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Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στην Εφορεία των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους, που εμπιστεύθηκε και ενέκρινε την παρουσίαση αυ-

τού του συγκεκριμένου ευρετηρίου - εργαλείου έρευνας, και ιδιαίτερα 
στον Πρόεδρό της καθηγητή Νίκο Καραπιδάκη, που προλογίζει την έκ-
δοση αυτή.

Επίσης ευχαριστίες εκφράζονται στη Διευθύντρια των Γενικών Αρ-
χείων του Κράτους Δρα. Μαριέττα Μινώτου για τη θετική αποδοχή του 
δημοσιεύματος αυτού.

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται τόσο στο Δήμο Σπάρτης όσο και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος, για την πολύτιμη οικονομική βοήθειά τους στην πα-
ρουσίαση πτυχών της λακωνικής νεότερης ιστορίας, που αντικατοπτρί-
ζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας από το 1832 έως το 
1843, μέσα από το Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά.

Τέλος, ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ιδιομορφή για την πάντα προσε-
κτική ματιά τους σε όποιο βιβλίο «γεννιέται» στα χέρια τους.

Πέπη Γαβαλά
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ΠΡΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε το δεύτερο τόμο του αναλυτικού ευρετηρίου του αρ-
χείου Δημητρίου Κ. Σαλβαρά. Τα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Λακωνίας έχουν ήδη μια μακρά 

παράδοση στη διάσωση και στην αξιοποίηση των ιδιωτικών αρχείων. Υπενθυμίζουμε ότι 
ήδη από το 1993 και στο Συνέδριο Αρχειονομίας που είχαν οργανώσει τα ΓΑΚ - Αρχεία 
Ν. Λακωνίας είχε τονιστεί ιδιαίτερα από τον καθηγητή Βασίλη Κρεμμυδά η σημασία των 
ιδιωτικών αρχείων για την Πελοποννησιακή ιστορία. Δεδομένης μάλιστα της σημασίας 
της Πελοποννήσου για την ελληνική ιστορία και ιδιαιτέρως του Ν. Λακωνίας, η σημασία 
τέτοιων αρχείων καθίσταται προφανής αφού επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση της 
ιστορίας των οικογενειών και, μέσω αυτής, της κοινωνικής ιστορίας. 

Τα οικογενειακά αρχεία έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευ-
ταία χρόνια και μας έχουν προσφέρει πολλά για την κατανόηση των κοινωνιών τόσο στις 
πόλεις όσο, αν και λιγότερο, στην ύπαιθρο. Η παρούσα έκδοση θα γίνει γρήγορα ευπρόσ-
δεκτη τόσο από τους ειδικούς ερευνητές αλλά και από όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια 
πιο προσωπική άποψη για την ιστορία της Λακωνίας και τη σημασία των οικογενειών της 
στη νεότερη ιστορία μας.

Νίκος Καραπιδάκης
Πρόεδρος της Εφορείας των ΓΑΚ

Το Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Σπάρτης με χαρά, αλλά και υπερηφάνια, σας παρουσιάζει το 

δεύτερο τόμο του «Αναλυτικού Ευρετηρίου του Αρχείου Δ.Κ. Σαλ-
βαρά 1832-1843 (Από το Μυστρά στη Σπάρτη)». Η έκδοση αυτή 
φωτίζει πολλές πτυχές της τοπικής μας ιστορίας και όχι μόνον. Θα 
είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, τόσο για τους ειδικούς, όσο και για το 
ευρύ κοινό. Η προσπάθεια του Νομικού Προσώπου είναι να κάνει 
ουσιαστικές παρεμβάσεις στον πολιτισμό. Αυτή η έκδοση δικαιώ-
νει τους στόχους μας και υποσχόμαστε ότι η προσπάθειά μας θα 
συνεχιστεί.

Μάριος Τζωρτζάκης
Πρόεδρος Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Δήμου Σπάρτης



Εικ. 1. Μέλη της οικογενείας Σαλβαρά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών Β΄ τόμος του αναλυτικού ευρετηρίου του Ιδιωτικού Αρχείου Δημητρίου Κ. 
Σαλβαρά περιλαμβάνει 996 έγγραφα της περιόδου 1832-1843, ταξινομημένα σε 12 

φακέλους (α/α 6-17). Η αρίθμηση των εγγράφων και των φακέλων αποτελεί συνέχεια του 
πρώτου τόμου, ο οποίος περιλάμβανε 636 έγγραφα της περιόδου 1709-18311 ταξινομη-
μένα σε πέντε φακέλους (α/α 1-5). Οι δύο τόμοι λοιπόν περιλαμβάνουν συνολικά 17 φακέ-
λους που περιέχουν περιλήψεις 1.632 εγγράφων. Για την ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό 
οι παραπομπές δίνονται σε επίπεδο φακέλου και εγγράφου.

Χρονικά όρια
Το έτος 1832 σηματοδοτεί μια νέα εποχή του νεοελληνικού κράτους, όταν με το Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου στις 13 Φεβρουαρίου 1832 οι εκπρόσωποι των Δυνάμεων, επι-
καλούμενοι την εξουσιοδότηση που είχαν από το ελληνικό έθνος, αποφάσισαν να προ-
σφέρουν το στέμμα στον πρίγκιπα Όθωνα, δευτερότοκο γιο του βασιλιά Λουδοβίκου Α΄ 
της Βαυαρίας2. Η Βασιλεία του Όθωνα, που άρχεται με την άφιξή του στο Ναύπλιο στις 
30.1.1833, ανακόπτεται με την παραχώρηση Συντάγματος ως αποτέλεσμα της εξέγερσης 
της 3.9.1843, μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ελληνικού Κράτους στην Αθήνα 
(1833)3. Στο Ιδιωτικό Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά αρχίζουν να εμφανίζονται επιστολές και δημό-
σια έγγραφα από την Αθήνα μετά το 1834: κυρίως προέρχονται από τον Αναγνώστη Ζα-
φειρόπουλο, σύγγαμβρο του Αντώνη Σαλβαρά, και τον αδελφό του Ιωάννη Ζαφειρόπου-
λο, οι οποίοι εργάζονται και συναλλάσσονται με τη δημόσια διοίκηση. Και η Παναγιωτίτσα 
Σαλβαρίτσα, όμως, αδελφή του Αντώνη Σαλβαρά, διαμένει αρκετό καιρό στην Αθήνα4. 

Τα στοιχεία πάντως που προκύπτουν από τα έγγραφα του Αρχείου είναι πολυποίκιλα.

Ιστορικά γεγονότα 
Η ιστορικότητα των πληροφοριών που προκύπτουν από το Αρχείο είναι εμφανής. Πρό-
κειται όμως για την καθημερινότητα εκείνης της εποχής, που καταγράφεται σε επιστολές, 
τεφτέρια και σημειώματα.

Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος (1832-1843), που ξεδιπλώνεται, περιλαμβάνει, 
εκτός από την αναδιοργάνωση του νεοελληνικού Κράτους από τους Βαυαρούς, και την 
τομή στην ιστορία της Λακεδαίμονας, καθώς είναι η εποχή κατά την οποία δημιουργεί-

1 Πέπης Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, Αναλυτικό Ευρετήριο, τόμος Α΄ (1709-1831), ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού 
Λακωνίας, -3-, Σπάρτη 2001.

2 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 3ος τόμος,(1821-1832), Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ. 264-266.
3 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, 4ος τόμος,(1833-1871), Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ. 18-19.
4 Η Αθήνα εκείνη την εποχή έχει πλήθος προβλημάτων: έλλειψη κατοικήσιμων σπιτιών, ακρίβεια τροφίμων κ.λπ. (α/α εγ-

γράφου 8,122).
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ται η Νέα Σπάρτη, αφήνοντας πίσω έναν «παραπονεμένο» Μυστρά, που «ήλπιζε» πως θα 
αποτελούσε το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής αυτή τη νέα εποχή. Η δημι-
ουργία της Νέας Σπάρτης αλλάζει τα «κατεστημένα» και τα «κεκτημένα» των κατοίκων 
του Μυστρά5. Η Νέα Σπάρτη είναι πλέον η νέα πρωτεύουσα του νομού, ενός από τους 10 
νομούς του νεοελληνικού Κράτους, που καθιερώθηκαν την εποχή αυτή. Οι δέκα νομοί 
διαιρέθηκαν σε 47 επαρχίες, που διοικούνταν από το Νομάρχη και τον Έπαρχο αντίστοι-
χα. Από το 1836 προέκυψε νέο σύστημα περιφερειακής διοίκησης, με υποδιαίρεση των 
νομών σε 30 διοικήσεις και σε 19 υποδιοικήσεις. Οι Διοικητές είχαν αντίστοιχες αρμοδιό-
τητες με τους Νομάρχες6.

Η αλληλογραφία ανάμεσα στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη και στο γαμπρό του Αντώνη 
Σαλβαρά περιγράφει με λεπτομέρειες όλη την ταραγμένη περίοδο της «Δ΄ κατά συνέχεια 
Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως», στην Πρόνοια του Ναυπλίου, την περίοδο από 14 
Ιουλίου έως 10 Αυγούστου του 1832, κατά την οποία εκδόθηκαν ψηφίσματα αναγνώρι-
σης και επικύρωσης της εκλογής του Όθωνα στη θέση του Βασιλιά των Ελλήνων και κα-
τάργησης του σώματος της Γερουσίας. Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης ήταν ένας από τους 
πληρεξούσιους, που έλαβαν μέρος στην Εθνοσυνέλευση αυτή. Μετά τη διενέργεια 14 
συνεδριάσεων η Εθνοσυνέλευση διαλύθηκε ύστερα από επεισόδια με στρατιώτες. Αυτά 
ακριβώς τα «ανώμαλα νέα» –η διαταραγμένη κατάσταση, η σύγχυση, η βία, η λεηλασία, 
η αδυναμία της κεντρικής εξουσίας και η δυσπιστία στα κόμματα– περιγράφονται από 
τον ίδιο τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη στο γαμπρό του, Αντώνη Σαλβαρά, στο Μυστρά. 
Αναλυτικά περιγράφει πώς οι στρατιώτες του Κριεζιώτη εμπόδισαν τη Συνέλευση για 7 
ημέρες και έκοψαν το νερό. Πως τελικά συνεδρίασαν και υπέγραψαν την πρόσκληση του 
Βασιλέως της Ελλάδος και τα ευχαριστήρια έγγραφά τους προς τις Συμμάχους Δυνάμεις. 
Ακόμη πως «Ο Καρατάσιος ήταν στην Κόρινθο και έβαλε εις την Λαύκα, του αντιστρά-
τηγου το χωρίον, φωτιά και το έκαυσεν όλον»7, καθώς και ότι η Συνέλευση κατήργησε 
τη Γερουσία χωρίς τη θέληση των υπουργών, ενώ ο Γρίβας εκστράτευσε εναντίον του 
Κολοκοτρώνη προχωρώντας στην Τριπολιτσά8. Πραγματικά ενδεικτική της σύγχυσης 
που επικρατούσε στις εθνικές υποθέσεις ήταν η στάση της εθνικής Συνέλευσης στην 
Πρόνοια: αφού η ίδια διέλυσε τη Γερουσία, υποχρεώθηκε να διαλυθεί από τους απο-
γοητευμένους και ανυπότακτους στρατιωτικούς9. Όπως είναι φυσικό, η εμφύλια αυτή 
διαμάχη του 1832 επηρέασε την αναδιοργάνωση της χώρας, ενώ οι συνέπειές της είχαν 
επιπτώσεις στη διοίκηση, στην οικονομία και στην πολιτική ζωή. Η διαιρεμένη Κυβέρ-
νηση δημιουργούσε προβλήματα. Οι πληρεξούσιοι Κωλέττης, Μαυροκορδάτος και Ζαΐ-
μης παίζουν το ρόλο της εξουσίας, όπως αναδεικνύεται μέσα από την τακτοποίηση της 
υπόθεσης του Κων/νου Σαλβαρά στο Ναύπλιο10. Στη διαταραγμένη αυτή περίοδο της 
αναρχίας συμβαίνουν διάφορα περιστατικά μακριά από τους πρωταγωνιστές, στις μα-
κρινές επαρχίες. Το θέμα του εργαστηρίου για το οποίο διαφωνούν Γιατράκος και Αντώ-
νης Σαλβαράς δεν λύνεται. Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης, μιας και βρίσκεται στο Ναύπλιο, 
προσπαθεί να ενεργήσει, γράφοντας και στο Διοικητή. Η στάση της Κυβέρνησης ήταν 

5 α/α 9,59 και 9,60.
6 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, ό.π., σσ. 31-32.
7 Ο Τσάμης Καρατάσος έκαψε ολοσχερώς τη Λαύκα (Στυμφαλίας), το χωριό του αντιστράτηγου Π. Νοταρά, τον Ιούνιο 

του 1832.
8 α/α 6,65 και 6,41.
9 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός 1833-1881, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σσ. 22-24.

10 α/α 6,36 και 6,41 και 6,130.
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να υποχρεώσουν το Γιατράκο «να παραιτηθεί από τα δικαιώματα των ενοικιαστών, που 
κρατούσε αυθαίρετα», ενώ ζητούσαν και κατάλογο των ζημιών που ο στρατηγός Γ. Για- 
τράκος, μέσω του αδελφού του Λιάκου, τους έχει προκαλέσει, όμως η υπόθεση έληξε 
διαφορετικά. Η ανησυχία για τη διαταραγμένη ασφάλεια της χώρας διαφαίνεται επίσης 
μέσα από την ανησυχία του Τζωρτζάκη, καθώς ρωτά αν έχουν φροντίσει για την ασφά-
λεια του σπιτιού του στην Καστανιά. Μέσω της αλληλογραφίας πληροφορούμαστε και 
περί όλων των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν.

Αρκετά χρόνια αργότερα στο Αρχείο εμφανίζεται το πρόβλημα των Οθωμανών που 
έμειναν στα χωριά τους και βαφτίστηκαν χριστιανοί. Οι «νεοφώτιστοι» αυτοί κάτοικοι 
της Καστανιάς, «τέκνα του ποτέ Οθωμανού κατοίκου των Περιβολίων», οι οποίοι είχαν τα 
χαρακτηριστικά του Β. Διατάγματος 29.6/10.5/1836, συνέταξαν σχέδιο εγγράφου, με το 
οποίο υπέβαλαν, προς τη Γραμματεία επί των Οικονομικών της Επικρατείας, αποδεικτικά 
για χρήση της παραγ. 7 του Διατάγματος. Με το ένα αποδεικτικό, από τη Γραμματεία, δη-
λώνονταν τα ακίνητα κτήματά τους στο Δήμο Πελλάνης (Γεωργίτσιον), με το δεύτερο ο 
Δήμαρχος δήλωνε τη διαμονή τους και με το τρίτο το πότε δέχθηκαν το Ιερό Βάπτισμα. Η 
τραγική κατάστασή τους φαίνεται από την παράκλησή τους να τους περιθάλψουν αρκού-
ντως για να επιβιώσουν11. 

Την ανταμοιβή των στρατιωτικών από την Κυβέρνηση για τις υπηρεσίες τους δηλώνει 
η επιστολή του Π. Παπαχριστόπουλου (Λογκανίκος) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον ρωτάει αν ήρθε το «Γραμμάτιο της πιστώσεως διά τη γη των Φαλαγγιτών»12. Οι 
«Φαλαγγίτες», στους οποίους ανήκε ο Α. Σαλβαράς και προφανώς ο Π. Παπαχριστόπου-
λος, ήταν το σώμα των αξιωματικών που συστάθηκε από το Βασιλιά Όθωνα το 1835, στο 
οποίο κατατάχθηκαν «τιμής ένεκεν» οι οπλαρχηγοί του Αγώνα της Εθνεγερσίας, οι οποί-
οι δεν ήταν δυνατόν λόγω προαπαιτουμένων προσόντων να καταταχθούν στον τακτικό 
στρατό. Έλαβαν διάφορους βαθμούς από του ανθυπολοχαγού μέχρι του συνταγματάρχη 
και μισθοδοτούνταν από το δημόσιο Ταμείο, εκτός ορισμένων που τους παραχωρήθηκαν 
εθνικές γαίες. Ο σκοπός αυτής της παροχής ήταν να ενισχυθούν οικονομικά μερικοί από 
τους πρωταγωνιστές της επανάστασης του 1821. Η Φάλαγγα ήταν διαιρεμένη σε τετραρ-
χίες και σε κάθε μία από αυτές θα υπηρετούσε ένας με το βαθμό του λοχαγού (ισότιμος 
με συνταγματάρχη), ένας με το βαθμό του υπολοχαγού, δύο ανθυπολοχαγοί (ισότιμοι με 
ταγματάρχες), ένας σημαιοφόρος, τέσσερις επιλοχίες (ισότιμοι με λοχαγούς) και 54 δεκα-
νείς και φαλαγγίτες. Ο μηνιαίος μισθός του φαλαγγίτη ήταν 48 δραχμές και του ανθυπο-
λοχαγού ήταν 140 δραχμές. 

Νοοτροπίες 
Εκτός από πληροφορίες, απόψεις και αντιλήψεις για την ιστορική καθημερινότητα, μέσα 
από το Αρχείο αυτό προβάλλουν οι νοοτροπίες και οι συνήθειες της εποχής. Για παράδειγ-
μα, ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος από την Τρίπολη, σε επιστολή του προς το σύγγαμπρό του 
Αντώνη Σαλβαρά, το 1843, «προσκυνεί τα παιδιά και τα κορίτσια»13. Ο ίδιος είναι που αρκε-
τά χρόνια πριν, το 1837, διορισμένος στον Πύργο, ειρωνεύεται τον Αντώνη αναφέροντάς 
του την παροιμία «αλλοίμονον από εκείνον οπού λείπει από τον γάμον του», επειδή δεν 
τον ενημερώνει για κοινά οικονομικά τους θέματα. Γνώστης της ελληνικής πραγματικότη-

11 α/α 10,67.
12 α/α 12,15. Σταύρου Καπετανάκη, Αριστεία του 1821 σε Μανιάτες αγωνιστές, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 2008, σσ. 31-34.
13 α/α 10,19 και 11,69 και 17,19.
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τας ο Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος ορμηνεύει τον Αντώνη να μην ξεχάσει να πάρει «κανά 
ασκί καλό λάδι, μια οκά μετάξι, και καμιά κόφα πορτοκάλια για το Σούτσο», έναν ακόμη 
πληρεξούσιο, όταν θα πάει να τακτοποιήσει το θέμα με τη στρατιωτική του ανέλιξη.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η επιστολή της Ελένης [Κωνσταντίνου] από το Ναύπλιο 
προς τον Αντώνη Σαλβαρά στο Μυστρά, στην οποία τον παρακαλεί, με το θάρρος της πα-
λιάς φιλίας με το σύζυγό της, να μεσολαβήσει να επικυρωθεί το αποδεικτικό των πατρικών 
της κτημάτων από το βασιλικό επίτροπο για να ησυχάσει από την εκκρεμότητα αυτή. Γιατί 
«όταν είναι τα μέσα, γίνονται όλες οι δουλειαίς με ευκολία»14. 

Θέματα νοοτροπίας θίγει και η αλληλογραφία της αδελφής του Αντώνη Σαλβαρά, Πα-
ναγιωτίτσας, η οποία φαίνεται ότι συμπεριφέρεται αντισυμβατικά. Ο δεύτερος σύζυγός 
της, Αθανάσιος Νεοχωριτόπουλος, ο οποίος το 1843 εργάζεται στις Κιτριές, ζητάει από τον 
Αντώνη Σαλβαρά να τη συμβουλεύσει «να κρατάει τη γλώσσα της»15. Και στο παρελθόν 
έχει δημιουργήσει προβλήματα η Παναγιωτίτσα στο σπίτι της, ήδη το 1832 μάλωνε την 
οικογένειά της γιατί θεωρούσε ότι έβαλαν την κόρη της «δούλα» και αρνείτο να πάει να 
μείνει στο Μυστρά. Ακόμη και όταν έφθασε μέχρι τη Σπάρτη, δεν πήγε στο Μυστρά να 
τους δει.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γυναικείας νοοτροπίας της εποχής εκείνης, και όχι 
μόνο, είναι η αναφορά της Παναγιωτίτσας από το Ναύπλιο σε μια Ανατολίτισσα που «ξε-
χώνει» μάγια επ’ αμοιβή. Θεωρούσε ότι είχαν κάνει μάγια στον Αντώνη και στον Κωνστα-
ντή και στην αδελφή τους Άννα16.

Η εξασφάλιση της προίκας, γνωστό φαινόμενο της εποχής, συναντάται σε πολλά συμ-
βολαιογραφικά έγγραφα. Έτσι και στην περίπτωση της δαπανηθείσας προίκας της Αγγε-
λικής Τζωρτζάκη, που εκτιμάτο περίπου σε 30.000 ελληνικές αργυρές δραχμές. Κατά απαί-
τηση του πατέρα της Αναγ. Τζωρτζάκη, ο σύζυγός της Αντώνης Σαλβαράς υποθήκευσε 14 
αγρούς, αμπέλους, ελαιοπερίβολα και εργαστήριο17. 

Μία γνωστή πρακτική αξιοποίησης της περιουσίας φανερώνει η πώληση ενός ελαι-
ομουροπερίβολου στην Τριτζέλα, αφιέρωμα του μακαρίτη Παναγιώτη Δημάκη, που είχε 
τέσσερις ελιές και οκτώ μουριές «με το χωράφι του», αντί 350 γροσίων18 στους Κωνσταντί-
νο και Αντώνη Σαλβαρά με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης του Αγίου Σπυρί-
δωνος Τριτζέλας. Την πώληση διηνήργησαν οι επίτροποι και ενορίτες του ναού.

Και επειδή η ζωή δεν έχει μόνο υπολογισμούς, λαδώματα και μάγια, σε μια χαρούμενη 
στιγμή ο Εμ. Λεώπουλος παρακαλεί τον Κων/νο Κοσμόπουλο, εκ μέρους του Ηλιόπουλου, 
να ζητήσει από το θείο του τον Αντώνη «να του δώσει το κοντογούνι με τα χρυσάφια που 
φορεί για να χρησιμεύσει στο καρναβάλι» και μετά θα του το επιστρέψει19.

Από το Μυστρά στη Σπάρτη
Στο Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά δημόσια έγγραφα αρχίζουν να εμφανίζονται δηλώνοντας προ-
έλευση «Σπάρτη» από το 1833, ενώ ιδιωτικά έγγραφα, επιστολές, συμφωνητικά κ.λπ. από 
το 1834.

14 α/α 11,22.
15 α/α 17,08.
16 α/α 6,11.
17 α/α 16,18.
18 α/α 6,49.
19 α/α 9,06.
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Η περιοχή δημιουργίας της Νέας Σπάρτης επιλέχθηκε με βάση ιστορικά, τοπογραφικά, 
αλλά και πολιτικά κριτήρια, αψηφώντας άλλα σοβαρότερα, όπως το ελώδες έδαφος και 
το υγρό κλίμα. Η εκ θεμελίων οργάνωση της νέας πόλης αποτέλεσε την προτεραιότητα 
της Βαυαρικής Αντιβασιλείας, κυρίως λόγω της εξασφάλισης της συσπείρωσης του ντόπι-
ου πληθυσμού και της άμβλυνσης των αντιδράσεων προς τη Βαυαρική εξουσία20. Με το 
«Εν Ναυπλίω» Διάταγμα - Απόφαση της Βαυαρικής Αντιβασιλείας της 20 8βρίου/1 9βρίου 
1834 καθοριζόταν έκταση 600 στρεμμάτων γης «εις οικοδομήν της νέας πόλεως» και η 
διαίρεσή τους σε 3 κλάσεις «κατ΄έκτασιν, θέσιν και αξίαν» με δωρεάν παραχώρησή τους 
στους «μετοικήσαντας» στη νέα πόλη κατοίκους του Μυστρά, ενώ οι υποχρεώσεις τους 
καθορίζονταν από επιτροπή. Ορίστηκαν τρεις κλάσεις οικοπέδων, ανάλογα με το εμβαδό 
τους, 580 τ.μ. η πρώτη, 750 τ.μ. η δεύτερη και 920 τ.μ. η τρίτη. Κάθε Μυστριώτης μπορού-
σε να επιλέξει ένα οικόπεδο «κατά την εις ην ανήκει κλάσιν» μετά την εγκατάλειψη από 
αυτόν της ιδιοκτησίας του στο Μυστρά, έχοντας την υποχρέωση να ανεγείρει οικοδομή. 

Η διαίρεση των οικοπέδων σε κλάσεις έγινε από τον πληρεξούσιο της Γραμματείας 
των Οικονομικών και η διανομή τους «υπό την επιτήρησιν του Νομάρχου, του οικονομι-
κού εφόρου και του γεωμέτρου». Η επιτήρηση της οικοδομής του καθενός γινόταν από 
επιτροπή «προεδρεύοντος του Νομάρχου», από τους προεστώτας των κατοίκων και έναν 
αρχιτέκτονα. Η προσπάθεια της οικιστικής θεμελίωσης της Νέας Σπάρτης έφερε αποτε-
λέσματα από το 1839, όταν πολλοί, από αυτούς που είχαν λάβει οικόπεδα, είχαν ήδη οι-
κοδομήσει21. 

Οι αρνητικές πάντως αντιδράσεις από τους Μυστριώτες ήταν αναμενόμενες, αφού 
είχαν επενδύσει στο Μυστρά, όπου πλέον τα κτήματά τους έχασαν την αξία τους. Για το 
λόγο αυτό ζητούσαν αποζημιώσεις.

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε και με τη διεξαγωγή της αγοράς στη Σπάρτη ή στο Μυ-
στρά. Το θέμα της διενέργειας της αγοράς και στη Σπάρτη υπήρξε σχεδόν από της συστά-
σεώς της ένα από τα βασικότερα θέματα της οικιστικής της θεμελίωσης και ανάπτυξης, 
αφού μετά τη μετάθεση της αγοράς στη νέα πόλη «εθεμελιώθησαν υπέρ τας 55 οικίας, αι 
πλείσται εις κατάστασιν να κατοικηθώσιν»22.

Λόγω των αντιδράσεων από τους Μυστριώτες, η αγορά δεν θα έπρεπε να συμπίπτει 
με αυτή του Μυστρά, για την οποία, τουλάχιστον στην αρχή, δεν υπήρχε σχέδιο κατάργη-
σης. Υπήρχαν, όμως, και διαφορετικές απόψεις, όπως αυτή του Δαλωνά, υπομοίραρχου 
στη Σπάρτη, σύμφωνα με την οποία επισημαινόταν η ανάγκη της διεξαγωγής της αγοράς 
στη Σπάρτη και όχι εναλλάξ, και στο Μυστρά, επειδή υπήρχε κίνδυνος, «όσοι συνοικού-
σιν» στη Σπάρτη «ήδη αναβαίνοντες υπέρ τους 400 ανθρώπους κατά το παρόν» να την 
εγκαταλείψουν, αν δεν ρυθμιζόταν το θέμα της αγοράς. Με αυτή τη ρύθμιση ήλπιζε ότι 
«εντός ολίγου θέλομεν έχει εσχηματισμένην πόλιν με διακοσίας οικίας». Το θέμα της αγο-
ράς προκύπτει και μέσα από το Αρχείο. Από το 1835 πάντως ο Σταύρος Κατσαούνης (α/α 
εγγράφου 9,59), ενώ συμφωνεί να νοικιάσει το εργαστήρι των Σαλβαραίων στο Μυστρά 
στο Αλετροπάζαρο, διατυπώνει την επιφύλαξή του στο σχετικό συμφωνητικό πως αν σχη-

20 Ντίνας Ντουβή, «Το σχέδιο Stauffert για τη Σπάρτη. Επιπτώσεις στην ανάπτυξη και συγκρότηση του αστικού χώρου», 
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Νέες πόλεις πάνω σε παλιές. Το Παράδειγμα της Σπάρτης», Σπάρτη 1994, ΤΕΕ, Δήμος Σπάρτης 
και ICOMOS, σσ. 130-131.

21 Σπύρου Δημ. Λουκάτου, «Η πολεοδομική και οικιστική θεμελίωση, διαμόρφωση και ανάπτυξη των πόλεων του νομού 
Λακωνίας και προβλήματα κατά την πραγματοποίησή τους – πρώτη πεντηκονταετία του ελεύθερου βίου της», Λακωνικαί Σπου-
δαί, περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, τόμος 14ος, εν Αθήναις 1998, σ. 376.

22 Σπύρου Δημ. Λουκάτου, ό.π., σ. 377.
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ματιστεί η αγορά στη Σπάρτη θα είναι ελεύθερος να μεταβεί στην εκεί αγορά. Η διενέρ-
γεια αγοράς και συναλλαγών και στη Νέα Σπάρτη καθορίστηκε με διάταγμα του Όθωνα 
το 1837 (εν Αθήναις 5/17 Ιουνίου 1837)23, ενώ λύθηκε οριστικά αργότερα στις 14.10.1856, 
επίσης με διάταγμα.

Το 1838, ο Σπυρίδος Κρητικός από το Δουραλή σε επιστολή24 του προς τον κουμπάρο 
του, Αντώνη Σαλβαρά, στο Μυστρά αναφέρει ότι δεν πήγαν στο προηγούμενο παζάρι στο 
Μυστρά, αλλά τώρα που θα γίνει στη Σπάρτη έχουνε συνεννοηθεί με τον Καρτερούλη να 
μεταφέρει το βαμπάκι στη Σπάρτη.

Σύμφωνα με το Σπύρο Λουκάτο25, χαρακτηριστική των κερδοσκοπικών επιδιώξεων 
πολλών Μυστριωτών είναι και η μαρτυρία άλλων συμπατριωτών τους, σύμφωνα με την 
οποία «μη έχοντες πού την κεφαλήν κλίναι» στο Μυστρά πήγαν στη Σπάρτη και «κατέκτη-
σαν την οδόν Όθωνος άπασαν καταλαβόντες εκατέρου αυτών ανά 5 και 6 οικόπεδα και 
αντί οικιών ωκοδόμησαν εργαστήρια, εκ των υπερόγκων ενοικίων των οποίων επί 20ετίαν 
όλην υπερεπλούτισαν…».

Η οικογένεια Σαλβαρά
Πλήθος ανθρώπων, συγγενών και γνωστών, της οικογένειας Σαλβαρά εμπλέκονται στο 
ιδιωτικό αυτό Αρχείο. Κτηματίες, έμποροι, υπάλληλοι της Διοίκησης στην πλειονότητά 
τους. Για τους περισσότερους από αυτούς, ήδη από το 183126, ο Ν.Γ. Παγκαλάκης, απε-
σταλμένος του Βιάρου Καποδίστρια στη Λακωνία, εκφέρει την προσωπική του εκτίμηση 
και άποψη, ιδιαίτερα αρνητική για τους περισσότερους. Έτσι διασώζεται η άποψή του για 
τον Ν. Μπούκουρα, Διοικητή Λακεδαίμονος, για τους Γιατρακαίους, τον Εμμ. Μελετόπου-
λο, τον Κόκκορη, τον Βούρβαχη, τον Κορφιωτάκη και το γιο του Νικόλαο, τον Αναγνώ-
στη Κοκκώνη, τον Παρθενόπουλο, τον Γ. Χαρτουλάρη, τον Π. Παπαθεοδωρόπουλο, τον Π. 
Παπαχριστόπουλο, τους Εμμ. και Π. Αλεξανδράκη, τον Εμμ. Καφεντζόπουλο, τον Εμμ. Οι-
κονομόπουλο, τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη, τον Αναγνώστη Κοπανίτσα, τους Νικ. και Μιχ. 
Κρεββατά, τους Ν. και Δ. Σαλταφέρο, τον Ι. Κυρούση, τον Δ. Μανουσάκη, τον Αναγνώστη 
Γραμματικάκη κ.ά.

Η περαιτέρω αναλυτική ευρετηρίαση των εγγράφων του ιδιωτικού Αρχείου Δ.Κ. Σαλ-
βαρά προσκομίζει στοιχεία και πληροφορίες για τις οικογένειες Σαλβαρά και Τζωρτζάκη, 
κυρίως εμποροκτηματίες, και τους οικογενειακούς δεσμούς τους, διορθώνοντας και τα 
όποια λάθη του Α’ τόμου του Ευρετηρίου του Αρχείου Δ.Κ. Σαλβαρά.

Ο Παναγιώτης (Αναγνώστης) Σαλβαράς27 είχε δύο αγόρια: τον Κωνσταντή και τον 
Αντώνη, και τρία κορίτσια: την Παναγιωτίτσα, την Κανελίτσα και την Άννα 28. 

23 Σπύρου Δημ. Λουκάτου, ό.π., σ. 359.
24 α/α 12,62.
25 Σπύρου Δημ. Λουκάτου, ό.π., σ. 387.
26 «Οι λεγόμενοι σημαντικοί της επαρχίας ταύτης είναι όλοι σχεδόν χαμερπείς και ουτιδανοί. Διά τους τοιούτους ισχυρότατος 

χαλινός είναι η αμεροληψία εκ μέρους των αντιπροσώπων της Σεβαστής Κυβερνήσεως...», Επιστολή Ν.Γ. Παγκαλάκη προς τον «Εκλα-
μπρότατον Κόμητα Βιάρον Α. Καποδίστριαν», Μισθράς 28.03.1831 (Γ.Α.Κ. – Φ221, Βλαχ.), Ηλία Παπαθανασόπουλου, «Το «Κατηγο-
ρώ ενός Κυβερνητικού Υπαλλήλου», Λακωνικά, τ. 20, Μάρτιος-Απρίλιος 1967, σσ. 53-56.

27 Βασίλη Κρεμμυδά, Το καριοφίλι και το γρόσι, Ιστορικό Αρχείο - Πολιτιστική Συμβολή Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
Αθήνα 2004, σσ. 25-36.

28 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 36-55.
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Ο Κωνσταντής Σαλβαράς29 γεννήθηκε το 1879, δεν έκανε οικογένεια και μάλλον δεν 
παντρεύτηκε ποτέ, πέθανε στις 15.6.1836, σε ηλικία 47 ετών.

Στη Διαθήκη του, που υπαγόρευσε στο Συμβολαιογραφούντα Ειρηνοδίκη Σπάρτης 
Σ. Παρθενόπουλο, μεταβίβασε την περιουσία του στον αδελφό του Αντώνιο και του πα-
ρήγγειλε να χαρίσει σε κάθε μία από τις αδελφές του, Παναγιωτίτσα, Κανελίτσα και Άννα, 
από 300 δραχμές. Στη Διαθήκη εξηγούσε επίσης την υπόθεση της χρεωστικής ομολογίας 
2.000 γροσίων που κρατούσε ο γαμβρός του Μήτρος Σαλταφέρος, δηλώνοντας πως δεν 
έχει ισχύ, γιατί μπορεί να αγόρασε στην Κων/πολη σίδερο, που στάλθηκε εδώ με τον ανη-
ψιό του Μαλτζινιώτη, αλλά το εμπόδισε ο ίδιος ο Μήτρος, γιατί «εφάνη η επανάσταση». 
Τα χρήματα όμως του τα έδωσε ο Κων/νος και έχει αποδεικτικό. Ζητάει ακόμη να κάνει ο 
Αντώνης αυτού και της μητρός 3 συλλείτουργα, να συνεισφέρει στο δημοτικό σχολείο 100 
δραχμές, κι όταν επιδιορθωθεί ο Αη-Σπυρίδωνας να συνεισφέρει για να διαφυλαχθεί το 
όνομά τους ως κτίτορες. Τέλος ζητάει από τον Αντώνη να πράξει τα δέοντα.

Υπάρχει επίσης και απόδειξη, την οποία υπογράφει ο εφημέριος αρχιμανδρίτης Δα-
μασκηνός30, ότι ο μακαρίτης Κωνσταντής Σαλβαράς πλήρωσε για τον ενταφιασμό του, 
ημέρα Κυριακή 15.6.1836. 

Ο Αντώνης και η Αγγελική Σαλβαρά31. Ο Αντώνης Σαλβαράς παντρεύτηκε το 1830 
την Αγγελικούλα Αναγνώστη Τζωρτζάκη, και το 1831 απέκτησαν την Πολυτίμη (Πόλυ)32, 
το 1833 (μετά το Μάρτιο) την Καλλιόπη33, το 1835 τον Περικλή, το 1837 (μετά τον Ιούλιο) 
τον Κωνσταντίνο34, το 1840 την Αννιώ, το 1844 το Βελισσάριο και το 1847 τη Γαρουφαλιά. 
(εικ. 6)

Ο Αντώνης Σαλβαράς, που κατατάχθηκε αρχικά ως ανθυπολοχαγός της 7ης τάξης, με 
μηνιαίο μισθό 48 δρχ., της 11ης τετραρχίας της Β. Φάλαγγας Σπάρτης (με αντισυνταγματάρ-
χη το Ν. Ιατράκο), τιμήθηκε από το Βασιλέα Όθωνα με τον Αργυρό Σταυρό για την προσφο-
ρά του στον Ιερό Αγώνα35, όπως συνέβη και με όλους τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς 
και στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων, που είχαν λάβει μέρος στην Επανάσταση. Ο Α. Σαλ-
βαράς από τον Ιούνιο του 1836 προβιβάστηκε σε λοχαγό επιλοχία με μισθό δεκανέα της 
Φάλαγγας. Λόγω της ένταξής του στο Σώμα των Φαλαγγιτών από 15.11.1835 έως 1.7.1838, 
έλαβε «εις γην προικοδότησιν κατά τους όρους του από 1.1.1838 Νόμου»36. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι το 1839 ο Α. Σαλβαράς δίνει και φαρμακευτικές συμβουλές37. 

29 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 37-40. Πρβλ. α/α 11,35.
30 α/α 10,55.
31 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 42-52.
32 α/α 6,11 και 6,65.
33 α/α 7,23 και 7,32 και 7,83.
34 Η Αικατερίνη στέλνει στην Αγγελική μία «σκουφίτσα του δράκου» (α/α 12,19), ως αντίδωρο για τα πορτοκάλια που 

έστειλε η αδελφή της (α/α 11,43). Στο Δημοτολόγιο του Δήμου Σπαρτιατών υπάρχει η οικογενειακή μερίδα του Κωνσταντίνου 
Σαλβαρά του Αντωνίου, στην οποία δεν αναγράφεται χρονολογία γέννησης. Δηλώνεται όμως η σύζυγός του Μαριγώ Παναγιώτη 
Πετροπουλάκη από το Γύθειο, με χρονολογία γέννησης 1866, και τα παιδιά τους Αγγελική (05.02.1885 οικιακά - Μυστράς), Πα-
ναγιώτης (24.10.1889 δικηγόρος - Σπάρτη), Άννα (20.01.1892 οικιακά - Αθήναι), η οποία παντρεύτηκε τον Μιχαήλ Φουρίδη από 
την Πάνιτσα, Πολυτίμη (08.11.1897 οικιακά - Η.Π.Α.), Γαρυφαλιά (25.12.1899 οικιακά - Καλάμαι), η οποία παντρεύτηκε τον Σάλμαν 
από την Καλαμάτα, και Δημήτριος (21.02.1903 δικηγόρος - Μυστράς).

35 α/α 10,34.
36 α/α 12,43. 
37 α/α 13,40 και 13,44.
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Η Παναγιωτίτσα Παναγιώτη (Αναγνώστη) Σαλβαρά παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο το 
Γιώργη Αλεξανδρόπουλο38. Γι’ αυτό και η Παναγιωτίτσα υπογράφει στα γράμματά της και 
ως Γιώργενα Σαλβαρίτσα. Ο Γιώργης Αλεξανδρόπουλος πέθανε μετά το 1822. Μαζί του η 
Παναγιωτίτσα απέκτησε μόνο μία κόρη, την Αναστασούλα, περίπου το 1820. Σε δεύτερο 
γάμο, στο Ναύπλιο, η Παναγιωτίτσα παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Νεοχωριτόπουλο39, με 
τον οποίο είχε ταραγμένη σχέση. Πάντως το 1832 είχε ζητήσει με επιμονή να παντρευτεί 
κάποιον που τον έστειλε γι’ αυτό το λόγο στον αδελφό της, θεωρώντας ότι ήταν η μονα-
δική λύση στο πρόβλημα της συντήρησής της, υποσχόμενη να γυρίσει ίσως στο Μυστρά 
και απειλώντας ότι, αν δεν συμφωνήσει ο αδελφός της, θα φαρμακωθεί40. Πάντως, ενώ το 
1840 ακόμη δηλώνει «γυνή Γεωργίου Αλεξανδροπούλου», το 1843 δηλώνει «σύζυγος Αθ. 
Νεοχωριτοπούλου»41.

Η Παναγιωτίτσα δύο προβλήματα είχε συνεχώς, το ένα με την κόρη της, Αναστασούλα, 
και το άλλο με τα έξοδα και τα χρέη της. Συνήθως γκρίνιαζε που δεν φρόντιζαν την κόρη 
της και ευθύνονταν που τα έμπλεξε με τον «καφεντζή», που ισχυρίζεται ότι τον κρατούν 
με το ζόρι γιατί η μικρή ήταν έγκυος42. Και αργότερα, το 1840, κατηγορούσε τον «παλιο-
καφετζή», το γαμπρό της, που ταλαιπωρούσε το παιδί της. Ζητούσε από τον Αντώνη να 
πάρει την κόρη της στο σπίτι του, ως τη Λαμπρή, που θα πήγαινε και αυτή. Το 1842 πάντως 
η Αναστασούλα ήταν με τη μητέρα της στην Αθήνα. 

Στα περισσότερα γράμματά της, από όπου και αν βρισκόταν, Αθήνα, Τρίπολη, Ναύ-
πλιο, ακόμα και στη Σπάρτη, παρακαλούσε για χρήματα, τονίζοντας ότι είναι από τα δικά 
της, για το νοίκι, για τα έξοδα του δρόμου, τα αγώγια, για την ασθένεια43 κ.λπ.

Είναι γεγονός πως για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Παναγιωτίτσα ήταν υπερ-
βολικά «κινητική». Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το Αρχείο, το Μάρτιο 
του 1832 ήταν στο Ναύπλιο, όπως και τον Οκτώβριο του 1835. Τον Αύγουστο του 1836 τη 
βρίσκουμε στην Αθήνα, όπου προφανώς παρέμεινε και το έτος 1837. Το Δεκέμβριο του 
1838 είχε επιστρέψει στο Ναύπλιο, όπου τη βρίσκουμε και το Μάιο του 1839. Το Μάρτιο 
του 1840 ήταν ξανά στην Αθήνα, ενώ το καλοκαίρι (Ιούλιο) του ίδιου χρόνου βρισκόταν 
στη Σπάρτη και το Σεπτέμβριο στην Τρίπολη. Τον Απρίλιο του 1841, ίσως το Πάσχα, είχε 
πάει στους δικούς της στο Μυστρά. Το Μάιο του 1842 βρισκόταν πάλι στην Αθήνα, ενώ 
τον Αύγουστο του 1843 στη Σπάρτη και το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου στην Τρίπολη.

Η ΄Αννα Παναγιώτη (Αναγνώστη) Σαλβαρά παντρεύτηκε το 1823 με τον επιχειρη-
ματία Δημήτριο Χατζή Σαλταφέρο και ζούσε στο Ναύπλιο44. Η Άννα πέθανε το 1837. Το 
ελαιοπερίβολό της στη θέση Πακωτά (Παρόρι), κληρονόμησαν ο Αντώνης, η Κανελίτσα 
και η Παναγιωτίτσα.

 Η Κανελίτσα Παναγιώτη (Αναγνώστη) Σαλβαρά παντρεύτηκε με τον Αναγνώστη 
Κοσμόπουλο, πριν από το 1819. Συνήθως αναφέρεται στο Αρχείο ως Αναγνώστενα ή 
Αναγνώστενα Κοσμάκενα. Αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ζητούσε συχνά βο-

38 Ο Γιώργης είχε δύο τουλάχιστον ακόμη αδέλφια, τον Θεόδωρο και τον Δημήτριο Αλεξανδρόπουλο (α/α 11,67).
39 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 53-60.
40 α/α 6,16.
41 α/α 15,13 και 17,12.
42 α/α 9,58 και 14,14 και 16,13.
43 α/α 11,67 και 14,14 και 14,30.
44 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 53-60. Πρβλ. α/α 9,30 και 17,12.
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ήθεια, π.χ. το 1833 παρακαλούσε τον Αντώνη να βάλει τον Αναγνώστη στο μαγαζί για 
να του δουλέψει. Έκανε ένα γιο, τον Κωνσταντίνο. Είναι η μόνη αδελφή που έμενε στο 
Μυστρά και όσοι επισκέπτονταν την οικογένεια τη μνημονεύουν ιδιαίτερα. Η Κανελίτσα 
εμφανίζεται ως χήρα το 1839. Θα πρέπει να χήρεψε μεταξύ 16.3. και 30.8.183945.

Η Πολυτίμη Σαλβαρά και ο Σαράντος Κυρούσης. Η Πολυτίμη Σαλβαρά, πρώτη θυγα-
τέρα του Αντώνη Σαλβαρά και της Αγγελικούλας Τζωρτζάκη, που γεννήθηκε το 1831 και 
πιθανώς πήρε το όνομα της εκ πατρός γιαγιάς της, παντρεύτηκε το Σαράντο Δ. Κυρούση 
πριν τα δεκατρία της χρόνια. Στην προγαμιαία δωρεά προς τη μέλλουσα σύζυγό του ο Κυ-
ρούσης προσέφερε φέσια, γεμενιά, τραχηλιές, γάντια, παπούτσια, μονόπετρο αδαμάντι-
νο δαχτυλίδι, αδαμάντινα σκουλαρίκια, χρυσή καδένα, χρυσό ωρολόγιο, και άλλα πολλά 
δώρα46. 

Η Αναστασούλα Γεωργίου Αλεξανδροπούλου ήταν κόρη της Παναγιωτίτσας Σαλβα-
ρίτσας, γεννημένη περίπου στα 1820. Διαβλέπουμε ότι μέχρι το 1832 ζούσε στο Μυστρά 
με τους θείους της47, ενώ η μητέρα της τακτικά της έστελνε διάφορα πράγματα από το 
Ναύπλιο. Η μητέρα της, Παναγιωτίτσα, θεωρούσε ότι στο Μυστρά οι συγγενείς φέρονταν 
στην κόρη της ως «δούλα»48.

Δυο χρόνια αργότερα τα αδέλφια του πατέρα της και της μάνας της προσπάθησαν 
να την παντρέψουν και μάλιστα να την καλοπαντρέψουν. Έτσι λοιπόν οι Δημήτριος και 
Θεόδωρος Αλεξανδρόπουλοι και οι Κωνσταντής και Αντώνης Σαλβαραίοι συμφώνησαν 
να παντρέψουν την ανηψιά τους, Αναστασία, δίνοντάς της και ισχυρή προίκα, στην οποία 
θα βοηθούσαν και οι θείοι της Δημήτρης και Άννα Σαλταφέρου. Οι συγγενείς άρχισαν να 
ψάχνουν για τον κατάλληλο γαμπρό. Η επικοινωνία του Δημήτρη Σαλταφέρου και του 
Κωνσταντίνου Σαλβαρά από το Ναύπλιο με τον Δημήτρη Ιω. Σταυρόπουλο και τον Ανα-
στάσιο Σιγαλό από την Ύδρα είχε αυτόν ακριβώς το σκοπό, την πρόταση που έγινε στο 
Ναύπλιο από φίλους και συγγενείς για συνοικέσιο με την ανηψιά τους. Από την άλλη μεριά 
ο θείος της μικρής, Θ. Αλεξανδρόπουλος, ψάχνει για τον κατάλληλο γαμπρό στην Τρίπολη, 
προτείνοντας στους Σαλβαράδες δύο υποψήφιους, τον Ν. Μαμμουνά και τον Κωνσταντή 
Μπαχαρία. Και τους δύο τους συστήνει ένθερμα και ζητάει τη γνώμη τους. Εν τω μεταξύ 
όμως η δεκαπεντάχρονη Αναστασούλα φαίνεται πως δημιούργησε κάποια σχέση με πολ-
λά προβλήματα. Η μητέρα της τη συμβούλευε να καταφύγει σε συγγενείς, έως ότου έρθει 
η ίδια για να τη βοηθήσει να ξεφύγει από αυτόν, τον «παλιοκαφετζή», όπως τον αποκαλεί, 
που έχει μπλέξει και την ταλαιπωρεί και δεν της αξίζει49. 

Ο Αναγνώστης (Παναγιώτης) Τζωρτζάκης είναι ο πεθερός του Αντώνη Σαλβαρά και 
πατέρας της συζύγου του, Αγγελικούλας. Αρχικά είχε παντρευτεί τη Γαρουφαλίτσα Πι-
εράκη από τη Σίτσοβα και απέκτησαν την Αγγελικούλα, την Αικατερίνη, το Γεώργιο και 
τον Αριστείδη. Σε δεύτερο γάμο, μετά το θάνατο της πρώτης συζύγου του, παντρεύτηκε 
τη Μαρίτσα Δημητρακάκη και έκανε τη Δέσποινα, την Αφροδίτη, την Ευγενία και τον 

45 α/α 7,30 και 7,62 και 8,68 και 13,17 και 13,60.
46 Μυστράς, 4/16.12.1843 (α/α 17,20).
47 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σ. 58.
48 α/α 6,11. 
49 α/α 8,21 και 8,51 και 8,53 και 8,56 και 9,03 και 14,14.
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Κωνσταντίνο. Συμμετείχε ως Πληρεξούσιος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου το 1826 
καθώς και στη Δ΄κατά συνέχεια Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση το 1832.

Στα τέλη του 1833 και έως το 1834 διετέλεσε Ειρηνοδίκης στη Σπάρτη ενώ το 1837-
1838 υπήρξε Δήμαρχος Δήμου Καστορίου50. Είναι χαρακτηριστική η τρυφερότητα και η 
αγάπη που δείχνει στις επιστολές του, ιδιαίτερα για την κόρη του Αγγελική και την εγγονή 
του Πολυτίμη. Ποτέ δεν ξεχνά να στέλνει χαιρετισμούς ή να ρωτάει για την υγεία τους.

Η Γαρουφαλίτσα, πρώτη σύζυγος του Αναγνώστη Τζωρτζάκη, ήταν θυγατέρα του Γε-
ωργίου Πιεράκη και ανηψιά του Ιωάννη Πιεράκη από τη Σίτσοβα του Δήμου Αλαγονίας. 
Είχε αδελφές την Κανέλα, που παντρεύτηκε στη Βορδώνια τον Θεοφάνη Παχύγιαννη, την 
Ελένη, που παντρεύτηκε στη Βορδώνια τον Παρασκευά Καλομοίρη (ζώσαι το 1837), τη 
Βασίλω, που παντρεύτηκε επίσης στη Βορδώνια τον Κων/νο Στασινόπουλο ή Στασινά-
κη (αποθαμένη το 1837), και τη Δημήτρω, που παντρεύτηκε στη Σίτσοβα τον Καλαμαρά 
(αποθαμένη το 1837), με τον οποίο απέκτησε το Γεωργάκη Καλαμαρά51.

Στα 1837 ο κλινήρης πλέον στη Βορδώνια θείος τους, Ιωάννης Πιεράκης, ζήτησε να 
ταχτοποιήσει την περιουσία των ανηψιών του στη Σίτσοβα και στη Βορδώνια. Ο Γιαννά-
κης Πιεράκης φαίνεται ότι καταχράστηκε την περιουσία του αδερφού του μαζί με τους 
Παναγιώτη, Γεώργιο και Μελέτη Καλαμαρά52. 

Ο Γεώργιος Τζωρτζάκης ήταν γιος του Αναγνώστη Τζωρτζάκη, για τη μόρφωση του 
οποίου ο πατέρας του ενδιαφερόταν ιδιαίτερα ήδη από τα νεανικά του χρόνια53. 

Από το 1836 ο Γεώργιος ταξιδεύει συχνά προς την Αθήνα. Το 1836 ο Α. Ζαφειρόπου-
λος από την Τρίπολη ενημερώνει τον πεθερό του, Αναγνώστη Τζωρτζάκη, ότι ο Γεώργι-
ος έφτασε καλά και έγκαιρα για το σκοπό του ταξιδιού του παρά τους ανέμους, μέσω 
Ύδρας54. Και το 1837 ενημερώνει τον πεθερό του ότι ο Γεώργιος είναι καλά55, πιθανώς ο 
μικρός βρίσκεται στην Τρίπολη. 

Το 1839 πάντως ο Γ. Τζωρτζάκης είναι στην Αθήνα και τον Αύγουστο γράφει ο ίδιος 
στον πατέρα του, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου δανείζεται εκεί χρήματα από τον 
Κων/νο Ιατρό και ζητάει από τον πατέρα του να πληρώσει «εις διαταγήν του Κυρίου Κων-
σταντίνου Ιατρού μετά πέντε ημέρας, αφού η παρούσα μου συναλαγματική σάς παρουσι-
ασθή δρχ. 200, αντί άλλων τοσούτων τας οποίας ενταύθα παρά του ιδίου έλαβον»56.

Τρία χρόνια αργότερα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου πήγε σύμφωνα με τις πληροφορίες 
της οικογενείας για να σπουδάσει Νομικά57, και υπογράφει συναλλαγματική 300 φράγκων, 
στον Ιωάννη Κωλέττη στο Παρίσι, που θα τα πάρει από τον πατέρα του. Γνωρίζουμε, μέσω 
των πληροφοριών της οικογένειας, ότι ο Γεώργιος απεβίωσε από φυματίωση.

