἄργους. ν’ ἀποστείλῃ τόν Εὐθύµιον Μοναχόν
ἁγιορίτην ὡς προβαλλόµενον µάρτυρα.

1159

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. ἐξαιτεῖται νά διατάξῃ τήν
µετακάλεσιν τοῦ ἐναγοµένου Γ. Σαλαπάτα Μερµπακίτη. /

1160

ἐπικύρωσις. τοῦ ἐπιτροπικοῦ, τό ὁποῖον δίδουν οἱ ἀδελφοί
Ἀχξελοί πρός τόν ἀδελφόν τους.

1161

∆ηµογέρων τοῦ χωρίου Ἀβτίµπεϊ. ν’ ἀποστείλῃ ἐκεῖνον τόν
ἀγωγιάτην, ὁ ὁποῖος παράτησεν ἐν τῷ µέσῳ τοῦ δρόµου τούς
στρατιώτας τοῦ Τζιόρτζη Λαζάρου καί τά αὐτῶν πράγµατα.

1162

Ἰωάννης Ν. Σπύρου. του διευθύνεται ἡ διαµαρτύρησις τῶν Π.
Μπούτη καί Ἰωάννου Βασιλείου.

1163

Ἰωάννης Βασιλείου καί Π. Μπούτης. τοῖς δίδεται τό ἀντίγραφον
τῆς διαµαρτυρήσεώς των.

1164

Ἰωάννης Ν. Σπύρου. του διευθύνεται καί δευτέρα τῶν ἰδίων.

1165

Ιωάννης Βασιλείου καί Π. Μπούτης. τοῖς δίδεται καί ταύτης τό
ἀντίγραφον.

1166

πρᾶξις, δι ἧς καταστρώνονται κατά τήν παράγραφον τοῦ ΙΘ´
ψηφίσµατος ὁ κατάλογος τῶν προβαλλοµένων ὑποψηφίων
δικαστῶν κυρίων.

1167

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. του διευθύνεται ἡ ἄνωθεν
πρᾶξις. /

1168

ἀπόδειξις. πρός τούς Ἰωάννην Βασιλείου καί Π. Μπούτην δι'
ὅσα παρεκατέθησαν εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν γρόσια 1100 τά
ὁποῖα ἐναποτέθησαν εἰς τήν µονοµερῆ φύλαξιν τοῦ Συζ. Λ.
Γιανουκόπουλου.

1169

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ἱκανοποιήσῃ τήν ἐξυβρισθεῖσαν
οἰκογένειαν τοῦ Μιχαλοπούλου.

15

15

16

16
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[16] 1170

ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά λάβῃ ἐγγύησιν παρά τοῦ Γιαννάκη
Λειβαδίτη διά τά γρόσια 112.

16

1171

Ἀναγνώστης Καφτάνης. νά συµβιβασθῆ εἰρηνικῶς µετά τοῦ
Χρήστου Κωστούρου.

1172

προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. νά ἱκανοποιηθοῦν τά µέλη τῆς
∆ηµογεροντίας δι' ὅσα ἐκφωνήθησαν καί ἀνεφέρθησαν παρά τοῦ
κυρίου Ἰ. Ζωϊόπουλου.

1173

Ν. Σκούφος. προσκαλεῖται νά ἀποστείλῃ τά ἔγγραφα τῆς
Χρήστενας Ἀνδρούκου.

1174

ἀπόδειξις. ὅτι νά συνεπιστατῇ µετά τῶν ἐπιτρόπων τῆς ἐκκλησίας
τῆς Παναγίας ὁ ∆. Λύµας / εἰς τήν σύναξιν, ἐκ τῆς ὁποίας τό
περισεῦον, µετά τήν ἔκπτωσιν τῶν ἀπολύτων, τά ὁποῖα δι'
εἰδήσεως του θέλουν γίνονται ἔξοδα, θέλει λαµβάνη ἑωσοῦ
ἐξωφληθοῦν τά γρόσια 325.6.

1175

ἐπικύρωσις. τοῦ συνυποσχετικοῦ τοῦ Νικολ. Ζαβογιάννη, Ἀθ.
Σταϊκοπούλου καί Ἰωάννη Τζακονοπούλου.

1176

Π. Μπούτης καί Ἰωάννης Βασιλείου. τοῖς διευθύνεται ἡ
ἀπάντησις εἰς τήν διαµαρτύρησίν των τοῦ Ἰωάννη Ν. Σπύρου.

1177

Ν. Ἰωάννου Σπύρου. του δίδεται τό ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεώς
του.

1178

Κανέλλα Σακκελαρίου. τῆς δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως,
ὡς πρός τήν διαφοράν τήν ὁποίαν µετά τοῦ Γουναροπούλου ἔχει.

1179

Ἰωάννης Ζωϊόπουλος. του δίδεται ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως
τῆς αἱρετοκρισιακῆς κατ' αἴτησίν του.

1180

Ἀνδρέας Μουγκάκης καί Ἀθ. Πανταζόπουλος. τοῖς δίδεται
ἀντίγραφον τῆς αἱρετοκρισιακῆς ἀποφάσεως κατά τήν αἴτησίν
των. /

1181

ἐπικύρωσις. τοῦ ἴσου ἐξ ἴσου τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Κ.
∆ιαµαντοπούλου πρός τήν ἀντικυβερ[νητικήν] ἐπιτροπήν ἡ
τῆς ἀντικυβερν[νητικῆς] ἐπιτροπῆς διαταγή πρός τήν τῶν
ἐσωτερ[ικῶν] Γραµµατείαν καί ἡ ἐπί τῶν ἐσωτερικῶν πρός τόν
ἀρχηγόν τῆς φρουρᾶς τῶν Μύλων κατ' αἴτησιν Ρ. Παλαµίδη.

1182

ἐπικύρωσις. ἴσου, τῆς ἀποδείξεως τοῦ τότε ἐπιστάτου τοῦ
τελωνείου Ἰωάννου Γεωργίου κατ' αἴτησιν τοῦ ῾Ρήγα Παλαµήδη.

1183

ἐπικύρωσις. ἴσου τῆς ἀποδείξεως τοῦ Ἀθανασίου ῾Ραφαέλη κατ'
αἴτησιν Ρ. Παλαµίδη.

1184

ἐπικύρωσις. ἴσου τῆς ἀπαντήσεως τῆς ∆ηµογεροντίας τήν ὁποίαν
κάµνει πρός τόν ῾Ρήγαν Παλαµίδην κατ' αἴτησιν ῾Ρήγα Παλαµίδη.

16

17

17

17
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[17] 1185

[Περίληψη εγγράφου]

ἐπικύρωσις. ἴσου τῆς ἀποδείξεως τοῦ Εὐστρατίου ῾Ρούπα καί
Λαζάρου ∆ρίτζα κατ' αἴτησιν ῾Ρήγ. Παλαµ.[ίδη].

1186

Ἱππαρχος Χατζῆ Χρήστος. ὅτι ἔγιναν αἱ ἐξετάσεις εἰς τόν
κατηγορούµενον ἀγωγιάτην, ὁ ὁποῖος ἀπολογεῖται ὅτι τά
πράγµατα τῶν στρατιωτῶν τά ἀφῆκεν εἰς τούς ἰδίους.

1187

ἀντίγραφον. δίδεται τῆς ὑπ' ἀριθµόν 449 καταχωρισθείσης
ἀναφορᾶς τοῦ ῾Ρήγα Παλαµίδη κατ' αἴτησιν τοῦ ἰδίου4.

1188

Ν. Πονηρόπουλος. δίδεται ἀντίγραφον κατ' αἴτησίν του πρός
τόν ἰδιον τῆς διαµαρτυρήσεως τοῦ Ν./ Ν. Τέκτονος, τήν ὁποίαν
ἐκίνησεν κατά τῶν Βαλιάνων.

1189

ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται ἡ πρωτότυπος ὑπ' ἀριθµόν
1397 ἀναφορά τοῦ Ν. Μαρούδη διά νά ἐξετάσῃ περί τῶν βόων
του, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζει ὅτι ἐπωλήθησαν ἀπό τόν Χρῆστον καί
εἰς ἐπιτυχίαν τοῦ δικαίου του.

19

1190

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται ἡ προτώτυπος ἀναφορά
τῆς Ἀναστασίας ἥτις διηυθύνθη πρός τήν δηµογεροντίαν παρά
τοῦ Προσωρινοῦ διοικητοῦ ὑπ' ἀριθµόν 2245. ἀριθµήθη δέ ὑπ'
ἀριθµόν 1333 τῶν εἰσερχοµένων.

21

1191

ἐπικύρωσις. ἴσον ἀπαντήσεως τοῦ Ν. Σκούφου καταχωρησθείσης
ὑπ' ἀριθµόν 1402 ἐδώθη δέ εἰς Χρήστενα Ἀντρούκου πρός
ὁδηγίαν της.

1192

Χονικιῶται Χρῆστος Γαµπρουλάς, Παναγής Τάϊκος καί Θανάσης
Μανός. προσκαλοῦνται νά παύσουν ἀπό τοῦ ν' ἀδικοῦν τούς κατ'
αὐτῶν ἀναφεροµένους Σπύρον Τζουράπη καί Ἀθανάσιον Πίκον
ἐγχωρίους των.

1193

Νικόλ: Μιλιάνης. ἀντίγραφον ἀπαντήσεως τοῦ Νικολ:
Ἀποστολάκη ὑπ' ἀριθµόν 1405 καταχωρισθείσης κατ' αἴτησιν τοῦ
Νικολ: Ἀποστολάκη.

1194

Νικόλαος Ἀποστολάκης. ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου ὑπ'
ἀριθµόν 1405 διευθυνόµενον πρός τόν ἴδιον κατ' αἴτησιν τοῦ ἰδίου.

1195

Μαστρογιανάκος Σµυρναῖος, Ἰωάννης Σκάγιανης, Νικόλαος
Ἰωάννου, Γεώργιος Ροδίτης, καί Ἰωάννης ῾Ράλης. ∆ιετάχθησαν νά
παρατηρήσουν τήν µεταξύ ∆ηµητρίου Παππά Ἀλεξόπουλου καί
παππά Γεωργίου Καραµουντζᾶ ἐθνικήν οἰκίαν, ὡς ἐγγίζουσαν, ὡς
λέγουν οἱ γειτονεύοντες κρηµνισµοῦ, καί ν' ἀναφερθῶσι.
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εγγράφου».
5 Στη σχετική εγγραφή του πρωτοκόλλου των εισερχομένων έχει γραφεί ο αριθμός 198.
4
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[21] 1196

Μαστρονικόλας Ἰωάννου, Μαστρογιάνης ῾Ράλης, καί Γιάνης
Σκάγιανης. διετάχθησαν νά θεωρήσουν τήν µεταξύ παππά
Γεωργίου Καραµουντζᾶ καί Ν. Πρασακάκη διαφοράν καί ν'
ἀναφερθοῦν.

22

1197

Παναγιώτης Καστανιτζιώτης, καί Μήτρος Λαφιώτης. διετάχθησαν
νά παῤῥησιασθοῦν ἐνταῦθα 1198. /

22

1198

ἐπικύρωσις. ἐπιτροπικῆς παππά Ἰωάννου παππά Γεωργίου
Μερµπακίτη κατ' αἴτησιν τοῦ ἰδίου ὑπ' ἀριθµόν 1420 πρός τόν
Παναγιώτην Μπασιακιώτην.

1199

Προσωρινον διοικητήριον Ναυπλίας. εἰδοποιεῖται εἰς
ἀντίγραφον τήν γνώµην τῶν τεκτόνων περί τοῦ κατεβασµοῦ
τῆς ἐθνικῆς οἰκίας µεταξύ ∆. παππά Ἀλεξ[όπουλου] καί
παππά Γ: Καραµουντζᾶ ὡς ἡ ἀναφορά τῶν ὑπ' ἀριθµόν 1425.
Προσκαλεῖται ὡσαύτως διά νά λάβη τά ἀπαιτούµενα µέτρα διά
τήν ὕλην αὐτῆς καθώς καί διά τῶν προκατεβασµένων οἰκιῶν διά
νά µήν κατασφετερίζονται.

1200

Ἀναγνώστης Τασόπουλος Ἀναγνώστης ∆αλαµανάρας.
προσκαλεῖται νά πάρη μεθ' ἑαυτοῦ τόν Κύριον τῶν σκύλων ὁποῦ
ἐδάγκασαν τόν ἀρχηγόν τοῦ τακτικοῦ ἱππικοῦ καθώς καί ἐκεῖνον
τόν ὁποῖον ἐρωτήσας ὁ ἀρχιγός τοῦ ἱπικοῦ διά τόν κύριον τῶν
σκύλων καί δέν ἠθέλησε νά τοῦ τόν εἴπη, ἀλλ' ἔφυγε.

1201

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διεύθυνσις τῆς ἀναφορᾶς τοῦ παππᾶ Μ:
Ναριότου ὑπ' ἀριθµόν: 1423 δι' ἧς προσκαλεῖται ἡ ἀστυνοµία νά
ὑποχρεώση τόν Χατζῆ Καµπούρη νά εὐκαιρώσῃ τό ἐργαστήριον.

1202

ἐπικύρωσις. δύω ὑπογραφῶν εἰς µίαν µαρτυρίαν κατ' αἴτησιν τοῦ
Λουκᾶ ∆αδιώτου ὑπ' ἀριθµόν 1417.

1203

Γιαννακός Γεωργίου, Ἰωάννης ῾Ράλης καί Ἰωάννης Σκάγιαννης.
προσκαλοῦνται νά παρατηρήσουν τήν οἰκοδοµήν τοῦ πηγαδίου
τοῦ νοσοκοµείου κατ' αἴτησιν τοῦ Χρήστου Μιτιλινιοῦ ὑπ'
ἀριθµόν 1407.

1204

Προσωρινόν διοικητήριον. προσκαλεῖται νά ἐπιτάξη νά ἔµβη
ὁ Χρῆστος Τζιάντας ὡς ζητούµενος παρά τῶν ἐνοικιαστῶν
Γεωργάκη Κωνσταντίνου καί λοιπῶν κατ' αἴτησίν των ὑπ'
ἀριθµόν 1415.

1205

Ἡγούµενος τῆς Μονῆς Αὐγοῦ Ἀγάπιος . ∆ιατάττεται νά µήν
πουλήσῃ λάδι διόλου ἐκ τοῦ τῆς µονῆς ἐλέου ἕως δευτέραν
διαταγήν τῆς ∆ηµογεροντίας.

1206

Γεροκόλιας Χαντζῆ Γεωργίου καί . Προσκαλοῦνται νά υπάγουν
εἰς τήν µονήν τοῦ Αὐγοῦ διά νά/ µετρήσουν τό εὐγαλµένον
ἔλεον, καθώς καί αὔγαλτες ἐλέες.

23

23

24
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24

26

26

26

28
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1207

Ἠγούµενος τῆς Μονῆς τοῦ Αὐγοῦ Ἀγάπιος. Προσκαλεῖται νά
δεχθῇ τούς Γεροκόλιαν Χαντζῆ Γεωργίου καί οἵτινες κατά
διαταγήν ὑπ' ἀριθµόν 1206: διετάχθησαν νά ἀπέλθουν ἐκεῖ πρός
καταµέτρησιν τοῦ ἐλέου καί τῶν ἐλέων καί χωρίς νά πωλήση ως
µέ τήν ὑπ' ἀρθµόν 1205: διόλου ἔλεον, νά ἔλθῃ ἐνταῦθα ὁµοῦ µέ
τούς ἀνωτέρω.

1208

Γεροκόλιας Χαντζῆ Γεωργίου. Προσκαλεῖται λαβών ταύτην νά
παῤῥησιασθῇ ἁµµέσως.

1209

Ἀθαν. Στάϊκος. διατάτεται ν' ἀφήση ἀνενόχλητον τόν Νικόλαον
Ἰωάνου Ἀνηφαντή νά δουλεύη τά χωράφια του.

1432
1422

1210

ἐπικύρωσις. χρεωστικῆς Γεωργίου Λόλιου πρός Γ. Κοτζάκην.

1211

ἐπικύρωσις. συµφωνητικοῦ τοῦ ἰδίου Λόλιου µετά τοῦ Κοτζάκη.

1212

Νικήτας Σταµατελόπουλος, ∆οῦκας Κωνσταντίνου, Μιχαΐλ Ἰατρός
καί ∆ηµάκις Ἰεροµνήµων. ∆ιορίζωνται Ἐπιτροπή ἵνα περιελθῶντες
συνάξωσιν τάς τῶν πολιτῶν ἐκουσίας συνησφορᾶς πρός
ἐπισκευήν τῶν ὑδραγωγίων Βρίσεων καί καθαριώτητος ὕδατος.

1213

ἀστυνοµία Ναυπλίου. διεύθυνσις τῆς ὑπ' ἀριθµόν 1435
ἀναφορᾶς τοῦ Γ. Καρακασόπουλου Φαρµακοπούλου περί
χρεοφειλέτων του ὡς ἀστυνοµική ὑπόθεσις.

1214

ἐπικύρωσις. µαρτυρικοῦ τινός περί θανάτου ὑπέρ πατρίδος τοῦ
ἀνδρός της κατ' αἴτησίν της ὑπ' ἀριθµόν 1441.

1215

Ἀστυνοµία Ναυπλίας. διεύθυνσις ἀναφορᾶς Νικολάου
Βουρλιώτου δι' ἧς ἐνάγει τόν Χαραλάµπην Μπάστα.

1442

1216

Γεροµανώλης Ἀντωνίου. ἐνάγεται παρά τῆς ἀνεψιᾶς τοῦ
Γιαννακοῦ ∆ουλουγέρη Μαρίας ὀνόµατι. /

1366

1217

προσωρινόν διοικητήριον Ναυπλίας. συνωδεύεται ἀντίγραφον
ἀναφορᾶς τῆς χήρας τοῦ ὑπέρ πατρίδος ἀποθανόντος Γεωγίου
∆ουλουγέρη, καί µαρτυρικοῦ συµπολιτῶν της.

1218

τό αὐτό [προσωρινόν διοικητήριον Ναυπλίας]. συνωδεύονται
ἀντίγραφα ἀναφορῶν πολιτῶν, καί τεκτόνων περί τῶν ἐθνικῶν
οἰκιῶν τῶν ἐγγιζόντων κριµνησµοῦ.

1219

ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου. προσκαλοῦνται
νά παραδώσουν τά εἰς τά χρέη των ἀφορῶντα τοῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

1220

Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου. ὁµοίως.

1221

Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. ὁµοίως6

6 Στις εγγραφές 1221-1226 υπάρχουν για τις επαναλαμβανόμενες λέξεις: «οἱ ἐπίτροποι τοῦ
ἱεροῦ ναοῦ ...», ομοιωματικά, τα οποία αντικαταστάθηκαν με τις αντίστοιχες λέξεις.
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Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικῆτα. ὁµοίως.

1223

Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ὁµοίως.

1224

Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας. ὁµοίως.

1225

Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Τριάδος. ὁµοίως.

1226

Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων. ὁµοίως

1227

Νικόλαος Πονηρόπουλος , Ἰωάννης Γεωργ: Οἰκονοµίδης, καί
Νικόλαος Θεοδωρόπουλος. διωρίζονται ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ τοῦ
ἁγίου Γεωργίου.

1228

Λ: Γιαννουκόπουλος , Κωνστ. παππά Ζαφειρόπουλος καί Γ:
Ἀδάµης. εἰς τόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

1229

Στάµος ∆ασκαλόπουλος, Σωτήριος Τερζής, Νικολ: Γαλανόπουλος.
εἰς τόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

1230

τόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα. Ἰωάν: Μεϊδανόπουλος, Παναγ:
Πολυχρονόπουλος καί Γεώργ: Πατρινάκης.

1231

Ἀναγ: Χρηστάκος, Γεώργ: Κοτζάκης, καί Λάζ: Κιάφας. εἰς τόν τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου.

1232

Γεώργ: Κοντόσταυλος, Θεόδωρ: Ἀντωνίου, καί Ἀναστ:
Σεϊντιγιάνης. εἰς τόν τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

1233

∆ηµάκης Ἱεροµνήµων, Γεώργ: ∆αριώτης, ∆ηµήτρ:
Κεφαλογιάννης. εἰς τόν τῆς ἁγίας Τριάδος.

1234

Σταύρος Ἰωάννου, Ἰωάννης Νικολάου Μανεσιαλής, καί Γιάννης
Ἀποστόλου Μισιρλής. εἰς τόν τῶν Ἁγίων Πάντων.

1235

Προσωρινόν ∆ιοικητήριον Ναυπλίας. διεύθυνσις ἀναφορᾶς τῶν
Ἰωάννου Κωνσταντίνου καί Ἀποστόλου τήν ὁποίαν μ' ........ µας
συνδροφεύοµεν.

1236

Παναγιώτης Μαστοράκος. ἐνάγεται παρά τοῦ Νικολάου
Μαγουλιώτου. /

1237

∆ηµογέρων ∆αλαµανάρας. προσκαλεῖται λαβών μεθ' ἑαυτοῦ
καί ἕναν τῶν σηµαντικοτέρων νά παῤῥησιασθῆ εἰς τήν
δηµογεροντίαν ὡς ἔχων ἐνάγοντα.

1238

∆ηµογέρων καί λοιποί πρόκριτοι τοῦ χωρίου Λάλουκα.
διτάττονται νά στείλουν εἰς Ἄργος ἄχυρον ὀκάδες 500.

1239

∆ηµογεροντ[ες] τῶν δύω Μπουτιῶν. ὁµοίως 500.

1240

∆ηµ:[ογέροντες] τοῦ χωρίου Χόνικα. ὁµοίως 500.

1241

∆ηµογεροντ[ες] τοῦ χωρ[ίου] ∆αλαµανάρα. ὁµοίως 1000.

1242

∆ηµογεροντ[ες] Ἀνιφί. ὁµοίως 500.
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1243

∆ηµογεροντ[ες] Πυργέλας. ὁµοίως 1500.

1244

γνώµη τῆς ∆ηµογεροντίας ἀπερασµένη ὅπισθεν ἑνός µαρτυρικοῦ
παῤῥησιασθέντος παρά τοῦ Πέτρου Χατζῆ Γεωργίου αἰτοῦντος
νά λάβῃ παρά τῆς περιουσίας τοῦ ἀποθανόντος7. Αὕτη δέ ἔγινεν
ἐξαιτίας τῆς ἀναφορᾶς ὑπ' ἀριθµόν 1411 τῶν εἰσερχοµένων
τοῦ Παύλου ∆ιαµαντίδους, Χατζῆ Νικολάου Ἰωάννου καί
Κωνσταντίνου Τριανταφύλου. τῇ 21: τούτου ἐπεστράφη δέ τό
µαρτυρικόν πρός τόν ἴδιον Πέτρον Χατζῆ Γεωργίου δι' αἴτήσεώς
του ὐπ’ ἀριθµόν 1444.

1245

Γιόβος Ἀµπαντζής. διευθύνεται διαµαρτύρησις τοῦ Πέτρου Χατζῆ
Γεωργίου πρός αὐτόν κατ' αἴτησιν τοῦ ἰδίου ὑπ' ἀριθµόν 1444.

1246

Πέτρος Χατζη Γεωργίου. διευθύνεται πρός αὐτόν ἀντίγραφον τῆς
διαµαρτυρήσεώς του.

1247

ἐπικύρωσις. συνυποσχετικοῦ τῶν Χατζῆ Πανάγου, Παν. Τρέβα καί
Ἀγγελῆ Ἰωάννου κατ' αἴτησίν των ὑπ' ἀριθµόν 1454.

1248

Ἰωάννης Χατζῆ Πέτρου. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς κατ’
Αὐτοῦ ἀναφορᾶς τοῦ Γεωργίου ∆ιαµαντακόπουλου ὑπ' ἀριθµόν
1459.

1459

1249

Γεώργιος ∆ιαµαντακόπουλος. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς
ἀναφορᾶς του. /

1459

αη

7

1250
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Μήν Φεβρουάριος 1829

Φ: Γ: Κανελόπουλος. διεύθυνσις ἀπαντήσεως τῶν ἐν Σύρᾳ Ἀ:
Νίκα καί Θ. Ξένου σταλείσης ἐκεῖθεν µέσον τῆς ἐκεῖ ἐπαρχιακῆς
∆ηµογεροντίας συνωδευοµένης µέ τήν ὑπ' ἀριθµόν 1383
πρόσκλησιν τῆς αὐτῆς καταχωρισθείσης δέ ὑπ' ἀριθµόν 1467.

Πρόκειται για την περιουσία του Χατζῆ Ἀθανασίου ∆ουλουγέρη (βλ. φ. 2.1.2.1411).
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[Αριθµός
εγγράφου]

[1]

1251

ἐνοικιασταί τοῦ ἐλαιῶνος κατά τό χωρίον Παρῶρι. διευθύνεται
πρός αὐτούς ἀντίγραφον διαµαρτυρήσεως τοῦ ἐνταῦθα ∆ηµ:
Σαλταφέρου κατ' αἴτησίν του ὑπ' ἀριθµόν

1252

∆ηµητρ: Σαλταφέρος. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον ἀντίγραφον
αὐτῆς.

1253

∆ηµογεροντία Λακεδαιµονίας. διευθύνεται δι' αὐτῆς πρός τούς
ἐνοικιαστάς τοῦ ἐλαιῶνος κατά τό χωρίον Παρόρι.

1254

Ν. Πρασακάκης. διεύθυνσις διαµαρτυρήσεως τοῦ παππά Γ:
Καραµουντζᾶ κατ' αἴτησίν του.

1255

παππά Γεώργ: Καραµουντζᾶς. διευθύνεται ἀντίγραφον αὐτῆς
πρός τόν ἴδιον.

1256

Ἐπαρχιακή δηµογεροντία Σύρας. ἀπάντησις πρός αὐτήν διά τήν
λαβήν ἀποκρίσεως πρός τόν Φιλ: Γ: Κανελόπουλον.

1257

ἐπικύρωσις. ἑνός µαρτυρικοῦ δι' ἕν καζάνι κακοκατασκευασµένον
1472
κατ' αἴτησιν τοῦ ∆ηµητρίου Χριστοδούλου καί Γ: Κωνσταντίνου.

1258

αος Φρούραρχος Ἀργολιδος. διεύθυνσις ἀντιγράφου ἀναφορᾶς
τῶν παπουτζίδων.

1259

Κύριοι παππά Ἀλεξόπουλοι. διευθύνεται ἀντίγραφον
διαµαρτυρήσεως πρός αὐτούς τοῦ Γιαννακοῦ Γεωργόπουλου ὡς
ἡ αἴτησίς του ὑπ' ἀριθµόν

1260

Γιαννακός Γεωργόπουλος. διευθύνεται πρός τόν ἴδιον.

1261

ἀντίγραφον πωλητηρίου τοῦ ὀσπητίου εἰς Τριπολιτζάν,
τοῦ Μπίµπασι λεγοµένου, δοθέν πρός τόν ἴδιον Γιαννακόν
Γεωργόπουλον.

1464

1262

ἐπικύρωσις. µιᾶς χρεωστικῆς δι' ἥν ἐξαιτᾶται ὁ Παναγ:
Καληµέρης µέ τήν ὑπ' ἀριθµόν

1473

1263

∆ιεύθυνσις ἀντιγράφου ἀναφορᾶς τῆς Αἰκατερίνης Μπαλτασάρ
πρός τόν Γ: Κοτζάκην κατ' αἴτησίν του ὑπ' ἀριθµόν

1466

1264

διεύθυνσις ἀντιγράφου µαρτυρικοῦ τοῦ ἀνδρός τῆς Αἰκατερίνης
Μπαλτασάρ ∆ηµητρίου Γουδή πρός τόν Γ: Κοτζάκην. /

1265

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται πρός αὐτήν ἡ ἀναφορά τῆς
Αἰκατερίνης Μπαλτασάρ ὑπ' ἀριθµόν 1400, διευθυµένη ἀπό τόν
Προσωρινόν ∆οικητήν ὑπ' ἀριθµόν 351, ἵνα λάβη ἐγγράφως τάς
διά ζώσης µαρτυρίας τῶν µαρτύρων, ὄντων εἰς τό µαρτυρικόν
ὑπογεγραµένων, τό ὁποῖον συνδροφεύεται µέ τήν ἀνωτέρω
ἀναφοράν.

1400

1266

῾Ρίγας Παλαµίδης. ἐπικύρωσις ἀντιγράφου µιᾶς ἐπιτροπικῆς
πρός τόν ῾Ρ: Παλαµίδην περί µιᾶς κληρονµίας.

1471

1

4
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1468

1445

1467

1464

[Αριθµός
εγγράφου]

[4]

1267

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. προσκαλεῖται νά φυλακώση τόν Ἰωάν: τῆς
Χ: ∆ηµήτρενας.

1268

πρόσκλησις πρός τόν Ἀναγνώστην Ζέρβαν νά παρουσιασθῇ ὅτι
ἔχει ἐνάγοντα τόν Προτοπαπά Βελήνειν και Σακκελάριον.

1269

Ἀρχητεκ[των] Κάλανδρος . Προσκαλεῖται νά ἀπέλθῃ εἰς τάς
δηµοσίους στέρνας καί θεωρήσας τό περί οὗ ὁ λόγος χώρισµα, ὅν
ὁ Κ[ύριος] γυµνασιάρχης τῶν Εὐέλπιδων κατασκευάζει, νά δώσῃ
τήν περί τούτου γνώµην του ἄν ὑπάγῃ καλῶς.

1270

Προσωρινός Ἀστυνόµος Ναυπλίας. τοῦ διευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ
τοποτηρητοῦ Ναυπλίου, ἡ ἀναφορά τῆς Μαρίτζας Ἀναγνώστου
1476
καί Κοσµα Κασάπη ὑπ' ἀριθµόν 1476, 1477, 1478 καί λαβών
1477
καθαράς πληρωφορίας περί τῶν ἐν αὐτῇ ἐνδιαλαµβανοµένων
14788
πληρωφορήσῃ καί τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην.

1271

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται πρός αὐτήν ἡ ἀναφορά
τοῦ Σπίλ. Μεοχίνη διά νά ὑποχρεώσῃ τόν ἐναγόµενον Μιχ:
Ντουτζέρη πρός µεταξύ των ἐξίσασιν.

1272

Ἀθανάσιος Γκούµας καί µήτηρ αὐτοῦ καί ἀδελφός.
προσκαλοῦνται νά παῤῥησιασθοῦν ὡς ἔχοντες ἐνάγοντα τόν
θεῖον τους Μήτρον Γκούµαν.

1484

1273

Προσωρινή ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται πρός αὐτήν ἡ
ἀναφορά τοῦ Κυριάκου Γιάνη ἀπό Ντζαφέραγα ὅστις ἐνάγει τόν
∆ηµ:[ήτριον] καί Γ:[ιάννην] Τριπολ[ιτζιώτας].

1488

1274

ἡ Γεώργενα Σανκιότισα. παῤῥησιασθείσα ἔµπροσθεν τῆς
δηµογεροντίας ὁµολόγησεν ὅτι ἐναγόµενος της ἰδῶν αὐτήν
ἐλθοῦσαν ἐνταῦθα ἀνεχώρησεν διά Τριπολ: δι' ὅ καί κατά
προφορικήν αἴτησίν της τῇ ἐπιστρέφεται τό παρόν διά νά τῇ
χρησιµεύσῃ ὅπου τόν εὕρη. αὐτό µᾶς το ἐσυνδρόφευσεν ἡ
δηµογεροντία Τριπολιτζάς µέ ἴδιόν της ἔγγραφον ὑπ' ἀριθµόν.

1490

1275

Ἀθανάσις Ντζαβάρας Σαγιότης εἰς Καραθῶνα. προσκαλεῖται νά
παῤῥησιασθῇ ὡς ἔχων ἐνάγοντα. /

1276

Σπυρίδων Παγώνης εἰς Τζιρίγο. Εἰδοποιῆται τήν αἴτησιν κατ'
αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ∆: Ανδρέου Μιαούλη διά τήν ἀγωγήν ὁποῦ τοῦ
κάµνει δι' ὅσα ἐχει λαµβάνειν.

1277

ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τῆς ὑπ' ἀριθµόν 1463 τοῦ Κυρίου ∆:
Ἀ: Μιαούλη τό ὁποῖον διευθύνθη µέ τήν ἀνωτέρω πρός τόν Σ:
Παγώνην.

1278

ἐπικύρωσις συνυποσχετικοῦ ἐγγράφου τῶν διαφεροµένων Νικ:
Μαυροειδῆ καί Εὐαγγέλη Νικότζη.

4

5

6

6

7
8

[Περίληψη εγγράφου]

Η εγγραφή με α.α. 1478 αναφέρεται σε άλλο θέμα.
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7

8

8
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1279

πρός τόν Ἅγιον Ἡλιουπόλεως κύριον Ἄνθυµον, νά λάβῃ
παρέδρους τόν πρωτοσύγγελον Θεοδώσιον καί τόν Ἀκάκιον, νά
θεωρήσῃ µετ᾽ αὐτῶν τήν περί διαζυγίου διαφοράν τῆς Μαρίτζας
Ἀναγνώστου καί Κοσµᾶ Σµυρναίου καί ν' ἀποφασίσουν.

1280

∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. διευθύνονται τά πωλητήρια ἔγγραφα
τοῦ Ἰωάν: παππά Ἀλεξόπουλου καί Παναγιοτόπουλου διά νά
ἐνεργηθή ὅ,τι ὑπαγορεύει τό ∆ίκαιον.

1281

ἐπικύρωσις µαρτυρίας τῶν Ν. Μαγειρόπουλου καί Πέτρου
Σαµαρούµπα, δοθείσης εἰς τόν Ἰωάννην Τζουκαλαδέλην

1512

1282

ἐπικύρωσις συνυποσχετικοῦ τῶν Χατζῆ Χρήστου Βούλγαρη καί
Χατζῆ Σάββα.

1513

1283

πρός τούς εἰς τά Ἥρια Κρανιδιώτας, νά στείλουν ἐνταῦθα 2
χιλιάδας ὀκάδας ἄχυρον.

1284

πρός τήν Ἀστυνοµίαν Ναυπλίου. διευθύνεται ἀναφορά ὑπ'
ἀριθµόν 1490 διά νά ὑποχρεώσῃ τόν Τζιαβάραν εἰς πληρωµήν
τοῦ χρέους του.

1285

∆ιεύθυνσις ἀντιγράφου ἀναφορᾶς τοῦ κυρίου Σπ. Παππά
Ἀλεξόπουλου πρός τόν Γιαννακόν Γεωργόπουλον.

1286

Ἀντίγραφον ἀναφορᾶς του πρός τόν Ἰωάννην Τζουκαλαδέλην.

1287

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διεύθυνσις ἀναφορᾶς τῆς Κωνσταντινιᾶς
Φλέσια. /

1507

1288

Λαλουκιώτας παππά ∆ηµ: Κόλιαν, Κουτρουφίνην κ.τ: Νά δώσουν
ὅσον κριθάρι χρεωστοῦν εἰς τόν Θ. Μερίκαν ἤ νά ἔλθουν ν'
ἀπολογηθοῦν.

1517

1289

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. νά ἐκφυλακίσῃ τόν Παν: Τζάκοναν ἀφ' οὗ
τήν δώσῃ ἐγγυητήν πληρωτήν, ἤ διά τό ἄτοµόν του.

1502

1290

∆ηµογερ:[οντες] Χώνικα, Ἀνιφί, καί Πλατανίτη. νά ὑποχρεώσουν
τούς ἐγχωρίους των ὅσοι χρεωστοῦν γέννηµα εἰς τόν Κυριάκον
παππά Ἀντρίκουλη ἤ νά ἐξισασθοῦν µετ᾽ αὐτοῦ, ἤ νά ἔλθουν
ἐνταῦθα.

1291

∆ιοικητής Ναυπλίου. Ὅτι ὁ Ἀνδρέας Κάλανδρος θεωρεῖται
ἀναγκαῖος εἰς τήν πόλην ταύτην ὡς ὀχυροµατοποιός.

1505

1292

Νικολ. Ἐλευθερίου. ἤ νά ἐξισασθῇ µέ τόν Κυριά:[κον] παπα
Ἀντρίκουλη δι' ὅσα ἐθνικά δικαιώµατα τοῦ 1823 ἔτους τόν
χρεωστεῖ, ἤ νά ἔλθῃ ἐνταῦθα ν' ἀπολογηθῇ.

1494

1293

ἐπικύρωσις γνησιότητος ὑπογραφῶν εἰς ἕν πωλητήριον γράµµα
τοῦ Β. Καράνευτη.

1495
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1518

[Αριθµός
εγγράφου]

[8]

1294

∆ιοικητής Ναυπλίου. νά παραλάβῃ ἀπό τόν κύριον ∆ηµ.
Θεοδωρόπουλον τά ἐκ τῶν ἀµπέλων, συναχθέντα παρ' αὐτοῦ
γρόσια 353, 10/40.

9

1295

Ἐπιτροπήν τῆς Οἰκονοµ[ίας]. τήν διευθύνεται ὁ Κατάλογος τῶν
δανεισάντων τήν χρηµ:[ατικήν] Τράπεζαν πολιτῶν τοῦ Ναυπλίου
καί τινα ἄλλα ἔγγραφα προσανήκοντα.

1296

∆ιακήρυξις ἀγορανοµική εἰς τό κοινόν τοῦ Ναυπλίου.

1297

Πίναξ ἀγορανοµικός διά τό Ναύπλιον.

10

1298

∆ιοικητής Ναυπλίου. διευθύνεται ἀναφορά τῶν πολιτῶν
Ναυπλίου περί τῆς ἁρπαγῆς τῆς θυγατρός τοῦ Σωτηρ. Ἰωάννου.

1528

11

1299

ἶσον ἀναφορᾶς τοῦ Ἀνδρ: Καλαµατιανοῦ ὑπ' ἀριθ: 1529 δοθέν εἰς
τήν Σωσάνα Σακκελλαρίου. /

1529

11

1300

∆ιοικητ:[ήν] Ναυπλίου. δίδεται γνώµη νά ἐξακολουθῇ ἡ
δόσις τῶν µερίδων πρός τήν Κουµούτζεναν καί Φώτεναν
Λαζοπούλαν.

1519

1301

Ἐκκλησιαστ:[ικήν] Ἐπιτροπήν. Ἐρωτᾶται, ἐάν ἀπηγορεύεται
εἰς τήν δηµογεροντίαν τοῦ νά ἐπαγρυπνῆ εἰς τά ὑφιστάµενα
∆ηµόσια Καταστήµατα.

1302

Ἴσον ἀναφορᾶς Ἀναγνώστου Οἰκονοµόπουλου διευθυνθέν πρός
αὐτόν τόν ἀναφερόµενον καί πρός τόν ἐναγόµενον Κολέν.

1475

1303

Ἀστυνοµ.[ία] Ναυπλίου. νά ἐξετάσῃ περί ὅσων ἀναφέρη ἡ
Θεοδωροῦλα Πατραῖα.

1531

1304

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιευθύνεται ἀναφορά τῆς Γαρυφαλιᾶς
Πέτρου Μπουργιουτόπουλου.

1305

∆ιοικητής τῆς Ναυπλίας. διευθύνεται ἀναφορά τοῦ κυρίου Ἀθαν.
Σέκερη κατηγορηθέντα ἀπό τόν Βαλσαµή.

1547

11

1306

ἐπικύρωσις ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τοῦ Βαγγέλη Νικότζη καί
Νικολ. Μαυρουδῆ.

1545

12

1307

Ἀστυνοµίαν Ναυπλίου. νά ὑποχρεώση τόν Κωνσταντῖνον
Γεντιµόπουλον Σιρµακέζην ν' ἀποδώσῃ τά ∆ουσέκια τοῦ Ν.
Κανελόπουλου. διευθύνθη ἡ ἀναφορά.

1527

1308

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται ἀναφορά τοῦ Ὀχυροµατοποιοῦ
δι' ὅσας παρατηρήσεις ἐκαµεν εἰς τάς στέρνας διά νά τάς
1486
ἐνεργήσῃ συµφώνως.

1309

ἐπικύρωσις ἴσου ἀπαραλλάκτου ἐκ τοῦ Γραµ.[ματος] Π:[ανούτζου]
Νοταρᾶ.

[Περίληψη εγγράφου]
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Ἐπικύρωσις ἐγγράφου ἀναφορᾶς τοῦ Ἀνδρέα Καλαµατιανοῦ.

1311

Μήτρος Βαρδήν. διατάττεται νά παρουσιασθῇ εἰς τήν
∆ηµογεροντίαν ταύτην ἐπειδή ἔχει ἐνάγωντα.

1312

Τάσος Ταγαρᾶς. διατάττεται νά παρουσιασθῇ διότι ἔχει ἐνάγωντα.
/

1313

οἱ ∆ηµογέρωντες τῶν κάτωθεν χωρίων καί οἱ λοιποί κάτοικοι
αὐτῶν νά παραδώσωσιν εἰς Ἄργος τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ἱππικοῦ τό
κάθε ἓκαστον χωρίον ποσότητα Ἀχύρου ὡς κάτωθεν: Χόνικ:[α]
1000

1314

∆αλαµανάρα ἄχυρον ὀκάδας : 1000:

1315

Πυργέλα Ἀχυρον ὀκάδας : 500:

1316

Λάλουκα ὀκάδας 500:

1317

Πασιά ὀκάδας 500:

1318

Μπούτια ὀκάδας 500:

1319

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. διευθύνεται ἀναφορά τοῦ Παναγιώτου
Τζάκωνα, ὅπως λαβοῦσα δι' ἐγγράφου ἰδιοχείρου τήν ὑπό
µεσέγγιον οἰκίαν θέσιν, ἀποφυλακήσῃ αὐτόν.

1320

Ἐπικύρωσις: ἀντιγράφου διαµαρτυρήσεως Ἰωάννου
Τζουκαλαδέλη κατά τοῦ Νικολάου Μπόν, διευθυνθέν πρός τόν
ἴδιον ἐνάγωντα.

1321

ὅµοιον διευθυνθέν πρός τόν Νικόλαον Μπόν Κεφαληνιαιον.

1322

Ἐκκλησιαστ:[ικήν] Ἐπιτροπήν, δίδονται πρός αὐτήν αἱ ληφθείσαι
πληροφορίαι περί τῆς καταχρήσεως τοῦ ἡγουµένου τῆς µονῆς
τοῦ Αὐγοῦ ἀποστελλοµένων καί ὅλων τῶν προσανηκόντων
ἐγγράφων.

1323

πρός τόν ∆ιδάσκαλον τοῦ Ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου.
εἰδοποιεῖται νά συµπαραλάβῃ τούς µαθητάς του εἰς τήν
γενηθησοµένην ὑποδοχήν τῆς Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητα] τοῦ
Κυβερνήτου.

1324

Ἀστυνοµίαν Ναυπλίου, νά ἐξετάσῃ τήν ὑπόθεσιν τοῦ Ἀναγ:
Καρκαζῆ, καί ν' ἀποδώσῃ τό δίκαιον ὅπου ἀνήκει.

1554

1325

Ἀστυν[οµία] Ναυπλίου. διευθύνεται ἀναφορά τῆς Ἐλεούσης
Μπιλάλη, νά ἐνεργήσῃ κατά τό δίκαιον.

1561

1326

∆ιοικητήρ[ιον] τῆς Ναυπλίας. περί τῆς πληρωµῆς τοῦ
προδοθέντος ἀπό τά χωρία Ἀχύρου.
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[13] 1327

∆ιοικητής Ναυπλίας. περί τῆς γαλακτοτροφούσης νόθον βρέφος
Γαρυφαλιᾶς Γεωργίου. /

13

1328

Λυµπέρης Γιαννουκόπουλος, ἐπικύρωσις ἀντιγράφου ὀµολογίας
Ἰωάννου Παγκάλου τό ὁποῖον δίδεται πρός τόν διαληφθέντα
Κύριον Λ. Γιαννουκόπουλον.

1329

Σπύρος παππά Ἀλεξόπουλος. τῷ διευθύνεται ἵσον ἀναφορᾶς τοῦ
Γιαννακοῦ Γεωργόπουλου.

1330

Γιαννακός Γεωργόπουλος. τῷ διευθύνεται ὁµοίως ἵσον τῆς
Ἀναφορᾶς του.

1331

Σπυρίδων παππά Ἀλεξόπουλος. τῷ διευθύνεται ἵσον
λογαριασµοῦ τοῦ Γιαννακοῦ Γεωργόπουλου.

1332

Γιαννακός Γεωργόπουλος. τῷ ∆ιευθύνεται ἀντίγραφον
λογαριασµοῦ του.

1333

Σταῦρος Παππᾶ. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον ἀναφορᾶς τοῦ
Ἰωάννου παππά Καλοῦ.

1334

Ἰωάννης παππά Καλός. τῷ ∆ιευθύνεται ἀντίγραφον ἀναφοράς του.

1335

Σταῦρος Παππᾶ. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον ∆ιαµαρτυρήσεως
τοῦ Ἰωάννου παππά Καλοῦ.

1336

Ἰωάννης παππά Καλός. τῷ διευθύνενται ἀντίγραφον τῆς
∆ιαµαρυρήσεώς του.

1337

Γιάννης Πετρογκιώνη, Νικόλαον ∆ραγάτην καί Κυρια.. Κάπελα.
διατάττωνται νά παρουσιασθοῦν ἐνταῦθα.

1338

Ἰωάννης Τζουκαλαδέλης. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς
ἀπαντήσεως τοῦ Νικολάου Μπόν.

1339

Νικόλαος Μπόν. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον δι' ἀπαντήσεώς του
εἰς τήν κατ' αὐτοῦ διαµαρτύρησιν τοῦ Ἰ: Τζουκαλα[δέλη]. /

1340

Κάτοικοι τοῦ χωρίου ∆αλαµανάρας. Ἐναγώµενοι παρά τῶν
ἐνοικιαστῶν διατάττωνται νά ἐκλέξουσιν τρεῖς πληρεξουσίους
χωριανούς των νά παρουσιασθοῦν ἐνταῦθα καί νά ἀπολογηθοῦν.

1341

Ἐπικύρωσις συνυποσχετικοῦ τῶν Γιάνη Χρηστοφόρου καί
Ἀναγνώστου Τασόπουλου.

1342

προσκαλῶνται νά ἀπέλθωσιν εἰς τό Μοναστήριον τοῦ Αὐγοῦ
καί ζιγήζωντες τό ἐν αὐτω λάδι νά ἐπιθέσουν αὐτό εἰς καλά
ἐγγεῖα βουλωνωντές τα, ἐποµένως δέ νά εἰδοποιήσουν τήν
∆ηµογεροντίαν.9

14

15

15
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1548

9 Στην αρχή του κειμένου υπάρχει κενός χώρος· είναι πιθανό να προοριζόταν για την αναγραφή των ονομάτων των ατόμων, προς τα οποία απευθυνόταν η πρόσκληση.
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16

1343

∆οῦκας Κωνσταντίνου. Εὐγνωµονοῦσα ἡ πόλις αὕτη πρός αὐτόν,
τῷ προσφέρη ἐπισήµως µέσον τῆς ∆ηµογεροντίας τήν πρός
αὐτόν εὐγνωµοσύνην της.

1344

Πρός τήν Ἀστυνοµίαν Ναυπλίου. Προσκαλεῖ ἡ ∆ηµογεροντία
ν' ἀποστείλῃ δύω Στρατιώτας εἰς τό χωρίον Λάλουκα διά
νά φέρωσιν ἐνταῦθα τόν ∆ηµήτριον τοῦ Γιάννη, Κώσταν
Κουτρουφίνην καί Γεώργιον Κουτρουφίνην, οἱ ὁποῖοι
προσεκλήθησαν προλαβόντως παρ' αὐτῆς καί δέν ἦλθον.

1345

ἐπικύρωσις δύω συνυποσχετικῶν ἐγγράφων τοῦ Ἀναστασίου
Καπλάνη µετά τοῦ Γαζῆ Καλογιάνη, αἰτουµένων παρ' αὐτῶν διά
τῆς ὑπ' ἀριθµόν 1591: καταχωρισθείσης ἀναφορᾶς των.

1346

Γιαννούλης Φικιώτης. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς κατ' αὐτοῦ
διαµαρτυρήσεως τοῦ Γιαννάκου Τολιόπουλου.

1347

Ἐπικυροῦται τό γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν ἑνός ἐπιτροπικοῦ
ἐγγράφου τοῦ Π: Ζωγράφου10.

1347

Γιαννάκος Τολιώπουλος. Τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς κατά Γ:
Φικιώτη διαµαρτυρήσεώς του.

1348

Πρός τόν Προσωρινόν ∆ιοικητήν Ναυπλίας. Τίθεται εἰς τήν
ἐπίκρισιν τοῦ ∆ιοικητηρίου ἡ Γνώµη τῆς ∆ηµογεροντίας περί
τῶν Γραφικῶν ∆ιακαιωµάτων, τά ὁποῖα ἐνέκρινε νά δίδωνται
πρός οἰκονοµίαν τῶν µισθῶν τῶν ὑπαλλήλων της.

1349

ἐπικύρωσις τοῦ Μαρτυρικοῦ ἐγγράφου περί τῆς περιουσίας
τοῦ Γενναίου Κολοκοτρώνη, ὅτι δηλαδή εἶχεν χωριστήν τήν
περιουσίαν του ἀπό τήν τοῦ πατρός του.

1350

πρός τόν Σταῦρον ∆αβιώτην καί λοιπούς. ∆ιατάττονται ἅµα
λαβόντες τήν ἐπιταγήν τῆς ∆ηµογεροντίας νά παρουσιασθοῦν
ἐνταῦθα ἐπειδή ἔχουν ἐνάγοντα.

1351

Πρός τόν Κ:[ύριον] Ἀθανάσιον Σέκερην τῷ δίδεται κατ' αἴτησίν
του ἐγγράφως ὅ,τι ὁ Παναγ. Τζακήρης ὡµολόγησε ἔµπροσθεν τῆς
∆ηµογεροντίας ταύτης

1352

Πρός τήν Ἀστυνοµίαν Ναυπλίου. Προσκαλεῖται νά πέµψῃ
ἐκτελεστικήν δύναµιν νά συλάβῃ τούς κατοικοῦντας ἐν τῷ χωρίῳ
∆αλαµανάρα, ὡς µή ὑπακούσαντας τήν προτέραν διαταγήν τῆς
∆ηµογεροντίας

1353

∆ιευθύνεται. Ἀντίγραφον ∆ιαµαρτυρήσεως τοῦ Κανέλου Καστόρχη
κατά τοῦ Γ: ∆ιγενόπουλου καί Π: Καντηλόρου, πρός τόν ἴδιον.

18

18

19

19

21

[Περίληψη εγγράφου]

[Αριθµός
εισ/µένου
εγγράφου]

[Φεβρουαρίου]
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10
Η εγγραφή αυτή είναι εμβόλιμη· γι’ αυτό υπάρχουν δύο εγγραφές με τον ίδιο αριθμό
πρωτοκόλλου.
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[21] 1354

[Περίληψη εγγράφου]

∆ιευθύνεται καί ἕτερον πρός τόν Γ: ∆ιγενόπουλον καί Π:
Καντηλόρου, διά τῆς Ἐπαρχιακῆς ∆ηµογεροντίας Καρυταίνης.

1355

Πρός τήν Ἐπαρχιακήν ∆ηµογεροντίαν Καρυταίνης. Ἐγκλείεται
ἀντίγραφον τῆς ∆ιαµαρτυρήσεως τοῦ Κανέλου Καστόρχη κατά
τοῦ Γ: ∆ιγενόπουλου καί Π: Καντηλόρου, τό ὁποῖον προσκαλεῖται
νά διευθύνῃ πρός αὐτούς.

1356

Πρός τήν Ἀστυνοµίαν Ναυπλίου. Προσκαλεῖται νά ἀποστείλῃ
ἐκτελεστικήν δύναµιν νά φέρῃ τόν ποιµένα τοῦ µοναστηρίου τῆς
ἐπάνω Χρέπας καί τόν Κυριάκην ῾Ρωϊνιώτην.

1357

Πρός τόν παππά ∆ηµήτριον Κοστόπουλον. Προσκαλεῖται νά
ἀποστείλῃ δύω τιµίους ἀνους [ἀνθρώπους] νά παχτώσουν11 τήν
εἰς τά χωράφια τῶν Ἀθανασίου Ζέρα καί Ἀνδριανοῦ Τάκαρη
γενηθεῖσαν ζηµίαν παρά τῶν ζώων τοῦ Γιάννη Λιγουριάτη
∆ηµητρίου ῾Ρουµελιώτη, καλογέρου, καί λοιπῶν. /

21

1358

Πρός τόν Ἀναγνώστην Πεβάρδην, καί Μήτρον Πυλήνην.
προσκαλοῦνται νά ἀπέλθουν εἰς τό χωρίον Ἀνηφή νά θεωρήσουν
ἕν χωράφιον τοῦ Γεροµανόλη τό ὁποῖον τινές ἐζηµίωσαν καί νά
εἰδοποιήσουν τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην περί τῆς γενοµένης εἰς
αὐτό ζηµίας.

22

1359

Σταῦρος Παππᾶ. Τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1611: καταχωρησθείσης ἀπαντήσεως του εἰς τήν κατ' αὐτοῦ
διαµαρτήρησιν τοῦ Ἰωάννου παππᾶ Καλοῦ.

1360

∆ιευθύνεται καί ἕν ἕτερον ὅµοιον πρός τόν Ἰωάννην παππά
Καλόν κατ' αἴτησιν τοῦ ἀναφεροµένου.

1361

Ἐπικύρωσις ἑνός ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τοῦ Ἀντωνίου Γιαπιντζή
κατ' αἴτησίν του µέ τήν ὑπ' ἀριθµόν 1613: ἀναφοράν του.

1362

Γιαννάκος Τολιώπουλος. τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς ὑπ'
ἀριθµόν 1610: καταχωρισθείσης ἀπαντήσεως τοῦ Γιαννούλη
Φικιώτη εἰς τήν ὑπ' ἀριθµόν 1346 κατ' αὐτοῦ διαµαρτύρησιν.

1363

Γιαννούλης Φικιώτης. διευθύνεται ὅµοιον καί πρός αὐτόν.

1364

Ὁ Ὀχυρωµατοποιός Κάλανδρος. Προσκαλεῖται νά ὑπάγῃ ὁµοῦ µέ
δύω τέκτωνας νά θεωρήσῃ τάς κατά τήν οἰκίαν τῆς ∆ηµήτρενας
Βαρύκενας προξενουµένας βλάβας καί ἄν ὄντως ἔχῃ καθώς
αὕτη παριστάνει νά ἀποφασίσῃ ἐπιτοπίως περί αὐτῶν καί νά
εἰδοποιήσῃ τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην.

21

[Αριθµός
εισ/µένου
εγγράφου]

[Αριθµός
εγγράφου]

[Φεβρουαρίου]
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11
Αν και το ρήμα «παχτώνω» σημαίνει «ενοικιάζω», στην παρούσα περίπτωση, όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα, έχει την έννοια του «εκτιμώ».
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[Περίληψη εγγράφου]

23

1365

Ἐπικύρωσις τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον ἡ Αἰκατερήνη
Ζωγράφου καί ὁ Περικλῆς Ζωγράφου δίδωσιν εἰς τόν Θεµιστοκλέα
Ζωγράφου διά νά ἀπέλθῃ εἰς ἀντάµωσιν τῶν ἐξαδέλφων των /
παίδων τοῦ Ἰ. Ζωγράφου, καί νά πραγµατευθῇ µετ᾽ αυτῶν τήν
διανοµήν τῆς περιουσίας τοῦ Νικολάου Ζωγράφου.

23

1366

Ἐπικύρωσις τοῦ ἐγγράφου τό ὁποῖον δίδει ἡ Αἰκατερίνη
Ζωγράφου πρός τόν Περικλέα Ζωγράφου ἐγγυουµένη τήν
θέλησιν τῶν ἀνηλίκων τέκνων της.

25

1367

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιεύθυνσις τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 1621
καταχωρισθείσης ἀναφορᾶς τῶν ἐνοικιαστῶν τῶν προσόδων
∆αλαµανάρας κ.τ.λ..

25

1368

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Ἀπαντῶσα εἰς τήν ὑπ' ἀριθµόν
607 προσκλησίν του ἡ ∆ηµογεροντία, προβάλλει ὅτι ἀκούσασα τά
παρά τοῦ Χατζῆ Μηληανου καί τῶν ποιµένων λεχθέντα θεωρεῖ
ὅτι ὑπῆρξε συµφωνία τις µεταξύ τούτων καί θεωροῦσα ἀνά
χείρας τοῦ Χατζῆ Μηχάλιανου ἐπίσηµον ἰδιοκτησίας ἔγγραφον
εὐλαβεῖται νά πράξῃ τι πριν ἀναφερθῇ περί τῆς ὑποθέσεως
ταύτης πρός τό ∆ιοικητήριον, θέλει δέ ἐνεργήσῃ καθ’ ἅς θέλει
λάβη πληρωφορίας.

26

1369

∆. Θεοδωρόπουλος καί Ἀναγνώστης Λιατόπουλος.
Προσκαλοῦνται νά κάµωσιν ἕνα ὀνοµαστικόν κατάλογον ἑκάστου
χωρίου τῶν ∆ηµογερόντων.

1370

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Τῷ διευθύνεται ἡ περί τῆς ἐν
Βάλτῳ γῆς τῆς ∆αλαµανάρας ἔκθεσις.

1371

Ἐπικύρωσις συνυποσχετικοῦ τοῦ Χαντζῆ Πανάγου καί ∆ηµητρίου
Μανουσαλής, κατ' αἴτησιν τῶν ἰδίων µέ τήν ὑπ' ἀριθµόν 1632
ἀναφοράν των.12 /

1372

Ἐπικύρωσις γνησίου τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Ἰωάννου Ἀντωνίου Νίτη.

1373

Ἐπικύρωσις ἐµµαρτύρου τινός τοῦ Γ. Μηχαήλ.

1374

Ἐπικύρωσις ἐπί ἑνός ἐγγράφου πωλητηρίου τοῦ Νικολάου
Σιούτου.

1375

Ἐπικύρωσις ἀντιγράφου συµµαρτιρικοῦ τινός τοῦ Μάρκου
Παβανόπουλου.

1376

Ἐπικύρωσις ἀντιγράφου Βαπτιστικοῦ τοῦ ἰδίου.

1377

∆ηµογεροντία Σύρρας. τῆς ἐγκλείεται ἀντίγραφον τῆς ὑπ'
ἀριθµόν 1630 διαµαρτυρήσεως τοῦ Φ. Γ. Κανελλώπουλου κατά
τοῦ Νίκα καί Ξένου.

26

26

12

Ο ορθός αριθμός πρωτοκόλλου είναι 1633.
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[26] 1378

27

27

28

[Περίληψη εγγράφου]

Φ: Γ. Κανελλώπουλος. Τῷ διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς ὑπ'
ἀριθµόν 1630 διαµαρτυρήσεως του κατά τῶν Νίκα καί Ξένου.

1379

Νίκας καί Ξένος. Τοῖς διευθύνεται ἀντίγραφον τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1630 διαµαρτυρήσεως τοῦ Φ: Γ. Κανελλώπουλου.

1380

Ὀχυρωµατοποιός Κάλανδρος. Τῷ διευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰω.
Ἰατρίδου, Κανέλλου Καστόρχη, Χαντζῆ Νικολάου καί Μανόλη
Πολίτη νά ἐνεργήσῃ κατά τό δίκαιον. /

1381

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. τῷ διευθύνεται ὀνοµατικός
κατάλογος τῶν ∆ηµογερόντων ἑκάστου χωρίου.

1382

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰω:
Ζαφειρόπουλου ὅπως ἐξαιτάσα[σα] νά ἐνεργήσῃ τά δέοντα.

1383

Παππά Παναγιώτης Ἀγγελής. ∆ιατάττεται νά παρουσιασθῇ
αὔριον εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην ἐπειδή ἔχει ἐνάγοντα.

1384

ὅµοίως καί ἡ Σύζυγος τοῦ παππά Γεωργίου Ζήνου.

1385

Ἐπικύρωσις κατ' αἴτησιν τοῦ Εὐστρατίου Γεωργίου ὑπ' ἀριθµόν
1639. Ἐπικυροῦται τό γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς ἑνός ἐµµαρτύρου
του.

1386

Ἐπικύρωσις ἑνός ἑτέρου ἐµµαρτύρου τοῦ ἰδίου.

1387

Τάσος Ταγαρᾶς καί Γιάννης Μποῦνον. Προσκαλῶνται
νά ἀπέλθωσιν ἐπιτοπίως εἰς τό χωράφι τοῦ Μ: Ζέρα καί
θεωρήσαντες τήν εἰς αὐτό γενηθήσαν ζηµίαν νά εἰδοποιήσουν
τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην.

1388

Γαριφαλιά τοῦ Πέτρου Μπουριώτη. τῆς δίδεται ἐπίσηµον
ἔγγραφον µαρτυροῦν τά ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους διατρέξαντα εἰς
τήν µεταξύ της καί Κυπριανοῦ ὑποθέσεως.

1389

Γαριφαλιά [τοῦ Πέτρου Μπουριώτη]. τῆς δίδεται ἀντίγραφον
τῆς µαρτυρίας τήν ὁποίαν ἔδωσεν ὁ Εὐθύµιος µοναχός διά τήν
ὑπόθεσιν της.