Η Αικατερίνη Αναγνώστη Τζωρτζάκη αρραβωνιάστηκε τον Αναγνώστη Ζαφειρό-
πουλο το 1831. Παντρεύτηκαν μάλλον τον Οκτώβριο του 1832. Η προετοιμασία του γά-
μου τους καταγράφεται αναλυτικά στο Αρχείο. Ήδη από τον Ιούλιο, που ο Αναγνώστης 

50 α/α 7,109 και 11,74.
51 α/α 11,07.
52 α/α 11,07 και 11,69 και 16,01.
53 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σ. 64.
54 α/α 10,85.
55 α/α 11,13.
56 α/α 13,50 και 13,66 και 13,68.
57 Πέπης Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, ό.π., σ. 14. α/α 16,32.
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Τζωρτζάκης βρίσκεται στο Ναύπλιο, ζητάει από τον Αντώνη Σαλβαρά να φροντίσει για 
την «εξοικονόμησιν των γάμων». Μία εβδομάδα πριν ο πατέρας της νύφης ειδοποιεί από 
την Καστανιά τον πρώτο γαμπρό του, Αντώνη Σαλβαρά, για το γάμο, όπως και την αδελφή 
του, «κυρία Αναγνώστενα» (Κανελίτσα Κοσμοπούλου). Ο Τζωρτζάκης εύχεται στο Σαλβα-
ρά «και στης κόρης του», Πολυτίμης. Τον παρακαλεί για διάφορα ψώνια, όπως 25 οκάδες 
ρύζι, 3 οκάδες ζάχαρη, 200 δράμια πιπέρι, 30 ποτήρια με ενοίκιο, το ασημικό από το Νι-
κολάκη, «να φέρη και η Αγγελική τα ένδεκά τους κουταλάκια του γλυκού ομοίως και το 
ροδόσταμνον», 15 μπουκάλια ροσόλια, ρούμι και ρακί. Ακόμη «Στον Καλογονιάτη έχω 
μία κασέλα πιάτα τα οποία του είχα ειπωμένα και με υποσχέθη να τα φέρει». Λίγο αργό-
τερα πάλι ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης από την Καστανιά ενημερώνει το γαμπρό του, στο 
Μυστρά, ότι στέλνει δύο ζώα και του ζητάει να φροντίσει «τα τζαρτζαβάτια ομοίως και 
λεημόνια». Ακόμα τον πληροφορεί ότι ο κύριος Ι. Κυρούσης τους δίνει όλα τα πιάτα, και 
να φροντίσει να τα πάρει, όπως και το ασημικό. Ακόμη να πάρουν «10 κουβαρίστρες τέλι 
ψεύτικον, τα γαητάνια που τους έχει αφήσει», «20 πήχες κορδέλλα μαβιά», τα μπουκάλια 
και «φέρε και 3 πλάκες σαπούνι μικρές για νίψιμο»58.

Ο Α. Ζαφειρόπουλος κατά την περίοδο 1832-1833 υπηρετούσε ως υπάλληλος στο Ζυ-
γοβίστι. Ένα χρόνο περίπου μετά το γάμο (το Νοέμβριο του 1833) διορίστηκε από την 
Αντιβασιλεία ως έπαρχος στη Λειβαδιά Ρούμελης. Στο τέλος του Φεβρουαρίου με αρχές 
Μαρτίου 1836 ο Αναγνώστης και η Κατερίνα Ζαφειρόπουλου, στην Τρίπολη, απέκτησαν 
γιο. Πλήθος αναφορών υπάρχουν γι’ αυτή τη γέννα, ενώ ο πυρετός παιδεύει την Κατερίνα, 
μετά τη γέννα, στα μέσα του Μαρτίου 183659. Ένα δεύτερο γιο, «δράκο» τον αναφέρουν 
(συχνή έκφραση για τα αγόρια), απέκτησε η Κατερίνα στις 15.6.1838, στην Τρίπολη. Είχε 
πάει εκεί και η Αγγελική Σαλβαρά, προφανώς για να βοηθήσει την αδερφή της60.

Τον Ιούλιο του 1837 ο Α. Ζαφειρόπουλος μετατέθηκε από την Τρίπολη στον Πύργο. Το 
Νοέμβριο του 1837 η Αικατερίνη Τζωρτζάκη ήταν στην Καστανιά με τον πατέρα τους και 
ένα χρόνο αργότερα ο Α. Ζαφειρόπουλος έφερε στον Πύργο τη γυναίκα του Κατερίνα και 
τα παιδιά του61.

Το 1843 η οικογένεια ίσως έχει και μία κόρη, τη Χαρίκλεια62.

Βασίλης Η. Δημητρακόπουλος (Τουρκοβασίλης). Στο αρχείο εμφανίζεται την περίο-
δο 1834-1838 ως γαμπρός του Α. Ζαφειρόπουλου.

Ευγενία Α. Τζωρτζάκη και Νικολόπουλος. Το ζευγάρι πρέπει να ζούσε στην Τρίπο-
λη63.

Δέσποινα Α. Τζωρτζάκη και Νικολός Κορφιωτάκης. Ο γάμος τους έγινε στα τέλη 
Νοεμβρίου του 1835. Ο Ν. Κορφιωτάκης το 1838 είναι Διοικητικός Ταμίας Λακεδαίμονος. 
Αργότερα το 1842 υπηρετεί στην Τρίπολη. Παρατηρούνται πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα 
σε αδερφές και σύγγαμπρους. Υπάρχουν όμως και έντονες αντιθέσεις, εντάσεις και εν-

58 α/α 6,65 και 6,131 και 6,132.
59 α/α 7,40 και 10,08 και 10,19 και 10,27 και 10,29.
60 Σύμφωνα με επιστολή του Βασίλη Δημητρακόπουλου, γαμπρού του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη), προς τον Αντώνη 

Σαλβαρά (α/α 12,39).
61 α/α 11,43 και 11,73 και 11,74.
62 α/α 17,19.
63 α/α 11,73.
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στάσεις. Σε επιστολή του ο Ν. Κορφιωτάκης από την Τρίπολη ενημερώνει τον Αντώνη ότι 
«η Πολυτίμη είναι καλά αφού της πέρασε ο πονοκέφαλος, που ήταν αποτέλεσμα της αρ-
ρώστειας που είχε στο Μυστρά» και στέλνει χαιρετίσματα από τη Δέσποινα, αδελφή της 
Αγγελικής και σύζυγο του Ν. Κορφιωτάκη, καθώς και από την ίδια την Πολυτίμη64.

Δίκτυο οικογενειακών σχέσεων
Εκτός από τα μέλη της στενής οικογένειας που εμφανίζονται στο Αρχείο υπάρχουν και 
μέλη της ευρύτερης οικογένειας, που κατά καιρούς εμφανίζονται με επιστολές, συναλλα-
γές, συμβολαιογραφικά έγγραφα κ.λπ.:   

– Ο Ηλίας Κουσκούρης, εξάδελφος του Αντώνη Σαλβαρά65. Σε επιστολή του από το 
Ναύπλιο προς τον εξάδελφό του Α. Σαλβαρά αναφέρει ότι πήγε να δει τα παιδιά του, αλλά 
εκεί τον βρήκε ο θάνατος της «Καλλιόπης», που τους έκανε απαρηγόρητους. Τον ενημε-
ρώνει ότι εκεί χασομερά λίγες μέρες για να σαραντίσει.

– Ο Π. Θεοφανόπουλος από τη Βορδώνια, επίσης εξάδελφος του Αντώνη Σαλβαρά66.
– Ο Αναστάσιος Σιγαλός, ένας ακόμη εξάδελφος του Αντώνη Σαλβαρά από την πλευ-

ρά της γυναίκας του, Αγγελικής, αφού θείος του είναι ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης67.
– Η Ιωάννενα, εξαδέλφη των Σαλβαραίων68. 
– Ο Δημητράκης, μάλλον εξάδελφος ή ανηψιός του Αντώνη Σαλβαρά, από την Αθήνα, 

ο οποίος εκφράζει την επιθυμία να τους γνωρίσει, ενώ παραπονείται πως δεν θυμούνται 
αυτόν και τον πατέρα του, τον Τζαννή. Στέλνει χαιρετισμούς στην εξαδέλφη Μαριγώ. Κι-
νείται ανάμεσα στην Αθήνα και την Τριέστη69.

– Οι αδελφοί Δημήτριος και Θοδωρής Αλέξανδρόπουλοι, από την Τρίπολη, αδελφοί 
του αποθανόντος γαμπρού των Σαλβαραίων Γιώργη Αλεξανδρόπουλου (πρώτου συζύ-
γου της Παναγιωτίτσας), και ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος70, παιδί ενός εκ των δύο, 
ανηψιός των Σαλβαραίων.

– Ο Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, συμπέθερος του Αντώνη Σαλβαρά, ως εξάδελφος του 
Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου71.

– Ο Αντώνης [Οικονομόπουλος], γαμπρός του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου72.
– Ο Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος, από την Ποταμιά, ανηψιός του Α. Τζωρτζάκη73.
– Ανηψιός (;) του Αντώνη Σαλβαρά καταγράφει τα έξοδά τους από τον Αύγουστο έως 

τον Οκτώβριο του 183674.

Δίκτυο κουμπάρων
Ιδιαίτερα χρήσιμο για την εποχή ήταν και το δίκτυο των κουμπάρων. Καταγράφονται αρ-
κετοί κουμπάροι75 με τους οποίους συναλλάσσεται η οικογένεια:

64 α/α 10,15 και 16,05.
65 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 60-61. Πρβλ. α/α 11,15 και 11,49 και 11,59.
66 α/α 13,07.
67 α/α 7,17 και 8,21και 8,56 και 16,09.
68 α/α 15,02.
69 α/α 11,11.
70 α/α 15,01.
71 α/α 12,29.
72 α/α 12,25.
73 α/α 6,85 και 6,95 και 6,127 και 6,128.
74 α/α 10,66 και 10,72.
75 α/α 6,19 και 7,25 και 10,28 και 10,41 και 12,04 και 12,24 και 12,52 και 13,61 και 16,15 και 16,23.
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– Ο Θ. Ζερβέας, ο Δημητράκης Μποΐνης, ο καπετάν Γιάννης Λαζάρου, ο Νικόλαος 
Αλεξάκος, ο Θ. Λιακάκος (Αρκασάδες), ο Α. Καρτερούλης (Βρυσεαί), ο Σπυρίδος Κρητικός 
(Δουραλή), ο Παρασκευάκος, ο Δημήτρης Ταλ[γγίνης], όλοι κουμπάροι του Αντώνη Σαλ-
βαρά.

– Ο Αναγνώστης Μπαρουξής, κουμπάρος του Αναγνώστη Τζωρτζάκη, και
– Ο Αποστολάκης, κουμπάρος του Ιωάννη Κορφιωτάκη.

Δίκτυο επιστατών στην υπηρεσία της οικογένειας
Ως επιστάτες αναφέρονται οι: 

– Α. Σακελαρίου, Βάρσοβα76 και
– Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος, Ποταμιά, ανηψιός του Α. Τζωρτζάκη77.
Σχέσεις και συναλλαγές με το Χαράλαμπο Καρτερούλη, το 1842, δείχνουν τον Καρτε-

ρούλη ως διαχειριστή οικονομικών θεμάτων του Α. Σαλβαρά78.

Άλλες σχέσεις
Μέσα από τα έγγραφα του Αρχείου προκύπτουν και πληροφορίες για άλλες οικογένει-
ες79, π.χ. οι Εμμ. Λεώπουλος και Ιωάννης Θ. Λεώπουλος, είναι αδέλφια. Ο πατέρας και γιος 
Ιωάννης Αναστασίου Κορφιωτάκης και Αναστάσιος Ιωάννου Κορφιωτάκης. Ο Εμμ. Οικο-
νόμου ήταν κουνιάδος του Εμμ. Τσούχλου. Ο Παύλος Στεφανάκος, από τη Σπάρτη, ήταν 
σύγγαμβρος του Παναγιώτη Μυλωνάκου, ιερέα από το Δουραλή. Επίσης ο Δ.Γ. Βουβό-
πουλος ήταν μάλλον το εμπορικό της περιοχής, όπου καταγράφονται τα χρέη από ψώνια. 
Δηλώνεται ότι το επώνυμο Χιώτης δίνεται το 1838 ως δηλωτικό του τόπου καταγωγής 
στον Αντώνη Χατζηπαναγιώτη. Το 1839 δηλώνονται τούρκικα ονόματα, οικογένειες και 
συγγένειες: «[…] Τζαλίκογλου (παπούς), μουσταφά χαβάζ Τζαλίκογλου», «Η μπέμα μολά 
διχατέρα του Ηλί εφέντη μοχτούς» κ.λπ. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε τους συχνούς 
δανεισμούς του αλόγου του Α. Σαλβαρά, προφανώς σπάνιου είδους μεταφοράς, κυρίως 
προς τον Κοπανίτσα.

Ασθένειες
Μέσα από τα έγγραφα προκύπτουν πολλές πληροφορίες για τις σχέσεις ανάμεσα στις 
οικογένειες, για τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάρεστα, όπως οι ασθένειές τους80. Συχνά 
τους απασχολεί η υγεία της Πολυτίμης Σαλβαρά. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 1832 ο 
Αναγνώστης Τζωρτζάκης, που βρίσκεται στο Ναύπλιο, ρωτάει για την υγεία της εγγονής 
του «Πόλυς». Το 1833 ο Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος, από τη Λειβαδιά ρωτάει τον πεθερό 
του για την ασθένεια της Πολυτίμης. Το 1842 ο Ν. Κορφιωτάκης από την Τρίπολη ενημε-
ρώνει τον Αντώνη Σαλβαρά ότι η Πολυτίμη είναι καλά αφού της πέρασε ο πονοκέφαλος, 
που ήταν αποτέλεσμα της αρρώστειας που είχε στο Μυστρά. Για την υγεία του Περικλή 
Α. Σαλβαρά ρωτάει και ο Α. Τζωρτζάκης και ο Α. Ζαφειρόπουλος το 1836. Τον Ιούνιο του 
1836 ο Α. Ζαφειρόπουλος ασθένησε από χολερική νόσο στην Αθήνα.

Ο Ιω. Ζαφειρόπουλος από την Τρίπολη αναφέρει σε επιστολή προς τον Αντώνη Σαλβα-

76 α/α 6,04.
77 α/α 6,85 και 6,95 και 6,127 και 6,128.
78 α/α 16,15.
79 α/α 8,75 και 9,06 και 12,11 και 13,17 και 14,18 και 16,25.
80 6,65 και 7,83 και 10,50 και 10,92 και 10,94 και 13,37 και 16,05 και 17,19.
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ρά στη Σπάρτη ότι η Χαρίκλεια, πιθανώς κόρη του Αναγνώστη, αδερφού του, και ανηψιά 
του Αντώνη, υπέφερε από φλόγωση του αριστερού ματιού, αλλά πάει καλύτερα. 

Ο γνωστός του Αντώνη Σαλβαρά, Γιώργος Λαμπρόπουλος, από το Μεσολόγγι, του 
αναφέρει το πρόβλημα του αδελφού του εδώ και πέντε χρόνια, «γαλλικόν πάθος» («του 
σχουλαμά του») και τον παρακαλεί να τον γιάνει με μία «ρετζέτα» του.

Ο Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος από τη Λειβαδιά ρωτάει τον πεθερό του Αναγνώστη 
Τζωρτζάκη για το Γιώργη, που έπεσε από το άλογο και κτύπησε.

Εορτές
Συχνά στο Αρχείο δίνονται και στοιχεία για τις γιορτές81, ειδικά όταν αυτές σημαίνουν και 
λήξη οικονομικών απαιτήσεων ή δίδονται ευχές.

Αναφέρονται, λοιπόν, οι εορτές ως χρονικά σημεία που ολοκληρώνονται οι υποχρε-
ώσεις των συναλλασσομένων, όπως: η Κυριακή της Βαϊοφόρου ή το Πανηγύρι του Μυ-
στρά.

Δίδονται και ευχές κυρίως για τις εορτές του Πάσχα. Τέτοιες ευχές ανταλλάσσουν οι 
αδελφές Αικατερίνη και Αγγελική, κόρες του Αναγνώστη Τζωρτζάκη, στις 26.3.1838. «Χρι-
στός Ανέστη» εύχεται ο Αθανάσιος Νεοχωριτόπουλος στους Σαλβαραίους στις 12.5.1843. 
Ενώ σε σημείωμά της η Α. Κοσμάκενα προς τον αδελφό της [Α. Σαλβαρά] στις 16.3.1839, 
τον παρακαλεί να της στείλει 30 δραχμές για «αυτές τις Άγιες ημέρες», επειδή δεν έχει ο 
σύζυγός της, Αναγνώστης, να πληρώσει τα παπούτσια της .

Προβλήματα
Μέσα από την καθημερινότητα του Αρχείου προκύπτουν και προβλήματα σχέσεων και 
εμπιστοσύνης, όπως για παράδειγμα:

– Σε επιστολή του ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης από το Ναύπλιο ζητάει από το γαμπρό 
του, Αντώνη Σαλβαρά, να φροντίσει «να λάβη τους παράδες του κρασιού», γιατί χρωστά 
στον Κυρούση και είναι καιρός να τον πληρώσει. Τον πληροφορεί ότι μαθαίνει ότι ο αδελ-
φός του ο Κωνσταντίνος συγχύστηκε για την αγορά του εργαστηρίου που έκανε ο Τζωρ-
τζάκης από τον αστυνόμο (Βούρβαχη). Του αναλύει την απορία του, τι τον πειράζει, αφού 
ο Αντώνης δεν είχε μετρητά και το αγόρασε ο Τζωρτζάκης και του λέει να πάρει μέτρα 
εναντίον του Κων/νου82. Καθώς και

– Ο Αντώνιος Σαλβαράς ισχυρίζεται σε σχετικές διεκδικήσεις ότι ο πατέρας του, όταν 
εγκαταλείφθηκαν τα σπίτια της Τριτζέλας, ως ανώτερος της Τριτζέλας (χωροπροεστώς), 
πλήρωνε στους Οθωμανούς ό,τι έπρεπε να πληρώνουν οι απόντες, γεγονός που καθι-
στούσε υποθηκευμένα τα κτίρια αυτά. Ένα από αυτά ήταν και το ερείπιον κτήμα του (θεί-
ου του) Γ. Σαλβαρά, που ο αντίδικος θεωρεί κτήμα του Μπανόπουλου. 

Προβλήματα καταγράφονται το 1832 και στις σχέσεις των Σαλβαραίων με τους Για-
τρακαίους (Γεώργιος Λιάκος και Π.) περί ιδιοκτησιών τους83.

Άλλες πληροφορίες
Πλήθος πληροφοριών της καθημερινότητας προκύπτουν μέσα από το Αρχείο για τα έργα, 
για τους οικοδόμους, για τα ρούχα και τα παπούτσια της εποχής, όπως και για τα προϊόντα:

81 α/α 9,59 και 12,19 και 13,17 και 17,08.
82 α/α 7,23.
83 α/α 6,36 και 6,37 και 6,53 και 7,46 και 7,47 και 7,49 και 7,50.
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Έργα
Σε συμβολαιογραφικό έγγραφο του Συμβολαιογράφου Σπάρτης Σταύρου Παρθενό-

πουλου, το Δεκέμβριο του 1838, αναφέρεται η κατασκευή «ενός μυλαύλακου από τη θέση 
του Ευρώτα, κάτω από τη Γέφυρα του Κοπάνου έως το όριο του Λαπατά έξι σπιθαμές πλά-
τος και το βάθος όπως το απαιτήσει η ρήση του νερού και να καθαρίσουν το χώμα έως το 
πρόσωπο του μαρμάρου» από τους Γεώργιο Μαχαίρα, Αθανάσιο Κανελλάκη και Αθανάσιο 
Γιάνναρη, γεωργούς, κατοίκους Βαμβακούς του Δήμου Οινούντος, για λογαριασμό του 
Αντώνη Σαλβαρά. Αναφέρεται και ο τρόπος πληρωμής. 

Σε άλλο έγγραφο αναφέρεται και η κατασκευή απανωλιθιού για το λιοτρίβι Σαλβαρά 
στον Παντελεήμονα. 

Ακόμα μαθαίνουμε ότι στο Μυστρά εργάζονται τόσο ρουμελιώτες κτίστες, όσο και 
λαγκαδινοί μάστορες. 

Η επέκταση ορόφου στο εργαστήρι του Α. Τζωρτζάκη στη Σπάρτη, πάντως, ανατίθε-
ται σε λαγκαδινούς μαστόρους84.

Ρουχισμός
Πολλά στοιχεία σώζονται και για την ένδυση της εποχής85, όπως για παράδειγμα το 

1832 από το Ναύπλιο στέλνονται τσόχα ή κασμίρι για 2 κοντογουνίτσες, φουστανελάκια, 
καπότα, ταλαγάνι, ενώ σε λίστα εργαστηρίου αναφέρονται γεμενιά, σκέπη, λεχλιέ, μαν-
δήλια, χασές, καθώς και παπούτζια. Επίσης αναφέρονται φέσια, σιάλι φιοράτο, τζίτι, πανί, 
τζεμπέρες, φερμελέδες, γελέκια, τουζουλούκια, σαγιάκια, τραχηλιές, γάντια, τζατζάρα και 
ψαλίδια αλλά και αδαμάντινα μονόπετρα δαχτυλίδια, αδαμάντινα σκουλαρίκια, χρυσό 
ρολόι και χρυσή καδένα ως δώρα αρραβώνων.

Προϊόντα
Πλήθος προϊόντων86 καταγράφονται επίσης στο Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά, όπως ζάχαρη, 

καφές, πιπέρι, γλυκάνισο, κανελογαρύφαλλα, λουκούμια, κρασί, ρακί, ρούμι, λεϊμόνια, 
σαρδέλες, μπακαλάος, αρνί, λαγός, τζιχλοπούλια, φασόλια (σμυρνέικα), καρπούζι, σύκα, 
ντομάτες, πατάτες, μύγδαλα, σουσάμι, κριθάρι, αραποσίτι, κικίδι, φιδές, ρύζι, σταφίδα, 
χαλβάς, χαβιάρι, καπνός, ξινάρι, καρφιά (γαζετιάρικα, μαλτιάρικα, σουλτιάρικα, διπλά), 
χαράρια, χαρτί, μπαρούτι, κερί, λιβάνι, σαπούνι, βαμπάκι, λάδι, ρητίνη, ξύδι, τζόχα, μετά-
ξι (ιμπιρσίμι, μεταπουλάμι), γαϊτάνια κριμιζά, κορδέλα, λαχούρια, αλλά και είδη κουζίνας, 
κουτάλια, μαχαιροπήρουνα και σουπιέρες.

Οικονομικά στοιχεία
Το πλήθος των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων έχουν ήδη μελετηθεί από τον καθη-
γητή Βασίλη Κρεμμυδά87, ενδεικτικά όμως αναφέρω μερικές πληροφορίες που προβάλ-
λουν μέσα από το Αρχείο της περιόδου 1832-1843.

– Ο Βελισσάριος Παυλίδης, συνεργάτης των Σαλβαραίων από το Ναύπλιο, δηλώνει το 
1832 ότι εκεί προτιμούν τα μετάξια Καστανιάς και Γεωργιτσίου88.

84 α/α 12,79 και 13,13 και 14,22 και 16,03.
85 α/α 6,130 και 7,38 και 11,40 και 11,61 και 14,25 και 17,20.
86 α/α 6,113 και 6,129 και 7,19 και 7,38 και 7,90 και 10,72 και 11,40 και 11,58 και 11,71 και 14,25.
87 Βασίλη Κρεμμυδά, ό.π., σσ. 60-61.
88 α/α 6,65.
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– Οι Κωνσταντίνος και Αντώνης Σαλβαράς, Ηλίας Καρτερούλης και Κοσμάς Δουφε-
ξάκος συμφώνησαν να κάνουν «συνδροφίαν εμπορικήν» για ένα χρόνο (1832-1833). Στο 
τέλος του χρόνου δίνεται και λογαριασμός και εξόφληση μεταξύ τους για το συνεταιρισμό 
αυτό89. 

– Οι Παναγιωτάκης Μπαρουξόπουλος και Α. Σαλβαράς είχαν, το 1842, εταιρεία στο 
Μυστρά στο μαγαζί του πρώτου90. 

– Ο Μιχάλης Κουτέλιζας νοικιάζει από τον Αντώνη Σαλβαρά το εργαστήρι του για ένα 
χρόνο αντί 360 γροσίων και τον κάθε μήνα δίνει 30 γρόσια91.

Συχνά δηλώνεται η φορολογία των προϊόντων της γης του Αντώνη Σαλβαρά. Κατα-
γράφονται συκιές και αμπέλια κατά κτήμα.

Δηλώνεται ο ποιμενικός φόρος, ο επιτόπιος φόρος, ο φόρος επιτηδεύματος, η ενοικία-
ση του ποιμνιακού φόρου και κατά δήμους υποενοικίαση καθώς και αντιστοιχίες πολλών 
νομισμάτων (γαλλικά τάλληρα, ρηγίνες, σφάντζικα, χάλκινα λεπτά, μονόφραγκα, βασιλι-
κά, κολονάτα, δραχμές κ.λπ.)92. 

Περί Ναυπλίου
Λόγω του ιδιόκτητου σπιτιού που διέθεταν οι Σαλβαραίοι στο Ναύπλιο, αλλά και λόγω των 
συχνών ταξιδιών τους προς τα εκεί, αφού τουλάχιστον μέχρι το 1833 το Ναύπλιο ήταν το 
Κέντρο της Ελλάδας, πλήθος στοιχείων σώζονται για την πόλη και τους ανθρώπους του 
Ναυπλίου.

Σύμφωνα με τη Δηλοποίηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1.9.1838, «περί ανανεωθέ-
ντων πωλητηρίων εθνικών κτημάτων παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου», οι Αντ. και Κωνστ. 
Σαλιβαράς έχουν αγοράσει την υπ’ αριθ. 237 οικία στο Ναύπλιο93. Στην κατάσταση αυτή, 
που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 37/19.9.1838, αρκετοί Μυστριώτες αλλά και άλλοι Λάκωνες, 
όπως και πολλοί από τους «πρωταγωνιστές» στο Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά, φαίνεται να είχαν 
ιδιοκτησίες στο Ναύπλιο, ο Ν. Πηλάλας, ο Δημήτριος Σαλταφέρος, ο Νικόλαος Κορδίας, ο 
Ρήγας Παλαμήδης κ.ά. (εικ. 8).

Και στον Α΄τόμο του Αρχείου Σαλβαρά συχνά απασχολούσε τους Σαλβαραίους το 
θέμα του σπιτιού στο Ναύπλιο. Τώρα το 1832 η Παναγιωτίτσα Σαλβαρά ισχυριζόταν ότι 
ο Διοικητής ήθελε να ρίξει το σπίτι για να φτιαχτούν δρόμοι. Τον Ιούνιο του ίδιου χρό-
νου, αναφέρεται οικία κατεδαφισμένη στο Ναύπλιο. Όμως τελικά τον Αύγουστο δόθηκε 
προθεσμία να γκρεμιστεί το σπίτι. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου ο Κ. Σαλβαράς ανα-
φέρεται σε πληρωμές μαστόρων για εργασίες στο σπίτι του Ναυπλίου. Τότε είναι που δη-
μιουργήθηκαν προβλήματα και με το γείτονα του σπιτιού Γεώργιο Δ. Γλαράκη, ο οποίος 
διαμαρτυρόταν ότι ο Κ. Σαλβαράς στένεψε το διαχωριστικό τοίχο της οικίας του χωρίς τη 
συγκατάθεσή του. Παρατίθεται γνωμοδότηση των δημοσίων τεκτόνων Διονυσίου Κώππα 
και Στελ. Λάζενα προς το Διοικητή Ναυπλίας και Άργους94.

Το 1833 ο Alexander Lozes, μελλοντικός ενοικιαστής του σπιτιού του Ναυπλίου, ανα-
φέρει ευχαριστίες προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, επειδή θα του νοίκιαζε την οικία με 

89 α/α 6,26 και 7,36 και 7,43.
90 α/α 16,28.
91 α/α 7,16.
92 α/α 9,40 και 12,07 και 12,56 και 12,62 και 16,33 και 16,37.
93 Θερμά ευχαριστώ το φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Γεωργόπουλο, προϊστάμενο των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Αργολίδας, 

για την παραχώρηση αυτών των στοιχείων.
94 α/α 6,11 και 6,36 και 6,48 και 6,86 και 6,130 και 6,134.
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το μαγαζί για δύο χρόνια, όπως είχαν μιλήσει με τον Τζωρτζάκη, πεθερό του αδελφού 
του. Δηλώνει ότι περίμενε τον Αντώνη για να κάνουν το συμφωνητικό. Η επιστολή του 
Alexander Lozes προφανώς προκάλεσε ένα σχέδιο συμφωνητικού ενοικίασης οικίας, που 
αποτελείται από 6 οικίσκους, σύμφωνα με το οποίο το ετήσιο ενοίκιο, από 15 Απριλίου, 
ανερχόταν σε 456 γαλλικά τάλληρα, από τα οποία τα 114 αμέσως μετά την παραλαβή του 
ενοικιαστηρίου, τα 228 μετά από 3 μήνες, στις 15 Ιουλίου, που άρχιζε το ενοίκιο και τα 
άλλα 114 μετά από 6 μήνες, δηλαδή στις 15 Ιανουαρίου 1834. Αν ο ενοικιαστής ήθελε να 
μετατρέψει τους εσωτερικούς χώρους, μπορούσε να το κάνει, αφού πρώτα ενημέρωνε 
τον ιδιοκτήτη, ενώ τα έξοδα θα βάρυναν τον ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής έπρεπε να προσέ-
χει την οικία και στο τέλος του έτους να αποχωρήσει χωρίς καμία πρόφαση. Τελικά ο Κων-
σταντίνος Σαλβαράς νοίκιασε όντως το μαγαζί του στο Ναύπλιο στον έμπορο Αλέξανδρο 
Λοζέ για ένα χρόνο από 15.1.1833 έως 15.1.1834 αντί 14 Γαλλικών ταλλήρων το μήνα.

Μέχρι το 1843 το σπίτι στο Ναύπλιο παρέμενε νοικιασμένο σε διαφόρους ενοικιαστές. 
Το 1842 αναφέρεται ο Γ. Τζιτζούκης, ζαχαροπλάστης, ως ενοικιαστής του μαγαζιού στο 
Ναύπλιο95.

95 α/α 7,06 και 7,28 και 7,29 και 12,34 και 16,26.



Εικ. 2. Ομολογία δανείου Σ. Μαλτζινιώτη, 19.12.1838 (α/α 12,82).



ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1832-1843

Εικ. 3. Ο Δημήτριος Κ. Σαλβαράς  
σε νεαρή ηλικία.
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637 6,01   02.01.1832 – 06.02.1832 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τρεις πρόχειρες καταγραφές για το γέννημα που παρέλαβε ο Δημητράκης Μποΐνης 
από τους Κ. Σαλβαρά και Κ. Κοσμόπουλο.

638 6,02 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 22-01-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τους πληροφορεί πως, μετά τη συμφωνία τους στο 
Ναύπλιο, αγοράζει μετάξι και ζητά να του στείλουν τέσσερα ή έξι τσουβάλια ακόμη, 
αφού το ένα που είχε δεν φθάνει για τις εκατό οκάδες που σκοπεύει να συγκεντρώσει. 
Ακόμη τον πληροφορεί ότι στέλνει «το ρούχο της γραίας διά να το κόψη….» και του 
ζητάει να φροντίσει και για την «καπότα του Κωνσταντίνου». Του ζητάει να τακτοποι-
ήσουν τους λογαριασμούς του Έλους «και ότι άλλο λογαριασμόν».
Σε υποσημείωση δίνει περισσότερα στοιχεία για τα ρούχα και ζητά μια οκά καφέ και 
μια οκά ζάχαρη, δύο ζευγάρια παπούτσια κ.ά.

639 6,03 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 27-01-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
         (φφ.2)
Η «επί της Οικονομίας Επιτροπή» εγκρίνει τη γνώμη του Διοικητή Λακεδαίμονος και 
Μονεμβασίας να αποζημιωθεί ο «Κύριος Σαλιβαράς» με άλλο εθνικό εργαστήριο αντί 
του δικού του, το οποίο θα μείνει στο Στρατηγό Γεώργιο Γιατράκο προς το παρόν, 
επειδή επισκευάσθηκε από αυτόν. Παρακαλεί δε το Διοικητή να πείσει, «με όποιο 
τρόπο δυνηθήτε», το Σαλβαρά να επιλέξει άλλο κτήμα.
Υπογράφουν: Γ. Σταύρος, Ι. Κοντουμάς και Α. Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο το οποίο φέρει τη σφραγίδα της «Επί της Οικονομί-
ας Επιτροπής, 1832».

640 6,04 ΒΑΡΣΟΒΑ 31-01-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του «επιστάτη» Α. Σακελαρίου (Βάρσοβα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά στο 
οποίο τον ενημερώνει ότι του στέλνει με τον Ηλία «μπατζανόγαμπρο» 216 οκάδες 
«αραποσίτι νέτο» και 163 οκάδες από το Μητράκο.

641 6,05 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 04-02-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά, με την οποία τον πληροφορεί για νέα επιστολή του Ζαφειρόπουλου, την οποία 
δεν του έστειλε γιατί έγραφε τα ίδια. Του ζητάει να ειδοποιήσει τον Ηλία Κουσκούρη 
να του δώσει τα «τουζουλούκια» του Γεωργίου, για τα οποία του έχει στείλει 70 γρό-
σια με την υπόσχεση να τα παραδώσει στον Αντώνιο. Αν όμως ο Κουσκούρης δεν τα 
έφερε, παρακαλεί τον Αντώνη να τον πιέσει να του τα δώσει. Του στέλνει ακόμη 400 
γρόσια «διά τα τζαμασίρια».

642 6,06 ΧΡΥΣΑΦΑ 10-02-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει, με αναλυτική ονομαστική κατάσταση, για το λάδι 
που μαζέψανε με το Δημήτρη Μποΐνη.
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643 6,07 ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ 24-02-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Ζυγοβίστι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία παραπονείται διότι ο Σαλβαράς δεν του απάντησε στο γράμ-
μα του και για την όλη συμπεριφορά του και ζητά να τα συζητήσουν προσωπικά. Τον 
παρακαλεί να δώσει ένα γράμμα στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη και ένα στην αδελφή 
του (μάλλον την Αναγνώστενα, δηλαδή την Κανελίτσα Σαλβαρά-Κοσμοπούλου) και 
στέλνει χαιρετισμούς από όλους προς όλους ονομαστικά.

644 6,08 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ 25-02-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου (Τριπολιτσά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία τον πληροφορεί για τις μετακινήσεις του, του ζητά συγνώμη που 
δεν προλαβαίνει να του γράψει πολλά και του υπόσχεται να τον ενημερώσει μόλις 
φθάσει στο Ναύπλιο. Τον παραπέμπει στον Α. Τζωρτζάκη για να τον ενημερώσει για 
«την κατάστασιν των πραγμάτων, καθ΄ ας έλαβον εδώ πληροφορίας». 

645 6,09 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 26-02-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του ζητά να τον πληροφορήσει για την πολιτική κατά-
σταση διότι δεν έχει κανένα νέο. Σε υποσημείωσή του αναφέρει ότι του στέλνει ένα 
γράμμα για τον Ιωάννη Ευσταθίου στο Ναύπλιο και τον παρακαλεί να το αποστείλει 
γρήγορα.

646 6,10 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-02-1832, 06,26-03-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τρεις πρόχειρες σημειώσεις του Κ. Κοσμόπουλου: στην πρώτη αναφέρεται ότι στις 
27.02.1832 ο Δημητράκης Μποΐνης παρέλαβε από το μαγαζί για λογαριασμό του 
668,300 οκάδες «αραποσίτι νέτο», στη δεύτερη ότι στις 06.03.1832 ο Δημητράκης 
Μποΐνης παρέλαβε 123 οκάδες αραποσίτι και στην τρίτη ότι ο Κοσμόπουλος έλαβε 
109 οκάδες.

647 6,11 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 01-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Ναύπλιο) προς τον αδελφό της Αντώνη 
(Μυστράς), με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Διοικητής ζητά να ρίξει το σπίτι για να 
φτιαχτούν οι δρόμοι. Αναφέρει όλη τη στιχομυθία με το Διοικητή και παραπονείται 
για τη συμπεριφορά του αδελφού της απέναντί της. Περιγράφει πως έβαλε το παιδί 
της «δούλα». Αρνείται να πάει και να μείνει στο Μυστρά. Τον προειδοποιεί ότι μία 
Ανατολίτισσα που τον «είδε» του Αγίου Αντωνίου της είπε ότι έχουν κάνει μάγια σ΄ αυ-
τόν να τρελαθεί και τα έχουν βάλει στο αγκωνάρι στη σκάλα και στην Άννα και στον 
Κωνσταντή «να ρέψουν στα πόδια τους» και πρέπει να την πληρώσει, γιατί έβγαλε τα 
μάγια, «ένα καρφί μισό πήχη γυρισμένο...», και έχουν κάνει κι άλλα μάγια της Άννας 
και θα τα «ξεχώσουν» και αυτά, αρκεί να στείλουν χρήματα και πορτοκάλια, λάδι και 
ένα πουκάμισο καινούριο για να καλοπιάσει την Ανατολίτισσα. 

648 6,12 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 03-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη, 
στην οποία τον πληροφορεί ότι σύμφωνα με τις εκεί πληροφορίες εκλέχτηκε «Ηγε-
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μών διά την Ελλάδα ο δευτερογέννητος υιός του Βασιλέως της Βαυαρίας, ετών 17, 
και ειδήμων, ως λέγουν, της Ελληνικής γλώσσης». Περιμένουν τώρα τον αντιπρόσω-
πό του για να αναλάβει «τα βάρη της Κυβερνήσεως». Αναφέρει τη διαμαρτυρία των 
Υδραίων κατά των αντιπρέσβεων, οι οποίοι «δεν διαφύλαξαν την έννοιαν του σταλέ-
ντος πρωτοκόλλου». Παρακαλεί να τον ενημερώσουν αν έλαβαν τις προηγούμενες 
επιστολές του. 

649 6,13 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 05-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τον παρακαλεί να δώσει το μετάξι που του στέλνει για 
να το «στρίψουν», του θυμίζει αυτό που έχει ήδη πει στην Αγγελική, δηλαδή να του 
βρουν 3-4 «τζαμασήρια» να αγοράσει, και του ανακοινώνει ότι την επομένη φεύγει 
για το Ναύπλιο.

650 6,14 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 07-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία του αναγγέλλει την πρόθεση του αδελφού του «να μεταβή 
ενταύθα» για να «προφθάση τις εκτεθειμένες σε δημοπρασία προσόδους του Κρά-
τους». Επίσης του ανακοινώνει ότι πήγαν στο Ναύπλιο από την Ύδρα ο Α. Ζαΐμης, ο 
Τρικούπης και ο Χρίστος Βλάσης, αλλά δεν έχει κανένα νέο. Του ζητά να τον ενημερώ-
σει αν παρέλαβε τη «δηλοποίηση των Ναυάρχων» με ασφάλεια και τον πληροφορεί 
ότι δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για το «διορισμό του ηγεμόνος». Ιδιαίτερα ενδι-
αφέρεται για την εξέλιξη της κόρης του Αντωνίου, την οποία ζητάει να τη μορφώσει 
κατάλληλα, διότι τη θέλει «διά τους χαμπεσιάνους, από τους οποίους χωρίς αμφιβο-
λία θέλομεν έχω πλήθος εις το εξής». Τέλος σε υποσημείωση τον ενημερώνει για την 
άφιξη του Τζωρτζάκη στο Ναύπλιο.

651 6,15 ΜΥΣΤΡΑΣ 09-03-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Νικολάκης Μενούτης συμφωνεί να πληρώνει 58,14 γρόσια νοίκι στον Αντώνη Σαλ-
βαρά για το εργαστήριο, που είχε νοικιάσει ο Σαλβαράς από τον Γ. Περιστέρα έως 
τις 23 Σεπτεμβρίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ο Αντώνης Σαλβαράς δεν 
εμπλέκεται πλέον στην ενοικίαση του εργαστηρίου.
Μάρτυρες: Γ. Μανουσάκης, Δημήτρης Σαλταφέρος.

652 6,16 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 10-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Ναύπλιο) προς τους αδελφούς της Κων-
σταντίνο και Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία περιγράφει την κακή οικονομική της κα-
τάσταση και τους θερμοπαρακαλεί να τελειώσουν την υπόθεση με κάποιον που τη 
ζήτησε σε γάμο για να φτιάξει τη ζωή της και εκείνη τον έστειλε στον αδελφό της. 
Αν τη βοηθήσουν να πάρει άνδρα αυτόν, που ενδιαφέρεται, τότε εκείνη συζητάει να 
γυρίσει στο Μυστρά, αλλιώς απειλεί πως θα φαρμακωθεί, διότι δεν μπορεί να συντη-
ρηθεί μόνη της.

653 6,17 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 20-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
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βαρά (Μυστράς), στην οποία τον πληροφορεί ότι του στέλνει 81,100 οκάδες στάρι 
και πως από το μετάξι που έδωσαν να το «στρίψουν», έστριψαν μόνο όσο ήταν στις 
ανέμες και το άλλο επεστράφη «άστριφο και ακαθάριγο». Για σωστή πληρωμή τούς 
ενημερώνει πως το καθαρό μετάξι στις ανέμες ήταν 193 δράμια, ενώ του στέλνει και 
τις ανέμες.

654 6,18 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 25-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Σύντομη επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώ-
νη Σαλβαρά, στην οποία τον παρακαλεί να του βρει σύντομα ένα στρατιώτη για να 
του φυλάξει τα φύλλα και τα γεννήματα, ο οποίος θα πληρωθεί όπως θέλει, αρκεί να 
είναι άξιος και ειλικρινής.
Στην πίσω όψη: κατάλογος όσων μετρητών έδωσε ο Αντώνης Σαλβαράς στον Ανα-
γνώστη Τζωρτζάκη.

655 6,19 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-03-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (φφ.2)
Ο Δημητράκης Μποΐνης δηλώνει ότι έλαβε από τον κουμπάρο του Αντώνη Σαλβαρά 
2.000 οκάδες αραποσίτι.
Μάρτυρας: Ηλίας Καρτερούλης

656 6,20 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 31-03-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία ανακοινώνει ότι αναχώρησε από το Ναύπλιο, όπου δεν έκανε τη 
δουλειά του, «λόγω των περιστάσεων του Ναυπλίου και Άργους», για την Τρίπολη και 
από κει για την πατρίδα του. Τον ενημερώνει πως, αν ευκολυνθεί, θα περάσει από το 
Μυστρά και πως ο αδελφός του σύναξε μόνο 2.000 γρόσια από το λογαριασμό του 
Τζωρτζάκη, τα οποία έχουν μείνει στα χέρια του. Ακόμη τους συμβουλεύει να πάρουν 
μέτρα σοβαρά και φρόνιμα, μετά από τα όσα μαθαίνουν και από το Χαρτουλάρη. 

657 6,21 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 09-04-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Καστανιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, 
στην οποία τον ευχαριστεί που έστειλε την οικογένειά του για να τον επισκεφθεί, πα-
ραπονείται που δεν ήρθε και ο ίδιος και τον παρακαλεί να δεχτεί να περάσουν μαζί 
το Πάσχα. Επίσης στέλνει 3,25 γρόσια για να του αγοράσει καπνό και του ζητά να 
δώσει την επιστολή που εσωκλείει στο διοικητή Μπούκουρα, παίρνοντας την από-
κρισή του.

658 6,22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11-04-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του εύχεται για το Πάσχα και τον παρακαλεί να τους 
γράψει λεπτομερώς τι συμβαίνει εκεί, διότι σε γράμμα του ο Σαλβαράς προς το Ζα-
φειρόπουλο αναφέρει την «ανησυχίαν των πολιτών». Επίσης του στέλνει και δύο ζώα, 
όπως ζήτησε.

659 6,23 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17-04-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
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ρά, στην οποία, αφού του εύχεται «Χριστός Ανέστη», τον πληροφορεί ότι σύμφωνα 
με το γράμμα του Γιαννακού [Ζαφειρόπουλου] σύντομα θα «ανάψει ο εμφύλιος πό-
λεμος», καθώς τα στρατεύματα της Ρούμελης δεν δέχονται αυτή την επιτροπή, αλλά 
«θέλουν την αποφασισθείσα εν Μεγάροις» και ζητούν Συνέλευση, αλλιώς θα αρχί-
σουν αυτοί τη Συνέλευση στο Άργος και σκοπεύουν να εισβάλουν στην Τριπολιτσά. 
Τον πληροφορεί ότι ο Μπούκουρας δεν είδε για καλό τον ερχομό του Αναγνώστη και 
του ζητάει να είναι προσεκτικοί.

660 6,24 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 24-04-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία του ανακοινώνει ότι θα στείλει το γιο του, Γεώργιο, στο σπί-
τι των Σαλβαραίων για να κάνει μαθήματα και παρακαλεί τον Κωνσταντίνο να τον 
συμβουλεύει και να τον προσέχει. Του ζητά να τον ενημερώσει περί της άφιξης του 
«διδασκάλου του Ηγεμόνος» και τον διαβεβαιώνει για την καλή υγεία του Αντώνη και 
των παιδιών του.

661 6,25 ΜΥΣΤΡΑΣ 09-05-1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Λογαριασμός του εργαστηρίου ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Σαλβαρά και στους Ηλία 
Καρτερούλη και Νικολό Αλεξάκη για την περίοδο 01.05.1831 - 01.05.1832.

662 6,26 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-05-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (φφ.2)
Οι Κωνσταντίνος και Αντώνης Σαλβαράς, Ηλίας Καρτερούλης και Κοσμάς Δουφεξά-
κος συμφώνησαν να κάνουν «συνδροφίαν εμπορικήν» για ένα χρόνο. Αναφέρονται 
έντεκα όροι, ανάμεσα στους οποίους το κεφάλαιο: οι αδελφοί Σαλβαρά 4.500 γρόσια, 
ο Ηλίας Καρτερούλης 4.500 γρόσια και ο Κοσμάς Δουφεξάκος 1.000 γρόσια.
Γραφεύς και Μάρτυς: Σ. Γιαννακόπουλος

663 6,27 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-05-1832  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Λαμπίκης Καρατζάς, ενοικιαστής των προσόδων της Λακεδαίμονος, πουλάει στον 
Κωνσταντίνο Σαλβαρά τις προσόδους της Χρύσαφας για ένα χρόνο (1 Μαρτίου1832 
- τέλος Φεβρουαρίου 1833) αντί 12.000 γροσίων, από τα οποία πήρε το ένα τρίτο, 
4.000 γρόσια, και για τα υπόλοιπα του δόθηκαν χρεωστικές ομολογίες. 
Η υπογραφή του Λαμπίκη Καρατζά επικυρώνεται από τη Δημογεροντία Λακεδαίμο-
νος με τη σφραγίδα της Δημογεροντίας και την υπογραφή του Γραμματέα της, Σ. Γι-
αννακόπουλου.

664 6,28 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 02-06-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία τον ρωτάει αν έχει νέα από τον πατέρα του. Επίσης ζητάει 
να τους στείλει μία οκά καφέ, μία οκά ζάχαρη και το μετάξι. Του στέλνει ένα κοφίνι 
σύκα με το Χριστόφιλο Κουρούπη.

665 6,29 ΣΚΟΥΡΑ 02-06-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΟΣ  
        (φφ.2)
Οι Αναγνώστης Δημακόπουλος, Γιάννης Αναγνωστόπουλος και Αναστάσης Τζελά-
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της συμφώνησαν να δώσουν στον Κωνσταντή Σαλβαρά, ενοικιαστή Χρύσαφας και 
Κεφαλά, 31 οκάδες σιτάρι, 30 οκάδες σμιγάδι και 28 οκάδες κριθάρι, για τα πρώιμα 
γεννήματα στο σύνορο του Κεφαλά, που «αποκόψανε».

666 6,30 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-06-1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.4)
Ονομαστικός κατάλογος του Α. Μαρκέλλου «όσων χρωστούν από τις προσόδους του 
Παρωρίου και του Χασαπά κατά το κατάστιχον των επιστατών».

667 6,31 ΚΕΦΑΛΑΣ 09-06 -1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Μελέτη Καλαμαρόπουλου (Κεφαλάς) προς τον εξάδελφό του Γιωργάκη 
Θεοδωρόπουλο (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να τον πληροφορήσει για το χω-
ριό τους και για το σπίτι του, διότι ακούει ότι υπάρχει ανησυχία. Επίσης τον ρωτάει αν 
έχουν τόπο άδειο να βάλει 2-3 φορτώματα άχυρο και τον παρακαλεί να παραγγείλει 
στο σπίτι του να του στείλουν το μουλάρι, τα σίδερα, ένα ζευγάρι σακιά κ.λπ.

668 6,32   11-06-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γιωργάκη Θεοδωρόπουλου προς το Μελέτη Καλαμαρόπουλο (Κεφα-
λάς), στην οποία τον ενημερώνει ότι το σπίτι του είναι καλά, ότι τον Παναγιώτη «τον 
εβαρέσανε του Ζαχαριά ο αδερφός» και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο χωριό 
και την ερχόμενη Παρασκευή θα του πάει ο ίδιος το μουλάρι του.

669 6,33 ΧΡΥΣΑΦΑ 17-06-1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικός κατάλογος πρώιμων γεννημάτων, στον οποίο καταγράφεται η ποσότη-
τα και το δέκατον του καθενός.

670 6,34 ΧΡΥΣΑΦΑ 17-06-1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.6)
«Κατάστιχον (του Αντώνη Σαλβαρά) πρώιμων γεννημάτων κουκουλίου του χωρίου Χρύ-
σαφας του Ενεστώτος χρόνου το δέκατο ως έσωθεν. Χρύσαφα τη 17 Ιουνίου 1832…».

671 6,35   18-06-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Μελέτη Καλαμαρόπουλου προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία αναφέρει τα προβλήματα που δημιούργησαν οι Τζιτζινιώτες στα αλώνια, 
με αποτέλεσμα να αναγκασθεί ο ίδιος να φύγει και ζητά να του πουν αν πρέπει να 
φύγει ή να μείνει και να τα καταγράφει.
(Η επιστολή έχει υποστεί μεγάλη φθορά.)

672 6,36 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-06-1832 ΑΝΑΦΟΡΑ (φφ.2)
Οι Ιωάννης Κατσαούνης και Νικόλαος Γεωργίου Κιουσσόπουλος αναφέρουν στο Δι-
οικητή Λακεδαίμονος πως νοίκιασαν για την περίοδο 01.03.1831 - 10.04.1832 από 
τον Αναγνώστη Μαραθωνησιώτη το εθνικό εργαστήρι του Οθωμανού Μέραγα, που 
είχε ανακαινίσει ο Μαραθωνησιώτης, «διά γρόσια 1.000, προπληρώσαντος εις αυτόν 
διά λογαριασμόν του ετησίου ενοικίου γρόσια 850». Τον Οκτώβριο, όμως, ο Αντώνης 
Σαλβαράς παρουσιάσθηκε ως ιδιοκτήτης και απαίτησε να του πληρώσουν ενοίκιο. 
Όταν διαμαρτυρήθηκαν στον προηγούμενο διοικητή, έμαθαν ότι αυτό το εργαστή-
ριο παραχωρήθηκε στο Σαλβαρά σε αντάλλαγμα του σπιτιού του που κατεδαφίσθηκε 
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στο Ναύπλιο. Έτσι το ξανανοίκιασαν από το Σαλβαρά από 20.10.1831 έως 20.10.1832 
διά γρόσια 1.300 τα οποία πλήρωσαν επί τόπου. Μετά από λίγο καιρό εμφανίστηκε ο 
Στρατηγός Γ. Γιατράκος, μέσω του αδελφού του Λιάκου, ο οποίος απαιτούσε να νοικι-
αστεί από αυτόν το εργαστήριο διότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης του. Ο Λιάκος σφάλισε 
το εργαστήρι για τρεις ημέρες και ανάγκασε τους ενοικιαστές να στραφούν στο Σαλ-
βαρά για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ο Στρατηγός Γιατράκος τους κάλεσε και τους 
είπε ή να το αδειάσουν, ή να το ξανανοικιάσουν από αυτόν αλλά ο Σαλβαράς δεν 
τους επιστρέφει τα χρήματά τους. Γι΄ όλα αυτά ζητούν από το Διοικητήριο να τους 
επιστρέψει τα χρήματα ο Α. Σαλβαράς και να πάψει να τους καταδιώκει ο Στρατηγός 
Γ. Γιατράκος .
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο, που φέρει σφραγίδα και την υπογραφή του Γραμ-
ματέα του Διοικητηρίου Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας Ι. Ρωσσόπουλου.

673 6,37 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-06-1832 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ (φφ.5)
Επίσημη διαμαρτύρηση του Αντώνη Σαλβαρά, ως επιτρόπου του Αναγνώστη Τζωρ-
τζάκη, ενοικιαστού του χωρίου Ποταμιάς, κατά του Λαμπίκη Καρατζά, προς το Δι-
οικητή Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα του 
χωριού αυτού τέθηκαν βίαια στη διάθεση του Π. Ιατράκου. Ο επιστάτης εκδιώχθηκε, 
η σύζυγος του Γιατράκου με στρατιώτες άρπαξαν τα κατάστιχα των δικαιωμάτων και 
όσα δικαιώματα ήταν συναγμένα. Ο Α. Σαλβαράς ζητάει αποζημίωση από τον Λαμπί-
κη Καρατζά.
Σώζονται τρία αντίγραφα, το ένα από τα οποία είναι ακριβές αντίγραφο που φέρει 
σφραγίδα και υπογραφή του Γραμματέα της Δημογεροντίας Σ. Γιαννακόπουλου.

674 6,38 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-06-1832 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗΣ
Κοινοποίηση της «διαμαρτυρήσεως του κ. Α. Σαλβαρά, επιτρόπου του κ. Α. Τζωρτζά-
κη κατά του εντολέως κ. Λαμπίκη Καρατζά» από την Επαρχιακή Δημογεροντία της 
Λακεδαίμονος προς τον κ. Εμ. Χ. Τσούχλο, επίτροπο του Λαμπίκη Καρατζά. 
Υπογράφει: Ο Γραμματεύς Σ. Γιαννακόπουλος.