1390

Ἐπικύρωσις ἐγγράφου τινός τοῦ ῾Ρίγα Παλαµίδη.

1391

Ἐπικύρωσις ἑνός µαρτυρικοῦ ἐγγράφου τοῦ Γεωργίου ∆ηµητρίου
Γιανούζα.

1392

Οἱ βόσκωντες εἰς τό σύνορον Ἄριας ποιµένες. Προσκαλοῦνται
νά µή ἐνοχλοῦν τούς κατοίκους βόσκωντες εἰς τά σπαρµένα
χωράφια των τά ποίµνια των.
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4

4

[Περίληψη εγγράφου]

1393

Ἐπικύρωσις ἀντιγράφου διαµαρτυρήσεως τῶν ἐννοικιαστῶν τῶν
χωρίων ∆αλαµανάρας καί λοιπῶν τό ὁποῖον δίδεται κατ' αἴτησίν
των, πρός τούς ἐναγοµένους.

1394

ὅµοιο δίδεται κατ' αἴτησίν των τοῖς ἰδίοις.

1395

Κακάνενα. τῆς κατ' αὐτῆς διευθύνεται ἵσον διαµαρτυρήσεως τῶν
ἐνοικιαστῶν τῶν χωρίων ∆αλαµανάρας καί λοιπῶν.

1396

Ἐνοικιασταί τῶν χωρίων ∆αλαµανάρας καί λοιπῶν. τοῖς
διευθύνεται ἵσον τῆς κατά Κακάνενας διαµαρτυρήσεως των.

1397

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. Θέτει ὑπ' ὄψιν του ἡ
∆ηµογεροντία αὕτη τά περί τοῦ καλλιεργηµένου προπολλοῦ
παρά τοῦ Ν: Συµεῶν ἐθν[ικοῦ] χωραφίου

1398

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. τῷ διευθύνεται ὁ περιέχων τήν
κατά καιρόν ληφθεῖσαν ποσότητα τοῦ ἀχύρου ἐκ τῶν χωρίων τῆς
Ἐπαρχίας Ναυπλίου. /

1399

πρός ἅπαντας τούς κατοίκους καί παροίκους τῆς Ἐπαρχίας
Ναυπλίου. εἰδοποιοῦνται ὅτι διορίζεται παιρδιάρης ὁ Ἀναστάσιος
Μπονοπάρτης εἰς τά χρησιµεύοντα διά τό ἱππικό λυβάδια.

1400

Πρός τούς ποιµένας (κατοίκους) καί παροίκους τοῦ χωρίου
Λυγουρίου. ∆ιατάττωνται νά προσέχωσι νά µή ἐµβαίνουν τά
ποίµνια τοῦ ἑνός εἰς τοῦ ἄλλου τά χωράφια καί ἀµπέλια διότι
συγχίζωσι καί τόν ἑαυτόν τους καί τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην.

1401

ἐπικύρωσις ἵσου ἀναφορᾶς τοῦ ∆. Σαχτούρη.

1402

Ἐπικύρωσις ἐµµαρτύρου τοῦ Γιαννάκου Σπυρόπουλου τό ὁποῖον
δίδεται κατ' αἴτησίν του τοῦ ∆ηµητρίου Ἀρσένη.

1403

Πρός τόν ∆ηµογέροντα καί λοιπούς κατοίκους ∆αλαµανάρας.
∆ιατάττωνται νά στείλωσιν µετά τοῦ ἰδίου στρατιώτου δηλαδή
τοῦ ἐπιφέροντος τήν διαταγήν τῆς ∆ηµογεροντίας.

1404

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. ∆ιευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Νικολάου
Παιχνιδιάρι ἵνα ὑποχρεώσῃ τόν ἐναγόµενον κατά τήν
χρεωστικήν του νά πληρώσῃ.

1405

Ἐπικύρωσις ἀντιγράφου τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Π: Μ: ῾Ρόµπινσον. /

1406

Ἐπικύρωσις ἵσου τοῦ ἐγγυητικοῦ, διά τό πλοῖον τοῦ Ν: Ἰατροῦ
Σπετζιώτου, τοῦ Νικολάου Ἰωάννου.

1407

Ἐπικύρωσις ἵσου προσκλήσεως τῆς ∆ηµογεροντίας πρός τόν
λιµενάρχην ἐν ᾗ ἐγκλείει τήν ἀναφοράν τοῦ Π: Μ: ῾Ρόµπινσον.
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[4]

1408

ἐπικύρωσις ἵσου τῆς Ἀναφορᾶς τοῦ λιµενάρχου καταχωρισθείσης
ὑπ' ἀριθµόν 1658.

1409

Ἡγούµενον τοῦ Αὐγοῦ τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάπιον. Προσκαλεῖται
νά παῤῥουσιασθῆ ἐνταῦθα.

1410

Ἐπικύρωσις ἵσου τῆς ὑπ' ἀριθµόν 1652 ἀναφορᾶς τοῦ Ἰωάν.
Μηχαλόπουλου, τό ὁποῖον κατ' αἴτησίν του διευθύνεται τῷ Ν:
Σιούτῳ.

1411

ὅµοιον διευθύνεται κατ' αἴτησίν του τῷ ἰδίῳ.

1412

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. τῷ διευθύνεται ἔκθεσις τις
περί τοῦ ἐν Γλυκιᾴ Βάλτου κειµένου, ὡς µέ τήν ὑπ' ἀριθµόν 1651
πρόσκλησίν του ζητεῖ.

1413

Πρός τήν ἐπί τοῦ Βαλτου Ἐξ[εταστικήν] Ἐπιτροπήν. ἐκθέτει
πρός αυτήν ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη τήν διατρέξασαν περί τούτου
ὑπόθεσιν κατ' αἴτησιν της διά τριῶν προσκλήσεων. /

1414

Ἐπικύρωσις ἐµµαρτύρου τοῦ Παντελή Μοραχάρτζη κατ' αἴτησίν
του ὑπ' ἀριθµόν 1671 καταχωρισθεῖσα διδόµενον πρός αὐτόν
παρά τοῦ Μανώλη Ἀντωνίου

1415

Ἐνοικιασταί τῶν πέρυσι ἐθ[νικῶν] προσόδων. τοῖς διευθύνεται
ἵσον τῆς ὑπ' ἀριθµόν 1670 κατ' αὐτῶν ἀναφορᾶς τῶν
∆αλαµαναριωτῶν.

1416

∆αλαµαναριῶται. [τοῖς διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ' ἀριθµόν: 1670:
κατά τῶν ἄνω διαληφθέντων ἀναφορᾶς των].

1417

Πρός τήν Ἀστυνοµίας Ναυπλίου. τῆς διευθύνεται ἡ ὑπ' ἀριθµόν
1666 ἀναφορά τοῦ Κωνσταντί Σαλονικιοῦ.

1418

Ἰωάννης Γκίκιζας. ∆ιατάττεται νά ἀνακενήση τόν πλησίον του
κείµενον οἰκίσκον εἰς τό χωρίον Παρόρι ὡς καί προλαβόντος
ἐδιετάχθη.

1419

Ἰωάννης Ἠλίου Φλέσσας, τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ἐν τῇ 5
Φευρουαρίου ἀποφάσεως τῆς ∆ηµογεροντίας εἰς τήν µεταξύ του
καί Μικρουλόπουλου ὑπόθεσιν.

1420

Θεόδωρος Παρτζακλώνης. Ἐπικυροῦται ἕν πουλητήριον του
δυνάµει τοῦ ὁποίου πωλεῖ ἕν καΐκιον ἰδικόν του, πρός τόν
Γεώργιον Μιτηλιναῖον Καβαλιέρον.

1421

Πρός τήν Χαντζῆ ∆ηµήτρενα Ἀγαλλοπουλου. προσκαλεῖται νά
δώσῃ τάς / ἀπαιτούµενας πληροφορίας διά τήν Σταµατάκην ἐκ
Τριπολιτζάς τήν πάλαι ποτέ χρηµατήσασαν εἰς αὐτήν δούλη.

1422

Γενική Γραµµατεία τῆς Ἐπικρατείας. τῇ διευθύνωνται τά ἔγγραφα
διά τό πλοῖον τοῦ Π: Μ. ῾Ροµπισόν.
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1423

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. τῇ ∆ιευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰωάννου
Ἰατρίδου ὅπως ἡ Ἀστυνοµία αὕτη ὑποχρεώσῃ τόν ἐναγόµενον εἰς
τήν πληρωµήν τοῦ πρός τόν Ἰ. Ἰατρίδην χρέους του.

6

1424

Ἀθανάσιον ∆αλµᾶτζον, ∆ηµήτριον Ποῦραν καί Προκόπιον
Τζαµουρτζήν. Προσκαλῶνται νά ἀπέλθωσιν εἰς Τζιβέρη καί
ἐξετάσαντες ἄν ἔγινε κἀµµία ζηµία ἀπό ζῶα νά πληροφορήσωσιν
τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην ἑποµένως.

1425

Πρός τόν Εὐστάθιον Ἀντωνίου. ∆ιατάττεται νά ἔλθῃ εἰς τήν
∆ηµογεροντίαν ταύτην ἔχων ἐνάγοντα.

1426

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. τῷ ἐκθέτει ἡ ∆ηµογεροντία
αὕτη τάς περί τῶν ὑδάτων καί ὑδραγωγίων πληροφορίας ἅς ἐκ
τῆς ἐπ' αὐτοῖς ἐπιτροπῆς ἔλαβεν ἐγκλείουσα µάλιστα καί τήν ἵσον
τῆς πρός τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην ἀναφορᾶς της. /

1427

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. τῇ διευθύνεται ἡ ὑπ' ἀριθµόν 1689
ἀναφορά τοῦ Ἰωάννου Ἠλίου Φλέσσα ὅπως καλεσαµένη τούς
ἀναφεροµένους καί λαβοῦσα ἐγγράφως τάς αὐτῶν µαρτυρίας
εἰδοποιήσῃ τήν ∆ηµογογεροντίαν.

1428

Πρός τόν Ἀθανάσιον Βουκόλον Θηβαῖον. ∆ιατάττεται νά
παρουσιασθῇ εἰς τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην ἄνευ ἀναβολῆς
καιροῦ ἔχων ἐνάγοντα τόν Κ. Ντεντή.

1429

Πρός τόν Νικόλαον Ζαβογιάννη. ∆ιατάττεται ὡς ἐπίτροπος εἰς
τά κτήµατα τοῦ Ἀναστασίου Μόνστρα νά παραδώσῃ τό ὀσπήτιον
αὐτοῦ εἰς τήν Εὐγενίαν ἵνα νέµηται πρός ζωοτροφίαν της τά ἐξ
αὐτῆς .

1430

Ἐπικύρωσις ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τοῦ Σ: Μεταξᾶ.
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1431

Ἐπικύρωσις ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τοῦ Γεωργ: Καυκύλη.

1432

Ἐπικύρωσις ἑνός πωλητηρίου τοῦ Ἀποστόλη Γουναρόπουλου διά
τό ὀσπήτι του τό ὁποῖον πέµπει πρός τόν Ν: Γουναρόπουλον.

1433

Ἐπικύρωσις Γνησιότητος ὑπογραφῆς τοῦ Νικολάου
Παναγιωτόπουλου /

1434

Ἐπικύρωσις γνησιότητος ὑπογραφῆς τοῦ Ἁγίου Κορίνθου
κατά τό ἐγκλειόµενον παρά τοῦ Ἀγγελή Τριαντόπουλου εἰς
τήν ὑπ' ἀριθµόν 1691 ἑµµάρτυρον ὑπογεγραµµένον ἀπό τούς
ἑξῆς πολίτας Β: Χρηστόπουλον Παναγ: Κοκαλιάρην, Ἰωάννην
Ζωϊόπουλον, καί Γ. Κοντόσταυλον.

1435

Ἐπικύρωσις γνησιότητος ὑπογραφῶν τινός ἑµµαρτύρου τοῦ
Ἰωάννου Η. Φλέσια.

1436

-
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1437

Κανέλλος Καστόρχης. τῷ ἐγχειρήσθη ἀντιδιαµαρτύρησις τῶν
ἀπό Καριταίνης Γεωργίου ∆ιγενόπουλου καί Παναγ: Καντιλόρου
διευθυνοµένης παρά τῆς Ἐπαρχιακῆς ∆ηµογεροντίας Καρυταίνης
µέ τήν ὑπ' ἀριθµόν 1708: πρόσκλησίν της.

1438

Ἐπικύρωσις γνησιότητος ὑπογραφῶν τινός ἑµµαρτύρου τοῦ
Κωνσταντίνου Στεριώπουλου.

1439

ὅµοιον τοῦ ἰδίου.

1440

ὅµοιον τοῦ ἰδίου.

1441

Πρός τούς ∆ηµογέροντας καί προκρίτους ὅλων τῶν χωρίων
τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου εἰς τόν κάµπον. ∆ιατάττωνται νά
καταγράψωσιν τάς ψυχάς ἕκαστος τοῦ χωρίου του.

1442

ὅµοιον πρός τούς ∆ηµογέροντας καί Προκρίτους τῶν χωρίων
Κάτω Ναχαγέ καί Ἤρι ὁµοίως καί πρός τούς Ἡγουµένους τῶν
Μοναστηρίων.

1443

ὅµοιον πρός τούς ∆ηµογέροντας καί Προκρίτους τῶν
∆ραπανοχωρίων καί Κάντιας. /

1444

Ἐπικύρωσις ἑµµαρτύρου τινός τοῦ Χρηστοδούλου Χαντζί
Ἰωάννου.

1445

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. τῷ διευθύνονται αἱ περί
τῶν µεσεγγυηθέντων παρά τοῦ Χ: Λόντου 300: ταλλήρων
πληροφορίαι.

1446

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. τῇ ∆ιευθύνεται ἡ ἀναφορά τοῦ Σακελαρίου
Κακάνι ἵνα ὑποχρεώσῃ τόν ἐναγόµενον νά παραχωρήσῃ τό
χωράφιον τοῦ Σακελαρίου.

1447

Ἐπικύρωσις γνησιότητος τῶν ὑπογραφῶν ἑνός πωλητηρίου
ἐγγράφου τό ὁποῖον δίδωσι Κωνσταντίς Τραπόζος καί Γ:
Νικολάου πρός τόν Ἀντώνιον Β: ∆ρίτζα.

1448

Πρός τόν Ἀθανάσιον Γγοῦµα. ∆ιατάττεται νά παῤῥησιασθῇ εἰς
τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην ὡς ἐναγόµενος.

1449

Πρός τόν Θεόδωρον Παναγιωτόπουλον Πατραῖον. ∆ιατάττεται νά
παῤῥησιασθῇ ἐνταῦθα ὡς ἐναγόµενος.

1450

Ἐπικύρωσις ἑπιτροπικοῦ τινός τοῦ Σπύρου παππά
Ζαφειρόπουλου. /

1451

Τζἐρτος Ἰωαννούσης τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ' ἁριθµόν 1726:
ἀναφορᾶς τοῦ Ἰωάννου Ν: Λιώση.

1452

Ἰωάννης Πετρόπουλος. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1726: ἀναφορᾶς τοῦ Ἰωάννου Ν: Λιώση.
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[13] 1453

Ἰωάννης Ν: Λιώση. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ’ ἀριθµόν 1726:
ἀναφορᾶς του.

1454

Λάζαρος Κιάφφας καί Ἠλίας Ἀσηµακόπουλος. τοῖς διευθύνεται
ἵσον ἀναφορᾶς τοῦ Ἀναστασίου Ἀναστασάκη.

1455

Λουκᾶς Χ: παππά ∆οῦκα. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1725: ἀναφορᾶς τοῦ Α: Ἀναστασάκη.

1456

Ἀναστάσιος Ἀναστασάκης. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1725: κατά Λουκᾶ παππά ∆οῦκα ἀναφορᾶς του.

1457

Ἐπικύρωσις ἐγγυητικοῦ ἐγγράφου τοῦ Γεωργίου Χαντζί Κοτζάκη.

1458

Ἐπικύρωσις ἵσου τινός γράµµατος τό ὁποῖον στέλλουν εἰς Αἴγινα
τοῦ Κρήτου Ἀντωνιάδου οἱ Γεώργιος Νικολάου καί Κωνσταντῖνος
Τραπόζος. /

1459

Ἐπικύρωσις ἵσου γράµµατος τινός τό ὁποῖον στέλλουν οἱ Γ:
Νικολάου καί Κ: Τραπόζος πρός τόν εἰς Αἴγινα Κωνσταντῖνου
Μπασκλαβάνη.

1460

Ἐπικύρωσις γνησιότητος ὑπογραφῆς µιᾶς ἐπιστολῆς τήν ὁποίαν
στέλλουν οἱ Γ. Νικολάου καί Κ: Τραπόζος πρός τόν εἰς Αἴγινα
Ἀντωνιάδη.

1461

Ἐπικύρωσις ὁµοίως τήν ὁποίαν στέλλουν οἱ ἴδιοι πρός τόν ἐν
Σάµῳ Κωνσταντῖνον Μπασκλαβάνον.

1462

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίου. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς
ὑπ' ἀριθµόν 714: ἀναφορᾶς τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης πρός
τήν Α[ὐτοῦ] Ε[ξοχότητα]τόν Κυβερνήτην κατά προφορικήν του
αἴτησιν.

1463

Προσωρινός ∆ιοικητής Ναυπλίας. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ'
ἀριθµόν 719: ἀναφορᾶς τῆς ∆ηµογεροντίας αὕτης πρός τήν
αὐτοῦ Ἐξοχότητα τόν Κυβερνήτην κατά προφορικήν του αἴτησιν.

1464

∆ηµογέροντες τῆς Νέας Ἐπιδαύρου. συνοδεύοµεν µίαν γραφήν
τινῶν Γάλλων ἀπό Κόρινθον καί Καλαµάκι πρός τόν Ἀπόστολον
παππά Ζώγλουν διερµηνευτήν των ἐλθόντων ἀπό Κόρινθον εἰς
Καλαµάκι καί ἀπό ἐκεῖ ἐδῶ.

1465

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. τῇ διευθύνεται ἀναφορά τοῦ Ἀγγελῆ
Νικολάου ὅπως ὑποχρεώσῃ τόν ἐναγόµενον εἰς τήν ἀπόδωσιν
τοῦ χρέους του. /

1466

Λ. Γιαννουκόπουλος, Ἰω: Ἰατρός, Ἰω: Ἠλιόπουλος, Στ: παππά
Ἀλεξώπουλος, καί Γ: Ἀδάµης. τοῖς ∆ιευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ'
ἀριθµόν: 1747: κατ' αὐτῶν διαµαρτυρύσεως τοῦ Νικολάου
Γαλανόπουλου.
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[15] 1467
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Νικόλαος Γαλανόπουλος. τῷ διευθύνεται ἵσον τῆς ὑπ' ἀριθµόν:
1747: κατά τῶν ἄνω διαληφθέντων διαµαρτυρύσεώς του.

1468

Ἀριστοµένης Κουβαρᾶς. Ἐπικυροῦται ἕν ἑµµάρτυρόν του.

1469

Νταγρές καί υἱός τοῦ Κωνταντίτζι. ∆ιατάττωνται νά
παῤῥησιασθοῦν ἐνταῦθα.

1470

Ἐπικύρωσις τινός ἐνοικιαστικοῦ ἐγγράφου τοῦ Γ: Μ:
Ἀντωνόπουλου τό ὁποῖον δίδεται τῷ Κυριαζῇ Καστρίτῃ.

1471

Ἐπικύρωσις ἑνός ὁµοίου τό ὁποῖον δίδεται τῷ Γ: Μ:
Ἀντωνοπούλῳ.

1472

Ἐπικύρωσις ἵσου τινός πωλητηρίου Μύλου τῶν Ἀγγελή
Νικολάου καί Ἀναστασίου Λουλόπουλου.

16

1473

Ἀστυνοµία Ναυπλίου. τῇ διευθύνεται ἡ τοῦ Ἀνανία Ἰωάννου
ἀναφορά ὅπως ἐξετάσασα τά ἐν αὐτῇ ἀποδώση τό δίκαιον /

16

1474

Ἐπικύρωσις ἑµµαρτύρου τινός τοῦ Κωνστ: παππά Ἰωαννούση τό
ὁποῖον δίδει τῷ Κωνσταντίνω Στεριόπουλω.

1475

Φότιος Συλαϊδής καί Προκόπιος Σαρδέλης. Προσκαλῶνται
ἐγκλείωντές τοις καί τήν ἀναφοράν τοῦ Ἰωάννου Εὐσταθίου πρός
τό ∆ιοικητήριον ὑπ' ἀριθµόν: 426: νά θεωρήσουν τήν µεταξύ τοῦ
διαληφθέντος Εὐσταθίου καί Σταϊκου καθ’ ἅς ὁδηγίας λάβωσιν
παρά τῆς Εὐγενίας του τοῦ ∆ιοικητοῦ.

1476

Αος Φρούραρχος τῆς Ἄργολίδος Ἐϊδέκ. Προσκαλεῖται νά
ἐµποδίζῃ ὅσα χρήµατα ἔχει νά λάβῃ ὁ Ἠλίας Καρέγλης κατά τήν
ἐπισυναπτόµενην εἰς ἀντίγραφον ἀναφοράν τῶν ῥαπτόντων τάς
τοῦ τακτικοῦ στρατεύµατος ἐνδυµασίας.

1477

Ἐπικύρωσις γνησιότητος ὑπογραφῶν τινός ἑµµαρτύρου τοῦ Ν.
Πονηρώπουλου.

1478

∆ηµογεροντία Ἄργους. Ἀπαντᾷ ἡ ∆ηµογεροντία αὕτη εἰς τάς δύω
προσκλήσεις της ὑπ' ἀριθµόν: 1740: καί 1763:

1479

∆ηµογεροντία Ἄργους. τῇ ἐγκλείεται ἀντίγραφον τῆς ὑπ' ἀριθµόν
1751: ἀναφορᾶς τῆς Ἀσηµῖνας Σπύρου.
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ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Εξερχόμενη αλληλογραφία. Λυτά έγγραφα.
Αλληλογραφία1.

3.2.1

1
Ειδοποίηση της Δημογεροντίας
πρoς τον Έκτακτο Επίτροπο Ἀργολίδας

Ναύπλιο
13 Αυγούστου 1828

Παραλαβή - παράδοση «πολεμικών υλών»
3.2.1.1 (1.3.1)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 316 Χ 210

ἀριθμός 162:2
Ἑλληνική Πολιτεία.
Πρός τόν κατά τό τμῆμα τῆς Ἀργολίδος ἔκτακτον ἐπίτροπον.
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
τό ἐγκλειόμενον ἔγγραφον διά τήν Εὐγένειαν Σας τοῦ Ἐκτάκτου τῶν Δυτικῶν
Σποράδων Ἐπιτρόπου χθές ἐλάβομεν (ημίκλειστον) σχεδον ἀνοικτον. τοῦτο συ1 Τα χειρόγραφα αυτά αποτελούσαν τα σχέδια των επισήμων εγγράφων. Η γραφή είναι
πρόχειρη και υπάρχουν πολλές διαγραφές και συμπληρώσεις λέξεων ή και ολόκληρων φράσεων, με αποτέλεσμα η ανάγνωσή τους να ενέχει δυσκολίες. Αναλυτικότερα, ο Γραμματέας
της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου ή κάποιος από τους Δημογέροντες συνέτασσε το
σχέδιο εγγράφου. Στη συνέχεια γινόταν διορθώσεις ή συμπληρώσεις από τους Δημογέροντες.
Το διορθωμένο κείμενο αντιγραφόταν από τον αρμόδιο υπάλληλο (αντιγραφέα) και, αφού υπογραφόταν από τους Δημογέροντες, σφραγιζόταν και αποστελλόταν. Το σχέδιο του εγγράφου
δεν υπογραφόταν και παρέμενε στο αρχείο της Δημογεροντίας. Βεβαίως, το επίσημο έγγραφο
ήταν πιο επιτηδευμένο και καλογραμμένο. Υπενθυμίζουμε ότι οι εντός παρενθέσεων λέξεις ή
φράσεις έχουν διαγραφεί από τον συντάκτη του εγγράφου.
2 Πρόκειται για τον αριθμό πρωτοκόλλου του εξερχομένου εγγράφου. Αυτοί οι αριθμοί σημειώνονται στη στήλη των εξερχομένων εγγράφων του πρωτοκόλλου των εισερχομένων (βλ.
φ. 2.1.2), όπου μπορεί κανείς να δει και το εισερχόμενο έγγραφο που προκάλεσε την ενέργεια.
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νοδεύει διαφόρους πολεμικάς ὕλας, τάς ὁποίας εἰς περιλαβήν Σας ἐνταῦθα μετεκόμισαν δύω πλοιάρια ἀπό Ὕδρας κατά τήν ἐγκλειομένην σημείωσιν. τάς ὕλας
ταύτας ὁδηγηθέντες ἀφ’ ὅσα κατά τήν ὁμολογίαν τοῦ ἀστυνόμου ἐπράξατε καί δι’
ἄλλας προλαβόντως ἀποσταλλείσας πρός ὑμᾶς προσκαλέσαμεν τόν Γραμματέα
τοῦ α.΄ φρουράρχου τοῦ τμήματος κύριον Π. Ποῦλον νά τάς παραδεχθῇ καί νά
τάς ἀποθέσῃ εἰς τάς ἐθνικάς ἀποθήκας, ὡς ἡ σημείωσις τοῦ ἐκτάκτου τῶν Δυτικῶν Σποράδων Ἐπιτρόπου διαλαμβάνει.
Ὁ Κύριος Ποῦλος παραδεχθείς ταύτας μᾶς ἔδωκε τήν ἀπαιτουμένην ἀπόδειξιν
διά τῆς ὁποίας ὁμολογεῖ ὅτι παρέλαβε τά κατά τόν ἐσωκλειόμενον κατάλογον
πολεμοεφόδια ἀνελλιπῶς.
(Εἰδοποιοῦντες τοῦτο παρακαλοῦμεν νά μᾶς εἴπετε ἄν καλῶς ἐπράξαμεν). μένομεν δέ μ’ ὅλην τήν ὑπόληψιν.
τῇ 13: Αὐγούστου: 1828
Ἐν Ναυπλίῳ
Οἱ Δημογέροντες
Ὁ προσωρινός Γραμματεύς
[στο κάτω μέρος του εγγράφου και στο νώτο, με άλλο χέρι]

Σᾶς διευθύνομεν ἔτι καί ἕτερον ἔγγραφον τοῦ αὐτοῦ ἐκτάκτου τῶν Δυτικῶν Σποράδων ἐπιτρόπου τό ὁποῖον ἐσυντρόφευεν τήν ἀκόλουθον/ Νομισματοκοπτικήν
μηχανήν συνισταμένη εἰς τρεῖς τροχούς, εἰς ἕν κινητήρα, ὅλα σιδηρά, εἰς δύω
πιεστήρια καί εἰς ἕν κυτίον ἐσφραγισμένον μέ ἄλλα παρόμοια ἐργαλεῖα. καί δι’
αὐτάς τάς μηχανάς ὡς καί διά τά πολεμοεφόδια εἰδοποιήσαμεν περί τῆς εὐοδόσεώς των ἐγκαίρως τόν ἐκτακτον τῶν Δυτικῶν Σποράδων ἐπίτροπον.

2
Επιστολή της Δημογεροντίας
πρoς τον Αναγν. Λιατόπουλο

Ναύπλιο
χ.χ.

Διαταγή για να παρουσιαστεί ὁ Αναγν. Λιατόπουλος
έξω από την Πόρτα της Ξηράς για να ερωτηθή3
Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 210 Χ 158 . Μυόβροτο.

3.2.1.2 (1.3.2)

ἀριθμός 167.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου πρός τόν Ἀναγ. Λιατόπουλον. διατάσεται ἅμα λάβει τήν παρούσαν διαταγήν νά ἔλθη ἔξωθεν
τῆς πόρτας τῆς ξηρᾶς ἐπειδή καί χρειάζεται ν’ ἐρωτηθῇς. πρόσεξεν μήν/ λήψης διότι παρακούσας, θέλεις παιδευθῆς αὐστηρῶς καί συλλογίσθητι.
3 Ο συντάκτης του παρόντος σχεδίου εγγράφου αρχικά χρησιμοποίησε λέξεις και εκφράσεις
που καθιστούσαν το ύφος και το περιεχόμενο του εγγράφου αυστηρότερο. Στη συνέχεια, όμως,
είτε τις διέγραψε είτε τις αντικατέστησε με ηπιότερες.
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3
Αναφορά της Δημογεροντίας
προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
16 Αυγούστου 1828

Αναγγελία πεπραγμένων
Σχέδιο εγγράφου. Δίφυλλο, 316 Χ 206. Μυόβροτο.

3.2.1.3 (1.3.3)

1828
ἀριθμός 197.
τήν 16: Αὐγούστου 1828
Ἐν Ναυπλίῳ. Πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα ἔκτακτον ἐπίτροπον.
οἱ Δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου.
Μελετοῦντες μετά προσοχῆς τάς εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμόν 1422. διαταγήν Σας ἐνδιαλαμβανομένας ὁδηγίας χρέος μας νομίζομεν νά Σᾶς ἀναγγείλωμεν καί ὅσα ἄχρι τῆς
ὥρας ἐπράξαμεν. κατεγινόμενοι οὐσιωδῶς εἰς τήν διατήρησιν τῆς ἐπικρατούσης
ἡσυχίας καί εὐταξίας, ἐξεδώσαμεν μετά τήν ἀναχώρησίν Σας, τάς ἐσωκλεισμένας
εἰς ἀντίγραφον προκηρύξεις διά τῶν ὁποίων ἐσυγκαλέσαμεν τούς πολίτας καί ἐπαρχιώτας κατά χρέος εἰς τό πείθεσθαι τῇ Σεβαστῇ κυβερνήσει καί τοῖς ἀνωτέροις./
προσεκαλέσαμεν τόν κύριον Ἰωά[ννην] Σαπουντζάκην διά νά πληρώση πόρον τά κατά τήν χρεωστικήν ὁμολογίαν γρόσια 15.300, εἰδοποιοῦντες αὐτόν ὅτι
σήμερον ἐκπνέει ἡ αὐτῆς προθεσμία. τό αὐτό ἐπράξαμεν καί πρός τόν Παναγ.
(Τζόγκαν) Γκίκαν διά τήν καταβολήν τῶν 300 διστήλων, μένοντες νά Σας ἀναφέρομεν ἑπομένως τήν αὐτῶν σύναξιν. χθές εὐχαρίστως ἐλάβομεν καί τό παρά τῆς
πανευγενείας Σας στελλόμενον πλοῖον περιεκτικόν διαφόρων ἐγγράφων. καί τά
μέν πρός τούς ἐκτάκτους ἐπιτρόπους ἐσυστήσαμεν ὡς παραγγελλόμεθα εἰς τόν
ἀστυνόμον Τριπολιτζάς διά νά τά ἀποστείλῃ ὅπου ἀνήκει, τά δέ πρός τόν προσωρινόν Διοικητήν τῆς Κορίνθου σήμερον διευθύνομεν ἐκεῖσε συνωδευόμενα μέ
ἔγγραφόν μας. ὡσαύτως διευθύνομεν καί τά πρός τήν ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ἄργους. πρόθυμοι εἴμεθα κατά τήν ὑπ’ ἀριθμόν 1432 νά προσκαλέσωμεν τούς
ἐνοικιαστάς τῶν χωρίων Ἄρειας καί Κοφινίου καί νά τούς συμβιβάσωμεν κατά
τό δίκαιον μέ τούς διαφερομένους αὐτῶν Κναφεῖς καί Κεραμεῖς (ἐννοεῖται κατά
τήν ὑπ’ ἀριθμόν 14314 ἐγκύκλιον) προσέχοντες νά μήν ἀδικηθῇ κανείς ἐξ αὐτῶν.
ὡς κατεργημένους θέλομεν ἐκλαμβάνει εἰς τό ἑξῆς κατά τήν ὑπ’ ἀριθμόν 1431
ἐγκύκλιον διαταγήν Σας τόν περί βοσκήματος καταργηθέντος παρά τῆς ἐθνικῆς
Συνελέυσεως Νόμον. (ἕτοιμοι) πρόθυμοι εἴμεθα τοῦ νά συνεπισκευθῶμεν μετά
Στον φ. 2.1.1, αριθμός εγγραφής 252, η σχετική με το θέμα εγκύκλιος φέρει τον αριθμό
1432.
4
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τῶν στρατηγῶν Νότη καί Φωτομάρα τό εἰς τάς ἀποθήκας παξιμάδι πρός τούς ὁποίους καί ἐγχειρίσαντες τήν πρόσκλησίν Σας καί τήν διαταγήν τῆς α.[ὐτοῦ] ἐξοχ.
[ότητος] τοῦ Σεβαστοῦ κυβερνήτου τούς ἐπροσκαλέσαμεν/ νά συσκεφθῶμεν εἰς
ἐνερ[γει]αν τῆς ταύτης παραγγελίας τῆς Σεβαστῆς κυβερνήσεως. ὡς μέ τήν ὑπ’
ἀριθμόν 1436 διατασσόμεθα θέλομεν φροντίσει νά γενῆ ἀκριβής ἐκτίμησις παρά
τοῦ ὀχυρωματοποιοῦ κυρίου Α. Καλάνδρου εἰς τά ὅσα προτείνει ὅτι ἐξώδευσεν
εἰς ἐπισκεύασιν τῆς οἰκίας εἰς τήν ὁποίαν κατοικεῖ ὁ ἀναφερόμενος κυριος Σταματέλος Ἀντωνόπουλος πρός τόν ὁποῖον θέλομεν δώσει τ᾽ ἀνῆκον ἐνδεικτικόν
λαμβάνοντες εἰς σημείωσιν καί τήν ἡμέραν καθ’ ἥν ἐκατοίκησεν εἰς αὐτήν ὡς ἡ
αριθμός 1440 διαταγή Σας μας ὑπαγορεύει.
Θέλομεν φροντίσει νά ἐνεργηθῆ κατά πνεῦμα καί γράμμα ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 1353
ἐγκύκλιος διαταγή, διά τῆς ὁποίας μᾶς παραγγέλλεται νά συνάξωμεν τό ἐθνικόν
δικαίωμα εἰσπρατόμενον ἀπό τῶν ἐθνικῶν καί ἰδιόκτητων ἀμπέλων τῆς ἐπαρχίας· ὡς θέλομεν καταγράψει τά καλλιεργημένα καί καλλιεργητά.
Ἤδη διασημειοῦντες Σας, ὅτι χαίρει ἡ πόλις αὕτη εὐταξίαν καί ὑγείαν Σᾶς ἀποστέλλομεν τά ἐπισυναπτόμενα τά ὁποῖα ἀνά χεῖρας ἔχομεν ἔγγραφα. μένομεν
μέ τό ἀνῆκον Σέβας.
οἱ Δημογέροντες
ὁ Προσωρινός Γραμματεύς

4
Αναφορά των Δημογερόντων της Επαρχίας Ναυπλίας
προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
17 Αυγούστου 1828

Ζητούνται οδηγίες σχετικά με το χρέος του Χ. Παπαδόπουλου
προς τη Θ. Ταμπακόνυμη
3.2.1.4 (1.3.4)

Σχέδιο εγγράφου. Δίφυλλο, 316 Χ 212

1828
πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα ἔκτακτον ἐπίτροπον.
ἀριθμός 203:
οἱ δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίας.
τήν 17 Αὐγούστου 1828.
ἐν Ναυπλίῳ.
εἰς ἐνέργειαν τοῦ μεσεγγυήματος τό ὁποῖον ἔκαμεν ὁ κύριος Προκόπιος Παππαθεοδωρόπουλος διά τῆς ἐκτάκτου ἐπιτροπείας, .... του ὅσα ἀνῆκον εἰς τήν κυρίαν
Θ. Ταμπακόνυμφην πηγάζοντα ἀπό χρέος τοῦ κυρίου Χ. Παππαδόπουλου εἰς
αὐτήν, προσκαλέσαμεν κατά τήν ὑπ’ διαταγήν Σας5, τόν κύριον Σ. Σπιλιοτόπου5

Ο αριθμός της διαταγής δεν έχει γραφεί.
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λον, διά νά καταθέσῃ εἰς τήν Δημογεροντίαν, ὅσα ἐλάμβανεν διά λογαριασμόν
τῆς κυρίας Θ. Ταμπακόνυμφης, ὡς προσκαλέσαμεν καί τόν κύριον Χ. Παππαδόπουλον, διά νά καταθέσῃ καί αὐτός τά ἐναπολείποντα εἰς ἐξόφλησιν τοῦ πρός
τήν ( κυρίαν Θ. Ταμπακόνυμφην ) ἰδίαν χρέους του.
ὁ μέν κύριος Σ. Σπιλιοτόπουλος μέ τήν καταχωρισθείσαν ὑπ’ ἀριθμόν ---προβάλλει, ὅτι περέδοκεν εἰς αὐτήν τά ὅσα διά λογαριασμόν της ἐλάμβανεν ἀπό τόν
χρεώστην Χ. Παππαδόπουλον.
ὁ δέ κύριος Χ. Παππαδόπουλος κατέθεσεν εἰς τήν Δημογεροντίαν τά ἐναπόλοιπα τοῦ ἀριθμού γρόσια 208 καί ἔγινεν ἡ ( ἀναγκαία ) ἐξώφλησις τῆς χρεωστικῆς του ὁμολογίας, ὡς ἐδόθη δι’ αὐτοῦ τό ἀνῆκον ἐνδεικτικόν ἐνδιαλαμβάνον
τήν αὐτήν μεσεγγύησιν εἰς τήν κυρίαν Θ. Ταμπακόνυμφην, ἡ ὁποία προσκαλεσθείσα διά νά καταβάλῃ τά ὅσα παρά τοῦ κυρ. Σ. Σπιλιοτόπουλου ἔλαβεν, δέν
κατεπείσθη προτείνουσα ὅτι τά ἐξώδευσεν εἰς ἀνάγκην της.
ἀναφέροντες τά ὅσα περί αὐτοῦ τοῦ μεσεγγυήματος ἐνεργήσαμεν περιμένομεν ὁδηγίαν Σας τί εἰς τό ἑξῆς νά πράξωμεν.

5
Διαβιβαστικό της Δημογεροντίας
προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
26 Σεπτεμβρίου 1828

Αποστολή ναυτιλιακών εγγράφων προκειμένου να λάβει
ο πλοίαρχος Κωνστ. Καραχάλιος το δίπλωμα του πλοίου του
3.2.1.5 (1.3.5)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 479.

τήν 26 7βρίου 1828.
Ἐν Ναυπλίῳ.
Πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα ἔκτακτον ἐπίτροπον.
Διευθύνοντες τά ἀπαιτούμενα τῆς Ναυτιλίας ἔγγραφα ἐξαιτούμεθα ὅπως δι’
αὐτῶν λάβει ὁ ἐρχόμενος πλοίαρχος Κωνστ. Καραχάλιος τό ἀνῆκον διά τό πλοιάριον του ὀνομαζόμενον Ἀπεργοῦλα Δίπλωμα.
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6
Διαβιβαστικό της Δημογεροντίας
προς τη Δημογεροντία Πραστού

Ναύπλιο
27 Σεπτεμβρίου 1828

Κοινοποίηση εγγράφου προς τον Κωνστ. Πέτρου
3.2.1.6 (1.3.6)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 482.

τήν 27. 7βρίου 1828.
εν Ναυπλίω.
πρός τήν Δημογεροντίαν τοῦ Πραστοῦ.
τό ἐπισυναπτόμενον παρακαλεῖται νά κοινοποιήσῃ πρός τόν κύριον Κωνστ.
Πέτρου, περί τήν παραλαβήν καί κοινοποίησιν τοῦ ἰδίου νά ἔχωμεν ἀπάντησιν.

7
Δηλοποίηση της Δημογεροντίας

Ναύπλιο 27 Σεπτεμβρίου 1828

Ευχαριστήριο προς τον οχυρωματοποιό Α. Κάλανδρο
για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πόλη
3.2.1.7 (1.3.7)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 209

ἀριθμός 484.

τήν 27. 7βρίου 1828.
εν Ναυπλίω.
ἑλληνική πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Δηλοποιεῖ
ὅτι ὁ κύριος Α. Κάλανδρος ὡς ὀχυρωματοποιός καί ἀρχιτέκτων, καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς ἐνταῦθα εἰς τήν Δημοσίαν ταύτην ὑπηρεσίαν διαμονήν του, ἀνεδείχθη
ἐπαξίως ὧν ἐπαγγέλεται, ὥστε ἐπιμελῶν χωρίς ......... δίψαν καί τά ὑδραγωγεῖα
τῆς πόλεως ταύτης κατέστησεν εἰς ἐντελῆ κατάστασιν, καί τά πρό καιροῦ κεκλεισμένα ὑπονόμια καθαρίσας κατέστησεν αὐτά εὐχρηστα διά τήν καθαριότητα τῆς
πόλεως, ὡς καί τάς οἰκοδομάς κατά συμμετρίαν, καί πλάτησιν τῶν δημοσίων
δρόμων ἐπιδιόρθωσεν.
ἡ πόλης αὕτη θέλουσα νά τοῦ ὁμολογήσῃ ἀπό τό μέρος της τάς ἀνήκουσας
χάριτας διά τῆς ( Δημογεροντίας ) Κοινότητος ταύτης, ἐγχειρίζει πρός τόν ἴδιον
τό παρόν εἰς ἔνδειξιν ευχαριστήριον.
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8
Ἐγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Συνταγματάρχη Βικέντιο Πίζα,
Πολιτάρχη Ναυπλίου

Ναύπλιο
27 Σεπτεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία για την «ἰδιόρρυθμη» συμπεριφορά
του Κόμητα Πέτρου, Συνταγματάρχη του Πυροβολικού,
προς το Γραμματέα της Αστυνομίας Π. Χρηστόπουλο
3.2.1.8 (1.3.8)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 209

ἀριθμός 487.

τήν 27 7βρίου 1828.
εν Ναυπλιω.
ἑλληνική πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
πρός τόν Κύριον Συνταγματάρχην Βικέντιον Πίζαν πολιτάρχην Ναυπλίου.
παράδοξον τῇ ἀληθείᾳ μᾶς ἐπαρουσιάσθη σήμερον τό κίνημα τοῦ Συνταγματάρχου τῶν πυροβολικῶν Κόμητος κυρίου Πέτρου, ὁ ὁποῖος χωρίς νά διευθυνθῇ
διά τακτικῆς ὁδοῦ ( μέ τό δικαίωμα τοῦ ἔτζι θέλω ) πολιορκεῖ σήμερον ἰδιοῤῥύθμως τόν οἰκίσκον τοῦ εἰς δημοσίαν ὑπηρεσίαν καί πολιτικοῦ ὑπαλλήλου τῆς
Σεβαστῆς κυβερνήσεως Γραμματέως τῆς ἀστυνομίας κυρίου Παναγιώτου Χρηστοπουλου. (τοῦ ὁποίου ἀναρμόστως ἀδικεῖ μέ αὐτό τό ............. σημαντικά τήν
ὑπόληψιν ἐνῶ ἡ Γενναιότης του δέν ἔχῃ ἄν δέν ἀπατώμεθα κανέν διοικητικόν
ἔνδυμα δυνάμει του ὁποίου νά κακοποιῆ τόν πολίτην καί ὑπάλληλον τοῦτον). ἄν
ὁ Κύριος Κόμης Πέτρος ἔχει χρείας οἰκιδίου ἔπρεπε νομίζομεν νά τό ζητήσῃ ὅθεν
ἀνήκει, χωρίς νά ζητήσῃ ν’ ἀποδιώξῃ τοῦ ὁποίου κατοικεῖ οἰκιδίου ὁ ὑπάλληλος
τῆς ἀστυνομίας. δυσκολευόμενοι νά πιστεύσωμεν ὅτι ἡ Γεναιότης του ὁ Κύριος
Κώμης ἐφέρθη οὕτω κατά τοῦ ὑπαλλήλου τῆς ἀστυνομίας σᾶς προσκαλοῦμεν
κύριε ( δυνάμει τοῦ ἐπαγγέλματός Σας) νά ὡμιλήσετε τόν Συνταγματάρχην Κύριον Πέτρον νά παύσῃ νά παρενοχλῆ τόν γραμματέα τῆς ἀστυνομίας ὁ ὁποῖος
δικαιωματικῶς καί δι’ ἀδείας κατοικεῖ τό οἰκίδιον τοῦτο.
ἀναμένοντες τήν ἀνήκουσαν ἐπιδιώρθωσιν περιμένομεν τήν ἀπό μέρους Σας
ἐνέργειαν.
τήν 27 7βρίου 1828. ἐν Ναυπλίω.
οἱ Δημογέροντες
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
		
Παναγ. Βάρβογλης
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9
Αναφορά της Δημογεροντίας
προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
27 Σεπτεμβρίου 1828

Πρόταση προκειμένου να προτιμηθεί ο προσφερόμενος τόπος
κοντά στην Πύλη της Ξηράς αντί του ήδη χρησιμοποιούμενου
εργαστηρίου από Δημόσια Υπηρεσία
3.2.1.9 (1.3.9)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 205

491

τήν 27 7βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίω.
Πρός τόν ἔκτακτον Ἀργολίδος ἐπίτροπον.
εἰς ἀνάπαυσιν τοῦ ἔσωθεν ἀναφερομένου πολίτου ἐσυγκατατέθημεν αὐτοπρόσωποι οἱ ἴδιοι εἰς το ..... νά ἐπισκεφθῶμεν καί παρατηρήσωμεν μετ᾽ εὐστοχίας
καί τό σιμά τῆς Πύλης τῆς Ξηρᾶς τό ὁποῖον κρατεῖται εἰς χρήσιν τῆς Δημοσίου
ὑπηρεσίας ἰδιόκτητόν του ἐργαστήριον καί τοῦ συνεχόμενου μ’ αὐτό τόν ὁποίον
προσφέρει ὁ ἴδιος εἰς τήν ὑπηρεσίαν ταύτην (ἰδιόκτητόν του) τόπον.
ὥστε μέ ταύτας τάς ἐπισκέψεις μας, χωρίς νά εἰσβλέψωμεν εἰς τό πρόσωπον
τοῦ ἀναφερομένου, δέν δυσκολευόμεθα, κύριε, νά ὁμολογήσωμεν, ὅτι ὁ προσφερόμενος ἀντί τοῦ κρατουμένου ἐργαστηρίου τόπος, ὡς πρός τήν θέσιν του, καταντᾶ
χρησιμώτερος εἰς τήν ὑπηρεσίαν ταύτην [τοῦ] Δ. Λουκοπούλου ἐκτός ὅτι διά τήν
ἀποζημίωσιν τοῦ ἐργαστηρίου θέλουν χρειασθῆ περισσότερα ἀσυγκρίτως ἀφ’ ὅσα
μέλλουν νά ἐξοδευθοῦν εἰς κατασκευήν τοῦ προσφερομένου κατά τήν .......... μεθ’
ὑποσχέσεως παρατήρησιν τοῦ ἐπί ................... ./ ὑποβάλλοντες λοιπόν τήν ἐκ παρατηρήσεων Γνώμης μας ὑπό τήν ἔγκρισίν Σας, ἐξαιτούμεθα δι’ ὠφέλειαν τοῦ Ταμείου καί διά νά μήν ἀδικεῖται ἄνευ ἀνάγκης ὁ ἀναφερόμενος, ὅπως διατάξητε νά
κατασκευασθῇ ὁ προσφερόμενος τόπος εἰς παραχώρησιν τοῦ ἤδη κρατουμένου.

10
Κοινοποίηση της Δημογεροντίας
προς την Αστυνομία της Τρίπολης

Ναύπλιο
27 Σεπτεμβρίου 1828

Ειδοποίηση προς τον Ιωάννη Χρυσομάλη να παρουσιαστεί,
ειδάλλως θα εκπλειστηριασθούν τα πράγματά του,
τα οποία κατακρατεί ο Αθ. Σέκερης
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3.2.1.10 (1.3.10)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 492.

τήν 27. 7βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίω.
Πρός τήν ἀστυνομίαν Τριπολιτζᾶς.
... προλαβόντες ἐδιευθύναμεν τήν ἀνήκουσαν κοινοποίησιν, τήν ὁποίαν ἐπροσκαλεῖτο ἡ ἀστυνομία αὕτη νά ἐγχειρίσῃ πρός τόν κύριον Ἰωάννην Χρυσομάλην τοῦ
ὁποίου ἡ παρουσίασις ἐνταῦθα πρό 4. ἡμέρας ἀπό σήμερον ἀπαιτεῖτο. ὥστε δέ
κατά συνέπειαν τῆς προλαβούσης μας προσκλήσεως, προσκαλεῖται καί αὗθις ἡ
ἀστυνομία τοῦ νά κοινοποιήσῃ ἐγγράφως πρός τόν κύριον Ἰωάννην Χρυσομάλην
ὅτι χρεωστεῖ τοῦ νά ἐμφανισθῆ ἐντός τριῶν ἡμερῶν ἀπό σήμερον μέ εἰδοποίησίν
του ὅτι, ἄν καί ἤδη καί ἐλλείψῃ, θέλουν ἀναποφεύκτως ἐκτεθεῖ τά εἰς χείρας τοῦ
κυρίου Ἀθ. Σέκερη πράγματα του, κατά τήν ἐκδοθείσαν νομικήν ἀπόφασιν, διά
τῆς ἐνταῦθα Ἀστυνομίας, / τῆς δημογεροντίας, παρά τῶν ὁποίων τήν τιμήν θέλει
πληρωθῆ ὁ δικαστής του (καθώς θέλουν ἐξσφαλισθῆ καί τά της ἀστυνομίας δικαιώματα ὡς θέλει ἀνταμοιφθεῖ καί ὁ κόπος τοῦ κρίναντος τήν αὐτήν ὑπόθεσιν) ὡς
θέλουν ἱκανοποιηθῆ καί τά ἀπαιτούμενα ἀποτιμικά δικαιώματα.

11
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Υγιειονόμο Ναυπλίου

Ναύπλιο
28 Σεπτεμβρίου 1828

Πρόταση για να δοθεί άδεια απόπλου,
λόγω του ότι το λάθος του πλοιάρχου οφειλόταν σε άγνοια
3.2.1.11 (1.3.11)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 495.

τήν 28 7βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
ἑλληνική πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
πρός τόν ὑγιειονόμον Ναυπλίου.
ἀπό τήν ἀναφοράν Σου καί αὐτήν τήν ἐπισυναπτομένην ἐξομολόγησιν ἐννοεῖ ἡ
Δημογεροντία ὅτι τό λάθος τοῦ πλοιάρχου ἀποδίδεται εἰς ........ καί ἄγνοιαν. διά
τοῦτο καί δέν δυσκολεύεται νά σέ προτρέψῃ τοῦ νά δώσῃς τήν ἐλευθέραν κοινωνητικήν εἰς αὐτόν, ὡς ν’ ἐλευθερώσῃς καί τά τῶν ἐπιβατῶν πράγματα, ἀφοῦ καί
ἡ ἐμπόδισις τούτου, ἡ ὁποία ἀπό τήν προχθές ἔγινεν εἰς τόν πλοίαρχον, ἐπίσχει
τόπον ἀναλόγου ποινῆς εἰς τήν τοιαύτην του ἔλλειψιν.
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12
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Σ. Παπαλεξόπουλο,
Γ. Σκαλίδη και Δ. Τομαρόπουλο

Ναύπλιο
28 Σεπτεμβρίου 1828

Ορισμός κριτών για θεώρηση της διαφοράς
μεταξύ των Ν. Παναγιωτόπουλου και Α. Γουναρόπουλου
3.2.1.12 (1.3.12)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 496.
εν Ναυπλίῳ 1828.
τήν 28. 7βρίου.
πρός τούς κυρίους Σ . Παπαλεξόπουλο Γ. Σκαλίδη καί Δ. Τομαρόπουλο
Κύριοι·
ἡ Δημογεροντία αὕτη ἔχουσα εὐδοκίμως ὑπόληψιν εἰς τό ἄτομόν Σας ἐπιθυμεῖ
διά τῆς παρούσης της προσκλήσεως νά Σᾶς ἐπιφορτίσῃ τήν θεώρησιν τῆς μεταξύ
Νικολάου Παναγιωτοπούλου καί Ἀποστόλου Γουναροπούλου διαφορᾶς, ἡ ὁποία
πηγάζει ἀπό τάς μεταξύ τούτων προφορικάς μέ καλήν πίστιν συμφωνίας.
ὑποβάλλουσα τήν διαφοράν ταύτην μετά τά παρά τοῦ Ν. Παναγιωτοπούλου
ἐκ μονομερίας παρουσιασθέντα ὑπό τήν κρίσιν Σας ἔγγραφα Σᾶς προσκαλεῖ νά
διευθύνετε εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην τήν Γνώμην Σας ὁποίαν ἠθέλατε λάβει
περί αὐτήν σύμφωνα μέ τήν πρόβλεψιν τήν ὁποίαν κάμνει ὁ Νόμος, εἰς τάς τοῦ
τοιούτου εἴδους διαφοράς καί ὑποθέσεις.

13
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Έκτκτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
28 Σεπτεμβρίου 1828

Παράκληση για την περίθαλψη δεινοπαθήσαντος
κατά «την ανωμαλίαν του Ναυπλίου»
3.2.1.13 (1.3.13)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 314 Χ 211

ἀριθμός 497.

ἑλληνική πολιτεία.
πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα ἔκτακτον ἐπίτροπον.
οἱ Δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου.
Ἡ σωματική τοῦ ἔσωθεν ἀναφερομένου κατάστασις (δηλόνει) διαδηλόνει ὅτι
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πολλά δεινά ὁ ἴδιος κατά τήν προλαβοῦσαν ἀνωμαλίαν τοῦ Ναυπλίου ὑπέφερεν
ἀπό τό Στρατιωτικόν.
ὡς τοιοῦτον ἡ Δημογεροντία μέ συμπαθητικόν αἴσθημα λαμβάνει τό θάῤῥος
νά τόν συστήσῃ εἰς τήν εὐγένιαν Σας κύριε! ἐξαιτουμένη ὅπως δώσαντες προσοχήν εἰς τήν κατάστασίν του καί εἰς τά αὐτοῦ ἀληθῶς ἀναφερόμενα διατάξετε ὅ,τι
εἰς περίθαλψιν τοῦ ἰδίου σύμφωνον μέ τό φιλάνθρωπον αἴσθημά Σας ἐγκρίνετε.
τήν 28. 7βρίου Εν Ναυπλίῳ
οἱ Δημογέροντες
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
		
Παναγ: Βάρβογλης

14
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Γιαννάκη Χατζή Πέτρου

Ναύπλιο
28 Σεπτεμβρίου 1828

Παραγγελία προς τον Γιαννάκη Χατζή Πέτρου
να μοιρασθούν οι καρποί μεταξύ αυτού και των Κυβεριωτών
σύμφωνα με την από παλιά επικρατούσα συνήθεια,
εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη μεταξύ τους συμφωνία
3.2.1.14 (1.3.14)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 206

ἀριθμός 505.

τήν 28. 7βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίῳ.
πρός τόν κύριον Γιαννάκην Χατζῆ Πέτρου.
καί προφορικῶς κύριε παρηγγέλθης διά νά ἀναπαύσης τούς ἐγχωρίους Κυβεριώτας συμμεριζόμενος μετά τῶν ἰδίων τήν ἐπικαρπίαν κατά τήν καθιερωμένην
ἔκπαλαι συνήθειαν.
ἤδη δέ ἀπό δευτέραν τούτων κατά Σοῦ ἀγωγήν πληροφορουμένη ἡ Δημογεροντία αὕτη ὅτι δέν καταπείθεσε νά ἀκολουθήσης κατά τό δίκαιον, Σέ παραγγέλλει τοῦ νά συμμερισθῆς μετ᾽ αὐτῶν ὡς προτείνεται καί ἄν ἔχῃς μετ᾽ αὐτῶν
καμμίαν ἰδιαιτέραν συμφωνίαν, ἀνήκει εἰς δι........ νά τήν παρουσιάσῃς εἰς τήν
Δημογεροντίαν ταύτην μήν ἀνεχόμενος ν’ ἀδικοῦνται οἱ δυστυχεῖς οὗτοι.
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15
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Αντώνιο Παππαζαφειρόπουλο,
Πέτρο Κλέπα, Προκόπιο Τυπάλδο
και Ιωάννη Γ. Οικονομίδη

Ναύπλιο
29 Σεπτεμβρίου 1828

Εκλέγονται ως αιρετοκριτές για τη μεταξύ των Ηλία Παππαύλου
και Κωνστ. Οικονομόπουλου διαφορά
3.2.1.15 (1.3.15)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 508.
τήν 29. 7βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίῳ.
πρός τούς κυρίους Ἀντώνιον Παππαζαφειρόπουλον, Πέτρον Κλέπαν,
Προκόπιον Τυπάλδον καί Ἰωάννην Γ. Οἰκονομόπουλον.
κύριοι!
σᾶς διευθύνεται συνυποσχετικόν τῶν διαφερομένων κυρίων Ἠλία Παππαύλου
καί Κωνστ. Οἰκονομοπούλου οἱ ὁποῖοι Σᾶς ἐκλέγουν ἐπί τῆς μεταξύ των διαφορᾶς κατ’ ἀνέκλητον ἔννοιαν αἱρετοκριτάς. καί ἡ τοιαύτη διεύθυνσις τοῦ συνυποσχετικοῦ διά τήν διαπίστευσιν τῶν διαφερομένων.

16
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Δούκα Κωνσταντίνου

Ναύπλιο
[29 Σεπτεμβρίου 1828]

Πρόσκληση σε απολογία για την αγωγή του Γ. Τζώκρη
3.2.1.16 (1.3.16)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 206

ἀριθμός 509.

ἑλληνική πολιτεία.
ἡ επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
πρός τόν (ἐπί τῆς Πύλης τῆς Ξηρᾶς κύριον Δ. Λουκόπουλον)6
κύριον Δοῦκαν Κωνσταντίνου.
(ἐπειδή καί κάποιος Βασίλειος Ζουμπαντιώτης, ὄχι μόνον ὡς ἐναγόμενος δέν
6 Το παρόν σχέδιο εγγράφου αρχικά απευθυνόταν στον «πυλωρό» Δ. Λουκόπουλο. Στη συνέχεια, όμως, διαγράφηκε το περιεχόμενό του και χρησιμοποιήθηκε ως σχέδιο εγγράφου προς
τον Δούκα Κωσταντίνου.
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ὑπήκουσεν εἰς τήν πρόσκλησιν) Σ’ ἐγκλείεται εἰς ἀντίγραφον ἡ κατά Σοῦ ἀγωγή
τοῦ κυρίου Γ. Τζώκρη, εἰς τήν ὁποίαν προσκαλείσαι νά ἀπόλογηθῆς.

17
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Αστυνομία Ναυπλίου

Ναύπλιο
29 Σεπτεμβρίου 1828

Μετεγκατάσταση γυναίκας κατ’ αγωγή των γειτόνων της,
διότι προκαλεί σκάνδαλα στην οικογενειακή τους κατάσταση
3.2.1.17 (1.3.17)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 510.

τήν 29. 7βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίω.
πρός τήν Ἀστυνομίαν Ναυπλίου.
ἐπειδή μία Δούλη τήν ὁποίαν ἔχει κάποιος Πανάγος κατοικεῖ εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
Monzieur Rigour παρουσιάζεται ταραχήν. κατ’ ἀγωγήν τῶν γειτόνων ὡς ταραχήν σκανδάλων εἰς τήν οἰκιακήν κατάστασιν, προσκαλεῖται ἡ ἀστυνομία τοῦ νά
ἐνεργήσῃ, τήν ἀπ’ ἐκείνην τήν γειτονίαν ἀναχώρησίν της (ὡς ἀσύμφορος εἰς ἥν
νά μένη ταράτων τάς οἰκιακάς τῶν γειτόνων καταστάσεις).

18
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Γιαννάκη Χατζή Πέτρου

Ναύπλιο
29 Σεπτεμβρίου 1828

Προσταγή για να αποσύρει αμέσως την ιδιωτική στρατιωτική
δύναμη από το Κυβέρι, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες
3.2.1.18 (1.3.18)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 512.