675 6,39 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-06-1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Λογαριασμός του καπετάν Αντώνη Σαληβαρά» με τον ιατρό Χρήστο [Δαμούρη].

676 6,40 ΧΡΥΣΑΦΑ 01-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει για την πορεία των αλωνιών και του ζητά να γρά-
ψει στους χωριανούς να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούν το «δέκατό τους».

677 6,41 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 02-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι έγραψε στο Διοικητή για το θέμα του εργα-
στηρίου του, αλλά δεν έχει απάντηση. Του εξηγεί ότι η στάση της Κυβέρνησης είναι 
να υποχρεώσουν το Γιατράκο να παραιτηθεί από τα δικαιώματα των ενοικιαστών, 
που κρατεί αυθαίρετα, και τον παρακαλεί να του στείλει κατάλογο των ζημιών που 
ο Γιατράκος τους έχει προκαλέσει. Ακόμη τον ρωτά εάν φρόντισε να εξασφαλισθεί η 
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ασφάλεια του σπιτιού του στην Καστανιά και τον ενημερώνει ότι ο Γρίβας εκστράτευ-
σε εναντίον του Κολοκοτρώνη προχωρώντας στην Τριπολιτσά. Ακολουθούν συμβου-
λές για θέματα μεταξιού, για τη σύναξη των προσόδων κ.λπ.

678 6,42 ΧΡΥΣΑΦΑ 03-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία αναφέρει ότι η επιστολή του προς τους χωριανούς διαβάστηκε 
στην εκκλησία και εκείνοι απολογήθηκαν ότι δεν φέρνουν τη δεκατιά γιατί φοβού-
νται για τα ζώα τους. Του στέλνει αντίγραφο για όσα φέρνουν. Τον ενημερώνει ότι ο 
Διαμαντής έχει πυρετό και αν θέλει να τον στείλει πίσω καθώς και ότι σκέφτονται να 
πάνε στο Μοναστήρι Σιντζάφι να δουν τα γεννήματα, αφού δεν έχουν πολλή δου-
λειά.

679 6,43   07.07.1832 - 10.08.1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό «δεφτέρι των στρατιωτών οπού είχενε επί Σούτσου (Διοικητής) ο Αντώ-
νης (Σαλβαράς) και τα ό,τι ελάβανε».

680 6,44 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-07-1832 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗΣ
Κοινοποίηση της «διαμαρτυρήσεως» των Ιωάννη Κατσαούνη και Ν. Γεωρ. Κιουσσό-
πουλου από το Διοικητή Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας Παναγιώτη Σούτσο προς 
τον Αντώνη Σαλβαρά.

681 6,45   09-07-1832 ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ (φφ.2)
Ο Χριστόφορος Γεράσιμος υπόσχεται συνεννόηση με τον ενοικιαστή περί του ιδιό-
κτητου κτήματός του στο Καραγκίνη (;) (αγορασμένο μετά την επανάσταση) και περί 
των γεννημάτων.

682 6,46 ΜΥΣΤΡΑΣ 11-07-1832 ΑΝΑΦΟΡΑ
Αναφορά των Ιωάννη Π. Κατσαούνη και Νικόλαου Γ. Κιουσσόπουλου προς το Διοι-
κητή Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας εναντίον του Αντώνη Σαλβαρά, ο οποίος πα-
ρανόμως τους κρατεί τα χρήματα που πλήρωσαν ως ενοίκιο σ΄ αυτόν, ενώ τελικά το 
εργαστήριο που τους νοίκιασε ανήκε στο «Γ. Στρατηγό» (Γιατράκο), ο οποίος επίσης 
απαίτησε και πήρε διά της βίας το ενοίκιο.
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο που φέρει τη σφραγίδα του Διοικητή Λακεδαίμονος 
και υπογραφή του Γραμματέα Ι. Ρωσσόπουλου.

683 6,47 ΜΥΣΤΡΑΣ 12-07-1832 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κοινοποίηση του προηγούμενου εγγράφου από το Διοικητή Λακεδαίμονος και Μο-
νεμβασίας, Παναγιώτη Σούτσο, προς τον Αντώνη Σαλβαρά.

684 6,48 ΜΥΣΤΡΑΣ 12-07-1832 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Ο Αντώνης Σαλβαράς αντιδιαμαρτύρεται προς το Διοικητή Λακεδαίμονος και Μονεμ-
βασίας εναντίον των Ιωάννη Π. Κατσαούνη και Νικόλαου Γ. Κιουσσόπουλου, διότι τον 
κατηγορούν, ενώ γνωρίζουν ότι σ΄ αυτόν ανήκει το εργαστήριο, που του δόθηκε σε 
αντάλλαγμα της κατεδαφισμένης οικίας του στο Ναύπλιο. 
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Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο που φέρει τη σφραγίδα του Διοικητή Λακεδαίμονος 
και υπογραφή του Γραμματέα Ι. Ρωσσόπουλου.

685 6,49 ΜΥΣΤΡΑΣ 13-07-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ
Οι επίτροποι και ενορίτες του Αγίου Σπυρίδωνος Τριτζέλας δηλώνουν ότι για την 
ανακαίνιση του ναού πουλήσανε στους Κωνσταντίνο και Αντώνη Σαλβαρά, σύμφωνα 
με το αφιέρωμα του μακαρίτη Παναγιώτη Δημάκη, ένα ελαιομουροπερίβολο στην 
Τριτζέλα, που είχε τέσσερις ελιές και οκτώ μουριές «με το χωράφι του», αντί 350 γρο-
σίων.
Υπογράφουν: οι επίτροποι: Παναγιώτης Καμαράδος, Γιωργάκης Ρουτζάκος, οι εφη-
μέριοι: Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός, Σακελάριος Παπαμπενιζέλου, και οι Δημήτρης 
Ν. Μανουσάκης, Θεοδωράκης Διακωνάκος, Ν. Σαλταφέρος, Χρίστος Αλοησμεράκης, 
Σπήλιος Γκικόπουλος, καθώς και ο γραφεύς: Αναγνώστης Κουρεντινάκος.

686 6,50 ΜΥΣΤΡΑΣ 13-07-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Π. Δεαγγέλου, του «των κατά των Λακεδ. στρατ. φροντιστή», προς το 
Σαλβαρά να δώσει στους επιφέροντας 3 οκάδες τυρί.

687 6,51 ΧΡΥΣΑΦΑ 14-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία παραπονείται γιατί τον επέπληξε σε προηγούμενη επιστολή του 
και του απέδωσε ενέργειες τις οποίες αυτός αρνείται. Επίσης τον ενημερώνει για την 
πορεία των αλωνιών.

688 6,52 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), με την οποία του διαβιβάζει γράμμα του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου 
και τον παρακαλεί να του στείλει μία πήχη πανί, ένα ζευγάρι παπούτσια δικά του, 
χαρτί καλό κ.ά.

689 6,53 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 16-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον διαβεβαιώνει ότι «αυτός» (ο στρατηγός Γιατράκος) δεν δια-
θέτει χαρτιά για το εργαστήριο και κινείται αυθαίρετα. Επίσης τον παρακαλεί να στεί-
λει με άνθρωπο της εμπιστοσύνης του το μετάξι για να το πουλήσουν, και να του 
στείλουν τα χρήματα. Ακόμη τον ενημερώνει ότι η «Συνέλευση» έχει ξεκινήσει εδώ 
και τρεις ημέρες και του ζητά να του γράψει ο (γιος του) Γεώργιος αν είναι καλά. Τον 
πληροφορεί ότι έχει αποσταλεί εντολή στο Νικολόπουλο να περάσει στα Κουνουπο-
χώρια με 100 στρατιώτες, και συμβουλεύει τον Αντώνη να μη δεχθεί παρά μόνο 10 
στρατιώτες γιατί είναι δύσκολη η πληρωμή τους.
Σε υποσημείωση του παραγγέλλει να συγκεντρωθούν τα γεννήματα της Ποταμιάς 
και τέλος του ανακοινώνει το μεγάλο νέο ότι έφθασαν γράμματα προς τον πρέσβη 
της Γαλλίας από το Παρίσι, τα οποία αναγγέλλουν ότι στις 5 Ιουλίου υπογράφτηκε το 
«περί Ελλάδος πρωτόκολλον» και το Συμβούλιο στο Λονδίνο παρήγγειλε στον Ηγε-
μόνα να πάει σύντομα στην Ελλάδα. Ακόμη ο πρέσβης ειδοποιήθηκε ότι άμα ο Ηγε-
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μών στείλει πρόσκληση πρέπει να πάνε οι Ναύαρχοι των 3 Συμμάχων να τον φέρουν, 
μαζί με τα στρατεύματά του.
Στην επιστολή υπάρχει και χαιρετισμός του Ζαφειρόπουλου.

690 6,54 ΠΟΤΑΜΙΑ 17-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Θ. Θεοδωρακόπουλου (Ποταμιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην 
οποία τον ενημερώνει πρώτα ότι πήγε στην Ποταμιά με τον Καραγιαννόπουλο και 
δεν βρήκαν «ούτε ένα δέκατο μερίδιο» και ότι ο δημογέροντας Παναγιώτης Παπα-
δάκος επιστάτησε και τους έδωσε το κατάστιχο που του στέλνουν και δεύτερον ότι 
ο Καραγιαννόπουλος δεν άκουσε τι του έλεγε, αλλά κάλεσε τους κατοίκους και τους 
ρώταγε έναν-έναν ποιος τον επιστάτησε και πόσο του έβαλε. Τέλος, αναφέρει τι περί-
που συνάξανε και ότι φοβάται ότι θα έχουν μεγάλη ζημιά.

691 6,55 ΜΥΣΤΡΑΣ 17-07-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΩΝ
Απόδειξη παραλαβής 73 ενοικιαστηρίων των χωριών Λογγάστρας, Κοζομόρου, Βάρ-
σοβας και Τρύπης από τους Ιωάννη Καραγιαννόπουλο και Αντώνη Σαλβαρά. Επίσης 
σημειώνεται ότι θα συνάξουν από κάθε ενοικιαστή 4.955,46 φοίνικες.

692 6,56 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνσταντίνου Σαλβαρά (Μυστράς) προς τον αδελφό του Αντώνη (Βάρ-
σοβα), με την οποία του διαβιβάζει ένα γράμμα του πεθερού του. Του αναφέρει ότι 
έδωσε ένα γράμμα στο διοικητή, ο οποίος του είπε ότι «γρόσια σύναζου του λόγου 
σου και αυτή η δουλειά μένει απάνου του» και αρνήθηκε να στείλει απόκριση. Τον 
παρακαλεί να γράψει ο ίδιος στο διοικητή για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Ακόμη 
τον ενημερώνει για την υγεία των δικών του και για τον ερχομό των Βαρσοβιτών «το 
Τυροβρακούκι ο Γιάννος και το Παπαδόπουλο» οι οποίοι ζητούσαν γνώμη να πληρώ-
σουν ή όχι, αλλά δεν ξέρει τι απέγινε. 

693 6,57 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Σακελάριου Παπαφώτου (Μυστράς) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Βάρ-
σοβα), με την οποία τον ενημερώνει για την υπόθεση του Ιωάννη Τυρόβρακα και τον 
παρακαλεί να περάσει να πάρει τα χρήματα όταν επιστρέψει.
 Σε υποσημείωση «ασπάζεται» τον Καραγιαννόπουλο.

694 6,58 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 22-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το «συμπέθερό» του Κωνστα-
ντίνο Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία του αναγγέλλει ότι έρχεται εκεί το παιδί του 
Ζωγράφου με το δείγμα του κρασιού και τον παροτρύνει να το πουλήσουν γρήγορα. 
Του ζητά ειδήσεις, αν έχει, και ένα ζευγάρι δικά του παπούτσια.

695 6,59 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-07-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Π. Δεάγγελου (Μυστράς) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο του 
ζητά να στείλει εσωκλειόμενη επιστολή στο Διοικητή (Π. Σούτσο) και να τον ενημερώ-
σει ότι τον παρεκάλεσε για να γλιτώσει αυτός από τις φωνές «αχρείων ανθρώπων».
Στο πίσω μέρος η σημείωση: «Γράμμα του Δεάγγελου με ένα έσοθεν του διοικητού 
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Σούτζου που επλήρωσα εις τον Δεάγγελον γρ. 300».

696 6,60 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 24-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), με την οποία τον ενημερώνει πως, αν έλαβε τα 2.000 γρόσια που 
του έστειλε ο πατέρας του, πρέπει να τα δώσει στο Χριστόφιλο Κουρούπη, «επειδή 
ηγανάκτησαν οι πτωχοί». Ζητά να μάθει νέα για την υγεία της αδελφής του, Αγγελικής, 
την οποία αποκαλεί χαϊδευτικά «τζάτζα», και της κόρης της Πολυτίμης. Επίσης του 
ζητά να του στείλει ένα δικό του ζευγάρι παπούτσια.

697 6,61 ΜΥΣΤΡΑΣ 25-07-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ   
       ΚΤΗΜΑΤΩΝ (φφ.2)
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος Επιτροπή» δηλώνει 
την ενοικίαση κτημάτων στο Παρόρι από τους Αντώνη και Κωνσταντίνο Σαλβαρά 
από 01.03.1831 για 3.410 φοίνικες. Το έγγραφο φέρει σφραγίδα του Διοικητή Λακε-
δαίμονος και Μονεμβασίας Παναγιώτη Σούτσου και τις υπογραφές της Διοικούσας 
επιτροπής: Παναγιώτη Σούτσου, Ζ.Δ. Ιερομνήμονος και του Γραμματέα Δ. Παπάγου. 
Το έγγραφο συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης των 
κτημάτων, που φέρει τη σφραγίδα του Διοικητή και την υπογραφή του Γραμματέα 
Δ. Παπάγου.

698 6,62 ΜΥΣΤΡΑΣ 25-07-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ   
       ΚΤΗΜΑΤΩΝ (φφ.2)
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος Επιτροπή» δηλώνει 
την ενοικίαση κτημάτων στο Παρόρι από τον Σαράντο Ζαφειρόπουλο από 01.03.1831 
για 765 φοίνικες. Το έγγραφο φέρει σφραγίδα του Διοικητή Λακεδαίμονος και Μο-
νεμβασίας και τις υπογραφές της Διοικούσας επιτροπής: Παναγιώτη Σούτσου, Ζ.Δ. 
Ιερομνήμονος και του Γραμματέα Δ. Παπάγου. Στην πίσω όψη υπάρχει αναλυτική κα-
τάσταση των κτημάτων.
Σώζεται και αντίγραφο του εγγράφου αυτού.

699 6,63 ΜΥΣΤΡΑΣ 25-07-1832  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ   
        ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος Επιτροπή» δηλώνει 
την ενοικίαση κτημάτων στο Παρόρι από τον Αντώνη Σαλβαρά από 01.03.1831 για 
560 φοίνικες. Το έγγραφο φέρει σφραγίδα του Διοικητή Λακεδαίμονος και Μονεμβα-
σίας και τις υπογραφές της Διοικούσας επιτροπής: Παναγιώτη Σούτσου, Ζ.Δ. Ιερομνή-
μονος και του Γραμματέα Δ. Παπάγου. 

700 6,64 ΚΑΣΤΡΙ 26-07-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Οι Δημήτρης Αλεξάκης και Χριστόδουλος του Κωνσταντάκη δηλώνουν πως δανεί-
στηκαν 69 γρόσια από το Γιωργάκη Δημητρακάκη μέχρι τις 30 Αυγούστου του ίδιου 
χρόνου.
Στη δεύτερη σελίδα υπάρχει σημείωση στις 09.11.1833 ότι πληρώθηκαν 34,20 γρόσια 
από το Δημήτρη Αλεξόπουλο (Αλεξάκη) με δουλειά του «διά τα λιθάρια».
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Στην πίσω όψη η σημείωση: «Ομολογία του Χριστόδουλου Χριστοδουλάκη διά γρ. 
35».

701 6,65 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 27-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), με την οποία τον ενημερώνει ότι πλήρωσε στον Α. Σούτσο 10.000 
γρόσια και πήρε τη συναλλαγματική του Αντώνη «εξωφλησμένην». Επίσης του στέλ-
νει και ένα γράμμα από το Βελισσάριο προς τον Ι. Ιατρόν για να του δώσει 500 γρόσια, 
ενώ του παραγγέλνει ο Βελισσάριος να του στείλουν μετάξια Καστανιάς και Γεωργι-
τσίου. Τον ενημερώνει ότι έκανε την αναφορά για το εργαστήριό του και θα τη δώ-
σει. Του περιγράφει τα «ανώμαλα νέα»: α) οι στρατιώτες του Κριεζιώτη εμπόδισαν 
τη συνέλευση 7 ημέρες και έκοψαν το νερό. Τελικά συνεδρίασαν και υπέγραψαν την 
πρόσκληση του βασιλέως της Ελλάδας και τα ευχαριστήρια έγγραφα προς τις Συμ-
μάχους Δυνάμεις. β) «Ο Καρατάσιος ήταν στην Κόρινθο και έβαλε εις την Λαύκα, του 
αντιστράτηγου το χωρίον, φωτιά και το έκαυσεν όλον». γ) Η Συνέλευση κατήργησε τη 
Γερουσία χωρίς τη θέληση των υπουργών. 
Ρωτάει νέα της υγείας της Πόλυς (εγγονής του). Του ζητάει να φροντίσει για την «εξοι-
κονόμησιν των γάμων». Τον συμβουλεύει να γράφει στα παιδιά και «να έχει το νου 
του».

702 6,66 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 28-07-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), με το οποίο τον ενημερώνει ότι ο Παυλίδης τού είπε να πάρει 500 
γρόσια από το Στράτη Δημητρακόπουλο, που του ανέθεσε ο Κων/νος Ιατρός να τα 
δώσει στον Αντώνη.

703 6,67 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-07-1832 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Λογαριασμός μεταξιού του Βελισαρίου και του Κ. Σαλβαρά: «ξεκαθάρισις μεταξίου».

704 6,68 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 29-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), με την οποία τον ειδοποιεί ότι έλαβε το γράμμα του Κων/νου και 
κάνει τις σχετικές προετοιμασίες για το μετάξι που του στέλνουν. Τους παραγγέλνει 
και άλλο μετάξι: «από τα δύο φορτία να είναι εν τσουβάλι όψι και το επίλοιπον μπιρ-
σίμι από τα καλύτερα του χωρίου μας…» και να βάνουν τη μάρκα του Παυλίδη. Του 
στέλνει και ύφασμα για να το κάνει η Αγγελική ένα φουστάνι της Κατερίνης.

705 6,69 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-07-1832 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗΣ
Η Επαρχιακή Δημογεροντία Λακεδαίμονος κοινοποιεί στον Αντώνη Σαλβαρά τη δια-
μαρτύρηση των Ι. Κατσαούνη και Ν. Κιουσσόπουλου, «Τριπολιτσιωτών». Το έγγραφο 
φέρει τη σφραγίδα της Επαρχιακής Δημογεροντίας Λακεδαίμονος και τις υπογραφές 
των Δημογερόντων Ιω. Κυρούση και Α. Κοκκώνη, καθώς και του Γραμματέα Σ. Γιαν-
νακόπουλου.
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706 6,70 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-07-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ   
        ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος Επιτροπή» δηλώνει 
ότι ο Αντώνης Σαλβαράς νοίκιασε επί δημοπρασίας διά δέκα έτη από 01.03.1831 κτή-
ματα στη Μητρόπολη διά 2.450 φοίνικες. Τα κτήματα περιγράφονται αναλυτικά στο 
πίσω μέρος του εγγράφου. Το έγγραφο φέρει σφραγίδα του Διοικητή Λακεδαίμονος 
και Μονεμβασίας και τις υπογραφές της Διοικούσας επιτροπής: Παναγιώτη Σούτσου, 
Ζ.Δ. Ιερομνήμονος και του Γραμματέα Δ. Παπάγου. 

707 6,71 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 30-07-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία παραγγέλνει άλλα 4 φορτία μετάξι και τους συμβουλεύει να ψω-
νίσουν μετάξια από τα καλύτερα, από τα δικά τους μέρη. Επίσης ζητάει να στείλουν 
1.500 γρόσια στον πεθερό του που τα χρωστάει.

708 6,72 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 01-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), με την οποία του στέλνει γράμματα από το Χριστόφιλο από το Ναύ-
πλιο, τον πληροφορεί ότι δεν έστειλε το αμανάτι και του ζητά ένα ζευγάρι παπούτσια 
και ένα σουγιά για να φτιάνει τις πένες του.

709 6,73 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 02-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο (Σαλβαρά), 
στην οποία τον πληροφορεί ότι ο «φίλος» (Βελισσάριος) συμφωνεί να του στείλουν 
ένα τσουβάλι μετάξια με τις τρέχουσες τιμές. Για τα μπιρσίμια, όμως συμβουλεύει να 
μην αναφέρουν την αύξηση, αλλά να γράψουν ένα νέο γράμμα με τη δικαιολογία ότι 
προσπάθησαν να αγοράσουν από το χωριό τους, αλλά τα είχαν πάει στην Καλαμάτα 
και τα πούλησαν. Παραπονείται ότι δεν ξέρει αν τράβηξαν τη συναλλαγματική από 
10-12.000 που τους παρήγγειλε και πως δεν έστειλαν στον πεθερό του τα 1.500 γρό-
σια που τους ζήτησε. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Πολλάς υποσχέσεις και τίποτα».

710 6,74 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-08-1832  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έξι αποδείξεις σε ένα χαρτί: ο Αντώνης Σαλβαράς έλαβε: α) από τον Π. Δεάγγελο 
3.580:34 γρόσια από τα χρήματα που σύναξαν καθώς και τα δυο του πωλητήρια στο 
Παρόρι, β) 162 γρόσια, γ) 440 γρόσια του Β. Σταυριανάκου, δ) 400 γρόσια, ε) 150 γρό-
σια του Π. Σαρσεντάκη, στ) 601: ½ γρόσια του Καμαράδου, 190 γρ. του Π. Πατρικάκου, 
97 γρ. του Γ. Μαρκόπουλου.

711 6,75 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 02-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Χ. Ζαχαριάδη (Καλαμάτα) προς Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον πληροφορεί ότι δεν ξέχασε το χρέος του «των χαρατζίων» και του εξηγεί 
γιατί καθυστέρησε. Είχε ενημερώσει τον Αντώνιο Μπάστα να ειδοποιήσει τον εκεί 
ανταποκριτή του να τους πληρώσει αλλά αυτός το λησμόνησε. Εν τω μεταξύ ο ίδιος 
πήγε στην Αρκαδία όπου έμεινε δύο μήνες. Όταν επέστρεψε, «εν ω καιρώ άρχισαν να 
μας επαπειλούσιν ενταύθα νέα δεινά διαρπαγής και λεηλασίας», όλοι προσπαθούσαν 
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να σώσουν ό,τι έχουν. Έτσι έστειλε και αυτός το γαμβρό του με όλη την οικογένειά 
του και τα πράγματά του στην Αρκαδία «μείνας με μόνο το ταλαγάνι και το κυλήμι 
μου». Γι’ αυτό και δεν μπορεί να του στείλει ό,τι του χρωστά τώρα. Του στέλνει 5 οκά-
δες κταπόδι.

712 6,76 ΜΥΣΤΡΑΣ  05-08-1832  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ  
         ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος Επιτροπή» δηλώνει 
ότι ο Δ. Τζαούσης νοίκιασε επί δημοπρασίας διά δέκα έτη από 01.03.1831 κτήματα 
στον Άγιο Ιωάννη για 960 φοίνικες. Τα κτήματα περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωρι-
στό πίνακα. Το έγγραφο φέρει σφραγίδα του Διοικητή Λακεδαίμονος και Μονεμβα-
σίας και τις υπογραφές της Διοικούσας επιτροπής: Παναγιώτη Σούτσου, Ζ.Δ. Ιερομνή-
μονος και του Γραμματέα Δ. Παπάγου. 

713 6,77 ΠΟΤΑΜΙΑ 06-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου (Ποταμιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία του αναφέρει ότι πριν προλάβει να φορτώσει «τα ζώα τριτο-
δέκατο», ήρθε ο γιος του αρχηγού και είπε να μη δώσουν τίποτε και οι κάτοικοι περι-
μένουν την απόφαση του στρατηγού. Και τον ίδιο τον απείλησε να φύγει και περιμένει 
να του πουν τι να κάμει.

714 6,78 [ΠΟΤΑΜΙΑ] 06-08-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Θεόδωρου (Θεοδωρακόπουλου) [Ποταμιά] προς τον Αντώνη Σαλβα-
ρά, στο οποίο του αναφέρει αναλυτικά πόσο ακριβώς σιτάρι του στέλνει με τον Λιάκο 
Σουρτζάκο, τον Αντώνη Κωνσταντακάκο και με τους Πάνο και Γιωργάκη Πουλάκο.

715 6,79 ΜΥΣΤΡΑΣ  07-08-1832  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ  
        (φφ.2)
Απόδειξη ότι ο Π. Σούτσος έλαβε το πωλητήριο του Βασίλη Σταυριανάκου από τον 
Αντώνη Σαλβαρά.

716 6,80 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-08-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Βασίλης Σταυριανάκος βεβαιώνει ότι δανείσθηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 870 
γρόσια και υπόσχεται να τα επιστρέψει σε τριάντα μία ημέρες. 
Διά χειρός: Αναγνώστη Κουρεντινάκου.
Μάρτυρες: Σπύρος Ιατρός, Γιωργάκης Ρουτζάκος.

717 6,81 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 08-08-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ο Γεώργιος Α. Τζωρτζάκης (Καστανιά) ενημερώνει το γαμπρό του Αντώνη (Σαλβαρά) 
για την αποστολή τεσσάρων φορτίων κρασιού, δηλαδή 330 οκάδων και 300 δρ., «με 
τις ντάρες».

718 6,82 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 09-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη (Σαλβα-
ρά), στην οποία του ζητάει να του στείλει 2 φορτία μετάξι επειγόντως, διότι οι τιμές 
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ανέβηκαν και ο «φίλος» Βελισσάριος τα χρειάζεται τώρα, καθώς περιμένει και συμ-
βουλές από φίλο του στη Σύρα. Του δίνει συμβουλές για διάφορους τρόπους εξοικο-
νόμησης χρημάτων, όπως από τον αδελφό του Μελετόπουλου με τη συναλλαγματική 
που στέλνει για 200 γρόσια. Ο Αλέξανδρος Σούτσος είπε ότι ο αδελφός του έχει εκεί 
τα χρήματα της αδελφής του και μπορεί να τους τα δώσει. Ζητάει ενημέρωση για 
τη δεύτερη δόση. Τον ενημερώνει για την έναρξη της υπόθεσης του σπιτιού και ότι 
πρέπει να πάει εκεί ο κυρ Κωνσταντής. Επίσης του μεταφέρει ειδήσεις, όπως ότι οι 
στρατιώτες του Ζέρβα έκοψαν το νερό του Ναυπλίου.

719 6,83 [ΠΟΤΑΜΙΑ] 09-08-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα (αρ. 9) του Θεόδωρου (Θεοδωρακόπουλου) σύμφωνα με το οποίο στέλνει 
με τον Αντώνη Κωνσταντακάκο 64 οκάδες σμιγάδι και 36 οκάδες σιτάρι βουλωμένο.

720 6,84 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), με την οποία τον πληροφορεί ότι του έστειλε με τους αγωγιάτες 6 φορ-
τία κρασί (480 οκάδες και 300 δράμια με τις ντάρες), οι ντάρες είναι 13 οκάδες. Ζητά 
να μάθει πόσους παράδες πούλησε τη μπότζα για να τακτοποιήσει τις πληρωμές. Επί-
σης του ζητάει να μην ακούει τους δούλους του που ισχυρίζονται ότι δεν τάισαν τα 
ζώα του, τους έδωσαν κριθάρι και άχυρο. Τέλος του παραγγέλνει ένα σουγιαδάκι για 
να φτιάχνει τις πένες του.

721 6,85 ΠΟΤΑΜΙΑ 11-08-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα (αρ. 11-12) του Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου (Ποταμιά), επιστάτη Ποτα-
μιάς, προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο τον πληροφορεί για ό,τι του 
στέλνει: «Με γέρο Πανάγο σμιγάδι 62 οκάδες νέτο, με γέρο Πλαγιάννη σιτάρι οκάδες 
54 νέτο, με Αποστόλη σιτάρι οκάδες 50 νέτο, με Νικολάκη Μασουράκο σμιγάδι 74: 
100 οκάδες νέτο, του ιδίου σιτάρι 53 οκάδες νέτο, με Μιχαλάκη σιτάρι 31:200 οκάδες 
νέτο». Επίσης του παραγγέλνει να δοκιμάσει το καντάρι με του Μιχαλάκη, που είναι 
βουλωμένο, και τον συμβουλεύει σχετικά με τις τιμές.

722 6,86 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 13-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς τον [Αντώνη Σαλβαρά], στην 
οποία του υπενθυμίζει να του στείλει δύο φορτία μετάξι και να κάνουν υπομονή για 
τα χρήματα γιατί δεν μπορούν να τα εμβάσουν. Τους ενημερώνει ότι έδωσαν προθε-
σμία να γκρεμίσουν το σπίτι την ερχόμενη Τρίτη. Η υπόθεση του εργαστηρίου τους 
παραμένει. Ζητά νέα για τη συναλλαγματική του Μελετόπουλου και τους στέλνει 
άλλη μία για λογαριασμό του Παυλίδη.

723 6,87 ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ 13-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Ζυγοβίστι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, με 
την οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε το γράμμα του από 30 Ιουλίου. Στέλνει άνθρωπό 
του στην Καστανιά για να μάθει νέα, ιδιαίτερα από τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη, από το 
Ναύπλιο. Μαθαίνει ότι ο Γεν. Αρχηγός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ηρεμία 
του τόπου και έτσι δεν θα τους επιβαρύνει, αλλά θα επικοινωνεί πλέον με το Ναύπλιο 
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κατευθείαν. Τους στέλνει γράμμα για τον Τζωρτζάκη. Του ανακοινώνει το θάνατο του 
Δ. Υψηλάντη στις 4 Αυγούστου. Ζητά να μάθει την τρέχουσα τιμή του μεταξιού «πιρ-
σιμιλίκι» για να ετοιμάσει και αυτός 1-2 φορτία.
Στέλνει χαιρετισμούς στην Αγγελικούλα, Αναγνώστενα και στον κυρ Κωνσταντίνο και 
στον ανιψιό του και γλυκοφιλεί την Πολυτίμη. 
(Λείπει μικρό τμήμα της επιστολής.)

724 6,88 ΜΥΣΤΡΑΣ 16-08-1832 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
«Ξεκαθάριση μεταξιού» ανάμεσα στον κ. Βελισσάριο (Παυλίδη) και τον Κωνσταντή 
Σαλβαρά.

725 6,89 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 16-08-1832  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Οι Α. Τζωρτζάκης, Εμ. Μελετόπουλος και Ν. Κορφιωτάκης δανείζονται για δέκα έξι 
ημέρες 1.000 γρόσια από τους «Ι. Μεϊντανόπουλο, Σπυρίδωνα Κυδωνάκη και συν-
δροφία».
Στην πίσω όψη ο Μπενάκης λαμβάνει από τους Εμμανουήλ Μελετόπουλο και Νικό-
λαο Κορφιωτάκη 666,26 γρόσια στις 17.09.1832 (Ναύπλιο) και στις 24.05.1833 ο Ιωάν-
νης Κυρούσης έλαβε με εντολή του Γεώργη Χατζηθεοδώρου 333,13 γρόσια από τον 
Αντώνη Σαλβαρά για λογαριασμό του Αναγνώστη Τζωρτζάκη. 

726 6,90 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι στέλνει με τους αγωγιάτες 4 φορτία, δηλα-
δή 326 οκάδες, κρασί. Ζητά αναλυτική κατάσταση του κάθε φορτώματος, καθώς και 
πληροφορίες αν υπάρχει άλλο μετάξι να του στείλει, γιατί ο πατέρας του του είπε 
για 4 κουλούρια και από το Μυστρά του στείλανε μόνο 13 δρ. Ζητάει το μετάξι είτε 
στριμμένο είτε άστριφτο.

727 6,91 ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ 17-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Ζυγοβίστι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε την επιστολή του από τις 14.08.1832 
και ότι απορεί που δεν του έχει απαντήσει ο [Α.] Τζωρτζάκης στα γράμματά του. Όμως 
πληροφορήθηκε από τον «Γιαννακό» ότι ο Τζωρτζάκης έλαβε μεν τα γράμματα, ήταν 
όμως «εις την σύναξιν της συνελεύσεως», όπου έγινε ταραχή και οι στρατιώτες έπιασαν 
10 πληρεξούσιους, από τους οποίους ζητούσαν τους μισθούς τους. Γι’ αυτό ετοιμάζε-
ται να πάει στην Αλωνίσταινα για να ανταμώσει το γαμπρό του και από εκεί ίσως πάει 
στην Τρίπολη. Αν εν τω μεταξύ όμως ο Τζωρτζάκης κατεβεί στην πατρίδα του, τον 
παρακαλεί να του γράψει για να ησυχάσει. Είχε σκοπό να πάει και από το Μυστρά για 
τα θέματα του μεταξιού, αλλά περιμένει να δει την κατάσταση. 

728 6,92 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-08-1832  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Απόδειξη που υπογράφει ο Διοικητής Παναγιώτης Σούτσος, σύμφωνα με την οποία 
το Διοικητήριο Λακεδαίμονος πιστοποιεί την εξόφληση του διετούς ενοικίου των 
εθνικών δένδρων στο Παρόρι και τη Μητρόπολη από τον Αντώνη Σαλβαρά.
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729 6,93 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-08-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Απόδειξη που υπογράφει ο ίδιος ο Αντώνης Σαλβαράς για τα 3.000 γρόσια που πλή-
ρωσε για να κλείσει τα οφειλόμενα για το διετές ενοίκιο των εθνικών δένδρων στο 
Παρόρι και τη Μητρόπολη, σε λογαριασμό των μισθών του της απομαχίας και ενός 
μηνιαίου που του χρωστούσαν.

730 6,94 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 18-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι πήρε το γράμμα του όπου του αναφέρει 
ότι ο Μελετόπουλος έγραψε στο Ρωσσόπουλο για να στείλει κατάλογο εργαστηρίων 
και τον βεβαιώνει ότι δεν κάνει λάθος. Τον συμβουλεύει να γράψει για το εργαστήρι 
«του Περιστέρα ποίου Τούρκου ήτο» και «το εργαστήρι το φιλονικούμενον τίνος αγά 
ήτο», επειδή διέταξαν το Μελετόπουλο να αγοράσει όσα έχουν κάποιοι φίλοι τους και 
«εκείνο όπου έχει ο στρατηγός κατασκευασμένα». Του ζητά να του γράψει το όνομα 
του επισκευαστού και το όνομα του Τούρκου «προς οδηγίαν» του. Τον ενημερώνει ότι 
έφθασαν γράμματα προς τις Αρχές από το Βασιλιά και τον παρηγορεί ότι «ολίγος είναι 
ο καιρός όπου θα παύσουν τα δεινά».

731 6,95 [ΠΟΤΑΜΙΑ] 18-08-[1832] ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα (αρ. 73), προφανώς του Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου, με το οποίο απο-
στέλλει στον Αντώνη Σαλβαρά «με γέρο Πανάγο σιτάρι νέτο 32 οκάδες, με τον ίδιο 
σίκαλη νέτο 8 οκάδες, με Δημήτρη Πλαγιάννη σιτάρι νέτο 57 οκάδες, με Χριστόφιλο 
σίκαλη νέτο οκάδες 40, με τον ίδιο σιτάρι νέτο 34 οκάδες».

732 6,96 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 20-08-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), με το οποίο τον πληροφορεί ότι του στέλνει με τους παρόντες αγω-
γιάτες έξι φορτία κρασί (484 οκάδες και 300 δράμια), οι ντάρες είναι 13 και μισό.

733 6,97 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 20-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να του στείλει «για το φίλο» (προφανώς Βελισ-
σάριο Παυλίδη) ένα φορτίο μετάξι «όψη» και το άλλο «ιμπιρσίμι». Για τα εργαστήρια 
τον καθησυχάζει τώρα και τον συμβουλεύει να πάνε με τον Κορφιωτάκη στο Διοικητή 
και να τον παρακαλέσουν να στείλει την καταγραφή των εργαστηρίων που θέλει και 
να προσθέσει «του Κουλουμπάκη το κρασοπουλειό» και το σπίτι που κάθεται ο αστυ-
νόμος και αυτά να μείνουν μυστικό. Του ζητά να παραγγείλει στα παιδιά να αγορά-
σουν 10 μπότζες βούτυρο γιατί είναι αναγκαίο.

734 6,98 ΑΓΙΑΝΝΗΣ 22-08-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ
Αποδεικτικό χρέους 136 γροσίων του Γιώργη Πουλημενάκου για την αποπληρωμή 
των δύο ετών για εθνικά δένδρα, που υπόσχεται να τα πληρώσει την 1η.12.[….]. 
Βεβαιώνει: Γιάννος Σαλταφέρος.
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735 6,99 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 24-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), με την οποία ζητά να μάθει αν οι Αργείτες έφεραν γράμμα από τον 
πατέρα του και αν του έδωσαν «τους παράδες» που είχαν μείνει από το λάδι. Του ζητά 
να τους στείλει και «τους παράδες» που του έδωσαν οι Αργείτες και να φροντίσει να 
δώσουν και το υπόλοιπο κρασί που έχει μείνει στο βαρέλι.

736 6,100 ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ 31-08-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Ζυγοβίστι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία παραπονείται που δεν έχει πάρει απάντηση στις επιστολές 
του. Όταν έμαθε τα γεγονότα με τους πληρεξουσίους, πήγε στην Αλωνίσταινα να 
δει τους δικούς του και την αδελφή του και να μάθει νέα για τον Τζωρτζάκη και είχε 
σκοπό να φθάσει ως την Τρίπολη. Αφού όμως έμαθε ότι ο Τζωρτζάκης ήταν καλά 
γύρισε σπίτι του, όπου βρήκε επιστολές του Τζωρτζάκη και του δικού του αδελφού, 
σύμφωνα με τις οποίες ό Τζωρτζάκης είναι καλά στο Ναύπλιο και σχεδιάζει μετά από 
2-3 ημέρες να γυρίσει στην πατρίδα του. Γι΄αυτό τους ενημερώνει να μην ανησυχούν. 
Για την ελευθερία των κρατηθέντων πληρεξουσίων προσέφερε 1.000 γρόσια. Στέλνει 
χαιρετισμούς στο Γεώργιο, στην Αγγελικούλα, την κυρία Αναγνώστενα, τον Κωνστα-
ντίνο και τον ανηψιό του. 

737 6,101 ΜΥΣΤΡΑΣ  01-09-1832 ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ) (φφ.2)
Ο Διοικητής Λακεδαίμονος Παναγιώτης Σούτσος διατάσσει τον Αντώνη Σαλβαρά να 
πληρώσει τη δεύτερη και τρίτη δόση των προσόδων, μόλις λάβει τη διαταγή αυτή 
από τον αξιωματικό Ρουμελιώτη. Σε περίπτωση αρνήσεώς του θα μεταχειρισθούν 
βία.

738 6,102 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-09-1832 ΑΝΑΦΟΡΑ (φφ.2)
Αναφορά του Αντωνίου Σαλβαρά προς το Διοικητή Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας, 
στην οποία τους υπενθυμίζει την αναφορά του από τον Ιούνιο, στην οποία διαμαρτυ-
ρόταν κατά του Γενικού ενοικιαστού των προσόδων της επαρχίας Λακεδαίμονος για 
την αυθαίρετη αρπαγή από την Ποταμιά που διέπραξε ο Αρχηγός Π. Ιατράκος. Τότε 
διατάχθηκε εκτίμηση των κουκουλίων της μετάξης του, η οποία μέχρι τώρα δεν έγινε 
και οι κάτοικοι που ενθαρρύνθηκαν από τον Π. Ιατράκο αφήρπασαν ό,τι μπόρεσαν. 
Τώρα διαμαρτύρεται πάλι εναντίον του αναφερόμενου ενοικιαστού και ζητάει απο-
ζημίωση για τις ζημιές και τα έξοδά του που ανέρχονται σε 5.000 γρόσια. Ζητάει να 
κοινοποιηθεί η διαμαρτύρησή του στον επίτροπο Εμμ. Τσούχλο και να δώσουν και 
σ΄αυτόν αντίγραφο επικυρωμένο.

739 6,103 ΑΣΤΡΟΣ  03-09-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Άστρος) προς το Βελισσάριο Παυλίδη (Ναύ-
πλιο), στην οποία τον πληροφορεί ότι φθάνει στο Ναύπλιο ο συμπέθερός του Κων-
σταντίνος Σαλβαράς με δύο φορτία μετάξι και του ζητάει να λογαριαστούν οριστικά 
και να δώσει και το έγγραφο που έχει σχισμένο για ασφάλειά τους. Σημειώνει και τα 
όσα χρήματα έλαβαν: από 2 συναλλαγματικές (20.000 γρόσια), από 2 δόσεις (3.800 
γρόσια, «δεκανιάρια διακόσια»), από 2 συναλλαγματικές στο Μυστρά (1.000 γρόσια), 
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δηλαδή σύνολο 24.800. Στο λογαριασμό είναι και τα ψώνια από το εργαστήριό του 
που αναφέρονται στο κατάστιχο και το έχει ο Παυλίδης.

740 6,104 ΜΥΣΤΡΑΣ 03-09-1832 ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Ο Διοικητής Λακεδαίμονος Παναγιώτης Σούτσος διατάσσει τον Αντώνη Σαλβαρά και 
«όλους τους εισπράκτορας των εθνικών κτημάτων των εκ του δεκαετούς ενοικίου», 
να παραδώσουν επισήμως στον ταμία ακριβή λογαριασμό, αφού κατ΄ επανάληψη 
τους έχουν καλέσει προφορικώς να δώσουν λογαριασμό των πράξεών τους στον τα-
μία της Επιτροπής και αυτοί αργοπορούν.

741 6,105 ΜΥΣΤΡΑΣ 05-09-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Οι Οικονόμος Οικονομόπουλος, Α. Κοπανίτσας, Νικόλαος Κρεββατάς, Παναγιώτης 
Αλεξανδράκης, Νικόλαος Αλεξανδράκης, Π. Μελετόπουλος, Εμμ. Λεώπουλος, Α. Κό-
κορης, Θ.Κ. Φεγγαράς, Ιωάννης Κορφιωτάκης, Γ. Γούτος, Θ. Ζερβέας, Ιωάννης Φρά-
γκας, Σωτήρης Ευστρατίου, Αναγ. Μπαρουξόπουλος, Χατζηπαναγιώτης Τσέρτος (;), 
Νικόλαος Ι. Καραμαλής διορίσθηκαν επίτροποι από τους πολίτες της Μητροπόλεως 
αυτής και ενορίτες του ναού Αγ. Γεωργίου για να πουλήσουν το περιβόλι με τις μουρι-
ές και τις ελιές της Κυρίας Παντανάσσης στο όριο Παρορίου (όρια: στο πάνω μέρος με 
τη Μαρίτσα Ιωάννη Κορφιωτάκη το γένος Ιωάννη Μορφογένη, στο κάτω μέρος Κρεβ-
βαταίοι, στο ένα πλάι Σαράντος Καφφεντζής και στο άλλο πλάι δημόσιος δρόμος) 
στον Αντώνη Σαλβαρά διά 950 γρόσια που τα έλαβαν εκείνη την ώρα. Τα χρήματα 
αυτά ήταν απαραίτητα για την οικοδόμηση του ναού του Αγίου Γεωργίου. 
Μάρτυρες: Μιχαήλ Κρεββατάς, Μανώλης Καφετζόπουλος, επίτροποι Ναού Αγίου Γε-
ωργίου.
Στο πίσω μέρος υπάρχει η επικύρωση του γνησίου των υπογραφών από την επαρχι-
ακή δημογεροντία Λακεδαίμονος.
Υπογράφουν: ο Δημογέροντας Α. Κοπανίτσας και ο Γραμματεύς Σ. Γιαννακόπουλος.

742 6,106 ΜΥΣΤΡΑΣ 06-09-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Ο Παναγιώτης Σούτσος ζητά από τον Αντώνη Σαλβαρά να δώσει στον Εμμανουήλ 
Τσούχλο 140 κολονάτα, για λογαριασμό του, που θα του τα επιστρέψει ή στο Ναύπλιο 
ή εδώ σε δέκα ημέρες. 

743 6,107 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-09-1832 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Λογαριασμός ανάμεσα στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Μυστράς) και τον Βελισσάριο 
Παυλίδη (Ναύπλιο), ο οποίος υπογράφει και το λογαριασμό, για το μετάξι. Συνολικά ο 
πρώτος πρέπει να δώσει 7.064,21 γρόσια και να λάβει 32.650,16 γρόσια.

744 6,108 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 15-09-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (φφ.2)
Η Γραμματεία διατάσσει τους «υπ΄ ενοικιαστάς των προσόδων Λακεδαίμονος Κ. Σαλ-
βαράν του χωρίου Χρύσαφας» (αρ. 5293) να μη δώσουν στους στρατιωτικούς όσα 
χρεωστούν στον Γεν. ενοικιαστή Λαμπίκη Καρατζά, διότι πρέπει αυτός να εξοφληθεί 
σύμφωνα με τις χρεωστικές αποδείξεις που διαθέτει.
Υπογράφει: Ο Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος.
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745 6,109 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-09-1832 ΕΓΓΥΗΣΗ (φφ.2)
Ο Παναγιώτης Σούτσος εγγυάται στον Αντώνη Σαλβαρά ότι θα τον [από]ζημιώνει με 
4.000 γρόσια, αν καταδικασθεί ο Σαλβαράς από δικαστήριο παρά του Γενικού ενοικι-
αστού, που έχει την ομολογίαν του.
(Λείπει τμήμα της εγγύησης.)

746 6,110 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-09-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ)
Απόδειξη ότι ο Νικόλας Τσαούσης πήρε από τον Αντώνη Σαλβαρά 225 οκάδες κρι-
θάρι. 

747 6,111 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-09-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ)
Απόδειξη ότι ο Αντώνης Σταυριανάκος πήρε από τον Αντώνη Σαλβαρά 45 οκάδες 
κριθάρι «διά τον στρατηγόν Κατσάκον».

748 6,112 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-09-1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό κατάστιχο όσων γροσίων έχει λάβει ο Ηλίας Καρτερούλης από τα κρασιά 
της Σκλαβικής.

749 6,113   30-09-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία του αναφέρει ότι έλαβε από τον Ηλία Φασουλά μόνο 1.260 γρό-
σια, ενώ μένουν άλλα 2.500 και τόσα γρόσια στους Βρουλιώτες και του παραγγέλνει 
να πει του Διοικητή να «λάβει πρόνοια». Παραγγέλνει 15 δράμια μπιρσίμι, 10 πήχες 
κορδέλα κίτρινη, 12 τόπια γαϊτάνια κριμιζά ψιλά, 10 πήχες μεταπουλάμι καλό. Τον 
πληροφορεί ότι ετοίμασε τα βαγένια για να στείλει το κρασί την Τρίτη. Να φροντίσει 
για πενήντα οκάδες ρυτίνη. Χαιρετά την Αγγελική.

750 6,114 ΜΥΣΤΡΑΣ 30-09-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη ότι ο Πέτρος Μαντάς πλήρωσε το νοίκι του φούρνου στον ιδιοκτήτη του 
Παναγιώτη Μπουτζάκο για όλους τους δεδουλευμένους μήνες μέσω του υπογράφο-
ντος Ηλία Κατζάλη (;;). Το εργαστήρι θα μείνει στον ίδιο με νοίκι 35 γρόσια το μήνα.

751 6,115  ΜΥΣΤΡΑΣ 01-10-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ) (φφ.2)
Απόδειξη ότι ο Πέτρος Τσαουσόπουλος παρέλαβε 93 οκάδες κριθάρι από το Βασίλη 
Λιακέα για τα άλογα του στρατηγού Κατσάκου.

752 6,116 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-10-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ)
Απόδειξη ότι ο Πέτρος Μαντάς έλαβε από το Βασίλη Σταυριανάκο 200 οκάδες στάρι 
για λογαριασμό του Αντώνη Σαλβαρά.

753 6,117  ΜΥΣΤΡΑΣ  02-10-1832  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ  
         ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος Επιτροπή» δηλώνει 
ότι ο Αντώνης Σαλβαράς νοίκιασε με δημοπρασία για εννέα έτη από 01.03.1832 το υπ’ 
αριθ. 271 κτήμα του Δερβίς Αγά Κουσούλη Μολά Ιμπραήμη στο Παρόρι με 2 μουριές 
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και 27 ελιές για 220 φοίνικες.
Υπογράφουν: Ο Διοικητής Παναγιώτης Σούτσος, για την Επιτροπή ο Ζ.Δ. Ιερομνήμων 
και ο Γραμματέας Δ. Παπάγος.

754 6,118 ΝΑΥΠΛΙΟΝ  04-10-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«Η επί της Οικονομίας Γραμματεία» με το παρόν επίσημο έγγραφο ιδιοκτησίας δηλώ-
νει ότι «εξετέθη σε δημοπρασία το εις την πόλιν Μυσθρά υπ’ αριθ. 100 οσπιτότοπον 
του Μπαλιτζαουσάκη του Κουτζόμπεη (περιγράφονται τα σύνορά του) και έλαβε τέ-
λος η δημοπρασία εις τον Δημήτριον Σαλταφέρον» και εις την «Γενικήν δημοπρασίαν 
εκποιήσεως έμεινεν εις τον Αναγνώστην Τζωρτζάκη διά φοίνικας 1.400». Από αυτά ο 
Τζωρτζάκης πλήρωσε 175 φοίνικες και για τα υπόλοιπα 1.225 άφησε τις απαιτούμε-
νες χρεωστικές αποδείξεις.
Υπογράφει: ο Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος.

755 6,119 ΝΑΥΠΛΙΟΝ  04-10-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«Η επί της Οικονομίας Γραμματεία» με το παρόν επίσημο έγγραφο ιδιοκτησίας δηλώ-
νει ότι «εξετέθη σε δημοπρασία το εις το χωρ. Παρόρι ερείπιον οικίας του Δερβίς- Σο-
χαντσάρη υπ΄αρ. 13 (περιγράφονται τα σύνορά του) και έλαβε τέλος η δημοπρασία 
εις τον Νικόλαον Σαλταφέρον» και εις την «Γενικήν δημοπρασίαν εκποιήσεως έμει-
νεν εις τον Κωνσταντίνον και Αντώνιον Σαλβαραίους διά φοίνικας 290». Από αυτά οι 
Σαλβαραίοι πλήρωσαν 35 φοίνικες και 75 λεπτά και για τα υπόλοιπα 254,25 φοίνικες 
άφησαν τις απαιτούμενες χρεωστικές αποδείξεις.
Υπογράφει: ο Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος.

756 6,120 ΝΑΥΠΛΙΟΝ  04-10-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«Η επί της Οικονομίας Γραμματεία» με το παρόν επίσημο έγγραφο ιδιοκτησίας δηλώ-
νει ότι «εξετέθη σε δημοπρασία το εις την πόλιν Μυστρά υπ΄αρ. 41 εθν. εργαστήριον 
του Μαντζαράκη (περιγράφονται τα σύνορά του) και έλαβε τέλος η δημοπρασία εις 
τον Ιωάννην Μ. Ιατράκον» και εις την «Γενικήν δημοπρασίαν εκποιήσεως έμεινεν εις 
τον Κωνσταντίνον Σαλβαράν και Αντώνιον Σαλβαράν διά φοίνικας 5.010». Από αυτά 
οι Σαλβαραίοι πλήρωσαν 626 φοίνικες και 75 λεπτά και για τα υπόλοιπα 4.383,25 φοί-
νικες άφησαν τις απαιτούμενες χρεωστικές αποδείξεις.
Υπογράφει: ο Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος.

757 6,121 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 05-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης (Καστανιά) ζητάει από το γαμπρό του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς) να ενημερώσει το Διοικητή ότι θα έλθει την επόμενη μέρα, επειδή από το 
χειμώνα εμποδίσθηκε ο τρύγος της Πηλάλας και έχει μείνει μοναχός και δεν μπορεί 
να ξετρυγήσει και να βρει και αγωγιάτες. Του ζητάει να φροντίσει την επιδιόρθωση 
των βαγενιών.

758 6,122 ΜΥΣΤΡΑΣ 06-10-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ  
        ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος επιτροπή» δηλώ-
νει ότι ο Αντώνιος Σαλβαράς νοικίασε σε δημοπρασία για εννέα χρόνια τα κτήματα 
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υπ΄αριθ. 4 (του Φούλια και Μποσινάκη), 7 (του Κασιδοσουλουλά), 35 (του Χατζή Χαλίλ 
Σπαή), 68 (του Αλή Σπαή Κορακάκου), 156 (του Μερή Κουρή) και 464 (του Μεχμέτ 
σκληρού εις το σπίτι οπού κάθεται ο Αποστολάκος) στο Παρόρι για 1.060 φοίνικες. 
Στο πίσω μέρος αναλυτική περιγραφή των κτημάτων.
Υπογράφουν: Ο Διοικητής Παναγιώτης Σούτσος και για την Επιτροπή ο Ζ.Δ. Ιερομνή-
μων και ο Γραμματεύς Δ. Παπάγος.

759 6,123 ΜΥΣΤΡΑΣ 06-10-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης δανείστηκε 407 γρόσια από τον Π. Σούτσο, τα οποία θα 
του τα επιστρέψει σε 41 ημέρες.
Στο πίσω μέρος λογαριασμός με την ένδειξη «από Σούτσο»: «όσας λάβαμε χιλ. 20.000, 
από Νικολό Γιωργίτζη 1.000, από 2 πόλιτζες 1.000, από 1 του Αναβρυτιώτη 205,20, 
όσα από Κορφιωτάκη 400, όσα από Βενετσανάκο 200, όσα έλαβε ο Κ. Τζωρτζάκης 
2.900, ο ίδιος από πραγ. 304, όσα ο ίδιος του Μελετόπουλου 240,15, αγώι 36, όσα 
έλαβα εγώ…».

760 6,124 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-10-1832 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σημείωμα του Ν. Τσαούση ότι έλαβε 200 οκάδες κριθάρι από τον Αντώνη Σαλβαρά.

761 6,125 ΛΟΓΚΑΣΤΡΑ 08-10-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Γιάννης Σταυρόπουλος δηλώνει ότι νοίκιασε τις δύο στέρνες που έχει στο χωριό 
στον Αντώνη Σαλβαρά για ένα χρόνο για να τις γεμίσει λάδι και θα πάρει 400 γρόσια 
τον ένα χρόνο και αν το λάδι μείνει περισσότερο θα του δώσει άλλη πληρωμή. Αν 
πάλι «ο θεός φυλάξει οι στέρνες είναι σακάτικες και χαθεί λάδι», να είναι για λογαρια-
σμό του Σταυρόπουλου.

762 6,126 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 10-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κωνσταντίνου Σαλβαρά (Ναύπλιο) προς τον αδελφό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να τον ενημερώσει τι απόκριση έλαβαν «από 
τον αρχηγό Θ. Κολοκοτρώνη». Επίσης του υπενθυμίζει να του στείλει ένα φόρτωμα 
μετάξι «ημπρισίμι» και να τον ενημερώσει για την τιμή του και να του γράψει για όλα 
τα νέα. Του αναφέρει ότι πέτυχε να ρίξουν οι μαστόροι γρήγορα τη σκεπή και να του 
στείλει χρήματα για τις δόσεις και όταν τελειώσει να το νοικιάσουν σε καλή τιμή. Του 
στέλνει «την καπότα του» με τον Μανόλο Μανουσάκη. Τον ενημερώνει ότι η επιτροπή 
της Αντιβασιλείας θα αργήσει, ίσως στις αρχές του Ιανουαρίου, αλλά του ζητάει να 
μην το πει πουθενά αυτό το μυστικό. Τον συμβουλεύει, όταν τον ρωτούν, να λέει ότι 
την περιμένουν ώρα την ώρα, να συνάξει όσα τους χρωστούν και να μην επεκταθεί 
σε τίποτα μέχρι να δουν τι γίνεται.

763 6,127 ΠΟΤΑΜΙΑ 11-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Θ. Θεοδωρακόπουλου (Ποταμιά) προς το θείο του Αναγνώστη Τζωρ-
τζάκη (Μυστράς), στην οποία του αναφέρει ότι έμαθε για την επιστροφή του και του 
παραπονείται ότι με γράμμα του στις 8 Οκτωβρίου είπε να το δίδουν προς 11 παρά-
δες την οκά, αλλά ο καπετάν Αντώνης του είχε πει σε όποια τιμή έβρισκε να το δώσει 
και εκείνος τον επίεσε να του δώσει πρώτη και δεύτερη τιμή και του αποκρίθηκε από 



�0

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - ΓΑΚ - ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

15 και 14 και έως 13 την οκά, αν εύρει, να την δώσει και τελικά συμφώνησαν στους 14 
παράδες και κράτησαν έως 1.200 οκάδες. Τα υπόλοιπα θα τα δώσει με την τιμή που 
του γράφει και παραπονείται γιατί τον προσβάλλει με αυτά που του γράφει και τον 
διαβεβαιώνει για τις προθέσεις του.

764 6,128 ΠΟΤΑΜΙΑ 11-10-1832 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα (αρ. 2) του Θεοδ. Θεοδωρακόπουλου (Ποταμιά) προς το θείο του (Α. Τζωρ-
τζάκη), με το οποίο του στέλνει «καλαμπόκι μετερτίκα 8, οκάδες 242 εκτός των σακιά» 
και τον ενημερώνει ότι ως το Σάββατο θα φέρουν και το άλλο.

765 6,129 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία του ζητάει να του δίνει την τιμή του μεταξιού σε δραχμές και όχι 
σε γρόσια που δεν τα καταλαβαίνει πια. Του ζητάει μετάξι για το οποίο όμως δεν μπο-
ρεί να πληρώσει «περισσότερο από 25½ δραχμές την οκά για το καλό ιμπρισιμλίκι και 
για την όψη την καλήν 27 δραχμάς».
Και το κικίδι θεωρεί ακριβό, αλλά θα προβλέψει λίγο με τιμή από 95 λεπτά έως 1 
δραχμή την οκά, «πράγμα όμως παστρικόν και ξηρόν», 1.000 οκάδες. Αν ήταν φθηνό 
θα μπορούσε να παραγγείλει περισσότερο. Του ζητάει επίσης πληροφορίες και για 
τα λάδια.

766 6,130 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 15-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κωνσταντίνου Σαλβαρά (Ναύπλιο) προς τον αδελφό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε τα έγγραφα του εργαστηρίου 
και ότι ο Ζαφειρόπουλος πριν φύγει τον σύστησε στον Κωλέττη και το Μαυροκορδά-
το που του έκαναν και ένα σχέδιο της αναφοράς. Όταν έκανε την αναφορά, την πήγε 
στην Οικονομία και η Οικονομία την είχε στο σπίτι του Μαυροκορδάτου και έτυχε 
εκεί να βρεθεί ο Ζαΐμης, που ανέλαβε την υπόθεση και τον κάλεσε και του είπε ότι έγι-
νε φιλονικία και ότι θα γίνει έτσι σε 15-20 ημέρες. Ζήτησε να μη μείνει η αναφορά του 
ανενεργή, αλλά να του δοθεί μία διαταγή για το Διοικητή για να τους αφήσει ήσυχους. 
Έτσι κατάλαβε ότι είναι διαιρεμένη η Κυβέρνηση και περιμένει να συνενοηθούν με το 
Μαυροκορδάτο και να αποδοθεί το δίκιο του.
Τον ενημερώνει για τις συναλλαγές με τον Αλ. Σούτσο και το Βελισσάριο [Παυλίδη] 
και τις πληρωμές των μαστόρων. Του στέλνει διάφορα πράγματα που έχουν παραγ-
γείλει (τσόχα ή κασμίρι για 2 κοντογουνίτσες του πεθερού του, 2 φουστανελάκια, μία 
καπότα, ταλαγάνι). Τον συμβουλεύει για υποθέσεις των εργαστηρίων, των χωραφιών 
και των δένδρων.

767 6,131 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (;) [Πριν τις 19-10-1832] ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη [Καστανιά] προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά [Μυστράς], στην οποία του ανακοινώνει ότι την ερχομένη εβδομάδα θα γίνουν 
οι γάμοι [μάλλον της Κατερίνας Τζωρτζάκη με τον Α. Ζαφειρόπουλο]. Του εύχεται και 
στην Πολυτίμη, την κόρη του.
Τον παρακαλεί για διάφορα ψώνια που θα τα στείλουν με το Γιαννάκη: 25 οκάδες 
ρύζι, 3 οκάδες ζάχαρη, 200 δράμια πιπέρι, 30 ποτήρια με ενοίκιον, το ασημικό από το 
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Νικολάκη, «να φέρη και η Αγγελική τα ένδεκά σας κουταλάκια του γλυκού ομοίως και 
το ροδόσταμνον», 15 μπουκάλια, ροσόλια, ρούμι και ρακί. Ακόμη «Στον καλογονιάτη 
έχω μία κασέλα πιάτα τα οποία του είχα ειπωμένα και με υποσχέθη να τα φέρει». Προ-
σκαλεί και την κυρία Αναγνώστενα.

768 6,132 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 19-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι στέλνει 2 ζώα και του ζητάει να φρο-
ντίσει «τα τζαρτζαβάτια ομοίως και λεημόνια». Ακόμα τον πληροφορεί ότι ο κύριος 
Ι. Κυρούσης τους δίνει όλα τα πιάτα και το ασημικό. Ακόμη να πάρουν «10 κουβαρί-
στρες τέλι ψεύτικον, τα γαητάνια που τους έχει αφήσει». Να τους πάρει και 20 πήχες 
κορδέλλα μαβιά. Του υπενθυμίζει τα μπουκάλια, και τέλος «φέρε και 3 πλάκες σαπού-
νι μικρές για νίψιμο».

769 6,133 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-10-1832 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ  
        ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«Η επί της δεκαετούς ενοικιάσεως των κτημάτων Λακεδαίμονος επιτροπή» δηλώνει 
ότι ο Αντώνιος Σαλβαράς νοίκιασε σε δημοπρασία για εννέα χρόνια, από 01.03.1832, 
τα κτήματα υπ΄αριθ. 50 (του Μολαλάκη κήπος), 77 (του Χασάν Μπακάλη), 119 (του 
Βεΐζη και Γιαγίτζας περιβόλι εις τα ερείπια), 131 (του Σουλεϊμάν Σπαή Διβανέ), 133 
(του Χασάνη Δουράκη), 186 (του Καρά Ισμαήλ) και 188 (του τζαμιού αγριοπερίβολο) 
στο Παρόρι για 350 φοίνικες. Στο πίσω μέρος αναλυτική περιγραφή των κτημάτων.
Υπογράφει: Ο Διοικητής Παναγιώτης Σούτσος και για την Επιτροπή ο Ζ.Δ. Ιερομνήμων 
και ο Γραμματεύς Δ. Παπάγος.

770 6,134 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 25-10-1832 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
Ακριβές αντίγραφο της γνωμοδότησης των δημοσίων τεκτόνων Διονυσίου Κώππα 
και Στελ. Λάζενα προς το Διοικητή Ναυπλίας και Άργους: Ο Γεώργιος Δ. Γλαράκης σε 
αναφορά του προς το Διοικητήριο ισχυριζόταν ότι ο Κ. Σαλβαράς στένεψε το διαχω-
ριστικό τοίχο της οικίας του χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Θεωρούν ότι ο Γλαράκης 
έπρεπε να αντιδράσει όταν ο τοίχος ήταν στα θεμέλια και όχι τώρα που υψώθηκε. Πά-
ντως, κατά τη γνώμη τους, ο τοίχος σωστά βρίσκεται σ΄αυτό το πάχος. Από την άλλη 
δεν ισχύει αυτό που ισχυρίζεται ο Σαλβαράς, ότι ο τοίχος είναι δικός του όλος, γιατί 
και πριν ήταν μεσοτοιχία και πρέπει να χρησιμοποιείται εξ ημισείας. Το αντίγραφο 
επικυρώθηκε στις 27.10.1832.
Στο πίσω μέρος: Κοινοποίηση στην Αστυνομία. 

771 6,135 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 26-10-1832 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αστυνομία Ναυπλίας κοινοποιεί στον Κωνσταντίνο Σαλβαρά τη γνωμοδότηση των 
δημοσίων τεκτόνων και του ζητά να συμμορφωθεί και να μην ενοχλήσει ξανά το Γλα-
ράκη.

772 6,136 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ 26-10-1832 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης δανείζει 3.500 γρόσια, που ο δανειζόμενος υπόσχεται να 
τα επιστρέψει σε 1.000 μπότζες λάδι. Η κάθε μπότζα έχει 3,5 γρόσια. Το λάδι θα το 
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αποθηκεύσει ο δανειζόμενος στις στέρνες του και θα του το παραδώσει, όταν το χρει-
αστεί, για να το πουλήσει και για τον κόπο του θα του δώσει 2%. Το έγγραφο δεν έχει 
υπογραφή, ούτε υπογραφές μαρτύρων.

773 6,137 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 28-10-1832 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά, την Αγγελική και την Πόλυ ( Μυστράς), στην οποία τους ενημερώνει ότι χθες 
ήλθαν τα ζώα από το Ζαφειρόπουλο, ότι είναι όλοι καλά και τους ασπάζονται. Απο-
λογείται γιατί από τις έννοιες δεν μπόρεσε να φέρει την υπόθεση «του περιβολίου 
της Παντανάσσης κατά την Τρύπην». Ζητάει, αν είναι δυνατόν, να το αγοράσουν για 
το Ζαφειρόπουλο. Αναθέτει στον Αντώνη να διαπραγματευθεί την υπόθεση. Και αν 
την τελειώσει, να το περάσει στο όνομα του Γεωργίου του δικού τους, σύμφωνα με 
αυτά που είπε ο Ζαφειρόπουλος. Του στέλνει το «κουζούκι της Κατερίνας» για να το 
φτιάξουν. Ζητάει ένα κουτί «μπολίμια».

774 6,138 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 28-10-1832  ΑΝΑΦΟΡΑ (Σχέδιο) (φφ.2)
Σχέδιο Αναφοράς ευπειθούς πολίτου Κωνσταντίνου Σαλβαρά προς το «ευγενές Διοι-
κητήριον Ναυπλίου και Άργους» σύμφωνα με το οποίο παραπονείται ότι δεν γνωρίζει 
τον κ. Γλαράκη ως γείτονα, δεν τον ρώτησαν καν οι διορισθέντες τέκτονες, και έγινε η 
κρίση μονομερώς και εξεδόθη η απόφαση της ζημιώδους καταδίκης του. Διαμαρτύ-
ρεται έντονα και παραθέτει στοιχεία υπέρ του και ζητάει να τον αφήσουν να φτιάξει 
τον τοίχο του και ο γείτονας να φτιάξει δικό του αν θέλει. Έχει σκοπό να πάει την 
υπόθεση δικαστικώς.

775 6,139 ΝΑΥΠΛΙΟΝ  03-11-1832  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 
Κοινοποίηση απόφασης (αρ. 99) του Ειρηνοδικείου Ναυπλίας προς τον Κωνσταντίνο 
Σαλβαρά. Υπογράφει: Ο ειρηνοδίκης Δαβίδ Οικονομίδης.
Στο πίσω μέρος σημείωμα του κλητήρα Πέτρου, από 04.11.1832, στο οποίο αναφέρει 
ότι ο Σαλβαράς δεν εδέχθη, στην αρχή, την απόφαση του Ειρηνοδίκη για τη διαφορά 
με το Γλαράκη και αφού ζήτησε το αντίγραφο του συμφωνητικού μεταξύ του Ιωάν-
νου Μεϊνδιανόπουλου και του Γ. Γλαράκη, πείσθηκε και τη δέχθηκε.

776 6,140 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 05-11-1832 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ (φφ.3)
Ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς διαμαρτύρεται προς το Ειρηνοδικείο Ναυπλίας, χαρακτη-
ρίζοντας την υπ΄αριθ. 100 απόφαση ως «παράλογον, παράνομον, άτακτον, άδικον και 
χαριστικήν επί της μεταξύ αυτού και του κυρίου Γ. Γλαράκη διαφοράς» ενώ εξηγεί 
αναλυτικά τους λόγους. Επιφυλάσσεται να καταφύγει σε τακτικό δικαστήριο.
Σώζεται το σχέδιο, ανυπόγραφο, και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου υπογε-
γραμμένο από τον Κ. Σαλβαρά και τον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ναυπλίας Μ. 
Σκαλιστήρη.

777 6,141 ΖΑΡΑΦΩΝΑ 07-11-1932 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό Κατάστιχο λαδιού από τη Ζαραφώνα.
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778 6,142 ΑΝΑΒΡΥΤΗ 1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο λαδιού από την Αναβρυτή.

779 6,143   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Λογαριασμός προσόδων Χρύσαφας και Παρορίου.

780 6,144   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό «Κατάστιχο λαδιού δεκάτου του κυρίου Κωνσταντίνου Σαλβαρά» από το 
έτος 1831 έως το 1832 και καταγραφή των ομολογιών του καθενός.

781 6,145   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
 Ονομαστικό Κατάστιχο λαδιού από τη Χρύσαφα.

782 6,146   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Κατάστιχο διά «Όσα χρήματα έλαβε ο κ. Γιάννης Μπαλασάκης». Καταγράφεται:
«Από όσον κρασί χρεωστούσε ο κυρ Γιάννης από πέρσι του μοναστηρίου μ. 7 γρ. 50.
Από Καρελά δι΄ όσον στάρι επληρώθη 55
Από όσον σιτάρι άλλαξε και έστειλε κριθάρι 17
21 οκ. σιτάρι από Μανώλη του Αλεξανδρή 12:3…» κ.ά.

783 6,147   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό «Κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου όπου έχουμε τους προσόδους Παρορίου 
την όσην δεκατιάν χρωστεί ο καθένας».
Συγκεκριμένα καταγράφεται «Όση δεκατιά Παρορίτικη βγαίνει στα λιοτριβιά Αγίου 
Ιωάννου στου Δ. Σαλταφέρου».

784 6,148   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Καταγραφή διά την «Αγορά των χωρίων οπού επήραμε εις τα 1832»:
«Καστρί Καστανιά γρ. 15.200, Παρόρι 13.500, Χρύσαφα 12.000, Ποταμιά και Βίγλα 
5.900» κ.ά.

785 6,149   1832 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Καταγράφεται το «τρίτον» σε «Όσους είχαν εθνικά χωράφια εις το όριον Καραγκίνη 
και ιδιόκτητα».

786 6,150   1832 (;) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ
«Σχέδιο Διαμαρτυρίας διά το λάδι των συντρόφων μου όπου δεν πλήρωσαν».
Διαμαρτύρηση προς το Ειρηνοδικείο Σπάρτης ότι «οι Εμμ. Χ. Τζούχλος, Α. Γαλανόπου-
λος, Ι. Λεώπουλος, Π. Μελετόπουλος, συμμέτοχοι εις το επ’ ονόματι του υποφαινομέ-
νου ενοίκιον του εφετεινού καρπού των κατά τας επαρχίας ταύτας εθνικών ελαιώνων 
κ.λπ., οφείλουν να πληρώσουν εις τον υποφαινόμενον διά την πληρωμήν του προς το 
Δημόσιον επί τούτου χρέους μας».

787 7,01 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-01-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Σπ. Βούρβαχης βεβαιώνει ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο αγόρα-
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σε το εθνικό εργαστήριο του Μαχμούτ Μπέη στο Μυστρά «δι’ οκτώ έτη συμπλιάζον 
κατά το οποίον φέρει το έγγραφον της Οικονομίας όρια και πήχες τετραγωνικές» και 
το πούλησε στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη στην ίδια τιμή και έλαβε 1.281:66 φοίνικες 
και έτσι αυτός θεωρείται υπόχρεος να αποδίδει τον ετήσιο φόρο στο έθνος για τα έξι 
χρόνια. 
Στο επισυναπτόμενο έγγραφο (φφ.2) η επί της Οικονομίας Γραμματεία (Ναύπλιο,  
22-10-1832) δηλώνει ότι εξετέθη σε δημοπρασία το εργαστήριο υπ΄ αριθ. 27 του 
Μαχμούτ Μπέη στο Μυστρά «και έλαβε τέλος η δημοπρασία εις τον κ. Παναγήν Δε-
άγγελον». «Εις γενικήν ενταύθα και τελευταίαν δημοπρασίαν εκποιήσεως και έμει-
νεν εις τον κ. Σπυρίδωνα Βούρβαχη διά φοίνικας πέντε χιλιάδες εκατόν εικοσιπέντε 
αρ. 5.125», από τα οποία πλήρωσε 1.281,66 φοίνικες για δύο χρόνια. Για τα υπόλοιπα 
3.843,68 φοίνικες έδωσε τις απαιτούμενες χρεωστικές αποδείξεις.
Υπογράφει: ο Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος.

788 7,02 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10-01-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά, στην οποία απολογείται γιατί δεν τους έστειλε «τα πράγματά τους» και με την 
ευκαιρία να πάρει και τα «σφυρίδια». Τώρα κατάφερε να το κάνει και τους ζητάει να 
του στείλουν και τα «σφυρίδια». Ζητάει ειδήσεις και πληροφορίες για το λάδι. Επίσης 
του ζητάει να παραδώσουν με ασφάλεια το γράμμα του στρατηγού και να πάρουν και 
την απάντηση. Χαιρετά την Αγγελική και την Πολυτίμη.

789 7,03 ΜΥΣΤΡΑΣ 11-01-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Γιάννης Σταυρόπουλος βεβαιώνει ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 2.603 γρό-
σια για να αγοράσει παστρικό λάδι για λογαριασμό του, ενώ στις 26 Ιανουαρίου 1833 
έλαβε από τον ίδιο «20 δεκαενιάρια, δηλ. 380 γρόσια». Αργότερα πάλι έλαβε «25 δε-
καενιάρια». 

790 7,04 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-01-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Γιάννης Σταυρόπουλος έλαβε από τον Λια Καρτερούλη στο όνομα του Αντώνη Σαλ-
βαρά «30 δεκαεννιάρια για πρόβλεψη λαδιού».

791 7,05 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-01-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Κατάστιχο του λαδιού των επιστατών του Παρορίου από 20.01.1833 έως 25.02.1833.

792 7,06 ΝΑΥΠΛΙΑ 20-01-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς νοικιάζει το μαγαζί του στο Ναύπλιο στον έμπορο Αλέ-
ξανδρο Λοζέ για ένα χρόνο (από 15.01.1833 έως 15.01.1834) αντί 14 Γαλλικών ταλ-
λήρων το μήνα. Αν θελήσουν να διαλύσουν τη συμφωνία μετά το χρόνο πρέπει να 
ειδοποιηθούν 3 μήνες πριν.
Μάρτυρες: Δ. Μαργαρίτης, Ηλίας Κουσκούρης.

793 7,07   22-01-1833 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Αναγνώστη Τζωρτζάκη προς το γαμπρό του Α. Σαλβαρά, στο οποίο του 
ζητάει διευκρινίσεις για τον ερχομό του στρατηγού Γιατράκου και της Αντιβασιλείας.
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794 7,08 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 23-01-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς υπόσχεται ότι θα πληρώσει 1.000 γρόσια, που χρωστά 
στον Ιωάννη Οικονόμου από δάνεια σε 61 ημέρες και αν δεν τα δώσει, να τα πάρει 
από τον Κ. Αθανασίου Ιατρό.
Μάρτυρες: Κωνσταντίνος Α. Ιατρός, Λυμπέρης Αθηνάκης, Χρήστος Γ. Παππαδάκης.
Στην πίσω όψη η σημείωση: «Ομολογία εξοφλισμένη του Ιωάννη Οικονόμου διά τα 
ερείπια όπου αγοράσαμε».

795 7,09 ΜΥΣΤΡΑΣ 25-01-1833, 10-02-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Γιάννης Σταυρόπουλος έλαβε από το Λια Καρτερούλη, εκ μέρους του Αντώνη Σαλ-
βαρά, 1.290 γρόσια και από τον Αντώνη Σαλβαρά 500 γρόσια «διά πρόβλεψιν λαδί-
ου». 

796 7,10 ΧΡΥΣΑΦΑ 27-01-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Κατάστιχον ελαίου διά κατοίκους Χρύσαφας».

797 7,11 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 29-01-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην 
οποία τον ενημερώνει ότι τον ειδοποίησε ο κυρ Παρασκευάς να του στείλει το λο-
γαριασμό της περσινής επιστασίας του Κοζόμορου και της Ζαραφώνας για να πλη-
ρωθεί. 

798 7,12 ΜΥΣΤΡΑΣ 03-02-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Μυστράς) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά, στην οποία τον ειδοποιεί να πάρει 1.500 γρόσια από τον ανιψιό του Πολυζώη 
Θεοφανάκη «διά την μπόλιτζα του φίλου να πληρώσης». Του ζητάει να είναι τίμιος και 
«να μην εμποδισθεί η πόλιτζα του φίλου εξαιτίας του, και να μας τα ζητεί εμπορικά, 
ευρισκόμενοι σήμερον εις ανάγκην».

799 7,13 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 04-02-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κωνσταντίνου Σαλβαρά (Ναύπλιο) προς τον αδελφό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε ένα γράμμα του με το Γιάννη 
Ρουμελιώτη και χάρηκε που είναι καλά. Στη συνέχεια τον ενημερώνει ότι φρόντισε να 
πιάσει τον Καράντζαλη και να τον πάει στο Ειρηνοδικείο, όπου αυτός είπε ότι έλαβε ό,τι 
του έδωσε ο Αντώνης, όμως θέλει να κριθεί με τον Αντώνη, γιατί με αυτόν συνεννοήθη-
κε και τον είχε πληροφορήσει ότι το άλογο ήταν εθνικό και ας μην το αγόραζε. Ο Κων-
σταντίνος θέλησε να τα «μεσιγγυάσει», αλλά με την πρόφαση ότι κατοικεί στο Άργος 
δεν λύθηκε το θέμα. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος έκανε αναφορά στον Ειρηνοδίκη 
του Άργους, που αποφάσισε ή τα πράγματα να μεσιγγιάσει ή εγγυητή να δώσει. Ούτε 
αυτό έγινε. Ο Μιχαλάκης Παπαμιχαλόπουλος του μήνυσε για να πάει μόνος του, όμως 
αυτός έχει τη φροντίδα να τελειώσει εκεί και να αποπληρώσει τους μαστόρους. Γι΄ αυτό 
όταν πάει ο Αντώνης ας το φροντίσει με τον Παπαμιχαλόπουλο. Τον ενημερώνει ότι 
περιμένει να του κοινοποιηθεί η απάντηση της Αντιβασιλείας για το σπίτι και από τώρα 
στεναχωριέται για τα δικαστήρια που έχει να αντιμετωπίσει. Του παραγγέλνει να πάει 
να ψωνίσει, ενώ αυτός θα κατέβει στο Μυστρά την ερχόμενη εβδομάδα.
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800 7,14 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 08-02-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά [Μυστράς], στην οποία τον ενημερώνει ότι όταν έφυγε πήρε γράμμα από τον 
Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο, που τους περιμένει με το καλό. Τους ενημερώνει ότι θα 
ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα και του ζητάει να τελειώσει η δουλειά με τον Καραγι-
άννη. Στέλνει και το κοντογούνι του για να «το ενδύσουν», ενώ δίνει και συμβουλές.

801 7,15 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 08-02-1833 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης διορίζει επίτροπό του τον Αντώνη Σαλβαρά για να «ενά-
ξη» τον Πολυζώη Θεοφανίδη για την έγγραφη απόδειξή του, που του χρωστάει.
Μάρτυρες: Χρήστος Λάμπος, Γ. Γούτος, Ιωάννης Φράγκας.

802 7,16 ΜΥΣΤΡΑΣ 15-02-1833  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Μιχάλης Κουτέλιζας νοικιάζει από τον Αντώνη Σαλβαρά το εργαστήρι του για ένα 
χρόνο αντί 360 γροσίων. Κάθε μήνα θα δίνει 30 γρόσια.
Μάρτυρες: Ηλίας Καρτερούλης, Γιάννος Σταυρόπουλος.

803 7,17 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-02-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Γιάννης Σταυρόπουλος έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά «100 δεκαενιάρια για την 
πρόβλεψη του λαδιού».

804 7,18 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 22-02-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς δηλώνει πως χρωστάει στο Βελισσάριο Παυλίδη 561,60 
δραχμές, τις οποίες υπόσχεται να τις επιστρέψει μετά από 21 ημέρες.
Στην πίσω όψη υπάρχει η σημείωση: «έλαβα απέναντι της όπισθεν ποσότητος δραχ-
μάς 418,50. Επλήρωσα εις τον κ. Βελισσάριο διά τα όπισθεν και διά 1 τόπι τζίτι και 
ζημίας του επιλίπου τζιτιού γρ. 627».

805 7,19 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 26-02-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώ-
νη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τον ειδοποιεί να στείλει δικό του άνθρωπο για 
να πάρει από τον Αναγνώστη Παπακαλομοίρη γράμματα από το Ναύπλιο, ένα κουτί 
χαλβά, ένα κουτί χαβιάρι, 10 οκάδες φασόλια Σμυρναίικα και 2 οκάδες ρύζι.

806 7,20 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-02-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Παναγιώτης Δημάκος Τζαπραζλής δηλώνει ότι πωλεί το αμπέλι, που έχει αγορα-
σμένο από το Δημήτριο Δημάκη Ντουφεξή στη Σκλαβική, με ελιές και συκιές και άλλα 
άγρια δένδρα, στον Αθανάσιο Κουτσουμπάκη αντί 350 γροσίων. Περιγράφει τα σύνο-
ρα (με Αντώνιο Σταυριανάκο, Κωνσταντή Μπακάλη, Δημητρού Στρατικοπούλα) και 
επιβεβαιώνει την είσοδο που χρησιμοποιούσε και ο ίδιος.
Γραφεύς και μάρτυς: Αθανάσιος Τζονάκης.
Μάρτυρες: Αντώνιος Σταυριανάκος, Παναγιώτης Λουλόπουλος, Ιωάννης Μανωλαγά-
κης, Θεόδωρος Τσακωνάκος, Δημήτρης Δημάκης.
Το γνήσιο της υπογραφής επικυρώνεται από τη Δημογεροντία στις 27.02.1833. Υπο-
γράφει: ο Θ.Κ. Φεγγαράς, Γραμματεύς της Δημογεροντίας. Τ.Σ. Δημογεροντίας. 
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Στην πίσω όψη υπάρχει η σημείωση: «Πωλητήρια του αμπελιού οπού αγοράσαμε από 
Δημητράκη Σταυριανάκο από Μαγούλα».

807 7,21 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-02-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Αντώνιος Σταυριανάκος δηλώνει ότι πωλεί την ελιά που έχει στο αμπέλι που αγόρα-
σε ο Αθανάσιος Κουτσουμπάκης από τον Παναγιώτη Τζαπραζλή, στη Σκλαβική, στον 
ίδιο Αθανάσιο Κουτσουμπάκη αντί 15 γροσίων. Ακόμη του πωλεί και μία αγριλιά που 
είναι ανάμεσα σε δύο συκιές.
Γραφέας και μάρτυς: Αθανάσιος Τζονάκης.
Μάρτυρες: Παναγιώτης Λουλόπουλος, Θεόδωρος Τσακωνάκος.
Το γνήσιο της υπογραφής επικυρώνεται από τη Δημογεροντία στις 27.02.1833. Υπο-
γράφει: ο Θ.Κ. Φεγγαράς, Γραμματεύς της Δημογεροντίας. Τ.Σ. Δημογεροντίας. 

808 7,22   27-02-1833 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Λογαριασμός του Κωνσταντίνου Σαλβαρά με το Βελισσάριο Παυλίδη.

809 7,23 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 03-03-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να φροντίσει «να λάβη τους παράδες του 
κρασιού», γιατί χρωστά στον Κυρούση και είναι καιρός να τον πληρώσει. Τον πληρο-
φορεί ότι μαθαίνει ότι ο αδελφός του ο Κωνσταντίνος συγχύστηκε για την αγορά του 
εργαστηρίου που έκανε ο Τζωρτζάκης από τον αστυνόμο (Βούρβαχη). Του αναλύει 
την απορία του: τι τον πειράζει, αφού ο Αντώνης δεν είχε μετρητά και το αγόρασε ο 
Τζωρτζάκης και του λέει να πάρει μέτρα εναντίον του Κων/νου. Του ζητάει να μάθει 
αν η Αγγελική «ελευθερώθηκε», για να ησυχάσουν. Τον πληροφορεί ότι μέχρι σήμερα 
έλαβε από τον Καλλέργη 2.952 γρόσια και ελπίζει να πάρει και τα υπόλοιπα. Τον προ-
σκαλεί να πάει να διασκεδάσει στο Ναύπλιο. 
Τέλος στέλνει φιλιά και χαιρετισμούς στην κόρη του Αγγελική και την εγγονή του Πο-
λυτίμη.

810 7,24 ΜΥΣΤΡΑΣ 06-03-1833 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Παναγιώτης Τζαπρασλής Δημόπουλος κατά την πώληση του αμπελιού του στη 
Σκλαβική (του Λαλούση), που το έχει αγοράσει από τη θειά του τη Νικολάκαινα του 
Δημάκη [Ντουφεξή], στο Θανάση Σπυριδόπουλο, του δίνει εγγύηση ότι μόνο αυτός 
δικαιωματικά το πουλάει και δεν μπορούν να ανακατευτούν τα αδέλφια του. Έτσι 
προσπαθεί να εξασφαλίσει τον αγοραστή.
Μάρτυς και γραφεύς: Γεώργιος Ρουμπής.
Μάρτυρες: Παναγιώτης Λουλόπουλος, Γ. Μανουσάκης.

811 7,25   23-03-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ο Θ. Ζερβέας δηλώνει ότι πήρε από τον κουμπάρο του Αντώνη Σαλβαρά, λόγω ανά-
γκης του, 30 δεκαεννιάρια , δηλαδή 570 γρόσια, τα οποία υπόσχεται να τα επιστρέψει 
τον Αύγουστο. 
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812 7,26 ΚΑΣΤΑΝΙΑ  25-03-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τον πληροφορεί ότι δεν έχουν καμμία είδηση για τον 
πατέρα τους. Του ζητάει να τους πληροφορήσει, αν έχει νέα του, γιατί, όπως ξέρει, 
μένουν σε χωριό και δεν μαθαίνουν τίποτε και να του στείλει και «φερμελίτζας».

813 7,27 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-04-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Καρλάτου (;) (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον παρακαλεί να δώσει το εσώκλειστο γράμμα στον Νικόλα Τσάκωνα, 
στους Σουστιάνους, και να τους δώσει ο ίδιος τα γρόσια που του χρωστά, σύμφωνα 
με την «ομολογία» που έχει. Στέλνει ασπασμούς στο Δημήτριο Νικολόπουλο και «λοι-
πούς φίλους».

814 7,28 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 13-04-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Alexander Lozes (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή που του έστειλε με τον Κωνστ. Κορδία 
και με την οποία τους νοικιάζει την οικία με το μαγαζί για δύο χρόνια, όπως είχαν 
μιλήσει με τον Τζωρτζάκη, τον πεθερό του αδελφού του. Περιμένουν τον Αντώνη για 
να κάνουν το συμφωνητικό. Είπαν στον Κορδία να του δώσουν 506 γρόσια, αλλά τους 
ειδοποίησε ότι τώρα δεν έχει ανάγκη, όταν τα χρειαστεί θα πάει να τα πάρει.

815 7,29   15-04-1833 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Σχέδιο συμφωνητικού ενοικίασης οικίας που αποτελείται από 6 οικίσκους (προφα-
νώς της οικίας των Σαλβαραίων στο Ναύπλιο) προς τον Alexander Lozes, σύμφωνα 
με το οποίο το ετήσιο ενοίκιο ανέρχεται σε 456 γαλλικά τάλληρα, από τα οποία τα 
114 αμέσως μετά την παραλαβή του ενοικιαστηρίου, τα 228 μετά από 3 μήνες, στις 
15 Ιουλίου, που αρχίζει το ενοίκιο, και τα άλλα 114 μετά από 6 μήνες, δηλαδή στις 15 
Ιανουαρίου 1834. Το ενοίκιο αρχίζει από τις 15 Απριλίου και διαρκεί για ένα έτος. Αν ο 
ενοικιαστής θέλει να μετατρέψει τους εσωτερικούς χώρους, μπορεί να το κάνει, αφού 
πρώτα συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ενοικιαστή. Ο 
ενοικιαστής πρέπει να προσέχει την οικία και στο τέλος του έτους να αποχωρήσει 
χωρίς καμία πρόφαση.

816 7,30 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-04-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Αναγνώστενας [Κανελίτσα Κοσμόπουλου] (Μυστράς) προς τον αδελφό 
της, Αντώνη [Σαλβαρά], στην οποία του εξηγεί ότι από τότε που έφτιαξε τη μάνδρα 
πήρε από το Δημήτριο Κόκορη 80 γρόσια. Μετά την πώληση των καλαμιών του έδω-
σε 50 γρόσια, γι΄ αυτό τον παρακαλεί να της δώσει τα 30 υπόλοιπα γρόσια, γιατί την 
πιέζει. Και ας χρεώσει κι αυτά μαζί με τα άλλα χρέη. Ακόμη παρακαλεί τον Αντώνη να 
βάλει τον Αναγνώστη στο μαγαζί για να του δουλέψει. 

817 7,31 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ  22-04-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Π. Καραγιαννόπουλου (Λογγάστρα) προς τον Αντώνη [Σαλβαρά], στην 
οποία τον ενημερώνει ότι «ο γέρος» [Τζωρτζάκης] αναχώρησε για το Ναύπλιο και τον 
έστειλε σ΄ αυτόν να πάρει χρήματα, που λείπουν, 405,20 γρόσια, σύμφωνα με λογαρι-



��

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

ασμό που του παραθέτει, από το λάδι, το νοίκι κ.λπ. Τον παρακαλεί να του τα στείλει, 
γιατί έχουν μείνει απλήρωτα λάδια και ο κόσμος διαμαρτύρεται.

818 7,32 ΤΡΙΠΟΛΗ 25-04-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι του έγραψε και από το Ζυγοβίστι και ότι έφθα-
σε στην Τρίπολη υγιής και την επομένη αναχωρεί για το Ναύπλιο, όπου δεν έχει σκο-
πό να μείνει πολλές ημέρες. Τον πιέζει να κάνει έκθεση των «εκδουλεύσεών του και να 
τα δώση εις την επιτροπήν», διότι δεν του μένει καιρός. Προσκυνά την Αγγελική και 
γλυκοφιλά την Πολυτίμη και το μικρό. Προσκυνά τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, και 
την αδελφή του, Αναγνώστενα, και τον ανηψιό, Κωνσταντίνο. Η Κατερίνα είναι καλά. 
Χαιρετισμούς στέλνει ο συμπολίτης του Βασιλάκης Οικονόμου.
Στην πίσω όψη υπάρχει σημείωση από τον Α. Τζωρτζάκη: «Εγώ ασθενώ, ενώ ήμην με 
την επιθυμίαν να έλθω εις τα αυτόσε και αναλάβω καλώς, ημπορώ να απεράσω, ηδέ 
εύχωμε το αίσιον κατευώδιον σου».
Επίσης υπάρχει, μάλλον μεταγενέστερη, σημείωση: «Περιέχει όσα αποδεικτικά και 
ομολογίες εθνικές έχομε πληρωμένας τόσον και λοιπάς ομολογίας ιδιαιτέρας».

819 7,33 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-04-1833 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ
Ο Δ. Γεωργακόπουλος διαμαρτύρεται προς τη Δημογεροντία Λακεδαίμονος κατά του 
Α. Σαλβαρά, διότι ενώ ενοικίασε από αυτόν εργαστήριο στο Μυστρά αντί 50 γροσί-
ων το μήνα, επειδή προέκυψε φιλονικία μεταξύ του Σαλβαρά και του [επιστάτου] Δ. 
Μποΐνη, ζημιώνεται από τις συμφωνίες και διαμαρτύρεται κατά του Σαλβαρά.
Ακριβές αντίγραφο από τη Δημογεροντία Λακεδαίμονος. 
Υπογράφει: ο Γραμματεύς Θ. Κ. Φεγγαράς. Τ.Σ. Δημογεροντίας.

820 7,34   01-05-1833 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Λογαριασμός ανάμεσα στους Κ. και Α. Σαλβαραίους και τον Ηλία Καρτερούλη (να 
δώσουν από τζίτια, από κρεμμύδια, από κρασί, από ενοίκιο, από λάδι προσόδων, να 
πάρουν για καλαμπόκι, για καλάμια, για βερεσέδια κ.λπ.). Συνολικά: οι Σαλβαραίοι να 
δώσουν και να λάβουν 8.851,20 γρόσια.

821 7,35 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-05-1833 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Λογαριασμός για το μαγαζί ανάμεσα στον Ηλία Καρτερούλη και τον Κωνσταντίνο 
Σαλβαρά (να δώσει στους Ιωάννη Ευσταθίου, Νικολή Αλεξάκη, Μήτρο Σαλταφέρο 
κ.λπ. και να πάρει από κρασί, βερεσέδες, μετρητά, λάδι προσόδων, καλαμπόκι, κα-
λάμια κ.λπ.). Συνολικά ο Ηλίας Καρτερούλης να δώσει 17.911,27 γρόσια και να λάβει 
4.341,13 γρόσια.

822 7,36   01-05-1833 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Λογαριασμός για το μαγαζί ανάμεσα στον Ηλία Καρτερούλη, τον Κοσμά [Δουφεξάκο] 
και τους Σαλβαραίους (να δώσουν των ενοικιαστών, του Βελισσάριου [Παυλίδη], του 
Ιωάννη Ευσταθίου, του Νικολή Αλεξάκη και να πάρουν από βερεσέδια, κρασί, μετρη-
τά, γάλα κ.λπ.). Συνολικά οι δύο πρώτοι να δώσουν και να πάρουν 13.820,39 γρόσια .
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823 7,37 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-05-1833 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Αναλυτικός «Λογαριασμός Χρύσαφας και Παρορίου των 1832 προσόδων έως τα 
1833» μεταξύ του Ηλία Καρτερούλη και του Κωνσταντίνου Σαλβαρά. Ο Καρτερούλης 
να δώσει 16.373,06 γρόσια και να λάβει 4.083,32 γρόσια.

824 7,38   03-05-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Λίστα εργαστηρίου δι όσον πράγμα ευρέθη εις το εργαστήρι και λαμβάνομεν το 
ανάλογόν μας διά δυόμισι μερίδια το ένα». Πρόκειται για κατάλογο του εργαστηρί-
ου των Σαλβαραίων που είχαν με τον Ηλία Καρτερούλη, όπου αναφέρονται γεμενιά, 
σκέπη, λεχλιέ, μανδήλια, χασές, μπαρούτι, κερί, λιβάνι, ξινάρι, καρφιά, καφές, ρύζι, 
σαπούνι, βαμπάκι, λάδι, χαράρια, ξύδι κ.λπ. Σύνολο 3.041,31 γρόσια.

825 7,39   08-05-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Κατάστιχον Χρύσαφας πρωίμων γεννημάτων κάθε είδους, όπου έλαβε ο Ηλίας [Καρ-
τερούλης]». Πρόκειται για ονομαστικό κατάστιχο παράδοσης σμιγαδίου, σταριού, 
κριθαριού και λαδιού.

826 7,40 ΝΑΥΠΛΙΟΝ, ΤΡΙΠΟΛΗ 12,13-05-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (πρώτα από το Ναύπλιο και ύστερα από 
την Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι 
έλαβε τις 2 επιστολές του και του εύχεται περαστικά για το «ζαϋφιλίκι του». Τον ενη-
μερώνει: 1) ότι έδωσε το γράμμα του στον Ηλία Τσαλαφατίνο, που του δήλωσε ότι 
δεν έχει συνεννοηθεί έτσι με τον Σαλβαρά, 2) ότι πήρε το αποδεικτικό για τις δουλειές 
του από τον Παναγιώτη Γιατράκο και μαζί με τη σχετική έκθεση θα κατατεθούν έγκαι-
ρα από τον Γιαννακό [Ζαφειρόπουλο], 3) ότι ο χρόνος του είναι περιορισμένος, διότι 
ο Βασιλεύς τον διόρισε έπαρχο στη Λειβαδιά Ρούμελης, πράγμα το οποίο είναι μεν 
τιμητικό, αλλά στενάχωρο, γιατί πρέπει να φύγει, 4) ότι τώρα φεύγει για πέντε μέρες 
για την πατρίδα του να τακτοποιήσει τα οικογενειακά του θέματα και τους καλεί να 
πάνε να τον δούνε και να συμπαρασταθούνε και στην Κατερίνα τη γυναίκα του και 5) 
ότι δεν βρήκε καιρό για να φροντίσει το δίπλωμα της αντιστρατηγίας του και ανέθεσε 
στον Γιαννακό να το βρει και να το βάλει στην έκθεσή του. Η επιστολή μέχρι αυτό το 
σημείο γράφτηκε στο Ναύπλιο στις 12.05.1833.
Στη συνέχεια ο Α. Ζαφειρόπουλος επανέρχεται από την Τρίπολη, μία μέρα μετά, και 
τον ενημερώνει ότι ο Αλέξανδρος Λοζέ δεν θέλησε να υπογράψει το συμφωνητικό 
του ενοικίου του σπιτιού τους, διότι ήθελε να του προσυμφωνήσουν ότι θα βάψουν 
τις πόρτες, τους πάγκους και τα παράθυρα, πράγμα για το οποίο έπρεπε να τους 
συμβουλευτεί πρώτα. Έτσι έμεινε το συμφωνητικό στο Γιαννακό. Τους συμβουλεύει, 
όμως, να γράψουν του Γιαννακού να προσθέσει στο συμφωνητικό το βάψιμο, διότι 
τα νοίκια πέφτουν στο Ναύπλιο, καθώς λέγεται ότι ο Βασιλιάς φεύγει για την Αθήνα 
και πολλές οικογένειες έχουν ήδη φύγει, με αποτέλεσμα ακόμη και το δικό του σπίτι 
να είναι ανοίκιαστο. Τους ενημερώνει επίσης ότι πήρε από τον κ. Αλέξανδρο 665 γρό-
σια από τα οποία τους χρωστά 627 και πως στέλνει γράμμα για να το δώσουν στον 
Γενικό έφορο, Γεώργιο Σκαλίδη, του οποίου την απάντηση να τη φέρουν οι ίδιοι στο 
Ζυγοβίστι. 
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827 7,41 ΜΥΣΤΡΑΣ 16-05-1833 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Ο Γεώργιος Νικολόπουλος αναθέτει στον Αντώνη Σαλβαρά να πάρει σε δημοπρασία 
έως 400 δρχ. και πενήντα επί πλέον, τους εξής μύλους: ο ένας στη Νερατζιά (εθνικός), 
ο άλλος του Μεντρή (μισός εθνικός και μισός ιδιόκτητος) και ο άλλος του Βραχατάκη 
(τα 2/3 εθνικός και το 1/3 ιδιόκτητος). 
Στην πίσω όψη υπάρχει η σημείωση: «τεφτέρι (του καλόγερου, του Αποστόλη, του 
Αναγνώστη κ.λπ.)», μάλλον από μεταγενέστερη χρήση.

828 7,42 ΜΥΣΤΡΑΣ 17-05-1833 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ο Ηλίας Καρτερούλης δηλώνει ότι χρωστά 500 γρόσια στον Αντώνη Σαλβαρά για την 
πληρωμή της αναλογίας του στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση των προσόδων του 
Παρορίου και της Χρύσαφας, τα οποία θα εξοφλήσει μόλις ο Σαλβαράς πληρώσει 
στον Λαμπίκη Καρατζά όλα όσα χρεωστεί.

829 7,43 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-05-1833 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Οι Κων/νος και Αντώνης Σαλβαράς, Ηλίας Καρτερούλης και Κοσμάς Δουφεξάκος έχο-
ντας «συνδροφία» από το 1832 δηλώνουν ότι ξεκαθαρίσανε τους λογαριασμούς τους 
και στο μαγαζί και στις προσόδους και εξοφλήθηκαν μεταξύ τους και κανένας δεν 
χρωστάει τίποτα στον άλλο.
Μάρτυρες: Αναγνώστης Κούτζης, Γ. Κοψομανικάκης. 

830 7,44 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-05-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Σημείωσις της ευρισκομένης ξυλείας του εργαστηρίου» (κόρδες ήμερες και άγριες, 
κολόνα, πανωφίλια, τάβλες κ.λπ.). 
Υπογράφουν: Α. Κοκόνης, Δ. Σαλταφέρος, Πανάγος Σταυριανάκος. 

831 7,45   31-05-1833 ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Οι Βασιλικοί επιστάτες [Κ.Δ. Πολ.], Γ. Κοψομανικάκης (;) και Γ. Θεοφιλάκος και ο Αντι-
πρόσωπος Π. Ρουσσόπουλος υπογράφουν το διοριστήριο έγγραφο του Γεωργίου 
Μαργάνη, σύμφωνα με το οποίο ο Μαργάνης διορίζεται φύλακας των καλαμιώνων 
και των γεννημάτων (από τα ζώα και από καθολική κατάχρηση) και θα αμείβεται με 
πέντε γρόσια για τον καλαμιώνα και με 2 γρόσια για τα γεννήματα, ενώ οφείλει να 
τους παρουσιάζει όσους πιάνει.

832 7,46 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-06-1833 ΑΝΑΦΟΡΑ 
Αναφορά του Αντώνη Σαλβαρά προς τον Ειρηνοδίκη Λακεδαίμονος εναντίον του Γε-
ωργίου Μπανόπουλου, ο οποίος επώλησε ερείπιο στην Τριτζέλα ως κληρονομική του 
ιδιοκτησία, ενώ ο Σαλβαράς έχει κληρονομικό δικαίωμα. Ζητά να αποδείξει αν είναι 
γνήσιος κληρονόμος, να δείξει το βαθμό συγγενείας του και πώς το κληρονόμησε. 

833 7,47 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-06-1833 ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Αντίγραφο απολογίας του Γεωργίου Μπανόπουλου στην προηγούμενη αναφορά του 
Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία απαντά πως δεν υποχρεούται να αποδείξει το κληρο-
νομικό δικαίωμα του πατρικού του ερειπίου και ζητά να απορριφθεί η αγωγή.
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834 7,48 ΣΠΑΡΤΗ 09-06-1833 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ
Διαβιβαστικό του αντιγράφου της απολογίας του Γεωργίου Μπανόπουλου (αρ. 546) 
προς τον Αντώνιο Σαλβαρά από τον Ειρηνοδίκη Στ. Παρθενόπουλο. Στο έγγραφο 
υπάρχει η σφραγίδα του Ειρηνοδικείου Λακεδαίμονος.

835 7,49 ΜΥΣΤΡΑΣ 13-06-1833 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ο Αντώνης Σαλβαράς απαντά στην άρνηση του Γ. Μπανόπουλου ή Μπανάκη και κα-
ταθέτει τις δικές του αποδείξεις. Ο πατέρας του, όταν εγκαταλείφθηκαν τα σπίτια της 
Τριτζέλας, ως ανώτερος της Τριτζέλας (χωροπροεστώς), πλήρωνε στους Οθωμανούς 
ό,τι έπρεπε να πληρώνουν οι απόντες, γεγονός που καθιστούσε υποθηκευμένα τα 
κτίρια αυτά. Ένα από αυτά ήταν και το ερείπιον «κτήμα του ποτέ Γ. Σαλβαρά», που ο 
αντίδικος θεωρεί κτήμα του Μπανά. Ζητά την εξέταση του προβλήματος.

836 7,50 ΣΠΑΡΤΗ 05-06-1833 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (φφ.2)
Αντίγραφο απόφασης του Ειρηνοδικείου Λακεδαίμονος (αρ. 943) σε αναφορά του Α. 
Σαλβαρά εναντίον του Γ. Μπανόπουλου, διότι πούλησε ερείπιο σπιτιού στην Τριτζέλα 
χωρίς να έχει το κληρονομικό δικαίωμα. Το Ειρηνοδικείο αποφάσισε να επιλέξουν οι 
αντίδικοι από ένα διαιτητή, οι οποίοι να εξετάσουν το κληρονομικό δικαίωμα του Γ. 
Μπανόπουλου για το συγκεκριμένο ερείπιο. Υπογράφει: ο Ειρηνοδίκης Σπάρτης Στ. 
Παρθενόπουλος. Στο έγγραφο υπάρχει σφραγίδα του Ειρηνοδικείου Λακεδαίμονος.
Μεγάλο μέρος της απόφασης έχει καταστραφεί. Η χρονολογία είναι λανθασμένη, 
αφού η απόφαση επικαλείται έγγραφα της 13.6.1833.

837 7,51 ΣΠΑΡΤΗ 05-06-1833 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Η προηγούμενη απόφαση κοινοποιείται με διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. 944) στον 
Αντώνη Σαλβαρά, το οποίο υπογράφει ο Στ. Παρθενόπουλος και φέρει τη σφρα-
γίδα του Ειρηνοδικείου Λακεδαίμονος. Και αυτό περιέργως φέρει ημερομηνία 
05.06.1833.

838 7,52 ΜΥΣΤΡΑΣ 13-06-1833 ΑΝΑΦΟΡΑ
Αντίγραφο αναφοράς, προφανώς των Σαλβαραίων, προς το Νομάρχη εναντίον του 
Γεωργίου Γιατράκου. Οι Σαλβαραίοι παραπονούνται ότι ενώ είχαν αναγνωρισθεί ως 
ιδιοκτήτες των εργαστηρίων του Ομέρ αγά και της Χανούμης του Δευτέρ κιαχαγιά και 
τα είχαν νοικιάσει, βίαια ο Γεώργιος Γιατράκος νοίκιασε το εργαστήρι του Ομέρ αγά 
στο Δημήτριο Χρυσικάκη. Ζητούν να πληρώνει σ΄ αυτούς το νοίκι ο Χρυσικάκης μέχρι 
να δικαιωθούν και δικαστικώς.

839 7,53 ΜΥΣΤΡΑΣ 15-06-1833 ΔΙΑΤΑΓΗ
Διαταγή (αρ. 273) του Γενικού Εφόρου Λακωνίας Γεωργίου Σκαλίδη προς τους Αντώνη 
Σαλβαρά και Αναγνώστη Τζωρτζάκη για να πληρώσουν 15.000 γρόσια στον περυσι-
νό ενοικιαστή της επαρχίας Λακεδαίμονος κ. Λαμπίκη Καρατζά, από τον οποίο είχαν 
νοικιάσει τα χωριά Παρόρι, Χρύσαφα, Ποταμιά και Βίγλα, σύμφωνα με τις ομολογίες 
τους. Στο έγγραφο υπάρχει σφραγίδα του Γενικού Εφόρου Δημ. Προσόδων Νομού 
Λακωνίας.
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840 7,54 ΣΠΑΡΤΗ 16-06-1833 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Απόφαση Ειρηνοδικείου σύμφωνα με την οποία ο Γεώργιος Κούρλας πρέπει να απο-
δώσει το μισό καρπό (ενώ ήθελε ο Κούρλας περισσότερο επειδή κατοικούσε εκεί) 
από τα χωράφια στον Κεφαλά που δόθηκαν με την πράξη των απεσταλμένων του 
Διοικητηρίου στους Αγριανιώτες. Και τα δύο μέρη οφείλουν να παρευρεθούν στο 
θέρος.
Υπογράφει: ο Ειρηνοδίκης Στ. Παρθενόπουλος, ο οποίος στο πίσω μέρος επικυρώνει 
το ακριβές αντίγραφο του εγγράφου με τη σφραγίδα του Ειρηνοδικείου.