τήν 29. 7βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίῳ.
ελληνική πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
πρός τόν κύριον Γιαννάκην Χατζῆ Πέτρου.
Μέ δικαίαν ἀγανάκτησιν ἀπό τρίτην ἤδη ἀγωγήν τῶν Κυβεριωτῶν πληροφορεῖται ἡ Δημογεροντία αὕτη ὅτι ἰδιοῤῥύθμως (κατά ἀντίβασιν) ἐτόλμησας (με
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καταφρόνησιν) νά στείλῃς ἐκτελεστικήν δύναμιν εἰς Κυβέρι διά νά κάμῃς ὅ,τι
οἱ νόμοι καί ἡ καθιερωμένη ἀναγγελθείσα Σοι ἐπιτόπιος συνήθεια Σέ ἐμποδίζει,
χωρίς νά αἰσθανθῇς ὅτι εὑρίσκεσαι ὑπό τακτικῆς διοικήσεως ἐξουσίαν.
ἐνῷ ἡ δημογεροντία αὕτη σέ εἰδοποιεῖ ὅτι διά τό τοιοῦτον Σου ἀξιοκατάκριτον
τόλμημα θέλεις εὑρεθῆ ὑποχρεωμένος νά δώσης τήν ἀνήκουσαν εὐθύνην, (δι’
ὅσους καταπατᾶς) σέ προστάζει καί ὁριστικῶς τοῦ νά ἀσηκώσης τούς ὁποίους
ἔστειλες στρατιώτας εἰς κακοποίησιν τῶν εἰς Κυβέρι ἐπαρχιωτῶν μας, πριν μέ ζημίαν Σου εὑρεθῆ ἀναγκασμένη νά στείλῃ μίαν τακτικήν ἐνομωτίαν διά νά φέρῃ
σηδιροδέσμιον ἐνταῦθα τήν φρουράν Σου, καί πάθεις/ ( καί Σύ, ὅτι εἶναι ἀνάλογον μέ τό τ᾽ ἀνόσιον τό ἐγκλημά σου τοῦτο, τό ὁποῖον θεωρεῖται) καί πάθῃς ἐσύ
ὅτι ............ ἡ ἀπήθειά Σου [καί] ἡ ἀντιδιοικητική πράξις Σου ὑπαγορεύει.

19
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Δ. Περρούκα

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Καλείται ή να υπογράψει το συνυποσχετικό με τον Χρήστο Βλάση
ή να το επιστρέψει
3.2.1.19 (1.3.19)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 209

ἀριθμός 514.

Ἑλληνική Πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
πρός τόν κύριον Δ. Περοῦκαν.
Μ’ ἀναφοράν του καταχωρισθεῖσαν ὑπ’ ἀριθμόν 654: ἐμφανισθείς πρωΐας σήμερον, ὁ κύριος Χρῆστος Βλάσης, ἐζήτησεν τελειοποίησιν τοῦ συνυποσχετικοῦ,
τό ὁποῖον σέ προεστάλη παρά τῆς Δημογεροντίας ταύτης, ἀπό τήν προχθές νά
ὑπογράψῃς κύριε!_
προσκαλούμενος λοιπόν εἰς τήν ἀνήκουσαν τελειοποίησιν τοῦ συνυποσχετικοῦ τούτου, εἰδοποιεῖσαι ὅτι, ἀνήκει, ἤ ἡ ἐπιστροφή τούτου ὡς ἡ τάξις, ἤ νά
κοινοποιηθῇ πρός τόν ἀντίδικόν Σου κατά τήν αἴτησιν του, διά νά ἐμποροῦν οἱ
ἀπό τό μέρος του αἱρετοκριταί νά ὑπεξαιρεθοῦν τῆς φροντίδας, τήν ὁποίαν τούς
ἐπιφόρτισεν ὁ ἴδιος.
Σημειωτέον ὅμως ὅτι, ἤ οὕτως, ἤ ἄλλως ἀπαιτεῖται ὡσαύτως ἡ ἐπιστροφή τοῦ
περί οὗ ὁ λόγος συνυποσχετικοῦ.
τῇ αη Ὀκτωβρίου 1828. ἐν Ναυπλιῳ .
Οἱ Δημογέροντες
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
[ 376 ]
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20
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Έκτακτο Έπίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Σχετικά με το χρησιμοποιούμενο από Δημόσια Υπηρεσία
εργαστήριο του Δήμου Καραβελλή κοντά στην Πύλη της Ξηράς
3.2.1.20 (1.3.20)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 211

ἀριθμός 515.

τήν αη 8βρίου 1828
εν Ναυπλίῳ.
Ἑλληνική Πολιτεία.
πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα Ἔκτακτον ἐπίτροπον.
ἡ μόλις σήμερον ληφθείσα ὑπ’ ἀριθμόν 1961 διαταγή τῆς ἐκτάκτου ταύτης ἐπιτροπείας δέν μᾶς ἔδωκεν καιρόν νά ἀναφέρομεν προφορικῶς πρός τήν εὐγένειάν του τόν ἔκτακτον ἐπίτροπον τήν (περί τοῦ πλησίον τῆς Ξηρᾶς ἐργαστηρίου)
περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ προαναφερθέντος πολίτου κυρίου Δήμου Καραβελλῆ.
ὄντες πάντοτε μέ τήν γνώμην, ὅτι συμφερώτερον εἶναι νά ἀντικατασταθῇ εἰς
χρήσιν τῆς Δημοσίας ὑπηρεσίας ὁ προσφερόμενος τόπος διά νά μήν ζημιοῦται
χωρίς κατεπείγουσαν ἀνάγκην ὁ προσερχόμενος πολίτης, ἐξαιτούμεθα ὅπως ἐκδοθῆ ἡ ἀνήκουσα εἰς τήν ἔγκρισιν τῆς Γνώμης μας ταύτης διαταγή.

21
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους αιρετοκριτές της διαφοράς του
Α. Γουναρόπουλου με το Ν. Παναγιωτόπουλο7

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Αδικαιολόγητη κράτηση στη φυλακή
του Αποστόλη Γουναρόπουλου παρά την εγγύηση υπέρ αυτού
του Νικόλαου Παναγιωτόπουλου
Πρόχειρο σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

3.2.1.21 (1.3.21)

7
Υπάρχουν σχετικές αναγραφές με αριθμό 658/ 1-10-1828 στα πρωτόκολα αλληλογραφίας εισερχομένων εγγράφων (Φάκελοι 2.1.1 και 2.1.2). Επίσης, το έγγραφο που ακολουθεί
αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Και τα δύο έγγραφα έχουν τον αυτό αριθμό πρωτοκόλλου (516)· το
επόμενο είναι κατατοπιστικότερο.
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ἀριθμός 516.
τήν αην 8βρίου 1828
εν Ναυπλίῳ.
ἀναλόγως τοῦ αἰτήματός Σας κύριοι πληροφορεῖσθε ὅτι ἡ κράτησις εἰς τήν φυλακήν τῆς κατά τό ἀπελθόν Σάββατον ἑσπέρας τοῦ κυρίου Ἀποστόλη Γουναρόπουλου, δέν αἰτιολογεῖται ἄλλως, εἰμή ὅτι, ἐκτός τοῦ πολυφροντίστου τῆς Δημογεροντίας ταύτης, εἶχεν (παρέλθῃ) ἀπεράση καί ἡ ὥρα κατά τήν ὁποίαν ἔδωκεν ὁ
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος διά τά γρόσια 400 ὑπέρ του ἰδίου τούτου ἐγγύησιν
ἡ ὁποία ἀναγνωρισθείσα ἔκτοτε ἐπαρεδέχθη.

22
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Σ. Παπαλεξόπουλο,
Γ. Σκαλίδη και Δ. Τομαρά

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Δίδεται εξήγηση για την αδικαιολόγητη κράτηση στη φυλακή
του Αποστόλη Γουναρόπουλου παρά την εγγύηση υπέρ αυτού
του Νικόλαου Παναγιωτόπουλου
3.2.1.22 (1.3.22)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 516.

τήν αην 8βρίου 1828
εν Ναυπλίῳ.
ἡ Δημογεροντία τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου
πρός τούς κυρίους Σπυρίδωνα παππᾶ Ἀλεξόπουλον,
Γ. Σκαλίδην καί Δ. Τομαρᾶν.
Ἀναλόγως τοῦ αἰτήματός Σας πληροφορεῖσθε κύριοι! ὅτι εἰς τό νά μήν ἀπολυθῇ
τότε τῆς φυλακῆς ὁ κύριος Ἀποστόλης Γουναρόπουλος κανέν ἄλλο αἴτιον δέν
παρέμπεσεν, εἰμή ὅτι ἡ, τήν ὁποίαν ἔδωκεν ὑπέρ αὐτοῦ ὁ κύριος Ν. Παναγιωτόπουλος, ἐγγύησις μ’ ὅλον ὅτι παρεδέχθη ἀπό δύω τῆς Δημογεροντίας ταύτης
μέλη δέν ἀνεγνωρίσθη κατά τόν πλήρη τρόπον, ἀφοῦ καί ὁ δώσας τήν ἐγγύησιν
ἀπήλθεν μέ ὑπόσχεσιν νά οἰκονομήσῃ τά διά τήν καταβολήν ἀπαιτούμενα χρήματα.
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23
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Αστυνομία Ναυπλίου

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Δημοπρασία πραγμάτων του Ιωάννη Χρυσομάλη, προκειμένου
να εξοφληθεί το προς τον Αθανάσιο Σέκερη χρέος του
3.2.1.23 (1.3.23)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 517.

τήν αην Ὀκτωβρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
εἰς τήν ἀστυνομίαν Ναυπλίου.
κατά τήν ἐπικυρωμένην διά τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 1628. διαταγῆς τοῦ ἐκτάκτου τῆς
Ἀργολίδος ἐπιτρόπου Νομικήν Γνώμην, ἀφοῦ ἐδόθη εἰς τόν ἐν Τριπολιτζᾶ χρεοφειλέτην τοῦ κυρίου Ἀθανασίου Σέκερη κύριον Ἰωάννην Χρυσομάλην περισσότερος παρ’ ὅτι ἀπαιτεῖται κατά τήν Νομικήν ἀπόφασιν καιρός, καί ἀφοῦ, πρό
πέντε ἡμέρες ἔχων προσεκαλεσθῆ, εἰδοποιήθη ὁ ἰδιος μέσω τῆς ἐν Τριπολιτζᾶ
ἀστυνομίας, / διά τῆς ὁποίας ἐξαιτεῖται ἐπί ἀναρμόστῳ προφάσει παρέκτασιν. ἡ
Δημογεροντία μήν ἐμποροῦσα πρός ἱκανοποίησιν τοῦ δικαίου νά πράξῃ ἄλλο
ἤ μή νά βάλῃ εἰς ἐνέργειαν τήν ἐπικυρωθείσαν νομικήν ταύτην Γνώμην. προσκαλεῖ σήμερον τήν ἀστυνομίαν, τοῦ νά ἐκθέσῃ διά τακτικῆς καταγραφῆς εἰς
δημοπρασίαν ὅσον ἀναλογήσει εἰς ἀποπλήρωσιν τοῦ κυρίου Ἀθ. Σέκερη πράγμα
ἐκ τῶν ὑποτεθημένων πραγμάτων τοῦ χρεωφειλέτου τούτου τά ὁποῖα παρά τῇ
ἀστυνομίᾳ ταύτῃ εὑρίσκονται.

24
Δηλοποίηση της Δημογεροντίας

Ναύπλιο 1 Οκτωβρίου 1828

Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων
προς τη Μαρία Γεωργίου Γεωργαντοπούλου, Λυγουριάτισσα,
από τον Ιωάννη Γκάτζο
3.2.1.24 (1.3.24)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 518.

τήν αην 8βρίου 1828
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Δηλοποιεῖ.
[ 379 ]
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ὅτι ἡ ἐκ τοῦ χωρίου Λυγουριοῦ Μαρία τοῦ ποτέ Γεωργίου Γεωργαντοπούλου παρουσιασθεῖσα εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην ἐνῆξεν τόν ἐπ’ ἀνδρί ἀνεψειογαμβρόν της Ἰωάννην Γκάτζον εἰς ἐπιστροφήν, τῶν ὅσα ὁ πρό 26 χρόνους ἀναχωρήσας οἰκογενειακῶς ἀπό τήν Πελοπόννησον ἀνήρ της ἀφήκεν κατ’ ἰδιοκτησίαν
κτήματά του εἰς τήν φύλαξιν τούτου, τά ὁποῖα συνίστανται εἰς δύω στρέμματα
χωράφι καί εἰς 1/4 στρέμματος ἀμπέλου.
Μετακαλεσθείς δέ ὁ Ἰωάννης Γκάτζος, ἀφοῦ κατεπείσθη διά τῆς Δημογεροντίας ταύτης πατρικῶς ὅτι μετά τήν τοσούτων χρόνων τῶν κτημάτων τούτων
ἐπικαρπίαν τήν ὁποίαν ἐνέμετο ἐξαντλήθη πλέον κάθε νομιζόμενον τοῦ ἰδίου
δίκαιον, τό ὁποῖον ἐπρόβαλλεν ὅτι εἶχεν δανείσει τότε τόν ἄνδρα τῆς διαλειφθείσης γυναικός Γρόσια 22.
ἐνεκρίθη μετά τήν ἀπόδοσιν τῶν κτημάτων τούτων, ἡ ὁποία ἔγεινεν χάριν δικαιοδοσίας κατά στέρξιν καί τοῦ Γκάτζου εἰς τήν Μαρίαν, νά ἐκδοθῆ παρά τῆς Δημογεροντίας ταύτης καί τό παρόν εἰς ἀσφάλειαν τῆς ἰδίας ἐν εἴδει ἀποδείξεως ἔγγραφον.

25
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Χρήστο Βλάσση

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Άρνηση υπογραφής συνυποσχετικού από τον Δ. Περούκα
σχετικά με την κληρονομιά του Θ. Βλάσση
3.2.1.25 (1.3.25)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 520.

τήν αην 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τόν κύριον Χρῆστον Βλάσσην.
εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 645 ἐνεργηθείσης ἀναφορᾶς Σου Σέ ἐπιστρέφεται
τό κατά τήν αἴτησίν σου συνυποσχετικόν τό ὁποῖον ὁ κύριος Δ. Περούκας δέν
ὑπέγραψεν διότι ὡς ἀναφέρεται τό θεωρεῖ ὅτι ἔχει βασίμους ἐλλείψεις ἐκτός ὅτι
ζητεῖ νά πληροφορηθῆ στασίμως.
ἐπειδή ἡ εὐγένια Σου φέρῃς τακτικῶς τό πρόσωπον καί ὅλων τῶν ἐπιλοίπων
Συγκληρονόμων Σου ἀφοῦ καί περί ἧς ὁ λόγος διαφορά Σας ἀποβλέπει ὅλους
τούς κληρονόμους τοῦ Μακαρ[ίτη] Θ. Βλάσση.
Σημειωτέον δέ ὅτι ἐνῷ προκαταρκτικῶς ἀπαιτῇ τήν τοιαύτην ἀπό τό μέρος Σου
πληροφορίαν, τήν ὁποίαν ἀναγνωρίζει ὡς βάσιν τῶν μετά ταῦτα πράξεών Σας,
ἐπιθυμῶν νά τοῦ δοθῆ τό συντομότερον διά νά μήν προβαίνῃ ὁ χρόνος εἰς μάτην.
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26
Ειδοποίηση της Δημογεροντίας
προς τον Χρήστο Βλάσση

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Αγωγή του Σπυρίδωνα Γιαννουκόπουλου για δοσοληψία
3.2.1.26 (1.3.26)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 521.

τήν αην 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τόν κύριον Χρήστον Βλάσσην.
πρό ἡμερῶν ἐκίνησεν δι’ ἀναφορᾶς του ἀγωγήν ἐναντίον σου περί δοσοληψίας
ὁ κύριος Σπυρίδων Γιαννουκόπουλος παρουσιαζόμενος ὅτι ἔχει νά λαμβάνει. Εἰδοποιούμενος τήν τοιαύτην ἀγωγήν του παραγγέλεσαι τοῦ νά ἀναπαύσης αὐτόν
(συμβιβαζόμενος εἰρηνικῶς καί τιμίως μετά τοῦ ἰδίου) ὡς τό τίμιον ὑπαγορεύει.

27
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Επαρχιακή Δημογεροντία Άργους

Ναύπλιο
1 Οκτωβρίου 1828

Σύσταση για συνδρομή προς τον Αναγνώστη Τοσσαρόπουλο
κατά του Μπαφέρη, ο οποίος του άρπαξε τη φοράδα
3.2.1.27 (1.3.27)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 523.

τήν αην 8βρίου. 1828.
εν Ναυπλίῳ.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
πρός τήν ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ἄργους.
Σᾶς περικλείεται κύριοι! εἰς ἀντίγραφον ἡ ἀναφορά τοῦ ἐπαρχιώτου μας Ἀναγνώστου Τοσσαρόπουλου παρά τῆς ὁποίας πληροφορεῖσθε ὅτι ὁ Μπαφέρης ὅστις τοῦ ἥρπασεν τήν φοράδαν ἐνδιατρίβει σήμερον εἰς τήν πόλιν Σας. Συστείνοντες τήν κατά νόμον συνδρομήν τήν ὁποίαν θέλετε δώσει πρός τόν ἐπαρχιώτην
μας τοῦτον μέ τήν ὑπόσχεσιν ὅτι τό αὐτό ποιοῦμε καί ἡμεῖς καταπεριστάσεις εἰς
τούς ἐδικούς Σας.
Προσκαλεῖσθε τοῦ νά (ὑποχρεώσετε τόν ἐναγόμενον Μπαφέρην ν’ ἱκανοποιήσῃ ὡς τό δίκαιον ὑπαγορεύει) μᾶς βεβαιώσετε καί δι’ ἔργων τήν ὁποίαν ἔχομεν
ὅτι συνδράμετε τούς ἀδικουμένους εἰς ὑμᾶς ὑπόληψιν.
[ 381 ]
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28
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Συνταγματάρχη Έυδεκ

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Υποβολή αναφοράς των Κεραμέων
και πρόσκληση για δικαίωσή τους
3.2.1.28 (1.3.28)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 524.
τήν 2 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τόν Αον φρούραρχον τῆς Ἀργολίδος. Γενικόν διευθυντήν
τοῦ ἑλληνικοῦ τακτικοῦ Στρ.[ατοῦ] Συνταγματάρχην κύριον Εϋδέκ.
ἔχοντες τήν τιμήν νά σᾶς ὑποβάλλομεν ὡς δίκαιον τό αἴτημα, κατά τήν ἐπισυναπτομένην εἰς ἀντίγραφον ἀναφοράν, ἀναφερομένων κεραμέων Σᾶς προσκαλοῦμεν συγχρόνως κύριε! τοῦ νά ἀναπαύσετε τούς δυστυχεῖς τούτους ἀναλόγως τῶν
εὐγενῶν αἰσθημάτων Σας. ἀναμένοντες τήν ἀπό μέρους Σας δικαίωσιν μένομεν
μέ τήν ἀνήκουσαν ὑπόληψιν.
οι Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

σχέδιον τοῦ πεντακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ τετάρτου ἐγγράφου.

29
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους κατοίκους του Κιβερίου

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Διαταγή για το μοίρασμα των προϊόντων τους
με τον ενοικιαστή των φόρων Γιαννάκη Χατζή Πέτρου
3.2.1.29 (1.3.29)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 211

ἀριθμός 528:
πρός τούς κατοίκους τοῦ χωρίου Κυβέρι.
ὅσοι μετά τοῦ κυρίου Γιαννάκη Χατζῆ Πέτρου διαφέρεσθε διατάσσεσθε, ὅσοι ἔχετε εὐχαρίστησιν, μειράσετε καί τά ὄψιμα καθώς ἐμειράσετε καί τά πρόϊμα. ὄχι καί
δέν ἐχετε εὐχαρίστησιν εἰς αὐτό τό μείρασμα νά ἐναποθέσετε εἰς παρακαταθήκην
τό εἰσόδημα τῶν ὀψιμίων, ἕωσοῦ θεωρηθῆ ἡ διαφορά σας καί ἀποφασισθῇ τό
δίκαιον._
[ 383 ]
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τῇ «2» Ὁκτομβρίου. 828 Ναύπλιον.
οἱ δημογέροντες

ὁ προσωρινός Γραμματεύς

30
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τη Δημογεροντία της Επαρχίας Άργους

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Πρόσκληση προς τον Αναγνώστη Λελεμπτζή να πληροφορήσει
τον Σ. Παπαλεξόπουλο σχετικά με τα προ της Επανάστασης
έσοδα και έξοδα της επαρχίας Άργους
3.2.1.30 (1.3.30)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 533.

τήν 2 8βρίου 1828
εν Ναυπλίῳ.
ἑλληνική πολιτεία.
πρός τήν Δημογεροντίαν τῆς ἐπαρχίας Ἄργους.
ἐπιθυμῶν ὁ παρά τῆς Σεβαστῆς κυβερνήσεως ἐπιφορτισμένος (καταγραφήν τῶν
πρό τῆς ἐπαναστάσεως ἐσόδων καί ἐξόδων δοσιμάτων) κύριος Σ. Παπαλεξόπουλος νά λάβη ἐμπεριστατωμένας πληροφορίας καί παρά τοῦ αὐτοῦ παρεκδημοῦντος κυρίου Ἀναγνώστου Λελεμπτζῆ ὡς χρηματίσαντος πρό τῆς ἐπαναστάσεως
Γραμματεύς τῆς ἐπαρχίας ταύτης μᾶς ἐπροσκάλεσεν σήμερον μέ ἐγγραφόν του
νά Σᾶς προσκαλέσωμεν τοῦ νά παρακινήσετε τόν διαληφθέντα Ἀναγνώστην Λελεμπτζήν νά ἔλθη τό συντομώτερον ἐνταῦθα εἰς ἀντάμωσίν του ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀναγκαῖα ὡς πρός τό ἀντικείμενον τῶν πληροφοριῶν αἱ ὁποῖαι παρά τοῦ
ἰδίου τούτου ἀναμένεται νά ληφθῶσιν.

31
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον υπεύθυνο του ταχυδρομείου Αθ. Καρδαρά

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Παραγγελία για να δοθουν άλογα στον Δ. Ροδιάδη,
προκειμένου να μεταφέρει επείγοντα έγγραφα στον Κυβερνήτη
3.2.1.31 (1.3.31)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207
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ἀριθμός 534.

τήν 2 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τόν ἐπί τοῦ ταχυδρομείου κύριον Ἀθ. Καρδαράν
καί ἀντ’ αὐτοῦ πρός τόν τούτου ἀντεργόν.
ὁ κύριος Δ. ῾Ροδιάδης ἀποστέλλεται παρά τοῦ ἐκτάκτου τῆς ἄνω Μεσσηνίας
ἐπιτρόπου ἀποτεινόμενος τῆς Α.[ὐτοῦ] ἐξοχότητος τοῦ Σεβαστοῦ Κυβερνήτου
τήν κάλεσιν. τά αὐτά ἔγγραφα ἐπειδή ἀπαιτεῖται νά φθάσουν τό συντομώτερον
ὡς ἀναγκαῖα, παραγγέλλεστε ἀμέσως νά δώσετε πρός τόν διαληφθέντα κύριον
Δ. ῾Ροδιάδην τά ἀνήκοντα ζῶα διά νά ἀναχωρήσῃ ὅσον τάχιστα.
		
οἱ Δημογέροντες

32
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Αντώνιον Αρσένην, Παναγ. Παπαδόπουλον
και Ν. Χαλασοχωρίτην

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Επιφορτίζονται πηγαίνοντας στο χωριό Αδάμι
να λάβουν την ομολογία του Γιάννη Σκυλή,
τη σχετική με την εκεί ιδιοκτησία
των Κωσταντίνου και Γεωργίου,
υιών του Σαραβάκου και Μπινιαρέων
3.2.1.32 (1.3.32)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 535.
τήν 2 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τούς κυρίους Ἀντώνιον Ἀρσένην, Παναγ. Παπαδόπουλον,
καί Ν. Χαλασοχωρίτην.
ἐπιφορτιζόμενοι νά ἀπέλθετε εἰς τό χωρίον τῆς ἐπαρχίας ταύτης καλούμενον
Ἀδάμιον παραγγέλεσθε νά λάβετε τήν ὁμολογίαν τήν ὁποίαν δίδει ὁ Γιάννης
Σκυλῆ ὀνομαζόμενος ὡς ἀποβλέπουσαν τούς ἀναφερομένους Κωνσταντῖνον καί
Γεώργιον υἱούς τοῦ Σαραβάκου καί Μπινιαρέων περί τάς εἰς τά ἐκεῖ ἰδιοκτησίας
των .
ἐπιφορτιζόμενοι τήν τοιαύτην ἐπιστασίαν θέλετε διευθύνει τήν τοῦ μαρτυροῦντος ὁμολογίαν ἐγγράφως εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην.

[ 385 ]
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33
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον ηγούμενο της Μονής Αυγού

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις χρέους της μονής Αυγού
προς τον Θ. Λαγωνίκα
3.2.1.33 (1.3.33)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210

ἀριθμός 536.
τήν 2 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τόν πανοσιώτατον ἡγούμενον τοῦ Μοναστηρίου Αὐγοῦ.
παρουσιασθείς μ’ ἀναφοράν του εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην ὁ κύριος Θεόδωρος Λαγωνίκας ἐζήτησεν διά μέσου της ἰδίας νά συνδραμῆ εἰς τό νά εξοφληθῆ
ἡ ἀνά χεῖρας του ἀπό χρέος τοῦ Μοναστηρίου τούτου ὁμολογία, καί ἐπειδή τά
χρεωστούμενα ἀποβλέπουν τήν ζωοτροφίαν ἐνός ἀνηλίκου, τοῦ ὁποίου ὁ παρουσιασθείς Θ. Λαγωνίκας εἶναι ἐπίτροπος.
Παραγγέλλεσαι νά καταπεισθείς κατά τήν ἔγκρισιν τήν ὁποίαν κάμνει ἐπί τοῦ
χρέους τούτου ἡ Δημογεροντία αὕτη, νά δίδῃς ἀνά κάθε μῆναν γρόσια 15 πρός
τόν Θ. Λαγωνίκαν παρά τῶν ὁποίων θέλει ζωοτρέφεται τό ἀνήλικον. καί κατ’
αὐτήν τήν ἐκ διαλειμμάτων δόσιν ἐνῷ θέλεις εὐκολυνθῆς ἀπό τοῦ νά ἐβγάλῃς
ἀπό τό τοιούτον χρέος τό μοναστήριον, τό ὁποίον θεωρεῖται ἀναπόφευκτον, θέλεις εὐκολύνεις καί τά πρός τό ζῆν τοῦ ἀδυνάτου τούτου ὀρφανοῦ. χωρίς ἄλλο ν’
ἀκολουθήσης ὡς παραγγέλλεσαι.

34
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Δ. Περρούκα

Ναύπλιο
2 Οκτωβρίου 1828

Προτροπή σε συμβιβασμό με τον Χρήστο Βλάσση
για τη σύνταξη συνυποσχετικού
3.2.1.34 (1.3.34)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 537.
τήν 2 8βρίου 1828.
ἐν Ναυπλίῳ.
ἐνῷ ἡ Δημογεροντία αὕτη Σέ διευθύνη κατά τό ἐπισυναπτόμενον ἀντίγραφον
[ 386 ]
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τήν ἀπάντησιν τοῦ κυρίου Χρήστου Βλάσση Σπεύδει ὄχι ὀλιγώτερον μακράν
ὅμως ἀπό τοῦ νά λάβῃ μέρος εἰς τάς μεταξύ Σας διενέξεις καί νά προτρέψη
ἀμφοτέρους νά παύσετε τάς μεταξύ τάς ὁποίας ἔχετε περί τοῦ ἀπαιτουμένου Συνυποσχετικοῦ ἐρίδας Σας, ἀφοῦ καταπεισθῆτε νά ἀκολουθήσετε εἰς τήν σύνταξιν
τούτου ὅ,τι αἱ καθιερωμέναι διατυπώσεις ὑπαγορεύουν.

35
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Δόκτορα Μάρκον Παβανόπουλον

Ναύπλιο
2 ή 3 Οκτωβρίου 1828

Ζητείται έγγραφη μαρτυρία σχετικά με την υπόσχεση γάμου
του Αποστόλη Γουναρόπουλου προς την Κανέλλα Σακκελλαρίου
3.2.1.35 (1.3.35)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 538.
ἐλληνική πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία πρός τόν Δόκτορα Μάρκον Παβανόπουλον.
Προσκαλεῖσαι νά δώσῃς ἐγγράφως ὅ,τι ἠξεύρεις, περί τῆς Κανέλλας Σακκελλαρίου, ἤτοι ἄν ὑποσχέθη εἰς αὐτήν ὁ Ἀποστόλης Γουναρόπουλος νά τήν λάβῃ εἰς
νόμιμον γυναῖκα του ἤ ἄν ὑπεσχέθη (εἰς αὐτήν νά τήν ὑπανδρεύσῃ εἰς ἄλλον)
[νά] ὑπανδρεύσῃ τήν ἰδίαν δι’ ἐξόδων του· ἤτοι νά μᾶς ἀναφέρης μέ ποίαν ὑπόσχεσιν καί τάξιμον ἐκράτει τήν ἰδίαν. περί τούτων ἁπάντων, ὅσας πληροφορίας
ἔχεις Κύριε νά τάς διευθύνης ἐγγράφως εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην ἔχων πρό
ὀφθαλμῶν τήν τιμιότητα.

36
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Τοποτηρητή Ναυπλίου

Ναύπλιο
3 Οκτωβρίου 1828

Αγωγή της Ζωής Αλεξίου κατά του Πνευματικού
εξαιτίας ενός εγκολπίου
3.2.1.36 (1.3.36)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 540.

τήν 3 8βρίου 1828.
[ 387 ]

εν Ναυπλίῳ.
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ἑλληνική πολιτεία.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τόν πανιερώτατον τοποτηρητήν Ναυπλίου.
Ἡ ἐμφανιζομένη διά τῆς παρούσης Ζωή Ἀλεξίου ἐκίνησεν ἀγωγήν εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην κατά τοῦ πνευματικοῦ περί ἑνός ἐγκολπίου καί ἐπειδή ἡ
(ὑπόθεσις) αὕτη δέν άνήκει εἰς ἡμᾶς, ὡς εἰς τόν κλάδον τῆς θρησκείας ἀναγωμένη, προσκαλεῖσθε λοιπόν (νά τούς συμβιβάσετε) νά ἐξισώσετε τούτους, ὅπως ὁ
ἀποστολικός κανών περί τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως ἐντέλλεται.

37
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Αναγνώστη Ηλιατόπουλο
και Μανώλη Αντωνόπουλο

Ναύπλιο
3 Οκτωβρίου 1828

Παραινέσεις για την καλή εκτέλεση του χρέους των,
ως εκτιμητών του εισοδήματος εκ των ελαιών
3.2.1.37 (1.3.37)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 541.

τήν 3 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τούς Κυρίους Ἀναγνώστην Ἠλιατόπουλον
καί Μανώλην Ἀντωνόπουλον.
ἐπαξίως τῶν γνώσεών Σας, τάς ὁποίας ἐμπορεῖ νά ἔχετε περί τῶν ἐλαιῶν, ἐνεκρίθη παρά τῆς Δημογεροντίας ταύτης νά ἀπέλθετε εἰς ἀντάμωσιν τῆς ἐπί τῶν
ἐλαιῶν ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία κατά τό πρός ἡμᾶς ὑπ’ ἀριθμόν 9 ἔγγραφόν της θέλει
Σᾶς μεταχειρισθῆ ὡς ἐκτιμητάς τοῦ εἰσοδήματος τῶν κατά τήν ἐπαρχίαν ταύτην
ἐλαιῶν._
ἐπιφορτιζόμενοι τό τοιοῦτον χρέος παραγγέλλεσθε ἀναδεχόμενοι ἐπιμελῶς νά
τό ἐκπληρώσετε ἔχοντες πρό τῶν ὀφθαλμῶν Σας εἰς τάς ἐκτιμήσεις τάς ὁποίας
μέλλει νά κάμετε τό τοῦ ἐθνικοῦ ταμείου συμφέρον.
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38
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τη Δημογεροντία των Σπετσών

Ναύπλιο
3 Οκτωβρίου 1828

Διαμαρτυρία για τον τρόπο αντιμετώπισης της αναφοράς
του Πασχάλη Γερακαράκη προς τον Μήτρον Ν. Λιάμπρον
3.2.1.38 (1.3.38)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 208

ἀριθμός 545.

τήν 3 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τήν Δημογεροντίαν τῶν Πετζῶν.
κατά τήν ἐπισυναπτομένην ἀναφοράν τοῦ Πασχάλη Γερακαράκη δικαιολογημένως ἐμπορεῖ νά παραπονεθῇ ἡ Δημογεροντία αὓτη ὅτι ὄχι μόνον δέν ἐκοινοποιήσατε πρός τόν κύριον Μῆτρον Ν. Λιάμπρον ὡς ἀπαιτεῖτο τήν διά μέσον τῆς
Δημογεροντία ταύτης διευθυνθείσαν προλαβόντος διαμαρτύρησίν του ἀλλά καί
μ’ ἀξιοκατάκριτον περιφρόνησιν τήν ἀποῤῥίψατε.
ἡμεῖς δέ ἀναλλοιώτως ἔχοντες βάσιν τό μεταξύ τῶν κοινοτήτων ἀναπόφευκτον ἀνταποκριτικόν, τό ὁποῖον οὐδεμίας ἀμφιβολίας εἶναι, ὅτι ἀποβλέπει τήν
εὐκόλυνσιν τῶν ὑποθέσεων τῶν πολιτῶν, δέν ἔχομεν κᾀμμίαν δυσκολίαν κύριοι
νά Σᾶς προσκαλέσωμεν / τοῦ νά συνδράμετε τοῦ ἰδίου τούτου προσερχομένου
ἐπίτηδες εἰς τήν αὐτοῦ κοινότητά Σας, ὡς παρακαλεῖσθε νά λάβετε τόν κόπον νά
τούς συμβιβάσετε μέ τόν σόν διαλλακτικώτερον τρόπον μήν ἀμφιβάλλοντες ὅτι
θέλετε ἐξισώσετε τούς διαφερομένους κατά τό πρέπον καί δίκαιον. Ἀναμένομεν
εἰς δοθεῖσαν περίστασιν νά σᾶς δόσωμεν τῶν αἰσθημάτων καλήν δόκιμην ἀπόδειξιν. ἔχοντες τήν τιμήν νά ὑποσημειώμεθα, μέ εἰλικρινῆ ὑπόληψιν μένομεν.

39
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Επαρχιακή Δημογεροντία Άργους

Ναύπλιο
3 Οκτωβρίου 1828

Κοινοποίηση εγγράφου προς την Αναγνώστενα Κανάκενα
3.2.1.39 (1.3.39)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 550.

τήν 3 8βρίου 1828.
πρός τήν Δημογεροντίαν τῆς ἐπαρχίας Ἄργους.
[ 389 ]

εν Ναυπλίῳ.
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προσκαλεῖται ἡ Δημογεροντία ἀφοῦ κοινοποιήσῃ τήν ἐπισυναπτομένην εἰς τήν
ἐνδιατρίβουσαν αὐτοῦ κυρίαν Ἀναγνώστεναν Κακάνεναν νά μᾶς εἰδοποιήσῃ διά
τήν περιλαβήν καί ἐγχείρισιν κατά τό εὔτακτον.

40
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Προκόπιο Τυπάλδο, Γ. Σκαλίδη
και Δ. Τομαρόπουλο

Ναύπλιο
4 Οκτωβρίου 1828

Ορισμός αιρετοκριτών στη διαφορά
της Αικατερίνης Γιαννιού Γούναρη με τον πατέρα της
3.2.1.40 (1.3.40)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 314 Χ 210

ἀριθμός 551.

τήν 4 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τούς κυρίους Προκόπιον Τυπάλδον, Γ. Σκαλίδην
καί Δ. Τομαρόπουλον.
ἐπαξίως τῶν γνώσεών Σας ἡ Δημογεροντία αὕτη ὑποβάλλουσα τήν διαφοράν τῆς
Αἰκατερίνης Γιαννιοῦ Γούναρη, τήν ὁποίαν μετά τοῦ πατρός της ἔχει περί ἑνός
ὀσπητίου, ὑπό τήν θεώρησίν Σας, Σᾶς προσκαλεῖ κύριοι, ἀφοῦ προσκαλέσετε τά
διαφερόμενα μέρη, εἰς τῶν ὁποίων τά δικαιολογήματα θέλετε δώσει τήν ἀπαιτουμένην προσοχήν, νά μᾶς διευθύνετε τήν περί αὐτῆς γνώμην Σας, ὁποίαν ἠθέλατε
λάβει, συνᾴδουσαν μέ τήν πρόβλεψιν τήν ὁποίαν ἐμπορεῖ νά κάμῃ ὁ Νόμος εἰς τήν
τοιαύτην περίπτωσιν. Σᾶς ἐπισυνάπτεται δέ καί ἡ ἀναφορά τῆς ἐναγούσης.

41
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Γιαννάκη Γεωργίου Τέκτονα

Ναύπλιο
4 Οκτωβρίου 1828

Ορισμός πραγματογνώμονα στη μεταξύ Απόστολου Μπενεδέτου
και Απόστολου Γουναρόπουλου διαφορά
3.2.1.41 (1.3.41)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 314 Χ 207

ἀριθμός 552.

τήν 4 8βρίου 1828.
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πρός τόν Γιαννάκην Γεωργίου Τέκτονα.
παραγγέλλεσαι ν’ ἀπέλθῃς κατ’ αἴτησιν τοῦ ἀναφερομένου Ἀποστόλου Μπενεδέτου ὡς ἐπιτρόπου τοῦ Δελιγιωργοπούλου, εἰς τό ὀσπήτιον τοῦ ἰδίου, ὅπου θέλεις
παρατηρήσεις ἀφιλοπροσώπως ἄν εἰς τό ὀσπήτιον τοῦτο θεωρεῖται ἐπιβλαβής
ὁ φοῦρνος τοῦ Ἀποστόλου Γουναρόπουλου, κατά τοῦ ὁποίου κάμνει ὁ ἄνωθεν
ἀναφερόμενος ἀγωγήν._
ὁποίας δέ παρατηρήσεις θέλεις κάμει ἐπ’ αὐτήν τήν ὑπόθεσιν θέλεις τάς διευθύνεις ἐγγράφως εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην ἀντεπιστέλλων καί τήν ἐσωκλειομένην ἀναφοράν._

42
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Αστυνομία Ναυπλίου

Ναύπλιο
4 Οκτωβρίου 1828

Απόδοση από τον Γιάννη Μετερτίκα στον Μήχο Ξύδη φόρων,
που εισπράχθηκαν χωρίς δικαίωμα από το χωριό Πουλακίδα
3.2.1.42 (1.3.42)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 211

ἀριθμός 554.

τήν 4 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τήν Ἀστυνομίαν Ναυπλίου.
ἡ Δημογεροντία αὕτη κατά παραγγελίαν ὑπ’ ἀριθμόν 1704 τοῦ ἐκτάκτου τῆς Ἀργολιδος ἐπιτρόπου, προσεκάλεσεν τούς Μῆχον Ξύδην καί Γιάννην Μετερτίκαν
ὡς διαφερομένους τῶν χωρίων Πουλακίδα καί Μέρμπακα ἐνοικιαστάς.
τῶν ὁποίων ἀφοῦ ἤκουσεν τάς μεταξύ των προτάσεις, καί ἔλαβεν ὅσας μαρτυρίας ἐπρόσφερεν ὁ Μῆχος Ξύδης, διά τῶν ὁποίων τρανώτατον ἀποδεικνύεται ὅτι ἀδικήθη ὁ ἴδιος παρά τοῦ Μετερτίκα, ὁ ὁποῖος ἔλαβεν ἐνοικιαστικόν
δικαίωμα ἀπό χωράφια τά ὁποῖα ἀπεδείχθησαν ὅτι ἀνάγονται εἰς τό χωρίον
Πουλακίδα, καί / καί ἑπομένως δέν ἀνῆκεν νά δεκατισθῶσιν παρά τοῦ Μήχου
Ξύδη. Εἰς δικαιοδοσίαν ἐγκρίνει νά δώσῃ ὁ Μετερτίκας πρός τόν Ξύδην σχεδόν
40 κουβέλια σιταροκρίθι, 2 κουβέλια λαθούρια καί 200 ὀκάδες βαμπάκι, τά
ὁποῖα τοῦτος φανείς ἀπειθῶς εἰς τήν διαταγήν τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου ἀδικαιωμάτως ἐσύναξεν.
Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς τοιαύτης ἀποφάσεως προσκαλεῖται ἡ ἀστυνομία νά ὑποχρεώσῃ τόν Μετερτίκαν εἰς τήν ἐπιστροφήν καί ἀπόδοσιν τῶν ἀνωτέρω εἰς ἱκανοποίησιν τοῦ ἀδικηθέντος.
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43
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Τοποτηρητές Ναυπλίου και Ηλιουπόλεως
και τον Προκόπιο Τυπάλδο

Ναύπλιο
4 Οκτωβρίου 1828

Γνωμοδότηση σχετική με την υπόθεση
της Κανέλλας Σακκελλαρίου και του Αποστόλη Γουναρόπουλου
3.2.1.43 (1.3.43)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 555.

Ἑλληνική Πολιτεία.
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου._
Πρός τούς πανιερωτάτους Κυρίους, τοποτηρητήν Ναυπλίου, Ἡλιουπόλεως, καί
Κύριον Προκόπιον Τυπᾶλδον._
Ἡ ὑποβαλλομένη μέ τάς ἐπισυναπτομένας ἐγγράφους ὁμολογήσεις ὑπό τήν
ἀνεπίληπτον κρίσιν Σας ἀγωγή τῆς Κανέλλας Σακκελλαρίου κατά τοῦ Ἀποστόλη Γουναρόπουλου, εὐλόγως δίδει ἀφορμήν εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην νά
Σᾶς ἐπιφορτίσῃ τήν αὐτῆς θεώρησιν, ἀφοῦ ἡ διάλυσις τῆς ἰδίας προσφορωτέρως
παρά τοῦ θρησκευτικοῦ κλάδου ἀναμένεται._
Εἰς ἀλάνθαστον δέ καί ἀκριβῆ θεώρησιν ταύτης, θέλετε δώσει προσοχήν καί
εἰς τά προφορικῶς λεγόμενα τῶν ἀμφοτέρων μερῶν, καί τάς ἐγγράφους ὁμολογήσεις· θέλετε λάβει εἰς παρατήρησιν, διά τῶν ὁποίων ἐμπορεῖτε νά πληροφορηθῆτε τόν ὑποσχετικόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον παρέλαβεν καί ἐκράτει ἐπί αἰσχρᾷ
πράξει ὁ διαληφθείς τήν ἀναφερομένην, τῆς ὁποίας ἡ ἀναφορά ἐπισυνάπτεται
εἰς ....ρίαν τῶν προβαλλομένων της.
Ἐπιφορτιζόμενοι τήν θεώρησιν τῆς περί ἧς ὁ λόγος ὑποθέσεως, τήν ὁποίαν
εἴμεθα μέ πλήρη πεποίθησιν ὅτι θέλετε θέσει εἰς τήν ἀδέκαστον τοῦ Νόμου πλάστιγγα, προσκαλεῖσθαι εἰς ἱκανοποίησιν τοῦ ἀδικουμένου μέρους νά Διευθύνετε
καί τήν περί ταύτης Γνώμην Σας, ὁποίαν ἠθέλατε λάβει, συνάδουσαν μέ τά κατά
νόμον ἐντελλόμενα. τῇ 4 Ὀκτωβρίου 1828. εν Ναυπλίῳ.
Οἱ Δημογέροντες
Δ: Θεοδωρόπουλος Ν. Π. Ἀλεξόπουλος Λ. Γιαννουκόπουλος Α: Σέκερης
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
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44
Δηλοποίηση της Δημογεροντίας
υπέρ της κυριότητας του Ανδρέα Γεωργάκη

Ναύπλιο
4 Οκτωβρίου 1828

Εξαγορά ακίνητης περιουσίας του Παναγιώτη Λιατόπουλου, ο
οποίος την είχε αγοράσει από την εξαδέλφη τού Ανδρέα Γεωργάκη
3.2.1.44 (1.3.44)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 211

ἀριθμός 556

Ἑλληνηνική Πολιτεία.
ἡ Δημογεροντία Ναυπλίου Δηλοποιεῖ .
Ὁ Ἀνδρέας τοῦ Γεωργάκη ἀπό χωρίον Λυγουριό παρουσιασθείς πρός τήν Δημογεροντίαν ταύτην ἐκάλεσεν τόν Παναγιώτην Λιατόπουλον ζητῶν παρ’ αὐτοῦ ἕν
τέταρτον ἀμπελῶνος, δύω στρέμματα χωράφι, ἕν πάτερον ὀσπήτιον καί δύω ῥίζας ἐλαίας, τά ὁποῖα ταῦτα παρά τόν προτιμήσεως νόμον ὁ Παναγ. Λιατόπουλος
ἠγόρασε πρό χρόνου ἀπό τήν θυγατέρα τοῦ Νικολάου Κοτζέλη ὀνομαζομένην
.........8 ἐξαδέλφην τοῦ ῥηθέντος Ἀνδρέα Γεωργάκη. ἐπειδή δέ τό δικαίωμα τῆς
ἀγορᾶς καί κυριότητος ἀνήκει εἰς τόν συγγενῆ τοῦ πωλοῦντος μᾶλλον παρά εἰς
τόν Λιατόπουλον κατά τόν νόμον, ὁ Λιατόπουλος διά αὐτά ἐκτός τῆς νομῆς τῶν
καρπῶν τους τόν παρελθόντα χρόνον καί τοῦ εἰσοδήματος τῶν δύω ἐλαιῶν νά
λάβῃ τόν χρόνον τοῦτον καί γρόσια 60 τήν τιμήν τῶν ἐξαλειφθέντων κτημάτων.
Τά δέ κτήματα μένουσιν εἰς τό ἑξῆς ὑπό τήν Κυριότητα τοῦ Ἀνδρέα Γεωργάκη
ἐξαδέλφου τοῦ πωλητοῦ κατά συμβιβαστικήν στέρξιν τοῦ Λιατόπουλου καί εἰς
ἔνδειξιν καί ἀσφάλειάν του τοῦ δίδεται τό παρόν ἐπίσημον ἔγγραφον._
τήν 4. 8βρίου 1828. εν Ναυπλίῳ.

45
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τη Δημογεροντία της νήσου Τήνου

Ναύπλιο
6 Οκτωβρίου 1828

Σύσταση για τη φροντίδα ορφανού,
το οποίο συνοδεύεται από τη γιαγιά του Χατζή Κιουράνα
3.2.1.45 (1.3.45)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 209
8

Οι τελείες υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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ἀριθμός 558.

Ἑλληνική Πολιτεία.
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τήν Δημογεροντίαν τῆς νήσου Τήνου.

Κύριοι !
Τά επισυναπτόμενα ἔγγραφα θέλουν Σᾶς θέσει εἰς τοιαύτην πληροφοριῶν κατάστασιν, ὥστε δικαιολογημένως νά ἀναδεχθῆτε, τήν ὁποίαν, διά τῆς παρούσης
μας ἐρχόμεθα νά Σᾶς κάμωμεν σύστασιν ἑνός συνωδευμένου μετά τῆς ἀπό πατρός μάμμης του ἀνηλίκου παιδός, τό ὁποῖον διά παρακινήσεών μας, ὡς πρός τά
περιστατικά του κατ’ ἔννοιαν καί τῆς εἰς ἀντίγραφον ἐπισυναπτομένης νομικῆς
ἀποφάσεως εἰς τά αὐτοῦ ἀπέρχεται._
Ἐπειδή καί καθ’ ὅσον ἀνῆκε τήν κοινότητάν μας, ὅσον ἀπό τό μέρος μας δέν
παρελλείψαμεν κᾀνέν μέσον εἰς τό νά ἐλευθερώσωμεν τήν κατά κληρονομίαν
τῆς ἀποθανούσης μητρός του οὐσίαν, ἰδεαζόμεθα ὅτι ἕν εἰσέτι ὑπαγορευόμεθα
νά πράξωμεν πρός ἐκπλήρωσιν τῆς τοῦ ἐκτάκτου Ἀργολίδος ἐπιτρόπου καί Διοικητοῦ μας διαταγῆς, τοῦ νά διευθύνωμεν ὑπό τήν καλήν Σας διευθέτησιν τά
τοῦ ἀνηλίκου πράγματα, ἀφιερόνοντες τό ὀρφανόν τοῦτο εἰς τήν πρόνοιάν Σας,
παρά τῆς ὁποίας ἐλπίζεται ἡ καλή ἀποκατάστασίς του καί μέ τήν σημείωσιν ὅτι
ἄν ἀνακαλυφθῆ καί ἑτέρα οὐσία θέλομεν τήν φροντίσει ἀπαραιτήτως.
Ὅσον μέν, περί τῶν αὐτοῦ πραγμάτων ἐνδιαλαμβάνονται εἰς τήν ἐσωκλειομένην ἀστυνομικήν καταγραφήν, τά ὁποῖα παρεδόθησαν ὑπό τήν φύλαξιν τοῦ
πλοιάρχου κυρίου Γεωργίου Φραμάκη, ὅσον δέ περί τῶν αὐτοῦ χρημάτων γρόσια «500», ἐκτός τά γρόσια 157.10 τά ὁποῖα κατά τήν ἐσωκλειομένην σημείωσιν
ἐξοδεύθησαν, τά ἐναπόλειπα γρόσια 342.30 ἐγχειρίσθησαν εἰς τήν μάμμην τοῦ
παιδός Κυρίαν Χατζῆ Κιουράναν._/
Ἐπιφορτιζόμενοι τήν τοιαύτην φροντίδα προσκαλεῖσθε Κύριοι. τοῦ νά μᾶς βεβαιώσετε τάς ὁποίας, ἔχομεν ἀναλόγως τῶν καλῶν Σας αἰσθημάτων περί τῆς
συστάσεώς μας ταύτης ἐλπίδας, ὅτι βεβαίως δέν θέλετε παραβλέψει κᾀθέν μέσον,
τοῦ νά προσπαθήσετε, εἰς τήν καλήν ἀνατροφήν τοῦ συστεινομένου ὀρφανοῦ,
ὡς καί ὅτι θέλετε ἐπιμεληθῆ, καί περί τῶν κατά τήν μικράν οὐσίαν κτημάτων του
ὅσον ἕξεστι, τοῦ νά διατεθῶσιν εἰς τρόπον, ὥστε ἐκ τοῦ εἰσοδήματος τούτου, εἰ
δυνατόν νά προσπορίζεται ἡ ζωοτρόφησίς του.
Μέ τήν βεβαιώτητα ὅτι θέλομεν ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ, τόν ὁποῖον ὑπέρ τοῦ
παιδός τούτου προεθέμεθα, ἀναμένοντες τήν ἀπό τό μέρος Σας ἀπάντησιν, μ’
ὅλην τήν ἀνήκουσαν ὑπόληψιν μένομεν._
τῇ 6: Ὀκτωβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ.
οἱ Δημογέροντες
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
Παναγ. Βάρβογλης
σφραγίδα: ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
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46
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τη Δημογεροντία της Ερμούπολης

Ναύπλιο
6 Οκτωβρίου 1828

Σύσταση για προστασία
και διευκόλυνση μετάβασης στην Τήνο του ορφανού,
το οποίο συνοδεύεται από τη γιαγιά του Χατζή Κιουράνα
3.2.1.46 (1.3.46)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 559.

Ἑλληνική Πολιτεία.
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τήν ἐν Ἑρμουπόλει Δημογεροντίαν.
Ἡ τήν παροῦσαν μας ἐπιφέρουσαν Γραία, ὀνόματι κυρία Χατζῆ Κιουράνα, ἡ ὁποία συνοδεύει τόν ἀνήλικον ἔγγονόν της, ἀποστέλλεται παρά τῆς Δημογεροντίας ταύτης μ’ ἔγγραφα συστατικά πρός τήν Δημογεροντίαν τῆς νήσου Τήνου.
Ὅπου θέλει διαμείνει, ἀφοῦ καί τό ἀνήλικον μέ τά κατά κληρονομίαν κινητά του
πράγματα ἀνατίθενται εἰς τήν πρόνοιαν τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Τήνου.
Εἰδοποιούμενοι τήν τοιαύτην ἀποστολήν παρακαλεῖσθε Κύριοι! τοῦ νά δώσετε
εἰς τήν ἰδίαν τήν ἀνήκουσαν συνδρομήν, διά νά ἀπέλθῃ μετ᾽ ἀσφαλείας ἐκεῖ,
τήν ὁποίαν καί προσκαλεῖσθε, νά συνωδεύσετε μ’ ἐπιστολήν Σας συστείνοντες τά
πράγματα εἰς ἄλλον πλοίαρχον, τά ὁποῖα καί ἡμεῖς ἐσυστήσαμεν εἰς τόν ἐπερχόμενον αὐτοῦ κύριον._
Ἀναμένοντες τήν ἀπό τό μέρος Σας ἀπάντησιν μέ τήν ἀδελφικήν ἀγάπην μένομεν._
τῇ 6: Ὀκτωβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ.
οἱ Δημογέροντες
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
		
Παναγ: Βάρβογλης

47
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Προκόπιο Τυπάλδο και Δ. Τομαρόπουλο

Ναύπλιο
8 Οκτωβρίου 1828

Επιστροφή εγγράφων σχετικών με την υπόθεση
της Τζόγιας Κρεββατού καί Ευδοκίας Π. Ιατρού
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3.2.1.47 (1.3.47)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 561.
τήν 8 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τούς κυρίους Προκόπιον Τυπᾶλδον καί Δ. Τομαρόπουλον.
τό σύμφωνον τῶν κυριῶν Τζόγιας Κρεββατοῦ καί Εὐδοκίας Π. Ἰατροῦ μ’ ὅλα
τά ἐπιστρεφόμενα ἔγγραφα τά ὁποία παραλαβόντες Σᾶς ὑπεβλήθησαν ὑπό τήν
θεώρησίν Σας, προσκαλεῖσθε κύριοι νά τά ἐπιστρέψετε ἀνελλειπῆ εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην κατ’ ἔγγραφον αἴτησιν τῶν ἰδίων γυναικῶν.

48
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τις Τζόγια Κρεββατού και Ευδοκία Π. Ιατρού

Ναύπλιο
8 Οκτωβρίου 1828

Επιστροφή εγγράφων σχετικών με υπόθεσή τους
3.2.1.48 (1.3.48)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 207

ἀριθμός 564.
τήν 8 8βρίου.
πρός τάς κυρίας Τζόγιαν Κρεββατοῦ καί Εὐδοκίαν Π. Ἰατροῦ.
κατά τό αἴτημά Σας Σᾶς ἐπιστρέφεται τό ὅποῖον ἐπαρουσιάσατε εἰς τήν Δημογεροντία ταύτην σύμφωνον μ’ ὅλα τά πεύσαντα [ ; ] ἀνελλιπῆ ἔγγραφα

49
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Τοποτηρητή Ναυπλίου

Ναύπλιο
8 Οκτωβρίου 1828

Ορισμός των Δ. Τομαρόπουλου και Ηλία Σεντδεούλη
ως μελών της επιτροπής για τη θεώρηση της υπόθεσης
του Α. Γουναρόπουλου και της Κανέλλας Σακκελλαρίου
3.2.1.49 (1.3.49)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 209

ἀριθμός 569.

τήν 8 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
πρός τόν πανιερώτατον τοποτηρητήν Ναυπλίου.
κατά εὔνοιαν τῆς προλαβούσης προσκλήσεως, προσκαλεῖσθε νά θεωρήσητε
[ 396 ]
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τήν ἀγωγήν τῆς καί μέ δευτέραν ἀναφοράν ἀναφερομένης κατά τοῦ Ἀποστόλου Γουναροπούλου Κανέλλας Σακελλαρίου λαμβάνοντας συγκριτάς ἀντί τοῦ
Ἡλιουπόλεως καί Προκοπίου Τυπάλδου τούς κυρίους Δ. Τομαρόπουλον καί
Ἡλίαν Συντδεούλην πρός τούς ὁποίους κοινοποιοῦνται ὅλα τά περιστρεφόμενα
τήν ἀγωγήν ταύτην ἔγγραφα. θέλετε τούς κοινοποιήσει καί τήν προλαβοῦσαν /
πρόσκλησιν τῆς Δημογεροντίας ταύτης, ὥστε κατ’ ἔννοιαν τῶν ἰδίων νά γενῆ
ἡ θεώρησις διά νά ἐνεργηθῇ εὐδοκίμως ὅ,τι εἰς ἱκανοποίησιν τοῦ ἀδικουμένου
μέρους ............. διακελεύεται.

50
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τη Δημογεροντία του Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας

Ναύπλιο
19 Οκτωβρίου 1828

Αγωγή του Σταμάτη Μέξη κατά του θείου του Μανώλη Μέξη
για τη μη καταβολή αποδοχών
3.2.1.50 (1.3.50)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 314 Χ 211

ἀριθμός 657.

Ἑλληνική Πολιτεία.
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τήν Δημογεροντίαν τῆς Κωμοπόλεως Ἁγίου Ἰωάννου.
Ἀπό τήν ἀγωγήν τοῦ ἔσωθεν ἀναφερομένου Σταμάτη Μέξη παρατηρῆτε Κύριοι δι’ ὅσα παραπονεῖται κατά τοῦ αὐτόσε εὑρισκομένου (πληροφορεῖσθε Κύριοι πόσον οὗτος ἀδικεῖται ἀπό τοῦ αὑτοῦ) θείου του Μανώλη Μέξη (ὁ ὁποῖος
δικαιολογημένως θεωρεῖται ὑπόχρεος ν’ ἀνταμείψῃ τόν ἀνεψειόν του, δι’
ὅσον καιρόν ἐχρησίμευσεν εἰς τήν ἐργαστηριακήν του ὑπηρεσίαν. Εἰς ἱκανοποίησιν λοιπόν καί συνδρομήν τοῦ ἀναφερομένου ἡ Δημογεροντία αὕτη Σᾶς
προσκαλεῖ τοῦ ν’ ἐπιστατήσετε εἰς ἀποζημίωσιν τούτου κατά τό πρέπον καί δίκαιον) καί ἐπειδή ὁ ἐναγόμενος εὑρίσκεται ἐνταῦθα ἡ δημογεροντία αὕτη σᾶς
προσκαλεῖ τοῦ νά ἐξετάσετε τήν ὑπόθεσιν ταύτην καί ἀποδώσετε τό δίκαιον
ὅπου ἀνήκει._
τήν 19 8βρίου 1828. εν Ναυπλίῳ.
οἱ Δημογέροντες
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51
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Παναγ. Πολυδώρου και τη Σύζυγό του

Ναύπλιο
19 Οκτωβρίου 1828

Γνωστοποίηση ακύρωσης
του μεταξύ των συμφώνου
3.2.1.51 (1.3.51)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 206

ἀριθμός 658.

τήν 19 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
η Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τόν Κύριον Π. Πολυδώρου καί τήν αὑτοῦ Σύζυγον.
ἔλαβεν ἡ Δημογεροντία αὕτη τήν ἀναφοράν Σας, καί εἰς ἀπάντησιν Σᾶς λέγεται
ὅτι, τήν ἀκύρωσιν τοῦ μεταξύ Σας παρανόμου Συμφώνου θέλετε Σᾶς κοινοποιηθῆ καί διά τῆς Γενικῆς Ἐφημερίδος, ὁπόταν ἐντός δέκα ἡμερῶν δέν ἐπιστρέψετε
τά ἔγγραφα. Ὑμεῖς ὅμως δύνασθε ν’ ἀναφερθῆτε περί τούτου ὅπου θέλετε.

52
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Αναστάσιδες Ανατολίτες Τουτουτζήδες

Ναύπλιο
19 Οκτωβρίου 1828

Πρόσκληση σε απολογία
3.2.1.52 (1.3.52)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 213 Χ 156

ἀριθμός 663.
πρός τούς Ἀναστάσιδες Ἀνατολῖτες Τουτουτζήδες εἰς Πουλουμούσι.
ἅμα λάβετε τό παρόν, διατάττεσθε νά παρουσιασθῆτε ἐνταῦθα διά νά ἀπολογειθῆτε ὅτι ἔχετε ἐνάγοντα: καί μήν λύψετε ὅτι ὕστερον παιδεύεσθε μέ ζημίαν
σας:
τῇ 19: Ὀτομ[βρίου]. 828: Ναύπλιον: οἱ Δημογ:[έροντες]
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53
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Επαρχιακή Δημογεροντία Άργους

Ναύπλιο
19 Οκτωβρίου 1828

Αποστολή στοιχείων σχετικών με τη διαφορά
του Στάικου Σταϊκόπουλου και Γιαννάκη Ευσταθίου
3.2.1.53 (1.3.53)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 313 Χ 207

ἀριθμός 665.

τήν 19 8βρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
ἡ ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Πρός τήν ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ἄργους.
ἐλήφθη ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 794 πρόσκλησις τῆς Δημογεροντίας ταύτης ὡς καί ἡ συντροφευομένη τοῦ κυρίου Γ. Τζώκρη καί Ἀθ. Ἀσημακοπούλου ἀπάντησις.
ἐπειδή δέ καί δι’ ἀκριβεστέραν πληροφορίαν θεωρεῖται ἀναγκαῖον νά παρατηρηθῶσιν ὅλα τά ἀποβλέποντα τήν περί οὗ ὁ λόγος διαφοράν τοῦ Στάϊκου Σταϊκόπουλου καί Γιαννάκη Εὐσταθίου καθώς καί τό Συνυποσχετικόν τῶν ἰδίων,
Προσκαλεῖσθε Κύριοι! νά λάβετε τήν καλοσύνην διά νά τά ζητήσετε παρά τῶν
προχρηματισάντων αἱρετοκριτῶν, τά ὁποῖα καί ὅσον τό συντομώτερον μᾶς τά
διευθύνετε.

54
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Ανδριανό Γκότζη και Θανάση Μανό

Ναύπλιο
19 Οκτωβρίου 1828

Πρόσκληση σε απολογία
3.2.1.54 (1.3.54)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 313 Χ 207

ἀριθμός 667. πρός τόν Ἀνδριανόν Γκότζην καί Θανάσιν Μανόν.
ἅμα λάβετε τήν παρούσαν διατάττεσθε, νά ἔλθετε ἐνταῦθα ν’ ἀπολογειθῆτε ὅτι
ἔχετε ἐνάγοντα, προσέχετε μήν καί κάμετε διαφορετικά, ὅτι ὕστερον θέλει ἐλθῆτε
καί μέ ζημίαν σας:
τῇ 19: Ὀτομ[βρίου]. 828: Ναύπλιον: οἱ Δημογ:[έροντες]
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55
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Επαρχιακή Δημογεροντία Άργους

Ναύπλιο
19 Οκτωβρίου 1828

Αναφορά του Μανώλη Αντωνόπουλου
κατά του Κότζου Βούλγαρη
3.2.1.55 (1.3.55)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 314 Χ 208

ἀριθμός 668.
Ἑλληνική Πολιτεία.
τῇ 19 Ὀκτωβρίου 1828. Πρός τήν ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ἄργους.
εν Ναυπλίῳ.
ἀπό τήν ἐσωκλειομένην εἰς ἀντίγραφον ἀναφοράν τοῦ (πολίτου) κυρίου Μανώλη Ἀντωνόπουλου, πληροφορουμένη ἡ Δημογεροντία αὕτη τήν ὁποίαν κατά
τοῦ Κότζου Βούλγαρη κάμνει ἔναξιν προσκαλεῖται τοῦ νά μή συγχωρηθῆ πρός
ἴδιον ν’ ἀναχωρήσῃ ἀπό αὐτοῦ, ἑωσοῦ ἐκδοθῆ παρά τῆς ἐκτάκτου τῆς Ἀργολίδος
ἐπιτροπείας περί τούτου διαταγή, τήν ὁποίαν καί ἀναμένει ὁ ἐνάγων.

56
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Αναγνώστη Τασσόπουλο

Ναύπλιο
2 Νοεμβρίου 1828

Ζητούνται πληροφορίες για διαφιλονικούμενο χωράφι
μεταξύ του Αναγνώστη Καβαθόπουλου και Γεωργάκη Κατζούλη
3.2.1.56 (1.3.56)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 316 Χ 211

ἀριθμός 753.
Πρός τόν κύριον Ἀναγνώστην Τασσόπουλον.
ἀποστέλλεται ἄνθρωπος τῆς Δημογεροντίας διά νά λάβῃ πληροφορίας ἀπό τούς
χωριανούς διά τό διαφιλονεικούμενο χωράφι μεταξή τοῦ Ἀναγνώστη Καβαθόπουλου καί Γεωργάκη Κατζούλη. διατάττεσε καί τοῦ λόγου σου νά καλέσῃς τούς
χωριανούς καί νά λάβῃς παρόντος τοῦ ἀπεσταλμένου μας τάς μαρτυρίας καί νά
μᾶς ἰδεάσῃς ἐγγράφως.
τῇ 2 9βρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ.
		
Οἱ Δημογέροντες
[ 400 ]
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57
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους πολίτες του Ναυπλίου

Ναύπλιο
16 Νοεμβρίου 1828

Ζητείται η καταβολή χρημάτων για την προμήθεια ίππων
Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 210. Μυόβρωτο.

3.2.1.57 (1.3.57)

ἀριθμός 812. ἐγκύκλιος. τήν 16 Νοεμβρίου 1828.
Εν Ναυπλίῳ.
Πρός τούς [κατοίκους] Ναυπλίου.
ἡ ἀνάγκη ὑπαγορεύει κύριοι νά φανῆτε ἕτοιμοι εἰς τό νά καταβάλλετε ὁ καθεῖς
Σας τό ἐπιβάλλον μέρος διά νά προβλεφθοῦν οἱ παρά [τῆς] Σεβαστῆς Κυβερνήσεως ζητούμενοι διά τό .......9 [κατά] διαταγήν τῆς Σεβαστῆς Κυβερνήσεως ἵπποι,
περί τῶν ὁποίων εἰδοποιηθέντες [πα]ρηγγέλθητε. Εἰς τήν σύναξιν τῶν δι’ αὐτῶν
ἀπαιτουμένων διορίσθη ὁ κύριος Γρηγόρης Δοροβίνης εἰς τόν ὁποῖον παρεγγέλθη νά κάμῃ ὅσον τό συντομώτερον τήν σύναξιν τοῦ καταλόγου, τόν ὁποῖον οἱ
παρ’ ὑμῶν ἐκλελεγμένοι ἐσύνταξαν._

58
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδας

Ναύπλιο
29 Νοεμβρίου 1828

Κοινοποίηση εγγράφου του Μ. Ιατρού στον Ιωάννη Αλμπανάκη
3.2.1.58 (1.3.58)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 315 Χ 206

ἀριθμός 889

τήν 29 Νοεμβρίου 1828
Εν Ναυπλίῳ
Πρός τόν κατά τήν Ἀργολίδα ἐκτακτον ἐπίτροπον
οἱ Δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου
ἐξαιτοῦνται νά διευθυνθῆ τό ἐπισυναπτόμενον ἔγγραφον πρός τόν ἐν Σύρᾳ κύριον Ἰωάννην Ἀδελέον Ἀλμπανάκην εἰς κοινοποίησίν του κατ’ αἴτησιν τοῦ κυρίου
Μ. Ἰατροῦ.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 889:
9

Το χειρόγραφο είναι κατεστραμμένο (μυόβρωτο).
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59
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Σ. Παπαλεξόπουλο

Ναύπλιο
30 Νοεμβρίου 1828

Ορισμός του ως επιτρόπου του Ι. Ζαΐμη
3.2.1.59 (1.3.59)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 306 Χ 212

ἀριθμός 893.

τήν 30 9ίου 1828.
Εν Ναυπλίῳ.
Πρός τόν κύριον Σ. Π[απ]αλεξόπουλον.
Κατά τήν ζήτησιν ὑπ’ ἀριθμόν 1086 καταχωρισθείσαν τῆς ὁποίας ἐπισυνάπτεται
ἀντίτυπον τοῦ κυρίου Ἰ. Ζαήμη Σᾶς κοινοποιεῖται Κύριε, ὅτι ὁ Κύριος οὗτος μέ
πλήρη θέλησιν Σ’ ἀποκαθιστᾶ Νόμιμον καί Καθολικόν ἐπίτροπόν του, εἰς διαφοράν τινα τήν ὁποίαν μετά τινων ἀτόμων ἔχει, καί τῆς ὁποίας ὁ φόρος θέλει εἶσθαι
τό ἐν Αἰγίνῃ Ἀγγλικόν Προξενεῖον.
κοινοποιούμενος τακτικῶς τήν θέλησίν του ταύτην προσκαλεῖσαι κύριε νά
ἐνεργήσῃς ὡς ἀντιπρόσωπός του περί τῆς περί ἧς ὁ λόγος διαφορᾶς του, σύμφωνα μέ τάς ὁποίας Σέ ἐφοδιάζει ἐγγράφους μερικάς του ὁδηγίας._
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 893:

60
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Αστυνομία Ναυπλίου

Ναύπλιο
10 Δεκεμβρίου 1828

Πρόσκληση για φυλάκιση των Αγγελή και Γεώργιου Κακκάνη
3.2.1.60 (1.3.60)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 322 Χ 211

ἀριθμός 947.
Πρός τήν ἀστυνομίαν Ναυπλίου.
Προσκαλεῖται ἡ ἀστυνομία νά βάλῃ ὑπό φυλακήν τούς Ἀγγέλην καί Γεώργιον
Κακκάνην (ἐκ δευτέρας ἀποφάσεως, μέ τό νά αὐθαδιάσουν νά κτυπήσουν διά
μαχαίρας τόν Δημογέροντα τοῦ χωρίου των Γεώργιον Κορού[λην]) αὐθαδιάσαντες ἐγκλιματικῶς τῶ Δημογέροντι τοῦ χωρίου των.
τῇ 10 Χβρίου 1828. Ναύπλιον. Οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 947:
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61
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τόν Δημογέροντα του Κιβερίου
Προκόπιο Μπούρα

Ναύπλιο
11 Δεκεμβρίου 1828

Προφύλαξη καρποφόρων και μη δένδρων
από την κοπή τους
και εκδίωξη των ταραχοποιών χασάπηδων
3.2.1.61 (1.3.61)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 322 Χ 210

ἀριθμός 948.

τήν 11 Δεκεμβρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
οἱ Δημογεροντία τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου.
Πρός τον Δημογέροντα τοῦ χωρίου Κυβέρι Προκόπιον Μπούραν.
Με δυσαρέσκειαν μας μανθάνομεν, ὅτι μερικοί κακοποιοί Ἀργεῖοι περιφερόμενοι
εἰς τό αὑτοῦ χωρίον κατακόπτουν ἀσυνειδήτως τά ἐλαιόδενδρα._ μ’ ὅλον ὅτι
εἰδοποιήθησαν περί τούτου οἱ Δημογέροντες τοῦ Ἄργους, οἱ ὁποῖοι προσεκαλέσθησαν νά διατάξουν τούς τοιούτους νά παύσουν ἀπό τοῦ νά κατακόπτουν
ὄχι μόνον τά καρποφόρα ἀλλά καί αὐτά τά ἄκαρπα δένδρα ὡς χρήσιμα εἰς τήν
ἐθνικήν ὑπηρεσίαν ἡ ξυλική των, παραγγέλλεσαι νά εἰδοποιήσης τόν Κατζουρογιάνην καί λοιπούς, νά φυλάττουν εἰς τό ἑξῆς προσεκτικῶς τά ἐλαιόδενδρα καί
ὅποιον ἤθελον πιάσει ἐκ τῶν τοιούτων νά κρατοῦν ἤ τό ἄλογόν του, ἤ τά σχοινιά
τοῦ ἀλόγου του διά σημεῖον, καί νά μας ἀναφέρεται διά σοῦ περί τοῦ ὀνόματός
του, διά νά τοῦ γίνεται ἡ / πρέπουσα παιδεία.
πρός τούτοις παραγγέλλεσαι, νά ἀποβάλης τούς τρεῖς ταραχοποιούς κασάπιδες, οἱ ὁποῖοι εὑρισκόμενοι εἰς τό αὐτόν χωρίον, δέν κάμουν ἄλλο παρά νά προξενοῦν Συγχύσεις καί ταραχάς παρενοχλοῦντες τούς ἐγχωρίους καί ἄν ἐναντιωθοῦν τοῦ νά ἀναχωρήσουν ἀπό τά σύνορα τοῦ χωρίου τούτου, νά μᾶς ἀναφέρης
διά νά ἐνεργήσωμεν ἡμεῖς τήν ἀποδίωξίν τους ἀπό αὐτοῦ.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 948
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62
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Χατζή Ευαγγέλη Κυριάκου Γούναρη

Ναύπλιο
11 Δεκεμβρίου 1828

Ειδοποίηση της Δημογεροντίας Σύρου
ότι θα πωληθεί το ενέχυρο ντουφέκι του,
για να εξωφληθεί το χρέος του προς τον Σίμωνα Κυπαρίσση.
3.2.1.62 (1.3.62)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 208

ἀριθμός 954.

τήν 11 Δεκεμβρίου 1828.
εν Ναυπλίῳ.
Πρός τόν Χατζῆ Εὐαγγέλην Κυριάκου Γούναρη.
ἀπό τήν ἐσωκλειομένην εἰς ἀντίγραφον ὑπ’ ἀριθμόν 1263 πρόσκλησιν τῆς Δημογεροντίας Σύρας θεωρεῖ ὅτι ὑποχρεοῦσαι, νά στείλης εἰς τόν ἐκεῖ δανειστήν
Σου τά γρόσια 519.20 διά νά ἐλευθερώσης, τό ντουφέκιον, τό ὁποῖον ἔβαλλες εἰς
ὑποθήκην μέ ὑπόσχεσιν ὅτι, ἐάν εἰς τήν συμφωνηθεῖσαν προθεσμίαν δέν ἤθελες
ἐπιστρέψει τά ἀνωτέρω γρόσια, νά πωλεῖται παρά τοῦ ὁποίου τήν πώλησιν νά
πληρωθῆ ὁ δανειστής Σου Σίμων Κυπαρίσσης._
εἰδοποιούμενος ἐγκαίρως ταῦτα παραγγέλλεσαι νά ἀκολουθήσης κατά τήν ὑπόσχεσίν Σου, εἰδέ θέλει / πωληθῆ τό ντουφέκι σου καί εἰς ἄδειάν Σου.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 954:

63
Δηλοποίηση της Δημογεροντίας

Ναύπλιο 11 Δεκεμβρίου 1828

Συμβιβασμός των Δαλαμαναριωτών Παζώτα και λοιπών
να δώσουν προς τους Αγιωργίτες Αντώνιο Σιδέρη
καί Θανάση Πλακογιάννη πέντε χοίρους
3.2.1.63 (1.3.63)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 957.

Ἑλληνική Πολιτεία.
ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Δηλοποιεῖ._
Ὅτι ἔστερξαν συμβιβαστικῶς οἱ παρά τῶν Ἁγιωργητῶν Ἀντωνίου Σιδέρη καί Θα[ 404 ]
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νάση Πλακογιάννη Δαλαμαναριῶτες Παζώτας καί λοιποί, νά ἀποδώσουν κατά
τόν ἐρχόμενον Ἀπρίλλιον τοῦ μέλλοντος ἔτους, πρός τούς ἐνάγοντας πέντε μικρούς χοίρους τεσσάρων ἐτῶν, ἐνοουμένους εἰς ἐξίσασιν δι’ ὅσους ἐζήτουν παρ’
αὐτῶν οἱ ἐνάγοντες, οἱ ὁποῖοι θέλουν πληρώσει δι’ αὐτούς ἐφ’ ἕνα γρόσιον τόν
καθέκαστον χοῖρον.
Εἰς ἔνδειξιν δέ τοιαύτης συμβιβαστικῆς μεταξύ των ἐξισάσεως ἐκδίδεται διά
τῆς Δημογεροντίας ταύτης εἰς ἀσφάλειαν τῶν ἐναγόντων τό παρόν ἔγγραφον._
τῇ 11: Δεκεμβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ.
οἱ Δημογέροντες
ὁ Προσωρινός Γραμματεύς
Λ: Γιανουκόπουλος
Παναγ: Βάρβογλης
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 955:

6410
Αναφορά της Δημογεροντίας
πρός τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία των κατοίκων του χωρίου Κούτζι,
γιατί οι στρατολογούμενοι από τον ίππαρχο Χατζή Χρήστο
είναι πολλοί και, διαμένοντας στο χωριό,
δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους
3.2.1.64 (1.3.64)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 209

ἀριθμός 960. Πρός τόν Προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
δικαιολογημένως οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Κούτζι παραπονοῦνται διά τοῦ παρουσιαζομένου δημογέροντός των, ὅτι ἀναγκάζονται εἰς καιρόν χειμῶνος νά ἐβγαίνουν ἀπό τάς καλύβας των, ἀφοῦ καί περίπου τῶν 40 στρατιωτῶν, διημερεύοντες καταλύουν εἰς τό χωρίον τους.
ὅτι εἰς ἔλλειψιν καταλυμμάτων, τά ὁποῖα ἐζητοῦντο διά τούς στρατολογουμένους
παρά τοῦ ἱππάρχου Χατζῆ Χρήστου Βούλγαρη, ἐδόθη προλαβόντως ἡ ἄδεια ἀπό
τόν ἔκτακτον τῆς Ἀργολίδος ἐπίτροπον, νά διημερεύουν δι’ ὀλίγον καιρόν οἱ συλλεγόμενοι εἰς τά πέριξ χωρία τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ναυπλίας καί Ἄργους, δέν εἶναι.
10 Τα με αύξοντες αριθμούς 64, 65 και 66 σχέδια εγγράφων αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Το
πληρέστερο, το οποίο προφανώς θα χρησιμοποιήθηκε και ως σχέδιο για τη σύνταξη του επισήμου εγγράφου, είναι το με α.α. 66.
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65
Αναφορά της Δημογεροντίας
πρός τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία των κατοίκων του χωρίου Κούτζι,
γιατί οι στρατολογούμενοι από τον ίππαρχο Χατζη Χρήστο
είναι πολλοί και, διαμένοντας στο χωριό,
δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους
3.2.1.65 (1.3.65)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 209

ἀριθμός 960. Πρός τόν Προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
δικαιολογημένως οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Κούτζι παραπονοῦνται διά τοῦ παρουσιαζομένου δημογέροντός των ὅτι καταναγκάζονται εἰς καιρόν χειμῶνος
νά ἐβγαίνουν ἀπό τά οἰκήματά των, ἀφοῦ καί περίπου τῶν τεσσαράκοντα ἱππέων στρατιωτῶν, διημερεύοντες καταλύουν ἤδη τρεῖς ἡμέρας εἰς τό χωρίον
τους.
ἡ ἔλλειψις τῶν καταλυμμάτων, τά ὁποῖα ἐζητοῦντο διά τούς στρατολογουμένους παρά τοῦ ἱππάρχου Χατζῆ Χρήστου Βούλγαρη παρεκίνησαν ἀφ’ ἑνός
μέρους τόν ἔκτακτον τῆς Ἀργολίδος ἐπίτροπον, νά δώση τήν ἄδειαν νά διημερεύουν οἱ συλλεγόμενοι δι’ ὀλίγον καιρόν εἰς τά πέριξ χωρία τῶν ἐπαρχιῶν Ναυπλίας καί Ἄργους. ἔλαβεν τήν ἀνήκουσαν πρόνοιαν καί διά τούς κατοίκους, εἰς
τό νά μήν καταβαρύνωνται ὥστε διέταξεν, νά μερισθῶσιν ἀνά δέκα ἤ καί δώδεκα
εἰς τό καθέκαστον χωρίον._

66
Αναφορά της Δημογεροντίας
προς τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Διαμαρτυρία των κατοίκων του χωρίου Κούτζι,
γιατί οι στρατολογούμενοι από τον Ίππαρχο Χατζη Χρήστο
είναι πολλοί και, διαμένοντας στο χωριό,
δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους
3.2.1.66 (1.3.66)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211
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ἀριθμός 960.

τήν 13 10βρίου 1828.
Ναύπλιον.
Πρός τόν Προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Κούτζη, δικαιολογημένως παραπονοῦνται, διά τοῦ παρουσιαζομένου Δημογέροντός των ὅτι οἱ περίπου τῶν 40 στρατιωτῶν διημερεύοντες εἰς τό χωρίον τους, τούς καταναγκάζουν νά ἐβγαίνουν εἰς καιρόν χειμῶνος
ἀπό τά οἰκήματά των.
Ὁ Ἔκτακτος τῆς Ἀργολίδος ἐπίτροπος, ὁ ὁποῖος εἰς ἔλλειψιν καταλυμάτων, τά
ὁποῖα ἐζητοῦντο διά τούς στρατολογουμένους παρά τοῦ ἱππάρχου Χατζῆ Χρήστου Βούλγαρη παρεκινήθη νά δώση τήν ἄδειαν, διά νά διημερεύουν δι’ ὀλίγον
καιρόν οἱ συλλεγόμενοι οὗτοι, εἰς τά πέριξ χωρία τῶν ἐπαρχιῶν Ναυπλίου καί
Ἄργους, ἐφρόντισεν συχρόνως νά διατάξῃ, ὥστε κατ’ ἀναλογίαν νά διαμερισθῶσιν, ἀνά δέκα, ἤ δώδεκα εἰς ἕκαστον τῶν χωρίων τούτων, ἐπί σκοπῷ νά μήν
καταβαρύνωνται οἱ ἐγχώριοι._
Δίκαιον λοιπόν θεωρεῖται εἰς θεραπρείαν τῶν παραπονουμένων Κουτζαϊτῶν,
τοῦ νά εὐαρεστηθῆτε εἰς τό νά προσκαλέσετε τόν ἵππαρχον Χατζῆ Χρῆστον νά
διατάξῃ νά μείνουν εἰς τό χωρίον τοῦτο μόνον δέκα ἤ δώδεκα, οἱ δέ λοιποί νά
ἀπέλθουν εἰς τά ἐπίλοιπα χωρία κατ’ ἀναλογίαν διαμεριζόμενοι._
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 960:

67
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους ποιμένες του Ταλιώτη

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Διαταγή της Δημογεροντίας να απομακρύνουν τα ποίμνιά τους
από τη στάνη του Ανδρέα Νικολάκαινας
3.2.1.67 (1.3.67)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 212

ἀριθμός 962.
Πρός τούς κατά τό Ταλιώτη11 Ποιμένας.
ὁ Ἀνδρέας Νικολάκαινας κάμει ἀγωγήν ἐναντίον σας, ὅτι ἐπήγατε καί ἐρίψατε
τά ποιμνιά σας εἰς τό αὐτό μέρος ὁποῦ καί οὗτος ἔχει τήν ἰδικήν του στάνην.
Διατάττεσθε λοιπόν ἅμα λάβετε τήν παρούσαν νά σηκώσετε τά ποίμνιά σας ἀπό
τό πλησίον τῆς στάνης τοῦ Ἀνδρέα Νικολάκαινας μέρος, καί νά τά ῥιψετε εἰς
ἄλλον τόπον, πρός ἀποφυγήν ἀναποφεύκτων συγχίσεων διά τήν πλησιότητα.
11

Ταλιώτη: Περιοχή δυτικά του χωριού Αγία Παρασκευή, πρώην Τσέλο.
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μήν ἀπειθήσετε διότι θέλετε διωχθῇ ὕστερον μέ στρατιωτικήν δύναμιν καί μέ
ζημίαν σας.
τῇ 13 Χβρίου 1828.
Οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 962:

68
Αναφορά της Δημογεροντίας
πρός τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Ζητείται η άδεια να ξωδεύονται οι «λιανοπαράδες»
με άναλογία δέκα προς δώδεκα
3.2.1.68 (1.3.68)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 209

ἀριθμός 963. Πρός τόν Προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
ἐγκρίνεται ἀπό τόν ἐκτακτον τῆς Ἀργολίδος ἐπίτροπον προσωρινῶς νά ἐξωδεύωνται οἱ λιανοπαράδες οἱ δέκα διά δώδεκα κατά ζήτησιν τῶν ἐνταῦθα ἐμπόρων, ἀφοῦ καί ἡ ζήτησίς των ἔχει βάσιν τάς λοιπάς πόλεις τῆς ἐπικρατείας, καί
περιπλέον τῆς ἐμπορικωτέρας ἐκείνων τῆς Ἑρμουπόλεως τῆς Νήσου Σύρας._
εἰδοποιούμενος καί ὁ προσωρινός Διοικητής αὐτό τοῦτο παρακαλεῖται νά δώσῃ
καί τήν ἀπό τό μέρος του ἄδειαν διά νά ἐκδοθῆ εἰς τό κοινόν τῆς πόλεως ταύτης
ἡ ἀνήκουσα περί τῶν λιανοπαράδων εἰδοποίησις.
τήν 13 Χβρίου.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 963:

69
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Κυριάκο Λιάτα, Αναστάσιο Μελά
και Ιωάννη Γκάτζιο

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Οικειοποίηση πατρικών κτημάτων του Παναγιώτη Λεμπέση
από τους ενοικιαστές των φόρων

[ 408 ]
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3.2.1.69 (1.3.69)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 965.

Πρός τούς Κυριάκον Λιάταν
Ἀναστάσιον Μελᾶν καί Ἰωάννην Γκάτζιον.
ὁ Παναγιώτης Λεμπέσης ἀναφερόμενος παραπονεῖται ὅτι οἱ ἐνοικιασταί τῶν
προσόδων τοῦ χωρίου σας οἰκειοποιοῦνται πατρικάτα τινά κτήματα εἰς τό χωρίον σας._ ἄν πραγματικῶς ἔχει κτήματα ὁ ἀναφερόμενος εἰς τό χωρίον σας καί ἄν
ταῦτα κατακρατοῦνται ἀπό τούς ἐνοικιαστάς, διατάττεσθε νά ὁμηλήσετε αὐτούς
νά τοῦ ἀφήσουν ἐλεύθερα τά κτήματά του, εἰδέ καί ἄλλως πως ἐχει τό πρᾶγμα
παραγγέλλεσθε νά μᾶς πληροφορήσετε.
τῇ 13 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 965:

70
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Δημογέροντες του χωρίου Λυγουριού

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Διαταγή για την χωρίς αναβολή παρουσίαση
του Παναγιώτη Λιατόπουλου,
ο οποίος ενάγεται από τον Αθανάσιο Δασκάλου
3.2.1.70 (1.3.70)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 968. Πρός τούς Δημογέροντας τοῦ χωρίου Λυγουριοῦ.
ὁ Παναγιώτης Λιατόπουλος ἐνάγεται παρά τοῦ Ἀθανασίου Δασκάλου. Παραγγέλεσθε λοιπόν νά διατάξετε αὐτόν νά παρουσιασθῇ ἐνταῦθα αὔριον χωρίς ἀναβολήν. μήν ἀπειθήσει ὅτι θέλει φερθῆ ὕστερον μέ στρατιώτας.
τῇ 13 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 968:
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71
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Χρήστον Καπετάνο, Γιαννάκο Καραντούνη
και Γιάννη Κατζούλη

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Διατάσσονται να παρουσθιασθούν λόγω του ότι ενάγονται
3.2.1.71 (1.3.71)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 969.

Πρός τούς Χρῆστον Καπετάνον,
Γιαννάκον Καραντούνη και Γιάννην Κατζούλην.
ἅμα λάβετε τήν παρούσαν διατάττεσθε νά παρουσιασθῆτε εἰς τήν Δημογεροντίαν ὅτι ἔχετε ἐνάγοντα. μή παρακούσετε διότι φέρεσθε ὕστερον μέ στρατιωτικήν
δύναμιν καί μέ ζημίαν σας.
τῇ 13 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 969 :

72
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας

Ναύπλιο
13 Δεκεμβρίου 1828

Σύσταση για να τύχει περίθαλψης
η Γρηγόρενα Τριπολιτσιώτισσα
3.2.1.72 (1.3.72)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 209

ἀριθμός 971. Πρός τόν προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
Συστείνεται ἡ ἐπιφέρουσα τήν παρούσαν χήρα Γρηγόρενα Τριπολιτζιώτισσα, τῆς
ὁποίας ὁ σύζυγος ὑπέρ πατρίδος ἐφονεύθη, εἰς τήν εὐγενιάν του τόν προσωρινόν Διοικητήν διά νά γενῆ εἰς αὐτήν καί εἰς τά ἐπί τόν τράχηλον τῆς ἰδίας κρεμάμενα ἀπρόστευτα τέκνα της, ἡ ἀνήκουσα ἀπό ψωμί περίθαλψις._
τήν 13 Χβρίου.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 971 :
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73
Αναφορά της Δημογεροντίας
προς τον Προσωρινό Διοικητή Ναυπλίας

Ναύπλιο
14 Δεκεμβρίου 1828

Αναφορά με βαρείς χαρακτηρισμούς
κατά του αστυνομικού παρατηρητή της Πύλης της Ξηράς
Δ. Λουκόπουλου
3.2.1.73 (1.3.73)

Σχέδιο εγγράφου. Δίφυλλο, 321 Χ 211

ἀριθμός 972.		
τήν 14 Χβρίου.
Ἑλληνική πολιτεία.
Πρός τόν προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
οἱ Δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίου.
Ὅτι ὁ κατά τήν πύλην τῆς Ξηρᾶς ἀστυνομικός παρατηρητής, κατ’ ἀναπόφευκτον
ἀνάγκην ἀπαιτεῖται, διά τό ἀκροσφαλές τῆς ὑπηρεσίας ταύτης, νά εἶναι ἀρκετά
ἐπιδέξιος, καί πολλά προσεκτικός, ὥστε καί αἱ Γεν.[ικαί] Διατάξεις ἀνενδότως νά
φυλάσσωνται, καί οἱ εἰσερχόμενοι καί ἐξερχόμενοι πολῖται νά μεταχειρίζωνται μ’
εὕφημον τρόπον, διά νά μήν γογγύζουν αἰτιώμενοι τούς ἀνωτέρους, οὐδεμίαν
περί τούτου ἀμφιβολία εἶναι, ἀφοῦ περιπλέον καί ἡ θέλησις τῆς Σεβαστῆς Κυβερνήσεως εἶναι τοιαύτη.
Ὅτι ὅμως κατά δυστυχίαν ὁ ἀπαξίως ἤδη ἐνεργῶν τό τοιοῦτον χρέος κύριος Δ.
Λουκόπουλος εἶναι πολλά μακράν νά ἐπιτύχῃ τήν ζητουμένην τῶν ἀντικειμένων
τούτων προσφυᾶ Συνάρμοσιν, ἐναργοῦς ἀποδείξεως δοκίμιον εἶναι, ἐκτός τῆς
καταδηλώτου διαγωγῆς του, αἱ ἐλλείψεις, εἰς τάς ὁποίας ἐξώκειλε, καί ὁλονέν
ἀσυστόλως ὑποπίπτει.
Ὁ κύριος οὗτος δυνατά ἐξελεγχόμενος ἀπ’ αὐτό τό Ἀστυνομικόν τῶν ἐξερχομένων κατάστιχον, καί μή θέλων εὑρίσκεται πάντοτε ἀναγκασμένος νά ὁμολογήσῃ συμφώνως μέ τάς ἀθῷας παρατηρήσεις, τάς ὁποίας οἱ αἰσθανόμενοι
τάς ἐλλείψεις του πολῖται δεξιῶς μᾶς ἔδωκαν νά ἐννοήσωμεν. Ὅτι συγχωρεῖ
κατά παράβασιν τῶν Γεν[ικῶν] διατυπώσεων, εἰς πολλούς, τῶν ὁποίων ἔχομεν
εἰς σημείωσιν τά ὀνόματα, νά εἰσέρχωνται καί ἐξέρχωνται χωρίς διαβατήρια /
μέ τό ἀσυγχώρητον σκανδαλῶδες τῆς ἐξαιρέσεως προνόμιον, ἐνῷ ἀφ’ ἑτέρου
μέρους εἰς πολλούς σφόδρα αὐστηρά φερόμενος, ἀναιτίως τούς ἐξυβρίζει περιφρονῶν.
Καθυποβάλλοντες τήν ἀναφοράν μας ταύτην ὑπ’ ὄψιν τοῦ προσωρινοῦ τῆς
Ναυπλίας Διοικητηρίου τούτου, τό ὁποῖον παρακαλεῖται νά δώσῃ προσοχήν εἰς
τά ἀναφερόμενα, ἀναμένομεν τοῦ νά εὐαρεστηθῆ νά κάμῃ καί τήν ἀνήκουσαν
[ 411 ]
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διόρθωσιν εἰς ἀποφυγήν τῶν ἀναρμόστως συγχύσεων, τάς ὁποίας τό ἀξιοκατάκριτον φέρσιμον τοῦ ἀνθρώπου τούτου, πολλάκις ἐπέφερεν.
Ἡ εἰς τά κρείττω ἐλπιζομένη μεταῤῥύθμησις τῆς ἐπιστασίας ταύτης, ἡ ὁποῖα
εἰς τήν φρόνησίν Σας ὅλως διόλου ἀφιεροῦται, μᾶς πείθει κύριε! καί νά Σᾶς
βεβαιώσωμεν, ὅτι θεωρεῖται ἐπάναγκες νά γίνῃ, ἐάν κατά τήν ἐπιθυμίαν μας θέλωμεν, νά ἐπιτύχωμεν κατ’ εὐχήν, καί τόν κατά τό μέτρον τοῦτο σκοπόν τῆς
Σεβαστῆς κυβερνήσεως.
Προσφέροντες δέ τήν πρός ὑμᾶς ἐξαίρετον ὑπόληψιν ὑποσημειούμεθα._
τήν 14 Χβρίου 1828. Εν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 972:

74
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς την Επαρχιακή Δημογεροντία Άργους

Ναύπλιο
14 Δεκεμβρίου 1828

Συμβιβασμός μεταξύ του Γεώργιου Σκαρλέτου
και του δανειστή του Γιάννη Φοικιώτη
3.2.1.74 (1.3.74)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 973. Πρός τήν Ἐπαρχιακήν Δημογεροντίαν Ἄργους.
Κατά πρόσκλησιν τῆς Δημογεροντίας ταύτης ἐκαλέσθη ὁ Γεώργιος Σκαρλέτος
χρεώστης τοῦ συμπολίτου σας Γιάννη Φοικιώτη.
οὗτος δέ ὑποχρεωθείς ὑπεσχέθη νά πληρώσῃ μέ εὐχάριστον θέλησιν καί τοῦ
δανειστοῦ κατά τήν 18 τοῦ μεσοῦντος πρός τόν κύριον Λ. Γιαννακόπουλον τά
μένοντα γρόσια 61 12/40 πρός ἀποπλήρωσιν τοῦ ὁλικοῦ χρέους του πρός τόν
Γ. Φοικιώτην. Εἰδοποιοῦντες ὑμᾶς τοῦτο κατ’ αἴτησίν σας μένομεν μέ ὅλην τήν
ὑπόληψιν._
τῇ 14 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 973 :

[ 412 ]

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (13/8/1828 - 28/4/1829)

75
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους ποιμένες της Καραθώνας

Ναύπλιο
14 Δεκεμβρίου 1828

Υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο βοσκής
στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης
και να μην καταστρέφουν τα σπαρτά του
3.2.1.75 (1.3.75)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 974.
Πρός τούς κατά τήν Καραθῶνα Ποιμένας.
Ὁ ἡγούμενος τοῦ Μοναστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως ἀναφερόμενος παραπονεῖται, ὅτι εἰς τήν γῆν τοῦ Μοναστηρίου εἰς τό ὁποῖον ἡγουμενεύει, αὐθεραίτως
σεῖς βόσκετε τά ποίμνιά σας βλάπτοντες τά σπαρτά τοῦ Μοναστηρίου, μήτε στέργοντες νά συμφωνήσετε μέ αὐτόν διά τό συνηθισμένον εἰς τήν ἰδιόκτητον γῆν
περί βοσκημάτων δόσιμον, προβάλλοντες πρός αὐτόν ἄλλα τῶν ἄλλων.
ἄν τόν περί βοσκημάτων δασμόν κατήργησεν ἡ Ἐθνική Συνέλευσις, ἐννοεῖται
ὅσον ἀπέβλεπε τό δικαίομα τῶν ἐνοικιαστῶν, ὄχι ὅμως καί ἐκεῖνο τῆς ἰδιοκτησίας.
ἄν θέλετε λοιπόν νά βόσκεται τά ποίμνιά σας εἰς τήν γῆν τοῦ Μοναστηρίου
χρεωστεῖτε νά συμφωνήσετε μέ τόν ἡγούμενον διά τό συνηθισμένον περί βοσκῆς
δόσιμον, προσέχοντες νά μήν βλάπτετε τά σπαρτά του, ἀλλέως νά ἀναχωρήσετε
μέ τά ποίμνιά σας ἀπό τήν ἰδιόκτητον γῆν τοῦ Μοναστηρίου διά νά μήν διωχθῆτε ὕστερον μέ στρατιωτικήν δύναμιν, ἀφοῦ τόν ἀποζημιώσετε καί δι’ ὅσα
προηγουμένως τόν κατέφαγον σπαρτά τά πράγματά σας.
τῇ 14 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 974.

76
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Δημογέροντα του χωρίου Χώνικα

Ναύπλιο
14 Δεκεμβρίου 1828

Αποζημίωση του Νικόλαου Γκαλιούρου από τους
συγχωριανούς του Χρήστο Γαμπρουλά και Μήτρο Φλώρη
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3.2.1.76 (1.3.76)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 211

ἀριθμός 976.
Πρός τόν Δημογέροντα τοῦ χωρίου Χώνικα.
Ὁ Νικόλαος Γκαλιοῦρος ἀναφερόμενος παραπονεῖται, διότι ὁ Χρῖστος Γαμπρουλᾶς καί Μῆτρος Φλώρης συγχωριανοί σας τόν ἀδικοῦν μή πληρόνοντες
δι’ ὅσον βῆκον, βαμπάκι καί κριθάρι τόν κατέφαγον τά ζῶα τούτων.
Διατάσσεσαι ἀφοῦ πληροφορηθῆς πῶς ἔχει τό πρᾶγμα καί ἐρευνήσεις ἀκριβῶς τήν ἀλήθειαν νά ὑποχρεώσῃς τούς Χρῆστον Γαμπρουλᾶν καί Μῆτρον Φλώρην νά ἀποζημιώσουν τόν ἀναφερόμενον ὡς τό δίκαιον.
ἄν δέ αὐτοί δέν πεισθοῦν εἰς τούς λόγους σου νά τούς ὑποχρεώσῃς νά ἔλθουν
ἐνταῦθα διά νά ἀπολογηθοῦν, ἀφοῦ μᾶς δώσῃς καί ὅσας πληροφορίας ἀκριβεῖς
ἔχεις διά τήν ὑπόθεσιν ταύτην._
τῇ 14 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 976:

77
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους Πυργιώτες, Βαλτετζιώτες,
Σιλιμιώτες και Δώρειους.

Ναύπλιο
14 Δεκεμβρίου 1828

Πρόσκληση να παρουσιαστούν λόγω του ότι ενάγονται
3.2.1.77 (1.3.77)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 207

ἀριθμός 977

τῃ 14 Δεκεμβρίου 1828.
Ἐν Ναυπλίῳ.
Πρός τούς Πυργιώτας μέ Βαλτετζιώτας, Κάπον
μέ Σιλιμιώτας, Δωρείους μέ Δαβιώτην Κυριαζήν Καρελήν,
καί Λάμπρον Κατρελιώτην.12
Διατάττεσθε νά παρουσιασθῆτε εἰς τήν Δημογεροντίαν ταύτην διότι ἐνάγεσθε. μή
καί ἀδιαφορήσετε ὅτι φέρεσθε μέ ἐκτελεστικήν (στρατιωτικήν) δύναμιν.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 977:

Πρόκειται για ποιμένες που έβοσκαν τα ποίμνιά τους στα «Σουληνάρια» (βλ. 3.1.1, αριθμός εγγραφής 977).
12
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78
Έγγραφο της Δημογεροντίας προς τους
Παππά Θεοδόσιο Οικονόμου και Γεώργιο Χασάπη

Ναύπλιο
14 Δεκεμβρίου 1828

Να αναφέρουν κατά πόσο ο Παναγιώτης και λοιποί Λαζαρέοι
ενοχλούν τον Ανδρέα της Νικολάκαινας
3.2.1.78 (1.3.78)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 210

ἀριθμός 978.

Πρός τούς Παππά κύριον Θεοδόσιον Οἰκονόμου
καί Γεώρ: Χασάπην.
Παρακαλεῖσθε νά ἀπέλθετε εἰς τό χωρίον Ταλιώτη νά παρατηρήσετε ἄν ὁ Παναγιώτης καί λοιποί Λαζαρέοι ἔῤῥιψαν τήν στάνην των πλησίον ἐκείνης τοῦ
Ἀνδρέα τῆς Νικολάκαινας παρενοχλοῦντες αὐτόν καί ἄν τῷ ὄντι τά ποίμνια τῶν
Λαζαρέων πάσχουν ἀσθένειαν. αὐτάς τάς πληροφορίας ἀπαιτεῖ ἀπό σᾶς ἡ Δημογεροντία καί μήν ἀμελήσετε νά τάς δώσετε τό συντομώτερον._
τῇ 14 Χβρίου 1828. Ἐν Ναυπλίῳ. οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 978:

79
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον προσωρινό Διοικητή της Ναυπλίας

Ναύπλιο
17 Δεκεμβρίου 1828

Μέτρα σχετικά με την ενσκύψασα πανώλη
στο χωριό Βραχνί και τα Καλάβρυτα
3.2.1.79 (1.3.79)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 320 Χ 208

ἀριθμός 1000.

ἑλληνική πολιτεία.
Πρός τόν προσωρινόν Διοικητήν τῆς Ναυπλίας.
οἱ Δημογέροντας της ἐπαρχίας Ναυπλίου.
ἐκοινοποιήθησαν εἰς τά χωρία τῆς ἐπαρχίας ταύτης τά μέτρα, τά ὁποῖα ἐλήφθησαν,
διά τήν ἀναφανεῖσαν εἰς τό χωρίον Βραχνί13 καί τά Καλάβρυτα πανώλην Νόσον.
13

Βραχνί: Χωριό που βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Χελμός, ανατολικά των Καλαβρύτων.
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Παρεγκέλθησαν οἱ δημογέροντες ἑκάστου χωρίου τοῦ νά εἶναι πολλά προσεκτικοί, καί νά μήν παραδέχωνται ἀνεξετάστως καί χωρίς διαβατήρια τούς τυχόντας.
ὁδηγήθησαν δέ καί τοῦ νά ἐφοδιάζουν μ’ ἐγγράφους ἀδείας των τούς ἐρχομένους εἰς τήν πόλιν ταύτην ἐπαρχιώτας.
διά τήν ἀναγνώρισιν λοιπόν εἰς εὐκολίαν τῶν εἰσερχομένων ζητοῦμεν τήν
ἄδειαν νά διορίσωμεν ἕναν ἐπί τούτω κατά τήν πύλην τῆς Ξηρᾶς παρατηρητήν.
ἡ τοιαύτη δέ ζήτησίς μας γίνεται κατά συνέπειαν τῶν προχθεσινῶν μας περί τοῦ
ἀντικειμένου τούτου συνδιαλέξεων._
τήν 17 Χβρίου 1828. ἐν Ναυπλίῳ.
οἱ Δημογέροντες
ὁ προσωρινός Γραμματεύς
		
Παναγ. Βάρβογλης
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 1000:

80
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τους ποιμένες της Μονής Αυγού

Ναύπλιο
27 Δεκεμβρίου 1828

Πληρωμή του «τοπιάτικου» προς το μοναστήρι του Αυγού
3.2.1.80 (1.3.80)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 293 Χ 196

ἀριθμός 1071.
πρός τούς εὑρισκομένους ποιμένας εις τό σύνορον
τοῦ μοναστηρίου Αὐγοῦ.
Ὁ ἡγούμενος τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου παραπονεῖται ὅτι δέν θέλετε νά συμβηβασθῆτε νά πληρώσετε τό τοπιάτικον._ διατάττεσθε λοιπόν καθώς καί ἄλλοι ἐσυμβηβάσθησαν εἰς τούς ἰδιοκτήτους τόπους νά συμβηβασθῆτε καί σεῖς ... νά
πληρώσετε τόν ἡγούμενον πρός 6: παράδες τό κεφάλη: τά μεγάλα: πράγματα, τά
δέ φετινά μικρά στά ἐκατόν ἐνα: [γρόσι], τά δέ χοντρά πρός 10: παράδες τό ἕν._
μήν κάμετε διαφορετικά καθότη ἄν καί ἔλθη ὁ ἡγούμενος νά παραπονεθῇ
πάλιν θέλει σᾶς σταλθοῦν στρατιῶται νά σᾶς φέρουν μέσα καί νά τά πληρῶσετε
μέ ζημίαν σας.
τῇ 27 Δεκεμβρίου 828. Ναύπλιον: οἱ Δημογέροντες
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 1071. τῇ 27 Χβρίου 1828. εν Ναυπλίῳ.
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81
Έγγραφο της Δημογεροντίας
προς τον Ίππαρχο Χατζή Χρήστο

Ναύπλιο
28 Δεκεμβρίου 1828

Αποζημίωση στη Μήτρενα Ρέντα
για τις κότες που έκλεψαν στρατιώτες του,
καθώς και επιστροφή του αλόγου του Στάικου Σταϊκόπουλου,
το οποίο έκλεψε ο «αράπης» του
Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 319 Χ 210. Μυόβρωτο.

3.2.1.81 (1.3.81)

ἀριθμός 1072.		
τῇ 28 Χβρίου 1828.
Πρός τόν Ἵππαρχον Χατζῆ Χρῆστον.
Γυνή τις Μήτρενα ῾Ρέντα ἀπό χωρίον Λάλουκα ἐντός τῆς ἐπαρχίας μας παραπονεῖται ὅτι οἱ κατά τοῦτοι ὑπό τήν ὁδηγίαν τῆς γεναιότητός σου στρατιωτικοί τήν
ἐπῆραν ἕνδεκα ὄρνιθας χωρίς νά τήν πληρώσουν αὐτάς, ἀλλ’ οὔτε καί νά τήν
ἐρωτήσουν.
τό τοιοῦτον θεωρεῖται ὡς πρᾶξις ἄνομος καί ἐναντίον τῶν χρεῶν τῶν στρατιωτικῶν τούτων, τό ὁποῖον ἡ γεναιότης σου δέν ἀνέχεσαι βεβαίως.
Προσκαλεῖσαι λοιπόν Κύριε Ἵππαρχε νά διατάξῃς τόν ἀρχηγόν τῶν κατά τό
χωρίον Λάλουκα στρατιωτικῶν, νά ἀποζημιώσουν τήν παραπονουμένην πτωχήν
γυναῖκα διά τάς ἁρπαχθείσας ὄρνιθας.
εἰδοποιεῖσθε προσέτι ὅτι τήν προχθές οἱ ἴδιοι οὗτοι στρατιωτικοί ἐπλήγωσαν
ἕν Κοράσιον, ἐπειδή τοῦτο ἀντεστάθη εἰς τάς ἁρπακτικάς των πράξεις.
Σᾶς ἀναγγέλλεται ὅμως, ὅτι ὁ Στρατηγός Στάικος Σταϊκόπουλος παραπονεῖται
ὅτι ὁ ἀράπης Σας τοῦ ἔκλεψεν ἀπόψε τό ἄλογόν του. καθώς καί αλλωτε ὁ ἴδιος
ὡς ἀναφέρει ἔκαμεν τό τοιοῦτον κίνημα.
εἰδοποιούμενος εἰς τοῦτο τό παράπονον προσκαλεῖσθε νά κάμετε καί τήν τούτου διόρθωσιν.
[στο νώτο με άλλο χέρι]

ἀριθμός 1072:
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82
Γνωμοδότηση της Δημογεροντίας
για την υπόθεση του αποθανόντος
Χατζή Αθανασίου Καστορέως

Ναύπλιο
31 Ιανουαρίου 1829

Μετά την αναφορά τών Παύλου Διαμαντίδη,
Χατζή Νικόλα Ιωάννου και Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου
παύει κάθε ενέργεια σχετικά με την περιουσία
του Χατζή Αθανασίου Καστορέως
3.2.1.82 (2.2.1)

Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 316 Χ 212

ἀριθμός 1244:
Ἐπειδή καί ὁ Παῦλος Διαμαντίδης Καστορεύς, Χαντζί Νικόλας Ἰωάννου καί Καστορεύς Τριανταφύλλου τῇ 21: Ἰανουαρίου μέ ἀναφοράν των ὑπ’ ἀριθμόν 1411:
τῶν εἰσερχομένων παῤῥησηάσθησαν ἀναφερόμενοι καί αἰτοῦσιν ὣστε οὐ μόνον
νά μή δωθῇ οὐδ’ ὀβολός, εἰς ὁποῖον δήποτε ἐκ τῆς περιουσίας τοῦ ἀποθανῶντος
ἀλλά καί νά ληφθοῦν ὁπίσω ὅσα ἐνδύματα τοῦ αὐτοῦ ἐδόθησαν εἰς τινά μέσον
τῆς ἐνταῦθα ἀστυνομίας._ διό καί ἡ Δημογεροντία αὕτη θεωροῦσα τήν ὑπόσχεσιν ταύτην πολλά περιπεπλεγμένην παραπέμπει τήν θεώρησιν αὐτῆς ἕως οὗ
παῤῥησιασθοῦν οἱ νόμιμοι τοῦ ἀποθανῶντος κληρονόμοι._
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 31: Ἰανουαρίου 1829:.
[στο νώτο]

ἀριθμός 1244:

83
Έγγραφο της Δημογεροντίας Ναυπλίου
προς τον Διοικητή Ναυπλίου

[Ναύπλιο]
28 Απριλίου [1829]

Θετική γνώμη της Δημογεροντίας
για την καλλιέργεια από τους κατοίκους του χωριού Δαλαμανάρα
των χωραφιών που βρίσκονται στο Βάλτο
Σχέδιο εγγράφου. Μονόφυλλο, 325 Χ 216. Μυόβρωτο.
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3.2.1.83 (2.2.2)

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (13/8/1828 - 28/4/1829)

[1] 670.
ἐπισυνάπτεται ἐνταῦθα ἀναφορά τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Δαλαμανάρας παραπονουμένων κατά τοῦ τακτικοῦ Ἱππικοῦ ὡς ἐμποδιζόμενοι παρ’ αὐτοῦ εἰς τήν
καλλιέργειαν τῶν ἐν τῷ Βάλτῳ χωραφίων κειμένων εἰς τό Τρικαλίτη, Κούφομα
καί εἰς τό Κιόσκη. Ἡ Δημογεροντία παρατηροῦσα ὅτι ἀδίκως ἐμποδίζονται οἱ
ῥηθέντες κάτοικοι ἐπειδή τά χωράφια ἐκείνα τά ὁποία καλλιεργοῦν δέν δίδουν
χόρτον εἰς τροφήν τῶν ἐθν.[ικῶν] Ἵππων καί ἐπειδή τά λιβάδια εἰσίν ὁρισμένα
ἐκείνα ὅσα δίδουν τήν ἀνήκουσα τροφήν τῶν ἵππων καί ἐπειδή τά καλλιεργούμενα χωράφια ἄν μείνωσιν χέρσα ἐνῶ δέν δίδωσι τό ἀπα[ιτούμενον] χόρτον
ζημιοῦται καί (ἀρκετά) τό ἐθνικόν Ταμεῖον καί οἱ κάτοικοι τῶν αὐτῶν προσόδων.
δι’ ὅλας τάς παρατηρήσεις ταύτας ἡ Δημογεροντία νομίζει εὔλογον νά προσκαλέσῃ ὅσον τάχος ἡ Διοίκησις ὅποιον ἀνήκει διά νά μήν ἐμποδίζωνται οἱ κάτοικοι ἀπό τήν καλλιέργειαν. τῇ 28 Ἀπριλίου.
[στην ίδια σελίδα υπάρχει γραμμένο με άλλο χέρι και διαγραμμένο το παρακάτω κείμενο]

Αριθμός πρός τόν Δ:[ιοικητήν] Ναυπλίου καί τ.λ..
ἀπό τήν ἐσώκλειστον ἀναφοράν παρατηρεῖται τά παράπονα τῶν κατοίκων
Δαλαμανάρας, δίκαιον ὅμως εἶνε νά διατάξῃ τό Δ:[ιοικητήριον] τοῦτο ὅθεν ἀνήκει διά νά δοθῇ ἡ ἄδεια νά καλλιεργήσουν τά χωράφια ἐκεῖνα τά ὁποῖα εἶνε
ὀργωμένα καί χώρτον δέν ἔχουν, τό λεγόμενον Τρικαλήτη, καί Κούφομα· καθώς
καί κατά τό Κιόσκυ πλησίον τῆς θαλάσσης καί ἀρκετά εἶναι τά λοιπά λιβάδια διά
νά βόσκουν τά ἄλογα τοῦ ἱππικοῦ. καί μένομεν μέ ὅλην τήν ὑπόληψιν.
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Εξερχόμενα ναυτιλιακά έγγραφα, 17 Δεκεμβρίου 1829 (φ. 3.2.2.1).

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

Εξερχόμενη αλληλογραφία. Λυτά έγγραφα.
Ναυτιλιακά.

3.2.2

1
∆ιαβιβαστικό έγγραφο της ∆ηµογεροντίας
προς τη Γενική Γραµµατεία της Επικρατείας

Ναύπλιο
17 ∆εκεµβρίου 1829

Ανανέωση διπλώµατος του Πλοιάρχου Θεόδωρου Μακρινού
3.2.2.1 (2.4.2)

Αντίγραφο. Μονόφυλλο, 294 Χ 195

Ἀριθµός 2184:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.1

Ἡ ∆ηµογεροντία τῆς ἐπαρχίας Ναυπλίας.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Τελειωθείσης τῆς παρά τοῦ Νόµου διορισθείσης διαρκείας, καί παρατάσεως τοῦ
∆ιπλώµατοςτοῦ Ἑλληνικοῦ πλοίου Τρεχαντηρίου ὀνοµαζοµένου ἡ Γαρούφω ἀριθµηθέντος ὑπό τόν δέκατον ὄγδοον Ἀριθµόν τῆς πόλεως ταύτης, χωρητικοῦ τόνων Ἑλληνικῶν τριῶν καί δέκα τεσσάρων .......... ὡπλισµένου µέ πέντε ψιλά πυροβόλα καί διοικουµένου παρά τοῦ πλοιάρχου Θεοδώρου Μακρυνοῦ παρεδόθη εἰς
τήν ∆ηµογεροντίαν ταύτην τό ∆ίπλωµα τῆς Κυβερνήσεως, τό ὁποῖον ἐγκλείεται
πρός τήν Γραµµατείαν τῆς Ἐπικρατείας κατά τήν ἔννοιαν τοῦ Νόµου.
1
Πρόκειται για έντυπο το οποίο έχει συμπληρωθεί. Οι χειρόγραφες συμπληρώσεις μεταγράφηκαν με πλάγια στοιχεία. Τα σχέδια των εγγράφων της Ναυτιλίας τυπώθηκαν στο
τυπογραφείο του Κ. Τόμπρα και κόστισε το καθένα 8 παράδες (βλ. φ. 2.1.2, αριθμός εγγραφής
1147).
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Ἐπιθυµών δέ ὁ εἰρηµένος πλοίαρχος νά ἐξακολουθήσῃ τόν διάπλουν του µέ
τό εἰρηµένον πλοῖον, ἀνανέωσε τήν συµφωνίαν τῆς ἐξασφαλίσεως διά τοῦ ἐγγυητοῦ του Γεωργίου Κοτζάκη τό ἔγγραφον τοῦ ὁποίου κατεχωρίσθη εἰς τά Ἀρχεῖα
τῆς ∆ηµογεροντίας ταύτης.
Ἑποµένως τούτου, ἡ ∆ηµογεροντία αὓτη παρακαλεῖ τήν Γεν[ικήν] Γραµµατείαν τῆς Ἐπικρατείας νά ἐφοδιάσῃ τόν εἰρηµένον πλοίαρχον µέ νέον ∆ίπλωµα τῆς
Κυβερνήσεως, ὑποσχοµένη εἰς τήν Κυβέρνησιν τήν πληρωµήν τῶν διστήλων
ὀκτώ καί ἕν τρῖτον τῆς ἐξασφαλίσεως, ὁσάκις ὁ πλοίαρχος οὗτος τοιουτοτρόπως
ἐφωδιασµένος, ἤ οἱ ὑπ’ αὐτῶν ναῦται δέν ἤθελον ἐκληρώσει ὅσα διαλαµβάνει ἡ
ἐγγύησις.
Καί µέ τό προσῆκον σέβας ὑποσηµειούµεθα.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 17: Χβρίου 1829.
		
Οἱ ∆ηµογέροντες
		
(Τ.Σ: Ιω: Σκοῦφος ∆: Οἰκονόµου ∆: Θεοδωροπουλος
		
Ἴσον καί ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπῳ
		
ὁ Γραµµατεύς τῆς ἐπαρχιακῆς ∆ηµογεροντίας Ναυπλίου
		
Ἀ: Στ: Ἀντωνόπουλος
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ΥΔΡΕΥΣΗ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κατάστιχο εξόδων για την επισκευή
του δικτύου ύδρευσης Ναυπλίου και Πρόνοιας
και κατάλογος εισφορών των κατοίκων
γι’ αυτό το έργο

Ναύπλιο
2 Ιουνίου 1829 28 Φεβρουαρίου 1830

4.1 (3.3)

Ραμμένο τετράδιο, 421 Χ 150

ἀριθ: Α:ος1
1829: Ἰουνίου 2: Κατάστιχον ἐξόδων τῶν ὑδάτων
τῆς πόλεως ταύτης
Ιουνίου 2: ἔξοδα τῆς ἀπερασμένης ἑβδομάδος.
καντάρια 176 ὀκάδες 37 χορῆγι πρός 2:03...........γρόσια
366:32:2
12: σακοῦλες διά κουβάλιμα πρός 1:30.......................»»
21:
2: ζεµπίλια................................................................................»»
3:
ὀκάδες 2:100 σίδερον πρός 1:20 [ἡ ὀκᾶ].....................»»
3: 15:
μαστορικόν διά τήν σοῦγλαν.............................................»»		 30:
»»
394: 37
1: ξύστρα...................................................................................»»
5:
κουβαλιτικά χορηγίου εἰς ἅγιον Νικήτα......................»»
15:
21:
γοῦβα καί σβύσιµον3............................................................»»
1
Το κατάστιχο έχει δημοσιευτεί σχολιασμένο από τον Κ. Δανούση στο Δελτίο Ιστορικών
Μελετών Ναυπλίου, τχ. 85-88 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1995). Η αναδημοσίευσή του στον παρόντα τόμο αποσκοπεί στο να υπάρχει συγκεντωμένο όλο το αρχεικό υλικό της Επαρχιακής
Δημογεροντίας Ναυπλίου, καθώς και για να προστεθούν ορισμένα σχόλια οικονομικού και
τεχνικού περιεχομένου.
2
Το ποσό αυτό αφορά τα συνολικά έξοδα «της απερασμένης εβδομάδας» και όχι μόνο το
χορήγι, το κόστος του οποίου γι’ αυτή την ποσότητα είναι 360,18 γρόσια.
3 Το «σβήσιμο» γινόταν σε βαρέλι ή άλλο δοχείο, όπου τοποθετούσαν κομμάτια ασβέστη
και πρόσθεταν νερό. Ο πολτός που προέκυπτε από αυτή την ένωση είναι ο γνωστός μας
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Κατάστιχο εξόδων και συνεισφορών των πολιτών
για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης Ναυπλίου και Πρόνοιας (φ. 4.1).

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (2/6/1829 - 28/2/1830)

τοῦ κανταρίου ἐζύγισαν τό χορῆγι...........................[γρόσια]
ἑνός ἐργάτη διά τό ζύγισμα χορηγίου............................»»
»»
3:150 σίδερο διά τήν μακρυάν σοῦγλαν......................»»
µαστορικόν τοῦ Τζιλιγκίρι..................................................»»
1: ξύλον διά την ξύστραν...................................................»»
1: ζεμπίλι καί 1: τριχιά διά τό χορῆγι............................»»
4: ξυνάρια ἀτζάλωµα4..........................................................»»
»»
1: σέσουλα καί 1: κανάταν.................................................»»
31 φόρτωμα διά τό χορῆγι διά ἔξω
πρός 10 [παράδες].................................................................»»
5: φόρτωμα διά τό χορῆγι 20 [παράδες].......................»»
22: ὀκάδες κρασί των µαστόρων.....................................»»
10: στιλιάρια............................................................................»»
»»
10: φτυάρια..............................................................................»»
τῶν μαστόρων καί ἐργάτων: κτίσται.
Ἀργύρης
ἡμερ: 5:
Σπῦρος καί Γεώργιος
ἡμερ: 10:
Θεοδωρῆς
ἡμερ: 5:
Βασίλεις καί Νικολῆς
ἡμερ: 10:
30: προς 5:.......»»
2: ἀνθρώπους μέ 4: ζῶα
ἡμεροδούλια 5: [πρός]18....................................................»»
1: ὁμοίως 2: ζῶα [ἡμεροδούλια] 2:[πρός] 95...............»»
5: ἐργάτες πρός 5: ἡµερ: 25: [πρός] 3............................»»
[γρόσια]
µάστρο Ἀνδριανός ἡµερ: 5: πρός 5.................................»»
Μαστρογεώργις Σουγελ:[τζης] 5: [πρός] 6: 28............»»