841 7,55 ΣΠΑΡΤΗ 19-06-1833 ΔΙΑΤΑΓΗ
Διαταγή (αρ. 239) του Νομάρχη Λακωνίας, Α. Μεταξά, «προς τους Δημογέροντας και 
κατοίκους των κωμών και χωρίων της επαρχίας Λακεδαίμονος», σύμφωνα με την 
οποία οφείλουν να προσέχουν όσοι έχουν «εργατικά ή βοσκηματικά ζώα ή τα θρε-
πτά ακόμα», διότι προξενούνται ζημιές στους δημητριακούς καρπούς στους αγρούς 
και τα αλώνια. Οι δημογέροντες οφείλουν να διορίσουν αγροφύλακες για να φυλάνε 
τους αγρούς και τα δεμάτια και να φυλακίζουν τα ζώα μέχρι να πληρωθεί η ζημιά. 
Συνυπογράφει: ο Γραμματεύς Μ. Οικονόμου.
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο που πιστοποιεί ο Γεν. Έφορος Λακωνίας Γ. Σκαλίδης 
στις 21.06.1833. Υπάρχει και η σφραγίδα του Γεν. Εφόρου Δημ. Προσόδων Νομού 
Λακωνίας.

842 7,56 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 26-06-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον πληροφορεί ότι έλαβε τις επιστολές του στις 24.05 και 17.06 
αλλά δεν του απάντησε αμέσως διότι «εδοκίμασε εν μικρόν ζαϋφιλίκι». Ο Καρτερού-
λης θα του στείλει σε μετάξι ό,τι του χρωστά. Του ζητά να του προβλέψει και να του 
στείλει αμέσως «δυο σακκία μετάξι όψι της πρώτης ποιότητος εις την τρέχουσαν τι-
μήν». Αν δεν μπορούν, ας του στείλουν το ένα σακί «ιμπρισιμιλίκι». Η πληρωμή θα 
γίνει όπως βολεύει τους Σαλβαραίους. Τους συμβουλεύει να προβλέψουν και για λο-
γαριασμό τους. Ζητά και μούστο και 5.000 οκάδες κικίδι.

843 7,57 ΣΠΑΡΤΗ 27-06-1833 ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ
«Γραμμάτιον αδείας του Οπλοφορείν» (αρ. 2) την οποία δίδει ο Νομάρχης Λακωνίας, 
σύμφωνα με έγγραφο του Ειρηνοδίκη, για 3 μήνες στο Θεοφάνη Κένιου, δουλευτή, 
κάτοικο στο Διάσελο του Κάστρου με εγγυητή τον Αντώνη Σαλβαρά. Στοίχισε 1 δραχ-
μή.
Υπογράφουν: Α. Μεταξάς, Νομάρχης Λακωνίας, και Μ. Οικονόμου, Γραμματεύς.

844 7,58 ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙΟΝ 27-06-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Π. Δεαγγέλου (Μαραθονήσι) προς τους «ευγενεστάτους αδελφούς» 
[προφανώς Σαλβαραίους], στην οποία τους ενημερώνει για τις τιμές του λαδιού εκεί, 
όπου «ακολουθούν τας τιμάς του Μισθρός» και μάλιστα ένα πλοιάριο φόρτωσε από 
τα Εξωχώρια προς γρόσια 6²/₄ την μπότζα. Τους ενημερώνει ότι ήλθε και ένα τρεχα-
ντήρι από την Ύδρα, συστημένο εις τον Αλπανάκη, για να φορτώσει, αλλά δεν ξέρουν 
ακόμη τιμή. Ζητάει πληροφορίες για την τιμή του μεταξιού.
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Αντιδρά σε όσα του έχουν γράψει για τον Π. Σούτσο, γιατί αυτός δεν του έγραψε ποτέ 
για το Μυστρά τίποτε. Του έγραφε μόνο να ενεργήσει να διορισθεί στο Δικαστήριο 
του Μυστρά ως Γραμματέας, αλλά δεν του απάντησε.
Στην πίσω όψη υπάρχει σημείωση: «30.6.1833 σημειώνω το όσο όψιμον έφεραν οι 
Δαφνιώτες κατ’ όνομα» και αναφέρονται ποσότητες που παρέδωσαν οι Πάνος Νικο-
λόπουλος, Κυριακάκος, Γιάννης Ψιλακάκος κ.ά.

845 7,59   30-06-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο για το όψιμο γέννημα καλαμπόκι που πήρε ο Κωνσταντίνος 
Σαλβαράς από τους Δαφνιώτες. Αναφέρονται καθαρογραμμένα τα ίδια ονόματα και 
οι ποσότητες του γεννήματος όπως και στην πίσω όψη του προηγουμένου εγγρά-
φου. 

846 7,60 ΣΠΑΡΤΗ 04-07-1833  ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Ο Νομάρχης Λακωνίας Α. Μεταξάς παραγγέλνει, με το υπ’ αριθ. 474 έγγραφο, στον 
Αντώνιο Σαλβαρά να διορίσει επίτροπον στο Ναύπλιο για να πληρώσει τον επιτόπιο 
πόρο για μία εξαμηνία, από 1ης Μαρτίου έως τέλος Αυγούστου, 56 δραχμές, σύμφω-
να με αίτηση της «επί του καλλωπισμού και των επιτοπίων πόρων επιτροπής Ναυπλί-
ου» για να λάβει το τακτικό αποδεικτικό της κληρονομιάς.
Υπογράφουν: Α. Μεταξάς, Νομάρχης Λακωνίας, και Μ. Οικονόμου, Γραμματεύς. Υπάρ-
χει η σφραγίδα Νομαρχίας Λακωνίας.

847 7,61 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι στέλνει με το Σταμάτη, «το δούλο» του 
Σαλβαρά, όσα χρήματα του ευρίσκονται «εις αργυρά», δηλ. 4 μασούρια, το κάθε ένα 
έχει από 50 δραχμές. Όλα μαζί είναι δρχ. 200 προς γρ. 3:05 , σύνολο γρ. 625.
Ακόμη στέλνει και «7,18 τάλληρα βαμπαρίας 126, γρ. 751».
Επίσης στέλνει χαιρετισμούς στον Κυρ Κωσταντή [Σαλβαρά].

848 7,62 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 13-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία του στέλνει το γράμμα του «εν Λιβαδία κυρ Αναγνώστου μας» και 
του παραπονείται ότι δεν του απάντησε τι να κάνει με την οικία του στο Ναύπλιο και 
έτσι χωρίς τη γνώμη και τη συγκατάθεσή του δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Στέλνει μαζί 
εφημερίδα και γράμμα στον Τζωρτζάκη στην Καστανιά. Χαιρετίζει την κυρία του, τον 
αδελφό και αδελφή του, κυρ Αναγνώστενα, μετά του υιού της και τα παιδάκια του.

849 7,63 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 14-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να του ψωνίσει «15 πήχες πανί μανταμπουλάμ 
καλό», διότι το χρειάζεται για να κάμει υποκάμισα. Του ζητάει να πάει να μετρήσει τα 
βαγένια με τους Καρτερουλαίους, γιατί του λείπουν 8 μέτρα κρασί να πουλήσει και το 
βαγένι το κρασί και να του στείλει και 1.500 γρόσια για να πάρει μαζί του. 
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850 7,64 ΜΥΣΤΡΑΣ 16-07-1833 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του ιατρού Α. Άννα (Μυστράς) προς τον κύριο Κωνσταντίνο Σαλβαρά, στο 
οποίο του ζητάει να δώσει στον επιφέροντα το γράμμα, 4 δίστηλα για τα ιατρικά που 
του έδωσε. Για την αμοιβή του ας του στείλει όσα νομίζει εκείνος. 

851 7,65 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 18-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), με την οποία τον ενημερώνει ότι ετοιμάζεται να φύγει, του ζητάει να 
του στείλει τα 1.500 γρόσια, όπως και πριν, και να τον ενημερώσει αν ο Κωσταντής 
έφυγε και αν όχι να κανονίσουν να συναντηθούν. Ζητάει πληροφορίες, αν μέτρησε τα 
βαγένια. Χαιρετά και τον ιατρό και τον ενημερώνει ότι δεν βρήκαν ένα από τα φάρμα-
κα της συνταγής ούτε στο Ναύπλιο, το «χόρτον ταράσακον», και τι να κάνει γι’ αυτό. 
Τον προτρέπει να ειδοποιήσει τον Κουτήρα να βρει σπίτι, γιατί στο κατώι θα βάλει 
τα κρασιά του, για να μην έχει λογοτριβές, κι αν δεν φύγει, να κάνει στον Ειρηνοδίκη 
διαμαρτύρηση.

852 7,66 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 21(;)-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Χριστόδουλου Χατζή Ιωάννου (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον πληροφορεί ότι ο αδελφός του έφυγε για τα Θερμιά εχθές 
με τις αδερφές τους και τους άφησε 100 φλωριά δεκαεννιάρια για να τους τα κάνουνε 
δραχμές και τώρα στέλνουν αυτές τις 495 δραχμές (από τα 1.900 γρόσια) και ανα-
λυτικό λογαριασμό (1 δραχμή 3,05 γρόσια). Επίσης του στέλνει και ένα γράμμα του 
αδελφού του.

853 7,67 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 24-07-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Απόδειξη (αρ. 276) ότι ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς πλήρωσε στην «Επιτροπή Επιτοπί-
ων Πόρων» για την ιδιοκτησία του στο Ναύπλιο 56 δραχμές για το διάστημα από το 
Μάρτιο μέχρι τέλος Αυγούστου 1833, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 601 Ζ και 602 Η ψηφί-
σματα της Κυβερνήσεως. Για την επιτροπή υπογράφει: Γ. Βαλτινός (;)

854 7,68 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 25-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να του βρει 150 οκάδες καλό κορασάνι για 
το ληνό. Τον συμβουλεύει να φροντίσει να δώσουν το κρασί όσο καλύτερα μπορέσει 
και αν βρει κάποιον να πάει να το πάρει. Τους μεταφέρει χαιρετίσματα από τον κυρ 
Σταύρο και την Κατερίνα και όλους.

855 7,69 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 28-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τον παρακαλεί να του αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια, 
για τα οποία του στέλνει το μέτρο, να βιαστεί να του στείλει το κορασάνι και να πει 
να φτιάξουν ένα κιούγκι για το ληνό και να στείλει και τη λαιμαριά του λαγωνικού. 
Του στέλνει το τουφέκι του και το σελλάχι. Ζητάει να του αγοράσει και μία τσατσάρα 
και να πει της «τζάτζας του», της Αγγελικής, να στείλει το γεμινί της αδελφής τους της 
Κατερίνας για να το στείλουν στο Ζυγοβίστι.
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856 7,70 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 29-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Λεβαδία) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι γνωρίζει τα νέα τους από τον πεθερό του, ο 
οποίος «πηγαίνει διά τα Θερμιά, και ευχαριστήθην, ότι έλαβε φροντίδα διά την υγείαν 
του». Έμαθε και για το ταξίδι εκεί της συμβίας του Αικατερίνης, αλλά δεν ξέρει, αν γύ-
ρισε στο σπίτι. Τον ενημερώνει ότι έστειλε άνθρωπό του για να την πάει στη Λειβαδιά 
γιατί δεν μπορεί μόνος του. Από την πατρίδα του θα φύγουν στις 7 του Αυγούστου. 
Δηλώνει ότι τους έχει όλους επιθυμήσει και προτείνει διάφορες μετακινήσεις. Παρα-
πονείται ότι μία δουλειά έκαμε μαζί τους και βλέπει αποτυχία. Του ζητάει να φροντίσει 
να πουλήσει τις 2.000 μπότζες λάδι του στη συμφερότερη τιμή για να του αποδείξει 
την αγάπη του. Χαιρετά την «αδελφήν κυρίαν Αγγελικήν», ασπάζεται τα κορίτσια. Χαι-
ρετισμούς στέλνει στον κύριο Σκαλίδη.

857 7,71 ΥΔΡΑ 30-07-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Αναστασίου Σιγαλού (Ύδρα) προς τον εξάδελφό του, προφανώς Αντώνη 
Σαλβαρά, στο Μυστρά στην οποία παραπονείται που δεν του έχει απαντήσει σε επι-
στολή του μέσω του κυρίου Δ. Αλούπη. Τον ενημερώνει ότι στις 26 Ιουλίου πήγανε 
εκεί ο θείος του με τις αδερφές του και στις 27 αναχώρησαν για τα Θερμιά και εύχεται 
να έχουν φτάσει και να θεραπευθούν. Τον παρακαλεί να στείλουν νέα τους. 

858 7,72 ΜΥΣΤΡΑΣ 31-07-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ)
Τεσκερές του Σπ. Βούρβαχη για 200 οκάδες στάρι από τον Αντώνη Σαλβαρά μέσω 
του Μαντά.

859 7,73 ΜΥΣΤΡΑΣ 03-08-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ)
Τεσκερές του Σπ. Βούρβαχη για 200 οκάδες στάρι από τον Αντώνη Σαλβαρά μέσω 
του Μαντά.

860 7,74 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-08-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΤΕΣΚΕΡΕΣ)
Τεσκερές του Σπ. Βούρβαχη για 200 οκάδες στάρι από τον Αντώνη Σαλβαρά μέσω 
του Μαντά.

861 7,75 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-08-1833 ΑΙΤΗΣΗ
Αίτηση του Αντώνη Σαλβαρά προς τη Νομαρχία Λακωνίας. Παρακαλεί να υποχρεώ-
σουν το Δημήτριο Χρυσικάκη να φύγει από το εργαστήριο, στο οποίο κατοικεί, διότι 
το είχε νοικιάσει από τον Γ. Γιατράκο. Τώρα όμως που το αγόρασε θέλει να το εξου-
σιάζει.

862 7,76 ΣΠΑΡΤΗ 17-08-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη (αρ. 604) από το Γενικό Έφορο Λακωνίας Γ. Σκαλίδη ότι «Η επί των Οικονο-
μικών Βασιλική Γραμματεία» αποδέχεται εις βάρος της 4.802 φοίνικες και 40/100 από 
όσα χρωστούν οι Αναγνώστης Τζωρτζάκης και Αντώνιος Σαλβαράς, ως υπενοικια-
στές χωρίων, με ομολογίες τους προς τον Γεν. ενοικιαστή της επαρχίας Λακεδαίμονος 
του προηγούμενου χρόνου, κύριο Λαμπίκη Καρατζά, επειδή τα χρήματα έλαβε ο τότε 
διοικητής Π. Σούτζος. Η «ομολογία τους» ζητήθηκε από τον υιό και επίτροπό του, Δη-
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μήτριο Λαμπίκη, ο οποίος όμως το είχε στείλει στον πατέρα του στο Ναύπλιο. Δίδεται 
αυτή η απόδειξη ότι η διαληφθείσα ποσότης θεωρείται εξωφλημένη. «Η δε ομολογία 
μένει στα χέρια του κυρίου Λαμπίκη διά τα επιπλέον».

863 7,77 ΤΗΝΟΣ 21-08-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ. 2)
Επιστολή του Κωνσταντή Σαλβαρά (Τήνος) προς τον αδελφό του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία απορεί γιατί αμελεί και δεν του στέλνει ένα γράμμα να μάθει 
νέα δικά τους και των υποθέσεών τους. Αυτός του έγραψε από το Ναύπλιο ότι άφησε 
στον κύριο Χριστόδουλο Χατζή Ιωάννου 100 δεκαεννιάρια για να τα κάνει δραχμές 
και δεν ξέρει αν τα έλαβε μαζί με μερικά πράγματα που του έστελνε με τον Κοσμά. 
Τον πληροφορεί ότι στις 19 Αυγούστου φθάσανε στην Τήνο, όπου θα μείνουνε 6-8 
ημέρες και μετά θα πάνε στη Σύρα και μετά στο Ναύπλιο. Τον ερωτά τι έγινε με το 
εργαστήρι και του δηλώνει ότι περιμένει γράμμα του μέσω Ναυπλίου και Σύρας. Με 
τα μετάξια ας κάνει ό,τι νομίζει. Στην Τήνο δίνουν για το εντόπιο μετάξι, 90 γρόσια, 
όπως τους είπε ο Βασιλικός Έφορος. Αν είναι ακριβό, μη γελαστεί και μπλέξει. Τον 
συμβουλεύει να βάλει να καταγράψουν τις συκιές του Παρορίου για να πληρώσουν 
σωστούς λογαριασμούς. Προσκυνεί τον κ. Βούρβαχη.
Στο τέλος γράφει μικρό σημείωμα και ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης, στο οποίο του λέει 
ότι είναι λυπημένοι από αυτόν και ανησυχούν και στέλνει χαιρετισμούς σε όλους.

864 7,78 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 26-08-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Λειβαδιά) προς τον «Αδελφό» Αντώνη 
Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία παραπονείται ότι απάντηση δεν πήρε στην επιστο-
λή του. Τον ενημερώνει ότι είναι καλά και η Κατερίνα παρακαλεί να του γράψει τι 
έκανε με το λάδι. Ειρωνικά του δηλώνει πως δεν του γράφει πολλά, επειδή «μπορεί να 
βαρύνεται να τα διαβάζη».

865 7,79 ΒΑΣΣΑΡΑΣ 26-08-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του [Χρ. Λακόπουλου] (Βασσαράς) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία του ζητάει τη συμβουλή του, διότι στον κατάλογο που του έστειλε σε 
μερικά ονόματα υπάρχει το σημείο του σταυρού και ρωτάει μήπως αυτοί έχουν ξο-
φλήσει το χρέος τους, για να προχωρήσει στην εκποίηση των κατασχεθέντων πραγ-
μάτων, σύμφωνα με τη διαταγή του Διοικητή. Ζητάει να τον ενημερώσει και για την 
πληρωμή που τους παρέδωσε μαζί με το Σαράντο Σταυρόπουλο και ενώ έλαβαν από 
αυτόν τα εξοφλητικά, τώρα βλέπουν να είναι στην ίδια κατηγορία με τους άλλους και 
τον παρακαλεί να λύσει τις αμφιβολίες στέλνοντας απάντηση.

866 7,80 ΣΥΡΑ 15-09-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του [Γ. Καραγιαννάκη] (Σύρα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά, στην οποία 
απαντά σε δική του επιστολή από τις 9 του μηνός. Στέλνει τις παραγγελίες τους, που 
έλαβε από τον καπετάν Γ. Κατζιλιέρη και βάζει μέσα και ένα πακέτο για την αδελφή 
του να το παραλάβει ο κυρ Κορδίας. 
Η παραγγελία περιλαμβάνει υφάσματα (2 μαδαπολάμια χουμαγιά, κασμίρι, 4 γεμε-
νιά), τα οποία στοιχίζουν 285,5 γρόσια. Επίσης δηλώνει το «ξεκαθάρισμα νομισμά-
των», δηλαδή τις ισοτιμίες:
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«10 των 5 δρχ. προς 3¼ γρ.  162,20
2 βενέτικα προς 43    86
3 ρουμπιέδες προς 8  24
½ δεκαεννιάρι     9,25

προς εξόφλησιν μένει   3
    285,5 γρ.»
Εξηγεί πως τα γεμενιά τα έχει βάλει μαζί με τα μαδαπολάμια για να μη διαλυθούν και 
πως προσπάθησε και πέτυχε την καλύτερη τιμή, 13 γρ.
Τους χαιρετά και η Στυλιανή. 

867 7,81   22-09-1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο για την πώληση του λαδιού της στέρνας Μουντζουράκη 
(Μπαμπαλούκας, Κωνσταντής Αχουριώτης, Κωνσταντής Καραβέλας κ.λπ.)

868 7,82 ΣΠΑΡΤΗ 01-10-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Συμφωνητικό στο οποίο οι «Κωνσταντής και Αντώνιος αδελφοί Σαλιβαραίοι» συμφω-
νήσανε με τον Ηλία Καρτερούλη και του νοίκιασαν το εργαστήριό τους, στο Αλετρο-
πάζαρο, για ένα χρόνο από την 01.10.1833 έως 01.10.1834 αντί 416 δραχμών σε τρεις 
δόσεις: την πρώτη στο χέρι, τη δεύτερη στο τέλος του τετραμήνου και την τρίτη στο 
τέλος του άλλου τετραμήνου και τρεις μήνες πριν τελειώσει ο χρόνος συμφωνούν να 
ειδοποιηθούν για την άλλη χρονιά. Αν κάνει ο Καρτερούλης επιδιόρθωση χωρίς τη 
συγκατάθεση των νοικοκυραίων, να είναι για λογαριασμό του. Σώζονται τα δυο όμοια 
συμφωνητικά.

869 7,83 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 01-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Ζαφειρόπουλου (Λειβαδιά) προς τον πεθερό του Αναγνώ-
στη Τζωρτζάκη (Καστανιά), στην οποία παραπονείται που δεν έχει λάβει απάντηση σε 
προηγούμενη επιστολή του. Αναφέρει χαιρετίσματα από τη γυναίκα του, Αικατερίνη, 
στον ίδιο, στη μητέρα, στα παιδιά, και στον Αντώνη, την Αγγελικώ, ασπάζονται τα 
κορίτσια τους. Ρωτάει για το Γιώργη, που έπεσε από το άλογο και κτύπησε, και για 
την ασθένεια της Πολυτίμης. Δηλώνει πως είναι καλά, αλλά στεναχωρούνται που δεν 
έχουν νέα τους.

870 7,84 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 02-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς το «φίλο του» Κωνσταντίνο Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τον παρακαλεί να «προβλέψει» μετάξι για λογαριασμό 
του, όταν το βρουν προς 24 δραχμές την οκά. Μόλις τον ενημερώσουν ότι το βρήκαν, 
θα τους στείλει τα χρήματα. Αν τους τύχει αμέσως, ας τραβήξουν 200 ισπανικά τάλλη-
ρα χωρίς καμία διορία. Στην αρχή ζητάει να προβλέψουν ένα φόρτωμα 100 οκάδες, 
αλλά συνολικά θα χρειασθεί έως 500 οκάδες.

871 7,85 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 02-10-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη (αρ. 7) ότι ο« Μουσιού Αλεξάνδρ» [Alexander Lozes] πλήρωσε προς την 
τοπική Δημογεροντία Ναυπλίας για τα νοίκια «των από βασιλικούς Βαυαρούς Αξιω-
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ματικούς κατεχομένων οικιών» δραχμάς 70 και λεπτά 40 για την υπ’ αριθ. 6 οικία των 
Σαλβαρά.
Υπογράφουν: οι Δημογέροντες Δημήτριος […] και Ιωάννης Στρατηγόπουλος.
Περιλαμβάνεται και αντίστοιχο σημείωμα περί των πληρωμών αυτών 14.08.1833 και 
19.03.1834.

872 7,86 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 05-10-1833 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στο οποίο τους παρακαλεί να φροντίσουν για τη σύναξη μιας «πόλιτζας επί 
πλέον από δραχμές 91 80/100 εις βάρος του διευθυντού σας κυρίου Λάτρη».

873 7,87 ΜΥΣΤΡΑΣ 11-10-1833 ΑΝΑΦΟΡΑ
Αναφορά των Μανώλη Καφεντζόπουλου, Δημητρίου Κόκορη, Σωτήρου Στρατηγάκη 
προς τη Βασιλική Νομαρχία Λακωνίας, στην οποία παραπονούνται ότι, από τότε που 
ο Αντώνης Σαλβαράς άρχισε να μεταποιεί το εργαστήριό του, τραβάει πάγκους και 
καθίσματα έξω από την οροθετική γραμμή των εργαστηρίων και ενώ διαμαρτυρήθη-
καν και του έγινε παρατήρηση από τη Β. Νομαρχία, ο Σαλβαράς δεν δίνει σημασία και 
αποκλείει το δημόσιο δρόμο. Ζητάνε να ενεργήσουν άμεσα και να επιτύχουν: 1) «την 
κατάπαυσιν της καινοτόμου πράξεως του Σαλβαρά». 2) «να υποχρεωθή διά να έλθη 
στον ευθύν δρόμο των εργαστηρίων τους, ή αλλιώς να πάρουν άδεια και αυτοί να 
σχηματίσουν ομοιόμορφη γραμμή με τον Σαλβαρά εις τα εργαστήριά τους». 

874 7,88 ΜΥΣΤΡΑΣ 12-10-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Νικολής Αλεξάκος και ο Γιαννακός Καλογεράκος ομολογούν ότι δανείσθηκαν από 
τον καπετάν Αντώνη Σαλβαρά 400 δραχμές, λόγω ανάγκης «αδιάφορον διά χάρι φιλί-
ας» και υπόσχονται να του τις δώσουν στις 13 του ερχομένου Νοεμβρίου.
Μάρτυρες: Ιωάννης Σακέτας, Γιωργάκης Ρουτζάκος.

875 7,89 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 16-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του «φίλου» Π. Σούτσου (Ναύπλιο) προς τους αδελφούς Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία τους πληροφορεί ότι έλαβε το γράμμα τους, αλλά δεν μπορεί να ενεργή-
σει στον υπουργό για το δίκιο τους, διότι άλλαξε και δεν έχει ορκιστεί ο νέος. Ζητά 
περιθώριο 10 ημερών για να φροντίσει το θέμα. Χαιρετά τον Τζωρτζάκη.

876 7,90 ΝΑΥΠΛΙΑ 18-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Γλαράκη, λεονταρίτη (Ναυπλία) προς τον Αναγνώστη Τζωρ-
τζάκη (Γεωργίτσι), στην οποία τον πληροφορεί ότι του είχε στείλει με τον Δ. Αλούπη 
ένα γράμμα του ανηψιού του από την Ύδρα και ζητά πληροφόρηση αν το έλαβε και 
αν έστειλαν χρήματα για τα λαχούρια, γιατί μέχρι τώρα δεν έλαβε τίποτε και οι Σαλ-
λωνίτες έμποροι τον ερωτούν.

877 7,91 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-10-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 
Ο Αναγνώστης Κανελάκης δηλώνει ότι δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 328 
δραχμές μέχρι του Αγίου Φιλίππου.
Μάρτυρες: Θόδωρος Μπανατάκος, Γιαννάκης Τουφεξάκος.
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878 7,92 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 19-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε 2 επιστολές του από 10 και 14 Οκτωβρί-
ου. Εξηγεί ότι, όσα τους έδωσε ο κύριος Λάτρης, με τόσα τους εχρέωσε, δηλαδή 84 
70/100 δραχ. Ζήτησε και από το μεταφορέα της επιστολής να διαλέξει υποδήματα, 
να πάρει όποια του αρέσουν, αλλά μέχρι τώρα δεν εφάνη. Ζητά να του προβλέψουν 
ένα φόρτωμα «ιμπρισιμλίκι φίνο στη συμφωνηθείσα τιμή» και να τον ενημερώσουν 
να στείλει χρήματα. Για το λάδι γνωρίζει πως φέτος είναι λαδιά μεγάλη και στην Κρήτη 
και σ’ όλα τα μέρη της Ασίας, ιδιαίτερα στο Αϊβαλί. 

879 7,93 ΣΠΑΡΤΗ 21-10-1833 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Σ. Γιαννακόπουλου προς τον Αντώνη Σαλβαρά να δώσει στον επιφέ-
ροντα το σημείωμα 38 γρόσια, δηλαδή 15 δρχ. και 20 λεπτά. Στο εσωτερικό λογαρια-
σμοί και ισοτιμίες νομισμάτων.

880 7,94 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 23-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Ναύπλιο) προς τους Νικόλαο Σαλταφέρο, Μή-
τρο Σαλταφέρο και Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τους ειδοποιεί ότι σή-
μερα τελείωσε η δημοπρασία του ελαιώνα στο όνομα του Ηλία Καρτερούλη, δηλαδή 
σ΄αυτούς, για δρχ. 23.550, το οποίο ανέβηκε επειδή δεν δέχθηκαν συμφωνία οι κύρι-
οι, αλλά ο Καρτερούλης συμφώνησε και έδωσαν στους Ι. Ευσταθίου και Σαραντάρη 
το ήμισυ, γεγονός που το βρίσκει καλύτερο. Τους ζητάει τη γνώμη τους.

881 7,95 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1833 ΑΔΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
Άδεια που χορηγεί ο Γενικός Έφορος Λακωνίας Γ. Σκαλίδης στον Αντώνη Σαλβαρά, 
αφού πλήρωσε το δημόσιο δικαίωμα, για να κόψει, στο όριο του Παρορίου ή της 
Μητροπόλεως, δύο άγρια δένδρα για να του χρησιμεύσουν για την επισκευή του 
ελαιοτριβείου.

882 7,96 ΝΑΥΠΛΙΑ 30-10-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναυπλία) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία παραπονείται ότι δεν πήρε απάντηση στην επιστολή του και τους 
ενημερώνει ότι συνάντησε κάποιο φίλο του, τον οποίο έπεισε να πάρει το λάδι τους 
και τους ζητάει την καλύτερη δυνατή τιμή.

883 7,97 ΓΥΘΕΙΟΝ 30-10-1833  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Π. Δεάγγελου (Γύθειο) προς τους αδελφούς Σαλβαρά, στην οποία πα-
ραπονείται διότι δεν έχει πάρει απάντηση στα γράμματά του και ζητά να ενημερωθεί 
για το σπίτι του, για το οποίο μεσολάβησε στο νοικοκύρη και το άφησε στο Βούρβαχη 
για να μείνει ο Ιατρός. Στην περίπτωση που φύγουν όλοι ζητά να συγκεντρωθούν τα 
πράγματά του (καρέκλες, τραπέζια, στρίποδα κρεββατιού, πιθάρι).

884 7,98 ΝΑΥΠΛΙΑ 02-11-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναυπλία) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τους στέλνει ένα γραμμάτιο (αρ. 336) 500 δρχ. για το μετάξι που 
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έχουν αρχίσει να ψωνίζουν, όπως του έχουν γράψει στις 28 Οκτωβρίου, και τους πα-
ρακαλεί να φροντίσουν για τη σύναξή του. Τους στέλνει και ένα γράμμα για τον κύριο 
Δ. Βουβόπουλο και τους συμβουλεύει ό,τι τους δώσει να το πάρουν. Δεν θέλει να 
ξέρει κανείς ότι του «προβλέπουν» μετάξι. 

885 7,99 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 07-11-1833 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη πληρωμής (αρ. 140) 70,55 δραχμών από τον Κωνστ. Σαλβαρά για τον επιτό-
πιο πόρο της ιδιοκτησίας του αρ. 6, από το Σεπτέμβριο 1833 μέχρι το […]1834.
Η επιτροπή: Χ. Μηλιάνης.

886 7,100 ΜΥΣΤΡΑΣ  20-11-1833  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Καταγραφή των εθνικών κτημάτων που έχουν νοικιάσει προφανώς οι Σαλβαραίοι 
στη Μητρόπολη και το Παρόρι από το έτος 1831. Αναφέρονται οι Τούρκοι ιδιοκτήτες, 
τι περιέχει κάθε κτήμα, πότε καταγράφηκε και ποιος υπογράφει. 

887 7,101 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 23-11-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Απαντητική επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο 
Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τους πληροφορεί ότι τα δεκαεννιάρια εξέπεσαν και 
δεν είναι καιρός να τα αλλάξουν. Αν το ταχύπλοο από την Τεργέστη φέρει καλές εκκα-
θαρίσεις γι΄αυτά, τότε θα είναι καλύτερα να αλλαχθούν. Από χθες έδωσε στο Ταμείο 
600 δρχ. για να του δώσουν γραμμάτιο. Αν του δώσουν σήμερα, θα το βάλει μέσα, 
αλλιώς από Δευτέρα με άλλο μαζί. Επιθυμεί το μετάξι σύντομα, γιατί μετά από εννέα 
ημέρες υπάρχει μία ευκαιρία για Τεργέστη. Μέχρι σήμερα τους έχει στείλει 1.600 δρχ. 
με το σημερινό. Άλλες 500 θα στείλει τη Δευτέρα. Τελικά, όμως, σημειώνει πως δεν 
του έδωσαν το γραμμάτιο.

888 7,102 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 24-11-1833 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με το οποίο του αποστέλλει γραμμάτιο (αρ. 411) 600 δρχ. και ζητάει να φρο-
ντίσει για τη σύναξη του μεταξιού.

889 7,103 ΣΠΑΡΤΗ 26-11-1833 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Λογαριασμός ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Σαλβαρά και το Βελισσάριο Παυλίδη για το 
μετάξι. Αναλυτικά καταγράφονται οι ποσότητες του μεταξιού και τα χρήματα.

890 7,104 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 26-11-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία τους στέλνει και άλλο γραμμάτιο 500 δρχ. Ζητάει το μετάξι τούτη 
την εβδομάδα μαζί με το λογαριασμό του. Έχει σκοπό για 2 ακόμη φορτώματα. Τελι-
κά δεν του έδωσαν το γραμμάτιο, γιατί δεν έχουν τυπωμένα, θα το στείλει αργότερα. 

891 7,105 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-11-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (φφ.2)
Συμφωνητικό ανάμεσα στους Αντώνη Σαλβαρά, Ηλία Καρτερούλη, Φίλιππα Βατικι-
ώτη, Αποστόλη Αποστολάκο, Αναγνώστη Κανελάκη και Μιχάλη [Χαρίτο], να πάρουν 
«τα όσα περιβόλια περάσουν απάνω τους στο Παρόρι είτε στον έναν είτε στον άλλον 
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από αυτούς σε μερίδια έξη και τόσο το διάφορο τόσο και ζημία». Το συμφωνητικό 
δίδεται στον Ηλία Καρτερούλη.
Στην πίσω όψη υπάρχει απόδειξη ότι ο Αντώνης [Σαλβαράς] «έδωσε για τη δεύτερη 
δόση της ενοχής του δεκάτου στον Ηλία Καρτερούλη 230 δεκαεννιάρια Μυστράς 
03.12.1833».

892 7,106 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 30-11-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία ανακοινώνει ότι παρέλαβε το μετάξι και είδε ότι φέτος δεν έγινε 
τόσο καλό, όπως άλλοτε. Ακόμη παρατηρεί πως έχουν λάθος στο λογαριασμό, 10 
δρχ. με ζημία του. Τους στέλνει γραμμάτιο με αρ. 426, για 1.031 δρχ. Δηλώνει πως του 
χρωστούν 10,18 δρχ. και ζητάει να αρχίσουν να συγκεντρώνουν και άλλο μετάξι προς 
δρχ. 25 1/2. Αναφέρει δοσοληψίες με την Τεργέστη.

893 7,107 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 01-12-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (φφ.2)
Οι Χριστόφορος Γεράσιμος, Αναγνώστης Πούλος, Δημήτρης Πολίτης, Γεώργιος Καμα-
ρινός, Κωσταντής και Δημήτρης τ΄ Αναστάση, Δημήτρης Πιέρος και Ηλίας Παπαγιώρ-
γης (;) δηλώνουν ότι συμφώνησαν με τον κύριο Κωνσταντή Σαλιβαρά για το δέκατο 
των ελιών του Καραγκινείου να του δώσουν λάδι παστρικό 135 μπότζες, το οποίο θα 
το παραδώσουν στο Μυστρά. 
Υπογράφουν: οι 8 προηγούμενοι, που βεβαιώνουν, και ο Η. Λάμπρου, μάρτυς και γρα-
φεύς «Μην ηξεύροντες οι άνωθεν σημειούμενοι τους υπέγραψα».

894 7,108 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 01-12-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει να πει του κυρ Κωνσταντή να καταγράψει όσα 
θυμάται ότι στείλανε για να δει πού βρίσκεται. Κρίνει περιττό τον ερχομό του, γιατί 
συγχύζεται με τον κυρ Κωνσταντή και περιμένει να του στείλουν το λογαριασμό. Όσα 
έλαβε από τη Σίτσοβα είναι στο δευτέρι του Γεωργάκη [Τζωρτζόπουλου] περασμένα 
με το χέρι του και το έχει ο Ηλίας Καρτερούλης. Ακολούθως καταγράφει το λογαρια-
σμό, τα κεφάλαια σε γρόσια, από Περιβόλια, Καστανιά, πόσο κουκούλι πήρε ο Αντώ-
νης κ.λπ. και ακόμη τι έχουν πάρει από Αγόριανη, Κοτίτσα, από μετάξι, γέννημα και 
αποδεικτικά του Γιανούσου. Τον συμβουλεύει να τα αφαιρέσει από τα κεφάλαια της 
αγοράς και τα υπόλοιπα να τα περάσει στο λογαριασμό. Προχθές, που πήρε τα δεκα-
εννιάρια, ήταν ζαλισμένος από τη φωνή του κυρ Κωνσταντή και δεν σκέφθηκε. Τώρα 
τα στέλνει πίσω να τα δώσουν του Καρτερούλη. Του στέλνει μαζί και το λογαριασμό 
του όψιμου γεννήματος του Κοζόμορου και τον συμβουλεύει να πει του Λίψανου να 
φροντίσει για άλλες δουλειές με τους Βαρσοβίτες.

895 7,109   03-12-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Σπ. Βούρβαχη προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
απολογείται για την καθυστέρηση του γράμματός του, επειδή σκόπευε να πάει εκεί. 
Για τις 600 οκάδες στάρι που τους χρωστάει, θα τους το πληρώσει με την πρώτη 
ευκαιρία. Ο εξαδελφός του Κόντες αναχωρεί για Κεφαλλονιά, φέρνει την οικογένειά 
του για να πάει μαζί του. Γνωρίζει τη φιλία τους και τους διαβεβαιώνει για τη δική 



�3

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

του. Χαίρεται και για τον πεθερό του, που έγινε Ειρηνοδίκης. 

896 7,110 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 05-12-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία χαιρετάει και τον Καρτερούλη, και τους απαντάει στο 
γράμμα τους ότι το μετάξι το μάζεψε ο Θανάσης ο Λονταρίτης και την προηγούμενη 
ημέρα το φόρτωσε για το Ναύπλιο. Επειδή η Γραμματεία της Δικαιοσύνης τού γράφει 
να πάει στο Ναύπλιο, του χρειάζονται 500 δραχμές και να του τα στείλει, γιατί δεν 
έχει ούτε ένα οβολό, ενώ αυτοί τα κράτησαν όλα, από το μετάξι και το κρασί. Στέλνει 
χαιρετισμούς στην Αγγελική και τα παιδιά. 

897 7,111 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 08-12-1833 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), στην οποία του απαντάει ότι από το γράμμα του πληροφορήθηκε την 
αγορά του ελαιώνα των Περιβολίων. Είδε τη μετοχή που έλαβε και επειδή οι συγγενείς 
τους εκεί θέλουν να γίνουν και αυτοί συμμέτοχοι στο έγγειο μερίδιο, τους ειδοποιεί 
να πάρουν το μισό για λογαριασμό τους, δηλαδή Γαλαναίων και Παπανικολαίων. Δεν 
μπορεί να του πει αν γνωρίζει το κέρδος. 

898 7,112 ΣΚΟΥΡΑ 10-12-1833 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Αναγνώστη Δημακόπουλου (Μπαρμπιτσιώτη) (Σκούρα) προς τον Κω-
σταντή Σαλβαρά (Μυστράς), με το οποίο του στέλνει, με τον Αντώνη Νιάγκο, κριθάρι 
μετερτίκια 2 ½ , «προς 28 οκάδες τόχουν εκεί το κριθάρι». Σημειώνει ότι ο Νιάγκος τούς 
χρωστάει 6 οκάδες στάρι. Στο πίσω μέρος του σημειώματος υπάρχουν λογαριασμοί.

899 7,113 ΣΠΑΡΤΗ 11-12-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (φφ.2.)
Συμφωνητικό ανάμεσα στους Γ. Μανουσάκη, Κ. Σαλβαρά και Δ. Μανουσάκη για την 
ενοικίαση του εθνικού ελαιώνα των Περιβολίων για 8.850 μπότζες λάδι και για το με-
ρίδιο του Π. Μελετόπουλου του δώσανε για κέρδος 60 μπότζες λάδι, δηλαδή όλα μαζί 
9.010 (εννέα χιλιαδες και 10) και έγινε εις πέντε μερίδια: τέσσερα μερίδια προς τους 
υποφαινομένους, δύο εις τον κ. Δ. Μανουσάκη, ένα εις τον Κων/νο Σαλβαρά, ένα εις 
τον Γ. Mανουσάκη και ένα εις τον κ. Αναγνώστη Τζωρτζάκη με τους συντρόφους του. 
Όλοι οι σύντροφοι πρέπει να παρευρεθούν στη σύναξη του ελαιώνα ή εις την πώ-
ληση. Όποιος δεν παρευρεθεί πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπό του. Θα αποφασίζουν 
όλοι μαζί. 
Υπογράφουν: Γ. Μανουσάκης, Κ. Σαλβαράς και Δ. Μανουσάκης. 

900 7,114   16-12-1833 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Αναγνώστης Παπαγαλανόπουλος αγόρασε από το Χρήστο Κουκούτση το μερίδιό 
του του ελαιώνα των Περιβολίων όπου «είχε ενοχή 700 μπότζες και να έχη να του 
δίνει διάφορο 30 μπότζες», όταν το πάρουν και οι άλλοι σύντροφοι.
Υπογράφουν: Αναγνώστης Παπαγαλανόπουλος, […] Λανός (;) έγραψε και μαρτυρά, 
Γεώργιος Κουτουμάρος, μάρτυς, Γιώργης Μασούρης (;).
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901 7,115 ΣΠΑΡΤΗ 23-12-1833 ΑΝΑΦΟΡΑ
Αναφορά του Κωνσταντίνου Σαλβαρά προς την «επί των Οικονομικών Βασιλική Γραμ-
ματεία της Επικρατείας», στην οποία αναφέρει ότι αγόρασε λίθους που βρίσκονταν 
στην Κάτω Χώρα Μυστρά το 18[..]. Έχει δε γι΄αυτό επίσημο έγγραφο του Έπαρχου 
Α. Γκριάντη και ότι ο Έφορος Λακωνίας ζητούσε να τους εκποιήσει. Ζητάει να του 
δοθούν αυτοί οι λίθοι. 
Στην πίσω όψη σημειώνεται «Αναφορά προς την οικονομίαν διά τα λιθάρια του λιο-
τριβιού».

902 7,116   07.12.1833 - 27.01.1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.47)
Κατάστιχο των ελαιοτριβείων Σαλβαρά, Κοκορού, Αγίου Σπυρίδωνος, Καμαράδου, 
Μήτρου Σαλταφέρου, Μποσινάκη, Μανώλου Μανουσάκη, Εκκλησίας Παρορίου, 
Ματάλα εις Παρόρι, Νιάρχου εις Κάτω Χώραν, Πραστάκη, Τριχάκη, στο οποίο σημει-
ώνονται με χρονολογική σειρά πόσες μπότζες είναι του καθενός, «εδικόν μας, του 
Τζωρτζάκη, του Γιαννάκη Μακελλαράκη, … του Αναστάση Σημίτη, του Καρβουνιάρη, 
του Θεοδωράκη μαζωχτή, του Νικήτα Πισινοχωρίτη…, του Κορφιωτάκη…». Ακόμα 
δηλώνεται πόσο λάδι βγάλανε και πόσες μπότζες λάδι είναι το δέκατο. 
Υπάρχει επίσης η σημείωση: «Όσο λάδι πουλάμε από δεκάτη Παρορίου και σπιτιού 
μας, λάδι από της αποκοπής της εθνικής Παρορίου, λαβημένο από Θεοδωράκη από 
δεκάτες Παρορίου, όσο λάδι ρίχνομε εις την στέρνα του Μουντζουράκη την οποίαν 
την ενοικιάσαμε από κύριον Γεώργιον Σκαλίδην…..».

903 7,117   1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ. 8)
Ονομαστικό κατάστιχο (Σταύρος Νικολακάκος, Γιαννάκης Αναβρυτιώτης, Γιωργάκης 
Μανιατάκος κ.ά.), στο οποίο αναφέρεται: «Εκτίμησις Περιβολίων Καλόγερος Διαμα-
ντάκος» και καταγράφεται το πρώιμο γέννημα (κριθάρι, σμιγάδι, σιτάρι) που έλαβαν 
σε δέματα (48, 230, 344 κ.λπ.) και οκάδες, καθώς και τα όψιμα αραποσίτια, σύκα, 
κρεμμύδια, καλαμπόκι.

904 7,118   1833 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό κατάστιχο λαδιού: «Σημειώνω τα όσα λάδια έχωμε συνδροφικά αγορα-
σμένα εις τα 1833 με κ. Ηλίαν Καρτερούλην και λοιπούς και τα όσα έχω λαβημένα». 
Καταγράφονται: «από Ανδρέα Ζαχαρόπουλο, από παπαΔούρο, όσο έστειλα του Βε-
λισαρίου, από Μανόλο Παπαδόπουλο» κ.ά. Περιλαμβάνονται λογαριασμοί λαδιού σε 
οκάδες και μπότζες.

905 7,119   μετά τις 10.06.1833 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (φφ.2)
Απλό αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο Δ. Μποΐνης 
οφείλει να πληρώσει προς τον Ζ. Αλεξανδρόπουλο, διά του εγγυητού του Α. Σαλβαρά, 
χρεωστική ομολογία 457 γροσίων με το νόμιμο τόκο 10%, λόγω της διαφοράς τους. 
Ο Δ. Μποΐνης πρέπει να εξακολουθήσει την κατά του Ζ. Αλεξανδρόπουλου αγωγή 
περί των προξενηθέντων ζημιών εις την οικία του κατά το μήνα Ιανουάριο από τους 
Πισινοχωρίτας, ενώ θα πρέπει να κοινοποιηθούν τα αντίγραφα και να πληρώσουν και 
τα δύο μέρη τα δικαστικά έξοδα. 
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906 8,01 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 04-01-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), (στην επιστολή γράφει, μάλλον εκ παραδρομής, «εις Σύραν»), στην οποία 
απαντά σε γράμμα του της 23.12.1833 και τον πληροφορεί ότι μίλησε στη Γραμμα-
τεία περί της οικονομικής φύσης υποθέσεώς του και ότι θα προχωρήσουν με βάση 
τη Βασιλική Διάταξη. Τους λέει να του πουν πόσο κάνει το λάδι, όχι τι δίδει αυτός. Και 
τότε θα δει αν τον συμφέρει να αγοράσει.

907 8,02 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 22-01-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι πήρε τα γράμματα από 6 και 17 του Ιανουα-
ρίου. Τον ενημερώνει ότι έγραψε στον Έφορο να ακολουθήσει τα διατάγματα σε ό,τι 
αφορά τα λιθάρια και να μην ανησυχούν, γιατί είναι φίλος του ο κ. Σκαλίδης. Τους πλη-
ροφορεί ότι έχει αγοραστή για τα λάδια, που δίνει 155 λεπτά την μπότζα. Συμπεραίνει 
ότι τον συμφέρει να συγκεντρωθεί το λάδι εκεί, ακόμα και αν πληρώνει το ενοίκιο της 
στέρνας. Ο νοικάρης τους, κ. Αλέξανδρος Λοζές, δεν του πλήρωσε όσα πρέπει, αλλά 
πλήρωσε τον επιτόπιο φόρο, γι΄ αυτό πρέπει να λογαριαστούν.

908 8,03 ΣΠΑΡΤΗ 23-01-1834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (φφ.2)
Απόφαση (αρ. 33) του Ειρηνοδικείου Σπάρτης για τη διένεξη μεταξύ αφ΄ενός των Ανα-
στάση και Γιάννη Γιαννακουραίων και αφετέρου του Παναγιώτη Μακρή από το Θεο-
λόγο και του Λιάκου Γελή από την Τρύπη να επιστρέψουν στους αδελφούς τους τρεις 
βόες που έκλεψαν πέρυσι. Ακόμη πρέπει να πληρώσουν 300 γρόσια στο Μεσσήνιο 
Δημήτριο Βένερο και άλλα τόσα στο Μπαμπαρούτσο για εύρετρα, και αποζημίωση 
60 μετερτίκια που στερήθηκαν από την εργασία τους και 80 δρχ. για τη χρονοτριβή. 
Επίσης να πληρώσουν όσο γέννμμα στερήθηκαν από την εργασία των βοών κατά την 
εκτίμηση δύο ειδικών, που θα διορίσουν και τα δύο μέρη σε πέντε ημέρες.
Υπογράφει: Ειρηνοδίκης Α. Τζωρτζάκης.
Υπάρχει και Βεβαίωση ότι ο Κυριάκος Μπαμπαρούτσος έλαβε από τους Γιαννακου-
ραίους εύρετρα 300 γρόσια, του λείπουν 45 γρόσια, και άλλα τόσα έλαβε ο Δημ. Βέ-
νερος και ότι το Ειρηνοδικείο εγκρίνει να τα πληρώσουν οι Π. Μακρής και ο Λιάκος 
Γελής στους Γιαννακουραίους.

909 8,04 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 30-01-1834 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γ.Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβαρά με το 
οποίο του στέλνει 2 φορτία ελιές: το ένα, 81 οκάδες, είναι του Παναγιώτη Δούκα, το 
άλλο, 28 οκάδες, είναι του Κωνσταντή Πετρόγιαννη. Τον συμβουλεύει να αφαιρέσει 2 
οκάδες ντάρα από το κάθε φορτίο.

910 8,05 ΣΠΑΡΤΗ 01- 02-1834  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. 355) με το οποίο ο Ειρηνοδίκης Σπάρτης Α. Τζωρτζάκης 
στέλνει αντίγραφο απαντήσεως του Γεωργίου Μπανόπουλου στον Κωνσταντίνο Σαλ-
βαρά. 
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911 8,06 ΣΠΑΡΤΗ 03-02-1834 ΚΛΗΤΕΥΣΗ
‘Εγγραφο (αρ. 185) του Γενικού Εφόρου Λακωνίας Γ. Σκαλίδη προς τους Θανάση 
Κουτσογεώργη, Νικόλαο Πατζάνη, Σαράντη Τζαβογεώργη και Γεώργιο Στασινό, τους 
οποίους καλεί να πάνε στην Εφορία στις 6 του Φεβρουαρίου για να δώσουν πληρο-
φορίες.
Υπογραφή και σφραγίδα του «Γενικού Εφόρου Δημοσίων Προσόδων».

912 8,07 ΓΥΘΕΙΟ 06-02-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Χρ. Ράγκου (Γύθειο) προς τον «ακριβό του φίλο» (μάλλον Αντώνη Σαλ-
βαρά), στην οποία του εξηγεί ότι δεν απάντησε στην επιστολή του της 15 Ιανουα-
ρίου, επειδή βρισκόταν απασχολημένος με τις φροντίδες της υπηρεσίας του. Τους 
διαβεβαιώνει για την καλή υγεία τους και για την αγάπη τους. Στέλνει αδελφικούς 
ασπασμούς στον αδελφό του και στη γυναίκα του.
Στην πίσω όψη: μικρό κατάστιχο: «όσο λάδι (σε οκάδες) έχει λαβημένο ο Αντώνης 
από Αναγνώστη Πολίτη, από Λιάκο Παπαγιώργη» κ.λπ.

913 8,08 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-02-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι πήρε το δικό του γράμμα από της 7 του 
Φεβρουαρίου και ότι δεν πήρε ακόμη το νοίκι από το νοικάρη τους, παρότι πολλές 
φορές το ζήτησε. 

914 8,09 ΣΙΤΣΟΒΑ 19-02-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Μπαρουξόπουλου (Σίτσοβα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία τον πληροφορεί για την κακία και το φθόνο που επικρατεί στην 
περιοχή τους και ότι «οι κάτοικοι δεν παίρνουν χαμπάρι από λόγια, ούτε σκέφτονται 
τις διαταγές». Έτσι ένας, εκεί, όταν του είπε να δώσει το δικαίωμα των ενοικιαστών, 
του απάντησε τόσα που αν ήταν άλλος καιρός έπρεπε να τον σκοτώσει, «τόσο βάρ-
βαρος άνθρωπος είναι». «Πρώτα πρέπει να τους κτυπάς στο κεφάλι και μετά να τους 
βάνεις σε δρόμο». Τον παρακαλεί να δώσει λάδι του Δημητράκη για να το δώσει στο 
δικό του σπίτι. 
Στην πίσω όψη η σημείωση: «Γράμμα Αναγνώστη Μπαρουξάκη όπου ήτον επιτροπή 
σταλμένη στα πισινά χωριά διά εκτίμησι των δένδρων».

915 8,10 ΜΥΣΤΡΑΣ 15-02-1834, 21-02-1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ( φφ. 12)
Ονομαστικό κατάστιχο λαδιού «όσα λαμβάνουν από Πλατάνα» (Μήτραινα, του μοί-
ραρχου, Νικολής Καραμαλής, Σαράντος) και από Λογγάστρα (Γιαννάκη Σταθόπουλο, 
Γιάννη Τυροβρακά, Θεοφίλη Κοτζιφάκη κ.λπ.)

916 8,11 ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ 27-02-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βασίλη Δημητρακόπουλου (Αλωνίσταινα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τους ενημερώνει ότι στέλνει τα ζώα του να φορτώσουν πα-
στρικό λάδι. Παρακαλεί, επειδή οι άνθρωποι του δεν γνωρίζουν καλά, να φροντίσουν 
να είναι καλό το λάδι. Επίσης τους διαβιβάζει τους προσκυνισμούς της συμπεθέρας 
τους, η οποία παρακαλεί τη συμπεθέρα της να της στείλει ένα μπουκάλι ανθόνερο. 
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Ακόμη ζητά να δώσουν τους προσκυνισμούς του στο μοίραρχο Νικολάκη Πετιμεζά 
και στη φαμίλια του.

917 8,12 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 01-03-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι ο ενοικιαστής του δεν του δίνει το νοίκι και τον 
πηγαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα και τον παρακαλεί να του γράψει ένα γράμμα 
να τακτοποιήσει το ζήτημα. Στέλνει και ένα γράμμα να το δώσουν στον Τζωρτζάκη, ο 
οποίος διορίζεται να τους μετρήσει 100 δρχ. 