1: 10:
3: 10:
440: 17
5: 03:
1: 20:
20:
4: 20:
5: 20:
457: 20
35:
7: 30:
2: 20:
17: 24
1:
487: 09
20:

150:
90:
18:
75:
840: 09
25:
33: 20

ασβέστης, που στη συνέχεια τον έριχναν σε λάκκκο, τον «ασβεστόλακκο». Ο πολτοποιημένος
ασβέστης σχημάτιζε μια αδιάβροχη πέτσα στα τοιχώματα του λάκκου και έτσι σκεπασμένος
με χώμα και υγρός μπορούσε να διατηρηθεί εκεί για καιρό. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://users.sch.gr/ppoulio/dokimastiko/sect04/PDF_PEIRAMATA/CaCO3/CaCO3/
kathimerini.pdf.
4
Τεχνική προκειμένου να γίνεται ανθεκτικότερο το σίδερο.
5 Το «μεροδούλι» για εργάτες, αγωγιάτες και ζώα ήταν 3 γρόσια· για βοηθούς μαστόρων 4·
για μάστορες 5· για τον πρωτομάστορα 6,20 ή 6,28 και για τον επιστάτη 8. Τέλος, τα παιδιά
πληρώνονταν με 2 έως 2,5 γρόσια την ημέρα.
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Ἡλίας 5 πρός 4.................................................................[γρόσια]
20:
»»
918: 29
γρόσια			

[Ἰουνίου] 9:
Μῆτρος Ταλαντινός ἡμερ: 5: προς 3..............................»»
15:
Νι[κολ]ός Τριπολιτζώ[της] ἡμερ: 5: 3.............................»»
15:
Παύλος Καστρίτης ἡµερ: 5: 3............................................»»
15:
Γιαν: Καστανιτζιώτης ἡµερ: 5: 3......................................»»
15:
Γ: Λωνιώτης ἡµερ: 5: 3.......................................................»»
15:
Κ: Ταλαντινός ἡµερ: 5: 3.....................................................»»
15:
»»
90:
Π: Ἀϊβαλιώτης ἡµερ: 5: 3....................................................»»
15:
Γ: Γιαννουσόπουλος ἡµερ: 5: 3........................................»»
15:
Γεροσάντος Γιανν: ἡµερ: 5: 3............................................»»
15:
Ν: Λιβαδίτης ἡµερ: 5: 3.......................................................»»
15:
Ν: Τριπολιτζώτης ἡµερ: 5: 3..............................................»»
15:
»»
165:
Κυριαζής Τζιπιανίτης ἡµερ: 5: 3......................................»»
15:
μαστόροι
Ἀργύρης ἡµερ: 5: 5...............................................................»»
25:
Γεώργης ἡµερ: 5: 5:...............................................................»»
25:
Βασίλεις ἡµερ: 5: 5:...............................................................»»
25:
Νικόλας ἡµερ: 5: 5:...............................................................»»
25:
Θεοδωρής ἡµερ: 5: 3:...........................................................»»
15:
Σπῦρος ἡµερ: 2: 5:.................................................................»»
10:
»»
305: /
ἡ ἄντικρυς σοῦµα.............................................................γρόσια			
ἡ ἑτέρα σοῦµα....................................................................γρόσια
305:
ζῶα 28 ἄνθρωποι 14: ὅλα 42: πρός 3:..........................»»
126:
µάστρο Ἀνδριανός ἡµερ. 5: προς 5:................................»»
25:
μάστρο Γεώργης Σουγελ.[τζης]
ἡμερ: 5: 6:20............................................................................»»
32: 20
Ἠλίας ἡµερ: 5: 4:....................................................................»»
20:
2021: [οκάδες] χορῆγι..........................................................»»
84:
		
592: 20
Ἀργύρης ἡµερ. 1....................................................................»»
3:
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918: 29

918: 29

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (2/6/1829 - 28/2/1830)

κρασί τῶν μαστόρων τῆς α.΄ ἑβδομάδος
9: 30
µπότζαις 7: 1/2 προς 1: 126.........................................[γρόσια]
ομοίως τῆς β΄ ἑβδομάδος...................................................»»
8: 05
4: κασµάδες πρός 7: 20.......................................................»»
30:
μάστρο Ἀνδριανοῦ κρασί ἡμέρας 10.............................»»
3: 10
διά στηλιάρια...........................................................................»»		 16:
»»
647: 01
τῶν ἐργάτων κρασί...............................................................»»
7:
τοῦ χαντζῆ 10: ἡμερ: δι’ ἐπιστασίαν
πρός 8:........................................................................................»»
80:
»»
734: 01
[γρόσια]			 734: 1
[γρόσια]			 1652: 30

Ἰουνίου 16:			
Πᾶνος ἡµερ: 6 πρός 3..........................................................»»
Νικόλας ἡµερ: 6 πρός 3......................................................»»
∆ηµήτρης ἡµερ: 6 πρός 3..................................................»»
Νικόλας ἡµερ: 6 πρός 3................................................[γρόσια]
Κωσταντῖς ἡµερ: 6 πρός 3..................................................»»
»»
Παῦλος ἡµερ: 6 πρός 3.......................................................»»
Κυριαζής ἡµερ: 6 πρός 3....................................................»»
Παναγιώτης ἡµερ: 6 πρός 3..............................................»»
Νικόλας ἡµερ: 6 πρός 3......................................................»»
Γιάννης ἡµερ: 6 πρός 3.......................................................»»
»»
Γεώργις ἡµερ: 6 πρός 3.......................................................»»
Κωσταντῖς ἡµερ: 6 πρός 3..................................................»»
Νικόλας κοῦφος ἡμερ: 6 πρός 3.....................................»»
Γεώργις Ανδρέου ἡµερ: 4 πρός 3....................................»»
Νικολῆς ἡµερ: 2 πρός 3......................................................»»
»»
Ἀργύρης ἡµερ: 4 πρός 3.....................................................»»
τῶν Ντι[νι]ακῶν τό παιδί ἡμερ: 6 πρός 2....................»»
4: µαστόροι Ντινιακοί ἡµερ: 24 πρός 5........................»»

18:
18:
18:
18:
18:
90:
18:
18:
18:
18:
18:
180:
18:
18:
18:
12:
6:
252:
12:
12:
120:

Η οκά το κρασί κόστιζε 26 έως 32 παράδες, δηλαδή περίπου το 25% του ημερομισθίου
ενός εργάτη.
6
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6: Κλουτζουνιῶται ἡµερ: 36 πρός 5.........................[γρόσια]
180:
ζῶα 24 πρός 3.........................................................................»»
72:
»»
648:
τῶν παιδίων διά τά ζῶα 12: πρός 3............................»»
36:
γερο Ἀνδριανός 6:
»» 5..................................»»
30:
µάστρο Γεωργις 6:
»» 6:20............................»»
39:
Ἡλίας 6:
»» 4..................................»»
24:
Ἰάκουµος µαρµαρᾶς 1: 1/2 »» 6..................................»»
9:
»»
786
Κωσταντῖς µαρµαρᾶς 3:
»» 6:20............................»»
19: 20
χορῆγι καντάρια 61: ὀκάδες 21:
πρός 1:35 [γρόσια το καντάρι]..........................................»»
115:
2: σέσουλας..............................................................................»»
1: 5
4: κοφίνια..................................................................................»»
4:
χαµαλίκια διά τήν γούρνα.................................................»»
: 25
»»
926: 10
κρασί τῶν ἐργατῶν...............................................................»»
7: 20
χαµαλίκια µαρµάρων...........................................................»»
2: 10
βαµβάκι καί λάδι....................................................................»»
2: 34
1: κρισάρα.................................................................................»»
4: 20
Γεώργις Τζάκωνας ἡµερ: 1.................................................»»
3:
1: κουτάλα σιδερένια............................................................»»
1: 15
διά παράξυσμα τῶν σφυρίων μαστόρων.....................»»
8:
»»
955: 29/
Ἰουνίου 16 ἡ ὀπισθεν σοῦμα.......................................γρόσια			 1652: 30
ἡ ἑτέρα σοῦµα....................................................................γρόσια
955: 29
καρφιά........................................................................................»»
1:
τενεκέ διά τό γκιοῦγκι.........................................................»»
1: 05
µολύβι.........................................................................................»»
4: 15
ενός χαμάλι διά τό καλοῦπι τῆς βρύσης......................»»		 16:
2: κάνολαις µεγάλαις δρ.[άμια] 680...............................»»
34:
»»
996: 25
1: µικρή......................................................................................»»
13:
κρασί τῶν ἐργατῶν...............................................................»»
6:
3: 15
1:200: λάδι7..............................................................................»»
διά 60 ἡμέρ: κρασί τῶν μαστόρων ...............................»»
19: 20
3: σίδερα διά ταῖς κάνολαις...............................................»»
8:
Η οκά το λάδι κόστιζε 2 γρόσια και 10 παράδες, δηλαδή σχεδόν το ημερομίσθιο ενός
εργάτη.
7
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[γρόσια]
1046: 20
τοῦ Χαντζῆ 6: ἡμερ: δι’ ἐπιστασίαν.................................»»
48:
»»
1094: 20
τοῦ Γιάννη 6: ἡµερ:...............................................................»»
18:
»»
1112: 20
				 1112: 20

[Ἰουνίου] 23:			
Γεροπᾶνος ἡµερ: 6[πρός] 3...............................................[»»]
Νικολός ἡµερ: 6 [προς] 3...................................................[»»]
∆ηµήτρης Ταλ:[αντινός] ἡµερ: 6 [προς] 3...................[»»]
Γιάννης Εὐριπ: ἡµερ: 6 [προς] 3.....................................[»»]
Γιάννης Ταλ.[αντινός] ἡµερ: 6 [προς] 3........................[»»]
»»
Γιάν: Τριπολ:[ιτζιώτης] ἡµερ: 6 [προς] 3......................[»»]
Νικολῶ κουφός ἡµερ: 6 [προς] 3...................................[»»]
Κυριαζής ἡµερ: 6 [προς] 3.................................................[»»]
Παῦλος ἡµερ: 6 [προς] 3....................................................[»»]
Γ: Τριπολ:[ιτζιώτης] ἡµερ: 6 [προς] 3............................[»»]
»»
Γιάννης Τριπολ:[ιτζιώτης] ἡµερ: 6 [προς] 3................[»»]
Μ: Σαντορινός ἡµερ: 6 [προς] 3......................................[»»]
Αργύρης ἡµερ: 6 [προς] 3.................................................[»»]
Π. Ἀϊβαλιώτης ἡµερ: 6 [προς] 3......................................[»»]
Ἡλίας ἡµερ: 6 [προς] 4........................................................[»»]
»»

18:
18:
18:
18:
18:
90:
18:
18:
18:
18:
18:
180:
18:
18:
18:
18:
24:
276:

µαστόροι:
Ἀνδριανός 6 [προς] 5...........................................................»»
µάστρο Γ: Σουγελεζ:[ης] 6 [προς] 6 ½............................»»
6 Κλουτζινιῶται 36 [προς] 5.............................................»»
ζῶα και ἄνθρωποι 51 [προς] 3.........................................»»
20: ποριά προς παράδες 20...............................................»»
»»
ξύλα διά τα καλούπια...........................................................»»
χορῆγι καντάρια 35: ὀκάδες 6..........................................»»
κορασάνι ὀκάδες 306 προς [παράδες] 3......................»»

30:
39:
180:
153:
10:
688:
2:
84:
23:
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αὐγά......................................................................................[γρόσια]
1: 20
λάδι ὀκάδες 3:300 προς 2:10............................................»»
8: 16
»»
806: 36
κρασί τῶν ἐργατῶν...............................................................»»
10: 20
1: βοῦτα και σχοινί................................................................»»
4:
ξύλα διά στηλιάρια................................................................»»
: 12
κρασί τῶν κλουτζουνιωτῶν ἡμερ:36:
προς [παράδες] 13.................................................................»»
11: 28
διά τά πηκούνια τῶν μαστόρων......................................»»
2:
»»
835: 16
τοῦ μάστρο Ἀνδριανοῦ κρασί............................................»»
1: 38
τοῦ Χαντζῆ 6: ἡμερ:..............................................................»»
48:
»»
885: 14
[γρόσια]			 885: 14
[γρόσια]			 3650: 24

[Ἰουνίου] 30
Πᾶνος ἡµερ. 4: 3....................................................................»»
12:
Νικολῆς ἡµερ. 4: 3................................................................»»
12:
Γιάννης ἡµερ. 4: 3.................................................................»»
12:
Γιαννάκης ἡµερ. 4: 3............................................................»»
12:
Παῦλος ἡµερ. 4: 3..................................................................»»
12:
[»»]
60: /
Ἰουνίου 30: ἡ ἄντικρυς σοῦμα....................................γρόσια			 3650: 24
ἡ ἑτέρα σοῦµα....................................................................γρόσια
60:
Κυριαζῆς ἡµεροδ: 4: 3..........................................................»»
12:
Μιχάλης 4: 3............................................................................»»
12:
Παναγιώτης 4: 3....................................................................»»
12:
Γεώργις 4: 3.............................................................................»»
12:
Γιάν: με το ζῶόν του 4: 5:...................................................»»
20:
»»
128:
µαστόροι
τῶν Ντινιακῶν 13: 5............................................................»»
τῶν παιδίων τους 4: 2:20...................................................»»
µάστρο Γεώργης Σουγελ:[τζης] 4: 8................................»»
Ἀνδριανός 4: 5:20:.................................................................»»
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32:
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Ἡλίας 4: 4:...........................................................................[γρόσια]
16:
»»
273:
δι’ ἅµµον καί χῶµα...............................................................»»
29: 33
χορῆγι καντάρια 29:3/4 πρός 2:20:................................»»
74: 30
κρασί τῶν ἐργατῶν...............................................................»»
4: 20
κρασί τῶν μαστόρων ἡμερ: 21: πρός [παράδες] 13:.»»
6: 33
τοῦ Χαντζῆ ἡμερ: 4: 8:.........................................................»»
32:
»»
420: 36
[γρόσια]			

Ἰουλίου 7
9: ἐργάται ἡµερ: 54: πρός 3...............................................»»
162:
τῶν Ντινιακῶν ἡμερ: 2: [προς] 5:....................................»»
60:
τῶν παιδίων των ἡμερ: 5: [προς] 2:20:.........................»»
12: 20
Γιαν: μέ τό ζῶον του 6: [προς] 6.......................................»»
36:
µάστρο Γεώργις Σούγελ:[τζης] 6: [προς] 8....................»»
48:
Ἀνδριανός 6: [προς] 5:20:...................................................»»
33:
»»
351: 20
Ἡλίας 6: [προς] 4....................................................................»»
24:
χορῆγι καντάρια 62: πρός 2:20........................................»»
155:
ὀκάδες 205 κουρασάνι 4: [παράδες]..............................»»
20: 20
λάδι ὀκάδες 9: εἰς τήν βρύσην.........................................»»
20: 10
κανάβι ὀκάδες 1:100............................................................»»
6: 10
»»
577: 20
κρασί τῶν µαστόρων............................................................»»
3: 36
τῶν ἐργατῶν κρασί...............................................................»»
4: 20
διά τά πηκούνια τῶν μαστόρων......................................»»
6:
6: κάνολαις, 3: µεγάλαις, 3: µικραῖς...............................»»
90:
λάδι ὀκάδες 2:300.................................................................»»
6: 02
µολύβι ὀκάδες 7:....................................................................»»
14:
»»
701: 38
8: σίδερα διά 8: βρύσαις......................................................»»
20:
βαµβάκι......................................................................................»»
1: 10
χαµαλίκια..................................................................................»»		 30:
κεριά...........................................................................................»»		 20:
φορτζάδον.................................................................................»»
4:
καρφία........................................................................................»»
5:
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τῶν μαστόρων ἀποκοπή διά τήν βρύσην
εἰς τήν Πρόνοιαν μέ τό κρασί των............................[γρόσια]
360:
»»
1093: 18
διά τό γκιρίζι ἐδιορθώσαµεν.............................................»»
20:
τοῦ Χαντζῆ δι’ ἐπιστασίαν ἡμ: 6......................................»»
48:
»»
1161: 18
1 µαστέλον...............................................................................»»
2:
»»
1163: 18
»»			 1163: 18
»»			 5234: 38

[Ἰουλίου] 14:
8 ἐργάτες ἡµερ: 48:...............................................................»»
144:
2: ζῶα ἡμερ: 2.........................................................................»»
6:
µαστόρων
µάστρο Γ: Γιουλτζιτζής 6: 8:...............................................»»
48:
Ἡλίας 6: 7:.................................................................................»»
42:
Ἀνδριανός 6: 5: 20................................................................»»
33:
Ἡλίας 6: 4:.................................................................................»»
24:
χορῆγι καντάρια 41:28: 2:20.............................................»»
103: 30
»»
400: 30/
Ἰουλίου 14 ἡ ὄπισθεν σοῦμα........................................γρόσια			 5234: 38
ἡ ἑτέρα σοῦµα....................................................................γρόσια
400: 30
λάδι ὀκάδες 62:100 πρός [παράδες] 85........................»»
132: 11
κανάβι ὀκάδες 3: 4................................................................»»
12:
φορτζάδο 3: 1/2 6..................................................................»»
21:
µολύβι.........................................................................................»»
4:
καρφία........................................................................................»»
1:
»»
571: 01
1: στεφάνι.................................................................................»»		 30:
βαµβάκι......................................................................................»»
5:
2: σίδερα διά ταῖς βρύσαις..................................................»»
5:
2: κάνολαις δεύτεραις..........................................................»»
30:
τοῦ µαρµαρᾶ............................................................................»»
15:
κρασί τῶν µαστόρων............................................................»»
12: 34
τοῦ Χαντζῆ ἐπιστάτου ἡμερ: 6..........................................»»
48:
»»
687: 25
»»			 687: 25
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[Ἰουλίου] 17
Γεώργις Γιουλιτζής ἡµερ: 2: 8:...................................[γρόσια]
16:
Ἡλίας υἱός του ἡμερ: 2: 7:..................................................»»
14:
Ἀνδριανός ἡµερ: 2: 5 1/2...................................................»»
11:
Ἡλίας ἡµερ: 2: 4.....................................................................»»
8:
ἐργατῶν ἡµερ: 8: 3:...............................................................»»
24:
»»
73:
λάδι ὀκάδες 11 πρός 85 [παράδες].................................»»
23: 15
φορτζάδον δρ[άμια] 200.....................................................»»
3:
κανάβι ὀκάδες 2: 200...........................................................»»
13:
σανίδι, κλάπαις, καί καρφιά διά τό πορτέλον............»»
4: 30
κουρασάνι.................................................................................»»		 16:
»»
117: 21
φτυαστικά ἑνός κασµᾶ.........................................................»»
2:
16: γκιούγκια πρός 15 [παράδες]....................................»»
6:
τοῦ Χαντζῆ ἐπιστάτου 2: ἡμερ:.........................................»»
16:
»»
141: 21
»»			

141: 21

[Ἰουλίου] 21
ἐργατῶν ἡµερ: 6.....................................................................»»
18:
Ἀνδριανός »» 2........................................................................»»
10:
236: ζευγ:[άρια] κιούγκια...................................................»»
145:
ἀγώγι αὐτῶν............................................................................»»
26:
				
διά κάνολαις 8........................................................................»»			
διά µίαν γούρνα µαρµαρένιαν.........................................»»			
τοῦ µάστρο Γιαννάκου διά γκιούγκια...........................»»			

199:
109: 30
10:
114: 30

[Ἰουλίου] 28
ἐργατῶν
ἡµερ: 10:.............................................»»
µαστρογεώργις
»»
5:.............................................»»
Ἀνδριανός
»»
5:.............................................»»
Ἡλίας
»»
5:.............................................»»
κρασί τῶν ἐργατῶν καί µαστόρων.................................»»
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35:
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λάδι ὀκάδες 36:250........................................................[γρόσια]
77: 32
βαµβάκι......................................................................................»»
4: 30
φορτζάδον ὀκάδες 2.............................................................»»
12:
4: σίδερα διά ταῖς βρύσαις..................................................»»
10:
µολύβι.........................................................................................»»
2:
»»
247: 15
κουρασάνι.................................................................................»»
32:
παλαιόκαρφα...........................................................................»»
15:
2: κάνολαις...............................................................................»»
30:
τοῦ Χαντζῆ ἡµερ: 5...............................................................»»
40:
τῶν ἐργατῶν δωρεά.............................................................»»
2:
διά 1: φέσι τοῦ µάστρο Γεώργει.......................................»»
13:
»»
333: 22
»»			 333: 22
»»			 6831: 06
Ἰουλίου 28: ἡ ἄντικρυς σοῦµα.....................................γρόσια			 6831: 6
εἰς ἐπιδιορθώσεις
Αὐγούστου 3: τοῦ µάστρο Ἀνδριανοῦ ἡµερ: 1...........»»
5:
εργατῶν ἡμερ: 2.....................................................................»»
6:
1: κλειδονιά..............................................................................»»
3:
3: µικρά σανίδια.....................................................................»»
2:
διά φτυαστικά τοῦ πορτέλου εἰς τοῦ Ζώγα.................»»
2: 33
»»
18: 33

[Αὐγούστου] 17:
λάδι ὀκάδες 2:200.................................................................»»
5: 35
φορτζάδον δρ(άµια) 200.....................................................»»
3:
κλειδονιά εἰς τό πορτέλο τῆς τάπιας..............................»»
3:
εἰς τήν φύλαξιν ἡµεροκάµατα 3:.....................................»»
9:
τοῦ µάστρο Ἀνδριανοῦ ἡµ: 1:1/2.....................................»»
7: 20
»»
47: 08
1: ἡµερ: ἐργάτου.....................................................................»»
3:
τοῦ Γεώργει Σουγελ:[τζη] ἡµερ: 3:...................................»»
24:
τοῦ Χαντζῆ ἐπιστάτου..........................................................»»
10:
»»
84: 8
»»			
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[Αὐγούστου] 29
εἰς ἐπιδιόρθωσιν τῶν γκιουγκίων τῆς βρύσεως τοῦ Αἰγιαλοῦ
µάστρο Γεώργις ἡµερ: 7: 1/2 8:..................................[γρόσια]
60:
τοῦ παιδίου του ἡµερ: 7: 7:................................................»»
49:
Ἀνδριανός ἡµερ: 2: 5: 1/2...................................................»»
11:
λάδι ὀκάδες 14: 50 2:25:....................................................»»
37: 02
βαµβάκι......................................................................................»»
4: 20
φορτζάδον ὀκάδες 5: 1/2 ..................................................»»
33:
»»
194: 22
κανάβι ὀκάδες 3: 250: [πρός] 6........................................»»
21: 30
»»
216: 12
»»			

7βρίου 29:
διά τό καλντιρίµι τοῦ πορτέλου
εἰς τόν Αἰγιαλόν.....................................................................»»

216: 12

14: 20

8βρίου 28:
τοῦ µάστρο Ἀνδριανοῦ διά 68 γκιούγκια
πρός παράδες 25: τό ζευγάρι............................................»»
21: 10
»»			
35: 30
Φευρουαρίου 28: 1830: λάδι ὀκάδες 4: 300..............»»
14:
βαµβάκι......................................................................................»»		 35:
φορτζάδον καί πετονιᾶ........................................................»»
11: 25
2: µασούρια τοῦ τενεκέ........................................................»»
25:
λυνάρι.........................................................................................»»
2: 10
ἐργατῶν ἡµερ: 6.....................................................................»»
21:
τοῦ Ἥλία ἡμερ: 5....................................................................»»
30:
τοῦ Ἀνδριανοῦ 5....................................................................»»
25:
διά δούλευσιν τοῦ Χαντζῆ ἡµερ: 19: προς 8..............»»
152:
»»
257: 15
»»			 257: 15
»»			 7424: 31
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τοῦ Στρατῆ Ἀγαλοπούλου διά τόν κόπον του
διά σύναξιν χρηµάτων...................................................[γρόσια]			
15:
[γρόσια]			 7439: 31
λέγω γρόσια χιλ:[ιάδες] ἑπτά τετρακόσια τριάντα ἐννέα, και παρ[άδες] τριάντα
µίαν:
Τῇ 28: Φεβρουαρίου 1830: Ναύπλιον:
Γ. Αγαλόπουλος
Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου
Ἰωάννης Γ. Ἰατρός
Μιχαήλ Ἰατρός /

Κατάλογος συνάξεως τῆς συνεισφορᾶς τῶν ὑδάτων 1829:
Κωνσταντῖνος ῾Ράδος......................................................γρόσια
Λιµπέρης Γιαννουκόπουλος.............................................»»
Μῆτρος Θεοδωρόπουλος....................................................»»
∆: Ἱεροµνήµων........................................................................»»
Μ: Ἰατρός...................................................................................»»
»»
∆: Καφφεντζής εἰς τοῦ Γενναίου.....................................»»
Ἰω: Μεϊνδανόπουλος............................................................»»
Π: Μορέλας...............................................................................»»
Μ: Γρηπάρης............................................................................»»
Ν. Μηλιάνης............................................................................»»
»»
Γ: Τζέρτος..................................................................................»»
∆: ∆ιαµαντόπουλος...............................................................»»
Ἰωάννης Σκέτερλης..............................................................»»
Στούκους...................................................................................»»
Γκιουζελέτης καί Ὀρφανίδης............................................»»
»»
Βλάσιδες....................................................................................»»
Γιαννάκης Κρητικός.............................................................»»
Ἐµµ: Ξένος................................................................................»»
Ἰωάννης Εὐσταθίου..............................................................»»
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100:
30:
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100:
339:10
10:
20:
30:
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30:
449:10
10:
15:
7:
45:
80:
606:10
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150:
15:
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Ἀνδρέας Χρονόπουλος..................................................[γρόσια]
»»
Χαράλαµπος Μπακόπουλος..............................................»»
Γ: Σωφρονόπουλος...............................................................»»
Κωνστ: Κεφάλας.....................................................................»»
∆ιαµαντις Μανιάρης............................................................»»
Εὐστράτιος ῾Ροῦπας...............................................................»»
»»
Κωνστ: Τζάτζος........................................................................»»
Χαϊδούλης Ἰωάννου.............................................................»»
Ἀποστόλης Καφφεντζῆς.....................................................»»
῾Ρηγών.......................................................................................»»
Ἡλίας Βάβουλας.....................................................................»»
»»
Ἀντώνιος ῾Ρακοπῶλος.........................................................»»
Γ: Ἀρσενικός............................................................................»»
Π: Γ: Καστόρχης......................................................................»»
Γεώργιος Ἀδάµ........................................................................»»
Γ: Σαράφης...............................................................................»»
»»
Ἰωάννης Χατζῆ Νικόλα.......................................................»»
∆: Κιαµπήρης..........................................................................»»
∆: Κανελόπουλος...................................................................»»
Γιαννάκος Ἀγγελόπουλος...................................................»»
Κ: Παπαζαφειρόπουλος.......................................................»»
»»
Ἡλίας Ἀσηµακόπουλος........................................................»»
Χατζῆ Νικόλας Τζάκωνας..................................................»»
Πολίτης Μπακάλης...............................................................»»
Ἡλίας Τζαρουχόπουλος.......................................................»»
Θ: Ἡλιόπουλος........................................................................»»
»»
Μ: Ἀναζήρης............................................................................»»
Γ: Γαλανόπουλος....................................................................»»
Χατζῆ Ἀθανάσις Σµυρλής...................................................»»
Λαζάρος Κιάφας.....................................................................»»
Μ: Ἀνδρέου..............................................................................»»
Γεώργιος....................................................................................»»
Ν. ∆ηµόπουλος.......................................................................»»
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[γρόσια]
µεταφορά ποσότητος.......................................................γρόσια
∆: Καλλέργης...........................................................................»»
Ἀγγελική Κουτουλοῦµα......................................................»»
Ἀντώνιος Μπαρµπέρης.......................................................»»
Τζανής Καντιλῶρος...............................................................»»
∆: Λάµερης...............................................................................»»
»»
Θ: Χαρµαντᾶς..........................................................................»»
Προκόπης Σαρδέλης.............................................................»»
Φώτης Σηλαϊδής....................................................................»»
∆: Μανουσάκης......................................................................»»
Γουλέρµος.................................................................................»»
Σταῦρος Παπᾶ.........................................................................»»
»»
Μυσηρλής.................................................................................»»
Μπασουµατζιδες....................................................................»»
Χ: ∆ηµήτρενα..........................................................................»»
Γ: Ἀγαλόπουλος......................................................................»»
Σαλταφέρος..............................................................................»»
»»
Γ: Σπανόπουλος......................................................................»»
Ἀνδρέας Τζάκωνας................................................................»»
Ἰωάννης Λιώσης....................................................................»»
Σκορδούλης..............................................................................»»
Γκίκας Ὑδραῖος........................................................................»»
»»
Ν: Μερίκας...............................................................................»»
∆: Μυαούλης...........................................................................»»
Γ: Φικιώτης..............................................................................»»
Σιδερής Τελάλης....................................................................»»
Μ: Βαρσαµής...........................................................................»»
»»
Θ: Κωνσταντίνου....................................................................»»
Γ: Σµυρλής................................................................................»»
Γρηγόρης Μπαρµπέρης.......................................................»»
Ἡλίας Κοντόπουλος..............................................................»»
Εὐστάθιος Σκόρθης...............................................................»»
»»
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15:
22:
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15:
15:
22:
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∆: Γαλανόπουλος.............................................................[γρόσια]
Μ: Μιχαλόπουλος Τζάκωνας............................................»»
Χρῆστος Καπωτᾶς.................................................................»»
∆οτώρ Πασχάλης...................................................................»»
Ν. Χαρβούρης Μπακάλης..................................................»»
»»
Μ: Πολίτης................................................................................»»
Κωνστ: Τραπόζος....................................................................»»
Μαρῖνος Μιχαΐλου................................................................»»
Χατζῆ Πανάγος.......................................................................»»
Γ: Καµπουράκης.....................................................................»»
»»
Στρατής......................................................................................»»
Ν. Θεοδωρόπουλος...............................................................»»
Ἀναγ: Σαρταλιώτη..................................................................»»
Γ: Ἀνιφιώτης............................................................................»»
Μ: Σπανούδης.........................................................................»»
Θ. Τζάκωνας Μάγειρας........................................................»»
Παναγιώτης Καζάζης...........................................................»»
Γιαννάκης Βαρίκας...............................................................»»
Στέριος Ζαρζαβαντζής..........................................................»»
......................................................................................................»»
ἡ ὄπισθεν ποσότης...........................................................γρόσια
Π: Ἀνδριανοῦ...........................................................................»»
Ν. Λουΐζος.................................................................................»»
Γιάννης Μπακάλης...............................................................»»
Π: ∆ιαµαντόπουλος...............................................................»»
Γ: Καληµέρης...........................................................................»»
»»
Μῆτρος Ἀµπαντζής...............................................................»»
Ν. Γαλάνης...............................................................................»»
Μ: Μετριτίκα............................................................................»»
Π: Μπούτης..............................................................................»»
Ν: Βαρβάτος.............................................................................»»
»»
Χαµάµι τοῦ Σάµιου................................................................»»
Ν. Μπουγιοῦκας....................................................................»»
Ἀλ: Καφφεντζής.....................................................................»»
Γ: Τουτουντζής........................................................................»»
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14:
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15:
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Κ. Ζαγορίσιος.....................................................................[γρόσια]
»»
Γιαννάκης Τζολίνας..............................................................»»
Κεφαλογιάννης......................................................................»»
Ἰωακείµ καί Χίος....................................................................»»
Π: Μπουγιανόπουλος...........................................................»»
Χαράλαµπος Μπισαξής.......................................................»»
»»
Σπῦρος Ταλαντινός...............................................................»»
Λιάκος Φούρναρης...............................................................»»
Ν. Μασαλής.............................................................................»»
Γ: Π: Ψωµᾶς.............................................................................»»
Κ. Σταυρίκης............................................................................»»
»»
Ν. Σκούρτης.............................................................................»»
Χρυσίνας Μπούκουρης.......................................................»»
Ἰω: Ἰατρίδης..............................................................................»»
Ἰωαν: καί Ν. Ἰατροί................................................................»»
Κακάνενα..................................................................................»»
Β: Χρηστακόπουλος..............................................................»»
»»
Κωνστ: Μπασκλαβάνης.......................................................»»
Παπᾶ Μιχάλης Ἀριώτης.....................................................»»
Γ: Καζάζης.................................................................................»»
Χασάπιδες.................................................................................»»
∆: Τζαµαδός..............................................................................»»
»»
Π: Ναούµ...................................................................................»»
Οἰκονόµος Ναυπλίου...........................................................»»
῾Ρήγας Καϊόπουλος καί Λυµπερακόπουλος...............»»
Καλαµαριώτης........................................................................»»
∆: Τελάλης................................................................................»»
»»
Βαλτινός....................................................................................»»
Ἰωάννης Ζωγόπουλος..........................................................»»
Ζέγκελης....................................................................................»»
Γ: Τζουλοῦφος.........................................................................»»
Παπά Γεώργ: Μπιλίνης.......................................................»»
Ἀναγ: Σπηλιοτάκενα.............................................................»»
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Στεργιόπουλος..................................................................[γρόσια]
»»
Μεταφορά ποσότητος.....................................................γρόσια
Π: Γιαννουκόπουλος.............................................................»»
Μ: Ν. Λαζάρου........................................................................»»
Β: Γεωργιάδης.........................................................................»»
Γ: Μπαρουξής.........................................................................»»
Σταµάτης Μέξης.....................................................................»»
»»
Κ. καί Σταῦρος Θεοχάρη.....................................................»»
Ἀνδριανός Ντουλγέρης.......................................................»»
Ν. Μέξης καί παπᾶ Ἀνανίας.............................................»»
Πετρογκιόνης..........................................................................»»
Γ: Κανελόπουλος....................................................................»»
»»
Σ: παπά Χρηστόπουλος διά τό χαµάµι..........................»»
Π: παπά Γεωργόπουλος.......................................................»»
πέντε Ἀλευράδες....................................................................»»
Ἰωάννης Στρατηγόπουλος.................................................»»
Γ: Μ: Ἀντωνόπουλος............................................................»»
∆: Καµπουράκης....................................................................»»
»»
Τά ὅσα ἐσύναξεν ὁ Πέτρος ἀπό Χαντζῆ Λάσκαρη....»»
Γ: Καλαµατιανός.....................................................................»»
Τζοβάνης εἰς τό συντριβάνι...............................................»»
Μιµῖκος Παπουτζής καί Τερζής.......................................»»
Γ: Σωτηρόπουλος...................................................................»»
»»
∆ηµήτριος Τζιλιγκίρας.........................................................»»
Ἀντώνης Τριπολιτζιώτης Παπουτζής............................»»
Χρῆστος Ταµικξής.................................................................»»
Νικολῆς Παπουτζής.............................................................»»
»»
Χαράλαµπος κοντά τοῦ Γεωργαντζή.............................»»
Ν. Βαλτινός..............................................................................»»
Γεωργάκης................................................................................»»
Κωνστ: Καλαντζής.................................................................»»
Νικόλας Κωνσταντόπουλος..............................................»»
Νικόλας Καλαµατιανός.......................................................»»
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Γεώργιος Τζήνος..............................................................[γρόσια]
3:
»»
61: 10
Βουτζάδες εἰς τόν ἅγιον Σπυρίδωνα..............................»»
10:
Σωτήρης Μπαρµπέρης........................................................»»
3: 20:
Κωνστ: Γούναρης...................................................................»»
3: 30:
Στάθης Γεωργόπουλος.........................................................»»
4:
Ἀναστ. Νικολόπουλος Μπαρµπέρη................................»»
3:
Βασίλης Καράνευτης Καζάζης..........................................»»
10: 20
Ματθαῖος Καπετανάκης......................................................»»
5:
Χαντζῆ Μπακάλης................................................................»»
2: 20
Γιαννάκης Τζαγκάρης..........................................................»»
3:
∆ηµήτριος Ματζούνης........................................................»»
3: 20
»»
110: 00
∆: Βεζήρης................................................................................»»
3: 20:
∆: Κωνσταντόπουλος...........................................................»»
3:
Ἀναστάσιος Μπακάλης........................................................»»
5:
Χαντζῆ Τζοβάνης Χαλβαντζής..........................................»»
5:
Μαυροµάτης Καφφεντζής.................................................»»
3: 20
Ν. Τουτουντζής.......................................................................»»
5:
Ν. Ζελίδης Παπουτζής Μπιλάλη.....................................»»
5:
Γεώργιος Κοντόσταυλος......................................................»»
10:
Ν. Πονηρόπουλος..................................................................»»
57:
»»
207: 00
ἐργαστῆρι του Ν. Γοµάτου..................................................»»
10
»»
217: /
ἡ ὄπισθεν ποσότης γρόσια...................................................			 3704: 10
ἡ ἑτέρα ποσότης.....................................................................»»
217:
Μαστρονικόλας Μαραγκοί.................................................»»
5:
῾Ρήγας καί Λυµπερακόπουλος.........................................»»
20:
Β. Κουρουσόπουλος..............................................................»»
10:
Στάθης Τζάκωνας Ψωµᾶς..................................................»»
7:
Σταῦρος Ἀναπλιώτης καί Τελάλης.................................»»
1: 27:
Ν. Μαυροµµάτης....................................................................»»
15:
Γεώργιος Τζουλούφος..........................................................»»
5:
∆: Τελάλης................................................................................»»
5:
Σωφρονόπουλος....................................................................»»
7:
Χαντζῆ Σαράντος ἀπό Πρόνοιαν.....................................»»
8: 30:
»»
301: 17
µάστρο Γεώργης ῾Ροδίτης...................................................»»
5:
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Πέτρος Μπαρµπιτζιώτης..............................................[γρόσια]
3: 25
Μιµῖκος Παπουτζής..............................................................»»
3: 20
Γιάννης Γ: Ψωµᾶς.................................................................»»
4:
∆ιονύσιος Μπαρµπέρης......................................................»»
3: 20:
∆ιονύσιος Σχοινᾶς.................................................................»»
5:
ἀπό Παπουτζήδες πλησίον Ἀγαλοπούλου...................»»
10:
ἀπό Μπακόπουλον...............................................................»»
10:
»»
346: 2
				 346: 2
»»			 4050: 12
ἀπό σύναξιν Προνοίας διά χειρός
Γ: Ἀγαλοπούλου διάφορα ὀνόµατα................................»»
136: 30
ὁµοίως διά τοῦ ἰδίου............................................................»»
53:
......................................................................................................»»			 189: 30
.................................................................................................γρόσια			 4240: 02
λέγω γρόσια χιλιάδες τέσσαρες διακόσια σαράντα καί παράδες δύω.
τῇ 28 Φεβρουαρίου 1830: Ναύπλιον.
Γ: Ἀγαλόπουλος, Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου, Ἰωάννης Γ: Ἰατρός, Μιχαήλ Ἰατρός.
[με άλλο χέρι]

Ἐθεωρήθησαν Τῇ 16 Μαρτίου 1833.
Ναύπλιον ἡ ἐπί τοῦ καλλ[ωπισμ]ου καί ἐπ[ιτοπί]ων πόρων Ἐπιτροπή.
:Feraldi, :Γ: Βαλτινός, :῾Ρῆγας Παλαµήδης /
[άγραφη σελίδα] /

Νά δώσῃ 1830: ἡ πόλις του Ναυπλίου
Φεβρουαρίου 28:
ὅσα ἔξοδα ἔγιναν διά τήν ἐπιδιόρθωσιν
τῶν ὑδάτων ἀπό τήν Ἄριαν ἕως µέσα
εἰς τήν πόλιν καί εἰς τήν βρύσιν
τοῦ Αἰγιαλοῦ ὡς ὁ όνοµαστικός κατάλογος
ἀπό τήν αην Ἰουνίου 1829: µέχρι σήµερον............γρόσια
ὅσα χρεωστεῖ ὁ Νικολῆς Γιαννόπουλος
ἀπό τήν σύναξιν τῶν χρηµάτων
τά ὁποῖα βαστεῖ διά δούλευσίν του.................................»»
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7439: 31

198: 34
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ὃσα ὁµοίως ὁ Πέτρος Φιλοσοφόπουλος.................[γρόσια]
γρόσια

125:21
7764:06

και Πρόνοια διά τά ἔξοδα τῶν ὑδάτων 1829: Νά λάβῃ
Ἰουνίου 5
ὅσα µᾶς ἔδωσεν ἡ Κυβέρνησις διά χειρός
τοῦ Ἐκτ:[άκτου] ἐπιτρόπου
Κωνσταντίνου῾Ράδου......................................................γρόσια
Φευρ: 28: 1830:
ὅσα ἐσυνάξαµεν ἀπό τάς συνεισφοράς
τῶν πολιτῶν ὡς ὁ ὀνοµαστικός κατάλογος................»»
»»
»» 28:
µένει νά λάβῃ ὁ Μιχαήλ Ἰατρός πρός ἐξόφλησιν
πεντόφραγκα 106: γρόσια 13:[παράδες] 24................»»
γρόσια

2000:

4240: 2
6240: 02

1524: 4
7764: 06

Ναύπλιον τῇ 28: Φευρουαρίου 1830
Μιχαήλ Ἰατρός, Γ: Ἀγαλόπουλος,
Γιαννάκης Χατζῆ Πέτρου, Ἰωάννης Γ: Ἰατρός
[με άλλο χέρι]

Τῇ 16 Μαρτίου 1833
Ναύπλιον
		
		
		

Ἐθεωρήθησαν
ἡ ἐπί τοῦ καλλ:[ωπισμ]ου
καί Ἐπ:[ιτοπίων] πόρων Ἐπιτροπή.
:Feraldi, :Γ. Βαλτινός,
:῾Ρήγας Παλαµήδης, :Γ.Θ. Ὀρφανίδης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οικονομική διαχείριση της Δημογεροντίας1

Ναύπλιο 31 Ιανουαρίου 1829 Μάιος 1830
5 (19)

Ραμμένο τετράδιο, 318 Χ 224

Το Ταμείο της Δημογεροντίας
31 Ιανουαρίου 1829 - 14 Φεβρουαρίου 1830
5.1

[σελίδα] 1) Τό Κιβότιον Νά δώσῃ2 1829
Ἰανουαρίου
31:

Εἰς λογαριασμόν ποινῶν. ὅσα ἀπό τόν
Μιχάλη Τζάκονα Μπακάλην.

φ[ύλλο] 43

γρόσια

15.

1 Πρόκειται για κατάστιχο που αποτελείται από 88 σελίδες και έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα καταλαμβάνει τις μισές σελίδες τού καταστίχου, φέρει αρίθμηση από τη
σελίδα 24 έως τη 44 (η σελίδα 44 είναι λευκή) και έχει ως επικεφαλίδα κείμενο λεπτομερές
και κατατοπιστικό για τη χρήση του καταστίχου, που ήταν η αναγραφή των εισφορών για
επικυρώσεις εγγράφων. Το δεύτερο τμήμα έχει ξεχωριστή σελιδαρίθμηση 1- 28 (υπάρχουν
ακόμη 16 σελίδες λευκές, χωρίς αρίθμηση) και εμπεριέχει: «Το Κιβότιον τῆς Δημογεροντίας»
(σελίδες 1,2,19,20,21 και 22), και λογαριασμούς που έχουν σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα
της Δημογεροντίας. Αναλυτικότερα, στα έσοδα εντάσσονται ο «λογαριασμός ποινῶν» (σελίδες
3,4) και ο «λογαριασμός ἐπικυρώσεων» (σελίδες 5,6,23,24,25 και 26), ενώ στα έξοδα ο «λογ[αριασμ]ός ἐλεημοσύνων» (σελίδες 7,8) και τα «ἔξοδα δημογεροντίας» (σελίδες 9,10,27 και 28).
Τέλος, υπάρχουν σελίδες (11-18), στις οποίες καταγράφονται οι δοσοληψίες (μισθοί κ.τ.λ.) με
το προσωπικό της Δημογεροντίας.
2 Με τις λέξεις «νά δώσῃ» χαρακτηρίζονται οι εισπράξεις, τα έσοδα, ενώ με τις λέξεις «νά
λάβῃ» τα έξοδα. Aυτή η προφανής ανακολουθία των χαρακτηρισμών μάλλον δικαιολογείται,
εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι εισπράξεις από τις επικυρώσεις αποστέλλονταν μέσω του Εκτάκτου Επιτρόπου στο ταμείο του Κράτους, άρα «αποδίδονταν», ενώ οι μισθοί του προσωπικού
και τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου της Δημογεροντίας, καλύπτονταν, άρα λαμβάνονταν,
από το κρατικό ταμείο (βλ. σχετικά: Εισαγωγή, σ.σ. 42-43).
3
Αναφέρεται στη σελίδα του καταστίχου, όπου υπάρχει η αναλυτική εγγραφή του εσόδου ή
εξόδου (για την προκειμένη περίπτωση βλ. φ. 5.3).
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Το Ταμείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου (φ. 5.1).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (31/1/1829 - 14/4/1830)

Φευρουαρίου αη

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό τόν Δημ. Χρηστοδούλου δι’ ἕν
μαρτυρικόν.

φ 6:

[γρόσια]

1. 30:

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ἀπό τόν
Γιαννακόν Γεωργόπουλον 3: ἀντίγραφα
πρός 70 [παράδες].

6

»»

5. 10.

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ἀπό τόν
Δημ. Σαλταφέρον 2: ἀντίγραφα

6

»»

3. 20

Μαρτίου 29

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων.
ὁσα ἐσυνάξαμεν ἕως σήμερον ἀπό
διαφόρους γρόσια 333:30 κατά τόν
λογαριασμόν μας ἐστείλαμεν τῇ
ἐκτάκτῳ ἐπιτροπία τῇ 4 Ἀπριλίου·
ἐκπίπτωντας τά ἀνωτέρω γρόσια 10:20:
ἀπερασμένα μένουν:4

φ.6

»»

323: 10:

Ἀπριλίου 25

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα τά
ὑπόλοιπα συνάξεως μέχρι σήμερον.

φ:6

»»

54. 15.

Ἰδίου 26

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό τριῶν καϊκιῶν σήμερον.

φ6

»»

17

»» 27

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικυρώσεων 5.

φ6

»»

13: 30

»» 29

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό εἴσπραξιν ἐπικυρώσεων.

φ6

»»

21: 10

»» 30

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό εἴσπραξιν ἐπικυρώσεων.

φ:6

»»

17: 20

Μαΐου 6

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό εἴσπραξιν ἐπικυρώσεων.

φ:6

»»

25: 10

Ἰδίου 9

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα ἀπό
ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μιᾶς οἰκίας.

φ6

»»

38:

Ἰδίου 11

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα ἀπό
ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μιᾶς οἰκίας.

φ

»»

10

γρόσια

403: 05

»»

545. 35

Ἰδίου 25

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικυρώσεις πωλητηρίων εἰς
λογαριασμόν.

»»

95: 20

29

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικυρώσεις πωλητηρίων.

»»

19: 34

Ἰουνίου α.΄

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικυρώσεις πωλητηρίων.

»»

16: 20

10

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικυρώσεις πωλητηρίων.

»»

25: 10

γρόσια

702: 39:

4

Εννοεί τα παραπάνω ποσά που εισπράχθηκαν την 1η Φεβρουαρίου.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[ Ἰουνίου] 17

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικυρώσεις πωλητηρίων.

[γρόσια]

»»

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό Γαλανόπουλον [δι’ ἐπικύρωσιν]
πωλητηρίου.

»»

5.

18

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικύρωσιν.

»»

3: 20

Ἰουλίου 5:

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὅσα
ἀπό ἐπικύρωσιν.

»»

10: 20

6:

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

»»

1: 30

12

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

»»

3: 20

12

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

»»

13

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

»»

1: 30

15

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

»»

5: 10

15

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

γρόσια

Εἰς λογαριασμόν ἐπικυρώσεων. ὁμοίως

»»
γρόσια

8: 20

165: -:

1:

5:

1: 30:
910: 24:/

[σελίδα] 19) Νά δώσῃ 1929 Τό Κιβότιον
Μετάθεσις ἀπό τό φύλλον 1ον

γρόσια

910: 24:

15: Ἰουλίου

ἀπ’ ὅσα ἀπό ἐπικυρώσεις

γρόσια

48: 20:

2 Αὐγούστου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

8: 30:

3:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

4:

4

ὁμοίως

ὁμοίως

»»
γρόσια

5:

31: 30
1003: 29

10:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

37: 10

21:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3. 20

22:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

7: -:

23:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30

23

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3: 20:

24

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

13: 20

26

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

5: 10

4: 7βρίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3: 20

γρόσια
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1056: 29

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (31/1/1829 - 14/4/1830)

5: [7βρίου]

[ἀπ’ ὅσα ἀπό ἐπικυρώσεις]

13

ὁμοίως

ὁμοίως

[γρόσια]

3: 20:

»»

1: 30

γρόσια

1084:

9

16:

εἰς Δ: Μοσχονησιώτην διά τά ἔγγραφα
τῆς Ναυτιλίας του.

16

ἁπό ὅσα ἀπ’ ἐπικύρωσιν

17:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

5: 10

27:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

44: 35

7: 8βρίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3. 30

9:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

11:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

19:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

22:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

28:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

29:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

31:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

6: 9βρίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

7:

9:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30

11:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30

18:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

5: 10

»»

3. 20

γρόσια

1: 30

γρόσια

γρόσια

γρόσια

1143: 14
4: 15
28:
171: 10
40:
3. 20
12:
1402: 19:
167: 10:

1585: 19:/

[σελίδα] 21) Νά δώσῃ 1929 Τό Κιβότιον
Μετάθεσις ἀπό τά φύλλα 19

γρόσια

1585: 19:

19 9βρίου

ἁπό ὅσα ἀπ’ ἐπικυράσεις.

»»

22:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30:

23:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3. 20:

26:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30:

7: χ βρίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

9:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30

10:

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

8: 30

γρόσια
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6: 20:

1598: 39:
10:

Το Ταμείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου (φ. 5.1).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (31/1/1829 - 14/4/1830)

13: [χ βρίου]

[ἀπ’ ὅσα ἀπό ἐπικυρώσεις]

[γρόσια]

7:

γρόσια

1626: 19

20: Ἰδίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

21: Ἰδίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

100:

31: Ἰδίου

ὁμοίως

ὁμοίως

»»

50:

γρόσια

5: 10

1781: 29

Ἰανουαρίου
4: [1830]

ὁμοίως

ὁμοίως

1: 30

9

ὁμοίως

ὁμοίως

3: 20

12:

ὁμοίως

ὁμοίως

12

ὁμοίως

ὁμοίως

25:

ὁμοίως

ὁμοίως

γρόσια

1786: 39
14:

γρόσια

7:

γρόσια

1814: 39/

7:

[Το Κιβότιον] Δημογεροντίας 1829 Νά λάβῃ [σελίδα] (2
ἐλεημοσύναι ὅσα τῇ ...........5 ἥτις θρέφει
τό ὀρφανόν παιδίον ὅπερ ἔριψαν εἰς
τήν ἐκλ:[ησιαν] τῆς Παναγίας.

φ:7

γρόσια

3. 30

διά κάρβουνα μέσον Γεωργίου
Κλήτορος διά τό κατάστημα.

φ9

»»

3. 20

20

ἕν μάτζο κονδήλια.

φ9

»»

1. 20

23

ἕν ῥίζιμον χαρτί.

φ9

»»

Φευρουαρίου 6:

24.

29

διά μίαν καλαμαριάν.

9

»»

3. 20

Μαρτίου 7

δέσιμον δύω πινάκων.

9

»»

3. 20

8

δι’ ἕν δολάπι διά τά χαρτιά γρόσια
10:25 καί χαμάλι 5.

9

»»

10. 30

8

εἰς μίαν πτωχήν οἰκογένειαν.

»»

14. 30

Ἀπριλίου 11

Ἀπριλίου 11

5

διά μίαν στάμναν 1 παστραπά καί
μπουλίνια μέσον Γ. Κλήτορος.

φ: 9

»»

3. 20

διά μισθόν τοῦ Γεωργίου κλήτορος.

φ:13

»»

61. 30

διά τυπωμένα χαρτιά.

φ.9

»»

10.

φ 11:

»»

33. -

γρόσια

173. 20

τοῦ Κυριακίδη εἰς λογ/όν μισθοῦ του
μέσον Ἀναστασάκι.

Οι τελείες υπάρχουν στο χειρόγραφο.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Ἀπριλίου 25

ἀπό Ἀναστασάκη. Στ. Ἀντωνόπουλου
ὅσα τά ὑπόλοιπα συναγμένων ἔλαβεν ὁ
ἴδιος μέχρι σήμερον.

Ἰδίου 26:

Ἀπό Κυριακίδην Γραμματέα
Δημογεροντίας εἰς λ/σμόν μισθοῦ του.

27:

ἀπό Α. ἀντιγραφέαν.

Ἰδίου 29

ἀπό Α. Κυριακίδην Γραμματέα διά λ/
σμόν μισθοῦ του.

Ἰδίου 30

ἀπό Ἀναστασάκη Ἀντιγραφέα.

φ:11

Μαΐου 6

Ἀπό Ἀντω: Κυριακίδην.

φ:11

»»

25: 10

Ἰδίου 9

Ἀπό ἴδιον.

φ:11

»»

38:

ἀπό Ἀναστασάκη.

φ 15

φλ. 15. [γρόσια]

229. 25

γρόσια

403. 05

φ 11

11

»»

17

»»

13: 30

»»

21: 10
17: 20

10: 00
»»

Ἰδίου 25

Ἀπό Κυριακίδην.

φ:11

546. 356
95: 20

29

ἀπό Ἀναστασάκη.

φ 15

»»

19: 34

Ἰουνίου αη

Ἀπό Γεώργιον Κλήτωρα.

φ 13

»»

16: 20

γρόσια

}

10

ἀπό Ἀναστασάκη γραμματέα.
Σταματελόπουλον.     

17

ἀπό Κυριακίδην.

Αὐγούστου
8:

ἀπό Γεώργιον Κλήτωραν διά λ/σμόν
μισθοῦ του.

Σεπτεμβρίου
15:

ἀπό Ἴδιον Κλήτωραν. ὁμοίως. ὁμοίως

678: 29
25: 10
8: 20

φύλλο
13.

»»

25:

»»

40:

γρόσια

3

777: 22/

[Το Κιβότιον] Δημογεροντίας 1829 Νά λάβῃ [σελίδα] (20
Μετάθεσις ἀπό φύλλα 2

γρόσια

777: 22

8βρίου 13

ἀπό Ἰωάννης Κλήτωραν δι’ ἐξόφλησιν
μισθοῦ του ὡς εἰς

φύλλα
13

»»

30: -

21

ἀπό λογαριασμόν ἐξόδων
δημογεροντίας ἕως σήμερον ὡς εἰς τά

φύλλα
9

»»

161: 25

6

Το ορθό σύνολο είναι γρόσια 545.35.

[ 456 ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (31/1/1829 - 14/4/1830)

9βρίου 28:

ἀπό ὅσα ἀπ’ ἀντιγραφέαν Ἰωάννην
Ἀγαλλόπουλον ἀκόντο μισθού του ὡς
εἰς τά

φύλλα
[γρόσια]
17

15.

10βρίου 6:

ἀπό ὅσα τῷ ἰδίῳ Ἰωάννῃ
Ἀγαλλόπουλου διά λογαριασμόν μισθού
του ὡς εἰς τά

φύλλα
17

27: 20

»»
γρόσια

Χβρίου 13:

ὅσα ἀπό τόν Γραμματέαν Α: Στ: Ἀντωνόπουλον διά λ/σμόν μισθού του ὡς εἰς
Μεταφορά

φ: 15

5

1011: 32
614: 27

γρόσια

1626: 19/

[Το Κιβότιον] τῆς Δημογεροντίας 1829 Νά λάβῃ [σελίδα] 22
γροσίων 1626: 19

Μετάθεσις ἀπό φύλλα 20
25:
[Ιανουαρίου]
[1830]

ἀπό λ/σμόν ἐξόδων τοῦ Καταστήματος
ἀπό7 ἕως σήμερον.

Φευρουαρίου 14:

ὅσα ἀπό τόν Κλήτωρα Γεώργιον Σουλιώτην εἰς ἐξώφλησιν ἑνός μηνιαίου
μισθού του.

γρόσια

65:

40
23: 20
25: 30
[γρόσια] 1782: 298

7
8

Δεν υπάρχει ημερομηνία.
Το ορθό σύνολο είναι γρόσια 1780:29.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

Έσοδα από επικυρώσεις1

1 Φεβρουαρίου 1829- 9 Μαΐου 1830
5.2.1

[σελίδα 1]

Φευρουαρίου
α.΄

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

Κατάστιχον ἐν ᾧ θέλει σημειοῦνται τά ὅσα ἀπό ἐπικυρώσεις θέλει συνάζονται
ἅτινα ἕκαστος τῶν διδόντων θέλει σημειοῖ ἰδιοχείρως μένει δέ ἐν τῇ Δημογεροντίᾳ. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ α.΄ Φευρουαρίου 1829.

Δι’ ἕν μαρτυρικόν Δημήτριος Χρηστοδούλου παράδες
ἑβδομήντα. Γρόσια:

1: 30

διά δύω ἀντίγραφα διαμαρτυρήσεως καί ἕν ἑνός
πωλητηρίου Γιανάκης Γεοργώπουλος ἐδοσα γρόσια
πέντε καί δέκα παράδες.

5. 10

διά δύω διαμαρτυρήσεις Δημήτριος Σαλταφέρος
Τρισήμηση γρόσια.

3. 20

Αναφέρονται αναλυτικά οι εισφορές για επικυρώσεις εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναγραφόταν από τον υπάλληλο της Επαρχιακής Δημογεροντίας η ημερομηνία και
ο χαρακτηρισμός του περιεχομένου του εγγράφου (συμφωνητικό, εμμάρτυρο, διαμαρτύρηση,
πωλητήριο, αναφορά, επιτροπικό κ.τ.τ.) και στη συνέχεια υπέγραφε ο ενδιαφερόμενος ή, εάν
αυτός ήταν αγράμματος, σχεδίαζε το σχήμα του σταυρού και υπέγραφε κάποιος άλλος «αντ’
αυτού». Η υπογραφή υπείχε θέση απόδειξης για το ποσό που κατέθετε ο ενδιαφερόμενος για
την επικύρωση. Οι υπογραφές σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστες. Στην
παρούσα έκδοση το ιδιόχειρο κείμενο σημαίνεται με πλάγια γραφή. Υπήρχε και άλλος λογαριασμός επικυρώσεων, δημοσιεύεται στη συνέχεια (βλ. φ. 5.2.2), ο οποίος είναι συγκεντρωτικός και προοριζόταν αποκλειστικά για λογιστική χρήση της Επαρχιακής Δημογεροντίας.
1
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Έσοδα από επικυρώσεις (φ. 5.2.1)

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

διά δύω διαμαρτυρήσεις Γεώργιος Διαμαντακώπουλος
τρία ἥμιση.

3. 20

διά ἑν ἀντίγραφον ἔδωσα ....... ....... παράδες ἑβδομήντα.
[γρόσια]

1: 30

6

διά ἕν ἀντίγραφον ἔδωσα Παράδες ἑβδομῆντα.
[γρόσια:]

1: 30

7

Δι’ ἕν συνυποσχετικόν Νηκόλας Μαβρουδής γρόσηα
3:20.

3. 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός μαρτυρικοῦ Ἰωάννης
Τζουκαλαδέλης γρόσια 1:30.

1. 30

Δι’ ἕν συνυποσχετικόν Χαντζί Χρῖστος Καισαρεύς
γρόσια 1.30.

1. 30

Δι’ ἕν ἀντίγραφον ἀναφορᾶς μου Ἰωάννης
Τζουκαλαδέλης γρόσια 1:30.

1. 30

Φευρουαρίου 4

8

26: 10
Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου ἐγγράφου μου Βασίλης
Καράνεφτης.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἀντιγράφου Σακελαρίου Σουσάνα.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων διαμαρτυρήσεως
Γεώργιος Τζούτουτζας.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός Ἀντιγράφου γράμματος τινός
Σπυρίδωνος Σοφοῦ: δωρεάν.

- -

11

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἀντιγράφου ἀναφορᾶς Ἀνδριανός
Καλαματιανός.

1: 30

12

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων διαμαρτυρήσεώς μου
Ἰωάννης Τζουκαλαδέλης.

3: 20

13

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀντιγράφου ὁμολογίας τοῦ κυρίου Λ:
Γιαννουκόπουλου: δῳρεάν.

- 40 10

γρόσια
Δι’ ἐπικύρωσιν συμφωνητικοῦ ἐγγράφου δια τον
Βακελι Νικοζιν , Νικολό Μαβρουδυ, ἔδοκα ο ......
Καλογεράς γρόσια:

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τεσσάρων ἀντιγράφων μου ἔδωσα διά
τόν Γιαννακόν Γεωργόπουλον. Νικόλαος Προτόπουλος.
[γρόσια] 7:

7
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[13
Φεβρουαρίου]

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ επικύρωσιν δύω ἀντιγράφων ἀναφορῶν. διά
ἐπικίροσιν τεσσάρων ἀντιγράφον. [γρόσια] 7:

7:

διά ἐπικύρωσιν δίο ἀντιγράφον μου.

3: 20
59 20

[γρόσια]
18

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Δι’ ἐπικύρωσιν δίω συνφωνιτικῶν μας ἐγγράφων
Ἀναστάσιος Καπλάνης καί Γαζή Καλογιάννης.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐπιτροπικοῦ μου Ἀντόννης ..........

1: 30
64 30 /

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 2]

Φευρουαρίου

μετάθεσις.

[18]

Δι’ ἐπικύρωσιν δίω ἀντιγράφων μαρτυρικῶν μου
Γιωρήγης Διαμαντακόπουλος ἔδωσα γρόσια:

64: 30
3 20

23

Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ἐπιτροπικῶν ἔδωσα Π. Ζωγράφος:

3 20
(3 10)

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός συνυποσχετικοῦ μας ἐδόσαμεν
Δημήτριος Μανουσαλής ἐδόσαμε Χατζυπανάγος.

1: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐμμαρτύρου μου Γεώργιος Μιχαήλ
ἔδοσα.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐμμαρτύρου τοῦ Γιάννη Νίτη
ἔδωσ: ἐπειδή καί (ἦτον) εἶναι στρατιῶτης ἐκράτησε 25
παράδες καί μή ἠξεύρων νά γράψῃ τόν ἔγγραψα ὁ
ἴδιος.

1:

λάθος εἰς τήν πρόσθεσιν.

(75 35)

γρόσια

76: 05

Δι’ ἐπικύρωσιν δύων μου ἐγγράφων μου Μ:
Παβανόπουλος δεν εδοσα παρά.
26

5

- -

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων διαμαρτυρήσεως μου
Φ: Γ: Κανελλόπουλος ἔδοσα γρόσια:

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων διαμαρτυρήσεώς μου
Γιαννούλης Φικιώτης ἔδοσα γρόσια:

3: 20
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[Φεβρουαρίου
26)

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἐπικύρωσιν δύο ἀποδεικτικῶν ἔδωσα Εὐστράτιος
Γεωργίου.

3: 20
86: 25

γρόσια
28

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός μαρτυρικοῦ μου ἐγγράφου
Γεώργιος Διμιτρίου Γιανούζα εδοσα.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἀντιγράφου ἔδωσα ῾Ρήγας
Παλαμήδης.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός μαρτυρικού μου Δημητρης
Αρσένης.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν ἵσων δύω τῆς κατά Ν: Σιοῦτον
ἀναφορᾶς τοῦ Ἰωάννου Μηχαλόπουλου 3:20 τῷ
ἐχαρίσθησαν.

- 91: 35/

γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
μετάθεσις.

Μαρτίου 5

6

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 3]

91: 35

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐμμαρτύρου μου ἔδωσα ἐγώ ὁ
Παντελης Μοραχαρτζος Γραφικόν δικαίωμα γρόσια:

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν δύο ἵσων μιᾶς ἀναφορᾶς μου ἔδοσα ἐγο:
Σταύρος Παππα.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν τῶν ἐγγράφων διά τό πλοῖον
τοῦ Π: Μ: ῾Ρόμπινσον. o datto io il Nikollas Iatros2.

9 20
106: 25

γρόσια
7

ἐχαρίσθη τῷ Γεωργίω Καυκύλη τό γραφικόν δικαίωμα
τῆς ἐπικυρώσεως τινός ἐπιτροπικού του ἐγγράφου.

8

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων μου ἔδωσα Αγγελις
Τριαντοπουλος.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐμμαρτύρου μου ἔδωσα Ἰωάννης
Ἠλιοῦ Φλέσιας.

1: 30
111: 35

γρόσια
Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός πωλητηρίου μου ἔδωσα πρός 1:τά
% ἐγώ ὁ Αποστολης Γοναροπουλος.
2

- -

«Ἔδωσα ἐγώ ὁ Νικόλας Ἰατρός».
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21: 20

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

133: 15

γρόσια
10

Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ἐμμαρτύρων μου ἔδωσα
Κωνσταντινος Στερηοπουλος.

5: 10

11

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός πωλητηρίου μου ἔδωσα.
+ δηα Θεοδορον Παρτζακλονι εγραψα εγο Γεοργιος
Βενετζανοπουλος.

3: 25

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑμμαρτύρου μου ἔδωσα ἐγώ ὁ
Χριστόδουλος Χατζί Ἰωάννου γρόσια:

1: 30
144: 00/

γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

ΠαΓρόσια ρ ά δες

Μάρτιος Μήν
[1829]
Μαρτίου 12

13

Γρόσια

[Ημερομηνία]

Παράδες

[σελίδα 4]

Μετάθεσις τῆς ὅπισθεν ποσότητος.

144:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός πωλητηρίου μας ἐδώκα(μεν) πρός
1 τά % ...............

120:

Δι’ ἐπικύροσιν τριῶν ἀντιγράφων μιάς ἀναφοράς μου
ἐδωσα Ἰωάννης Ν. Λιώσης.

5: 10

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐπιτροπικοῦ μου ἔδωσα ἐγώ διά
Σπύρον παπά Ζαφιρόπουλον. μιν ιξέροντας να γράψι
ἑγραψάτω ἑγώ Αντόνιος Β. Δρίτζας καί μαρτυρώ.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν δύο ἀντιγράφων γραμμάτων τινῶν
ἰδικῶν μου ἔδωσα ἐγώ ὁ Αντόνιος Β. Νδρίτζας.

3: 20
274: 20:

Γρόσια
Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἀποδεικτικοῦ μου Α: Κουβαρᾶς
στρατιώτης δεν ἐπλήροσα.

- -

Δι’ ἐπικύρωσιν ἵσου τινός πωλητηρίου μου ἔδωσα ἐγώ
ὁ Αγγελις Νικολαου.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός ἐγγυητικοῦ τοῦ Γεωργίου Κοτζάκη
ἔδωσα ἐγώ ὁ Εὐστράτιος Γεωργίου.

1: 30

[ 464 ]

[Μαρτίου 13]

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Γρόσια

[Ημερομηνία]

Παράδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός ἑμμαρτύρου μου Κωνσταντίνος
Στεργιόπουλος.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἵσων διαμαρτυρήσεως μου ἔδωσα
ἐγώ ὁ Νηκολαος Γαλανοπουλος.

3: 20
283: 10
- -

δωρεάν Εβαγγελης Ποταμιανος.
Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ἵσων ἐγγράφων μου τινῶν
ἔδωσα διά τόν Ν: παπά Δουκα ἐγώ ὁ Παναγιώτης
Παππαδοῦκας γρόσια:

5:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός καταλόγου μου ἔδωσα διά τήν
Σοφία Σωτηρίου ἐγω Ἡσαΐας Ἱεροδιάκονος.

1: 30
290: 00/

γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῆς ὁπισθέν ποσότητος τῶν γροσίων.

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 5]

290:

Μαρτίου 19

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω συμφωνιτικῶν μου ἐγγράφων
ἔδωσα ἐγώ ὁ εδοσα γροσηα τρηα ἡμησο Μηχαήλ
Κοτζονόπουλος.

3: 20

20

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἵσων ἀναφορᾶς μας ἐδώσαμε
Σταβρος και Πανου Κρεμιδις και συντροφια.

3: 20

22

Δι’ ἐπικύρωσιν μιᾶς χρεωστικῆς μου ἔδωσα Γ: Ἀδάμης
καί διά αὐτόν ὁ Θεοφανις.........

1 30

23

Δι’ ἐπικύρωσιν 2 ἀντιγράφων ἀναφοράς μου. Ἔδωσα Α.
Ἀνεμσάκης γρόσια:

3. 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἑμμαρτύρου τοῦ Ἰωάννου
Κορωναίου. μή ἐξεύρων νά γράψῃ τόν ἔγραψα ἐγώ ὁ
Α: Στ: Ἀντωνόπουλος. Γρόσια:

1: 30
304. 00

[Γρόσια]
26

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός ἑμμαρτύρου μου Δημήτριος
Μανουσαλης.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός ἑμμαρτύρου μου ἔδωσα ἐγώ ὁ
Λάμπρος Ιοανου.

1: 30
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[Αιτιολογία - Υπογραφή]

27

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου καί ἵσου ἀναφορᾶς
μου ἔδωσα γρόσια δέκα πέντε ... Ἰατρός.

[Μαρτίου 27]

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός καταλόγου πραγμάτων μου ἔδωσα
Σωτήριος Παγῶνης.

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

15: 30
1: 30
325/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῆς ὅπισθεν ποσότητος γρόσια:

Μαρτίου 29

3

325

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός συνυποσχετικοῦ μας ὁμοῦ καί τό
ἵσον αὐτοῦ ἐδώσαμεν Δημιτριος .....

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἵσων διαμαρτυρήσεως τοῦ
Νικολάου Χαρβούρη ἔδωσα ἐγώ ὁ Αναγνόστης
Νικολάου.

3: 20

ὁμοίως ἐγώ ὁ ἴδιος Αναγνώστης Νικολάου διά ἕν
μαρτυρικόν.

1: 30

τόσα ἀπεράσθησαν εἰς τόν λογ[αριασμ]όν μας
ἐστείλαμεν τῷ εκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ ὑπογεγραμμένον τῇ
4 Ἀπριλίου 1829 γρόσια:

Ἀπριλίου 2
[1829]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 6]

333: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός ἐξοφλητικοῦ τοῦ Νικολάου
Κουτούλουμα ἔδωσα ἐγώ ὁ Λουκᾶς Χρ. παπά Δοῦκα.

1. 30

Διά τά τῆς Ναυπλίας ἔγγραφα τοῦ πλοιαρίου (μου
Ἀναστάσιο) Ἀγγελής Χασμεγιάζει καί ἀντ’ αὐτοῦ Πέτρος
Θανασοῦλας. εδοσεν ο Αντζελίς Χαμπαιγιαζίς γροσια
τρια καί μισο.

3: 20

Διά μίαν ἀναφορᾶν πρός τήν Γενικήν Γραμματείαν
ἀφορῶσαν τά τῆς Ναυπλίας μου ἔγραφα ἔδωσα ἐγώ ὁ
Πέτρος Αθανασοῦλας ενα ........

1: 30

Διεπικύρωσιν τινός πωλητηρίου πλοιαρίου μου
ἔδωσα πρός 1: τά % ἐγώ ὁ ἑγο ω Γιανις Κοσμάς
Κουτουλάνης.

2: 20
343: 10

Γρόσια
Δι’ ἐπικύρωσιν ἑμμαρτύρου μου Παναγης Μορέλες.

[ 466 ]

1: 30

[Απριλίου 3]

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἕν κατάλογον πραγμάτων Ἰωάννης Πετρόπουλος.

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

3: 20
348: 20/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῆς ὅπισθεν ποσότητος τῶν γροσίων:

Ἀπριλίου 4

348: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἵσων μιάς διαθήκης καί
ἐπιτροπικοῦ μου ἔδωσα ἐγώ ὁ Παῦλος Κτενᾶς γρόσια

3: 20

Διά δύω ἵσα διαμαρτυρήσεως μου Αγγελής Νικολάου
κε δια τον Αγγελιν Ζαμαλι εδοσα ο ιδιος.

3: 20
3: 20

Δι’ ἕν πωλητήριον τοῦ Γεωργίου Μητηλιναίου ἀπό
γρόσια 180 ἔλαβα πρός 1: τά % γρόσια. μή ἠξεύρων δέ
γράμματα τόν ἔγραψα ἐγώ ὁ ἴδιος Ἀ. Στ. Ἀντωνόπουλος
οὗτος δέ βάλλει τό Σ:[ημεῖον] σταυροῦ +.

1: 30
360: 30

γρόσια

[Ἀπριλίου 4
1829]

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 7]

Διά δύω ἵσα διαμαρτυρήσεως μου ἔδωσα Ἐγώ ὁ
Δημιτριος Καρονόπουλος ἐξ .......

3: 20

Δι’ ἕν ἑμμάρτυρον μου ἔδωσα ἐγώ Κονσταντηνος
Αναγνοστοπουλος.

1: 30

Δι’ ἕν ἑμμαρτυρόν μου ἔδωσα ἡ Εὐγενική Σπ: Μυσχύνη
γρόσια ἕνα καί τριάντα παράδες. μή ἠξεύρουσα δέ
γράμματα δέν ὑπογράφεται.

1: 30

Διά δύο ἷσα διαμαρτυρήσεως τῆς Μ:ας Δ: Κακάνη
ἔδωσα ἐγώ ὁ Νικόλαος Ἀναστασίου.

3: 20

Ἰωάννης Λιώσης, διά ἕν ἀντίγραφον.

1: 30

γρόσια

373 -

Ἐκπίπτωνται ἐξ αὐτῶν τά ὅσα ἐσημειθησαν εἰς τόν
λογ[αρια]σμόν μας ἐστείλαμεν τῷ Ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ
ὑπογεγραμμένον τῇ 4 Ἀπριλίου.

333: 30
39. 10

[ὑπόλοιπο] γρόσια
διά δύω ἴσα ἀναφορᾶς μου Ἰωάννης Λωρής ἔδωσα:
Δι’ ἕν ἐπιτροπικόν μου Δημήτριος Α. Αντωνόπουλος.

3: 20
1: 30
44: 20/

Γρόσια

[ 467 ]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

1829 Ἀπριλίου
22

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

μετάθεσις γρόσια

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 8]

44: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἶσων διαμαρτυρήσεως μου
Διμιτριος Κανελοπουλος ἔδοσα γρόσια:

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός Βαπτιστικοῦ μου Χρῆστος Σ:
Σαρδέλης.

1:

Διά τά τῆς Ναυπλίας ἔγγραφά μου ἔδωσα Κωσταντής
Καραχάλιος.

3: 20

Διά μίαν χρεωστικήν μου ἔδωσα Βασίλειος
Καλημερόπουλος.

1: 30

5

54 15

γρόσια
Διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα τριῶν πλοίων τοῦ
Δημήτριου Κακαβούλια, Ἀνδριανός Κόκινος καί
Κωνσταντίνος Κακαβούλιας πρός γρόσια τριάμυσι τό
καθέκαστον. γρόσια 10:20.
26

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου τοῦ Δ. Κακαβούλια
γροσίων 130, γρόσια 1. 12.
δι’ ὅμοιαν πωλητηρίου τοῦ Ἀνδ: Κόκιννου γροσίων
250, γρόσια 2.20.

17: 00

δι’ ὅμοιαν πωλητηρίου τοῦ Κωνστ: Κακαβ[ούλιας]
γροσίων 270, γρόσια 2.28.
λέγω γρόσια δέκα ἑπτά. Γρόσια:
Δι’ ἐπικύρωσιν ἐνοικιαστηρίου μου καί τοῦ ἴσου αὐτοῦ:
Νικόλαος ἀδελ: Μανουσάκης: 3:20.
Δι’ ἕν ἑμμάρτυρόν μου Γιανης Πλαφητζης 1:20.
Διά δύω ἴσα διαμαρτυρήσεως τῆς Μαρίας Κακάνενας
Αναγνο: Λιατοπουλος 3:20.

13: 30

Διά δύω Ἰσα διαμαρτυρίσεώς μου ἔδωσα Ἰωάννης
Λορής 3:20.
ὁμοίως δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός Ἴσου χρεωστικῆς 1:30.
85:

γρόσια
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 9]

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Ἀπριλίου

μετάθεσις γρόσια

27

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἴσων διαμαρτυρήσεως τοῦ Κωνστ:
Λουκᾶ ἔδωσα ὁ ἐπιτροπικός Παναγ. Χρηστόπουλος
3:20.

85:

29

Δι’ ἕν ἴσον ἀναφορᾶς Κωνσταντινος Στεριοπουλος
1:30.

5

3: 20

Διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα τοῦ Νικολάου
Παρτζακλόνη γρόσια 1:30. μή ἠξεύρων γράψαι τόν
γράφω ὁ ἴδιος.
Διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα τοῦ πλοιάρχου
Γεωργίου Καβαλιώρη ἔδωσε 3:20 καί διά τό ἐπίλοιπον
μέρος τῶν ὅσων διά τό τῆς ἰδιοκτησίας του ἔγγραφον
ἔδωσε 1:10. μή οἰδώς γράμματα τόν ὑπογράφω ὁ Μ:
Στ: Ἀντωνόπουλος οὕτος δέ βάλλει τό Σ:[ημεῖον τοῦ]
σταυροῦ: +.
Διά τά τῆς Ναυπλοΐας ἔγγραφα τοῦ Φίλιππου Τζάκωνα,
καί διά τά τοῦ υἱοῦ του Ἀναγνώστη Φιλιππόπουλου
ἔδωσε γρόσια 13: μή οἰδώς γράμματα βάλλει τό
Σημεῖον τοῦ σταυροῦ: +.

109: 35

γρόσια
30

21: 10

Διά δύω ἶσα ἀναφορᾶς τοῦ Δ. Α. Μιαούλη ἔδωσα ἐγώ
Ἰωάννης Λωρής               3:20.
Διά δύω ἶσα ἀναφορᾶς μου Σταῦρος Γαλάνις   3:20.
Διά δύω ἶσα διαμαρτυρήσεως τοῦ Παναγή Ἰωαννούση
ἐδώσα                         3:20.
Διά δύω ἴσα ἀναφορᾶς μου ἔδωσα Ἰωάννης
Λωρής                 

3:20.

Δι’ ἐπικύρωσιν ἕνός ἴσου ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου
ἔδωσα Αντώνης Ζαφηρόπουλος        1:30.
Δι’ ἐπικύρωσιν ὑποσχετικοῦ, Χρῆστος Σ:
Σαρδελης                  1:30.

126: 15/3

γρόσια

3

17: 20

Το ορθό άθροισμα είναι γρόσια 127:15.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις

Μαΐου αη

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 10]

126: 15

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικοῦ μου ἐγγράφου ο Στρατος
Δημητρίου Εδοσα γρόσια          1:30.
Διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα τοῦ Χρήστου Σαμόνη
ἐπλήρωσα ἐγώ ὁ Τράκαλος σύντροφός του γρόσια 4:20.

6

Διά ἕν ὑποσχετικόν μου Μαρκος Μαυρομάτης 1:30.
Δι’ ἕν ἐπιτροπικόν μου Ηληας Γραμματηκοπουλος 1:30.
Διά τό ἔγγραφον τῆς Ἰδιοκτησίας τοῦ Ἀναστασίου
Καρακάση καί διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα 7:10.
διά δύω ἰσα διαμαρτυρισεώς μου Γεώργιος
Κασιμάτης                3:20.
διά δύω ἴσα διαμαρτυρήσεώς μου εδωσα 3:20. Ἰωάννης
Λόρης
Δι’ ἕν ἐπιτροπικόν μου Π. Γκιουζελέτος καί Σ[υντροφί]α
1:30. Γρόσια:

9

25: 104

Δι’ ἕν ἑμμάρτυρόν μου Ιω. Νικολετόπουλος ἐδοσα 1: 5.
Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου τῆς Εὐθυμίας Ἰωάννου ἐξ
Ἀθηνῶν ἔδωσα ὁ Δημήτριος Τελάλης. μή ἰδος γράψε
ὑπογράφεται παρ’ ἐμοῦ Ν. Γιαννόπουλου 37:20.
γρόσια

38: (25)

Γρόσια

189: 25/

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Μαΐου

μετάθεσις

10

Διά δύο ἶσα ἀναφορᾶς μου Σταῦρος Γαλάνις
Γρόσια               3:20.

11

Διά δύο ἶσα ἀποδείξεως καί λογαριασμοῦ ἔδωσα
Λαμπρινός Κωνσταντίνου 3:20.

189: 25

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός ἑμμαρτύρου μου ἔδοσα Ἰωάννης
Ἀγαλλόπουλος 1:30.
4

Παράδες

[Ημερομηνία]

Γρόσια

[σελίδα 11]

Το ορθό σύνολο είναι γρόσια 25.30.
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[Μαΐου 11]

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Γρόσια

[Ημερομηνία]

Παράδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Δι’ ἕν ἶσον ἰδιοκτησίας μας ἐγγράφων ἐδώσαμεν
Βασιλιος Νονις καί Αναγνοστις Καμιλις     1:30.
γρόσια

10: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου οἰκίας μου ἀπό γρόσια
8200 πρός 1: τα % ἔδωσα ἐγώ ὁ Ἀναγνώστης
Βασιλείου γρόσια ὀγδοήντα δύο 82:.

82:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἴσων αἱρετοκρισιακῆς ἀποφάσεως
καί λοιπῶν ἐγγράφων μου ἔδωσεν ὁ Γ. Δαλμάτσος 3:
γρόσια

3

Δι’ ἕν ἐπιτροπικόν μου Γεώργιος Χαντζί
Αθανασίου                1:30.
25

Δι’ ἑν ἶσον ἐπιτροπικοῦ τοῦ Παύλου Κτενά ἔδωσε
γρόσια                 1:30.
Δι’ ἕν ἶσον πωλητηρίου μου Οἰκονόμος Νεω... 1:30.
Διά δύο ἶσα πωλητηρίων ἔδοσα ἐγώ ὁ Ἀναγνώστης Ἰω.
Ζέρβα                  3:20.
Δι’ ἕν ἶσον πωλητηρίου μου ἔδωσα Πανάγος
Μορέλας               
1:30.

10: 20
295 25/

Γρόσια

ὄνομα καί ἐπίθετον τοῦ δώσαντος
ἰδιοχείρως του γραφόμενον
Μετάθεσις

[Γρόσια]

ἐποχή

[Παράδες]

[σελίδα 12]

295: 25

Μαΐου 29

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός πωλητηρίου τοῦ Φίλιππου
Τζάκωνα γρόσια δύο τριάντα τέσσαρα 2:34

Ἰουνίου αη
[1829]

Διά δύω ζυμφωνητικά τοῦ Μιχαήλ Ἰατρου καί Ἰωάννου
Σέχα ἔδωσα Μ. Μεϊνδανόπουλος 3:20.

2: 34

Δι’ ἐπικυρώσεις διαφόρων ἐγγράφων καί δύω
πωλητηρίων Κοτσάκης 10:
Δι’ ἕν ἶσον πωλητηρίου μου Μηχαήλ
Κοτζονόπουλος        1:30.
Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἑμμαρτύρου μου ἐδωσα
Ἀνάργυρος Φαρμάκι 1:30.

[ 471 ]

17:

[Ιουνίου αη]

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός μου πωλητηρίου ἔδωσα πρός 1: τά
% Κ. Τρήφ.... 13:
Διά δύο ἶσα διαμαρτυρήσεως μου ἔδωσα καί μή
εἰδώς γράψαι βάλλω τό Σημεῖον τοῦ σταυροῦ + ἐγώ ὁ
Χρηστόδουλος Α. Μονγκοῦ 3:20.
τόσα ἀπεράσθησαν εἰς τόν λ/[ογαριασμόν]σμόν
μας ἐστείλαμεν τῷ ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ γρόσια
ὑπογεγραμμένον τῇ 29: 8βρίου 1829.

6

[Γρόσια]

ὄνομα καί ἐπίθετον τοῦ δώσαντος
ἰδιοχείρως του γραφόμενον

ἐποχή

[Παράδες]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

16: 20

331: 39

Διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα δύο πλοίων τοῦ Γιάννη
Καλαματινοῦ ἔδωσα γρόσια 12:10.
Διά τά τοῦ Παντελῆ Μπινιάρη 2:.
Διά τά τοῦ Ἀποστόλη Πεπεμοῦντα 2:

16: 10
348: 09

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις

Ἰουνίου 10

Γρόσια

[Ημερομηνία]

Παράδες

[σελίδα 13]

348: 09

Διά τά τῆς Ναυτυλίας ἔγγραφα τοῦ Φίλιππα Τζάκωνα.

11: 20

Διά ἕν ἶσον Ἰδιοκτησίας μου ἐγγράφου ἔδωσα Μανόλης
Δ: Λαζάρου.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιιν γνησιότητος ὑπογραφῆς εἰς ἕν
Ἰδιοκτησίας ἔγγραφον μου· ὁμοῦ καί διά τοῦ ἀντιτύπου
του Μανόλις Πολίτης.

3: 20:
16: 30:
364: 39

Γρόσια
Διά ἶσα δύω διαμαρτυρήσεων τοῦ Κωνστ:
Πετρόπουλου. ἔδωσα ἐγό Νικόλαος Αναστασίου γρόσια:

8: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἔδωσα πρός 1 %
Νηκόλαος Γαλανοπουλος.

5:

Ἰδίου 18

Διά δύο ἶσα διαμαρτυρήσεώς μου ἔδωσα γρόσια
Στέφανος .......ίου.

3: 20

Ἰουλίου 5

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἰδιοκτησίας ἐγγράφου πλοίου ἀπό
γρόσια 980 ἔδωσα Σταβρος Βασηλειου:

ἰδίου 17
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10: 20

Ἰουλίου 6

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Γρόσια

[Ημερομηνία]

Παράδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Δι’ ἕν συμφωνιτικόν μας ἐδώσαμεν Κωνσταντις Πέτρου
καί Γιάννης Ξάρχου.

1: 30
29: 10:
394: 09

Γρόσια
12

Διά δύω ἶσα διαμαρτυρήσεως τοῦ Λαζάρου Ν:
Φορτζερᾶ ἔδωσα Χρίστος Βλαχόπουλος.
Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου τοῦ Λ: Κωνσταντίνου καί
Ποθητοῦ Ξένου πρός τόν Γεώργιον Ἀδάμην ἔδωσαν ὁ
μέν πωλητής γρόσια 115: ὁ δέ ἀγοραστής γρόσια 50:

3: 20
165
562: 29/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις γρόσια

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 14]

562: 29

Ἰουλίου 13

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς μου ἔδωσα Πέτρος
Κωνσταντίνου.

1: 30

15

Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ὁμοίων ἐμαρτύρων τῆς Εὐδοκίας
Π: Κραββατᾶ ἐδώθησαν δι’ ἐμοῦ Ἀν: Λιμπεράκη.

5: 10

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἔδωσα ἐγώ
Ἰωαννῄς Σωψῄς.

1:

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς μου ἔδωσα Νικόλαος
Δημητρίου.

1: 30

5

572: 24

Γρόσια
Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου ἐγγράφου ἔδωσε ὁ μέν
πωλητής γρόσια

13: 20

Ντύστης, Ἰωάννης Φαρμάκης
ὁ δ ἀγοραστής Θεοχάρης ..........

599: 24:

Γρόσια
15

13: 20

Δι’ ἕν ἴσον ἀναφορᾶς Αθ. Γ. Πάνου.
Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός μου ἰδιοκτησίας ἐγγράφου
Ἀναστάσιος Σκόρδης ἐδωσα.
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1. 20
20:

Αὐγούστου 2α

Αὐγούστου 3

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Δι’ ἐπικύρωσιν τινός γράμματός μου ἔδωσα διά χειρός
ἐμοῦ Αθανασιου Σταϊκοπουλου, Λουκας Μιτιληνιος.

1: 30

διά διαφόρους ἐπικυρώσεις μου ἔδωσα Δ. Λαμπρίδης
γρόσια:

7:

διά τρία ἶσα ἀναφορῶν μου εδοσα Αθανασιος Σταϊκος
γροσια:

4: 05
633: 39/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις Γρόσια

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 15]

633: 39

Αὐγούστου 4

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἐγγράφου ἔδωσα
Μηχαήλ Κοτζονόπουλος.

31 30

10

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μας ἐδώσαμεν Νικόλαος
Μπόν καί Γιάνι Αντονίου ...... γροσία οἰκοσι πέντε.

25
690: 29

Γρόσια
Δι’ ἐπικύρωσιν ἐξωφλητικου μου ἐγγράφου Γεοργηος
Καραγηανακις. γρόσια

1 30

Δι’ ἐπικύρωσιν συμφωνιτικῶν μου δύω ἔδωσα
Νηκολαος Μερητος. γρόσια

3: 20

Διά δύω ἴσα ἀπαντήσεως μου Τζαρτος Ἰωαννουσις
εδοσα. γρόσια

3: 20

Διά δύω ἴσα μεσογκυήσεως μου ἔδωσα Ιωάννης Ν.
Λιώσης. γρόσια

3: 20
702: 39

Γρόσια
Ἰδίου 21

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς μου καί τοῦ ἴσου της
Χριστοφής Μηλλιώνης ἔδωσα.

3: 20

Ἰδίου 22

Διά δύω ἴσα διαμαρτυρήσεως μου Τζαρτος Ἰωαννουσις
εδοσα.

3: 20

Διά δύω ἴσα διαμαρτυρήσεως μου Ἰωάννης Ν: Λιώσης.

3: 20
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Ἰδίου 23

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἕν συμφωνιτικόν τοῦ Σωτηρίου Μήτρου
Κοντοβράκη ἔδωσε.

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

1 30
715: 09/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις γροσίων

715: 09

Διά δύω ἴσα διαμαρτυρήσεώς μου ἔδωσα Μ.
Κοτζονόπουλος.
Αὐγούστου 24
[1829]

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 16]

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου πρός ἕν τα % Κανέλος
Καστόρχης διά Φραντζεσκούλα ἔδωσα γρόσια δέκα τρία
ἡμησι. γρόσια 13:20.

3: 20
13: 20
732: 09

Γρόσια:
26

Δι’ ἕν ἐπιτροπικόν μου καί δι’ ἕν ἀντίγραφον ὁμοίου
Ποθητός Ξένος.

3: 20

7βρίου 4

Δι’ ἕν ἑμμαρτυρόν μου Κωνσταντίνος Πέτρου εδοσα.

1: 30

Διά ἴσα δύω διαμαρτυρήσεως μου ἔδωσα Γεράσιμος
Κώπας.

3: 20

5

Διά μίαν μου ὁμολογίαν Ἰωάννης Κορονετόπουλος.

1 30

7βρίου 5

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς τοῦ Γεωργίου Ἁδάμη ἔδωσα
Μηχαλις Παπας. γρόσια

1: 30
744 19

Γρόσια:
6

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς τοῦ Κωνσταντίνου
ΜαυροΜιχάλη. Δωρεά.

13

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀποδείξεώς μου Νικολας Γ: Σαρανταρις.

1: 30

16

Διά τά τῆς Ναυτυλίας μου ἔγγραφα ἔδωσα Δημητρης
Μουσκον[η]σωτης.

3: 20

- -

749: 29

Γρόσια
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις γρόσια

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 17]

749: 29

7βρίου 13

Δι’ ἕν ἴσον διαμαρτυρήσεως μου ἔδωσα.

1: 30

7βρίου 17

Διά δύω ἴσα διαμαρτυρήσεως μου ῾Ραφαλιάς
Μαροῦκας ἔδωσα γρόσια καί μή εἰδώς γράψαι βάλλω
τό Σημεῖον τοῦ σταυροῦ +.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀποδεικτικοῦ μου ἐδωσα Ιωάννης
Τζουκαλαδελις.

1: 30
756: 29

Γροσια
27 7βρίου
[1829]

Δι’ ἐπικύρωσιν ἰδιοκτησίας ἐγγράφου μου ἀπό γρόσια
4500: ἔδωσα ἐγώ ὁ Θεοδορης Κρητικος Τζακονας.
τόσα ἀπεράσθησαν εἰς τόν λ/[ογαρια]σμόν μας
ἐστείλαμεν τῷ ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ ὑπογεγραμμένον
κατά τήν 29: 8βρίου 1829. γρόσια

44: :35
801: 24

8βρίου 7

J’ ai donné pour une Egalisation à une procuration en
faveur de Mr Capion ... au Vigan le ... de une piastre
trente paras Nauplie 7. 8bre 1829. Aug ti Velay5.

1 30

8βρίου 7

Δι’ ἕν ἔγγραφον Ἰδιοκτησίας μου πρός 1 τά % ἐδωσα
Νηκολας Αναγνοστοπουλος.

2:

9

Διά ἀνανέωσιν ἐγγυητικού μου Ν: Παρτζακλόνης.

2: 25

11

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐξωφλητικού μου ἐγγράφου Παναγιοτη
Πετρος εδοσα.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τῆς ὑπογραφῆς μου Γιοργακις Νικολα
Μιτρομεξι:

1: 30
811: 19/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις

8βρίου 11

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 18]

811: 19

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἴσου πωλητηρίου ἐγγράφου ἔδωσα
Σταῦρος Νικολάου.

1: 30

5
«Ἔδωσα γιά ἕνα ἀντίγραφο πληρεξουσίου πρός ὄφελος τοῦ Κυρίου Capion ... .. .... ... ἕνα
γρόσι καί τριάντα παράδες. Ναύπλιο 7 8βρίου 1829 Aug[us]ti Velay»
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8βρίου 11

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

Δι’ ἕν ἴσον πωλητηρίου μου ἐθνικῶν προσόδων
Αναγνοστις Παπαδοπουλος εδοσα.

1: 30

Διά τά τῆς Ναυτηλίας ἔγγραφα ἔδωσα τοῦ πλοίου ἡ
Ἀσπασία Σταυρος Βασιλίου.

3: 20

Δι’ ὅμοια ὠσαύτως Δημήτριος Σμυρνηός.

3: 20

Δι’ ὅμοια ὠσαύτως Γιανις Δελιγίανις.

3: 20

Δι’ ὅμοια ὠσαύτως Αγγελής Χασμπεγιαζη.

3: 20

Δι’ ὅμοια ὠσαύτως Ἀντώνιος Μ: Νίτης.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου ἐγγράφου τῆς πόλης
Ἀλιφερίτζας πρός ἐμέ πρός 1: τά % Κυριάκος Κατζίκης
ἐδωσα.

5: 10

Διά δύω ἴσα ἀναφοράς μου Γ: Ἀγαλόπουλος δωρεά.
Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου ἐγγράφου κτημάτων
τινῶν τοῦ Ν: Πονηρόπουλου πρός τόν Σταμάτην
Ν: Μπουντούρην πρός ἕνα τά ἑκατόν ἔδωσα ἐγώ ὁ
Ἰωάννης Λορης ἑκατόν ἑβδομήντα καί παρ:[άδες] δέκα.

171 10
1008 39

γρόσια
22

- 837: 29:

γρόσια
Ἰδίου 19:

[Παράδες]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Δι’ ὅμοίαν ὠσαύτως ὁμοίου πρός ἐμέ τοῦ Χ. Σκορδούλη
ἔδωσα ἐγώ ὁ Χριστόδουλος Μ: Μέξης. γρόσια:

40:
1048 39:/

Γρόσια

τῇ 28: 8βρίου

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 19]

1048 39:

ἐπίπτωντας ἐξ αὐτῶν τά ὅσα ἐσημειώσαμεν εἰς τόν
λ/[ογαρια]σμόν μας ἐστείλαμεν τῷ ἐκτάκτω ἐπιτρόπῳ
τῇ 29: 8βρίου 1829:

801: 24:
247: 15:

8βρίου 28:

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων μου ἔδωσα ὁ Σπήλιος
Σπηλιωτάκης.
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3: 20

Ἰδίου 29
[8βρίου]

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἐγγράφων μου μεταφρασθέντων
παρά τοῦ Δερβίς Μεχμέτη ἀπό τήν τουρκικήν
διάλεκτον ἔδωσα Παναγιωτης Γιαννουκοπουλος.

3: 20

Διά τά τῆς Ναυτυλίας μου ἔγγραφα καί δι’ ἐπικύρωσιν
πωλητηρίου πλοίου μου ἔδωσα Ἀθανάσιος
Ἀθανασούλης.

8: 20

Τόσα ἐσημειώθησαν εἰς τόν λ/[ογαρια]σμόν ἐστείλαμεν
τῷ ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ ὑπογεγραμμένον τῇ 30: 8βρίου
1829:

252: 356

Ἰδίου 31

Δι’ ἐπικύρωσιν ἰδιοκτησίας ἐγγράφου τοῦ Γεωργίου
Μουριάτου Σπετζιώτου ἔδωσα διά λογαριασμόν του
ἐγώ καί ἐξώφλησιν τοῦ δικαιώματος γρόσια ἑκατόν
πενήντα ἀριθμός καί ὑπογραφόμενος Ἰωάννις Γ:
Ἰατρός.

150:

Ἰδίου 31:

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησιότητος ὑπογραφῶν εἰς ἕνα λ/
[ογαρια]σμόν μου ἐδωσα ἐγώ Παν. Χρ. Παπαδόπουλος.

1: 30
404: 25:/

Γρόσια:

8βρίου 31

6

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 20]

Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν γροσίων.

404: 25:

Ἐκπίπτωντας δέ τά ὅσα ἐσημειώσαμεν εἰς τόν
λ/[ογαρια]σμόν μας ἐστείλαμεν τῷ ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ
ὑπογεγραμμένον τῇ 30: 8βρίου 1829.

252: 35:

γρόσια

151: 30:

Δι’ ἐπικύρωσιν συμφωνητικών μας ἐγγράφων
ἐδώσαμεν Χ. Βλάσσης καί ἀδελφοί.

3: 20

Διά τά τῆς Ναυτυλίας μου ἔγγραφα καί δι’ ἐπικύρωσιν
ἰδιοκτησίας ἐγγράφου τοῦ πλοιαρίου μου ἔδωσα
Θοδορής Παρτζακλονις.

8: 20

ὠσαύτως Βασίλειος Φωκιανός.

3: 20

Το ορθό άθροισμα είναι γρόσια 262.35.
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[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

9βρίου 6

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἔδωσα Λάζαρος .......
Κάλα.

[9βρίου 6]

Διά τά τήν Ἀνανέωσιν τῶν ἐγγράφων τῆς Ναυτυλίας
μου Γιωργις Καβαλλιερος.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἔδωσα
Δημητριος Χρυσανθάκης.

1: 30

ὁμοίαν συμφωνητικού μου μετά τοῦ Γεωργάκη Γκίκιζα
καί Ἀναγώστου παππά Γιαννόπουλου.

1: 30

1: 30
169: 00

9

1: 30

Αναγνώστης Παππαγιανόπουλος.

177: 30:/

γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις γρόσια

9 βρίου 18

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα 21]

177: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν τοῦ ἐπιτροπικοῦ ἐγγράφου τοῦ Ἰωάννου
Κορφιάτου πρός τόν Ν. Σκοῦφον.

1: 30

Δι’ ὁμοίαν ἐπλήρωσα ἐγώ Σταμάτης Χ. Βασιλείου.

1: 30

Δι’ ὁμοίαν ἐπλήρωσε ὁ Ἡλίας Μπαρουξάκις.

1: 30

Δι’ ἐπικύρωσιν ἰδιοκτησίας μου ἐγγράφου ἔδωσα πρός
1: τά % γρόσια τρία Ατριανος Μαρκοπουλος.

3:
186:

[Γρόσια]

0

Δι’ ὁμοίαν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἔδωσα γρόσια
ἕνα καί παράδες τριάντα Διονίσιος Θεοδόρου Λιβαν..

1: 30

Ἰδίου 22

Δι’ ὁμοίαν ὁμοίου μου ἔδωσα Γεοργος Κρ..νικος.

1: 30

Ἰδίου 23

Δι’ ὁμοίαν ἐπιτροπικού μου ἔδωσα Δημητριος
Τυπαλδος Χαριτατος.

1 30

Ἰδίου 26

Διά δύο ἴσα διαμαρτυρήσεως μου ἔδωσα ἐγώ
Παναγιοτης Φηνοπουλος.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἔδωσα Α: Καντζελίδης.

1: 30
196: 20

γρόσια

[ 479 ]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῆς ὅπισθεν ποσότητος γροσίων.

Δεκεμβρίου 7

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 22]

196: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου ἐγγράφου μου ἐπλήρωσα
ὁ ὑποφαινόμενος πρός 1: τά % γρόσια 3:20 Αναστασιος
Φηνοπουλος.

3: 20

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου ἐγγράφου μου ἔδωσα πρός
1: τά % ο ὑποφαινόμενος γρόσια 6:20 καί μή εἰδώς
γράψαι βάλλω τό σημεῖον τοῦ Σ:[ταυρο]υ +. Γεώργιος
Τουρλής.

6: 20
206: 20

γρόσια
9

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου πρός τόν Λουκάν
παππά Δοῦκαν ἐπλήρωσα ἐγώ ὁ Διμητρηος Τούτας.

1: 30

10

Δι’ ἐπικυρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου καί δι’ ἑνός
ἀντιγράφου ὁμοίου ἔδωσα τρία καί μισόν Π. Ξένος καί
Λ. Κωνσταντινίδης.

3: 20

Δι’ ὁμοίαν ἐγγυητικού μου ἐγγράφου ἔδωσα Γεωργιος
Σμιρλής.

1: 30

Δι’ ἀνανέωσιν ἐγγυήσεώς μου καί ἐνέργειαν νέου
Διπλωματός μας ἔδωσα ἐγώ ὁ πλοίαρχος Ἀγκελής
Χασμπεγιαζη.

3: 20
217: 00/

Γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις Γροσίων.

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα 23]

217: 00

Χβρίου 13

Διά ἀνανέωσιν ἐγγυητού μου ἔδωσα ἐγώ ὁ πλοίαρχος
Δημητριος Καζαντζόγλους.

3: 20

ἰδίου

Δι’ ὁμοίαν ὁμοίου μου ἔδωσα ἐγώ ὁ πλοίαρχος Γιαννης
Καλαματινος.

3: 20
224: 00

γρόσια
Ἰδίου 20

Δι’ ἀνανέωσιν ἐγγυήσεως τῶν πλοιάρχων Ἀνδρέα
Κοκίνου, Δημητρίου Κακαβούλια καί Κωνστ:
Κακαβούλια.
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5: 10

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Ἰδίου 21:
[Χβρίου]

Δι’ ἐπικύρωσιν ἰδιοκτησίας ἐγγράφου μου ἔδωσα ὁ
ὑποφαινόμενος γρόσια λέγω γρόσια ἑκατόν Ἱωάνης
Νικολάου Χαν[τζής;].

100:

γρόσια

329: 10

Ἰδίου 31:

Δι’ ἐπικύρωσιν Ἰδιοκτησίας ἐγγράφου μου ἔδωσα
Ἀποστολης Γουναρόπουλος.

1830
Ἰανουαρίου 4

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός μαρτυρικού μου ἔδωσα Ἀγγελής
Παναγιώτου.

1: 30

Ἰανουαρίου 9:

Διά σημείωσιν μεταβάσεως τῆς κυριότητος τοῦ πλοίου
κωτέρου τοῦ Γρηγόρη Μπηλμπεδάκη. Χρίστος Ζῶτος.
γρόσια:

3: 20

50:

384: 20/

γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν γροσίων.
Ἰανουαρίου 12:

ἐπλήρωσα δι’ ἐπικύρωσιν Ἰδιοκτησίας ἐγγράφου μου
γρόσια Μητρος Δεληγιωργης.

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

[σελίδα ] 24)

384: 20
14:
398 20

γρόσια:
τῃ αὐτῇ
ἡμερομηνία

Δι’ ἐπικύρωσιν Ἰδιοκτησίας ἐγγράφου μου ἐπλήρωσα ὁ
ὑποφαινόμενος πρός τήν ἐπ[αρχιακήν] Δημογεροντίαν
Ναυπλίου ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό γρόσια. ῾Ρῆγας
Παλαμήδης.

7:

25

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησιότητος τῶν ὑπογραφῶν
δύω ἐμμαρτύρων μου ἐπλήρωσα γρόσια: Λ.
Γιαννουκόπουλος.

3: 20

Δι’ ἀνανέωσιν ἐγγυήσεως διά τό πλοιάριον μου ἔδωκα
ὁ ὑποσημειούμενος γρόσια τρία καί μισό. Νικόλαος
Σμυρνιός.

3: 20

γρόσια τετρακώσια δώδεκα. ἀριθμός:
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412: 20/

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν γροσίων.

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

412: 20:

Τόσα ἀπεράσθησαν εἰς τόν λογ/σμόν μας ἐστείλαμεν τῷ
ἐκτάκτῳ ἐπιτρόπῳ τῇ 7: Φευρουαρίου 1830.
1830
Φευρουαρίου 3

[Παράδες]

[σελίδα ] 25)

- -

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων μου ἔδωσα ὁ
ὑποφαινόμενος γρόσια τρία καί μισό.

3: 20

δι επικυροσ[η] ..... εγραφα Βασιλις Γι.... γρόσια.

3: 20
419: 20

γρόσια
Φευρουαρίου 4

Διά ἔγγραφα Ναυτιλίας μου Φίλιππος Μ: Τζάκωνας
ἔδωσα. μή εἰδώς γράψαι ὑπογράφεται δι’ ἐμοῦ τοῦ Ν.
Γιαννόπουλου.

Ἰδίου 7:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα
γρόσια δέκα ὀκτώ γρόσια. ῾Ρῆγας Παλαμήδης.

3: 20
423: 00

γρόσια

18:
441: 00

γρόσια
Δι’ ὁμοίαν ὁμολογιῶν μου δύω ἐπλήρωσα τρία καί 10:
παράδες Αναγνώστις Καραγιανόπουλος. Γρόσια:

3: 10

Δι’ ὁμοίαν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἀνά ἕν τοῖς 100:
ἐπλήρωσα γρόσια: Γεώργιος Θᾶνος.

4: 30

γρόσια τετρακώσια τεσσαράκωντα ὀκτώ αριθμός.

449: 00/

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν γροσίων.

Φευρουαρίου 7

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα
ἀνά ἕν τοῖς ἑκατόν γρόσια εἰκοσι. ἀριθμός: Ἰωάννης
Στρατιγόπουλος

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα ] 26)

449: 00
20:

γρόσια

469: 00

τῇ αὐτῇ ἡμερομηνία ἐκπίπτωντας ἐξ αὐτῶν ὅσα
ἐσημειώθησαν εἰς τόν λ/[ογαρια]σμόν ἐστείλαμεν τῷ
ἐκτάκτῳ τῆς Ἀργολίδος ἐπιτρόπῳ ὑπογεγγραμένον τῇ
6: Φευρουαρίου 1830: ὡς ὅπισθεν γρόσια:

412: 20

γρόσια:

056 20

[ 482 ]

16:

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἐπιτροπικού μου ἐπλήρωσα
γρόσια: Σ. Ζυγομαλᾶς.
Δι’ ὁμοίαν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα ἀνά
ἕν τοῖς ἑκατό γρόσια εἰκοσιπέντε. ἀριθμός: Αθανάσις
Κατζουλ..γουλη. Δημος Τριπολιτζηο

Φευρουαρίου
17:

[Γρόσια]

[Ημερομηνία]

[Παράδες]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

1: 30
25:

Δι’ ὅμοίαν πωλητηρίου ἐγγράφου μου ἀνά ἕν τοῖς
ἑκατό ἐπλήρωσα γρόσια δύω. Σταύρος Νικολάου

2:
85: 10/

γρόσια

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν γροσίων

[Παράδες]

[Ημερομηνία]

[Γρόσια]

[σελίδα ] 27)

85: 10:

Φευρουαρίου
18 [1830]

Δι’ άνανέωσιν ἐγγυήσεως ἐπλήρωσε ὁ Χρίστος
Σαμόνης.

3: 20

Φευρουαρίου
25:

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων, ἑνός ἐπιτροπικοῦ καί
ἑνός μαρτυρικοῦ ἀφορώντων τά περί κληρονομίας ἐκ
τῆς περιουσίας τοῦ ποτέ Θ. Κοτζάκη Β: Γεωργιάδης.

3: 20

Φευρουαρίου
27:

Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ἀντιγράφων τῶν εἰς χείρας ἡμῶν
διαμενόντων πρωτοτύπων ἐδόσαμεν ἀνά ἐδομήκωντα
παράδες τό ἕν γρόσια: Αναγνωστης Πανγούλις, Νικολός
Αθανασίου.

5: 10

Τόσα ἀπεράσθησαν γρόσια εἰς τόν λ/[ογαρια]σμόν
μας ἐστείλαμεν τῷ Διοικητῇ ὑπογεγραμμένον τῇ αη
Μαρτίου 1830.

97: 20

τά ἄνωθεν γρόσια 97:20 φέρουν φοίνικας7

39: 20/

7
Τον Ιανουάριο του 1830 ανακοινώθηκε ότι από την 1η Μαρτίου «τά κατάστιχα πάσης
δημοσίου ὑπηρεσίας θέλουν κρατεῖσθαι εἰς Φοίνικας και Λεπτά», Αλ. Δεσποτόπουλος, Οικονομική πολιτική του Καποδίστρια, Ι.Ε.Ε. τ. ΙΒ, σ. 616. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του υπαλλήλου
της Επαρχιακής Δημογεροντίας η ισοτιμία του φοίνικα προς το γρόσι ήταν 1 φοίνικας = 2 γρόσια και 20 παράδες. Για την ισοτιμία του Φοίνικα προς τα άλλα νομίσματα βλ. Γενική Εφημερίς
της Ελλάδας, αρ. 11, 5/2/1830.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Μαρτίου 3

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἐπικύρωσιν ἴσου χρεωστικῆς μου ὁμολογίας.
Παναγιώτης Α: Γκίκας;

[λεπτά]

[Ημερομηνία]

[Φοίνικες]

[σελίδα ] 28)

70

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἑμμαρτύρων μου ἔδωσα φοίνικας:
Χρόνης Γιανόπουλος Κουβελοτης

1: 40:

Μαρτίου 4

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀντιγράφου χρεωστικῆς ὁμολογίας
καί ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἔδωσα γρόσια τρία καί
ἥμισυ. Θ: Σιατιστεύς.

1: 40:

Μαρτίου 5

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου
Βασιλειάδης.

70
4: 20:/

Φοίνικες

Ὄνομα γραφόμενον ἴδιοχείρως τοῦ Δίδοντος.

Μαρτίου 5

Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν Φοινίκων.

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν.

Ἰδίου 6:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑμμαρτύρου μου ἐγγράφου τό ὁποῖον
στέλλω πρός τούς Σπηλαιώτας ἐπλήρωσα λεπτά
ἐβδομήκωντα. ἀριθμός: Ἰωάσαφ Βυζάντιος.

[Μαρτίου 6
1830]

Δι’ ὁμοίαν δέκα ἀντιγράφων μας ἐπληρώσαμεν οἱ
ὑποφενόμενοι Φοίνικας τρεῖς καί λεπτά πεντήκωντα ὁ
εἵς καί Φοίνικας ὡσαύτως ὁ ἕτερος.

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 29)

4: 20
- 70:

3: 50
3: 50

Π. Γεραλόπουλος Ἰωάννις Γ: Ἰατρός πλεροσα

11: 90:/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν Φοινίκων

Μαρτίου 7

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἔδωσα:
Παναγῆς Ἰωάννου.
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λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 30)

11: 90:
70:

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

12: 60

Φοίνικες
Ἰδίου 8
[Μαρτίου]

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἐγγράφου ἔδωσα ἀνά
ἕνα Φοίνικα τοῖς ἑκατό. Νικόλαος Π: Μαντάς μή εἰδώς
γράψαι βάλλω τό Σημεῖον τοῦ Σταυροῦ +.

1: 40:

8

Δι’ ὁμοίαν ὡσαύτως ἔγγραφου ἰδιοκτησίας πλοίου μου
ἔδωσα ἀνά ἐνα τοῖς %. Μηχαΐλ Τζιριγώτης. μή εἰδώς
γράψαι βάλλω τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ +.

1:
15: 00/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις Φοίνικες

Μαρτίου 9

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα] 31)

15: 00

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφων ἰδιοκτησίας μας ἐδώσαμεν
ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό φοίνικας Δημήτριος Μαστροπάνου
καί Νικόλαος Παναγιώτου Ψαῤῥᾶ. μή εἰδῶτες γράψαι
βάλλομεν το σημεῖον τοῦ Σταυροῦ +.

2: 50
17: 50

Φοίνικες
Ἰδίου 11:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἔγγράφου Ἰδιοκτησίας τοῦ πλοιαρίου
μου ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό φοίνικας ἔδωσα Ἀναστάσιος
Εὐσταθίου. μή εἰδώς γράψαι βάλλω τό σημεῖον τοῦ
σταυροῦ +.

1

Ἰδίου 12:

Δι’ ὁμοίαν συμφωνητικῶν μας δύω ἐγγράφων
Φοίνικες δύω. Ἐμμ. Χαντζί Τζούχλος Χριστόδουλος Γ:
Ἀποστόλη.

2:
20: 50/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν Φοινίκων
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λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 32)

20: 50:

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Μαρτίου 12:

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησιότητος ὑπογραφῶν μαρτύρων εἰς
ἕν ἰδιοκτησίας μου ἔγγραφον ἐπλήρωσα ἀνά ἕνα τοῖς
ἑκατό φοίνικας ἐπτά καί εἴκοσι. Παναγιοτις Τετεβεσιος.

7: 20

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησιότητος ὑπογραφῶν εἰς ἕν
ἔγγραφον ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα ἀνά ἕνα τοῖς
ἑκατό φοίνικες: Θεοδωρος Χαρμετας.

4: 20

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἐγγράφου ἐπλήρωσα
Θανάσις Γολριμος.

1: 10
33: 00/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν φοίνικες

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 33)

33:

Μαρτίου 13

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου τοῦ Χαϊδούλη Ἰωάννου
ἔδωσα Φοίνικες: Ἀ: Γεωργίου.

70

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν τῆς ὑπογραφῆς μου εἰς ἕν ἐπιτροπικόν
τοῦ Μάνθου Πιπίνη πρός τόν Χρ: Μ: Μέξην ἔδωσα
Μάνθος Πιπήνις διά ἐμοῦ Γεωργίου Βαγαινά.

70

14

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἐγγράφου ἐπλήρωσα
ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό Φοίνικες: Χρισουλα Κοκινομαγουλι
υπογραφεται διεμου του Χαντζι Διμήτρι Λύμα Χιου
Τελαλύ.

2: 80
37: 20/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν Φοίνικες

Μαρτίου 14
[1830]

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἴσων τῶν εἰς χείρας μου
εὑρισκομένων ἐγγράφων ἰδιοκτησίας μου Φοίνικες:
Παναγιώτης Γ. Σαρανταρης.

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 34)

37: 20:
1: 40
38: 60

Φοίνικες
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Ἰδίου 15

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου πρός τόν
κύριον Γεώργιον Αἰνιαν ἐπλήρωσα: ἐπλήρωσα λεπτά
ἐβδομήκοντα. Κυράτζης Μαργαρίτου.

70
39: 50

Φοίνικες
Ἰδίου 18

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἐπλήρωσα.
Σπ: Ζυγομαλᾶς.

70:
40: 20/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν φοινίκων

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 35)

40: 20:

Μαρτίου 19

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησιότητος ὑπογραφῶν εἰς δύω
προικοσύμφωνα ἔγγραφα τοῦ Κωνστ. Τομαρόπουλου
ἔδωσα ἐγώ Παν. Βασιλείου.

1: 40

Ἰδίου 20:

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου καί ἑνός
ἐπιτροπικοῦ μου ἐπλήρωσα Φοίνικες: Ἀναγνώστης
Γολάτος.

2: 80
44: 40/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 36)

44: 40:

Μαρτίου 21

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα
ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό φοίνικας. Δῆμος Παναγουλόπουλος
μή εἰδώς γράψαι βάλλει τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ +.

Ἰδίου 22

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς μου ἐπλήρωσα λεπτά:
Θεοδορος Χαρμαντας.

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ὑποσχετικών μου ὁμοίων
ἐγγράφων. Χριστόδουλος Γ: Ἀποστόλης.
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1: 20:
70
2: 10

Ἰδίου 24

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Δι’ ἐπικύρωσιν ἴσου συναλαγματικῆς τοῦ κυρίου
Χαϊδούλη Ἰωάννου Α. Γεόργιου.

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

70:
49: 10/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν

Μαρτίου 24
[1830]

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀντιγράφων μου δύω ἐπλήρωσα
φοίνικας: Νικολαος: Παναγηοτοπουλος.

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἐπλήρωσα
Πασκαλις: Γερακαρακις.

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 37)

49: 10:
1: 20:
70
51: 00

Φοίνικες:
Μαρτίου 26

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἐγγράφων μου ἐπιτροπικοῦ
καί ὑποσχετικοῦ ἐπλήρωσα φοίνικας ἕνα καί λεπτά
τεσσαράκωντα. Πασκαλις Γερακαρακις.

27

Δι’ ἐπικύρωσιν Διαθήκης τοῦ ποτέ Δημητρίου
Χρυσανθάκη ἐπλήρωσα Κ. Δημητρόπουλος.

1: 40
70:
53: 10/

Φοίνικας

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 38)

Μαρτίου 29

ἀπεράσθησαν οἱ ὅπισθεν φοίνικες εἰς τόν ὑπ’ ἀριθμόν
2393: λογ/[αρια]σμον.

Μαρτίου 29

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀντιγράφου ἀποφάσεως τοῦ ἀνεκλήτου
Δικαστηρίου Μιχ: Κρίπας;

70

Ἰδίου 31

Δι’ ἐπικύρωσιν τοῦ γνησίου τῆς ὑπογραφῆς μου
εἰς ἀναφοράν μου πρός τήν ἐπί τῆς ἐθν: Τραπέζης
ἐπιτροπήν Κωνστ. . . Ζαφειροπουλος.

70
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53: 10

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

Ἀπριλίου αη

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐμμαρτύρου μου ἐπλήρωσα. Αναστάσις
Ἀναγ. Λοιδωρίκης.

70

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου ἐγγράφου ἐπλήρωσα.
Μιχαήλ Χαντζί Παναγιώτου.

70:

Ἰδίου 9

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού μου. Πετρος
Αυγουστοπουλος.

70
3: 50/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 39)

3: 50

Ἀπριλίου 10

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀντιγράφου μου. Γ: Κώπας

70

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ὑπογραφῶν μαρτύρων. Γεώργιος
Ἰωάννου Κασιμάτη.

70

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν χρεωστικῆς μου ὁμολογίας καί
ἀντιγράφου αὐτῆς Γ: Φωτόπουλος

40

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἐγγράφου. Νικολας
Βραβατος.

1: 80

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν πωλητηρίου μου ἐγγράφου ἀνά ἕνα
τοῖς ἑκατόν ἐπλήρωσα φοινικας: Λάζαρος ..κις τάλα.

4:
11: 10/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν Φοινίκων

Ἀπριλίου 19

Δι’ ἐπικύρωσιν ἰδιοκτησίας μου ἐγγράφου ἐπλήρωσα
ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό φοίνοικας Κ. Λίρος Κιδωνεύς.

21

Δι’ ἕν Διαμαρτυρικόν τῶν κυρίων Π: Ξένου καί Λ:
Κωνσταντινίδου ἔδωσα. Νικήτας Ξένος.
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λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 40)

11: 10
4: 20
70

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

22

Δι’ ἐπικύρωσιν ἀντιγράφου μου ὁ ἴδιος. Νικήτας Ξένος.

70

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησιότητος ὑπογραφῶν ἑνός μου
ἐγγράφου ἀφορώντος τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν
150: ὁσπητίου μου ἐντός τοῦ φρουρίου τούτου
κειμένου ἐπλήρωσα πρός τήν Δημογεροντίαν ταύτην
φοίνικας:

4: 00

20: 70/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν Φοίνικες

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 41)

20: 70

Ἀπριλίου 24

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου μου ἐπλήρωσα ἕνα
ἐβδομήντα λεπτῶν.

25

Δι’ ἐπικύρωσιν δύω ἀντιγράφων μου ἐπλήρωσα.
Γεωργις Κακανης.

1: 40

»»

Δι’ ἕν ἔγγραφον ἀφορόν τήν Ναυτιλίαν μου ἐπλήρωσα.
πλοίαρχος Nicollaos Iatru.

1: 40

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα
φοίνικας δύω. ..στρεγιος Σαποζις.

2: 00

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας πλοίου μου
ἐπλήρωσα ἀνά ἕνα % ..............

5:

70

31: 20/

[Αιτιολογία - Υπογραφή]
Μετάθεσις τῶν ὅπισθεν

Ἀπριλίου 29

Δι’ ἕν ἶσον διαμαρτυρήσεως μου ἐπλήρωσα. Νικολαος
Δ: Γκιζας.

[ 490 ]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 42)

31: 20
70:

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

Ἰδίου 30

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας μου ἐπλήρωσα
ἀνά ἕνα τοῖς ἑκατό φοίνικας τριάκωντα. Ἰωάνις Γ:
Ἰατρός πλεροσα.

Μαΐου αη

Δι’ ἕν ἀντίγραφον ἐπλήρωσα λεπτά ἑβδομήκωντα.
Γεώργιος Ιωάννου Κασημάτης.

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐνοικιαστηρίου μου ἐγγράφου
ἐπλήρωσα φοίνικας: ..: Ζαχαρόπουλος

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ὑποσχετικού τοῦ Δημητριου
Κακαβούλια.

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν γνησίου ὑπογραφῆς εἰς ἕν ἐμμάρτυρόν
μου. Γ. Ν: Γιαννακόπουλος.

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1/2/1829 - 9/5/1830)

30
70
2:
70
1: 40
66: 70/

Φοίνικες

[Αιτιολογία - Υπογραφή]

λεπτά

ἐποχή

Φοίνικες

[σελίδα ] 43)

Μαΐου 2

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐμμαρτύρου μου ὑπογεγραμμένου
παρά τοῦ Ἰωάννου Πετροκόπη ἐπλήρωσα. Γ: Ν:
Γιαννακόπουλος.

1: 40

3

Δι’ ἐπικύρωσιν τριῶν ἀντιγράφων μου ἐπλήρωσα:
Γεώργιος Μελοκίνος.

2 10

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικού τοῦ πατρός μου.
Ν. Τουντόπουλος.

70

Μαΐου 3

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐγγράφου ἰδιοκτησίας πλοιαρίου τοῦ
Πάνου Μακρύ.

70

5

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐπιτροπικοῦ τῆς μητρός μου. Δημήτριος
Κανελόπουλος.

70

8

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐμμαρτύρου μου. Θεοδορίς Παπουτζις.

70

9

Δι’ ἐπικύρωσιν ἐμμαρτύρου μου. Αθανασις Γετιμις.

70

»»

Δι’ ἐπικύρωσιν ἑνός ἑμμαρτύρου μου. Ιωάνις
Γιαναρόπουλος.

70:
7: 70

Φοίνικες
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΄Εσοδα από Επικυρώσεις

1 Φεβρουαρίου 1829 - 18 Φεβρουαριου 1830
5.2.2

[σελίδα] 5)

Νά δώσῃ 1829 λογαριασμός [Επικυρώσεων]
[Φευρουαρίου αη

εἰς Κιβώτιον. ὅσα ἀπό τόν δημ.
[ογέροντα]/

[σελίδα] (6

[λογαριασμός] Ἐπικυρώσεων 1829 Νά λάβῃ
Φευρουαρίου αη

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἐλάβομεν ἀπό Δημ:
Χριστοδούλου διά 1. ἐπικύρωσιν
μαρτυρικου.

1. 30

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἐλάβομεν ἀπό
τόν Γιαννακόν Γεωργόπουλον διά 3.
ἐπικυρώσεις.

5. 10

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἐλάβομεν ἀπό
Δημήτρ: Σαλταφέρον.