918 8,13 ΣΠΑΡΤΗ 07,08,17,18-03-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Σπάρτη) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Κα-
στανιά), στην οποία τον ενημερώνει ότι παρελήφθησαν 5 φορτία λάδι, όπως τους 
έγραφε, και ότι έλειψαν από του Πετρογιάννη 200 δράμια, από του Καπουτζή 50 δρ. 
και από του Κακαφλίκα 100 δρ., το όλον 350. Στο πίσω μέρος αναλυτικό, ονομαστικό 
(Γιώργη Ζαφειράκη, Πετρόγιαννη, Κακαφλίκα, Δημήτρη Αρφάνη κ.λπ.) κατάστιχο για 
τις οκάδες λάδι που έφεραν από και προς το Μυστρά.

919 8,14 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 08-03-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνσταντίνου Σαλβαρά (Καστανιά) προς τον αδερφό του Αντώνη (Μυ-
στράς), στην οποία του δηλώνει ότι από το χθεσινό γράμμα πληροφορείται πόσο 
λάδι του έχει στείλει. Τον συμβουλεύει πού και γιατί να αφαιρέσει ή να προσθέσει το 
αγώι. Του στέλνει κατά όνομα αναλυτικά ό,τι λάδι έρχεται σήμερα: του Πετρόγιαννη, 
του Κακαφλίκα, του Δούκα, του Δημητράκη Αρφάνη, του Γεωργάκη Ζαφειράκη. Όλα 
είναι καλά ζυγισμένα και βουλωμένα. 

920 8,15 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13-03-1834 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γιώργη Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Κωσταντή Σαλβαρά, στο 
οποίο τον ενημερώνει ότι του στέλνει με τους αγωγιάτες πέντε φορτία λάδι και του 
καταγράφει αναλυτικά την ποσότητα λαδιού σε οκάδες κατά όνομα: Αναγνώστης, Γε-
ώργης, Πέτρος, Κωνσταντής, Δούκας.

921 8,16 ΣΠΑΡΤΗ 13-03-1834 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Σπάρτη) προς τον Κωσταντή Σαλβαρά με το 
οποίο τον ενημερώνει ότι έλαβε το λάδι που του έστειλε και υπάρχει διαφορά 1½ οκά, 
μάλλον λόγω του ζυγίου.

922 8,17 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 14-03-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνσταντίνου Σαλβαρά (Καστανιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία περιγράφει τη δυσκολία να στείλει τα λάδια, γιατί τα δυο παιδιά 
που είχε τον κούρασαν πολύ. Τον πληροφορεί ότι σήμερα βγαίνουν τα λάδια του πε-
θερού του. Είναι ακόμη οκτώ γεννήματα για να τελειώσει και να φύγει, γιατί βαρέθηκε 
τους καβγάδες με τους λιοτριβαραίους. Του στέλνει κι άλλα ασκιά με λάδια και του 
αναφέρει τις ποσότητες κατά όνομα: Δούκας, Καπουτζής, Πέτρος, Ζαφειράκης.
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923 8,18 ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ 15-03-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Χρήστου Κουκούτση (;) (Μεγάλη Αναστάσοβα) προς τον Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του εξηγεί πως δεν είναι όλοι όπως τους περιγράφει ο 
Αναγνώστης ο Μπαρουξόπουλος και θέλει να μεταβεί εκεί να τους εξηγήσει. 

924 8,19 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 19-03-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη πληρωμής (αρ. 120) 62 δραχμών και 50 λεπτών από τον Κων. Σαλβαρά 
για την ιδιοκτησία του, αρ. 6, για το διάστημα από 1 Μαρτίου μέχρι τέλη Αυγούστου 
1834, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 601 Ζ και 602 Η ψηφίσματα της Κυβερνήσεως. Για την 
Επιτροπή: Χ. Μηλιάνης και Γ.Θ. Ορφανίδης.

925 8,20 ΣΠΑΡΤΗ 03-04-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (φφ.2)
Ο Αντώνης Σαλβαράς δίδει στο Δημήτριο Ορφανό, καστανιώτη, 212 αρσενικά και 
θηλυκά πρόβατα, από τα οποία 29 αρσενικά και τα άλλα θηλυκά για να τα φυλάει για 
4 χρόνια αμισθί. Να λαμβάνει ο Σαλβαράς όλο το εισόδημα, όλα τα χρόνια μέχρι να 
εξοφληθούν οι χίλιες δραχμές της αξίας των προβάτων. Μετά θα χωρίσουν σε δυο ίσα 
μέρη και τα πρόβατα και τα τυχερά από αυτά. Ο Ορφανός οφείλει να τα προσέχει για 
«να μην υποκύψωσιν εις καμμίαν κλαμπάτσαν, τυχόν και συμβεί καμμία δολιότης εις 
τα πρόβατα, η παρούσα συμφωνία θεωρείται διαλελυμένη».
Υπογράφουν: Δημήτριος Ορφανός, «μη ειδούς γραφήν βεβαιοί με σταυρόν», Α. Σαλ-
βαράς βεβαιώνει, Σ. Γιαννακόπουλος, γραφεύς και μάρτυς, και οι μάρτυρες Θ. Ζερβέ-
ας, Α. Παπαγαλανόπουλος, Ηλίας Καρτερούλης και Ηλίας Γραμματικόπουλος.

926 8,21 ΥΔΡΑ 13-04-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Δημητρίου Ιω. Σταυρόπουλου (Ύδρα) προς τους Δημήτριο Σαλταφέρο 
και Αντώνιο και Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία αναφέρει την πρότα-
ση που του έγινε στο Ναύπλιο από φίλους και συγγενείς για συνοικέσιο με την ανηψιά 
τους και το γράμμα που του έστειλε ο κοινός τους φίλος Κύριλλος περί του θέματος 
αυτού και αυτός του απεκρίθη ότι θα τους ενημερώσει με τον Αναστάσιο Σιγαλό όταν 
πάει στο Μυστρά. Τώρα που ο κυρ Αναστάσης πάει εκεί θα τους ομιλήσει σαν δικός 
του άνθρωπος και μακάρι να τελειώσει αυτό το συνοικέσιο θετικά.

927 8,22   13-04-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Νικολάκη Μανούσου προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία παραπονείται, γιατί δεν φροντίζουν το δίκιο τους, ενώ γι’ αυτούς η μόνη τους 
ελπίδα είναι η «γενναιότης του». 

928 8,23 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Νικολάκης Σπυριδάκος δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως 
Αντώνη Σαλβαρά 47 δραχμές και 25 λεπτά για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημο-
πρασίας, και υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Νικολάκης Σπυριδάκος, Δημήτρης Καλαματιανός, εγγυητής.

929 8,24 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Θανάσης Σγουρόπουλος δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως 
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Αντώνη Σαλβαρά 21 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και 
υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφει: Θανάσης Σγουρόπουλος.

930 8,25 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Δημήτρης Μποΐνης δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως Αντώ-
νη Σαλβαρά 217 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και υπό-
σχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Δημήτρης Μποΐνης, Θανάσης Μανίσας, εγγυητής.

931 8,26 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Ηλίας Γραμματικόπουλος δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως 
Αντώνη Σαλβαρά 56 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και 
υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφει: Ηλίας Γραμματικόπουλος.

932 8,27 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Πέτρος Μαραβάς δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως Αντώνη 
Σαλβαρά 18 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και υπόσχε-
ται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Πέτρος Μαραβάς, Δημήτρης [….], εγγυητής

933 8,28 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Γιαννάκης Πίκουλας δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως Αντώ-
νη Σαλβαρά 18 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και υπό-
σχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Γιαννάκης Πίκουλας, Κωνσταντίνος Πίκουλας, εγγυητής

934 8,29 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Θεόδωρος Μποΐνης δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως Αντώ-
νη Σαλβαρά 46 δραχμές και 50 λεπτά για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασί-
ας, και υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Θεόδωρος Μποΐνης, Θανάσης Μανίσας, εγγυητής

935 8,30 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Παναγιώτης Κουμουστιώτης δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπό-
λεως Αντώνη Σαλβαρά 127 δραχμές και 70 λεπτά για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε 
επί δημοπρασίας, και το συκοπερίβολο του Μπεκιρόπουλου και υπόσχεται να του τα 
πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Παναγιώτης Κουμουστιώτης, Θ. Ζερβέας, εγγυητής.

936 8,31 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Βασίλης Σταυριανάκος δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως 
Αντώνη Σαλβαρά 136 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και 
υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.



80

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - ΓΑΚ - ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Υπογράφουν: Βασίλης Σταυριανάκος, Σταύρος Πατρινόπουλος διά χειρός.

937 8,32 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Θεοφάνης Κένιος δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως Αντώνη 
Σαλβαρά 39 δραχμές για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και υπόσχε-
ται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Θεοφάνης Κένιος, Α. Μαυρακόπουλος διά χειρός .

938 8,33 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Αντώνης Σταυριανάκος δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως 
Αντώνη Σαλβαρά 15 δραχμές για τα φύλλα τα οποία αγόρασε επί δημοπρασίας, και 
υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογραφές: Αντώνης Σταυριανάκος, Πανάγος Σταυριανάκος, εγγυητής .

939 8,34 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ. 2)
Ο Μήτρος Μικρούτζης δηλώνει ότι χρωστά στον ενοικιαστή της Μητροπόλεως Αντώ-
νη Σαλβαρά 14 δραχμές και 50 λεπτά για τα φύλλα, τα οποία αγόρασε επί δημοπρασί-
ας, και υπόσχεται να του τα πληρώσει στις 15 του Ιουλίου απροφασίστως.
Υπογράφουν: Βασίλης Σταυριανάκος, μάρτυς.
[Το όνομα του χρεώστη υπάρχει μόνο στο πίσω μέρος του εγγράφου.]

940 8,35 ΣΠΑΡΤΗ 29-04-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (φφ.2)
Ο Αναγνώστης Κανελόπουλος και ο Φίλιππας Βατικιώτης, (δια χειρός Νικολάου Μη-
νακάκη) συμφώνησαν με τον Αντώνη Σαλβαρά, ο οποίος τους έδωσε μετρητά 386 
δραχμές για να ψωνίσουν σφαχτά και να τα σφάζουν και να τα πουλούν «έως του 
ερχομένου θεριστού 17» και άμα βγει το κεφάλαιο (τα άνωθεν καπιτάλια) το κέρδος 
να γίνει τρία μερίδια. 
Υπογράφουν: Ηλίας Καρτερούλης, Γραφεύς και μάρτυς, Α. Μπαρουξόπουλος, μάρτυς.

941 8,36 ΣΚΑΛΑ ΕΛΟΥΣ 07-05-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Σκάλα) προς το γαμπρό του Αντώνη Σαλβαρά, 
στην οποία τον πληροφορεί ότι έλαβε το κοντογούνι του με τον Παναγιώτη Ρωσσό-
πουλο, ο οποίος του είπε ότι του έστειλε γράμμα, αλλά ακόμη δεν το έχει λάβει. Έμαθε 
επίσης ότι «αγόρασε και το Παρόρι» και με καλές διαφορές. Τον πληροφορεί ότι εκεί 
η δημοπρασία δεν πάει καλά, γιατί οι κοινότητες δεν συμφώνησαν να παρουσιάσουν 
τους αντιπροσώπους τους και θα υπάρξουν δυσκολίες. Παραπονείται ότι του λείπουν 
πολλά αναγκαία εκεί, αλλά υπομένει. Πούλησε και το άλογό του στο Βασιλειάδη για 
250 δραχμές. Χαιρετά τον κυρ Κωσταντή, την Αγγελική και τα παιδιά.

942 8,37 ΣΠΑΡΤΗ 12-05-1834  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ
Ο Αντώνης Σαλβαράς νοίκιασε, σε πληρεστάτη δημοπρασία, τις φετεινές εθνικές 
προσόδους της αποδεκατώσεως των προϊόντων της γης του χωρίου Μητροπόλεως 
Μισθρά, κατά τους ορισμούς του από 24 Μαρτίου / 5 Απριλίου, Βασιλικού Νόμου διά 
το εφετεινόν έτος για 1.200 δρχ. Υπόσχεται «κατά τον ορισμόν του άρθρου 12 του, 
υπό ημερομηνίαν 24 Μαρτίου / 5 Απριλίου, υψ. Βασιλ. Διατάγματος, να πληρώσει εις 
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το Ταμείον του Νομού την ρηθείσαν ποσότητα εις τρεις ίσας δόσεις, κατά την πρώτην 
Οκτωβρίου, πρώτην Νοεμβρίου και εικοστήν Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους». 
Υπογράφουν: Α. Σαλβαράς, Π. Αλεξανδράκης εγγυητής και πληρωτής. 

943 8,38 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 17-05-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία αποκρίνεται σε γράμμα τους από 12 Μαΐου και ζητάει να του 
στείλουν τη «ρημίσσα» στο όνομά του για να τη συνάξει στην προθεσμία. Ζητά να τον 
ειδοποιούν για τα μετάξια, πάντοτε.

944 8,39 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 11-06-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βελισσάριου Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με την οποία αποκρίνεται στα γράμματά τους από 19 Μαΐου και 2 Ιουνίου. 
Τους ενημερώνει ότι μόλις προχθές σύναξε από το μεταξά τα χρωστούμενα και ότι 
παρέλαβε «την γυρισμένη εις όνομά του καμβιάλη του Ιωάννου Ευσταθίου». Επιμένει 
να τον ειδοποιούν για τα μετάξια.

945 8,40 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 22-06-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (φφ.2)
Όσοι νοίκιασαν από την Εφορεία Λακωνίας τις προσόδους από τα χωρία Μπεζάνι, 
Μολάοι, Φοινίκι, Συκιά. Λυρά, το ήμισυ Αγίου Νικολάου τις ενοίκιασαν σε 5 ίσα με-
ρίδια, δηλ. 3 μερίδια στους Ιωάννη Θ. Λεώπουλο, Κωνστ. Σαλβαρά και Παναγιώτη 
Μελετόπουλο, και 2 στους Αναγνώστη Ζουμπουλάκη και Ανδρέα Τσικνόπουλο. Όλοι 
υπόσχονται ότι επειδή τα ενοικιαστήρια είναι στο όνομα των Π. Μελετόπουλου, Ιωάν-
νη Λεώπουλου, Κωνστ. Σαλβαρά και Ανδρέα Τσικνάκη, αν κανείς από τους δεύτερους 
ενοικιαστές δυστροπήσει στην προθεσμία πληρωμής, θα τον καλύψουν οι άλλοι και 
αν δυστροπήσει στο χρέος του, να μην ενέχεται στην ωφέλεια. 
Υπογράφουν: Κ. Σαλβαράς, Π. Μελετόπουλος, Ανδρέας Τσικνόπουλος, Ι.Θ. Λεώπου-
λος, Α. Γραμματικάκης.

946 8,41 ΑΡΓΟΣ 22-06-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Θ. Σακελλαρίου (Άργος) προς τον «αδελφό» Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία του ζητάει να του προβλέψουν 2 φορτία καθαρό λάδι (όχι από το 
ελαιοτριβείο, από φίλο τους και σε καλή τιμή). Τους ευχαριστεί για τον κόπο και τους 
διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι του ζητήσουν. Συστήνει να μην αμελή-
σουν και ακριβύνει το λάδι. Να δώσουν στους Αναγνώστη Μανιατάκο και Κορφιωτά-
κη τα εσώκλειστα γράμματα. 

947 8,42 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 27-06-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Β. Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κ. Σαλβαρά (Μυστράς), με την οποία 
αποκρίνεται σε γράμμα τους από 19 Ιουνίου και τους πληροφορεί ότι πληρώθηκε τη 
συναλλαγματική τους από τον Ι. Ευσταθίου. Ζητάει να δούνε τις τιμές του μεταξιού 
πρώτα και μετά αποφασίζουν, επειδή στην Ευρώπη είναι αζήτητο το είδος αυτό και 
τα περσινά τα έχει απούλητα. 
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948 8,43 ΣΠΑΡΤΗ 01-07-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Δήλωση του Γενικού Εφόρου Λακωνίας Κωνσταντίνου Δηλιγιάννη ότι ο Αντώνιος 
Σαλβαράς αγόρασε σε δημοπρασία το δέκατο των φετεινών κουκουλίων της Μητρο-
πόλεως Μισθρά για 2.020 δραχμές, για τις οποίες έδωσε τις χρεωστικές ομολογίες του 
πληρωτέες κατά την πρώτην Οκτωβρίου, πρώτην Νοεμβρίου και εικοστήν Δεκεμβρί-
ου του τρέχοντος έτους. Γι΄ αυτό δίδεται προς το παρόν επίσημο ενοικιαστήριο, δυ-
νάμει του οποίου θέλει λαμβάνει τα δέκατα κουκουλίων.
Στην πίσω όψη υπάρχει πρόχειρο κατάστιχο (27-30.08.1834, 03.09.1834) «ότι έλαβε ο 
Αντώνης από Περιστέρα, για τα μαγκανιάτικα του Αποστολάκου» κ.λπ.

949 8,44 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 05-07-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Β. Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κ. Σαλβαρά (Μυστράς), με την οποία 
στέλνει ένα γραμμάτιο 1.500 δρχ. και ζητάει να φροντίσουν για «τη σύναξή του». Τους 
παραγγέλνει να «βάλουν τη βάση για τα μετάξια όταν τα πετύχουν 24 δρχ. τα ιμπρι-
σημιλίκια και τα όψη 26», και τότε μόνο να προβλέψουν για την αγορά τους, γιατί δεν 
πουλιέται στην Ευρώπη. Να αγοράσουν το κικίδι μόνο αν το βρουν 105 λεπτά την 
οκά. Ακόμη ζητάει να του στείλουν 1-2 τουλούμια λάδι.

950 8,45 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-07-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (φφ.2)
Οι Σπύρος Μπετσελής, Αντώνης Σαλβαράς και Ι.Θ. Λεώπουλος συμφώνησαν «να πά-
ρουν το χωρίο Χρύσαφας» και επειδή θα περάσει στο όνομα του Μπετσελή το πωλη-
τήριο δίνει το έγγραφο με συμφωνία 2 μερίδια δικά του, 2 μερίδια του Σαλβαρά και 1 
μερίδιο του Λεώπουλου.
Υπογράφει: Σπύρος Θεοδοσάκης.

951 8,46 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-07-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Β. Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κ. Σαλβαρά (Μυστράς) (στην επιστολή 
γράφει «εις Τρεγέστην»), με την οποία αποκρίνεται στη δική τους από 7 Ιουλίου και 
απολογείται ότι δεν μπόρεσε «να εμβάσει τα ρέστα της καμβιάλης γιατί είχε ασχολί-
ες» και θα τα στείλει τη Δευτέρα. Ο νοικάρης θέλει να του μεταφράσει το γράμμα και 
σήμερα θα του δώσει μεταφρασμένο αντίγραφο. 

952 8,47 ΣΠΑΡΤΗ 12-07-1834  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοίκιασε το μαγαζί του στο Αλετροπάζαρο στον Ν. Μηνακάκη για ένα 
χρόνο από 12.07.1834 έως 12.07.1835 με ετήσιο νοίκι 440 δρχ. σε τρεις ίσες δόσεις, 
την πρώτη δόση αμέσως, τη δεύτερη στο τέλος του τριμήνου 12.09.1834 και την τρί-
τη 12.03.1835.
Στην πίσω όψη η σημείωση: «26.3.1835, έλαβα διά τα όπισθεν κατά τον λογαριασμόν 
οπού εκάμαμεν από τα όσα οψώνια και μετρητά μας είχε δοσμένα δραχμάς διακόσιες 
εξήνταμια και λεπτά σαράντα έξι».

953 8,48 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15-07-1834 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Αναγνώστη Παπαγαλανόπουλου (Καστανιά) προς τον Αντώνη Σαλβα-
ρά, στο οποίο του αναγγέλλει ότι στέλνει δύο φορτία λάδι με τον Κωσταντή Πετρόγι-
αννη νέτο 80,300 οκάδες και με το Γιώργη Καπουτζή νέτο 79,300 οκάδες.
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954 8,49 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 16-07-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Β. Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κ. Σαλβαρά (Μυστράς) με την οποία 
τους στέλνει ένα γραμμάτιο της Οικονομίας 540 δρχ. και τους ζητάει να φροντίσουν 
να το «συνάξουν».

955 8,50 ΣΠΑΡΤΗ 16-07-1834 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιω. Κορφιωτάκη (Σπάρτη) σύμφωνα με το οποίο, επ’ ονόματι του κυρί-
ου Φεράλδη, έλαβε από τον Αναγνώστη Παπαγαλανόπουλο για τον Αντώνη Σαλβαρά 
«λάδι νέτο 158 οκάδες και 100 δράμια».

956 8,51 ΣΠΑΡΤΗ 20-07-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (φφ. 2)
Οι Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Κωνσταντής και Αντώνης Σαλβαραίοι και Θεόδω-
ρος Αλεξανδρόπουλος συμφώνησαν να παντρέψουν την ανηψιά τους, Αναστασία, 
κόρη του μακαρίτη αδελφού τους και γαμπρού τους Γεωργίου Αλεξανδρόπουλου. 
Συμφωνούν περί της προικός της και δηλώνουν ότι κανείς άλλος δεν έχει το δικαίωμα 
να ανακατεύεται. 
Υπογράφουν: Θ. Αλεξανδρόπουλος, Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Κ. Σαλβαράς, Α. 
Σαλβαράς. 

957 8,52 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 23-07-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Β. Παυλίδη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τους ενημερώνει ότι στις 15 του μηνός τους έστειλε μία συναλλαγματική 540 
δρχ., ότι ο νοικάρης του Σαλβαρά δεν του έδωσε το νοίκι και ότι παρέλαβε το λάδι, το 
οποίο ζητάει από τον Καρτερούλη να τους το πληρώσει.

958 8,53 ΤΡΙΠΟΛΗ 23-07-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Θ. Αλεξανδρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, στην 
οποία τον ενημερώνει περί του συνοικεσίου της ανηψιάς τους. Υπάρχουν δύο υποψή-
φιοι: ο ένας είναι ο Ν. Μαμμουνάς, ο οποίος προέρχεται από τίμια και καλή οικογένεια 
και έχει πρώτο εξάδελφο το Βασίλη Δεληγιάννη. Δίδουν αμπέλια και μετρητά, αλλά 
δεν τους έχει ειδοποιήσει. Ο άλλος είναι ο Κωσταντής Μπαχαρίας, δημογέροντας, 
που έχει θείο τον Παναγιώτη Γληγορόπουλο. Και αυτός δίδει αμπέλια, μετρητά και 
άλλα. Τους ζητάει αν προτιμούν κανένα να του γράψουν. Στέλνει μαζί και γράμμα της 
Αναστασίας να το δώσουν. Χαιρετίζει τον Αντώνη, τη νύφη, τα κορίτσια, τον Τζωρτζά-
κη και υιό και το Σαλταφέρο. 
Στο πίσω μέρος: «Σημείωσις: τα όσα χρήματα λαμβάνω από Φίλιππα» (ριγκίνες, πε-
ντάδραχμα, δραχμές, κολόνες φράγκα, κ.λπ. και η μετατροπή τους σε γρόσια).

959 8,54 ΣΠΑΡΤΗ 01-08-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (φφ.2)
Οι Α. και Κ. Σαλβαράς και ο Νικόλαος Μηνακάκης συμφώνησαν να βάλουν συντρο-
φικώς στο εργαστήριο που νοικιάσανε στο Μηνακάκη 100 μέτρα κρασί ντόπιο, της 
Σκλαβικής. Οι Σαλβαραίοι θα αγοράσουν το κρασί και ο Μηνακάκης θα αναλάβει να 
το πηγαίνει στο μαγαζί, πληρώνοντας τα αγώγια. Όταν άρχίσει και πουλιέται και συ-
γκεντρωθούν από εκατό γρόσια και πάνω πρέπει να τα παραδώσει σ΄ αυτούς για να 
βγάλουν τη «συρμαγιά» και τα έξοδα και ύστερα το κέρδος θα το μοιράσουν στα δύο.
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Υπογράφουν: Κ. Σαλβαράς, Νικόλας Μηνακάκης.

960 8,55 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-08-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Σαλβαρά (Μυστράς) προς τον αδελφό του Κωνσταντή, στην οποία 
τον ενημερώνει ότι «η υπόθεση» τελειώνει μέχρι τις 23 του άλλου μηνός. Η «Μονεμ-
βασιά» έχει ήδη τελειώσει, δώσανε τρεις χιλιάδες τριάντα δραχμές και βάλανε μέσα 
και τους Λεώπουλο και Μελετόπουλο. Του παραγγέλλει να κατέβει διότι έρχονται τα 
μετάξια και πρέπει να συνάξουνε και τα λάδια και να ψωνίσουνε. 

961 8,56 ΥΔΡΑ 27-08-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναστασίου Σιγαλού (Ύδρα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Ναύ-
πλιο), στην οποία του αναφέρει ότι αρκετό καιρό τώρα έστειλε μία κάσα τζάμια του 
θείου του Αναγνώστη Τζωρτζάκη, αλλά δεν πήρε απάντηση και απορεί. Επίσης ζητάει 
να τον ενημερώσουν για την υπόθεση του συνοικεσίου.

962 8,57 ΧΑΣΑΠΑ 05.07.1834-05.09.1834  ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.14)
Ονομαστικό κατάστιχο πρώιμων (κριθάρι, σιτάρι, σμιγάδι) και όψιμων (αραποσίτι, 
καλαμπόκι) γεννημάτων καθώς και για όσο γέννημα πωλείται στο μαγαζί των Σαλ-
βαραίων.

963 8,58 ΜΥΣΤΡΑΣ 05-09-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Σαλβαρά (Μυστράς) προς τον αδελφό του Κωνσταντή Σαλβαρά, 
στην οποία του εύχεται περαστικά, και τον ενημερώνει ότι συμφωνήσανε όλα να τα 
παίρνουνε μαζί και να μη ζημιώνεται κανείς. Τον προτρέπει να μη χασομεράει και 
να κατέβει γρήγορα κάτω για τις δουλειές (προφανώς ο Κ. Σαλβαράς βρίσκεται στο 
Ναύπλιο) και επίσης ότι τα καλά μετάξια ανέβηκαν 70 γρόσια και πως θα πρέπει να 
κοιτάξουν και τα κρασιά.

964 8,59 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 08-09-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ. Σαλβαρά (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία του εξηγεί ότι πήγε στο Ναύπλιο για δουλειά και «να βγάλουν κανένα παρά». 
Παραπονείται ότι δεν του γράφει τον κατάλογο για τις ελιές, ούτε τον ενημερώνει αν 
έλαβε τα χρήματα και αν ψώνισε το μετάξι και τι έκανε. Ντρέπεται που οι Μυστριώτες 
που είναι εκεί πληροφορούνται από τους αδελφούς τους, ενώ αυτός «ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση». Του εξηγεί σε έντονο ύφος πως, αφού πήγε εκεί για να πάρει ελαιώνα, θα 
περιμένει, αλλά θέλει να ξέρει όλες τις πληροφορίες και τις συννενοήσεις και συμφω-
νίες που γίνονται. Του ζητάει να βάλει ανθρώπους να επιστατήσουν τον τρύγο και τα 
όσα σταφύλια θα πάρει από τον Σοχαντζάρη, από του ανηψιού τους, από του ψηλού 
και από το άλλο αμπελάκι, και τον συμβουλεύει λεπτομερώς τι να κάνει με τα βαγένια 
του Μηνακάκη και του Αντώνη στο κάτω εργαστήρι, ότι πρέπει να αγοράσει μούστο 
από το γέρο Κοπανίτσα ή από αυτού ή από τη Βορδώνια. Τέλος τον ενημερώνει ότι τα 
κικίδια του Χασαπά θα τα φέρει ο Λεώπουλος, όπως τους ενημέρωσε ο κ. Σκαλίδης. 
Του ζητάει να του γράψει τι χρειάζεται να ψωνίσει, αν θέλουν τα παιδιά παπούτσια 
κ.λπ.
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965 8,60 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 11-09-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 Επιστολή του Π. Σούτσου (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία τον ενη-
μερώνει ότι συμφώνησε με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, και του έδωσε το κρασί 
του και γι΄ αυτό πρέπει να σημειώσουν την ποσότητα των σταφυλιών για να λάβει τα 
χρήματα από τον αδελφό του. 

966 8,61 ΜΥΣΤΡΑΣ 13-09-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ο Ιωάννης Ιατράκος υπόσχεται («Κοντράτο») στον Ιωάννη Μακελαράκη να του εμβά-
σει όσο κικίδι εισπράξει από εθνικά και ιδιόκτητα κτήματα εντός της πόλεως Μυστρά, 
με πληρωμή 1,42 δραχ. την οκά. Υπόσχεται το πράγμα να είναι καθαρό και τα αγώγια 
εις βάρος του. 

967 8,62 ΜΥΣΤΡΑΣ 16-09-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Ενοικιαστήριο του εργαστηρίου, απέναντι από του Σαλταφέρου, στον Παναγιώτη 
Μπογιατζή, πισινοχωρίτη, για ένα χρόνο αντί 340 δραχμών σε τρεις δόσεις, την πρώ-
τη στο χέρι, τη δεύτερη μετά από 4 μήνες και την τρίτη μετά από άλλους 4 μήνες. 
Συμφωνούν να μην κάνει κανένα έξοδο χωρίς τη συγκατάθεσή τους. 
Υπογράφει: Παναγιώτης Μπογιατζόπουλος.
Στην πίσω όψη: «16.9.1834, έλαβε την πρώτη δόση 113,34 δρχ. / 2.4. δόση του καπε-
ταν Αντώνη : 84,41 δρχ. / 25.5: 40 δρχ.».

968 8,63 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 18-09-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ. Σαλβαρά (Ναύπλιο) προς τον αδελφό του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε με το Γαλανόπουλο γράμμα του που του γρά-
φει για τον ελαιώνα, όμως, αφού μέχρι τώρα δεν έχουν δει τίποτε, μιλάνε με τους 
Γαλανόπουλο και Μελετόπουλο για το τι είναι συμφερότερο να κάνουν. Του ζητάει 
να πληρώσει στον Τάσο Φιλάρο 150,06 δραχμές που του έδωσε γιατί του χρειάστη-
καν και τον πληροφορεί ότι θα αναχωρήσουν ως το Σάββατο. Ακόμη του μεταφέ-
ρει τα νέα του Ζαφειρόπουλου που είναι στη Λειβαδιά, επειδή πήγε με το Βασιλέα 
σε μερικά μέρη της επαρχίας. Τον συμβουλεύει να συνεχίσει τη συνεργασία με το 
Σούτσο για το μούστο και να μιλήσει του Κορφιωτάκη και του Μελετόπουλου και 
των λοιπών περί της δεκαετούς ενοικίασης. Να αναφέρει, μέσω του Νομάρχη, περί 
των πιέσεων που δέχθηκαν από τους στρατιωτικούς αρχηγούς και οι αρχηγοί από 
τους στρατιώτες και και οι πολίτες από τους στρατιωτικούς και τότε θα τελειώσει η 
δουλειά του λαδιού.

969 8,64 ΝΑΥΠΛΙΑ 19-09-1834 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Ο Σπυρίδων Σπιθάκης δηλώνει ότι κατέχει διάφορα κτήματα από την πατρογονική 
του κληρονομιά στην επαρχία Μυστρά (τοποθεσία Σκλαβική) και δεν μπορεί να «απο-
καρπούται» αυτά για μακρινό διάστημα. Ο επίτροπός του δε, Γεώργιος Θ. Ιατρός, δεν 
έστειλε το εισόδημά του 4 χρόνια τώρα, εκτός από 20 οκάδες ελιές. Γι΄αυτό σήμερα 
καθιστά επίτροπό του τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά για να εκθέσει αυτά εις δημοπρασία 
και να πουληθούν, αν είναι συμφέρουσα η τιμή. Στο υπ΄αρ. 919 αυτό πληρεξούσιο 
επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής του Σπυρίδωνος Σπιθάκη κατά την προφορι-
κή του ομολογία από τη δημογεροντία Ναυπλίου. 
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Υπογράφουν: Οι Δημογέροντες Δημήτριος Παπαλεξόπουλος και Γ.Θ. Ορφανίδης.
(Λείπει τμήμα του εγγράφου στην άνω αριστερά γωνία.)

970 8,65 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 20-09-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γ. Κ. Φεγγαρά (Ναύπλιο) προς τον [Κωνσταντίνο Σαλβαρά], στην οποία 
τον ενημερώνει ότι ευχαρίστως έλαβε την από 15 του μηνός φιλική επιστολή του και 
απορεί που δεν έλαβαν τη δική του επιστολή, στην οποία τους εξηγούσε τα αίτια 
της αργοπορίας του, αφού ετοιμαζόταν να πάει στην Αίγινα. Τονίζει ότι λυπάται, αλλά 
δεν έμαθε εγκαίρως ότι ο Γιαννακόπουλος λιποτάκτησε. Ελπίζει να κατεβεί σύντομα. 
Χαιρετά τον Αντώνιο.

971 8,66   20-09-1834 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Γιαννακός Καζαζόπουλος υπογράφει ότι χρωστά στον Καπετάν Αντώνη Σαλβαρά 
30 δρχ. 

972 8,67   22-09-1834  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ονομαστική καταγραφή του μούστου που πουλήθηκε στο μαγαζί που κατοικεί ο Ν. 
Μηνακάκης, όπως συμφώνησαν: Στο Σακελλάριο 35 μπότζες, στο Γ. Παπουτσή 14,3, 
στο Γ. Μακελαράκη 40,2 δρχ. σύνολο 796,2. Έξοδα εις βαγένια και ρετσίνια και αγώγια 
87,50 δρχ. Σύνολο 883,52. Το κρασί κοστίζει 9,87 δρχ. το μέτρο

973 8,68 ΣΠΑΡΤΗ 23-09-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ. Κοσμόπουλου (Σπάρτη), ανηψιού του Κωνσταντίνου Σαλβαρά, προς 
το θείο του (Ναύπλιο), στην οποία τον παρακαλεί, όπως και στο προηγούμενο γράμ-
μα που του έφερε ο Γαλανόπουλος, να φροντίσει για τα «μπογάζια» που του είχε πει 
γιατί πλησιάζει ο χειμώνας. Επίσης τον παρακαλεί να πάρει μια απόδειξη από τον 
Κορδία, για την υπόθεση του Σίμου, γιατί με το θείο του, κυρ Μήτρο, δεν «θεώρησαν» 
το λογαριασμό και του «βαστά το τεμεσούκι». 

974 8,69 ΝΑΥΠΛΙΟΝ  26-09-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (φφ.2)
Ο Ιωάννης Ευσταθίου δηλώνει ότι πούλησε το τέταρτο μερίδιο οπού ενέχετο στον 
ελαιώνα Μυστρά, από «την ενοχή του Εμμανουήλ Τζούχλου», στους Κωνσταντίνο 
Σαλβαρά, Παναγιώτη Μελετόπουλο και Αναγνώστη Γαλανόπουλο.

975 8,70 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 27-09-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ο Α. Γαλανόπουλος δηλώνει ότι χρωστά να πληρώσει στις προθεσμίες, στον Κ. Σαλ-
βαρά 2.500 δρχ., τις οποίες έλαβε ως «ενοχή» εις την αγορά του ελαιώνα επαρχίας 
Λακεδαίμονος. 

976 8,71 ΣΠΑΡΤΗ 09-10-1834 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο Παραλαβής, αρ.11, 1.073,34 δρχ. (γερμανικά τάλληρα 110 = 635,80 δρχ., 
πεντάδραχμα 60 = 300 δρχ., πεντάφραγκα 24 = 133,92 δρχ., λεπτονομίσματα 3,62 
δρχ.), που πληρώθηκαν στο Ταμείο. Πλήρωσε ο Αντώνης Σαλβαράς για την πρώτη 
δόση ενοικίου της Μητροπόλεως (Μυστρά) προσόδων και κουκουλίων. 
Υπογράφει: Ο ταμίας Ι. Παπαρηγόπουλος και ο Νομάρχης Ρήγας Παλαμήδης.
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977 8,72 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοίκιασε το εργαστήριό τους στο Αλετροπάζαρο στο μαστρο Σταύρο 
Π. Κατσαούνη για ένα χρόνο αντί 500 δρχ. σε τρεις δόσεις: την πρώτη μόλις λάβει το 
ενοικιαστήριο, τη δεύτερη μετά από 4 μήνες και την τρίτη μετά από 8 μήνες. Συμφω-
νούν ότι δεν πρέπει να ξοδεύει τίποτε για το εργαστήρι χωρίς να τους ειδοποιήσει.
Στην πίσω όψη οι πληρωμές α΄ δόσης: 166,67 δρχ., β΄και γ΄ δόσης από 166,67 δρχ. 
Η τρίτη δόση συμψηφίστηκε με τα έξοδα που είχε κάμει για το εργαστήρι: καρφιά, 
ξυλοδέματα, κόρδα κ.ά. καθώς και 2 φέσια που του πούλησε.

978 8,73 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (φφ.2)
Ο Αναγνώστης Γραμματικάκης δηλώνει ότι έλαβε από τους Π. Μελετόπουλο, Ιωάννη 
Λεώπουλο και Κ. Σαλβαρά τα πωλητήρια και τις ομολογίες των χωρίων της επαρχίας 
Μονεμβασίας για να συγκεντρώσει τα χρήματα και τις πληρωμές των ιδίων χωρίων 
για τις προσόδους στον Ταμία της Μονεμβασιάς. Έλαβε επίσης την ομολογία και πω-
λητήριο του χωριού Μπεζάνι που το είχαν οι πέντε μαζί με τον Ανδρέα Τσικνόπουλο 
και αφού οι άλλοι δεν μπορούν να έλθουν αναλαμβάνει τη φροντίδα να τα τακτοποι-
ήσει και να τα στείλει στο Μυστρά.
Στην πίσω όψη υπάρχουν λογαριασμοί σχετικοί με την αγορά χωρίων, με μερίδια, 
μύγδαλα, μετρητά κ.λπ.

979 8,74 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-10-1834 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (φφ.2)
Κατάλογος της πώλησης των χωρίων Μονεμβασίας. Ομολογίες και πωλητήρια που 
λαμβάνει ο κύριος Αναγνώστης Γραμματικάκης.
Αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά για τα Λυρά, τους Μολάους, το Τοπ αλτί, τη Συκιά, 
το Μπεζάνι, το Φοινίκι, από τα οποία μένει να λάβουν 31.653 δρχ. Αφαιρώντας την 
αγορά των πωλητηρίων των άνωθεν χωρίων, που είναι 28.415 δρχ., και των Μολάων 
και των δημογερόντων 30, μένουν 3.208 δρχ. Αυτά κάνουν 8.020 γρόσια, διά πέντε 
μερίδια, κάνουν 1.604 γρόσια και η κάθε δόση είναι από 534,26 γρ. 
Ακόμη υπάρχει σημείωση για τα όσα έλαβαν από τον ΄Αγιο Νικόλαο και τους Μο-
λάους και το Τοπ αλτί (790 δρχ.). Και ότι πρέπει να δώσει σ΄ αυτούς που έδωσαν του 
Κήρυκος (147,74 δρχ.) και 30 εις τον Μολαΐτην, δηλαδή 177,74 δρχ.

980 8,75 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 10-10-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Εμμ. Χ. Τσούχλου (Λεωνίδιο) προς τον Κ. Σαλβαρά (Σπάρτη), με την 
οποία τον ενημερώνει ότι πήγε εκεί ο κουνιάδος του Εμμ. Οικονόμου, για να παρα-
σταθεί στην πώληση του ελαιώνα ως εκπρόσωπός του.

981 8,76 ΣΠΑΡΤΗ 13-10-1834  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς, δυνάμει του ενοικιαστηρίου της «επί των Οικονομικών Β. Γραμματείας 
της Επικρατείας», νοίκιασε στον Εμμανουήλ Μελετόπουλο την επικαρπία του ελαιώ-
να και το δέκατο των χωρίων Στεφανιάς, Μπρίνικου, Τσάσι, Μυρτιάς και Μαγούλας 
και το μισό Κυδωνιάς, αντί 834 δραχμών, τις οποίες θα πληρώσει σε δύο δόσεις : η 
πρώτη την 1η Νοεμβρίου και η δεύτερη 15η Δεκεμβρίου.
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982 8,77 ΣΠΑΡΤΗ 13-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο δίδεται η υπόσχεση στον Κων/νο 
Σαλιβαρά να λάβει 834 δραχμές για την ενοικίαση Στεφανιάς, Μπρίνικου, Τσάσι, 
Μουρτιάς, Μαγούλας, Κυδωνιάς. 
Στην πίσω όψη: «Εμμ. Μελετόπουλος».

983 8,78 ΣΠΑΡΤΗ 15-10-1834 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Το Ειρηνοδικείο Σπάρτης προσκαλεί τον Α. Σαλβαρά, με το υπ΄αρ. 3114 έγγραφό του, 
να παρουσιασθεί το «δείλι» στο δικαστήριο για να εξετασθεί για όσα άκουσε έξω από 
το καφενείο από τον Γ. Στασινό. 
Υπογράφει: Ο Ειρηνοδίκης Α. Τζωρτζάκης.

984 8,79 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στους Αναγνώστη Κοκκώνη και Αντώ-
νιο Σαλβαρά την επικαρπία του εθνικού ελαιώνα και το δέκατο του ιδιοκτήτου των 
χωρίων Σκλαβοχωρίου, Ανωγείων, Κάκκαρη και Λεύκης, Παλαιάς Παναγιάς και Τρα-
πεζοντής αντί 3.200 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο 
δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου. 

985 8,80 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Αναγνώστης Κοκ-
κώνης και Αντώνιος Σαλβαράς] υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την 
ενοικίαση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των 
χωρίων Σκλαβοχωρίου, Ανωγείων, Κάκκαρη και Λεύκης, Παλαιάς Παναγιάς και Τρα-
πεζοντής 3.200 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 
15η Δεκεμβρίου, «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχουν υπογραφές ούτε των ενοικιαστών, ούτε των εγγυητών. 

986 8,81 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Ιωάννη Λεώπουλο την επικαρπία 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Κουτζαβά Λαδά και 
Κουτζαβά Καρβέλι και το ήμισυ της Κυδωνιάς αντί 200 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί 
στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 
15η Δεκεμβρίου.

987 8,82 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής» [Ιωάννης Λεώπου-
λος] υπόσχεται να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του 
εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Κουτζαβά Λαδά και 
Κουτζαβά Καρβέλι και το ήμισυ της Κυδωνιάς 200 δρχ., σε δύο δόσεις, την πρώτη την 
1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλο-
γίας». 
Δεν υπάρχουν υπογραφές ούτε των ενοικιαστών, ούτε των εγγυητών. 
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988 8,83 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Αντώνη Σαλβαρά την επικαρπία 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Δαφνίου, Φιλισίου 
και Γράμμουσας, Χρύσαφας αντί 281 δρχ. τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, 
δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

989 8,84 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στο Μήτρο Σαλταφέρο την επικαρ-
πία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Παρορίου αντί 
4.360 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώ-
τη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου. 

990 8,85 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των Οι-
κονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Αναγνώστη Κοκκώνη την επικαρ-
πία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Λυκοβουνού 
και Αναβρυτής αντί 471 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο 
δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου. 

991 8,86 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής» [Αναγνώστης Κοκ-
κώνης] υπόσχεται να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Λυκοβουνού και 
Αναβρυτής 471 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 
15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχουν υπογραφές ούτε των ενοικιαστών, ούτε των εγγυητών. 

992 8,87 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της επικρατείας», στους Εμ. Μελετόπουλο και Ιωάννη 
Λεώπουλο την επικαρπία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του 
χωρίου Πετρίνας αντί 1.800 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε 
δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου. 

993 8,88 ΣΠΑΡΤΗ 16-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Εμ. Μελετόπουλος 
και Ιωάννης Λεώπουλος] υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικί-
αση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων 
Πετρίνας και Ασήμι 1.800 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και 
την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχουν υπογραφές ούτε των ενοικιαστών, ούτε των εγγυητών. 
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994 8,89 ΣΠΑΡΤΗ 17-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ
Τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής Γεώργιος Λάσκαρης» υπόσχεται 
να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα 
και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Ριβιώτισας 805 δραχμές σε δύο δόσεις, 
την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χω-
ρίς τινός αντιλογίας». Για το Γεώργιο Λάσκαρη υπογράφει ο Ι.Π. [Μυδογόπουλος]
Στην πίσω όψη: «΄Ελαβον διά την όπισθεν πρώτην δόσιν του Αγίου Ιωάννου δραχ. 
402:50, 1834 11 Δεκεμβρίου».

995 8,90 ΣΠΑΡΤΗ 17-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των Οι-
κονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Ιωάννη Πανταζιάδη την επικαρπία 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Γεωργιτσίου και 
Περιβολίων αντί 75 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο 
δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου. 

996 8,91 ΣΠΑΡΤΗ 17-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Ιωάννης Πανταζι-
άδης] υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Γεωργιτσίου και 
Περιβολίων 75 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 
15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχουν υπογραφές ούτε των ενοικιαστών, ούτε των εγγυητών. 

997 8,92 ΣΠΑΡΤΗ 19-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής Θεόδωρος Μποΐνης» υπόσχεται 
να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα 
και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Βαρσινίκου 75 δραχμές σε δύο δόσεις, 
την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χω-
ρίς τινός αντιλογίας». Δεν υπάρχει υπογραφή του εγγυητή.
Στην πίσω όψη: «23 Νοεμβρίου έλαβον διά τα όπισθεν την πρώτην δόσιν δραχ. 37,50» 
και «Πρώτη Νοεμβρίου έδοσα του Δημητράκη Μποΐνη σμιγάδι νέτο 21,100 το πέρα-
σα στο κατάστιχο».

998 8,93 ΣΠΑΡΤΗ 20-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στο Δημήτριο Γιάκα την επικαρπία του 
εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Ζαραφώνος αντί 20 δρχ. 
τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η 
Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

999 8,94 ΣΠΑΡΤΗ 20-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής» Δημήτριος Γιάκας 
υπόσχεται να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του εθνι-
κού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Ζαραφώνας 20 δραχμές σε 
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δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασί-
στως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή ούτε του ενοικιαστή, ούτε του εγγυητή.

1000 8,95 ΣΠΑΡΤΗ 20-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στο Δημήτριο Χαρτουλάρη την επι-
καρπία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Μεγάλης 
Αναστάσοβας αντί 70 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο 
δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

1001 8,96 ΣΠΑΡΤΗ 20-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής» [Δημήτριος Χαρ-
τουλάρης] υπόσχεται να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Μεγάλης Αναστά-
σοβας 70 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η 
Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή. 

1002 8,97 ΠΑΚΙΑ 24-10-1834  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Γραμματικάκη (Πάκια) προς τους Κ. Σαλβαρά και Ιωάννη Λεώπουλο 
(Μυστράς), με την οποία αποστέλλει χρήματα των Μολαϊτών και Λιργιωτών για να 
πληρωθούν οι δόσεις.

1003 8,98 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στους Εμ. Μελετόπουλο και Θεόδω-
ρο Τζακωνάκο την επικαρπία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου 
των χωρίων Βουρλιά και Κονιδίτσας αντί 31 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προ-
θεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η 
Δεκεμβρίου.

1004 8,99 ΣΠΑΡΤΗ 20-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Εμ. Μελετόπου-
λος και Θεόδωρος Τζακωνάκος] υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την 
ενοικίαση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των 
χωρίων Βουρλιά και Κονιδίτσας 31 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμ-
βρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή. 

1005 8,100 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των Οι-
κονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Εμ. Οικονομόπουλο την επικαρπία 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Θεολόγου, Τσού-
νι, Αφυσού, Βουτιάνων και Πτεροποταμιάς αντί 23 δρχ. τις οποίες θα πληρωθεί στις 
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προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η 
Δεκεμβρίου.

1006 8,101 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής» [Εμ. Οικονομόπου-
λος] υπόσχεται να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του 
εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων Θεολόγου, Τσούνι, Αφυ-
σού, Βουτιάνων και Πτεροποταμιάς 23 δραχμές σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμ-
βρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή. 

1007 8,102 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Εμ. Μελετόπουλο την επικαρπία 
του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Μικράς Αναστάσο-
βας αντί 275 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την 
πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

1008 8,103 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο ο «Ενοικιαστής» [Εμ. Μελετόπου-
λος] υπόσχεται να πληρώσει στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του 
εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Μικρής Αναστάσοβας 
275 δραχμές, σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμ-
βρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή.

1009 8,104 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στους Εμ. Μελετόπουλο, Αντώνιο 
Σαλβαρά και Ιωάννη Λεώπουλο την επικαρπία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου 
του ιδιοκτήτου των χωρίων Μητροπόλεως, Ποταμιάς και Βίγλας, Λιαντίνας, Γοράνων, 
Κουρτζούνας, Ζελίνας, Ρόζοβας, Μπρίτζας, Τζερίων, Άρνας, Κοτζαντίνας και Αρκίνας, 
Βορδώνιας, Αλεποχωρίου, μικρών Νιάτων και Κουνουπιάς αντί 522 δρχ., τις οποίες θα 
πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και 
την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

1010 8,105 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ ( φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Εμ. Μελετόπου-
λος, Αντώνιος Σαλβαράς και Ιωάννης Λεώπουλος] υπόσχονται να πληρώσουν στον 
Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου 
του ιδιοκτήτου των χωρίων Μητροπόλεως, Ποταμιάς και Βίγλας, Λιαντίνας, Γοράνων, 
Κουρτζούνας, Ζελίνας, Ρόζοβας, Μπρίτζας, Τζερίων, Άρνας, Κοτζαντίνας και Αρκίνας, 
Βορδώνιας, Αλεποχωρίου, μικρών Νιάτων και Κουνουπιάς δραχμάς 522 σε 2 δόσεις, 
την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χω-
ρίς τινός αντιλογίας». 
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Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή. 

1011 8,106 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των 
Οικονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στον Εμ. Οικονόμου την επικαρπία του 
εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Λεβετσόβων αντί 205 
δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 
1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

1012 8,107 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Εμ. Οικονόμου] 
υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικίαση της επικαρπίας του 
εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου του χωρίου Λεβετσόβων 205 
δραχμές, σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου 
«απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή.

1013 8,108 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των Οι-
κονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στους Εμ. Μελετόπουλο και Κωνσταντί-
νο Μελιόπουλο την επικαρπία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου 
των χωρίων Βασιλοπεράματος, Ζούπενας, Αγκοριτσάς, Πέρπενης, Κεφαλά, Μελαθριά, 
Μπαμπάσι, Καραγκίνη και Σκούρας, Φλόκας αντί 71 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις 
προθεσμίες, δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η 
Δεκεμβρίου.

1014 8,109 ΣΠΑΡΤΗ 24-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Εμ. Μελετόπουλος 
και Κωνσταντίνος Μελιόπουλος] υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την 
ενοικίαση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των 
χωρίων Βασιλοπεράματος, Ζούπενας, Αγκοριτσάς, Πέρπενης, Κεφαλά, Μελαθριά, 
Μπαμπάσι, Καραγκίνη και Σκούρας, Φλόκας 71 δραχμές, σε δύο δόσεις, την πρώτη 
την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός 
αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή.

1015 8,110 ΣΠΑΡΤΗ 27-10-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Κ. Σαλβαράς νοικιάζει, «δυνάμει του ανά χείρας του ενοικιαστηρίου της επί των Οι-
κονομικών Β. Γραμματείας της Επικρατείας», στους Εμ. Μελετόπουλο και Μελέτη Κα-
λαμαρά την επικαρπία του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χω-
ρίων Καστρίου και Καστανιάς αντί 105 δρχ., τις οποίες θα πληρωθεί στις προθεσμίες, 
δηλαδή σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου και την άλλη 15η Δεκεμβρίου.

1016 8,111 ΣΠΑΡΤΗ 27-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ανυπόγραφο τυποποιημένο έγγραφο, στο οποίο οι «Ενοικιασταί» [Εμ. Μελετόπουλος 
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και Μελέτης Καλαμαράς] υπόσχονται να πληρώσουν στον Κ. Σαλβαρά για την ενοικί-
αση της επικαρπίας του εθνικού ελαιώνα και του δέκατου του ιδιοκτήτου των χωρίων 
Καστρίου και Καστανιάς 105 δραχμές, σε δύο δόσεις, την πρώτη την 1η Νοεμβρίου 
και την άλλη 15η Δεκεμβρίου «απροφασίστως και χωρίς τινός αντιλογίας». 
Δεν υπάρχει υπογραφή του ενοικιαστή και του εγγυητή. 

1017 8,112 ΣΠΑΡΤΗ 30-10-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Γραμμάτιο (αρ. 88) πληρωμής 426,67 δρχ. από τον Ιωάννη Θεοδοσάκη μέσω του Αν. 
Σαλβαρά στο Ταμείο του Νομού Λακωνίας για την πρώτη δόση του ενοικίου δεκάτου 
Χρύσαφας.
Υπογράφουν: Ι. Παπαρηγόπουλος, Ταμίας, και Ρήγας Παλαμήδης, Νομάρχης.

1018 8,113 ΣΠΑΡΤΗ 05-11-1834 ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Έγγραφο του Νομάρχη Λακωνίας Ρήγα Παλαμήδη (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά 
(Μυστράς), ενοικιαστή, περί καταδίωξής του από τον Ταμία του Νομού λόγω καθυ-
στέρησης πληρωμής χρέους β΄ δόσης. 
Υπογράφει: Ο Γραμματέας: Ι. Ρουσσόπουλος.

1019 8,114 ΣΠΑΡΤΗ 07-11-1834 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (φφ.2)
Συμφωνητικό ανάμεσα στον Ηλία Γραμματικάκη και τους Εμμ. Μελετόπουλο, Ι.Θ. 
Λεώπουλο, Α. Σαλβαρά και Π. Αλειφερόπουλο για να συνάξει ο πρώτος «τον εθνικό 
ελαιώνα και το δέκατο» της Πετρίνας, με μηνιαίο μισθό 60 δρχ. και ενοχή από 100 δρχ. 
από το κάθε μερίδιο, δηλ. 400 δρχ.

1020 8,115 ΣΚΟΥΡΑ 18-11-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναγνώστη Δημάκη (Σκούρα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά (Μυστράς) 
περί επανελέγχου των «Δεφτεριών τους» με τον Ηλία Καρτερούλη, όπου αναφέρο-
νται οι Γιαννάκης Πετράκος, Γιωργάκης Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Σταματόπουλος 
και Νικολής Δημάκος.

1021 8,116 ΣΚΟΥΡΑ 18-11-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Αναγνώστη Δημακόπουλου (Σκούρα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά με την 
οποία του στέλνει αναλυτικό λογαριασμό για όσο γέννημα σύναξε ο Θανάσης Κυνη-
γός.
Στην πίσω όψη: Σημείωμα με «όσα χρεωστεί ο Εμμ. Μελετόπουλος δι’ όσες ελιές αγό-
ρασεν».

1022 8,117   21-11-1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό αναλυτικό κατάστιχο για όσα χρήματα δίνονται από τον Μπενιζέλο στον 
Κ. Σαλβαρά για την πρώτη δόση του ελαιώνα της Πετρίνας.

1023 8,118   31.01.1834 - 22.11.1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.6)
Ονομαστικό αναλυτικό κατάστιχο για τη συγκέντρωση λαδιού και την οικονομική του 
αντιστοιχία για την εξόφληση των δόσεων ενοικίου των εθνικών ελαιώνων.
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1024 8,119 ΣΠΑΡΤΗ 30-11-1834 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Γραμμάτιο (αρ. 159) πληρωμής 1.073,34 δρχ. από τον Κωνστ. Κοσμόπουλο μέσω του 
Αν. Σαλβαρά στο Ταμείο του Νομού Λακωνίας για τη δεύτερη δόση ενοικίου δεκάτου 
Μυστρά προσόδων και κουκουλίων.
Υπογράφουν: Ι. Παπαρηγόπουλος, Ταμίας, και Ρήγας Παλαμήδης, Νομάρχης.

1025 8,120 ΣΠΑΡΤΗ 02-12-1834 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Αναφορά-διαμαρτυρία του Α. Κοκκώνη (Σπάρτη) προς το Ειρηνοδικείο Σπάρτης, 
σύμφωνα με την οποία διαμαρτύρεται εναντίον των Ν. Σαλταφέρου, Δ. Μανουσάκη 
και Α. Σαλβαρά, με τους οποίους συντροφικά νοίκιασε τις προσόδους των οπισινο-
χωρίων, από τα οποία οι δύο πρώτοι τα Κουτζαβά και Κουτζαβά Καρβέλι και ο τρίτος 
τη Σίτζοβα. Για την πληρωμή της τρίτης δόσης όμως αυτοί δεν πλήρωσαν και γι’ αυτό 
τα πληρώνει ο Κοκκώνης και διαμαρτύρεται εναντίον τους για όσες ζημιές και έξοδα 
«υποφέρει». 

1026 8,121 ΣΠΑΡΤΗ 04-12-1834 ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Έγγραφο του Νομάρχη Λακωνίας, Ρήγα Παλαμήδη (Σπάρτη), προς τον υπενοικιαστή 
Αναγνώστη Κουράκο (Μυστράς) περί αποδόσεως προς τον ενοικιαστή των ελαιώνων 
Κ. Σαλβαρά των οφειλομένων 16 δρχ. από τη συμφωνία ενοικίασης, για την πρώτη 
δόση.
Υπογράφει: Ο Γραμματέας: Ι. Ρουσσόπουλος.

1027 8,122 ΑΘΗΝΑΙ 10-12-1834 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον «Ειρηνοδίκη Σπάρτης», Αναγνώ-
στη Τζωρτζάκη, μέσω του Ρουσσόπουλου, στην οποία του περιγράφει τον «κινδυ-
νώδη και πολυήμερο διάπλου» μεταξύ Ναυπλίου και Πειραιώς επί 8 ημέρες, όπως 
επίσης και τα σχετικά με την κατάσταση στην Αθήνα: έλλειψη κατοικήσιμων οικιών, 
ακρίβεια τροφίμων. Εκφράζει ελπίδα ότι αυτά θα διορθωθούν.

1028 8,123   10-12-1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.4)
Ονομαστικό κατάστιχο του χωρίου Σίτζοβας για το λάδι που βγάζουν στα λιοτρίβια 
του χωριού.

1029 8,124 ΣΠΑΡΤΗ 22-12-1834  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ειδοποιητήριο του Δημητράκη Μποΐνη (Σπάρτη) προς Α. Σαλβαρά να μη δώσει για 
την εγγύηση στο Ζαχαριά Τζαννετάκο τίποτε, μέχρι να ξεκαθαρίσει το χρέος των 800 
δρχ., που του χρωστά. 

1030 8,125 ΣΠΑΡΤΗ 1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Πρόχειρος ονομαστικός κατάλογος των χρεωστουμένων δραχμών από νοίκια δέν-
δρων (μουριών, κληματερών, οπωρικών). Στον κατάλογο αναφέρονται τα ονόματα, ο 
τόπος της κατοικίας και το ποσό του χρέους του καθενός.

1031 8,126 ΣΠΑΡΤΗ 1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Καθαρογραμμένος και διορθωμένος κατάλογος των χρεωστουμένων δραχμών από 
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νοίκια δένδρων (μουριών, κληματερών, οπωρικών). Στον κατάλογο αναφέρονται τα 
ονόματα, ο τόπος της κατοικίας και το ποσό του χρέους του καθενός (πρβλ. 8,125).

1032 8,127   1834 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό κατάστιχο για τα γεννήματα που χρωστούν οι Μπαρμπιτζιώτες (κριθάρι, 
σμιγάδι, σιτάρι) και απόδειξη παραλαβής 10.06.1835.

1033 9,01 ΝΑΥΠΛΙΟΝ-ΣΠΑΡΤΗ 29-12-183 / 10-01-1835 ΑΠΟΛΟΓΙΑ (φφ.2)
Διαβιβαστικό από το Ειρηνοδικείο Σπάρτης (10.01.1835) της Απολογίας του Α. Γα-
λανόπουλου προς το «Σεβαστόν Ειρηνοδικείον Σπάρτης», λόγω της διαμαρτύρησης 
του Κ. Σαλβαρά περί μη πληρωμής της μετοχής του του εθνικού ελαιώνα 2.500 δρχ. 
Επισυνάπτεται αντίγραφο της Απολογίας. Υπογράφει: ο Ειρηνοδίκης Α. Τζωρτζάκης.

1034 9,02   12-01-1835 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Ν. Κορφιωτάκης ζητάει από τον Κ. Σαλβαρά να δώσει στο φέροντα το σημείωμα, 95 
«φοινίκων χαρτονομίσματα», όπως είχαν συννενοηθεί.

1035 9,03 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 15-01-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρά (Ναύπλιο) προς τη δεκαπεντάχρονη κόρη της 
Αναστασούλα [Μυστράς], στην οποία τη συμβουλεύει να καταφύγει σε συγγενείς έως 
ότου έρθει η ίδια για να τη βοηθήσει να ξεφύγει από αυτόν που έχει μπλέξει και δεν 
της αξίζει.

1036 9,04 ΣΠΑΡΤΗ 25-01-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αποδεικτικό για το ποσό των 200 δραχμών που κράτησε ο Ν. Σαλταφέρος για λο-
γαριασμό και του αδερφού του Δ. Σαλταφέρου και του Δ. Μαλτζινιώτη, από τον Εμ. 
Χ. Τσούχλο, για τις επινοικιάσεις του εθνικού ελαιώνα του Παρορίου και του Αγίου 
Ιωάννη.

1037 9,05 ΣΠΑΡΤΗ 28-01-1835 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 
Διαταγή της Νομαρχίας Λακωνίας (αρ. πρωτ. 519/282) προς τον Αντώνιο Σαλβαρά 
για να πληρώσουν στο εκκλησιαστικό Ταμείο τις 280 δραχμές, που οφείλουν για 
τα μοναστηριακά ζωντανά (22 αιγοπρόβατα της Μονής Αγόριανης, 1 ημίονας και 3 
αγελάδες της Μονής Καλτεζιάς και αντίτιμο 189 προβάτων της Μονής Σιντζάφι). Τη 
Διαταγή υπογράφουν ο Δ/ντής της Νομαρχίας, Ν. Αλεξόπουλος, και ο Γραμματέας, Ι. 
Ρουσσόπουλος.

1038 9,06 ΜΥΣΤΡΑΣ 04-02-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Εμ. Λεώπουλου (Μυστράς) προς τον Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο, στην 
οποία τον παρακαλεί εκ μέρους του κυρίου Ηλιόπουλου να ζητήσει από το θείο του, 
τον Αντώνιο Σαλβαρά, να του δώσει το κοντογούνι με τα χρυσάφια, που φορεί, για να 
χρησιμεύσει στο καρναβάλι και μετά θα του το επιστρέψει. Στην πίσω όψη τον Αντώ-
νη Σαλβαρά για τον ίδιο λόγο παρακαλεί και ο ανηψιός του Κ. Κοσμόπουλος, ενώ ο 
Κοπανίτσας ζητά το άλογο, αν δεν το χρειάζεται, για να πάει στη Σπάρτη.
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1039 9,07 ΠΑΡΟΡΙ 13-02-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Απόδειξη για την πληρωμή του ποιμνιακού φόρου (20,65 δρχ.) και φόρου βοσκής 
(14,75 δρχ.), συνολικά 35,40 δρχ., από τον Αντώνη Σαλβαρά στο Ταμείο Σπάρτης. Υπο-
γράφει: Ο Ταμίας Ι. Παπαρηγόπουλος.

1040 9,08 ΑΘΗΝΑΙ/ΣΠΑΡΤΗ 14-02-1835 / 02-03-1835   ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Διαταγή της «Επί της Οικονομικών Γραμματείας της Επικρατείας» (14-02-1835) προς 
τον Ταμία του Νομού Λακωνίας, Ι. Παπαρηγόπουλο, περί εισπράξεως δικαιώματος 
κήρυκος (2 επί τοις χιλίοις), από τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, σε δημοπρασία δικαιώ-
ματος ελαιώνων στο Ναύπλιο (34,35 δρχ.). Στην πίσω όψη υπάρχει το διαβιβαστικό 
της διαταγής (02.03.1835) από τον Ταμία στον Κ. Σαλβαρά για την πληρωμή.
Υπογράφει: ο Γραμματεύς Ν.Γ. Θεοχάρης.

1041 9,09 ΣΠΑΡΤΗ 17-03-1835 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ  
        (φφ.2)
Πωλητήριο, το οποίο συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Σπάρτης Γεώργιος Χαρτουλάρος, 
σύμφωνα με το οποίο μετά από δημοπρασία κατεκυρώθησαν ως αγοραστές οι Κων/
νος και Αντώνης Σαλβαράς ενός ελαιοπερίβολου ενός στρέμματος με 27 ελαιόδεν-
δρα στο όριο Παρορίου, αντί δρχ. 800,80, και ενός αμπελιού 1½ στρέμματος με 20 
ρίζες ελιές στο όριο Σκλαβικής, αντί 460 δρχ., σύνολο .260,80 δρχ., τις οποίες έλαβε η 
πωλήτρια Παναγιωτίτζα Σαλβαρίτσα, χήρα του Γεωργίου Αλεξανδρόπουλου, η οποία 
πούλησε τα προικώα αυτά κτήματα. Μάρτυρες: Αναγνώστης Κοκκώνης, Ηλίας Γραμ-
ματικάκης και Δημήτριος Βουβόπουλος.

1042 9,10 ΣΠΑΡΤΗ 21-03-1835 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο αίτησης εκτέλεσης της υπ. αρ. 864/27.06.1833 απόφασης του Ει-
ρηνοδικείου Σπάρτης, σύμφωνα με την οποία ο Αντώνης Σαλβαράς ως εγγυητής του 
Δημητρίου Μποΐνη οφείλει να πληρώσει στο Ζαχαρία Αλεξανδρόπουλο τα οφειλόμε-
να 357 γρόσια με τους νόμιμους τόκους τους, δηλ. 441 γρόσια. 
Υπογράφουν: ο Ειρηνοδίκης Α. Τζωρτζάκης και ο Γραμματεύς Μ. Άννινος.

1043 9,11 [ΒΑΡΣΟΒΑ] 24-03-1835 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Π. Καραγιαννόπουλου προς τον Καπετάν Αντώνη Σαλβαρά, όπου εκ-
φράζεται η απορία γιατί δεν πήγε για την τακτική δημοπρασία. Του ζητάει να πάει 
αύριο πρωί στη Βάρσοβα για να τελειώσουν την υπόθεση και για να του πει και ο 
Μποΐνης τι έγινε.

1044 9,12 ΚΑΡΑΒΑΣ 24-03-1835 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ομολογία του Πολυχρόνη Αλεξανδρόπουλου, τον οποίο οι Σαλβαραίοι χαρακτηρί-
ζουν στο πίσω μέρος του εγγράφου «Χαντζή Βρουλιώτη που κάθεται στου Κόπανου 
το γεφύρι», ότι χρεωστεί στους ενοικιαστές των εθνικών φύλλων και δένδρων του 
Κοζομόρου 212 δρχ., από φύλλα που πήρε, και θα τις δώσει την 1η του Αυγούστου.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Αντώνης και Παναγιώτης Γεωργελής, ο γραφεύς και μάρτυς 
Α. Μανιατάκος.
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1045 9,13 ΣΠΑΡΤΗ 26-03-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ο Γ. Γούτος συμφωνεί να ενέχονται στα κτήματα της «Γόλας» οι Αντώνης Σαλβαράς, 
Χρήστος Αναγνωστόπουλος και Δημητράκης Κουμουτσίδης.

1046 9,14 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 15-04-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη (Ναύπλιο) προς τους εξαδέλφους του Κ. και Α. Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία τους εύχεται «Χριστός Ανέστη» και τους ενημερώνει ότι 
την οικία τους τη ζήτησε μόνο ένας με 600 δρχ. το χρόνο, και παραπονείται γιατί το 
Ναύπλιο γίνεται ολοένα και πιο ολιγάνθρωπη πόλη. Τους συμβουλεύει να ρωτήσουν 
και τον Ν. Κορφιωτάκη. 

1047 9,15 ΣΠΑΡΤΗ 18-04-1835 ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Αντίγραφο αίτησης προς τη Βασιλική Νομαρχία Λακωνίας περί εισπράξεως δημοσί-
ων προσόδων του έτους 1834. Εσωκλείεται ονομαστικός κατάλογος των χρεωστού-
ντων μετρητά από τα λάδια καθώς και κατάσταση λαδιών που παραλήφθηκαν από 
την Καστανιά.

1048 9,16 ΣΠΑΡΤΗ 01-05-1835 ΚΛΗΣΗ (φφ.2)
Κλήση του Π. Καραγιαννόπουλου προς το Γεώργιο Κρικέλα, κάτοικο ορίου Κοζομό-
ρου, μέσω του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, επειδή «και αμόλησεν τα γίδια του και κατέ-
φαγαν τας μουρέας». Ζητά το διορισμό επιτροπής για να εκτιμήσουν τις μουριές για 
την αποζημίωση, να πληρώσει τους φύλακες για το «ποδοκόπι τους» και τα δικαστικά 
έξοδα. Αλλιώς ζητά να δικαστεί. 
Στην πίσω όψη ονομαστικό κατάστιχο για τα σταφύλια του Κοζομόρου.

1049 9,17 ΣΠΑΡΤΗ 03-05-1835 ΑΝΑΦΟΡΑ (φφ.2)
Οι δημότες Σπάρτης Σ. Γιαννακόπουλος, Γιαννάκος Τζαννετάκης και Φ. Καραμαλής 
παραπονούνται προς τη Δημαιρεσιακή επιτροπή περί εκλογής Δημάρχου Σπάρτης 
εναντίον όσων δεν είναι δίκαιο να ψηφοφορηθώσι: Ιω. και Νικολάου Κορφιωτάκη, 
Δημητρίου Σαλταφέρου, Δημητρίου Μανουσάκη, Α. Κοκκώνη και Α. Σαλβαρά μετά 
του Δ. Μανουσάκη, επειδή έχουν κατηγορηθεί για έγκλημα πλαστογραφίας και δεν 
έχουν ακόμη αθωωθεί, και του Ιω. Κορφιωτάκη ως ευρισκομένου υπό αστυνομική επι-
τήρηση για το έγκλημα παραχάραξης το έτος 1830. Ακριβές Αντίγραφο 26.05.1835.
Υπογράφει: Ο Ειρηνοδίκης Α. Τζωρτζάκης.

1050 9,18 ΣΠΑΡΤΗ 04-05-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ (φφ.2)
Ακριβές αντίγραφο επιστολής-απολογίας του Γιαννάκη Τζαννετάκη προς τον Ειρηνο-
δίκη Σπάρτης εκπληρούντα χρέη Δημάρχου, Α. Τζωρτζάκη, περί της προηγουμένης 
επιστολής, για την οποία συμφώνησε προφορικά, εξαπατηθείς από το Σπύρο Γιαν-
νακόπουλο, να συνυπογράψει, ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλει να κατηγορήσει 
κανέναν, αφού τους συγκεκριμένους τους σέβεται. 

1051 9,19 ΣΠΑΡΤΗ 05-05-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Σαλβαρά (Σπάρτη) προς τον Ιάκωβο Κούρτζουλα (Αθήνα), με την 
οποία του ζητάει να του στείλει, το συντομότερο δυνατό, σφραγισμένα και με ασφά-
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λεια όσα έγγραφα έχει που αφορούν την υπόθεση μεταξύ των Σαλβαραίων και του 
Μιχαήλ Κρεββατά, επειδή τους έκαναν αγωγή.

1052 9,20   12-05-1835 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ
Ομολογία των Πέτρου και Παναγιωτάκη Αδαμάκου από το Τσακάλαλι ότι δανείστη-
καν «διά χρείαν τους» 25 δρχ. από τον Αντώνη Σαλβαρά και υπόσχονται να τις επι-
στρέψουν τον Αύγουστο. 
Υπογράφουν: Νικολής Παπατρουγκάκος, μάρτυς, Κυριάκος Λεώπουλος, έγραψε και 
μαρτυρά.
Στο πίσω μέρος λογαριασμοί πληρωμής του χρέους.

1053 9,21 ΧΡΥΣΑΦΑ 24-05-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη) 
περί πληρωμής των χρεωστουμένων γροσίων και προσκόμισης των καταστίχων από 
το Σπύρο Θεοδοσάκη.

1054 9,22   24-05-1835 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο του Κ. Σαλβαρά των χρεωστούντων εις Χρύσαφα λάδια και 
γεννήματα. 

1055 9,23 ΧΡΥΣΑΦΑ 26-05-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά περί οι-
κονομικών συναλλαγών και περί φορτωμάτων λαδιού, σταριού και κριθαριού που 
αποστέλλονται.

1056 9,24 ΣΠΑΡΤΗ 31-05-1835 ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΣΗ (φφ.2)
Εξέταση από τον εισαγγελέα Κ.Π. Γουλιμή του Σπύρου Γιαννακόπουλου (από την Κα-
λαμάτα, 31 ετών, «επάγγελμα δικηγόρος εις το ενταύθα Ειρηνοδικείον») περί της Ανα-
φοράς που έγινε προς τη Δημαιρεσιακή Επιτροπή περί των Νικολάου Κορφιωτάκη, Δ. 
Μανουσάκη, Δ. Κοκκώνη, Δ. Σαλταφέρου και Α. Σαλβαρά. (πρβλ. 9,17 - 9,18)

1057 9,25 ΣΠΑΡΤΗ 31-05-1835 ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΡΙΣΗ (φφ.3)
Εξέταση από τον εισαγγελέα Κ.Π. Γουλιμή του Σαράντου Καραμαλή (από τη Σπάρτη, 
27 ετών, «επάγγελμα κτηματίας») περί της Αναφοράς που έγινε προς τη Δημαιρεσια-
κή Επιτροπή περί των Νικολάου Κορφιωτάκη, Δ. Μανουσάκη, Δ. Κοκκώνη, Δ. Σαλτα-
φέρου και Α. Σαλβαρά. (πρβλ. 9,17 - 9,18).

1058 9,26   06-06-1835 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο, στο οποίο σημειώνονται «Τα όσα γεννήμματα έχουν σπαρμέ-
να οι Μπαρμπιτσιώτες στο σύνορο Κεφαλά και Μελαθριά»: στάρι, κριθάρι, σμιγάδι.

1059 9,27 ΣΠΑΡΤΗ 12-06-1835 ΑΝΑΦΟΡΑ
Ακριβές αντίγραφο Αναφοράς του Κ. Σαλβαρά προς τη Βασιλική Νομαρχία Λακωνίας 
με την οποία αναφέρει ότι οι συντρόφοι του, ενοικιαστές των εθνικών προσόδων, 
Εμμανουήλ Χ. Τσούχλος (εγγυητής του) και οι Παναγιωτάκης Μελετόπουλος και Ιω-
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άννης Λεώπουλος, αν και προσκληθέντες από τον ίδιο να καταβάλουν την αναλογία 
τους και να ξοφλήσουν το Δημόσιο, δεν παρουσιάστηκαν με αποτέλεσμα να διώκεται 
ο Κ. Σαλβαράς.

1060 9,28 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15-06-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Καστανιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία τον παρακαλεί να του στείλει 100 δρχ. καλό καπνό από το εργαστήριο 
πλησίον του καφενέ και 4 ανέμες από το Βαρσινίκο για να του βγάλουν το κουκούλι.

1061 9,29 ΣΠΑΡΤΗ 23-06-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ακριβές αντίγραφο επιστολής, που συντάχθηκε στην Καστανιά στις 25.06.1835, από 
το Δ. Σαλταφέρο (Σπάρτη) προς τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη, στην οποία αναφέρεται 
στην εντολή του Τζωρτζάκη να του στείλει 2.082 γρόσια για το 1/4 του Παρορίου. 
Διαμαρτύρεται και ζητά λογαριασμό και αποστολή των όσων εισοδημάτων του χρε-
ωστούν και τότε θα στείλει ό,τι του αναλογεί.

1062 9,30 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 25-06-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Κ. Σαλβαρά σχετικά με το αίτημα 
που έκανε στο γαμπρό του Δ. Σαλταφέρο να του στείλει το χρέος του για τη δεύτερη 
και τρίτη δόση της ενοχής του στο 1/4 των μεριδίων των προσόδων του Παρορίου 
για το 1832 κι από την απάντηση (πρβλ. 9,29), που του εσωκλείει, θεωρεί ότι προφα-
σίζεται πως δεν έλαβε λογαριασμό, επειδή αδυνατεί να πληρώσει. Παρ’ όλα αυτά του 
ζητάει την εκκαθάριση του λογαριασμού για να τη στείλει του Σαλταφέρου.

1063 9,31 ΣΠΑΡΤΗ 28-06-1835 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ
Επίσημο έγγραφο του Ταμείου Λακεδαίμονος σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Αργι-
ανάς υπόσχεται να πληρώσει στο Ταμείο της Επικράτειας, την 1η Αυγούστου 1835, 
1.213,35 δραχμές για την πρώτη δόση των εγκτητικών φόρων του εισοδήματος της 
κοινότητας Κεφαλά, Μαλαθριά, Καραγκίνη και Μπαμπάση, το οποία νοίκιασε για λο-
γαριασμό της Κοινότητας. Ως αντιπρόσωπος της Κοινότητας υπογράφει ο Κ. Σαλβα-
ράς.

1064 9,32 ΣΠΑΡΤΗ 04-07-1835 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γεωργίου Κ. Φεγγαρά (Σπάρτη) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά, στο 
οποίο τον παρακαλεί να δώσει σε αυτόν που προσκομίζει το σημείωμα, δύο τάβλες 
πλατειές για τραπέζι και θα του επιστρέψει από εκείνες που πωλούνται χλωρές. Αν 
δεν έχει, θα πάρει από την αγορά. Στην πίσω όψη η σημείωση: «τεσχερές Γεωργάκη 
Φεγγαρά διά τα σανίδια οπού του έδωσα».

1065 9,33 ΣΠΑΡΤΗ 06-07-1835 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ο Ιωάννης Μπαλασάκης δηλώνει πως χρωστά στον Κ. Σαλβαρά 69 δραχμές, που τις 
έλαβε από το Σταύρο Παρθενόπουλο και το Γιωργάκη Ντιλπεράκη, οι οποίοι χρω-
στούσαν του Σαλβαρά 23 μπότσες λάδι από το 1832, και υπόσχεται να τις επιστρέψει 
στις 29 Ιανουαρίου στα ερχόμενα λάδια με το νόμιμο τόκο. Στην πίσω όψη η εξόφλη-
ση του χρέους.
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1066 9,34 ΣΠΑΡΤΗ 07-07-1835 ΑΝΑΦΟΡΑ
Αναφορά του Α. Σαλβαρά προς την «επί των Οικονομικών Β. Γραμματεία της Επικρα-
τείας», σύμφωνα με την οποία πέρυσι είχε νοικιάσει τα εθνικά δενδρικά της πόλεως 
του Μυστρά συμπεριλαμβανομένων και των κικιδοδέντρων. Τότε ο Γενικός Έφορος 
Λακωνίας νοίκιασε και σε άλλον τα κικιδόδενδρα της Μητροπόλεως, παρά το γεγο-
νός ότι του εξήγησε ότι αυτά ήταν προενοικιασμένα στον ίδιο. Έτσι ο δεύτερος ενοικι-
αστής μάζεψε τον καρπό με αποτέλεσμα να αδικηθεί ο Σαλβαράς. Ζητά αποκατάστα-
ση της αδικίας και να μην πληρώσει αυτός, αφού δεν μάζεψε το κικίδι.

1067 9,35 ΣΠΑΡΤΗ 09-07-1835 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Πληρεξούσιο (αρ. 320) του Ζαχαρία Αλεξανδρόπουλου μέσω του δικηγόρου του, Σ. 
Γιαννακόπουλου, προς τον κλητήρα του Ειρηνοδικείου για να εκτελέσει την υπέρ αυ-
τού υπ. αρ. 864 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λακεδαίμονος και να κατασχέσει τον 
ίππο του Α. Σαλβαρά εκ Σπάρτης για να αποζημιωθεί.

1068 9,36 ΣΠΑΡΤΗ 12-07-1835 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (φφ.2)
Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σπάρτης περί της αγωγής του Κωνσταντίνου Σαλβαρά 
κατά του Δημητρίου Χρυσικάκη, ο οποίος χρωστούσε 1.300 γρόσια για ενοίκιο ενός 
χρόνου του εργαστηρίου του, σύμφωνα με την οποία καταδικάζεται ο Δ. Χρυσικάκης 
να πληρώσει αυτό το ποσό με τον τόκο του και τα δικαστικά έξοδα. Υπογράφει: ο 
Πάρεδρος Π. Αλεξανδράκης.
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο του αρχικού (15.07.1835). 
Υπογράφει: Ο Γραμματεύς Μ. Άννινος.
Στις 20.08 1835 δίδεται εντολή εκτέλεσης της απόφασης.

1069 9,37 ΣΠΑΡΤΗ 19-07-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη 312 δραχμών που πλήρωσε ο Αντώνης Σαλβαράς στον Π. Μελετόπουλο για 
την «ενοχήν την οποίαν είχε εις τα στάρια τα βασιλικά το εν όγδοον». 

1070 9,38 ΣΠΑΡΤΗ 19-07-1835 ΑΝΑΦΟΡΑ
Αναφορά πιθανώς του Σαλβαρά προς το Βασιλικό Γενικό Έφορο Λακωνίας περί του 
ελαιώνος της Παλαιοπαναγιάς, όπου δημιουργούνται προβλήματα και θα πρέπει να 
διωχθούν δικαστικά όσοι δεν συμμορφώνονται με τις διοικητικές διαταγές.

1071 9,39 ΣΠΑΡΤΗ 20-07-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Αποδεικτικό, σύμφωνα με το οποίο ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς πλήρωσε, για λογα-
ριασμό του αδερφού του Αντώνη Σαλβαρά, στον Ιωάννη Βασιλάκη, με μάρτυρα τον 
Θεόδωρο Τζακωνάκο, 500 δραχμές για την πρώτη δόση των προσόδων του Παρορί-
ου, στις οποίες συμμετέχει ο Αντώνιος αντί 1.500 δρχ.

1072 9,40   22-07-1835 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ο Σπύρος Θεοδοσάκης παρέδωσε στον Ιωάννη Μπαλασάκη 315 γρόσια (αποτελού-
μενα από βασιλικά, γαλλικά, κολονάτα, ρηγινάτα και δραχμές), από τα οποία 300 δό-
θηκαν στον Κωνσταντή Σαλβαρά, αφού ο Μπαλασάκης κράτησε ένα κολονάτο (15 
γρόσια).
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1073 9,41 ΣΠΑΡΤΗ 23-07-1835 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (φφ.2)
Ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σπάρτης Γεωργίου Χαρτουλάρου, οι Γεώργιος Γούτος, 
στρατιωτικός, Σπήλιος Γκικόπουλος, έμπορος, Ηλίας Γραμματικάκης έμπορος, Μπενι-
ζέλος Αλιφερόπουλος, στρατιωτικός, Βασίλειος Σταυριανάκος, έμπορος, και Νικήτας 
Φιλιππόπουλος, δημόσιος κήρυξ, κάτοικος Μυστρά, ομολόγησαν ότι πέρυσι το 1834 
όταν δημοπρατήθηκαν τα εθνικά κικιδόδεντρα μαζί με άλλα δέντρα, εκτός των ελιών, 
από το Γενικό Έφορο Γεώργιο Σκαλίδη, νοικιάσθηκαν στον Αντώνη Σαλβαρά.
Μάρτυρες: Εμμανουήλ Οικονομόπουλος, έμπορος, κάτοικος Μυστρά, Ιωάννης Κοκ-
κώνης, έμπορος, κάτοικος Παρορίου, Ιωάννης Μανουσόπουλος και Αποστόλης Απο-
στολόπουλος, έμποροι, κάτοικοι Μυστρά. 
Πρόκειται για αντίγραφο του αρχικού (05-04-1839) που υπογράφει ο Ειρηνοδίκης 
Σπάρτης και Συμβολαιογράφος Στ. Παρθενόπουλος.

1074 9,42 ΣΠΑΡΤΗ 24-07-1835  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη εξόφλησης των λογαριασμών σχετικά με το μαγαζί που είχαν «συνδροφι-
κό» οι Σαλβαραίοι με το Μηνακάκη. (2 αντίγραφα)

1075 9,43 ΜΥΣΤΡΑΣ 04-08-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη εξόφλησης των λογαριασμών (λάδια, εμπορεύματα, φέσια, γεννήματα, τζε-
μπέρια, κρασιά, ομολογίες κ.λπ.) ανάμεσα στο Δημήτριο Μποΐνη και τους Σαλβαραί-
ους, «όπου ενέταραν τας όσας δοσοληψίας είχαν».

1076 9,44 ΣΠΑΡΤΗ 05-08-1835 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Αποδεικτικό πληρωμής της πρώτης δόσης των προσόδων του χωρίου Κεφαλά (404,66 
δρχ.) από τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά στο Δήμο Αργιανά, ενοικιαστή των προσόδων 
του χωρίου Κεφαλά. Το έγγραφο συνετάγη και υπογράφεται από το Λια Καρτερούλη, 
αφού ο Αργιανάς δεν γνωρίζει γράμματα. 
Μάρτυρες: Νικόλαος Αλεξάκος και Σωτήρης Ευστρατίου.

1077 9,45 ΣΠΑΡΤΗ 07-08-1835 ΚΛΗΣΗ (ΑΝΑΦΟΡΑ)
Κλήση του Ιω. Μανουσόπουλου προς τον Κ. Σαλβαρά να παρουσιασθεί στο Ειρηνο-
δικείο Σπάρτης και να αποδώσει 1.358 οκάδες λάδι από τη «συνδροφίαν όπου είχαν 
νοικιάσει τας προσόδους του Παρορίου κ.λπ. κατά το 1829». Στο πίσω μέρος το υπ. 
αριθ. 1.763 έγγραφο, που υπογράφει ο πάρεδρος Π. Αλεξανδράκης, σύμφωνα με το 
οποίο ο κλητήρ θα παραδώσει την κλήση στον Κ. Σαλβαρά. 

1078 9,46 ΤΣΙΤΖΙΝΑ 15-08-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή των αδερφών Νικολάου και Χριστόφορου Γεράσιμου (Τσίτζινα) προς τους 
αδελφούς Αντώνη και Κωνσταντή Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τους αναφέρουν 
την παράκληση των συγχωριανών τους να τους δοθεί προθεσμία 11 ημερών για την 
εξόφληση.

1079 9,47 ΜΥΣΤΡΑΣ 30-08-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Αποδεικτικό πληρωμής 184 δραχμών από τον Αντώνιο Σαλβαρά, μέσω του Δημητρί-
ου Σαλταφέρου, προς τον ανηψιό του Κωνστ. Κοσμόπουλο, για τις δίκες στο Εφετείο.
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1080 9,48 ΚΑΛΥΒΙΑ 10-09-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αποδεικτικό αποστολής (αρ. 2) 110,300 οκάδων σίτου του Στράτου προς τον Αντώνη 
Σαλβαρά, μέσω του Πανάγου Καμπέρη.

1081 9,49 ΚΕΦΑΛΑΣ 17-09-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αποδεικτικό αποστολής 188 οκάδων σμιγάδι του Γιώργου Κυρουσάκου προς τον 
Κωνσταντή [Σαλβαρά], μέσω των Γιώργη Παπανικόλα και Χριστόφορου Μαλτέζου. 

1082 9,50 ΚΕΦΑΛΑΣ 17-09-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αποδεικτικό αποστολής 13.200 οκάδων σμιγάδι του Γιωργάκη Ρουτζάκου προς τον 
Κωνσταντή [Σαλβαρά], μέσω του Χριστόφορου Αλεξάκη.

1083 9,51 ΜΥΣΤΡΑΣ  05-10-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (φφ.2)
Συμφωνητικό «συντροφίας» ανάμεσα στους Μανώλη Μανωλόπουλο, αμπαντζή, και 
Κωνσταντίνο Σαλβαρά για τον ελαιώνα του Προφήτη Ηλία στο Γεωργίτσι (για 280 
δρχ.).
Υπέγραψε και μαρτυρεί ο Ι. Γεωργακόπουλος.

1084 9,52 ΣΠΑΡΤΗ 05-10-1835 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ο Κ. Σαλβαράς υπόσχεται, με το υπ’ αριθ. 14.402 έγγραφο, να πληρώσει στο Ταμείο 
της Επικρατείας, στη 01.11.1835, 170 δρχ. για την πρώτη δόση της επικαρπίας των 
ελαιοδένδρων της διαλυμένης Μονής Προφήτη Ηλία Γερακίου. Εγγυητής ο Σπήλιος 
Γκικόπουλος.
Υπάρχει η ένδειξη: εξωφλήθη.

1085 9,53 ΣΠΑΡΤΗ 05-10-1835 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ο Κ. Σαλβαράς υπόσχεται, με το υπ’ αριθ. 14.403 έγγραφο, να πληρώσει στο Ταμείο 
της Επικρατείας, στις 25.12.1835, 170 δρχ. για τη δεύτερη δόση της επικαρπίας των 
ελαιοδένδρων της διαλυμένης Μονής Προφήτη Ηλία Γερακίου. Εγγυητής ο Σπήλιος 
Γκικόπουλος.
Υπάρχει η ένδειξη: εξωφλήθη.

1086 9,54 ΣΠΑΡΤΗ 05-10-1835 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ο Κ. Σαλβαράς υπόσχεται με το υπ΄αριθ. 14.404 έγγραφο να πληρώσει στο Ταμείο της 
Επικρατείας, την 01.11.1835, 160 δρχ. για την πρώτη δόση της επικαρπίας των ελαιο-
δένδρων της διαλυμένης Μονής Μαρί Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εγγυητής ο Σπήλιος 
Γκικόπουλος.
Υπάρχει η ένδειξη: εξωφλήθη.

1087 9,55 ΣΠΑΡΤΗ 05-10-1835 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ο Κ. Σαλβαράς υπόσχεται, με το υπ΄αριθ. 14.405 έγγραφο, να πληρώσει στο Ταμείο 
της Επικρατείας, στις 25.12.1835, 160 δρχ. για τη δεύτερη δόση της επικαρπίας των 
ελαιοδένδρων της διαλυμένης Μονής Μαρί Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εγγυητής ο 
Σπήλιος Γκικόπουλος.
Υπάρχει η ένδειξη: εξωφλήθη.
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1088 9,56 ΣΠΑΡΤΗ 06-10-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (φφ.2)
Αποδεικτικό για τη συμφωνία «συντροφίας» για το κρασί στο μαγαζί ανάμεσα στους 
Σαλβαραίους, στον ανηψιό τους Κ. Κοσμόπουλο και τον Νικόλαο Αλεξάκη.

1089 9,57 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-10-1835 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ (φφ. 2)
Ο Ηγούμενος Καλλίνικος Σουρλόπουλος, κάτοικος του Προφήτη Ηλία, δηλώνει ότι 
χρωστά στον Κωνσταντίνο Σαλβαρά 40 μπότζες λάδι, τις οποίες υπόσχεται να του 
στείλει στο Μυστρά στα «ερχόμενα λάδια».

1090 9,58 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 07-10-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Ναύπλιο) προς τον αδελφό της Κωνσταντί-
νο Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία παραπονείται ότι δεν την αφήνουν να πουλήσει 
το αμπέλι αντί 700 γροσίων, που της έδιναν, για να αντιμετωπίσει τα έξοδα της ασθέ-
νειάς της στην Τρίπολη, όπου ξόδευσε 1.000 γρόσια και έδωσε «ομολογία», καθώς και 
ότι δεν φροντίζουν την κόρη της και ευθύνονται για την εμπλοκή της με τον «καφε-
ντζή» που τον κρατούν με το ζόρι γιατί η μικρή είναι έγκυος.

1091 9,59 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-10-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (φφ.2)
Ο Σταύρος Κατσαούνης συμφώνησε να νοικιάσει το εργαστήρι των Κ. και Α. Σαλβαρά, 
στο Αλετροπάζαρο, και να πληρώνει ετησίως 500 δραχμές σε δύο δόσεις, μία την 
Κυριακή της Βαϊοφόρου (250 δρχ.) και μία στις 29 Αυγούστου το πανηγύρι (250 δρχ.). 
Στην περίπτωση όμως που πριν τελειώσει η προθεσμία έχει σχηματισθεί η Σπάρτη, ο 
ενοικιαστής είναι ελεύθερος και θα μπορεί να μεταβεί στην εκεί αγορά.
Στη δεύτερη σελίδα πρόχειροι λογαριασμοί.

1092 9,60 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-10-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (φφ.2)
Ανυπόγραφο συμφωνητικό ενοικίου που προφανώς είχε προετοιμάσει ο Κ. Σαλβα-
ράς για τη συμφωνία με το μαστρο Σταύρο Κατσαούνη, που αναφέρεται στο προ-
ηγούμενο έγγραφο (εργαστήρι στο Αλετροπάζαρο) και είναι παρόμοιο με άλλες 
συμφωνίες ενοικίασης, δηλαδή το ετήσιο ενοίκιο των 500 δρχ. θα δίδετο σε τρεις 
ίσες δόσεις, την πρώτη άμεσα, ως προκαταβολή, τη δεύτερη μετά από τέσσερις 
μήνες και την τρίτη μετά από οκτώ μήνες. Προφανώς όμως η τελική συμφωνία ευ-
ρίσκεται στο προηγούμενο έγγραφο, με αποτέλεσμα το πρόχειρο αυτό σχέδιο να 
χρησιμεύσει ως εξώφυλλο για τις «αναφορές και κλήσεις έκαμαν διά τον ελαιώνα 
εις τας διαφόρους αρχάς».

1093 9,61 ΣΠΑΡΤΗ 12-10-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ. 2)
Ο Παρασκευάς Ματάλας υπογράφει ότι εισέπραξε, ως επίτροπος του Σαράντου Μαλ-
τσινιώτου, για μια χρεωστική ομολογία των Δημητρίου Μανουσάκη, Εμμ. Μελετό-
πουλου, Νικολάου Γιατράκου, Αναγ. Κοκκώνη και Κωνστ. Σαλβαρά, το μερίδιο του Κ. 
Σαλβαρά για κεφάλαιο 160 δρχ. 

1094 9,62 ΜΥΣΤΡΑΣ 14-10-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ (φφ.2)
Οι φύλακες του Παρορίου, Παναγιώτης Καστάνης και Γιάννης Κερασιώτης, συμφω-
νούν να φυλάσσουν τις περιουσίες των κτηματιών του Παρορίου, και αν παρουσια-
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στεί ζημία θα πρέπει να τους παρουσιάσουν τον υπεύθυνο, ειδάλλως θα αποζημιώ-
νουν οι ίδιοι.
Για το Γιάννη Κερασιώτη, που δεν γνωρίζει γράμματα, υπογράφει ο Κωνσταντίνος 
Κοσμόπουλος. 

1095 9,63 ΣΠΑΡΤΗ 15-10-1835 ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
Άνω τμήμα εγγράφου στο οποίο ο Κωνσταντίνος Σαλβαράς εκ Σπάρτης, ενοικιαστής 
των εθνικών προσόδων του Παρορίου κατά το έτος 1832, απαιτεί να κληθεί ο Νι-
κόλαος Μανιάτης, από τον Άγιο Ιωάννη, από το Ειρηνοδικείο Σπάρτης, εντός τριών 
ημερών, και να συζητηθεί η απόδοση του δεκάτου του ελαιώνος από αυτόν, ο οποίος 
του χρωστά 10 οκάδες λάδι και δυστροπεί. Ζητά να χρεωθούν στο Μανιάτη τα έξοδα 
της δίκης. (Δύο αντίγραφα)

1096 9,64 ΤΡΙΠΟΛΗ 18-10-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Τρίπολη) προς τα αδέλφια της Κωνσταντή 
και Αντώνη (Σπάρτη), στην οποία τους επαναλαμβάνει το αίτημά της για να της στεί-
λουν χρήματα, επειδή αρρώστησε και χρωστά χρήματα στους γιατρούς καθώς και τις 
απόψεις της περί της υπόθεσης της Αναστασούλας της, που επιμένει να μην την πα-
ντρέψουν με τον «καφεντζή», αλλά να τη στείλουν στο Ναύπλιο, που της τη ζητάνε.

1097 9,65 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-10-1835 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Δήμος Αργιανάς δηλώνει ότι πληρώθηκε, από τον «αγοραστή Κωνσταντίνο Σαλ-
βαρά», για το στάρι της Σκούρας (653 οκάδες) 260,32 γρόσια, το οποίο συμφώνησαν 
το μισό προς λεπτά 15 και το μισό προς λεπτά 17. Για τον αγράμματο Δήμο Αργιανά 
υπογράφει ο Γεώργιος Ρουτσάκος. Ως μάρτυς υπογράφει ο Π. Σαρσεντάκης. 

1098 9,66 ΣΠΑΡΤΗ 21-10-1835 ΕΓΓΥΗΣΗ (φφ.2)
Ο Κωνσταντής Νικόλαρος, κάτοικος Πικουλιανίκων, δηλώνει ότι αναλαμβάνει αυτός, 
ως εγγυητής, στον πρώην Γενικό Έφορο Γεώργιο Σκαλίδη, για το όνομα του γαμπρού 
του Χρήστου Κουκούτση, αντί του Αντώνη Σαλβαρά.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Α. Μπαρουξόπουλος και Γ. Γούτος.
Για τον αγράμματο Κωνσταντή Νικόλαρο υπογράφει ο Νικόλαος Αλεξάκης.

1099 9,67 ΜΥΣΤΡΑΣ 21-10-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Δήμος Αργιανάς έλαβε από τον Κωνσταντή Σαλβαρά για το 1/3 της ενοχής του στις 
προσόδους του Κεφαλά κ.λπ. τη δεύτερη δόση 404 δρχ. και 44 λεπτά. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Δημήτρης Χρυσικάκης και Δ. Μπαμπαγιάννος. Για τον 
αγράμματο Δήμο Αργιανά υπογράφει ο μάρτυς Γ. Κοψομανικάκης. 

1100 9,68 ΧΡΥΣΑΦΑ 22-10-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Σπάρ-
τη), στην οποία τον ενημερώνει για τις ελιές του μοναστηρίου Παναγίτσα στο Λαμπο-
χώρι, που είχε ρωτήσει προηγουμένως. Ζήτησε τη βοήθεια του Μαδημένου, μα τον 
εγέλασε. Και έτσι αναφέρει υπολογισμούς μέσω μοναστηρίου Σιντζάφι.
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1101 9,69 ΣΠΑΡΤΗ 22-10-1835 ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Απόσπασμα κλητηρίου εγγράφου προς το Ειρηνοδικείο Σπάρτης του Κ. Σαλβαρά 
(μέσω του δικηγόρου Θ.Κ. Φεγγαρά) για το Δημήτριο Χαρτουλάρη. Ζητά να παρου-
σιασθεί ο εναγόμενος στο Ειρηνοδικείο, να του αποδώσει 90 δρχ. και 28 λεπτά προ-
ερχόμενα από τα κατακρατηθέντα δικαιώματα ενοικίων Χρύσαφας και Μεγάλης Ανα-
στάσοβας με τους τόκους και να επιδικασθούν εναντίον του τα δικηγορικά έξοδα.

1102 9,70 ΚΑΛΥΒΙΑ 01-11-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Στρ. Βελανόπουλου (Καλύβια) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), με 
την οποία τον πληροφορεί ότι αρχίζει η μεταφορά του πρώιμου γεννήματος και ότι 
θα λάβει τους λογαριασμούς από τους Ζαφειρόπουλους. 

1103 9,71 ΚΑΛΥΒΙΑ 1, 5, 10-11-1835 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
10 σημειώματα.(3-6, 8-12,15), στα οποία ο «Στράτης» [Βελανόπουλος] ενημερώνει 
τον Αντώνη Σαλβαρά για το σμιγάδι και σίτο, που του στέλνει από τα Καλύβια και τα 
Περβόλια με τους Ηλία Καλαβρυτινό, Νικολάκη Κλήρο, Κ. Αλούπη, Αναστάση Κουρε-
μπή, Ηλία Μπαρούτζο, Ηλία Ξερόδημα, Παναγή Τζούχλο, Κ. Ρασά και Τριαντάφυλλο 
Αγριανιώτη.

1104 9,72 ΣΠΑΡΤΗ 01-11-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έντυπη απόδειξη πληρωμής (αρ. 268) 36 δραχμών για ενοίκιο του 1834 των εθνικών 
κτημάτων στο Παρόρι (μπαξές), από τον Α. Σαλβαρά στον Ταμία της Γραμματείας των 
Οικονομικών Ι. Παπαρηγόπουλο.

1105 9,73 ΣΠΑΡΤΗ  04-11-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Συμφωνητικό ενοικίασης του εργαστηρίου των Σαλβαραίων στους μαστρο Γιώργη 
[Τεμπιριτζή] και Στάθη Χατζηγεωργίου για ένα χρόνο αντί 105 δραχμών και 58 λε-
πτών.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Γεώργιος Καζατζής, Νικολής Καστάνης, Θανάσης Καζα-
ντζής και Παναγιώτης Βασιλάκης.

1106 9,74 ΚΑΛΥΒΙΑ 09-11-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Στρ. Βελανόπουλου (Καλύβια) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία τον ενημερώνει για το συναχθέν δικαίωμα όψιμων γεννημάτων: σταφύλια, κα-
ρύδια, κρασί, κάστανα, στην περιοχή του Γεωργιτσίου, Παρδαλίου κ.λπ.

1107 9,75 ΛΕΩΝΙΔΙ 22-11-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Γεωργίου Π. Τροχάνη (Λεωνίδι) προς τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Δη-
μήτρη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τους ενημερώνει για τις ελιές του μοναστηρι-
ού της Παλαιάς Παναγιάς (Λαμποχωρίου) που δεν μπορεί να τις συνάξει, αν δεν του 
στείλουν το πωλητήριο, όπως ζητάει ο έπαρχος. Τους ζητά να μεριμνήσουν για την 
υπόθεση του ορφανού παιδιού του αδελφού του, που ο Εισαγγελέας έχει αμελήσει 
να φροντίσει, με τη βοήθεια του Δικαίου και των Μεμενουσαίων.
Στην πίσω όψη γραμμένο 6 φορές δοκιμαστικά: «δοκίμιον του κοδυλίου και της κα-
λής μελάνης».
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[Προφανώς ο Τροχάνης έχει κάνει λάθος το όνομα του Αντώνη Σαλβαρά και τον απο-
καλεί Δημήτρη.]

1108 9,76 ΜΥΣΤΡΑΣ 22-11-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ (φφ.2)
Συμφωνητικό ανάμεσα στους αδελφούς Σαλβαρά και τον Κωνσταντίνο Μπουτούρη, 
Σιτζοβίτη, κατά το οποίο του δίνουν το εθνικό ελαιοτριβείο τους για να το δουλεύει 
«ως καραβοκύρης με το τσούρμο του κατά τη συνήθεια των ελαιοτριβείων». Συμφω-
νούν ότι πρέπει να δουλεύει νοικοκυρεμένα, χωρίς δολιότητες, αν κάποιος ζημιωθεί 
να τον αποζημιώνουν και να πηγαίνουν να παίρνουν ελιές από όπου τους καλούν 
και στο τέλος να μοιράζουν τα κέρδη εξ ημισείας. Εκεί θα βγάλουν και το λάδι του 
σπιτιού τους.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Π. Σαρσεντάκης και Γεώργιος Ρουτσάκος.

1109 9,77 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 24-11-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Κορφιωτάκη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, στην οποία 
τον ενημερώνει ότι έλαβε τα νοίκια από το σπίτι των Σαλβαραίων στο Ναύπλιο, και γι’ 
αυτά να πάρει από το Θεοφάνη, γαμπρό του Μπενιζέλου Αλειφεράκη, 120 δραχμές. 
Στις πέντε του άλλου μήνα θα του στείλει και τα άλλα δύο μηνιαία, προς 48 δρχ. το 
καθένα, και το λογαριασμό για όσα ξόδεψε για την οικία τους. Ζητά να τον ενημερώ-
σουν όταν τα λάβουν.

1110 9,78 ΖΑΡΑΦΩΝΑ 25-11-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Δημήτρη Γιάκα (Ζαραφώνα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά, στην οποία 
του αναφέρει τα προβλήματα για τις ελιές στη Γράμμουσα (του μοναστηριού) που 
πήγε και υπολόγισε. 

1111 9,79 ΣΠΑΡΤΗ 25-11-1835 ΔΙΑΤΑΓΗ
Διαταγή (αρ. πρωτ. 1.762) του Γενικού Εφόρου Λακωνίας Κωνστ. Δηλιγιάννη προς τον 
Αντώνη Σαλβαρά να προσκομίσει όλα τα πρωτότυπα ενδεικτικά παραλαβής ελαίου 
για το 1833, που παρέδωσε στον Ιωάννη Ματθαίου Βλάχο, πράκτορα του Φεράλδη, 
και να πάρει έτσι από την Εφορία τη σωστή απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
ακολουθηθεί η οδός της δικαιοσύνης.

1112 9,80 ΤΡΙΠΟΛΗ 26-11-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Σπάρ-
τη), στην οποία τον ενημερώνει πως περιμένει απόκριση για την υπόθεση του λαδιού 
από τον Ιω. Ευσταθίου στο Ναύπλιο, όπου υπολόγιζε να πάει. Δεν θα πάει όμως τώρα, 
γιατί ο πεθερός του, Α. Τζωρτζάκης, τον προσκάλεσε στο γάμο της κόρης του Δέσποι-
νας με τον Νικολό Κορφιωτάκη την ερχομένη Κυριακή.

1113 9,81 ΜΥΣΤΡΑΣ 30-11-1835 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Δημήτρης Γιάκας, Ζαραφωνίτης, αγοράζει τις ελιές του μοναστηριού της Παλιοπα-
ναγιάς στη Γράμμουσα από τον Κωνσταντή Σαλβαρά, που τις είχε αγορασμένες στη 
δημοπρασία, για 175 μπότζες λάδι, που θα του το παραδώσει στο Μυστρά
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Παναγιώτης Γιακόπουλος, γιος του Δημήτρη Γιάκα, Γιωργά-
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κης Μπουντουράκης, Ηλίας Κουσκούρης, Χρίστος Αλειφεράκης.

1114 9,82 ΤΡΙΠΟΛΗ 09-12-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τους Αντώνη και Κωνσταντίνο Σαλ-
βαρά (Σπάρτη), στην οποία περιγράφει τις υποθέσεις που θα φροντίσει στο Ναύπλιο, 
όπου θα πάει την άλλη μέρα, Τρίτη, στις 7 του μηνός (πωλήσεις μεταξιού και λαδιού, 
σχετικά με την υπόσχεση του Ιω. Ευσταθίου). Ζητά να τον εξυπηρετήσουν και να του 
βρούνε καμιά στέρνα μέσα στην πόλη για να αφήσουν το λάδι της Λογγάστρας.

1115 9,83 ΛΕΩΝΙΔΙ 10-12-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γεωργίου Π. Τροχάνη (Λεωνίδι) προς τους αδελφούς Κωνσταντή και 
Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τους απαντά στην επιστολή τους από το Γε-
ράκι και τους ενημερώνει για τις ελιές του Λεωνιδίου και τις απαιτήσεις του Βασιλικού 
Εφόρου.

1116 9,84 ΣΠΑΡΤΗ 11-12-1835 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο παραλαβής (αρ. 1.275) των παραδοθέντων από τον Κ. Σαλβαρά (διά του Ι. 
Μιχαλόπουλου) 90 δραχμών στο Ταμείο για το όλον του ενοικίου του προϊόντος των 
ελαιοδένδρων των μονών Αγίου Βασιλείου και Παλαιοπαναγιάς.
Υπογράφουν: ο Ταμίας Ι. Παπαρηγόπουλος και ο Νομοδιευθυντής Γ.Δ. Οικονομίδης.