3. 20

Μαρτίου 29:

ἀπό κιβώτιον. ὅσα μᾶς ἐμβήκαν ἀπό
διαφόρους ἕως σήμερον.

Ἀπριλίου25

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ὁμοίως μέχρι
σήμερον.

323. 10
54. 15
φ[ύλλο]
γρόσια
1

Ἰδίου 26

ἀπό κιβώτιον. ὁσα ἀπό εἴσπραξιν
ἐπικυρώσεων τήν σήμερον.

»» 27

»»

17: -

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἀπό εἴσπραξιν
ἐπικυρώσεων.

»»

13: 30

»» 29

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἀπό σύναξιν
ἐπικυρώσεων.

»»

21: 10

»» 30

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἀπό σύναξιν
ἐπικυρώσεων.

φ1

»»

17: 20

Μαΐου 6

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἀπό σύναξιν
ἐπικυρώσεων.

φ1

»»

25: 10
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φ1

388. 05
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Ἰδίου 9
[Μαΐου]

ἀπό κιβώτιον. ὅσα ἀπό ἐπικύρωσιν
πωλητηρίου μιας οἰκίας.

11

ἀπό κιβώτιον. ἀπό διαφόρους
ἐπικυρώσεις.

φ1

[γρόσια]

38: -

φ[ύλλο]
1

»»

10: -

γρόσια

530. 35

25:

ἀπό κιβώτιον. ἀπό διαφόρους
ἐπικυρώσεις

φ1

»»

95: 20

29:

ἀπό κιβώτιον. ἀπό διαφόρους
ἐπικυρώσεις.

φ1

»»

19: 34

Ἰουνίου αη
[1829]

ἀπό κιβώτιον. ἀπό διαφόρους
ἐπικυρώσεις.

φ1

»»

16: 20

10

ἀπό κιβώτιον. ἀπό διαφόρους ἀπό
ἐπικυρώσεις.

φ1

»»

25: 10

17

ἀπό κιβώτιον. ἀπό διαφόρους ἀπό
ἐπικυρώσεις.

φ1

»»

8: 20

γρόσια

696: 19

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

φυλ.
[λο] 1

»»

5: -

18

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3: 20

Ἰουλίου 5

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

10: 20

6

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1. 30

12

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

3. 20

γρόσια

720: 29

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

13

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

1: 30

15

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

8:

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

φύλλα
19

»»

48: 20

Αὐγούστου 2 ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

8: 30

γρόσια

165: -

5

952: 34

3:

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

4:

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

31: 30

10:

ἀπό κιβώτιον. ὁμοίως ὁμοίως

ὁμοίως

»»

37: 10

γρόσια
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4:

5

1025 39/

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

[σελίδα] 23)

Νά δώσῃ 1829 λογαριασμός [ Ἐπικυρώσεων]
[λευκή σελίδα]
[σελίδα] (24

[λογαριασμός] Ἐπικυρώσεων 1829 Νά λάβῃ
Μετάθεσις ἀπό φύλλα 6

γρόσια

1025: 39

Αὐγούστου
21:

ἀπό ἐπικυρωσιν ὡς εἰς τά φύλλα 19

γρόσια

3: 20

22:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

23:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

5: 10

24:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

13. 20

γρόσια

7:

1055:

-

9

26:

ὁμοίως        ὁμοίως

γρόσια

5: 10

7βρίου 4:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

3: 20

5:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

3: 20

13:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

1: 30

16:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»
γρόσια

5: 10
1074: 19

17:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

5: 10

27:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

44: 35

8βρίου 7:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

3: 30

9:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

4: 15

11:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

28: -

γρόσια

1160: 29

19:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

171: 10

22:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

40: -

28

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

29:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

12: -

31:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

167: 10

γρόσια

3: 20

1554: 29

9βρίου 6

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

7. -

9:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

1: 30

11:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

1: 30

[ 494 ]
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[9βρίου]
18:

ὁμοίως        ὁμοίως

[γρόσια]
γρόσια

5: 10
1570: 19

19

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

6: 20

22:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

1: 30

23:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

3: 20

26:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

1: 30

Χβρίου7:

ὁμοίως        ὁμοίως

γρόσια

1583: 39

»»

10: /

γρόσια

1593: 39

[σελίδα] 25)

Νά δώσῃ 1829 λογαριασμός [ Ἐπικυρώσεων]
[λευκή σελίδα]
[σελίδα 26]

[λογαριασμός] Ἐπικυρώσεων 1829 Νά λάβῃ
Μετάθεσις ἀπό φύλλα 24

γρόσια

1593: 39

Δεκεμβρίου
9:[1829]

ἀπό ἐπικύρωσιν ὡς εἰς τά φύλλα 21:

γρόσια

1: 30

10:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

8: 30

13:

ὁμοίως        ὁμοίως

»»

7:

»»

1600: 198

20:

-----

21:

-----

5: 10
»»
»»

31:

-----

»»
γρόσια

100:
1705: 29
50:
1755 29

Ἰανουαρίου
4:

-----

»»

1: 30

9:

-----

»»

3: 20

8

Το ορθό άθροισμα είναι γρόσια 1611:19.
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12:

-----

[γρόσια]

14:

12

-----

»»

7:

γρόσια

1781: 39

12

-----

»»

7:

Φευρουαρίου 3:

-----

»»

7:

4:

-----

»»

3: 20

18:

-----

»»

18:

-----

»»

8:

γρόσια

1825: 19

[ 496 ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ

Έσοδα από Ποινές

31 Ιανουαρίου 1828
5.3

[σελίδες] 3 και 4

Νά δώσῃ 1829 λογαριασμός Ποινῶν 1829 Νά λάβῃ
[σελίδα 3 λευκή]
[σελίδα 4]

Ἰανουαρίου
31

Εἰς Κιβώτιον ὅσα ἀπό τόν Μιχ:
Τζάκωνα. δι’ ὅτι ἔδωσεν 12 ½ δράμια
τυρόν ἀσκοῦ διά παράδες 6. εἰς ἕνα
στρατιώτην, κατεδικάσθη ποινήν ἑνός
κολονάτου.
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φ.[ύλλο]
4

[γρόσια]

15

Έξοδα για Ελεημοσύνες, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1829 (φ. 5.4).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΕΣ

Έξοδα για ελεημοσύνες

6 Φεβρουαρίου - 8 Μαρτίου 1829
5.4

[σελίδα] 7

Νά δώσῃ 1829 λογαριασμός Ἐλεημοσύνων
Φευρουαρίου 6

ἀπό κιβότιον. ὅσα τῇ βυζάστρα ἥτις
θρέφει τό ὀρφανόν παιδίον.

φ.[ύλλο]
2

γρόσια

3: 30

Μαρτίου 8

ἀπό κιβότιον. ὅσα διά μίαν πτωχήν
οἰκογένειαν.

»»

»»

14. 30

[λευκή σελίδα] 8
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Έξοδα για το Γραφείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου (φ. 5.5).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ

Έξοδα Δημογεροντίας1

6 Φεβρουαρίου 1828 - 27 Απριλίου 1829
5.5

[σελίδα] 9)

Ἔξοδα δημογεροντίας
Φευρουαρίου 6:
[1829]

Εἰς Κιβώτιον διά κάρβουνα.

γρόσια

3: 20:

20:

Εἰς Κιβώτιον διά κονδίλια.

»»

1: 20:

23:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ῥίζιμον χαρτί.

»»

29:

Εἰς Κιβώτιον διά μίαν καλαμαρίαν.

»»

3: 20:

Μαρτίου 7:

Εἰς Κιβώτιον διά δέσιμον δύω πινάκων.

»»

3: 20:

8:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν δουλάπι χαρτίων.

»»

10: 30:

»

Εἰς Κιβώτιον διά στάμνα, μαστραπά καί μπολήνια.

»»

Ἀπριλίου 11:

Εἰς Κιβώτιον διά τύπωμα χαρτίων Ναυτυλίας.

»»
γρόσια

24: -:

3: 20:
10: -:
60: 10:

Ἰδίου 13:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ῥέζιμον χαρτί.

»»

-:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν μάτζο κονδίλια.

»»

1: 20:

Μαΐου αη

Εἰς Κιβώτιον διά μίαν στάμναν καί ἕν μαστραπά.

»»

2:

10:

Εἰς Κιβώτιον διά μελάνην καί ἅμμον.

»»

2: 25:

15:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ῥέζιμον χαρτί.

»»

24: 20:

1
2

2

24:

Πρόκειται για δαπάνες του Γραφείου της Δημογεροντίας.
Την έριχναν στο γραμμένο χαρτί για να απορροφά και να στεγνώνει το μελάνι.
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Ἰουνίου 4:

Εἰς Κιβώτιον διά μπολήμια.

20:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ῥέζιμον χαρτί.

Ἰουλίου 30

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ὅμοιον.

[γρόσια]

- 30:

»»

24: 20:

»»

24: 20:

γρόσια

164: 30:

Αὐγούστου 5

Εἰς Κιβώτιον διά κονδίλια, μελάνην καί ἅμμον.

»»

3: 15

7βρίου 3:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ῥέζιμον χαρτί καί μπολήμια.

»»

25: 10

8βρίου 9:

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ῥέζιμον χαρτί.

»»

24: 20:

21:

Εἰς Κιβώτιον διά κονδίλια, μελάνην καί ἅμμον.

»»

Ἰανουαρίου
18: [1830]

Εἰς Κιβώτιον δι’ ἕν ἥμισυ ῥίζιμο χαρτί τ᾽ ὁποῖον
ἐχρησίμευσεν εἰς τύπωσιν ἐγγράφων Ναυτυλίας.

4:

5

221: 35

γρόσια

36:
257: 35/

γρόσια
[λευκή σελίδα] (10
[σελίδα] 27)

Ἔξοδα δημογεροντίας
Φευρουαρίου 5:
[1830]

δι’ ἕν μάτζο κονδίλια, μελάνην καί
ἅμμον μέσον τοῦ Γεωργίου Σουλιώτη
Κλήτωρος.

γρόσια

9:

Ἰδίου 13:

δι’ ἕν ῥέζιμον χαρτί μέσον τοῦ ἰδίου.

γρόσια

24:

τόσα ἀπεράσθησαν εἰς τόν λογ/
σμόν ἐστείλαμεν τῷ Διοικητῇ
ὑπογεγραμμένον τῇ α:ην Μαρτίου
1830:

γρόσια

33:
Φοίνικες

Μαρτίου 10:

Διά δύω Βιβλία ἀγορασθέντα ἀπό
τό ἐργαστήριον τοῦ Θεοδώρου
Ἡλιώπουλου ὡς ἡ ἀπόδειξίς του.

Ἰδίου 14:

Δι’ ἕν ῥίζιμον χαρτί καί ἕν κουτί
μπουλίμια ὡς ἡ ὑπ’ ἀριθμόν3 ἀπόδειξις
τοῦ πωλητοῦ.

Φοίνικες

5:
λεπτά

4: 40:

9: 80:
Φοίνικες

3

5:

14: 20

Ο αριθμός της απόδειξης δεν έχει γραφεί· το ίδιο ισχύει και για την επόμενη αναγραφή.
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Ἰδίου 17:

Δι’ ἕν μάτζο κονδίλια, ἅμμον καί
μελάνην ὡς ἡ ὑπ’ ἀριθμόν ἀπόδειξις.

1: 15
Φοίνικας

15: 35/

[σελίδα] (28

Φοίνικες

λεπτά

Ἀπριλίου 25

Δι’ ἕν ῥίζιμον χαρτί ἀγορασθέν παρά τοῦ
κυρίου Ἰωάννου Μεϊδανόπουλου ὡς ἡ ὑπ’
ἀριθμόν 13: ἀπόδειξις του διαλαμβάνει.

9: 80:

Ἰδίου 27

Δι’ ἕν μάτζο κονδίλια, ἕν κουτί Μπολίμια καί
Μελάνην ὡς ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 18: ἀπόδειξις
διαλαμβάνει .

2:
Φοίνικες
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11: 80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ - ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δοσοληψίες - μισθοί προσωπικού1

11 Απριλίου 1829 - 28 Μαρτίου 1830
5.6

[σελίδα] 11)

Νά δώσῃ 1829 ὁ Ἀντώνιος Κυριακίδης
Ἀπριλίου 11:

εἰς κιβώτιον. ὅσα εἰς λογ[αριασμ]όν
μισθού του μέσον Ἀναστασάκι.

Ἰδίου 26

Εἰς τό αὐτό διά λογ[αριασμ]όν μισθοῦ
μου ἔλαβον ὁ ἴδιος.

φ2

»»

17: -:

»» 29:

Εἰς ἴδιον διά ὅσα διά λογ[αριασμ]όν
μισθοῦ του.

φ2

»»

21: 10:

Μαΐου 6:

Εἰς ἴδιον διά ὅσα σήμερον ἔλαβεν
λογ[αριασμ]όν.

φ2

»»

25: 10:

γρόσια

96 20:

φ[ύλλο] 2 γρόσια

33:

Ἰδίου 9:

Εἰς ἴδιον διά ὅσα σήμερον ἔλαβεν
λογ[αριασμ]όν.

φ2

38

25:

Εἰς ἴδιον διά ὅσα σήμερον ἔλαβεν
λογ[αριασμ]όν.

φ »»

95: 20:

Ἰουνίου 17:

Εἰς ἴδιον διά ὅσα σήμερον ἔλαβεν
λογ[αριασμ]όν

γρόσια
φ »»

230:

0:

8: 20:
γρόσια

238: 20/

Στο χειρόγραφο τα τμήματα των λογαριασμών « Νά δώσῃ» και «Νά λάβῃ» έχουν γραφεί
το ένα απέναντι στο άλλο. Εδώ παρατίθενται το ένα κάτω από το άλλο.
1
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[σελίδα] (12

Νά λάβῃ [Ἀντώνιος Κυριακίδης] 1829
[λευκή σελίδα]
[σελίδα] 13)

Νά δώσῃ 1829 Γεώργιος Κλήτωρ τῆς Δημογεροντίας
Ἀπριλίου 11:

εἰς κιβώτιον. ὅσα εἰς λογ[αριασμ]όν
μισθού του μέσον Ἀναστασάκη.

φ2

Ἰουνίου αη

Εἰς ἴδιον διά ὅσα εἰς λογ[αριασμ]όν
μισθοῦ του ἔλαβεν.

φ2

Αὐγόυστου
8:

Εἰς ἴδιον διά ὅσα εἰς λογ[αριασμ]όν
μισθοῦ του ἔλαβε.

φ:

7βρίου 15:

ἀπ’ ὅσα εἰς διάφορες φορές τοῦ
ἔδωσεν ὁ Γραμμ.[ατεύς] Ἀναστάσιος διά
λογ[αριασμ]όν μισθοῦ του.

γρόσια

61: 30:
16: 20

»»

25:

»»

40:

γρόσια

3:

143: 13:

[σελίδα] (14

Νά λάβῃ 1829 [Γεώργιος Κλήτωρ τῆς Δημογεροντίας]
[λευκό τμήμα της σελίδας]
[σελίδα] 13)

Νά δώσῃ 1829 ὁ Ἰωάννης Κλήτωρ τῆς Δημογεροντίας

13 8βρίου

ἀπ’ ὅσα τῷ ἐμέτρησεν ὁ Γραμμ. Α. Σ.
Ἀντωνόπουλος πρός ἐξόφλησιν μισθού
του.

γρόσια

30: -.

[σελίδα] (14

Νά λάβῃ 1829 [ὁ Ἰωάννης Κλήτωρ τῆς Δημογεροντίας]
δι’ ὅσα δι’ ἕναν μήναν Μισθόν του.
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γρόσια

30:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ - ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (11/4/1829 - 28/3/1830)

[σελίδα] 13)

Νά Δώσῃ 1830 ὁ Γεώργιος Σουλιώτης [Κλήτωρ]
Φευρουαρίου 14:

ὅσα τῷ ἐμέτρησε ὁ Γραμμ. Α. Σ.
Ἀντωνόπουλος πρός ἐξόφλησιν μισθού
του.

27:

ὅσα τῷ ἐμέτρησε ὁ ἴδιος.

γρόσια

40: -.
10

[γρόσια]

50:

Μαρτίου 2:

ὅσα τῷ ἐμέτρησε ὁ ἴδιος.

10:

6:

ὅσα ὁ ἴδιος τῷ ἐμέτρησε.

37: 25
97 35

Μαρτίου 15

ὅσα ὁ ἴδιος τῷ ἐμέτρησε.

2: 15
γρόσια

100:

[σελίδα] (14

Νά λάβῃ 1830 [ὁ Γεώργιος Σουλιώτης] Κλήτωρ
Φευρουαρίου τῇ 14:

Διά μισθούς του ἀπό τήν 14: Ἰαννουαρίου τοῦ τρέχωντος ἔτους ἄχρι
σήμερον.

γρόσια

40:/

[σελίδα] 15)

Νά Δώσῃ 1829 ὁ [Ἀναστάσιος Στ.] Ἀντωνόπουλος Γραμμ:[ατεύς]
Ἀπριλίου 25:

εἰς κιβότιον. ὅσα ἐκ τῆς συνάξεως τά
ὑπ’ ὀλοιπα ἔλαβα μέχρι σήμερον.

φ: 2

γρόσια

229: 25:

»» 27

εἰς ἶδιον. διά ὅσα ἔλαβεν σήμερον ἐκ
συνάξεως.

φ: 2

»»

13: -

»» 30

εἰς ἴδιον. διά ὅσα ἔλαβεν σήμερον.

φ: 2

»»

17: 20:

γρόσια

260: 05:

Μαΐου 11
[1829]

εἰς ἴδιον. διά ὅσα ἔλαβεν σήμερον.

29

εἰς ἴδιον. διά ὅσα ἔλαβεν σήμερον.

10:
19: 34:
γρόσια

Ἰουλίου 10

εἰς ἴδιον.

289: 39:
25: 10:
315: 09:
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Μισθοί προσωπικού της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου (φ. 5.6).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ - ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (11/4/1829 - 28/3/1830)

Δεκεμβρίου
13:

ὅσα ἀπό σύναξιν μέχρι σήμερον ἔλαβεν
ὡς εἰς τά φ:20:

γρόσια

614: 27:

γρόσια

929: 36

[σελίδα] (16

1829 Νά λάβῃ [ὀ Ἀναστάσιος Στ.] Ἀντωνόπουλος Γραμμ:[ατεύς]
Διά μισθούς του ἀπό τάς 9:
Ἰανουαρίου τοῦ τρέχωντος ἔτους.
[σελίδα] 17)

Νά δώσῃ 1829 ὁ Ἰωάννης [Ἀγαλλόπουλος ἀντιγραφεύς τῆς δημογεροντίας]

9βρίου 28:

ἀπ’ ὅσα ἔλαβεν διά τοῦ Γραμμ.[ατέως]
Α. Σ. Ἀντωνόπουλου εἰς λογαριασμόν
μισθοῦ του.

Χβρίου 6:

ἀπ’ ὅσα ὁμοίως τῷ ἔδωσεν ὁ Γραμμ.
[ατεύς] Α. Σ.Ἀντωνόπουλος.

Ἰανουαρίου
15: [1830]

γρόσια

15:

5:

»»

27: 20:

γρόσια

42: 25:

ὅσα ὁμοίως τῷ ἔδωσεν ὁ Γραμμ.[ατεύς].

23: 20:
γρόσια

66 05

[σελίδα] 18)

1829 Νά λάβῃ [ὁ Ἰωάννης] Ἀγαλλόπουλος ἀντιγραφεύς τῆς δημογεροντίας
ὅσα διά μισθόν του ἀπό 8βρίου
18:[1829] ἕως Ἰανουαρίου 18 τοῦ
τρέχωντος ἔτους 1830.

γρόσια

200:

[σελίδα] 17)

Νά δώσῃ 1830 ὁ Κωνσταντίνος Σαριγιάννης [ἀντιγραφεύς]
Φευρουαρίου 27

ὅσα εἰς λ/σμόν μισθού του τῷ ἔδωσεν ὁ
Γραμμ:[ατεύς] Α: Σ: Ἀντωνόπουλος.

γρόσια

25: 30
10
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[γρόσια]
Μαρτίου 5:

ὅσα ὡσαύτως τῷ ἔδωσεν ὁ ἴδιος.

Ἰδίου 6:

ὅσα ὡσαύτως ὁ ἴδιος.

3: 30
»»

3: 30

γρόσια

33: 20
13: 40

φέρουν φοίνικας:
Ἰδίου 10:

ὅσα ὡσαύτως ὁ ἴδιος.

Ἰδίου 22:

1: 40

προσέτι ἔλαβον ὁ ἴδιος ἐγώ.

φοίνικας
φοίνικας
φοίνικας

ἔλαβον προσέτι.

14: 80
3:
17: 80

Κωνσταντίνος Σαριγιάννης.
Ἰδίου 28:

26: 00

01: 40
19: 20

[σελίδα] 18)

Νά λάβῃ 1830: [ὁ Κωνσταντίνος Σαριγιάννης] ἀντιγραφεύς
ὅσα διά μισθόν του ἀπό Φεβρουαρίου
3: ἡμέρα Δευτέρα.
ὅσα διά μισθόν του ἀπό 2:
Φευρουαρίου τοῦ τρέχωντος ἔτους.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αγκαλά: Αν και.
Αδιάκριτος: Ασαφής.
Αδιαφόρετο: Χωρίς διάφορο, χωρίς επιτόκιο.
Αιρετοκρισία: Η επίλυση διαφοράς
με αιρετοκριτές, δηλαδή διαιτητές,
τους οποίους αποδέχονται και οι δύο
πλευρές.
Ακόντο: Προκαταβολή.
Αμμανάτι και -έτι: Ενέχυρο.
Άμμος: Πολύ ψιλή σκόνη που την έρριχναν επάνω στο χειρόγραφο, για
να απορροφήσει το νωπό ακόμη μελάνι, ώστε να μη δημιουργηθεί μουτζούρα.
Αμπελιάτικο: Φόρος για τα αμπέλια.
Αμπόχνω: Απωθώ βίαια, σπρώχνω.
Αποτιμιτικά δικαιώματα: Διακαιώματα
που πηγάζουν από τον εις χρήμα
καθορισμό της αξίας περιουσιακών
στοιχείων.
Αράπης: Έγχρωμος, μελαμψός. Εδώ
(3.2.1.81) εννοεί τον μελαμψό υπηρέτη, πιθανώς αιχμάλωτο αραβικής
καταγωγής.
Αυθεντικός: Ιδιόκτητος.
Αφοριστικό: Πράξη εκκλησιαστικού αφορισμού.
Βαγένι: Βαρέλι.
Βενέτικο: Χρυσό νόμισμα της Βενετίας.

Βούρτσιον: Η καστρονησίδα Μπούρτζι,
που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού του Ναυπλίου.
Βούτα: Μεγάλος κάδος.
Βουτζί: Βαρέλι, βυτίο.
Βυζάστρα: Γυναίκα που θήλαζε ξένο
βρέφος επ’ αμοιβή.
Γαϊτάνι: Κορδόνι.
Γαλάρια («αιγήδα»): Γίδα σε γαλακτοφορία.
Γαλλικά πάθη: Αφροδίσια νοσήματα.
Γεννήματα: Δημητριακοί καρποί και
κυρίως το σιτάρι.
Γιούρτι: Περιφραγμένο χωράφι.
Γκιούγκι ή κιούγκι: Πήλινος σωλήνας.
Γρόσι: Τουρκικό νόμισμα (1/100 της λίρας).Υποδιαιρείται σε 40 παράδες.
Δεκατιστής: Αυτός που συλλέγει το
φόρο της δεκάτης, δηλαδή την αναλογία του 10% επί του εισοδήματος
των αγροτικών προϊόντων.
Διαλάλης: Κήρυκας, ντελάλης.
Δίστηλο ή κολονάτο: Τάλιρο δίστηλο Ισπανίας, του οποίου η αξία το 1828
ήταν 15 γρόσια.
Δουλάπι: Εσοχή.
Δουσέκι: Δισάκι.
Δραγάτης: Αγροφύλακας.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Εβραϊκός λογαριασμός: Η έκφραση
λέγεται για τον λογαριασμό που εξυπηρετεί το συμφέρον εκείνου που
τον εκτελεί.
Ενοικιαστής: Πρόκειται για τον «ενοικιαστή προσόδων», δηλαδή τον ενοικιαστή των δημοσίων φόρων.
Επαρχιώτης: Κάτοικος της επαρχίας επί
της οποίας έχει αρμοδιότητα η Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
Επιτίμιο: Ποινή που επιβάλλεται από
τον πνευματικό-εξομολογητή στον
εξομολογούμενο.
Επιτροπικό έγγραφο: Έγγραφο με το
οποίο διοριζόταν κάποιος επίτροπος,
δηλαδή εκτελεστής ορισμένης διαχειριστικής εντολής. Εξουσιοδοτικό
έγγραφο.
Ζαρφίο: Ασημένια θήκη, στην οποία
τοποθετούσαν σκεύος του καφέ από
πορσελάνη ή γυαλί.
Ζεμπίλι: Ψάθινος σάκος με δύο χειρολαβές. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υλικών.
Ιεροκατήγορος: Κατήγορος ιερέων.
Ίσο: Αντίγραφο.
Καζαντζής: Κατασκευαστής καζανιών.
Καϊχτζής: Ιδιοκτήτης-χειριστής καϊκιού.
Καλαμαρία: Μελάνι και πένες.
Κάλφας: Μαθητευόμενος τεχνίτης.
Καμβιάλε: Συναλλαγματική.
Καννάβι: Φυτικό υλικό σε μορφή τριχών, το οποίο χρησιμοποιείται σε
υδραυλικές εργασίες για στεγανοποίηση.
Κάνουλα: Ξύλινος ή μεταλλικός σωλήνας με στρόφαλο για να ρυθμίζεται η
εκροή του υγρού.
Καντάρι: Στατήρας, μονάδα βάρους ίση

με 44 οκάδες. Μεγάλη ζυγαριά.
Καπάρ(ρ)ο και κάπαρ(ρ)ο: Προκαταβολή ως εγγύηση αγοροπωλησίας,
μίσθωσης, παροχής υπηρεσιών.
Καπατμά (η): Παλλακίδα, σπιτωμένη.
Καταλυματίας: Αξιωματικός οικονομικών υπηρεσιών του ελληνικού
στρατού από το1828 μέχρι το 1863·
ισόβαθμος του υπολοχαγού. Όπως
εξάγεται από τις πηγές αυτής της
έκδοσης ήταν υπεύθυνος για την ευπρέπεια, την ασφάλεια και γενικώς
για ο,τιδήποτε αφορούσε τα οικήματα της πόλης.
Κερεστές: Ξυλεία οικοδομών.
Κιβώτιο: Χρηματοκιβώτιο, ταμείο.
Κλήτωρ: Κλητήρας.
Κναφεύς ή γναφεύς: Ο κατεργαστής
δερμάτων.
Κοιλό: Μέτρο χωρητικότητας για τη μέτρηση των δημητριακών, το οποίο
ισοδυναμεί με 30 κιλά.
Κολονάτο: Βλ. δίστηλο.
Κολονέλος: Συνταγματάρχης.
Κοπέλι: Υπηρέτης, μαθητευόμενος εργάτης.
Κοράκι: Τα άκρα της πρύμνης και της
πλώρης του πλοίου.
Κουβέλι: Μέτρο χωρητικότητας σιτηρών, που ισοδυναμεί με 26 κιλά περίπου.
Κουρασάνι: Τριμμένο κεραμίδι που το αναμίγνυαν με ασβέστη και το χρησιμοποιούσαν σε υδραυλικές εργασίες.
Κρασίδια: Γρασίδια. Χρησίμευαν ως
τροφή για τα άλογα.
Ληνοπάτι: Ληνός, πατητήρι σταφυλιών.
Εδώ (έγγραφο 2.2.1.3) εννοείται και
η ποσότητα των σταφυλιών που θα
πατούσαν.
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Μάλτες: Ασβεστολιθικές πλάκες από τη
Μάλτα, που χρησιμοποιούσαν για
την επίστρωση των ταρατσών, λόγω
της στεγανότητας που αποκτούσαν
μετά από ειδική κατεργασία, μαλτεζόπλακες.
Μαρτίγο (το): Τύπος παλαιού ιστιοφόρου των περιοχών της ανατολικής
Μεσογείου, καραμουσάλι.
Μαρτυρικό ή εμμάρτυρο: Έγγραφο του
οποίου το περιεχόμενο επιβεβαίωναν με τις υπογραφές τους κάποια
άτομα (μάρτυρες)
Μαστέλο: Ξύλινο δοχείο νερού, κουβάς.
Μάτζο: Δέσμη ομοειδών πραγμάτων.
Μελλησιάτικο: Φόρος για τα μελίσσια.
Μεσεγγύημα ή μεσέγγυο: Ενέχυρο.
Μετζενί: Το τριγωνικό πανί της μετζάνας, δηλαδή του ιστίου που βρίσκεται πιο κοντά στην πρύμνη.
Μονοεκκλησιά: Η τέλεση της Θείας
Λειτουργίας σε μία μόνο εκκλησία
της πόλης.
Μόστρα: Βιτρίνα, μικρή ποσότητα εμπορεύματος, που δίδεται ως δείγμα.
Μούλκι: Κτήμα. Εδώ με την έννοια της
τουρκικής ονομασίας του κινητού ή
ακινήτου πράγματος που ανήκει κατ’
αποκλειστική κυριότητα σε ιδιώτη.
Μπολίμια: Μολύβια.
Μπότσα: Μέτρο χωρητικότητας μούστου ή κρασιού ίσο με 2 οκάδες.
Ξυνάρι ή ξυνιάρι: Αγροτικό εργαλείο.
Αποτελείται από πεπλατισμένη σιδερένια παλάμη. Η μια πλευρά καταλήγει σε δαχτυλίδι, όπου τοποθετείται
ξύλινο στειλιάρι, και η άλλη πλευρά
είναι ακονισμένη και κοφτερή.
Ξύστρα: Εργαλείο για τον καθαρισμό
πήλινων υδροσωλήνων.

Οντάς: Δωμάτιο, θάλαμος, αίθουσα υποδοχής.
Παιρδιάρης: Ο υπεύθυνος για τα λιβάδια, από όπου τρέφονταν τα άλογα
του ιππικού.
Παρακόρη: Υιοθετημένη κόρη, υπηρέτρια (αλλιώς ψυχοκόρη).
Παστραπάς: Μαστραπάς. Πήλινη, γυάλινη ή μεταλλική επιτραπέζια κανάτα (νερού ή κρασιού).
Πάτερο: Ξύλινο δοκάρι δαπέδου.
Πάχτωση: Ενοικίαση.
Πηκούνι: Αιχμηρό εργαλείο προσαρμοζόμενο σε ξύλινο στέλεχος (στειλιάρι), αντίστοιχο με το αιχμηρό
(στενό) άκρο του κασμά.
Πολιτάρχης: Αρχηγός των «εκτελεστικών δυνάμεων» (χωροφυλάκων),
ο οποίος υπαγόταν στη Γραμματεία
της Επικρατείας επί των Πολεμικών. Διοριζόταν συνήθως ένας ανά
Επαρχία, καθώς και στις μεγαλύτερες πόλεις. Περισσότερα βλ. Γ. Δ.
Δημακόπουλος, Η Διοικητική οργάνωσις της Ελληνικής Πολιτείας
1827-1833, Α΄ 1827-1828, Αθήνα
1970, σ.σ. 112-113.
Πρινοκόκκι: Ο καρπός το πουρναριού
που χρησιμοποιούταν ως βαφική
ύλη.
Πυλωρός: Επικεφαλής της φρουράς της
πύλης, θυρωρός.
Ρακοκάζο: Το πιθανότερο είναι να εννοεί το «ρακοκάζανο», δηλαδή το
καζάνι που χρησιμοποιούσαν για
την απόσταξη της ρακής.
Ρεγγίνα: Τάλιρο Αυστριακό, ασημένιο,
ισότιμο με 14 γρόσια και 30 παράδες
(ισοτιμία έτους 1828).
Ρίζιμο και ρέζιμο χαρτί: Δέσμη φύλλων
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από 500 έως 1000.
Ρόγα: Η συμφωνία για παροχή εργασίας
«επί μισθώ», μισθός, πληρωμή.
Ρουμπιές: Τουρκικό χρυσό νόμισμα, του
οποίου η αξία το 1828 ήταν 6 γρόσια
και 10 παράδες.

Σακολεβία ή σακολέβα: Τύπος οξύπρυμνου ιστιοφόρου.
Σακουαστράρω: Κατάσχω
Σέμπρος: Εκείνος που καλλιεργεί ξένο
κτήμα μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη.
Σέσουλα: Μικρό κοίλο φτυάρι από λαμαρίνα για πολλές χρήσεις (παντοπωλεία, οικοδομικές εργασίες κ.τ.λ.).
Σπαθάτο: Τάλιρο αυστριακό, του οποίου
η αξία το 1828 ήταν 14 γρόσια και
20 παράδες.
Σούγελτζης: Ο χειριστής της σούγλας.
Στη συνέχεια το επαγγελματικό ουσιαστικό έλαβε τη θέση επωνύμου.
Σούγλα και σούβλα: Στην προκειμένη
περίπτωση πρόκειται για μακρύ σίδερο, με το οποίο έσπαγαν το στρώμα
των ασβεστολιθικών αλάτων (που-

ριών), που σχηματίζονταν στο κάτω
μέρος των υδραγωγών.
Ταΐκι: Μερίδα.
Τακίμι: Σύνολο πραγμάτων.
Τακτική ενδυμασία: Ρούχα για τους
στρατιώτες του τακτικού στρατού.
Τεζάκι και τεζάχι: Τραπέζι καταστήματος, πάγκος.
Τεσχερές: Σημείωμα.
Τοπιάτικο: Μίσθωμα για βοσκοτόπι.
Τουράς: Σουλτανικό μονόγραμμα, ατομική σφραγίδα. Εδώ (2.1.1, αρ. εγγραφής 58) πρόκειται, μάλλον, για
δέρμα ταύρου.
Τουτουτζής: Καπνοπαραγωγός.
Τριχιά: Σχοινί.
Τροπίς, (-ίδος ): Καρίνα πλοίου.
Φόρος: Χώρος συνάντησης ανθρώπων.
Φορτσάδο: Σκληρό σχοινί.
Χαψί: Γαύρος.
Χάρτζια: Έξοδα.
Χορήγι: Ασβέστης.
Χοτζέτι: Έγκυρος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου.
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1.
«Διοικητικός Ὀργανισμός τῶν Τμημάτων τῆς Πελοποννήσου»·
εγκύκλιος με αριθμό 1747 / 16 Απριλίου 1828.1
«Ἀρ. 1747.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διατάττει
Γενικαὶ διατάξεις
Α΄. Ἕκαστον τμῇμα τοῦ ὁποίου ἡ περιφέρεια προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ ὑπ’ ἀριθ. Ι΄
Ψήφισμα, ὑποδιαιρεῖται εἰς τὰς ἐξ ὧν σύγκειται Ἐπαρχίας καὶ αὗται πάλιν εἰς
πόλεις, κώμας καὶ χωρία.
Β΄. Αἱ ἤδη ὑπάρχουσαι πόλεις, κῶμαι καὶ χωρία, ὡς καὶ ὅσαι πόλεις, κῶμαι καὶ
χωρία κατεδαφίσθησαν, διατηροῦσιν ἀκέραια τὰ κατὰ τὸν νόμον δικαιώματα.
Γ΄. Εἰς τὴν παροῦσαν κατάστασιν τῶν πραγμάτων, καὶ μέχρις ὅτου ἡ Ἐθνικὴ Συνέλευσις ἀποφασίσῃ, καμμία ἀπὸ τὰς ἤδη ὑπαρχούσας πόλεις τοῦ Τμήματος
δὲν ἠμπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς πρωτεύουσα.
Δ΄. Ἡ κεντρικὴ πόλις ἑκάστης ἐπαρχίας ἔχει, ὡς καὶ πρότερον, μίαν Δημογεροντίαν ἐπαρχιακήν. Ἡ Δημογεροντία αὕτη συνίσταται ἀπὸ τρία ἢ πέντε μέλη.
Ὅταν συνίσταται ἀπὸ τρία τὰ δύο ἐξ αὐτῶν ἀνήκουσιν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τὸ
άλλο, εἰς τὰ χωρία· ὅταν δὲ ἐκ πέντε, τότε τὰ μὲν τρία, εἰς τὴν πόλιν τὰ δὲ ἄλλα
δύο, εἰς τὰς κώμας καὶ χωρία.

1 Δημοσιεύτηκε στη Γενικήν Ἑφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, φύλλο 28 / 21 Απριλίου 1828, από
όπου έχει ληφθεί και το κείμενο. Έχει αναδημοσιευτεί από τους Σ. Αντωνιάδη, ό.π., σ.σ. 152155, και Χρ. Π. Κλειώση, ό.π., σ.σ. 301-303.
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Ἀριθμὸς καὶ ἐκλογὴ τῶν Δημογερόντων.
Ε΄. Κατά τὸν νόμον, ἕκαστον χωρίον ἔχει δημογέροντας ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν οἰκογενειῶν του. Τὰ χωρία τὰ ἔχοντα ἑκατὸν οἰκογενείας, ἐκλέγουν ἕνα
Δημογέροντα· τὰ διακοσίας, δύο· τὰ τριακοσίας, τρεῖς· τὰ τετρακοσίας καὶ ἐπέκεινα, τέσσαρας.
		 Ὁ ἀριθμὸς τῶν Δημογερόντων ἑκάστης πόλεως καὶ κώμης θέλει κανονισθῆ
κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν.
ΣΤ΄. Ἕως ὅτου ὁ νόμος προσδιορίση θετικῶς τὰ συστατικὰ, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ
ἔχωσιν οἱ πολῖται, ὅσοι ἐμποροῦν νὰ γίνωσιν ἐκλέκτορες, ἀπολαμβάνουν τὸ
δικαίωμα τοῦτο κατὰ τὰς ρηθείσας ἀναλογίας ὅλοι οἱ πολῖται τῶν πόλεων,
κωμῶν, καὶ χωρίων, οἱ ἔχοντες πλήρη τὰ 25 ἔτη.
Ζ΄. Καταγράφονται ἑπομένως εἰς κατάλογον τὰ ὀνόματα τῶν ἐκλεκτόρων ἑκάστης πόλεως, κώμης καὶ χωρίου, καὶ ἑνωμένοι εἰς συνέλευσιν οἱ ἐκλέκτορες
οὗτοι, ἐκλέγουσι τοὺς νέους Δημογέροντας, προεδρευόμενοι ἀπὸ τὸν Ἔκτακτον Ἐπίτροπον, ἢ ἀπεσταλμένον τινὰ παρ’ αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ τοὺς πρώην Δημογέροντας.
Η΄. Ἐκεῖνοι δὲ ἐκ τῶν πολιτῶν ἐμποροῦν μόνον νὰ ἐκλεχθώσι Δημογέροντες,
ὅσοι πληρώνουσι περισσότερους φόρους, καὶ εἶναι ἡλικίας τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν. Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος, ὁμοῦ μὲ τοὺς πρώην
Δημογέροντας, συνθέτει ἕνα κατάλογον ὑποψηφίων, ὅστις περιέχει διπλάσιον
ἢ τριπλάσιον ἀριθμὸν ὑποκειμένων, ὅσον ἡ συνέλευσις χρεωστεῖ νὰ ἐκλέξη.
Θ΄. Εἰς τὴν ἐπὶ τούτῳ συσταινομένην συνέλευσιν, ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος διορίζει
καὶ προκηρύττεται ὁ κατάλογος τῶν ἐκλεκτόρων, καὶ ἐρωτᾶ τὴν συνέλευσιν,
ἐὰν ἔχῃ νὰ εἴπῃ τι ἐναντίον τῆς νομιμότητος τῶν μελῶν τοῦ καταλόγου τούτου. Ἐὰν ὑπάρχῃ τοιοῦτον τι, ἡ προεδρεία ἀποφασίζει περὶ τούτου· κηρύττει
ἑπομένως τὴν συνέλευσιν νόμιμον, καὶ σημειώνει τὴν πρᾶξιν ταύτην εἰς τὸ
πρωτόκολλον.
		 Ὁ πρόεδρος ἀναγιγνώσκει μετὰ ταῦτα τὸν κατάλογον τῶν ὑποψηφίων, καὶ
οὕτως ἀρχίζει ἡ ἐκλογή, προηγουμένης ἀναλόγου ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς. Ἡ
ἐκλογή αὕτη γίνεται διὰ ψήφων, καὶ ἐκ τῶν καταγεγραμμένων εἰς τὸν κατάλογον ὑποψηφίων, ὅσοι λάβουν τὰς πλειοτέρας, γίνονται Δημογέροντες.
Ι΄. Ἐκλεγόμενοι τοιουτοτρόπως οἱ Δημογέροντες εἰς τὰς πόλεις, κώμας, καὶ χωρία, καὶ ἑνούμενοι μὲ τὸν Ἔκτακτον Ἐπίτροπον εἰς τὴν κεντρικὴν πόλιν τῆς
Ἐπαρχίας, ἐκλέγουσι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον (ἄρθρον Θ΄), καὶ ἀναλόγως τῶν
κατοίκων τῆς Ἐπαρχίας, δύο ἢ τρεῖς Δημογέροντας ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἷς ἢ οἱ
δύο, ἑνωμένοι μὲ τοὺς Δημογέροντας τῆς ρηθείσης πόλεως, σχηματίζουν τὴν
ἐπαρχιακὴν Δημογεροντίαν.
ΙΑ΄. Ἐπί τὰς αὐτὰς ἀρχάς, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὁ Ἔκτακτος Ἐπίτροπος διορίζει καὶ γίνεται καὶ ἡ ἐκλογὴ τῶν δημογερόντων τῶν πόλεων.
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Καθήκοντα τῶν ἐπαρχιακῶν Δημογεροντιῶν,
καὶ τῶν Δημογερόντων τῶν πόλεων, κωμῶν καὶ χωρίων.
ΙΒ΄. Οἱ Δημογέροντες τῶν πόλεων, κωμῶν, καὶ χωρίων ἐξακολουθοῦν τὴν ἐνέργειαν τῶν χρεῶν των, ὡς καὶ πρότερον καὶ ἐκτελοῦσι τὰς ὁποίας λαμβάνουσι
παρὰ τῆς ἐπαρχιακῆς Δημογεροντίας διαταγάς, ἢ τὰς κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὸν
Ἔκτακτον Ἐπίτροπον, ἢ τὸν Προσωρινὸν Διοικητήν. Ὅσαι ἐξ αυτῶν δυνηθοῦν
νὰ κρατῶσι κατάστιχα τῶν διαταγῶν τούτων καὶ τῆς ἐκτελέσεώς των, θέλουν
ἐφελκύσει εἰς ἑαυτοὺς κατ’ ἐξοχὴν τὴν εὔνοιαν τῆς Κυβερνήσεως.
ΙΓ΄. Ἡ ἐπαρχιακὴ Δημογεροντία διαιρεῖται εἰς δύο μέρη, καὶ τὸ ἓν ἐξ αὐτῶν ἐπιστατεῖ εἰς τὰ ὅσα ἀνάγονται εἰς τὴν Ἐπαρχίαν.
		 Καὶ εἰς τὸ ἓν καὶ εἰς τὸ ἄλλο μέρος ἡ Δημογεροντία ἀκολουθεῖ ὡς πρὸς τὴν
ἐνέργειαν τῶν χρεῶν της τοὺς ἄχρι τοῦδε ἐν χρήσει κανόνας καὶ συμμορφοῦται γενικῶς μὲ τὰς ὁδηγίας, τὰς ὁποίας λαμβάνει ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν διὰ
τοῦ Ἐκτάκτου Ἐπιτρόπου ἢ διὰ τοῦ προσωρινοῦ Διοικητοῦ. Αὕτη χρεωστεῖ νὰ
κρατῇ ἓν κατάστιχον τῆς ἀλληλογραφίας και τῶν σκέψεών της.
Ἐκ Ναυπλίου, τῇ 16 Ἀπριλίου 1828
Ὁ Κυβερνήτης
Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας
Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»

2.
«Γενικαὶ ὁδηγίαι πρὸς τοὺς Δημογέροντας»·
εγκύκλιος με αριθμό 1883 / 19 Απριλίου 18282
«Ἀρ. 1883.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενικαὶ ὁδηγίαι πρὸς τοὺς Δημογέροντας.
Ἕως ὅτου νὰ προσδιορισθῇ διὰ τοῦ νόμου ὁ ὀργανισμός τῶν δημογεροντιῶν, ἡ
2 Δημοσιεύτηκε στη Γενικήν Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, φύλλο 28 / 21 Απριλίου 1828, από
όπου έχει ληφθεί και το κείμενο. Έχει αναδημοσιευτεί από τους Σ. Αντωνιάδη, ό.π., σ.σ. 155158, και Χρ. Π. Κλειώση, ό.π., σ.σ. 306-308.
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διάρκεια τῶν χρεῶν των, ἡ ἐξουσία καὶ ἡ εὐθύνη των, αἱ ἐκλεχθησόμεναι ὑπὸ
τὴν ἐπιστασίαν τῶν ἐκτάκτων ἐπιτρόπων δημογεροντίαι θέλουν ἀκολουθεῖ τὰς
ἑξῆς ὁδηγίας.
Ἄρθρον 1.
Οἱ ἐπαρχιακοὶ δημογέροντες ἐνεργοῦν ὡς καὶ πρότερον τὰς ὑποθέσεις τῆς ἐπαρχίας, ὅσαι ἀνάγονται εἰς τὰ χρέη των, εἴτε ἀναφέροντες αὐτάς εἰς τὴν ἀπόφασιν
τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου τοῦ τμήματος, εἴτε δίδοντες εἰς αὐτὸν τὰς πληροφορίας,
τὰς ὁποίας κατὰ τὴν χρείαν ἤθελε τοὺς ζητήσει.
Ἄρθρον 2.
Ἐπομένως οἱ δημογέροντες εἶναι σύμβουλοι τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου διὰ τὰς ὑποθέσεις τῆς περιφερείας των, ὁσάκις οὗτος εἶναι παρών· εἶναι ὡσαύτως σύμβουλοί του καὶ ἀπόντος, δι’ ἀνταποκρίσεως· τὸ αὐτὸ ἐννοεῖται καὶ περὶ τῶν δημογερόντων τῶν πόλεων. Οἱ δὲ δημογέροντες τῶν κωμῶν καὶ χωρίων εἶναι τὰ
ὄργανα, δι’ ὧν γίνεται ἡ ἐνέργεια τῆς δημοσίου οἰκονομίας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν
τῶν ἐπαρχιακῶν δημογεροντιῶν.
Ἄρθρον 3.
Οἱ δημογέροντες τῶν κεντρικῶν πόλεων ἑκάστης ἐπαρχίας μοιράζονται μεταξύ
των, κατὰ τὰς ὁποίας λαμβάνουν παρὰ τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου ὁδηγίας, τὴν ἐπιστασίαν τῆς ὑγείας, τῆς ἀγορανομίας, καὶ τῶν καθημερινῶν ὑποθέσεων, ὅσαι ἀνάγονται εἰς αὐτούς. Τὸ αὐτὸ ἐννοεῖται καὶ περὶ τῶν δημογερόντων τῶν πόλεων
καὶ κωμῶν, ὅσαι εὑρίσκονται εἰς τὰ παράλια· αὐταὶ μόλον τοῦτο δὲν ἐμποροῦν νὰ
δεχθοῦν τὴν ἐπιστασίαν ταύτην παρὰ τότε μόνον, ὅταν διαταχθοῦν κατ’ εὐθεῖαν
ἀπὸ τὸν ἔκτακτον ἐπίτροπον, ὅστις ἔχει τὴν εὐθύνην περὶ τῆς ἐκτελέσεως τῶν
ὑγειονομικῶν διατάξεων.
Ἄρθρον 4.
Αἱ ἐπαρχιακαὶ δημογεροντίαι, καὶ αἱ τῶν πόλεων ἐπαγρυπνοῦν ἐπίσης, κατὰ
τὰς ὁποίας λαμβάνουν παρὰ τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου ὁδηγίας, εἰς τὰ ὑφιστάμενα δημόσια καταστήματα, οἷον ἐκκλησίας, μοναστήρια, σχολεῖα, νοσοκομεῖα
κλπ.
Δὲν θέλουν παραμελεῖ κανὲν μέσον, συντελεστικὸν εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τῶν
πεσόντων καταστημάτων, τῶν πόλεων, καὶ τῶν κρημνισμένων προαστείων.
Τελευταῖον θέλουν προσπαθήσει, διὰ τῶν δημογερόντων τῶν χωρίων, ν’ ἀνακαλέσουν, καὶ νὰ φέρουν εἰς τὰς ἀρχαίας των κατοικίας τοὺς γεωργοὺς ἑκάστου
χωρίου.
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Ἄρθρον 5.
Αἱ ἐπαρχιακαὶ δημογεροντίαι προσκαλοῦνται νὰ ἐπικυρόνουν ὅλα τὰ δημόσια
καὶ μερικά ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα οἱ κατὰ μέρος ἄνθρωποι ἤθελον ἐπιθυμήσει νὰ
θέσουν ὑπὸ τοιαύτην ἀσφάλειαν· δι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸν καὶ διὰ νὰ ἐπικυρόνουν
ἀκόμη ὅλα των τὰ ἔγγραφα, αὐτοὶ θέλουν ἔχει καὶ σφραγίδα.
Πρὸς τὸ παρὸν δέ, ἕως νὰ λάβουν αἱ ἐπαρχιακαὶ δημογεροντίαι παρὰ τῆς Κυβερνήσεως τὰ παράσημα τῶν ἐπαρχιῶν, ἡ σφραγὶς αὕτη θέλει φέρει τὰ ὑπάρχοντα παράσημα τῆς ἐπικρατείας, μὲ τὴν ἐπιγραφὴν Δημογεροντία τῆς...
Ἄρθρον 6.
Αὐτὰ τὰ ἔγγραφα, καθὼς καὶ ἡ ἀνταπόκρισις, θέλουν καταγράφεσθαι εἰς δύο
βιβλία, τὸ ἓν ὀνομαζόμενον πρωτόκολλον, καὶ τὸ ἄλλο Κατάστιχον τῆς Ἀνταποκρίσεως.
Εἰς τὸ πρωτόκολλον θέλουν σημειόνεσθαι αἱ διαταγαί, τὰς ὁποίας αἱ δημογεροντίαι λαμβάνουν παρὰ τοῦ ἐκτάκτου ἐπιτρόπου, καὶ τὰ ὁποῖα ἐλήφθησαν
μέτρα διὰ τὴν ἐκτέλεσίν των. Θέλει φέρει ὡσαύτως σημείωσιν τῶν σκέψεων, τὰς
ὁποίας θέλουν κάμει αἱ δημογεροντίαι, διὰ νὰ παραστήσουν τί εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἢ εἰς τὸν ἔκτακτον ἐπίτροπον.
Αἱ σκέψεις αὗται θέλουν τελειόνει διὰ τῆς πλειοψηφίας, καὶ ἔχουν τὸ δικαίωμα οἱ δημογέροντες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐναντίας γνώμης, νὰ καταχωρήσουν αὐτὴν
εἰς τὸ πρωτόκολλον.
Ἄρθρον 7.
Διὰ τὴν τακτικὴν ἐνέργειαν τῆς ὑπηρεσίας ταύτης, αἱ δημογεροντίαι διορίζουν
ἕνα γραμματέα, ὅστις εἰς εὐτυχεστέρας περιστάσεις θέλει λαμβάνει καὶ μισθόν·
ἐὰν ἕως τότε ἤθελε φανῆ ἀπαραιτήτως ἀναγκαῖον τὸ νὰ δοθῇ εἰς τὸν γραμματέα
κἄποια μικρὰ ἐξοικονόμησις, τόσον δι’ αὐτόν, καθώς καὶ διὰ τὰ ἔξοδα τοῦ γραφείου, αἱ δημογεροντίαι ὁμοῦ μὲ τὸν Ἔκτακτον Ἐπίτροπον, θέλουν εὔρει τοὺς
τρόπους της ἐξοικονομήσεως ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν, καὶ θέλουν τοὺς προτείνει εἰς
τὴν Κυβέρνησιν.
Ἄρθρον 8.
Καθόσον θέλει ἀποδεικνύεται διὰ τῆς πείρας ἡ τακτικὴ πρόοδος, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῶν δημογεροντιῶν, τῆς δημοσίου οἰκονομίας, καὶ καθόσον ὁ λαὸς θέλει
ἀπολαμβάνει τοὺς καρποὺς τῆς προόδου ταύτης, αἱ εἰρημέναι δημογεροντίαι
θέλουν λαμβάνει μεγαλυτέραν ἐξουσίαν· καὶ ὅσοι τῶν δημογερόντων φανοῦν
πλέον ἀφωσιωμένοι εἰς τὰ συμφέροντα τοῦ τόπου των, καὶ εἰς τὴν γενικὴν ἀ[ 523 ]
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ναγέννησιν τοῦ έθνους, θέλουν λάβει δικαίωμα εἰς τὴν ψῆφον τῶν συμπολιτῶν
των, καὶ ἑπομένως ἀξιώματα ὑψηλότερα εἰς τὴν Κυβέρνησιν τῆς ἐπικρατείας.
Ἐν Ναυπλίω τῇ 19 Ἀπριλίου 1828.
Ὁ Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας.
Ὁ Γραμματεὺς τῆς ἐπικρατείας
Σ. Τρικούπης».

3.
Ψήφισμα σχετικό με την εσωτερική Διοίκηση·
1η Ιανουαρίου 18303
«Θεωροῦντες ὅτι οἱ ἔκτακτοι ἐπίτροποι εἶχον διορισθῆ διὰ νὰ καταπαύσωσιν εἰς
τὰς διαφόρους ἐπαρχίας τὴν ἀταξίαν, ἥτις ἦτον ἄφευκτος συνέπεια τοῦ πολέμου· καθότι οἱ διαληφθέντες ἦσαν συγχρόνως ἐπιφορτισμένοι νὰ δώσουν εἰς τὴν
Κυβέρνησιν θετικὰς πληροφορίας, ἀπὸ τὰς ὁποίας βοηθούμενη νὰ δυνηθῇ νὰ
διοργανίσῃ βαθμηδὸν τακτικὴν και μόνιμον ἐσωτερικὴν διοίκησιν.
Θεωροῦντες ὅτι ὁ σκοπὸς οὗτος ἐπέτυχεν εἰς πολλὰ τμήματα τῆς Πελοποννήσου καὶ τοῦ Αἰγαίου Πελάγους.
Θεωροῦντες ὅτι ἡ πεῖρα ἀπέδειξε τὴν ἀνάγκην τοῦ νὰ κατασταθῶσι βασιμώτεραι αἱ δημογεροντίαι εἰς τὰς διαφόρους ἐπαρχίας.
Κατὰ τὸ 9 ἄρθρον τοῦ Β΄. ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Ἐθνικῆς Συνελεύσεως.
Ἀκούσαντες καὶ τὴν γνώμην τῆς Γερουσίας.
Ψηφίζομεν.
α´. Ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1830 ὅλα τὰ τμήματα τῶν ἐπαρχιῶν τῆς ἐπικρατείας,
ὅπου ἡ ἄμεσος ἐνέργεια ἐκτάκτων ἐπιτρόπων θέλει κριθῇ περιττή, νὰ διευθύνωνται τοῦ λοιποῦ ἀπὸ πολιτικοὺς διοικητάς.
β´. Εἰς κάθε ἐκτεταμένην καὶ πολυάνθρωπον ἐπαρχίαν θέλει εἶσθαι ἰδιαίτερος
διοικητής· ὅσαι δὲ ἐπαρχίαι, λόγῳ τῆς πρὸς ἀλλήλας γειτνιάσεώς των καὶ τῆς
μικρᾶς ἐκτάσεως καὶ τῆς ὀλιγανθρωπίας των, ἐμποροῦν νὰ διευθύνωνται περὶ
ἑνὸς καὶ μόνου, θέλουν ἔχει ὅλαι ὁμοῦ τὸν αὐτὸν διοικητὴν χωρὶς διὰ τοῦτο
νὰ βλαφθοῦν τὰ ἰδιαίτερα δικαιώματα ἑκάστης ἐπαρχίας.
γ´. Αἱ ἐπαρχιακαὶ δημογεροντίαι θέλουν σύγκεισθαι ἀπὸ 12 μέλη, τὰ ὁποῖα θέλουν συγκροτεῖ συμβούλιον, καὶ τὰ ὁποῖα μέχρι τῆς ἐκδόσεως τοῦ περὶ ἐκλο3 Δημοσιεύτηκε στη Γενικήν Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, φύλλο Ἰανουαρίου 1830. Έχει αναδημοσιευτεί από τους Σ. Αντωνιάδη, ό.π., σ.σ. 158-161, και Χρ. Π. Κλειώση, ό.π., σ.σ. 310-312, από
όπου έχει ληφθεί και το κείμενο.
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γῶν νόμου, θέλουν διορίζεσθαι ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν, ἐκλεγόμενοι ἀπὸ τὸν
κατάλογον τῶν πολιτῶν, τοὺς ὁποίους θέλουν προβάλει εἰς αὐτὴν αἱ τοπικαὶ
ἀρχαί, καὶ τῶν ὁποίων τὸν ἀριθμὸν θέλει διπλασιάσει ἡ Γερουσία.
δ´. Τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου τῶν ἡνωμένων διαφόρων ἐπαρχιῶν ὑπὸ τὸν αὐτὸν
διοικητὴν θέλουν λαμβάνεσθαι ἀφ’ ἑκάστης ἐπαρχίας, κατ’ ἀναλογίαν τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων.
ε´. Ἀφοῦ σχηματισθῇ τὸ συμβούλιον τοῦτο, τρία τῶν μελῶν του ὑπηρετοῦντα
ἐνεργείᾳ τρεῖς μόνους μῆνας, διαιροῦσι τὰς ἐργασίας των εἰς τρόπον ὥστε
ὁ μὲν νὰ εἶναι ἐπὶ τῶν τροφῶν, ὁ δὲ ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν κτημάτων, καὶ ὁ τρίτος
ἐπὶ τῶν γεννήσεων καὶ τῶν θανάτων· θέλουν πληρόνεσθαι ἑπομένως εἰς τὸ
διάστημα τοῦτο παρὰ τῆς Κυβερνήσεως. Τὰ λοιπὰ μέλη θέλουν ἔχει ἰδιαιτέρας
ἐπιστασίας κατὰ τὴν περὶ ὀργανισμοῦ τοῦ συμβουλίου διάταξιν.
ς´. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς τριμηνίας θέλουν λαμβάνει τὸν τόπον τῶν τριῶν
μελῶν ἄλλα ἰσάριθμα κατὰ τὴν τάξιν, καθ’ ἣν θὰ καταγραφοῦν εἰς τὸ περὶ τοῦ
διορισμοῦ των διάταγμα.
ζ´. Ὁ διοικητής συγκαλεῖ καὶ προεδρεύει πάντοτε τὸ συμβούλιον· ὁ δὲ γραμματεύς του κρατεῖ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων. Ἡ διάταξις ἡ διοργανίζουσα
τὸ συμβούλιον προσδιορίζει περὶ ποίων ὑποθέσεων, καὶ κατὰ ποίους τύπους
πρέπει νὰ συζητῇ καὶ νὰ βουλεύεται. Ἄν οἱ ψῆφοι τῶν πλειόνων δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν γνώμην τοῦ διοικητοῦ, ὁ γραμματεὺς ἔχει χρέος νὰ σημειώσῃ τὸ
τοιοῦτον εἰς τὰ πρακτικά, τὸ δὲ συμβούλιον θέλει ἀναφέρει περὶ τούτου εἰς
τὴν Κυβέρνησιν, χωρὶς ὅμως ἡ τοιαύτη πρᾶξις νὰ ἐπιφέρῃ βραδύτητα εἰς τὰς
πράξεις τῆς διοικήσεως.
η´. Εἰς τὰς ἐπαρχίας καὶ εἰς τὰς νήσους ὅπου δὲν διατρίβει ὁ διοικητής, θέλει
στέλλεται τοποτηρητής, ἂν αἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτήσουν.
θ´. Ἐπίσης θέλουν διορισθῆ δημογέροντες καὶ εἰς τὰς πόλεις, κώμας καὶ χωρία
κατὰ τὴν χρείαν καὶ τὰς καθιστώσας συνηθείας· οὗτοι δὲ θέλουν ἐκτελεῖ, ὡς
καὶ μέχρι τοῦδε, τὰ χρέη των ἀμισθί· Ἀλλ’ ἡ Κυβέρνησις πρὸς ἀμοιβὴν τῶν
ἐκδουλεύσεών των θέλει τοὺς διορίζει ἑπομένως εἰς ἀνώτερα ὑπουργήματα,
καθ’ ὅσον ἤθελαν δώσει δείγματα ἱκανότητος καὶ πατριωτισμοῦ.
ι´. Ἡ Κυβέρνησις θέλει διορίσει ἐκτάκτους ἐπιτρόπους, διὰ νὰ ἐφορεύουν τὴν
νέαν ἐσωτερικὴν διοίκησιν τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν, ὁσάκις αἱ περιστάσεις
καὶ τὸ συμφέρον τῆς ὑπηρεσίας τὸ ἀπαιτήσουν.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 1 Ἰανουαρίου 1830
Ὁ Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας.
Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας
Ν. Σπηλιάδης».
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4.
Ψήφισμα σχετικό με τους επιτόπιους πόρους·
4 Φεβρουαρίου 18304
«Θεωροῦντες τὴν ἀνάγκην τοῦ νὰ συστηθῶσιν εἰς τὰς διαφόρους πόλεις τῆς
Ἑλλάδος, τῆς τε ἀνεγειρομένης ἐξ ἐρειπίων καὶ τὰς διασωθείσας, ἀπὸ τὴν ἐκ τοῦ
πολέμου καταστροφήν, καταστήματα κοινωφελῆ, οἷον ναοί, σχολεῖα, νοσοκομεῖα,
διοικητήρια, νὰ καταστάνωσιν ὑδραγωγεῖα, δρόμοι, γέφυραι καὶ λοιπὰ τοιαῦτα,
καὶ νὰ χορηγηθῶσι τὰ διοικητικὰ ἔξοδα.
Θεωροῦντες ἐπάναγκες διὰ τὴν κατάστασιν τοῦ ἐθνικοῦ ταμείου τὸ νὰ εὑρεθῶσι καθ’ ὅλην τὴν ἐπικράτειαν πόροι ἐπιτόπιοι, ἐπαρκοῦντες τόσον εἰς τὸν κατὰ
βαθμὸν καλλωπισμὸν τῶν πόλεων καὶ τὴν σύστασιν δημοσίων καταστημάτων,
ὅσον καὶ εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς κατ’ ἐπαρχίαν δημοσίου ὑπηρεσίας.
Ψηφίζομεν
Α΄. Διορίζονται δι’ ἐκάστην ἐπαρχίαν τοπικοὶ πόροι.
Β΄. Τὰ ἐξ αὐτῶν συναζόμενα χρήματα, τῶν ὁποίων τὰ συμβούλια ἢ αἱ ἐπαρχιακαὶ δημογεροντίαι θέλουν κρατεῖ λογαριασμόν, νὰ εἰσάγωνται εἰς τὸ ἐθνικὸν
ταμεῖον, νὰ χρεώνεται δὲ τὸ ταμεῖον εἰς τὰ ἐθνικὰ κατάστιχα διὰ τὰ ὅσα χρήματα
ἤθελον ἔμβη εἰς αὐτὸ ἐφ’ ἑκάστης ἐπαρχίας, καὶ ἡ Κυβέρνησις νὰ τὰ δαπανᾷ,
ὅταν καὶ ὅπως ἐγκρίνῃ εἰς τὰς ἀνάγκας ἑκάστης τῶν ἐπαρχιῶν, χρείας δὲ τυχούσης, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὰ ἐξοδεύῃ καὶ εἰς τὰς κοινὰς τοῦ ἔθνους ἀνάγκας.
Γ΄. Οἱ περὶ οὗ ὁ λόγος πόροι εἶναι οἱ ἑξῆς:
α΄. Κεφαλιάτικον ἀπό τὰ βοσκήματα, κατὰ τὸ ὑπ’ ἀριθ. 601 Ζ´. ψήφισμα.
β΄. Πέντε τὰ ἑκατὸν ἀπὸ τὸ ἐνοίκιον ὅλων ἐν γένει τῶν φθαρτῶν κτημάτων,
οἶον οἰκιῶν, ἐργαστηρίων, ἀποθηκῶν κλπ., πλὴν τῶν οικιῶν τῶν εἰς ἰδίαν τῶν
κυρίων αὐτῶν χρῆσιν, καὶ τῶν ἀποθηκῶν, ἐν αἷς ἀποταμιεύουσι τὰ εἰσοδήματά
των.
γ΄. Πέντε ὡσαύτως τὰ ἑκατὸν ἀπὸ τὰς οἰκίας τὰς ὁποίας οἱ Κύριοι αὐτῶν ἀποκατέστησαν ἐργαστήρια ἢ ἀποθήκας ἐμπορίου, κατ’ ἐκτίμησιν τοῦ ἐνοικίου, ὅσον
ἠδύναντο νὰ λάβουν ἐὰν τὰ ἐνοικίαζον.
δ΄. Τρεῖς φοίνικες μὲν κατὰ μῆνα ἀπὸ τὰ οἰνοπωλεῖα καὶ ρακοπωλεῖα τῶν πόλεων, ὅπου μεταπωλοῦνται οἶνος καὶ πνεύματα, ἐννέα δὲ τὰ ἑκατὸν κατ’ ἔτος ἀπὸ
τὸ ἐνοίκιον τῶν καφενείων, βιλιάρδων, ξενοδοχείων καὶ τλπ. καὶ ταῦτα θέλουν
πληρόνει οἱ ἐνοικιασταὶ ἐκτὸς τοῦ ἀπὸ τῶν ἐνοικίων πόρου, τοῦ ἐν τῷ 2 ἄρθρῳ
διαλαμβανομένου.
4 Δημοσιεύτηκε στη Γενικήν Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, φύλλο Φεβρουαρίου 1830. Έχει αναδημοσιευτεί από τους Σ. Αντωνιάδη, ό.π., σ.σ. 161-163, και Χρ. Π. Κλειώση, ό.π., σ.σ. 314-316,
από όπου έχει ληφθεί και το κείμενο.
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ε΄. Ἀπὸ τῶν κεραμιδοκαμίνων, τῶν μὲν εἰς ἰδιόκτητον γῆν κειμένων 20 λεπτὰ
τὴν χιλιάδα τῶν κεραμιδίων· τῶν δὲ εἰς ἐθνικὴν γῆν, τεσσαράκοντα λεπτά.
ς΄. Ἀπὸ τῶν καμίνων τῶν πήλινων σκευῶν, εἰ μὲν εἰς ἰδιόκτητον γῆν τεθειμένων, 5 ἕως 15 φοίνικες ἕκαστον ἔτος, εἰδὲ εἰς ἐθνικὴν, 10 ἕως 30 φοίνικες κατὰ
λόγον τοῦ μεγέθους τῶν καμίνων.
ζ΄. Ἀπὸ τὰς καμίνους τοῦ ἀσβέστου, 4 λεπτά τὸ καντάρι.
η΄. Ἀπὸ τοῦ γύψου, 10 λεπτά τὸ καντάρι.
θ΄. Ὀκτὼ φοίνικες κατὰ μῆνα ἀπὸ τὰς ἁλιευτικὰς ἀνεμοτράτας, τέσσαρες ἀπὸ
τὰς ἁπλᾶς τράτας, καὶ δύο ἀπὸ τὰ ἁλιευτικὰ πλοιάρια· ἡ δὲ πληρωμὴ θέλει γίνεσθαι ἀπὸ μὲν τοὺς ἐντοπίους, εἰς τὴν ἐπαρχίαν των, ἀπὸ δὲ τοὺς ἔξωθεν τῆς
ἐπικρατείας ἐρχομένους ἁλιεῖς, ὅπου ἤθελον εὐρεθῆ ἁλιεύοντες λαμβάνει ἀμφότεροι ἐνδεικτικὰ τῆς πληρωμῆς διὰ τὴν κατὰ μῆνα ἁλίευσιν.
ι΄. Ἀπὸ τῶν εἰς ἐμπορικὰ πανηγύρια κομιζομένων πραγμάτων εἰς πώλησιν,
διὰ μὲν τὰ ψιλικὰ τέσσαρες φοίνικες τὸ φορτίον, διὰ δὲ τὰ χονδρὰ δύο, καὶ διὰ τὰ
βρώσιμα εἷς, ἐκτὸς τῶν λαχανικῶν καὶ τῆς ὀπώρας.
Δ΄. Ἡ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας ἐπιτροπὴ νὰ ἐνεργήσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 4 Φεβρουαρίου 1830.
Ὁ Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας.
Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας
Ν. Σπηλιάδης».
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Αδάμι 37, 385
Αιγιαλός, Προάστιο Ναυπλίου 254,
437, 445
Αίγινα 34, 247, 282
Αμοδιαία Σάμου 280
Ανατολικές Σποράδες (Τα προσκείμενα
των μικρασιατικών παραλίων νησιά, πλην των Δωδεκανήσων) 282
Αντίμπεϊ ή Αυντίμπεϊ (Ηραίο)2 37
Ανυφί 30
Άρ(ι)εια 365, 445
Άργος 261, 365
Άργους επαρχία 23, 33
Ασπροπόταμα 25
Βαθύ Σάμου 287
Βάλτος (περιοχή της Νέας Τίρυνθας,
δυτικά της επαρχιακής οδού Ναυπλίου - Άργους) 419
Βραχνί 415
Βρυσίτζα Σάμου 280
Δαλαμανάρα ή Ταλλαμανάρα 37, 253
Δενδρά 37
Δυτικές Σποράδες (Νησιά του Αργοσαρωνικού) 364
Ερμούπολη Σύρου 408

Ήρια 37
Καλάβρυτα 415
Κάλυμνος 282, 283,285, 286, 287
Κάντια 327
Καραθώνα Ναυπλίου 413
Καρλόβασι Νέο Σάμου 277, 279, 280,
281
Κατσ(ζ)ίκρι (Άγιος Αδριανός) 32, 37,
242
Κάτω Ναχαγιέ επαρχία (Ερμιονίδα) 23,
33
Κιόσκι (περιοχή Βάλτου Νέας Τίρυνθας)
419
Κόρινθος 263, 365
Κορίνθου επαρχία 23
Κορφοί (Κέρκυρα) 227
Κούτ(ζ)σι (Αργολικό) 37, 405, 406, 407
Κούφωμα (περιοχή Βάλτου Νέας Τίρυνθας ) 419
Κοφίνι (Νέα Τίρυνθα) 37, 365
Κρήτη 264
Κρυονέρι 75
Κυβέρι ή Τζιβέρι 37, 73, 376, 403
Κύθηρα 245
Λάλουκας 37, 417
Λεσιά (Καλλονή Τροιζηνίας) 37

1
Δεν έχουν ευρετηριαστεί οι τόποι που εμπεριέχονται στα πρωτόκολλα αλληλογραφίας
καθώς και οι λέξεις Ναύπλιο και Ναυπλία.
2 Στις παρενθέσεις αναγράφεται η σημερινή ονομασία τόπων και χωριών.
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Λυγουριό 37, 380

Σάμος 280
Σ(ι)αμπάριζα (Πηγάδια, Θερμησία Ερμιονίδας) 37
Σκαφιδάκι Επάνω 225
Σκαφιδάκι Κάτω 225, 226
Σουληνάρια 414
Σπαϊτζίκο (Λευκάκια) 37
Σπέτσ(ζ)ες ή Πέτζες 34, 74, 76, 282
Στεφάνι (Κορινθίας) 224
Σύρος 401

Μάλτα 231
Μάνεση 37
Μέρμπακας (Αγία Τριάδα) 391
Μεσολόγγι 22
Μεσσηνία άνω 385
Μουράταγα (Καλλιθέα) 37
Μπούτι Επάνω 37
Μπούτι Κάτω 37
Μπούτι Μεχμέτ μπέη 236
Μπούτια ( Ήρα) 235
Μυστράς («Μισθράς») 237
Ναυαρίνο 22
Παναρίτη 37
Πανερημιώτης Σύμης, λιμάνι 285
Πασσά (Ίναχος) 37, 235
Πλατανίτι 32, 37
Πόρος 34
Πουλακίδα 37, 391
Πουλουμούσι ή Μπουλμούσι ή ΚιούλΤεπέ (Νέο Βυζάντιο) 398
Πραστός Κυνουρίας 368
Πρόνοια («Προάστειο» του Ναυπλίου)
233, 434
Πυργέλα 37
Πυργιώτικα 327

Ταλιώτη 407, 415
Ταμβάκικα Ναυπλίου (τοποθετούνται
στο παραλιακό μέτωπο στην αρχή
της επαρχιακής οδού Ναυπλίου Ν.
Κίου) 268
Τεκές στο φρούριο Ναυπλίου 271
Τζαφέραγα (Ασίνη) 32, 37
Τρικαλίτη (περιοχή Βάλτου Νέας Τίρυνθας) 419
Τρίπολη 232, 238, 365, 371, 379
Τσέλο (Αγία Παρασκευή) 37
Ύδρα 34
Φονιάς (Πανόραμα Κορινθίας) 224
Χαϊδάρι (Δρέπανο) 37
Χέλι (Αραχναίο) 36, 263
Χώνικας (Νέο Ηραίο) 32, 37, 414
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Α
Αγαλλόπουλος Γ. 69, 74, 438, 440, 445,
446, 477
Αγαλλόπουλος Ιωάννης 44, 270, 457,
470, 509
Αγαλλόπουλος Στρατής 438
Αγγελλόπουλος Ιωάννης 74, 76
Αγγελόπουλος Γιαννάκος 439
Αγγλικό Προξενείο 402
Αδάμ Γεώργιος 439
Αδάμης Γεώργιος 73, 266, 465, 473,
475
Αδριανόπουλος Γιαννακός 73
Αθανασίου Νικολός 483
Αθανασούλης Αθανάσιος 478
Αϊβαλιώτης Π. 428, 431
Αινιάν Γεώργιος 487
Αλεβιζόπουλος Ιωάννης 69, 70, 75
Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος 247
Αλεξίου Ζωή 388
Αλευράδες 443
Αλή αγάς Τοπιτζίμπασης 269
Αλιφερίτζα 477
Αλμπανάκης Γεώργιος 245
Αλμπανάκης Ιωάννης Αδελέος 401
Αμπαντζής Μήτρος 441
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 467
Αναγνωστόπουλος Νικόλας 476

Αναγνωστόπουλος Σπήλιος 74
Αναζήρης Μ. 439
Αναπλιώτης Σταύρος 444
Αναστασίου Νικόλαος 467, 472
Ανδρέας Νικολάκαινας 407, 415
Ανδρέου Γεώργης 429
Ανδρέου Μ. 439
Ανδριανός (μαστρο-) 232, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437
Ανδριανού Π. 441
Ανδρικούλης παπά-Κυριάκος 40
Ανεμσάκης Α. 465
Ανιφιώτης Γ. 441
Αντώνης …. 462
Αντωνιάδης Σ. 27, 29
Αντωνίου Βασίλειος 69
Αντωνίου Γιάννης 474
Αντωνόπουλος Αναστάσιος ή Αναστασάκης Στ. 44, 58, 422, 455, 456,
457, 465, 467, 469, 505, 506, 507,
509
Αντωνόπουλος Γεώργιος Μ. 33, 35, 38,
71, 75, 76, 272, 443
Αντωνόπουλος Δημήτριος Α. 467
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος 257
Αντωνόπουλος Μανώλης 388, 400
Αντωνόπουλος Σταματέλος 366

1
Δεν έχουν ευρετηριαστεί τα ονόματα που εμπεριέχονται στα πρωτόκολλα αλληλογραφίας,
καθώς και η Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίου.
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Αντωνοπούλου Ρουμπίνα, συζ. Κωνσταντίνου 257
Απεργούλα, πλοιάριο 367
Αποστολάκης Ν. 244
Αποστόλης Χριστόδουλος Γ. 485, 487
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος 238
Αργείοι 403
Αργύρης 428, 431
Αργύρης κτίστης 427, 428
Αργυρόπουλος Π. 27, 29, 30
Αρσένης Αντώνιος 385
Αρσένης Δημήτρης 463
Αρσενικός Γ. 439
Αρχιστράτηγος, πλοίο σκάφη 282, 283,
285, 287
Ασημακόπουλος Αθ. 399
Ασημακόπουλος Ηλίας 72, 439
Ασπασία, πλοίο 477
Αστυνομία Ναυπλίου 70, 233, 237,
243, 248, 254, 255, 364, 369, 375,
379, 391
Αστυνομία Τρίπολης 365, 371, 379
Αυγουστόπουλος Πέτρος 489

Β
Βάβουλας Ηλίας 439
Βαγενάς Γεώργιος 486
Βαλ(ρ)σαμής Μανόλης 35, 43, 76, 223,
239, 440
Βαλτετζιώτες 414
Βαλτινός 442
Βαλτινός Γ. 294, 445, 446
Βαλτινός Ν. 443
Βαρβάτος Ν. 441
Βάρβογλης Πανάγος 31, 33, 43, 58,
223, 369, 373, 394, 395, 405, 416
Βάρβογλης Σωτήριος 223
Βάρης (φρούραρχος) 228
Βαρίκας Γιαννάκης 441
Βασιλειάδης 484
Βασιλείου Αναγνώστης 471

Βασιλείου Παναγιώτη 487
Βασιλείου Σπύρος 477
Βασιλείου Σταμάτης Χ. 479
Βασιλείου Σταύρος 472
Βασίλης κτίστης 427, 428
Βεζύρης Δ. 444
Βελίνης Γεώργιος (Πρωτοπαπάς) 32
Βενετζανόπουλος Γεώργιος 464
Βλάσση Αικατερίνη ή Κατή(έ)νγο, συζ.
Παναγιώτη Πολυδώρου 70
Βλάσσης Χρήστος 376, 380, 381, 387,
478
Βλασσονύμφη 75
Βλαχόπουλος Χρίστος 473
Βούλγαρης 70
Βούλγαρης Κωνσταντίνος (Κότζος) 400
Βουτζάδες εις τον Άγιον Σπυρίδωνα 444
Βραβάτος Νικόλας 489

Γ
Γαβαλιώτης Αλέξιος 71, 74
Γαλάνης Ν. 441
Γαλάνης Σταύρος 469, 470
Γαλανόπουλος 452
Γαλανόπουλος Γ. 439
Γαλανόπουλος Δημήτριος 238, 441
Γαλανόπουλος Νικόλαος 254, 269,
465, 472
Γαλανόπουλος Σταύρος 269
Γαρμπουλάς Χρίστος 414
Γαρούφω, πλοίο τρεχαντήρι 421
Γερακαράκης Πασχάλης 389, 488
Γεραλόπουλος Π. 484
Γεροπάνος 431
Γεροσάντος Γιάννης 428
Γετίμης Αθανάσης 491
Γεωργάκης 443
Γεωργάκης Ανδρέας 393
Γεωργαντοπούλου Μαρία, θυγ. Γεωργίου 380
Γεωργιάδης Β. 44, 58, 443, 483
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Γεώργιος 439
Γεώργιος Κλήτωρ 44, 455, 456, 506
Γεώργιος κτίστης 427, 428
Γεωργίου Α. 486, 488
Γεωργίου Αδριανός 74
Γεωργίου Γιαννάκης, τέκτων 391
Γεωργίου Ευστράτιος 463, 464
Γεωργίου Σάββας 275
Γεωργόπουλος Γιαννακός 451, 459,
461, 492
Γεωργόπουλος Στάθης 444
Γι…. Βασίλης 482
Γιαννα(ου)κόπουλος Λυμπέρης 33, 34,
35, 264, 392, 405, 412, 438
Γιαννακόπουλος Γ. Ν. 491
Γιανναρόπουλος Ιωάννης 491
Γιαννίκος Μιχάλης 224
Γιαννόπουλος Νικολής 445, 470, 482
Γιαννόπουλος Χρόνης Κουβελότης 484
Γιαννουκόπουλος Λ. 461, 481
Γιαννουκόπουλος Παναγιώτης 266,
443, 478
Γιαννουκόπουλος Σπυρίδων 381
Γιαννουσόπουλος Γ. 428
Γιανούζας Γεώργιος Δημητρίου 463
Γιουλτζιτζής Γεώργης 434, 435
Γιουλτζιτζής Ηλίας 435
Γκάτζ(ι)ος Ιωάννης 380, 409
Γκιαλούρος Νικόλαος 414
Γκίζας Νικόλαος Δ. 490
Γκίκας (;) Παναγιώτης Α. 365, 484
Γκίκιζας Γεωργάκης 479
Γκιουζελέτος Π. 264, 438, 470
Γκότζης Ανδριανός 399
Γκούμας Αθανάσιος 253
Γολάτος Αναγνώστης 487
Γολρίμος Θανάσης 486
Γομάτος Ν. 444
Γουλέρμος 440
Γούναρης Κωνσταντίνος 444
Γούναρης Χατζή Ευαγγέλης Κυριάκου
404

Γου(ο)ναρόπουλος Απόστολος 40, 372,
378, 387, 391, 392, 397, 463, 481
Γραμματικόπουλος Ηλίας 470
Γρηγόρενα (Τριπολιτζιώτισσα) 410
Γρίβας Θεόδωρος 74, 76
Γρυπάρης Μ. 438

Δ
Δαλαμανάρας κάτοικοι 250, 419
Δαλαμαναριώτες 242, 405
Δαλμάτζος Σ. 76
Δαλμάτσος Γ. 471
Δαρειώτης Γεώργιος 230
Δαρειώτης Π. 231
Δασκαλόπουλος Στάμος 72, 73, 221
Δασκάλου Αθανάσιος 409
Δελή εφέντης, Ναύπλιος 225
Δεληγιάννης Γιάννης 477
Δεληγιάννης Κ. 71
Δεληγιώργης Μήτρος 481
Δεληγιωργόπουλος 391
Δερβίς Μεχμέτης (μεταφραστής) 478
Δηλιγιάννης Δημήτριος 32, 241
Δημάκης Μήτρος 226
Δημακόπουλος Γεώργιος Δ. 19, 20, 22,
23, 513
Δημήτρενα Χ. 440
Δημήτριος …. 466
Δημήτριος παπάς 37
Δημητρίου Ευστράτιος, Αϊβαλιώτης 69,
72, 73, 261
Δημητρίου Νικόλαος 473
Δημητρίου Στράτος 470
Δημητρόπουλος Κ. 488
Δημογεροντείο Καλύμνου 283, 287
Δημογεροντία Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας 397
Δημογεροντία Επαρχιακή Άργους 36,
69, 222, 232, 365, 381, 384, 389,
399, 400, 403, 411
Δημογεροντία Ερμούπολης 395
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Δημογεροντία Νέου Καρλοβασίου Σάμου 277, 279, 281
Δημογεροντία Σπετσών 74, 76, 389
Δημογεροντία Τήνου 394, 395
Δημόπουλος Νικόλαος 248, 439
Διαμαντακόπουλος Γεώργης 461, 462
Διαμαντίδης Παύλος (Καστορεύς) 418
Διαμαντόπουλος 228
Διαμαντόπουλος Δ. 438
Διαμαντόπουλος Π. 441
Δοτόρενα Πανάγενα 76
Δοτώρ Πασχάλης 441
Δουλουγέρης Χατσή Αθανάσιος 345
Δρακόπουλος Αναστάσιος 252
Δρακόπουλος Κάρολος 251
Δρίτζας Αντώνιος Β. 464
Δω(ο)ροβίνης Γρηγόρης 401
Δώρειοι 414

Ε
Ελευθερίου Νικόλαος 40
Ερμής, πλοίο 265
Έυδεκ Κάρολος 48, 383
Ευσταθίου Αναστάσιος 485
Ευσταθίου Γιαννάκης 399, 438

Ζ
Ζαγορίσιος Κ. 442
Ζαΐμης Ι. 402
Ζαΐρης Μανόλης 286
Ζαΐρης Χατζή Μιχαήλ 285
Ζαμάλης Αγγελής 467
Ζαμήλας Δημήτριος 263
Ζαρζαβαντζής Στέριος 441
Ζαφειρόπουλος Αντώνης 469
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος 488
Ζαχαρίου Στρατής (Σάμιος) 277, 279,
281, 282
Ζαχαρόπουλος … 491
Ζαχούλιας ή Ψαχούλιας Παναγιώτης 224

Ζεγκέλης 442
Ζελίδης Ν. Παπουτζής Μπιλάλη 444
Ζέρβας Αναγνώστης Ιωάννης 471
Ζουλιμπάρδος Γεώργιος 37
Ζουμπαντιώτης Βασίλειος 374
Ζυγομαλάς Σπ. 483, 487
Ζωγόπουλος Ιωάννης 442
Ζωγράφος Π. 462
Ζωγράφου Ηλίας 282, 283, 285, 286,
287
Ζωγράφου Θεοφάνη σύζ. Γεωργίου 233
Ζώης Σίμος 72
Ζωιόπουλος Ιωάννης 69, 70
Ζώτος Χρίστος 481

Η
Ηλιακόπουλος Ηλίας 72, 74,75
Ηλίας 428, 431, 433, 434, 435
Ηλιατόπουλος Αναγνώστης 388
Ηλιόπουλος Θεόδωρος 439, 502
Ησαΐας Ιεροδιάκονος 465

Θ
Θαλασσοχώρης ή Χαλασοχώρης Νικόλαος 44, 385
Θανασούλας ή Αθανασούλας Πέτρος 466
Θάνος Γεώργιος 482
Θεοδοσίου Αναστάσιος (Μοσχονήσιος)
52
Θεοδωράκης 69
Θεοδωρής κτίστης 427, 428
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος (Μήτρος)
ή Λυκόρεμας 32, 33, 37, 38, 392,
422, 438
Θεοδωρόπουλος Νικόλαος 257, 441
Θεοτόκης Ιωάννης 33
Θεοφάνης ….. 465
Θεοχάρης …. 473
Θεοχάρης Κ. 443
Θεοχάρης Σταύρος 443
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Ι
Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής (Κρυονέρι) 75
Ι. Ν. Αγίου Νικήτα (Ναύπλιο) 425
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου (Ναύπλιο) 76
Ι. Ν. Παναγίας (Ναύπλιο) 455
Ιάκουμος μαρμαράς 430
Ιατρ(ού)ός Μιχαήλ 265, 401, 438, 445,
446, 471
Ιατρ(ού)ός Νικόλας 35, 442, 490, 463
Ιατρίδης Ιωάννης 442
Ιατρός … 466
Ιατρός Γεώργιος Αθ. 257
Ιατρός Ιωάννης Γ. 438, 442, 446, 478,
484, 491
Ιατρός Κωνσταντίνος Γ. 231
Ιατρού Ευδοκία Π. 396
Ιερομνήμονας Εμμανουήλ 72
Ιερομνήμων Δημάκης 73, 438
Ιμπραήμ πασάς 22
Ιωακείμ 442
Ιωάννης Κλήτωρ 44, 456, 506
Ιωάννου Ευθυμία (Αθηναία) 267, 470
Ιωάννου Ευθύμιος 72
Ιωάννου Λάμπρος 465
Ιωάννου Παναγής 484
Ιωάννου Χαϊδούλης 439, 488
Ιωαννούσης Παναγής 469
Ιωαννούσης Τζάρτος 474
Ιωάσαφ Βυζάντιος 484

Κ
Καβαθόπουλος Αναγνώστης 400
Καβαλιώρης Γεώργιος 469
Καβαλλιέρος Γεώργης 479
Καγιάς 239
Καζάζης Γ. 442
Καζάζης Παναγιώτης 441
Καζανκιόγλους ή Καζατζόγλους ή Καζάκογλους Σταύρος 74, 270
Καζαντζόγλους Δημήτριος 480

Καϊόπουλος Ρήγας 442
Κακ(κ)άνης Αγγελής 402
Κακ(κ)άνης Γεώργιος 32, 402
Κακαβούλιας Δημήτριος 468, 480, 491
Κακαβούλιας Κωνσταντίνος 468, 480
Κακάνενα 442
Κακάνενα Αναγνώστενα 390
Κακάνενα Μαρία 275, 468
Κακάνη Μ. Δ. 467
Κακάνης Γεώργης 32, 490
Κακάνης Σακκελάριος 248, 294 (;)
Κακούρης Πανάγος 291
Καλαμαριώτης 442
Καλαματιανός Ανδριανός 461
Καλαματιανός Γ. 443
Καλαματιανός Γιάννης 472, 480
Καλαματιανός Νικόλας 443
Κάλανδρος Ανδρέας 47, 366, 368
Καλαντζής Κωνσταντίνος 443
Κάλας Λάζαρος … 479, 489
Καλατζής Κωσταντής 270
Καλημέρης Γ. 441
Καλημέρης Παναγιώτης 291
Καλημερόπουλος Βασίλειος 468
Καλημούντος Χρήστος 37
Καλιοντζής Γεώργιος 37
Καλκάνος Ιωάννης 37
Καλλέργης Δ. 440
Καλλέργης Νικόλαος 33, 227, 230
Καλογεράς …. 461
Καλογιάννης Γαζής 462
Καμήλης Αναγνώστης 471
Καμπίτης 294
Καμπουράκης Γ. 441
Καμπουράκης Δ. 443
Κανάρης Αναγνώστης 285
Κανελλόπουλος Δημήτριος 439, 468,
491
Κανελλόπουλος Φ. Γ. 462
Κανελόπουλος Γ. 443
Καντζελίδης Α. 479
Καντιλώρος Τζανής 440
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Καπετανάκης Ματθαίος 444
Καπετάνος Χρήστος 410
Καπλάνης Αναστάσιος 265, 462
Καποδίστριας Αυγουστίνος 71
Καποδίστριας Ιωάννης 19, 22, 24, 29,
59
Κάπος 414
Καπωτάς Χρήστος 441
Καρα(ο)νόπουλος Δημήτριος 274
Καραβελλάκης Ιωάννης Γ. 262
Καραβελλής Δήμος 377
Καραγιαννάκης Γεώργιος 474
Καραγιαννόπουλος Αναγνώστης 253,
290, 482
Καρακάσης Αναστάσιος 470
Καράνευτης Βασίλης Καζάζης 444, 461
Καραχάλιος Κωσταντής 367, 468
Καρδαράς Αθ. 385
Καρέγλης Ηλίας 246
Καρέλης Κυριαζής (Δαβιώτης) 414
Καρμπουνάρης Μήτρος 37
Καρονόπουλος Δημήτριος 247, 467
Καρτελιώτης Λάμπρος 414
Κασιμάτ(κ)ης Γεώργιος, Δ. Ιωάννου
252, 470, 489, 491
Καστανιτζιώτης Γιάννης 428
Καστορεύς Τριαντάφυλλος 418
Καστόρχης Κανέλλος 475
Καστόρχης Π. Γ. 439
Καστρίτης Παύλος 428, 429, 431, 432
Κατζίκης Κυριάκος 477
Κατζιφός Δημήτριος 227
Κατζιφός Θεόδωρος 227
Κατζουλ..γούλης Αθανάσιος 483
Κατζούλης Γεωργάκης 400
Κατζούλης Γιάννης 410
Κατζουρογιάννης 403
Καυκύλης Γεώργιος 463
Καφτάνης Γεώργιος παπάς 37
Καφφεντζής Αλ. 441
Καφφεντζής Αποστόλης 439
Καφφεντζής Δ. («εις του Γενναίου») 438

Κέτζαρης Γιάννης 226
Κεφάλας Κωνσταντίνος 439
Κεφαλογιάννης 442
Κεχαγιά-βέης Μουσταφά 224
Κιαμπήρης Δ. 439
Κιάφας Λάζαρος 439
Κιζόπουλος Δημήτριος παπάς 37
Κινάκης Αναστάσης 226
Κλάδης Αναγνώστης 73
Κλειώσης Χρήστος 29
Κλέπας Πέτρος 374
Κλουτζουνιώτες 429, 431, 432
Κοβαντζόπουλος Παναγιώτης 69
Κοκκινομάγουλη Χρυσούλα 486
Κόκκινος Ανδρέας 480
Κόκκινος Ανδριανός 468
Κοκκώνης Παναγιώτης 291
Κόλλιας Τάσιος 37
Κοντοβράκης Σωτήριος Μήτρος 475
Κοντόπουλος Ηλίας 440
Κοντόσταυλος Γεώργιος 444
Κοπυτουλάνης Γιάννης Κοσμάς 466
Κορδίας Κωνσταντίνος 48
Κορονετόπουλος Ιωάννης 475
Κορούλης Γεώργιος 402
Κορφιάτης Ιωάννης 479
Κοτζάκης Γεώργιος 421, 464
Κοτζάκης Θ. 483
Κοτζέλη θυγ. Νικολάου 393
Κοτζομύτης Νικολής 226
Κοτζομύτης Χρήστος 226
Κοτζονόπουλος Μιχαήλ 465, 471, 474,
475
Κουβαράς Α. 464
Κουλουρίδης 69
Κουρουσόπουλος Β. 444
Κούτζι κάτοικοι 405, 406, 407
Κουτζοπόδης Γιάννης 295
Κουτουλούμα Αγγελική 440
Κουτούλουμας Νικόλαος 466
Κρ..νίκος Γεώργος 479
Κρε(α)ββατά Ευδοκία Π. 473
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Κρεββατού Τζόγια 396
Κρεμμύδης Πάνος 465
Κρεμμύδης Σταύρος 465
Κρεμμύδης Σταύρος ..Πάνου 270
Κρεμμύδης Σταύρος Ιωάννης 247
Κρητικός Γεώργιος 71, 74
Κρητικός Γιαννάκης 438
Κρητικός Σαράντος 268
Κρίπας Μιχαήλ 488
Κτενάς Παύλος 467, 471
Κυβεριώτες 373, 375, 383
Κυπαρίσσης Σίμων 404
Κυριακίδης Αντώνιος 44, 58, 271, 455,
456, 505
Κω(ου)τήρας 70, 73, 256
Κωλέττης Ιωάννης 37, 282
Κωνσταντινίδης Γ. 480
Κωνσταντινίδης Δ. (Βυζάντιος) 76
Κωνσταντινίδης Λαμπρινός 253, 489
Κωνσταντίνου Δούκας 72, 239, 374
Κωνσταντίνου Θ. 440
Κωνσταντίνου Λαμπρινός 470, 473
Κωνσταντόπουλος Δ. 444
Κωνσταντόπουλος Νικόλας 443
Κώπας Γεράσιμος 35, 475, 489
Κωσταντίνου Πέτρος 473
Κωσταντίς μαρμαράς 430
Κώτζης Ανδριανός 37
Κωτσάκης 471
Κωφός Παναγιώτης (Δαλαμαναριώτης)
242

Λαμπρυνίδης Μιχαήλ Γ. 33
Λαρονίκας Δημήτριος 270
Λειβαδίτης Ν. 428
Λελεμπτζής Αναγνώστης 384
Λεμπέσης Παναγιώτης 409
Λευθεράκενα 40
Λευκάδιος Ευστράτιος 40, 46
Λιάμπρος Μήτρος Ν. 389
Λιάτας Κυριάκος 409
Λιατόπουλος Αναγνώστης 38, 364, 468
Λιατόπουλος Παναγιώτης 393, 409
Λιβαν.. Διονύσιος Θεόδωρος 479
Λιδωρίκης Αναγνώστης 489
Λιναρακοπούλα Παναγιώτα 267
Λιναρδόπουλος Ανδρέας 37, 235
Λιόπουλος Δημητράκης 226
Λίρος Κ. Κυδωνεύς 489
Λιώσης Ιωάννης 231, 440, 464, 467,
474
Λόντος Ανδρέας 22
Λουίζος Ν. 441
Λουκόπουλος Δ. 75, 240, 241, 370, 411
Λουριώτης Α. 72
Λύμας Χατζή Δημήτρης (Χίος) Τελάλης
486
Λυμπεράκης Αν. 473
Λυμπερακόπουλος 442, 444
Λυμπέρη Θεοφάνη, θυγ. Ιερεμία 291
Λωνιώτης Γ. 428
Λώρης Ιωάννης 467, 468, 469, 470,
477

Λ
Λαβονίκας Γεώργιος 270
Λαγωνίκας Γεώργιος 261
Λαγωνίκας Θεόδωρος 270, 386
Λαζαραίοι 415
Λαζάρου Μ. Ν. 443
Λαζάρου Μανώλης Δ. 472
Λάμερης Δ. 440
Λαμπρίδης Δ. 474

Μ
Μάγνης 70
Μακρής Πάνος 491
Μακρινός Θεόδωρος 421
Μακροπουκάμισος Αναγνώστης 37
Μάμουκας Ανδρέας 24
Μανιάρης Διαμαντής 439
Μανός Θανάσης 399
Μανουριώτης Παναγιώτης 224
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Μανουσάκης Δ. 440
Μανουσάκης Νικόλαος 468
Μανουσαλής Δημήτριος 462, 465
Μαντάς Νικόλαος Π. 485
Μάουρερ Λούντβιχ Γ. 29, 30
Μαρασσώνης Γεώργιος 225, 226
Μαργαρίτης Κυράτζης 487
Μαρκέζης Π. 76
Μαρκόπουλος Ανδριανός 479
Μαρούκας Ραφαλιάς 476
Μασαλής Ν. 442
Μαστρονικόλας Μαραγκοί 444
Μαστροπάνος Δημήτριος 485
Ματζούνης Δημήτριος 444
Μαυροκέφαλος Αναστάσιος 247, 248
Μαυρομάτης (ξενοδόχος) 250
Μαυρομάτης Αναστάσιος 270
Μαυρομάτης Καφφεντζής 444
Μαυρομάτης Μάρκος 470
Μαυρομάτης Ν. 444
ΜαυροΜιχάλης Κωνσταντίνος 475
Μαυρουδής Νικόλας 461
Μαχμούτ αγάς 269
Μεϊδανόπουλος Ιωάννης 438, 503
Μεϊνδανόπουλος Μ. 471
Μελάς Αναστάσιος 409
Μελετόπουλος Γεώργιος 290
Μελετόπουλος Δημήτριος Γ. 290
Μελετοπούλου Χριστίνα, συζ. Γεωργίου
290
Μελίτας Κώστας 295
Μελοκίνος Γεώργιος 491
Μεμέτο Θανάσω 226
Μέξης Μανώλης 397
Μέξης Ν. 443
Μέξης Σταμάτης 397
Μέξης Στρατής 443
Μέξης Χριστόδουλος Μ. 477, 486
Μερίκας Ν. 440
Μερικόπουλος Γιάννης (Σμυρναίος) 75
Μερίτος Νικόλαος 474
Μετερτίκας Γιάννης 391

Μετζάνας 239
Μετριτίκας Μ. 441
Μεχμέτ αγάς 236
Μηλιάνης Ν. 244, 438
Μηλιάνης Χαράλαμπος 28, 31, 35, 36,
46, 271, 272
Μηλιώνης Χριστοφής 474
Μητρομέξης Γεωργάκης Νικόλας 476
Μιαούλης Δημήτριος Α. 245, 247, 254,
275, 440, 469
Μιλτιάδης Αγαθόνικος 76
Μιτζόπουλος Βασίλειος 233
Μιτζόπουλος Γεώργιος 233
Μιτζόπουλος Χρήστος 233
Μιχαήλ Γεώργιος 462
Μιχαΐλου Μαρίνος 441
Μιχαλόπουλος Γιαννίκος 229, 463
Μιχαλόπουλος Μ. (Τζάκωνας) 441
Μιχαλοπούλου Σμαραγδή 76
Μοναστέρης Π. 287
Μονγκός Χριστόδουλος Α. 472
Μονή Αγίου Δημητρίου Ξεροκαστέλι
(Μονή Καρακαλά) 36
Μονή Αυγού ( Δίδυμα Ερμιονίδας) 309,
386, 416
Μονή Μεταμόρφωσης (Καραθώνα
Ναυπλίου) 413
Μορέλας Πανάγος (Παναγής) 289, 438,
471, 466
Μορμόρης Ιωάννης 267
Μοροχάρτζος Παντελής 463
Μοσχονησιώτης ή Μουσκονησώτης
Δημήτρης 453, 475
Μουριάτος Γεώργιος (Σπετζιώτης) 478
Μουτζ(ι)όπουλος Χρίστος 291
Μουτζόπουλος Γεώργιος 291
Μπακάλης Αναστάσιος 444
Μπακάλης Γιάννης 441
Μπακάλης Πολίτης 439
Μπακόπουλος 445
Μπακόπουλος Χαράλαμπος 439
Μπαμπάξος Δημήτρης 226
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Μπαμπάς Αναγνώστης Χρήστος 71
Μπαρμπέρης Αντώνιος 440
Μπαρμπέρης Γρηγόρης 440
Μπαρμπέρης Διονύσιος 445
Μπαρμπέρης Σωτήρης 444
Μπαρμπιτζιώτης Πέτρος 445
Μπαρόνος Ανδριανός 270
Μπαρουξάκης Ηλίας 479
Μπαρουξής Γ. 443
Μπασκλαβάνης Κωνσταντίνος 442
Μπασουματζήδες 440
Μπαφέρης 381
Μπεβάρδος Αναγνώστης 37
Μπεκιάρης Ανδρίκος 37
Μπενεδέτος Απόστολος 391
Μπηλμπεδάκης Γρηγόρης 481
Μπιλίνης Γεώργιος παπάς 37
Μπινιάρης Γεώργιος 385
Μπινιάρης Παντελής 472
Μπισαξής Χαράλαμπος 442
Μπιτζακτζής Αντώνιος 232
Μπογιατζής Σπύρος 72
Μπον Νικόλαος 474
Μπότασης Γκίκας 273
Μποτζιώτης Παναγιώτης 224
Μπότσ(ζ)αρης ή Βότζαρης Νότης 69,
72, 73, 366
Μπουγιαννόπουλος Π. 442
Μπουγιούκας Ν. 441
Μπούκουρης Χρυσίνας 442
Μπουλιούνης Αναστάσιος 263
Μπούνος Ιωάννης 37
Μπουντούρης Σταμάτης Ν. 477
Μπούρας Προκόπιος 403
Μπούτης Π. 441
Μπρούσκος Θεόδωρος 32
Μυσηρλής 440
Μυσχύνη Ευγενική Σπ. 467
Μυτιληναίος Γεώργιος 467
Μυτιληναίος Λουκάς 474

Ν
Ναούμ Π. 442
Νάστος Γιάννης 226
Νιάρης Αντώνιος 37
Νίκανδρος Πέτρος 71
Νικόζης Βαγγέλης 461
Νικόλαος τσάρος 38
Νικολάου Αγγελής 464, 467
Νικολάου Αναγνώστης 466
Νικολάου Ανδρέας 37
Νικολάου Σταύρος 476, 483
Νικόλας κουφός 429, 431
Νικολετόπουλος Ιωάννης 266, 470
Νικολής κτίστης 427, 428
Νικολόπουλος Αναστάσιος Μπαρμπέρης 444
Νίτης Αντώνιος Μ. 477
Νίτης Γιάννης 462
Νόνης Βασίλειος 471
Ντινιακοί μαστόροι 429, 432, 433
Ντουλγέρης Ανδριανός 443
Ντύστης 473

Ξ
Ξάρχου Γιάννης 473
Ξένος Εμμανουήλ 253, 438
Ξένος Νικήτας 489, 490
Ξένος Ποθητός 473, 475, 480, 489
Ξύδης Ανδριανός 37
Ξύδης Μίχος 391

Ο
Όθων βασιλιάς 53
Οικονομίδης Γ. Δ. 227, 230
Οικονομίδης ή Οικονόμου Δαυίδ 30,
38, 422
Οικονομόπουλος Αναγνώστης 69, 70,
71
Οικονομόπουλος Ιωάννης Γ. 374
Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος 374
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Οικονόμος Ναυπλίου 269, 442
Οικονόμος Νεω… 471
Οικονόμου Ιωάννης 287, 294
Οικονόμου Νικόλαος 271, 273
Ολύμπιος Δημήτριος Στέριος 267
Ορφανίδης 438
Ορφανίδης Γεώργιος Θ. 252, 264, 446

Π
Παβανόπουλος Μάρκος 387, 462
Παγκαλάκης Ν. Γ. 33, 34
Παγώνης Σπυρίδων 245
Παγώνης Σωτήριος 466
Παζώτας (Δαλαμαναριώτης) 405
Παλαμήδης Ρήγας 229, 445, 446, 463,
481, 482
Παναγιώτη Πέτρος 476
Παναγιώτης ανεψ. Αθανάσιου Σταϊκόπουλου 243
Παναγιωτίδης Φίλιππος 261
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος 372, 378,
488
Παναγιώτου Αγγελής 481
Παναγιώτου ή Παναγιωτίδης Ζαχαρίας
73
Παναγιώτου Νικόλαος υιός Παναγιώτη
Ψαρρά 485
Παναγούλης Αναγνώστης 483
Παναγουλόπουλος Δήμος 487
Πανερημιώτης Μιχαήλ, καθηγούμενος
μονής 282, 283
Πάνος 429, 432
Πάνος (μακαρίτης) 75
Πάνου Αθανάσιος Γ. 473
Πανταζόπουλος Αθ. 74
Παπά-Ανανίας 443
Παπα-Αυγουστής Γιωργάκης 242
Παπά-Γεώργιος Μπιλίνης 37, 442
Παπαγεωργόπουλος Π. 443
Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης 271,
479

Παπά-Γιώργενα (Μερμπακίτισσα) 269,
270
Παπαδάκης Παναγιώτης 238
Παπαδημητρίου Παναγιώτης 273, 274
Παπαδόπουλος Αναγνώστης 477
Παπαδόπουλος Παν. Χρ. 478
Παπαδόπουλος Παναγιώτης 385
Παπαδόπουλος Χ. 366, 367
Παπαδούκας Λουκάς Χρ. 466, 480
Παπαδούκας Παναγιώτης 465
Παπαζαφειρόπουλος Αντώνιος 374
Παπαζαφειρόπουλος Κ. 439
Παπαζαφειρόπουλος Σπύρος 464
Παπά-Θεοδόσιος Οικονόμου 37, 415
Παπαθεοδωρόπουλος Προκόπιος 366
Παπακωνσταντόπουλος Μιχαήλ 275
Παπαλεξόπουλος Νικόλαος ή Ν. Π. Αλεξόπουλος 31, 32, 33, 35, 37, 38,
46, 71, 72, 73, 294;, 392
Παπαλεξόπουλος Σπυρίδων 32, 372,
378, 384, 402
Παπά-Μιχάλης (Αριώτης) 442
Παπανικολάου Αναγνώστης 280
Παπανικολάου Ανδρέας 279, 281
Παπουτζήδες πλησίον Αγαλλόπουλου
445
Παπάς Μιχάλης 475
Παπάς Σταύρος 440
Παπά-Σπυρίδων Σακελλάριος 290
Παπαχρηστόπουλος Σ. («διά το χαμάμι») 443
Παπούλιας Γεώργιος 270
Παπουτζής Θεοδωρής 491
Παπουτζής και Τερζής Μιμίκος 443,
445
Παπουτζής Νικολής 443
Παππάς Σταύρος 463
Παππαύλος Ηλίας 374
Παρπέρης Γρηγόρης (Μαστρογληγόρης) 291
Παρτζακλό(ώ)νης Νικόλαος 270, 294,
469
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Παρτζακλώνης Θοδωρής 464, 478
Παρτζακλώνης Ν. 476
Πε(η)ρόγλου 70
Πελοπίδα(η)ς Αν. 71, 222
Πεπεμούντας Αποστόλης 472
Πεπεμούντας Γεώργιος 256, 257
Περιστέρα, πλοίο σακολέβα 277, 279,
281, 282
Περούκας Δ. 376, 380
Περούκας ή Βερούκας ή Μπερούκας
Απόστολος 69, 72, 261
Περούκας ή Βερούκας ή Μπερούκας
Γεώργιος 261
Πετρογκιόνης 443
Πετροκόπης Ιωάννης 491
Πετρόπουλος Γεώργιος (Αργείος) 289
Πετρόπουλος Ιωάννης 467
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος 256, 472
Πέτρος, Κόμης, Συνταγματάρχης 369
Πέτρου Κωνσταντής 368, 473, 475
Πίζας Βικέντιος 71, 241, 251, 369
Πιπίνης Μάνθος 486
Πλακογιάννης Θανάσης (Αγιωργίτης)
405
Πλατής Γιάννης 236
Πλατής Δαμιανός 236
Πλαφητζής Γιάννης 468
Πολίτης Μανόλης 441, 472
Πολυγένης Ανδρέας 74
Πολύδωρος Παναγιώτης 70, 72, 259,
398
Πολυδώρου Αικατερίνη, συζ. Παναγιώτη (βλ. και Βλάσση Αικατερίνη)
259, 398
Πονηρόπουλος Νικόλαος 272, 444,
477
Ποταμιάνος Εβαγγέλης 75, 251, 465
Πούλος Π. 364
Πούρος Δημήτριος 37
Πραγματικάκης Γ. 280
Πραΐδης Γ. 274
Προεστόπουλος Αναγνώστης 239

Πρωτόπουλος Νικόλαος 461
Πυργιώτες 414

Ρ
Ράδος Κωνσταντίνος 33, 38, 249, 250,
268, 438, 446
Ρακοπώλος Αντώνιος 439
Ράπτης Νικόλαος 72, 240
Ράπτης Τασσούλας 73
Ράπτης Χρήστος 76
Ρενιέρης Εμμανουήλ 264
Ρέντα Μήτραινα (Λαλουκιώτισσα) 417
Ρήγας 444
Ρηγών 439
Ροδιάδης Δ. 385
Ροδίτης Μαστρογιώργης 444
Ρόμπινσον Π. Μ. 463
Ρουμελιώτης 294
Ρούπας Ευστράτιος 439

Σ
Σακκελαρίου Σουσάνα 461
Σακκελλαρίου Κανέλλα 387, 392
Σαλεπιτζής Στέριος 268
Σαλταφέρος Δημήτριος 75, 255, 440,
451, 459, 492
Σαμπαζιώτης Παναγιώτης 46, 72, 73,
221
Σαμώνης Χρήστος 470, 483
Σαντορινός Μ. 431
Σαπόζης Στέριος 490
Σαπουντζάκης Ιωάννης 365
Σαραβάκος Κωνσταντίνος 385
Σαραντάρης Νικόλας Γ. 475
Σαραντάρης Παναγιώτης Γ. 486
Σαράντος Μισεγιάννης 72, 73
Σαρατζόπουλος Αντώνιος (Αϊβαλιώτης)
69
Σαράφης Γ. 439
Σαρδέλης Προκόπης 440

[ 541 ]

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1828-1829)

Σαρδέλης Χρήστος Σ. 468, 469
Σαρι(η)γιάννης Κωνσταντίνος 44, 509,
510
Σαρταλιώτης Αναγνώστης 441
Σέκερης Αθανάσιος 31, 33, 35, 38, 227,
234, 371, 379, 392
Σεντδεούλης Ηλίας 397
Σέχας Ιωάννης 471
Σηλαϊδής Φώτης 440
Σιατιστεύς Θ. 484
Σιδέρης Αντώνιος (Αγιωργίτης) 404
Σικιλής Γιαννακός 296
Σίκλη Χριστίνα, θυγ. Αναστάση (βλ. και
Μελετοπούλου Χριστίνα) 290
Σιλιμιώτες 414
Σιούτος Ν. 463
Σκαλίδης Γ. 372, 378, 390
Σκαρλέτος Γεώργιος 412
Σκαρπέντος Γιάννης (Δαλαμαναριώτης) 242
Σκέτερλης Ιωάννης 438
Σκινάς Θεολόγος 274
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 50, 51, 59,
60
Σκόρ(θ)δης Αναστάσιος 440, 473
Σκόρδης Ευστάθιος 274
Σκορδούλης 440
Σκορδούλης Χαράλαμπος 249, 477
Σκούρας Παναγιώτης 74, 296
Σκουρόπουλος Παναγιωτάκης 247
Σκούρτης Ν. 442
Σκούφος Ιωάννης 38, 422
Σκούφος Ν. 27, 28, 479
Σκυλής Γιάννης 385
Σμυρλής Γεώργιος 440, 480
Σμυρναίος Κοσμάς 71
Σμυρναίος Παρασκευάς 74
Σμυρνιός Δημήτριος 477
Σμυρνιός Νικόλαος 481
Σουάνης Μ. 264
Σούγελτζης Μαστρογεώργης 427, 428,
430, 431, 432, 433, 435, 436, 437

Σουλιώτης Γεώργιος Κλήτωρ 44, 457,
502, 507
Σοφός Αθανάσιος 263
Σοφός Σπυρίδων 461
Σπανόπουλος Γ. 440
Σπανούδης Μ. 441
Σπηλαιώτες 484
Σπηλιάδης Ν. 28, 30
Σπηλιωτάκαινα Αναγνώσταινα 442
Σπηλιωτάκης Αναγνώστης 274
Σπηλιωτάκης Σπήλιος 477
Σπηλιωτόπουλος Σπυρίδων 25, 31, 33,
35, 38, 46, 366, 367
Σπυρόπουλος Δημήτριος 257
Σπύρος κτίστης 427, 428
Σταθόπουλος Γεώργιος 257
Σταϊκόπουλος Αθανάσιος 243, 289, 474
Σταϊκόπουλος Στάικος 49, 399, 417
Στάικος Αθανάσιος 474
Σταματελόπουλος 456
Σταμέλος Νικόλαος 249
Σταυρίκης Κ. 442
Στερ(γ)ιόπουλος Κωνσταντίνος 74,
443, 464, 465, 469
Στεφανάκης Γρηγόριος 237
Στεφανάκης Δημήτριος 237
Στέφανος …ίου 472
Στέφανος Κρης ή Κρήτης 69, 70
Στούκους 438
Στρατηγόπουλος Ιωάννης 443, 482
Στρατής 441
Συμεών Νικόλαος 291
Συνοδινός Ανδρέας 251
Σχοινάς Διονύσιος 445
Σωτηρίου Σοφία 465
Σωτηρόπουλος Γ. 443
Σωφρονόπουλος Γ. 439, 444
Σώψης Ιωάννης 473

Τ
Ταγαράς Αναστάσιος 37, 243
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Ταλαντινός Γιάννης 431
Ταλαντινός Κ. 428
Ταλαντινός Μήτρος 428, 431
Ταλαντινός Σπύρος 442
Ταμικξής Χρήστος 443
Ταμπακονύμφη Θ. 366, 367
Τασσόπουλος Αναγνώστης 37, 400
Τελάλης 444
Τελάλης Δημήτριος 442, 444, 470
Τελάλης Σιδέρης 440
Τελή Αθανάσιος 269, 270
Τερεβέσιος Παναγιώτης 486
Τζ(σ)όκρης 294
Τζαγκάρης Γιαννάκης 444
Τζακίρης Παναγιώτης 76
Τζακονόπουλος Ιωάννης 295
Τζάκωνας Ανδρέας 440
Τζάκωνας Γεώργης 430
Τζάκωνας Θ. Μάγειρας 441
Τζάκωνας Θεοδωρής (Κρητικός) 476
Τζάκωνας Κωνσταντής 294
Τζάκωνας Μιχαήλ 497
Τζάκωνας Μιχάλης Μπακάλης 449
Τζάκωνας Στάθης Ψωμάς 444
Τζάκωνας Φίλιππος Μ. 469, 471, 472,
482
Τζαμαδός Δ. 442
Τζανέλης 294
Τζαρουχόπουλος Ηλίας 439
Τζάρτος Ιωάννης 266
Τζάτας Χρίστος 229
Τζάτζος Κωνσταντίνος 35, 439
Τζελέγκης Αθανάσιος 37
Τζέρτος Γεώργιος 248, 438
Τζηκούρης Αντώνιος 283, 287
Τζήνος Γεώργιος 444
Τζιάβρες Γιάννης 249
Τζιλιγκίρας Δημήτριος 443
Τζιράκης Μήτρος 224
Τζίρκος Αναστάσιος 37
Τζοβάνης («εις το συντριβάνι») 443
Τζολίνας Γιαννάκης 442

Τζορζόπουλος Παναγής 289
Τζουκαλαδέλης Ιωάννης 461, 476
Τζουλουφόπουλος ή Τσουλοκόπουλος
Γ. 70, 73
Τζουλουφός Γεώργιος 442, 444
Τζούτουτζας Γεώργιος 461
Τζώ(ά)τζος Κωνσταντίνος 72, 73, 228
Τζώκρης Γ. 375, 399
Τομαρόπουλος ή Τομαράς Δ. 372, 378,
390, 396, 397
Τομαρόπουλος Κωνσταντίνος 487
Τόμπρας Κ. 421
Τοποτηρητής Ηλιουπόλεως 392, 397
Τοποτηρητής Ναυπλίου 75, 76, 388,
392, 396
Τοσσαρόπουλος 74
Τοσσαρόπουλος Αναγνώστης 381
Τοσσαρόπουλος Αντώνιος 72
Τουντόπουλος Ν. 491
Τουρλής Γεώργιος 480
Τούτας Δημήτριος 480
Τουτουντζής Γ. 441
Τουτουντζής Ν. 444
Τουτουτζήδες Αναστάσηδες (Ανατολίτες) 398
Τουφεξής Νικόλαος 232
Τράκαλος 470
Τραπόζος Κωνσταντίνος 441
Τριανταφιλόπουλος Πανάγος 262
Τριαντόπουλος Αγγελής 463
Τρικούπης Σπυρίδων 33, 34
Τριπολιτζιώτης Αντώνης Παπουτζής
443
Τριπολιτζιώτης Γ. 431
Τριπολιτζιώτης Δήμος 483
Τριπολιτζιώτης Νικολός 428, 431
Τριπολιτσιώτης Γιάννης 431
Τρυφ… Κ. 472
Τσιπιανίτης Κυριαζής 428, 429, 431, 432
Τσιριγώτης Μιχαήλ 485
Τυπάλδος Προκόπιος 374, 390, 392,
396, 397
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Υ
Υδραίοι 223
Υδραίος Γκίκας 440

Φ
Φαβιέρος, στρατηγός 290
Φαρμάκης Ανάργυρος 265, 266, 471
Φαρμάκης Γεώργιος 394
Φαρμάκης Ιωάννης 473
Φαρμακόπουλος 255
Φηνόπουλος Αναστάσιος 480
Φηνόπουλος Παναγιώτης 479
Φικιώτης Ιωάννης 75, 412, 440, 462
Φιλιππόπουλος Αναγνώστης υιός Τζάκωνα Φίλιππου 469
Φιλοσοφόπουλος Πέτρος 44, 446
Φλέσιας Ιωάννης Ηλία 463
Φλώρης Μήτρος 414
Φορτζεράς Λάζαρος Ν. 473
Φούρναρης Λιάκος 442
Φραγκοπαπουτσής Βασίλειος 234
Φραντζεσκούλα 475
Φωκιανός Βασίλειος 478
Φωτομάρας 366
Φωτόπουλος Γ. 489

Χ
Χα(ρ)σμπεγιάζη Αγγελής 466, 477, 480
Χαϊδούλης Ιωάννης 486
Χαλασοχωρίτης Ν. (βλ. Θαλασσοχώρης)
Χαμάμι του Σάμιου 441
Χαντζή Αθανασίου Γεώργιος 471
Χαντζή Λάσκαρης 443
Χαντζή Μπακάλης 444
Χαντζή Παναγιώτου Μιχαήλ 489
Χαντζή Σαράντος από Πρόνοια 444
Χαντζή Τζοβάνης Χαλβαντζής 444
Χαντζή Χρίστος Καισαρεύς 461

Χαντζής (επιστάτης έργου ύδρευσης)
429, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
437
Χαραλάμπη(ου)ς Αναστάσιος 69, 72
Χαράλαμπος κοντά του Γεωργαντζή
443
Χαραλάμπους Σπήλιος 74
Χαρβούρης Νικόλαος Μπακάλης 441,
466
Χαριτάτος - Τυπάλδος Δημήτριος 479
Χαρμαντάς Θεόδωρος 440, 487
Χαρμέτας Θεόδωρος 486
Χάρος Ν. 73
Χασάπηδες 442
Χασάπης Γεώργιος 415
Χατζή Αθανάσης Σμυρλής 439
Χατζή Αποστόλης, Θεσσαλονικέας 73
Χατζή Γεώργιος (Κυπραίος) 274
Χατζή Γεωργίου Νικόλαος 235
Χατζή Θεοδωρής Λαμπρινός 295
Χατζή Ιωάννου Απόστολος 69
Χατζή Ιωάννου Χριστόδουλος 464
Χατζή Κιουράνα 394, 395
Χατζή Μαλής Σιατελής 231
Χατζή Μιχάλης Ταλιάννος ή Ιταλιάνος
238
Χατζή Νικολάου Ιωάννης (Χίος) 70
Χατζή Νικόλας (Τζάκωνας) 439
Χατζή Νικόλας Ιωάννης 418, 439
Χατζή Νομικός Αναγνώστης 283
Χατζή Πανάγος 441
Χατζή Πέτρου Ιωάννης 25, 69, 70, 76,
230, 231, 372, 375, 383, 438, 445,
446
Χατζή Τζουβα(λ)τζής Κωνσταντίνος Δ.
279
Χατζή Τζούχλος Εμμανουήλ 485
Χατζή Χρήστος Βούλγαρης 241, 405,
406, 407, 417
Χατζηνικολάου Ιωάννης 481
Χατζηπανάγος 462
Χατζόγλου Κωνσταντής Ιω. 277, 279,
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280, 281
Χηνόπουλος Αθανάσιος 256
Χίος 442
Χίος Νικόλαος (ναυπηγός) 279
Χουλιάρας Κ. 74
Χουρσίτ Πασάς 224
Χρηστακόπουλος Β. 442
Χρηστόπουλος Δημήτριος παπάς 37
Χριστοδούλου Δημήτριος 451, 459,
492
Χριστόπουλος Παναγιώτης 369, 469
Χρίστου Χαράλαμπος 290
Χριστοφίλης Νικήτας 283
Χρόνης Θανάσης 291
Χρονόπουλος Ανδρέας 439

Χρυσανθάκης Δημήτριος 479, 488
Χρυσομάλης Θ. 234, 235
Χρυσομάλης Ιωάννης 46, 227, 371, 379
Χρυσοχόος Δημήτριος 262

Ψ
Ψωμάς Γ. Π. 442
Ψωμάς Γιάννης Γ. 445

Capion … 476
Feraldi 445, 446
Rigour 375
Velay Augusti 476
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