1117 9,85 ΖΑΡΑΦΩΝΑ 16-12-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γιωργάκη Πουτουράκη (Ζαραφώνα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία τον ενημερώνει για την αθέτηση του λόγου από μεριάς του 
Δημήτρη Γιάκα σε σχέση με τις μοναστηριακές ελιές, στη Γράμμουσα, ενώ αντίθετα 
αυτός τηρεί το λόγο του και θα τους στείλει ή το λάδι ή τα αντίστοιχα χρήματα, προς 
1,80 δρχ. την μπότζα, κατά τη συμφωνία τους. Όμως θέλει να απαλλαγεί από αυτά 
που του ζητά ο Γιάκας.

1118 9,86 ΣΠΑΡΤΗ 19-12-1835 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ. ΠΡΑΞΗ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ (φφ.2)
Πωλητήριο που συνέταξε ο Πάρεδρος του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, εκπληρών και 
χρέη Συμβολαιογράφου, Παναγής Αλεξανδράκης, στο οποίο ο Θανάσης Σανίσας, 
από τη Σπάρτη, πωλεί το αμπέλι του (ένα στρέμμα) στη Σκλαβική στον Αντώνιο Σαλ-
βαρά για 162 δραχμές.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Δ. Γεωργόπουλος και Π. Χατζηπετράκος.

1119 9,87 ΣΠΑΡΤΗ 19-12-1835 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έντυπη απόδειξη πληρωμής (αρ. 70) 3,38 δραχμών, για τόκο επί 30 δρχ. από της λή-
ξεως 01.11. του ενοικίου του προϊόντος των μοναστηριακών ελαιοδένδρων, από τον 
Κωνσταντίνο Σαλβαρά στον Ταμία της Γραμματείας των Οικονομικών Ι. Παπαρηγό-
πουλο.

1120 9,88 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 27-12-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία τον ενημερώνει για τις υποθέσεις του στο Ναύπλιο, τον παρακαλεί για 
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το θέμα της στέρνας και του ζητά να πάνε μαζί στην Αθήνα, όπως άλλωστε του είχε 
προτείνει ο ίδιος ο Αντώνης.

1121 9,89   28-12-1835 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Κ. Σαλβαράς σημειώνει τους «τεσκερέδες» που δίνει στον Αντώνη από του λαδιού 
διά να τους δώσει του Γενικού Εφόρου να λάβη όλο τον παρά.
Εις τον Κορφιωτάκη οκ. 1.804,250.
Εις τον Ιωάννη Βλάχο 300
Εις τον Μιχάλη Τσάκωνα 525,100
Όσον εις τον Μήτρο Σαλταφέρο.
Στην πίσω όψη καταγράφονται νομίσματα (21 γαλλικά, 5 βασιλείς, 1 κολονάτο, 1 μπα-
βέρικο, 1 μονόφραγκο κ.λπ.) καθώς και λογαριασμοί.

1122 9,90 ΤΡΙΠΟΛΗ 31-12-1835 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
διαμαρτύρεται που ο Αντώνης δεν του αποκρίνεται, ζητά απάντηση αν θα έρθει στην 
Αθήνα και τον κατηγορεί για αδιαφορία.

1123 9,91   1835 ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (φφ. 2)
Σημειώσεις: α) για τις δραχμές που δόθηκαν στον Α. Κοπανίτσα από τις προσόδους 
του Παρορίου, από τα πρώιμα και όψιμα προϊόντα του 1835 (500 δρχ.) και β) αφαιρέ-
σεις δόσεων, υπολογισμοί.

1124 9,92 1835 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Λογαριασμός: να δώσει (για την πρώτη δόση, στον Ταμία, όσα γεννήματα θέλει δώσει 
ο Αλεξανδρόπουλος) και να λάβει ποσά από μερίδια, από συμφωνίες κ.λπ. Και στις 
δύο όψεις επαναλαμβάνονται οι ίδιες καταγραφές.

1125 9,93   1835 ΒΙΒΛΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (φφ.18)
«Βιβλίον των Εθν. προσόδων περιβολίων κ.λπ., περιέχον άπαντα τα εθν. Δικαιώματα 
πρωίμων οψίμων κρασιών και σταφυλιών κ.λπ. διά το 1835 έτος διά λογαριασμόν του 
κ. Αντώνη Σαλιβαρά». Πρόκειται για ονομαστικό κατάλογο, όπου καταγράφονται και 
τα προϊόντα: σίτος, σμιγάδι, κριθή, βρώμη, σίκαλη, όσπριο, αραβοσίτι, κ.λπ.

1126 9,94   1835 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ)
Πρόχειρο έγγραφο των Σαλβαραίων, στο οποίο ζητάνε αποζημίωση των μεριδίων 
τους από τον Ταμία του Νομού Λακωνίας, επισυνάπτοντας αναλυτική κατάσταση.

1127 10,01 ΤΡΙΠΟΛΗ   02-01-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία του εύχεται για το νέο έτος, τον πληροφορεί ότι πρέπει να πληρώσει τις 
200 δρχ. της αδελφής του Παναγιωτίτζας σε ένα συγγενή του Αγίου Βρεσθένης. Επί-
σης τον παροτρύνει να μαζέψει το λάδι που νοίκιασε και να το βάλει στις στέρνες.
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1128 10,02 ΧΡΥΣΑΦΑ 06-01-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, στην 
οποία του εύχεται για το νέο έτος και τον ενημερώνει αναλυτικά για τα ελαιόδενδρα 
της Παναγίτσας (που τους έδειξε ο Μαδημένος): μαζεύτηκαν οι ελιές στου Καραγκού-
ζη το πηγάδι, στην Τουρκόστρατα, στο βύθισμα, στο καταφύγι, στου Λυμπεράκη το 
στανοτόπι. Του ζητά να στείλει το μουλάρι να τις πάρει και δηλώνει τη στενοχώρια 
του επειδή δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του καλά εξαιτίας των κακών ανθρώπων: 
«όλα τα χωριά εγνώρισαν ότι υπάρχει βασιλιάς και ησύχασαν ετούτο όμως όλο το 
εναντίον…».

1129 10,03 ΜΥΣΤΡΑΣ 09-01-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Δήμος Αργιανάς έλαβε από τον Κωνσταντή Σαλβαρά 200 δρχ. για την τρίτη δόση 
της «ενοχής του» στο χωρίο Κεφαλάς και Μελαθριά.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Γιωργάκος Ρουξάκος, Α. Στρολογκόπουλος, Σταύρος Σακέ-
τας και Κωνσταντής Ντουφεξάκος.

1130 10,04   13-01-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Χρίστος Αλειφεράκης δηλώνει ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 500 δρχ. για «τη 
δεύτερη δόση του Παρορίου».

1131 10,05 ΣΠΑΡΤΗ 22-01-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ
Ο [Α.] Παπαθεοδωρόπουλος συμφώνησε με τον Αντώνη Σαλβαρά να του δώσει 150 
μπότσες καθαρό λάδι αντί 300 δραχμών και υπόσχεται να του το παραδώσει σε επτά 
ημέρες. Υπογράφει: ο Χρίστος Αλειφεράκης ως μάρτυς.

1132 10,06 ΓΕΡΑΚΙ  27-01-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννου Καλιμέρη (Γεράκι), σέμπρου του Κωνσταντίνου Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία τον ενημερώνει περί της αφαιρέσεως των ελαιώνων, σύμφωνα 
με τη διαταγή του επάρχου Πρασιών. Του στέλνει το αντίγραφο της διαταγής και το 
πωλητήριο προς το Γιαννάκη Κεκέ και τον παρακαλεί για τις ενέργειές του.

1133 10,07 ΑΘΗΝΑΙ 30-01-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, στην οποία 
τον ενημερώνει για την προσπάθεια να προβιβασθεί ο Αντώνης από την 7η τάξη, με 
μηνιαίο μισθό 48 δρχ., και του παραπονείται γιατί δεν τον ενημερώνει για την αγορά 
του λαδιού. Τον ρωτά αν έλαβε τα χρήματα από την Τρίπολη και τον συμβουλεύει να 
φροντίσει για την καλύτερη τοποθέτησή τους. Χαιρετά και ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος 
με την παρατήρηση να μένουν ήσυχοι με τις εκεί υποθέσεις, αλλά κι αυτοί να φροντί-
ζουν για τα καλά και συμφέροντα.
* Εδώ προφανώς πρέπει να τοποθετηθεί και το αχρονολόγητο σχέδιο αναφοράς που 
έγραψαν στο Βασιλέα για τον Αντώνη Σαλβαρά: απευθύνεται στο Μεγαλειότατο και 
παραπονείται για την κατάταξή του στην 7η τάξη, υπενθυμίζει την προσφορά του και 
ζητά να καταταχθεί σε βαθμό ανάλογο της προσφοράς του.
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1134 10,08 ΤΡΙΠΟΛΗ 02-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
τον συμβουλεύει να μην κοινοποιεί τις μεταξύ τους διαφωνίες, για να μην εκτίθενται 
και να μη στεναχωρούν τον πεθερό τους (Αναγνώστη Τζωρτζάκη). Τον συμβουλεύει 
να πάει ο ίδιος στην Αθήνα και να φροντίσει για τον προβιβασμό του, αφού αυτός δεν 
μπορεί να απμακρυνθεί, γιατί πρόκειται να γεννήσει η γυναίκα του Αικατερίνα.

1135 10,09 ΑΛΕΥΡΟΥ 03-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ηγούμενου Καλλίνικου (Αλευρού) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά, με 
την οποία του στέλνει με το Βασίλη μόνο 36 μπότζες λάδι, γιατί τους τις «μάσανε» κι 
αυτός «ετράβηξε χέρι».

1136 10,10 ΑΘΗΝΑΙ 06-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία τον πληροφορεί ότι ο αδελφός του θα του απαντήσει στην τελευταία επι-
στολή του ή από το Ναύπλιο ή από την Τριπολιτζά. Τον ενημερώνει ότι η Κυβέρνηση 
για να διασφαλίσει το δημόσιο, όταν έμαθε ότι τα λάδια των ενοικιαστών πουλήθη-
καν, διέταξε να «μεσεγγυηθώσι» όλα τα κτήματα των ενοικιαστών και εξέδωσε δρα-
στήριες διαταγές. Επίσης τον ενημερώνει ότι μετά από τις ενέργειές τους ελπίζουν 
ότι θα προβιβασθεί. Υπόσχεται ότι θα κάνει το καλύτερο για την αγορά του λαδιού. 
Ασπάζεται την Αγγελική, τον Κωνσταντίνο κ.λπ.

1137 10,11 ΧΡΥΣΑΦΑ 14-02-1836  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά (Σπάρ-
τη), στην οποία τον ενημερώνει ότι γνωρίζει πως αυτός είναι ο νοικοκύρης στις ελιές 
της Παναγίτσας, πως μάζεψε 69 οκάδες ελιές, δηλαδή 11 οκάδες λάδι, και θα το φέρει 
όταν έρθει. Τον πληροφορεί ότι του στέλνει με το Γεωργάκη Ντιλπεράκη, για το δά-
νειο, κολονάτα για 42 δραχμές και τα υπόλοιπα θα του τα φέρει ο ίδιος.

1138 10,12 ΜΥΣΤΡΑΣ 17-02-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Δήμος Αργιανάς δηλώνει ότι έλαβε 150 δραχμές από τον Κωσταντή Σαλβαρά για 
την τρίτη δόση του ενοικίου της «ενοχής» του Κεφαλά κ.λπ. Τα δε ρέστα, περίπου 50 
δραχμές, θα τα κανονίσουν μετά την παράδοση των γεννημάτων από τον Αργιανά.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Γιωργάκης Ρουτζάκος, Γιάννης Σαραντόπουλος και Ιωάν-
νης Γκανάς.

1139 10,13 ΣΠΑΡΤΗ 19-02-1836 ΔΙΑΤΑΓΗ (φφ.2)
Διαταγή (αρ. 108, διεκπ. 82) του Γενικού Εφόρου Λακωνίας Κωνσταντίνου Δηλιγιάννη 
προς τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά να μην επιμένει σε αδικαιολόγητες απαιτήσεις για τα 
ελαιόδενδρα της Μονής Μαρί προς τον έπαρχο Πρασιών, διότι αυτός τα έχει ενοικιά-
σει στον κ. Κεκέ. Επιμένει δε να αποστείλει όσο καρπό έχει, μέχρι σήμερα, συγκεντρώ-
σει από τα εκεί ελαιόδενδρα.

1140 10,14 ΣΠΑΡΤΗ 20-02-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αποδεικτικό (αρ. 1001) ότι ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε στο Ταμείο της Επαρχίας 
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Λακεδαίμονος 76 δραχμές, για ποιμενικό φόρο του 1836. 
Υπογράφει: αντί του Ταμία, ο αντιπρόσωπος Εμ. Οικονομόπουλος. 

1141 10,15 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 20-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) μάλλον προς τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη, 
αφού υπογράφει «ως υιός σας», στην οποία του εξηγεί τα προβλήματα που είχαν με 
τη δικαιοσύνη αυτός, ο πατέρας και ο αδελφός του για χρέη του «Κωνσταντίνου» που 
κληρονόμησαν. Τον ενημερώνει ότι γνωρίζει και για την ακύρωση του ελαιώνα και 
ότι προσπαθεί κάτι με τον Ευσταθίου στο Ναύπλιο. Τον ενοχλεί ιδιαίτερα η κατάστα-
ση μεταξύ του Αντώνη [Σαλβαρά] και του Νικολάου [Κορφιωτάκη;] και η αγωγή της 
μητέρας του εναντίον τους. Του ζητάει να τους βοηθήσει να τα βρούνε μεταξύ τους 
και να μη ρεζιλεύονται. Παραπονείται ότι κανείς δεν του λέει τίποτε και τα μαθαίνει 
από άλλους.

1142 10,16 ΤΡΙΠΟΛΙΣ  21-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) μάλλον προς τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη, 
αφού και εδώ υπογράφει «ως υιός σας», με την οποία του στέλνει την «εκκαθάρισιν 
του λογαριασμού της προσόδου Γεωργιτζίου, Αλευρούς κ.λπ.» και του ζητάει να συ-
ναχθούν ακόμη πάνω από 600 δραχμές. Τον ενημερώνει για το λογαριασμό του με 
τον Ηλία Γραμματικάκη, για τον οποίο του έχει γράψει και η Κοπανίτσενα και τέλος 
του ζητά να φροντίσει για τα σανίδια που του είναι απαραίτητα για να κάνει ένα σπίτι 
για την οικογένειά του. (πρβλ. 10,17)

1143 10,17 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 21-02-1836 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Πρόκειται για τον προαναφερόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μεταξίου όψεως της 
προσόδου του Γεωργιτσίου, της Αλευρούς κ.λπ., της περιόδου 12-16 Ιουνίου 1835. 
Αναφέρονται τα ποσά για την αγορά των κουκουλίων, για την παραγωγή της μετάξης, 
για τα έξοδα μετακίνησής τους, για τα ζυγιστικά και τα αγώγια, για μεσιτικά και για την 
αναλογία από την πώληση μεταξίου. (πρβλ. 10,16)

1144 10,18 ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ 21-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Γεωργίου Π. Τροχάνη (Λεωνίδιο) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά (Σπάρ-
τη), στην οποία τον ενημερώνει ότι πήρε το γράμμα του από 29.01.1836, καθώς και 
του γυναικαδέλφου του Νικολάου, με τα οποία τον ενημερώνουν ότι του ανέθεσαν να 
μαζέψει τις ελιές της Μονής Παλαιάς Παναγιάς και ότι του έχουν στείλει 6 γράμματα 
(αυτός έχει λάβει δύο) και τον ρωτούν τι έκαμε και να τους γράψει για να ησυχάσουν. 
Τους ενημερώνει, λοιπόν, για να μάθουν και να γράψουν στο Επαρχείο ότι εσύναξε τις 
ελιές και τις έδωκε εκεί που του είπαν. Αυτός έκαμε το χρέος του, τις μάζεψε και έχασε 
και τις δικές του και έχει ανάγκη το λάδι. Δηλώνει ότι μάλλον αυτοί κάνανε λάθος και 
έγραψαν Γιωργάκης Τροχάνης και όχι Γιωργάκης Π. Τροχάνης, έτσι έγραψαν αλλου-
νού για να το παραλάβει. Τους ζητάει να στείλουν κάποιον να ξεκαθαρίσουν.

1145 10,19 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 25-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
τον ενημερώνει ότι έλαβε το γράμμα του και είδε ότι είχε λάβει τα χρήματα. Επίσης 



113

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

του αναφέρει ότι, ενώ έπρεπε να είχε πάει στην Αθήνα, δεν μπορεί να φύγει, γιατί πρό-
κειται να γεννήσει η γυναίκα του, γι’ αυτό αν θέλει «στάδιον στρατιωτικόν» πρέπει να 
πάει μόνος του και έτσι όπως έχει δρομολογηθεί το θέμα εύκολα θα το πετύχει. Μην 
ξεχάσει να πάρει κανά ασκί καλό λάδι, μια οκά μετάξι και καμιά κόφα πορτοκάλια για 
το Σούτσο. Του ζητάει να του γράψει αν ήλθαν οι σταυροί κι αν δόθηκε και σ΄αυτόν. 
Επίσης να δώσει στο δάσκαλο, αν έχει ζώο, να του φέρει 20 μπότζες λάδι για φαγί.

1146 10,20 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-02-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη είσπραξης από τον Κ. Σαλβαρά ότι «έλαβε ακόντο του λογαριασμού το 
όσον [του] χρεωστεί ο κύριος Λ. Χρυσικάκης δραχμάς εκατό και λεπτά εξήντα τέσσε-
ρα αρ. 100:64 και εις ένδειξιν».

1147 10,21 ΣΠΑΡΤΗ 26-02-1836 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
        ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ
Αποδεικτικό (αρ. 10) του Γενικού Εφόρου της Λακωνίας, Κωνσταντίνου Δηλιγιάννη, 
σύμφωνα με το οποίο ο Α. Σαλβαράς παρέδωσε 2 αποδεικτικά του Ιωάννη Μ. Βλάχου, 
πράκτορος του Φεράλδη, από 26 και 27.6.1834, που αναφέρουν ότι ο προαναφερό-
μενος παρέλαβε λάδι από τους Εμμ. Οικονόμου και Γεώργιο Γιατράκο για λογαριασμό 
του Α. Σαλβαρά. 
Επίσης αναφέρεται ότι ο Α. Σαλβαράς παρέδωσε, σύμφωνα με το κατάστιχο, λάδι 
στον Ιω. Κορφιωτάκη για το Παρόρι και για τα Περιβόλια και στο Δ. Σαλταφέρο για τα 
Περιβόλια. Το έγγραφο φέρει τη σφραγίδα του «ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔ. ΝΟ-
ΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

1148 10,22 ΧΡΥΣΑΦΑ 27-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά (Σπάρ-
τη), στην οποία του αναφέρει ότι μετά τις κλήσεις που έστειλε για το δέκατον του λα-
διού παραπονούνται. Οι Βαρελαίοι λένε αλήθεια ότι το έχουν πληρώσει το 1831, όχι 
όμως και το 1832. Τους παρακαλεί λόγω των συγκεχυμένων καταγραφών να κάνουν 
και αυτοί μια προσπάθεια να τελειώνουν. Το ίδιο και ο Δημήτρης ο Κόντες, πλήρωσε 
το 1831, όχι το 1832. Ζητάει το ασκί και το τουλούμι, από τότε που τους είχε στείλει 
λάδι και 1 τουλούμι να το χωρίσουν, για να τα επιστρέψει. Ρωτάει αν πήραν τα δύο 
κολονάτα, που είχε στείλει με τον Γιωργάκη Ντελπερή. 
Σε υποσημείωση αναφέρεται πως τα βρήκαν με του Βαρελαίους, οι οποίοι πλήρωσαν 
το μισό.

1149 10,23 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 28-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ. Μανέτα (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, με την οποία τον 
ενημερώνει ότι έλαβε το γράμμα του και του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του. Τον 
παρακαλεί να δώσει το εσωκλειόμενο γράμμα στο Θεόδωρο Κουφαργυρόπουλο, ο 
οποίος με τη σειρά του πρέπει να ετοιμάσει τα χρήματα γιατί θα στείλει άνθρωπο να 
τα λάβει.

1150 10,24 ΧΡΥΣΑΦΑ 29-02-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά (Σπάρ-
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τη), στην οποία επανέρχεται στο θέμα των Βαρελαίων. Του στέλνει τα εννέα γρόσια 
που τους είχε αναφέρει. Εξακουλουθεί το θέμα με το Δημήτρη Κόντε, που αρνείται ότι 
χρωστά τη δεύτερη χρονιά, γι’ αυτό ζητά να του πιάσουν το άλογο και ίσως καταφέ-
ρουν να του πάρουν κάτι. Χρωστά 8 οκάδες και κάτι δράμια.

1151 10,25 ΣΠΑΡΤΗ [..]-03-1836  ΔΙΑΤΑΓΗ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ   
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο Γενικός Έφορος Λακωνίας, Κωνστ. Δηλιγιάννης, (Σπάρτη) διαβιβάζει τη Διαταγή 
της επί των Οικονομικών Β. Γραμματείας, προς τον Αντώνιο Σαλβαρά, σε απάντηση 
της αναφοράς του, ότι δεν γίνεται εξαίρεση υπέρ του για την ενοικίαση των εθνικών 
δένδρων, γιατί το 1834 τα βαλανοκόκκιδα για αυτό το χρόνο εξαιρέθηκαν από τις 
άλλες ενοικιάσεις. Το έγγραφο φέρει τη σφραγίδα του «ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔ. 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

1152 10,26 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 03-03-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γ. Καρακατζάνη (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία διαμαρτύρεται διότι πλήρωσαν στον ταμία μόνο 1050 δρχ., με αποτέλεσμα να 
του «βουλώσουν» τις αποθήκες. Τους απειλεί ότι αν δεν πληρώσουν μέχρι το Σάββα-
το, θα διαμαρτυρηθεί εναντίον τους για τις ζημιές. Παραπονείται διότι δεν ήλπιζε να 
πάθει από αυτούς έπειτα από τόση φιλία. 
Στην πίσω όψη η σημείωση: «Γράμμα Καρακατζάνη διά όσα χρήματα έλαβε ο Απο-
στόλης Βρουλιώτης από Περιβόλια».

1153 10,27 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 03-03-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ. Μανέτα (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
αναφέρει ότι στέλνει τον Κωνσταντή, ένα δικό του άνθρωπο, με επιστολή για τα χρή-
ματα του αλμπάνη, Θεοδώρου Κυριακόπουλου, 325 δραχμές, και τους παρακαλεί να 
τα εισπράξουν και να τα δώσουν στον άνθρωπό του, επειδή έχει μεγάλη ανάγκη. Τους 
συγχαίρει για το νέο ανηψιό που χθες απέκτησαν.

1154 10,28 ΣΠΑΡΤΗ 16-03-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Συμφωνητικό ανάμεσα στον Νικόλαο Αλεξάκο και τον κουμπάρο του Αντώνη Σαλβα-
ρά. Ο πρώτος πούλησε 20 μέτρα μούστο, που θα τον παραδώσει το Σεπτέμβρη στο 
δεύτερο, αντί 200 δραχμών.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες: Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Κοψομανικάκης και Ηλίας Κουσκούρης.

1155 10,29 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 18-03-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
του ζητάει ένα φορτίο λάδι, καλό και καθαρό, για το σπίτι του γαμπρού του Βασίλη 
[Δημητρακόπουλου]. Τον ενημερώνει ότι θα έφευγε για το Ναύπλιο, αλλά η Αικατερί-
νη είχε πυρετό και αναγκάστηκε να μείνει.
Υπάρχει και σημείωση από το Βασίλη Η. Δημητρακόπουλο, λοχαγό, ο οποίος παρακα-
λεί να είναι το λάδι σαν το προπέρσινο και του εύχεται να ανεβεί στους βαθμούς.



11�

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

1156 10,30 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 19-03-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία παραπονείται, γιατί δεν αποκρίθηκε σε δύο γράμματά του. Του αναθέτει 
να δώσει εσωκλειόμενη επιστολή στον Παχύγιαννη για να τη δώσει στο Σκλαβοχωρί-
τη. Ζητάει σπαράγγια για την Αικατερίνα, που άρχισε να συνέρχεται.

1157 10,31 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-03-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Χ. Αλειφεράκης έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 500 δραχμές χωρίς τόκο, για την 
τρίτη δόση του Παρορίου.

1158 10,32 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-03-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
Ο Κ. Σαλβαράς έλαβε από το Γεωργάκη Μπουντούρη 108 οκάδες και 100 δράμια λάδι 
για το ενοίκιο της μονής Παλαιάς Παναγιάς.

1159 10,33   18.04.1833 - 20.06.1836 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο [προφανώς των Σαλβαραίων] «των όσων κάμνει να λαμβάνω από δια-
φόρους». Αναφέρονται ο ιατρός Αγιανιώτης που χρωστά 5 γαλλικά τάλληρα, όσοι 
χρωστούν από βερεσέδες, σύμφωνα με το δεφτέρι του Καρτερούλη (οι Μαντάς, Καρ-
τερουλαίοι, Σαράντος Μαλτζινιώτης), όσοι χρωστούν από πώληση φύλλων στον Γ. Κο-
ταρά, στον καλατζή Μπαλαμπάνη, στον Αγριανιώτη. Ακόμα χρωστούν οι Κωνσταντής 
Παναγιώταρος Γεωργιτζιάνος, Λιάκος Σουρτζάκος από Δαφνί, Καρές Αναβρυτιώτης. 
Στο μαγαζί από διάφορα είδη (σιτάρι, μαντήλια, παπούτζια, φέσια, γεμενιά, μανδήλια) 
χρωστούν οι Διαμαντάκος καλόγερος από το Παρόρι, Γεώργιος Κοψομανικάκης, Νι-
κολής Αλεξάκος, Σταμάτης Βορδωνιάτης, Εμμανουήλ Μελετόπουλος, Γιωργάκης Πε-
ριστέρας, Αναγνώστης Κόκκορης, Θανάσης Κατζούρης, Κυριάκος Μπαμπαρούτζος, 
Σταυριανός Πατρινάκος. Επίσης σημειώνεται «Σημειώνω το όσον γέννημα δίδομεν 
απλήρωτον έως τα λάδια»: των Παναγιώτη Καλαματιανού, Θανάση Νίκα Πηγαδιώτη, 
Γεώργη Αρφάνη από Τρύπη, Γληγόρη Στεφανάκου, Στρατήγη Ξέπαππα από Παρόρι, 
Κωνσταντή Σκιαδά, Κωνσταντή Ροδίτη, Θεοδωρή Χρυσικού, Δημητράκη Κουρεμπε-
τζή από Αναβρυτή και Παναγιωτάκη Μορφογένη από Αναβρυτή.

1160 10,34 ΣΠΑΡΤΗ 02-04-1836 ΕΓΓΡΑΦΟ Β. ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Έγγραφο του Προσ. Δικοικητή της 11ης τετραρχίας της Β. Φάλαγγας Σπάρτης, αντι-
συνταγματάρχη Ν. Ιατράκου, προς τον Ανθυπολοχαγό Αντώνη Σαλβαρά, με το οποίο 
τον ενημερώνει ότι ο Βασιλεύς τού απένειμε τον αργυρό σταυρό για την προσφορά 
του στον Ιερό Αγώνα. Θα του σταλούν και τα διπλώματα.

1161 10,35 ΣΠΑΡΤΗ  04-04-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Βασίλειος Βούργαρης από τα Πακωτά του Δήμου Σπάρτης πωλεί στους Κωνσταντί-
νο και Αντώνιο Σαλβαραίους, δέκα κουβέλια μελίσσια αντί 50 δραχμών. Υπογράφουν: 
οι μάρτυρες Εμ. Οικονομόπουλος, Δημήτριος Παπατούρος και Ι.Η. Ηλιόπουλος.

1162 10,36 ΣΠΑΡΤΗ  04-04-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (φφ.2)
Συμφωνητικό του Βασίλη Βούργαρη με τους Κωνσταντίνο και Αντώνιο Σαλβαραίους, 
σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος βάστηξε τα 10 κουβέλια μελίσσια, που τους είχε που-
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λήσει και έβαλε και 9 δικά του για να τα καλλιεργεί όλα μαζί. Το μέλι και το κερί θα τα 
μοιράσουν κατ΄αναλογία και για τον κόπο του θα έχει 10 δραχμές για όλο το χρόνο. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Εμ. Οικονομόπουλος και Ι.Η. Ηλιόπουλος.

1163 10,37 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 04-04-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αναστάση Κορφιωτάκη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά, με 
την οποία εξηγεί ότι δεν έστειλε το ενοίκιο του σπιτιού λόγω των μαθημάτων. Θα 
κάμει λογαριασμό και θα το φροντίσει αμέσως.

1164 10,38 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 18-04-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Βασίλη Η. Δημητρακόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, με 
την οποία τον ενημερώνει ότι χθες αναχώρησε ο «Αναγνώστης» για την Αθήνα. Του 
στέλνει γράμμα από τον «Αναγνώστη» και τον Αναγνώστη Σαραντάκο, ο οποίος ζητά 
να του δώσει ένα φόρτωμα λάδι παστρικό και καλό για το σπίτι του.

1165 10,39   20-04-1836 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ν. Πανταζόπουλου, υπομοίραρχου, προς τον Αντώνη Σαλβαρά, που 
τον παρακαλεί να τον εμπιστευθεί και να δώσει στον Αντώνη Βούλγαρη 30 οκάδες 
στάρι, γιατί στερείται η οικογένειά του, αφού δεν έχει χρήματα.
Στην πίσω όψη: σημείωμα του Α. Σαλβαρά που του απαντά πως δεν τον εμπιστεύ-
εται, αλλά θα του δώσει, αν υποσχεθεί ο Πανταζόπουλος να του το πληρώσει σε 15 
ημέρες.
Νέο σημείωμα του Ν. Πανταζόπουλου ότι βεβαίως και εγγυάται αυτός, αλλά όταν του 
δώσει το σιτάρι, να του πει να θυμηθεί να το πληρώσει και να μην ξεγνιάσει.

1166 10,40 ΣΠΑΡΤΗ 25-04-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Παναγιώτης Σελίμος δανείστηκε από τον Κωνσταντή Σαλβαρά 30 δραχμές που θα 
τις επιστρέψει σε τρεις μήνες .
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Α. Μπαρουξόπουλος και Θεόδωρος Μηλιδώνης.

1167 10,41 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-04-1836 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του καπετάν Ιωάννη Λαζάρου (Μυστράς) προς τον κουμπάρο του, Αντώνη 
Σαλβαρά, στο οποίο τον χαιρετά, γιατί θα φύγει και υπολογίζει να γυρίσει σε 20 ημέ-
ρες. Τον παρακαλεί αν χρειαστεί ο Στέφανος [Σκυλίτζης] «άσπρα» να του τα δώσει, 
όταν πουληθεί το σπαθί, γιατί του άφησε λίγο χαρτζιλίκι. 

1168 10,42 ΣΠΑΡΤΗ 02-05-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Γρηγόρης Στεφανάκος δηλώνει ότι δανείστηκε από τον Κωνσταντή Σαλβαρά 12 
δραχμές, τις οποίες θα τις επιστρέψει στις 15 Ιουλίου.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Ιωάννης και Στάθης Αργυρόπουλος.

1169 10,43 ΣΠΑΡΤΗ 02-05-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Ιω. Κατζάνης έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 26 δραχμές, τις οποίες θα επιστρέψει 
όταν λάβει τους μισθούς του Ιουνίου.
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1170 10,44 ΑΘΗΝΑΙ 04-05-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία τον 
πληροφορεί ότι το δίπλωμά του ως λοχαγός τού έχει σταλεί, όπως έμαθε, και τον πα-
ρακαλεί όταν το λάβει να τον ενημερώσει και για το ύψος του μισθού και την εύνοια 
που εμπεριέχει. Του λέει και χαιρετίσματα από τον κ. Σούτσο.

1171 10,45 ΣΠΑΡΤΗ 09-05-1836 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ. ΠΡΑΞΗ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ (φφ.2)
Ο Δημήτριος Σταυρόπουλος, γεωργός από τη Μαγούλα, δηλώνει, ενώπιον του Πα-
ρέδρου του Ειρηνοδικείου Σπάρτης Π. Αλεξανδράκη, εκπληρούντος και χρέη Συμ-
βολαιογράφου, ότι πωλεί άμπελο στη Σκλαβική με τα εν αυτή ήμερα, 8 ελαιόδενδρα, 
1 άγριο, 3 συκιές, αντί 170 δραχμών, τις οποίες έλαβε αμέσως από τους αγοραστές 
αδελφούς Κωνσταντίνο και Αντώνη Σαλβαραίους. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Γ. Κοψομανικάκης, φαρμακοποιός, Παναγιώτης Σαρσεντά-
κης και Ιωάννης Η. Ηλιόπουλος, έμποροι. 

1172 10,46 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-05-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Κορφιωτάκη (Ναύπλιο) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά, στην οποία 
του αναφέρει ότι έλαβε το νοίκι του σπιτιού τους, 138 δρχ., τις οποίες στέλνει στον 
πατέρα του, από όπου μπορούν να τις λάβουν. Τους υπόσχεται ότι θα κάνει αναλυτικό 
λογαριασμό τον Ιούνιο, που θα κατέβει. Εκεί θα φαίνεται πόσα πήρε και πόσα μέτρη-
σε στο Δήμαρχο, και ό,τι διαφορά έχουν θα τη βρούνε. Προσκυνεί και τον Αντώνη.

1173 10,47 ΑΘΗΝΑΙ 16-05-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τους αδελφούς Κωνσταντίνο και 
Αντώνη Σαλβαραίους (Σπάρτη), στην οποία εύχεται να καταφέρουν να δουλέψουν 
σαν αδέλφια με τα λάδια, δεν πρέπει όμως να ακούγεται το όνομά του για να μην 
έχουν προβλήματα. Τους ενημερώνει ότι ο Δηλιγιάννης τους έκανε αγωγή γιατί κλη-
ρονόμησαν τον «Κωνσταντίνο» και πρέπει να πληρώσουν τα χρωστούμενά του. Τους 
παρηγορεί ότι δεν πρέπει να φοβούνται την αγωγή και τους υπόσχεται ότι θα προ-
σπαθήσει να βρει την αδελφή τους για της δώσει τα χρήματα.

1174 10,48 ΣΠΑΡΤΗ 24-05-1836  ΚΛΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Έγγραφο του Κ. Σαλβαρά προς το εν Σπάρτη Ειρηνοδικείο, με το οποίο κλητεύ-
ει το Δημήτριο Γιάκα, κάτοικο Ζαραφώνας, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου σε 
τρεις ημέρες και ζητά καθαρό λάδι 175 μπότζες σύμφωνα με το ομόλογό του από 
30.11.1835 για τα ενοικιαστικά δικαιώματα. Ζητά να είναι εις βάρος του Γιάκα τα έξο-
δα της δίκης, αλλιώς να του δοθεί το ενοίκιο.

1175 10,49 ΠΕΡΡΑΙΑ [..]-06-1836 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (φφ.2)
Έγγραφο του Δημάρχου Περραίας [Αρικόπουλου] προς τον Α. Σαλβαρά, ενοικιαστή 
του Δήμου Περραίας, στο οποίο τον παρακαλεί να πάει εκεί για να συνεχίσει η εργα-
σία των αλωνιών.

1176 10,50 ΑΘΗΝΑΙ 01-06-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
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οποία τον ενημερώνει ότι πήγε στα Μέγαρα για να «χτυπήσει» τη δημοπρασία των 
προσόδων και όταν πήγε στην Αθήνα, ασθένησε από χολερική νόσο και τώρα μόλις 
αναρρώνει. Τον πληροφορεί ότι ο πεθερός του είναι μαζί του και ότι για τα νέα που 
περιμένει δεν έχει τίποτε, όμως όλοι κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο. Του στέλνει και 
ένα γράμμα για τον Αναγ. Παπαγαλανόπουλο στην Καστανιά.

1177 10,51 ΑΘΗΝΑΙ 01-06-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
του αναγγέλλει τον προβιβασμό του. Του παραγγέλλει να δώσει το κρασί στον Αγρι-
ανιώτη. Του συστήνει να προσέχει τον Κωστή να μη ρεμπελεύει και να του φέρεται 
αυστηρά. Τους ζητάει να βοηθήσουν και για τα προικιά της Δέσποινας γιατί η μητέρα 
της δεν γνωρίζει καλά, μπορεί όμως να βοηθήσει η Αγγελική.

1178 10,52 ΑΘΗΝΑ 08,09-06-1836 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (φφ.2)
Κοινοποίηση του διορισμού (αναβάθμιση) (υπ΄αριθ. 8401 έγγραφο του Διοικητή της 
11ης τετραρχίας της Ελλην. Βασιλ. Φάλαγγος) του Αντώνη Σαλβαρά στη Σπάρτη από 
φαλαγγίτης, σε λοχαγό επιλοχία με μισθό δεκανέα της Φάλαγγας. Ο διορισμός έγινε 
από την «επί του Στρατολογικού Βασιλ. Γραμματείαν της Επικρατείας» με πρόταση 
της εξεταστικής επιτροπής, στις 27.05 / 08.06.1836. 
Υπογράφουν: Χ. Μαλτζ. και διά του Υπουργού, ο Δ/ντής του Γραφείου του Υπουργού, 
Δ. Σούτζος.

1179 10,53 ΖΑΡΑΦΩΝΑ 13-06-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Δημ. Γιάκα (Ζαραφώνα) προς τον Κωνσταντή Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία ενημερώνει ότι πληροφορήθηκε ότι ζητάει 175 μπότζες. Ισχυρίζεται ότι του 
χρωστάει μόνο 20 μπότζες λάδι, σύμφωνα με τους τεσκερέδες του ιδίου. 

1180 10,54 ΣΠΑΡΤΗ 14-06-1836 ΔΙΑΘΗΚΗ (φφ.2)
Διαθήκη του Κωνσταντίνου Σαλβαρά, ο οποίος κλινήρης στην οικία των αδελφών 
υπαγορεύει στο Συμβολαιογραφούντα Ειρηνοδίκη Σπάρτης Σ. Παρθενόπουλο: μετα-
βιβάζει την περιουσία του στον αδελφό του Αντώνιο και του παραγγέλνει να χαρίσει 
σε κάθε μία από τις αδελφές του Παναγιωτίτσα, Κανελίτσα, Άννα από 300 δραχμές της 
κάθε μιας. Σχετικά με τη χρεωστική ομολογία, 2.000 γρόσια, του Αντώνη Σαλβαρά, 
που κρατεί ο γαμβρός του Μήτρος Σαλταφέρος, δηλώνει πως δεν έχει ισχύ, γιατί μπο-
ρεί να αγόρασε στην Κων/πολη σίδερο, που στάλθηκε εδώ με τον ανηψιό του Μαλ-
τζινιώτη, αλλά το εμπόδισε ο ίδιος ο Μήτρος γιατί εφάνη η επανάσταση, τα χρήματα 
όμως του τα έδωσε ο Κων/νος και έχει αποδεικτικό. Ζητάει ακόμη να κάνει ο Αντώ-
νης αυτού και της μητρός 3 συλλείτουργα, να συνεισφέρει στο δημοτικό σχολείο 100 
δραχμές, κι όταν επιδιορθωθεί ο Αη-Σπυρίδωνας να συνεισφέρει για να διαφυλαχθεί 
το όνομά τους ως κτίτορες. Ζητάει από τον Αντώνη να πράξει τα δέοντα.
Μαρτυρούν: οι Ιωάννης Θ. Λεώπουλος, Ιωάννης Κοκκώνης, Δ. Μανουσάκης, Αθανά-
σιος Δημόπουλος.

1181 10,55   16-06-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη ότι ο μακαρίτης Κωνσταντής Σαλβαράς πλήρωσε για τον ενταφιασμό, ημέ-
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ρα Κυριακή 15.06.1836. Υπογράφει: ο εφημέριος αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός.

1182 10,56 ΣΠΑΡΤΗ 17-06-1836 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ (φφ.2)
Πρόχειρο, ανυπόγραφο έγγραφο. Ο Αντώνης Σαλβαράς αποστέλλει στη Νομαρχία 
Λακωνίας, συμμορφούμενος με τις εντολές τους, το πρωτότυπο πωλητήριο έγγραφο 
του Εθνικού Ταμείου, της 03.11.1826 καθώς και ακριβές αντίγραφο αυτού, δυνάμει 
του οποίου έχει Εθνικόν Οίκον και αναφέρει ότι το 1833 «κόπηκε στη γραμμή» και 
γκρεμίστηκε. Έτσι το ξαναέφτιαξε με 2 πατώματα και ξόδεψε 12.000 δρχ. και παίρ-
νει νοίκι από τότε ετησίως 410 δρχ. Ζητά να του επιστραφεί το πρωτότυπο. (πρβλ. 
10,57)

1183 10,57 ΣΠΑΡΤΗ 17-06-1836 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ (φφ.4)
Ο Αντώνης Σαλβαράς αποστέλλει στη Νομαρχία Αργολίδος και Κορινθίας, συμμορ-
φούμενος με τις εντολές τους, το πρωτότυπο πωλητήριο έγγραφο του Εθνικού Τα-
μείου, της 03.11.1826 καθώς και ακριβές αντίγραφο αυτού, δυνάμει του οποίου έχει 
Εθνικόν Οίκον και αναφέρει ότι το 1833 «κόπηκε στη γραμμή» και γκρεμίστηκε. Έτσι 
το ξαναέφτιαξε με 2 πατώματα και ξόδεψε 12.000 δρχ. και παίρνει νοίκι από τότε ετη-
σίως 410 δρχ. Ζητά να του επιστραφεί το πρωτότυπο. 
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο που έγινε στο Ναύπλιο στις 07.07.1836 από το 
Γραμματέα της Διοίκησης Αργολίδας. 
Επισυνάπτεται το πωλητήριο του Εθνικού Ταμείου. Το σπίτι αγόρασαν τα αδέλφια 
Αντώνιος και Κωνσταντίνος αντί 3.360 γροσίων, που τα πλήρωσαν στο Εθνικό Ταμείο 
μετρητά. Υπάρχει και επικύρωση από τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος: Α. Ζαΐμης, 
Δ. Δηληγιάννης, Δ. Τζαμαδός, Π. Μαυρομιχάλης, Α. Μοναρχίδης.
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο, αφού το πρωτότυπο παρεδόθη στο Διοικητήριο 
για να παραπεμφθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

1184 10,58  ΣΠΑΡΤΗ 17-06-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Σημείωμα του Στέφανου Σκυλίτζη (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο 
τον παρακαλεί να δώσει στον επιφέροντα αυτό 50 δραχμές που θα τις επιστρέψει 
μόλις γυρίσει και του ζητά να χρησιμοποιήσει το σημείωμα ως αποδεικτικό.

1185 10,59 ΣΠΑΡΤΗ 22-06-1836 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ (φφ. 17)
Ο Αντώνης Σαλβαράς αποστέλλει στη Νομαρχία Λακωνίας, συμμορφούμενος με τις 
εντολές τους, 12 πωλητήρια έγγραφα εγκτήσεως εθνικών ερειπίων στο Μυστρά και 
Παρόρι, την περίοδο 1831-1832, της Γραμμ. της Οικονομίας και 18 εξοφλημένες ομο-
λογίες (1832-1833), τα μισά πρωτότυπα και τα άλλα μισά αντίγραφα. Θέτει υπ’ όψη τους 
ότι: το ένα οικοδομήθηκε εις Αϊβαλιώτικο ελαιοτριβείο το 1834, 4.000 δρχ. (120 δρχ. 
νοίκι ετησίως), το άλλο αγοράσθηκε πρώτα από τον Σ. Βούρβαχη και μεταπωλήθηκε 
στον Αντώνη, το άλλο το επισκεύασε, 2.000 δρχ. (200 δρχ. νοίκι ετησίως από το 1835), 
το άλλο επισκευάστηκε με 600 δρχ. (200 δρχ. νοίκι ετησίως από το 1832), το άλλο 3.500 
δρχ. (520 δρχ. νοίκι ετησίως από το 1832). Επισυνάπτει τα πωλητήρια εις διπλούν.

1186 10,60 ΣΠΑΡΤΗ 01-07-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Ν. Λαμπίκης Καρατζάς βεβαιώνει ότι ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε 5.066 γρόσια 
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και 27 για τις προσόδους του 1832 των χωριών Καστρίου και Καστανιάς, που περά-
σθηκαν στο λογαριασμό του χρέους του Ηλία Φασουλόπουλου.

1187 10,61 ΑΘΗΝΑΙ 09-07-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία παραπονείται πως έχει καιρό να πάρει γράμμα του. Παρατηρεί πως αν η σιωπή 
του οφείλεται στη λύπη του για τον αδελφό του δεν κάνει καλά. Τον ρωτά για τα λάδια 
και τις τιμές και τον παρακαλεί να του γράψει τι γίνεται μετά το θάνατο του αδερφού 
του. Σε υποσημείωση ρωτά αν έλαβε την «τζακονέτα» για την Αγγελικού. Ο αδελφός 
του Ιωάννης στέλνει χαιρετίσματα.

1188 10,62 ΣΠΑΡΤΗ 10-07-1836 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ (φφ.2)
Ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Σπάρτης, Κ.Π. Γουλιμής, επιστρέφει τη μήνυση του Αντώ-
νη Σαλβαρά εναντίον των Σ. Γιαννακοπούλου και Σ. Καραμανλή για να τη χειριστεί 
μόνος του, κάνοντας χρήση του άρθρου 280 Κ.Π. της Ποινικής Δικονομίας.

1189 10,63 ΣΠΑΡΤΗ 18-07-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ 
Ο Α. Σαλβαράς σημειώνει ότι ο Γεωργάκης Μπουτουράκης του χρωστά 175 μπότζες 
λάδι. 

1190 10,64 ΑΘΗΝΑΙ 20-07-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία τον παρηγορεί για τη στενοχώρια του σύμφωνα με αυτά που του έγραψε ο 
Αντώνης. Στην αδελφή του Παναγιωτίτζα έδωσε 100 δρχ. και πήρε «χαρτί» και καλά 
έκανε γιατί την ελυπείτο πολύ. Του έχει και μία συναλλαγματική να πληρώσει μετά 
από 2 ημέρες 538,67 δρχ. για τον διορισμό του Εμμανουήλ Μεσθενέα. Παραδέχεται 
ότι έγιναν περιττά έξοδα για την υπόθεσή του, αλλά αλλιώς δεν γινόταν. Του ζητάει 
να λογαριάσει πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν για την υπόθεσή του, πόσα για την αδελφή 
του και πόσα για την τζακονέτα και θα τα βρούνε αργότερα. Συστήνει να κάνουν υπο-
μονή για το φόρεμα της Αγγελικής και για την τιμή του λαδιού. Τον ενημερώνει από 
πότε θα πληρώνεται και ότι η επιτροπή επικύρωσε πολύ λίγα, 538,67 δρχ.

1191 10,65 ΣΠΑΡΤΗ 31-07-1836 ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (φφ.2)
Ενώπιον του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Σπάρτης Σ. Παρθενόπουλου συντά-
χθηκε συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την οποία ο Νικόλαος Αλεξάκος δανεί-
σθηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 330 δραχμές, τις οποίες θα επιστρέψει την 01.08.1836, 
χωρίς τόκο, με υποθήκη ένα ρακοκάζανο 30 οκάδων και τρία κρασοβάγενα.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Ηλίας Καρτερούλης και Παναγιώτης Σαρσεντάκης.

1192 10,66   03.08 - 01.10.1836 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Καταγραφή από τον ανηψιό του Αντώνη Σαλβαρά των εξόδων που κάνει ο θείος του: 
ελιές, τριχιές, σκόρδα, λεμόνια, συκώτι, ζάχαρη, σαπούνι τρίμματα, τζαρούχια, καφέ 
κοπανισμένο, σταφύλια, ρακί, σαρδέλες, μαντήλι, ψάρι, ρετζίνι, χαρτί, μανέστρα, μπά-
μιες, κολοκυθάκια, τομάτες, μαϊντανό, αγώγια, μούστο, κρασί, ταμπακέρα κ.λπ.



121

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

1193 10,67 ΣΠΑΡΤΗ [..]-08-1836 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (φφ.2)
Σχέδιο εγγράφου των νεοφωτίστων κατοίκων της Καστανιάς, «τέκνα του ποτέ Οθω-
μανού κατοίκου των Περιβολίων», οι οποίοι, έχοντας τα χαρακτηριστικά του Β. Δια-
τάγματος 29.06 / 10.05.1836, υποβάλλουν, προς τη Γραμματεία επί των Οικονομικών 
της Επικρατείας, αποδεικτικά για χρήση της παραγ. 7 του Διατάγματος. Με το ένα 
δηλώνονται τα ακίνητα κτήματά τους στο Δήμο Πελλάνης (Γεωργίτσιον) από τη Γραμ-
ματεία, με το δεύτερο ο Δήμαρχος δηλώνει τη διαμονή τους και με το τρίτο το πότε 
δέχθηκαν το Ιερό Βάπτισμα. Παρακαλούν να τους περιθάλψουν για να επιβιώσουν.

1194 10,68 ΣΠΑΡΤΗ 01-08-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Αντώνιος Χ’’Παναγιώτης έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 16 γρόσια μπισίρικα, μισό 
πολίτικο, τρία δεκαεννιάρια, δύο μεχμουτζέδες, ένα μεταλλίκι, ένα μονόγροσο για να 
αγοράσει «σιτζατέδες».

1195 10,69 ΣΠΑΡΤΗ 01-08-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Νικόλαος Αλεξάκος νοίκιασε το ρακοκάζανο, που έχει ενέχυρο ο Αντώνης Σαλβα-
ράς, αντί 20 δρχ. για ένα έτος. Τα χρήματα θα πληρωθούν στις 20 του Δεκέμβρη. 

1196 10,70 ΑΘΗΝΑΙ 03-08-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία αναφέρεται σε υπόθεσή του που χρειάζεται όμως συμβολαιογραφική πράξη 
με μάρτυρες και σχετική αναφορά και θα δει τι μπορεί να κάνει. Ζητά πληροφορίες 
για την τιμή του λαδιού.

1197 10,71 ΣΠΑΡΤΗ 04-08-1836 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (φφ.4)
Συμβολαιογραφική πράξη ενώπιον του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Σπάρτης 
Σ. Παρθενόπουλου, στην οποία ο Αντώνης Σαλβαράς, κτηματίας, κάτοικος Σπάρτης 
και οι αδελφοί Παναγιώτης και Γρηγόρης Συκιωτάκια, γεωργοί, κάτοικοι Παρορίου, 
ομολόγησαν ότι συμφώνησαν τα εξής: ο Σαλβαράς τούς πούλησε το υπ’ αριθ. 10 σπίτι 
του Μολά Χαλήλ Τσιριμπασάκη (δυνάμει του πωλητηρίου της Γραμματείας της Οικο-
νομίας που επισυνάπτεται), αντί 900 δρχ. υποσχόμενος να τους αποζημιώσει αν ποτέ 
τους ενοχλήσει η Κυβέρνηση. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Βασίλης Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Μακελαράκης.
[Το έγγραφο αυτό καθώς και το συνεχόμενο επόμενο σώζονται σε δύο αντίγραφα. 
Όμως στο ένα αντίγραφο παραλείπεται η πρόταση περί σχετικής αποζημίωσης].
Περιέχεται και το έγγραφο της Γραμματείας επί της Οικονομίας που κατακυρώνει με 
δημοπρασία στις 04-10-1832 το ανωτέρω σπίτι στους Αφούς Σαλβαρά για 1.210 φοί-
νικες, με δόσεις. Υπογράφει: Α. Μαυροκορδάτος, Γραμματεύς. 
[Το έγγραφο αυτό όπως και το προηγούμενο σώζεται σε 2 αντίγραφα. Στο ένα αντί-
γραφο λείπει η συμπλήρωση των ορίων του περιθωρίου της σελ. 1].

1198 10,72   16.08.1836 - 05.10.1836 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Τα όσα καρφιά παίρνει ο θείος μου (Αντώνης Σαλβαράς) εις το μαγαζί της θείας μου»: 
γαζετιάρικα, μαλτιάρικα, σουλτιάρικα, διπλά.
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1199 10,73 ΣΠΑΡΤΗ 19-08-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο εισπράκτωρ Α. Κορφιωτάκης εισέπραξε από τον Αντώνη Σαλβαρά τον επιτόπιο 
πόρο των πέντε εργαστηρίων του για το 1833, 1834 και 1835 και ενός ελαιοτριβείου 
για το 1833 και 1835, δηλαδή σύνολο δρχ. 144,50.

1200 10,74   28-08-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Ο Μαστρογιαννάκης Αλεξάκης, πισινοχωρίτης, πήρε 50 οκάδες αλεστικά από τον 
Αντώνη Σαλβαρά και θα τα πληρώσει από τον ερχόμενο Ιανουάριο προς 15 λεπτά 
την οκά, δηλ. 7 δρχ. και 50 λεπτά.

1201 10,75 ΑΘΗΝΑΙ 29-08-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία παραπονείται ότι δεν είδε γράμμα, ούτε συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τον ενη-
μερώνει ότι η αδελφή του (Παναγιωτίτσα) δεν θέλησε να πάρει τις 200 δρχ., λέγοντας 
ότι δεν θέλει να πάρει από το μερίδιο του αδελφού της, αλλά είπε να της στείλει χρή-
ματα. Τον συμβουλεύει να φροντίσει για το λάδι να πουληθεί. 

1202 10,76  01-09-1836  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Α. Σαλβαράς νοίκιασε το εργαστήρι του, του Μαχμούτμπεη, στους Δημήτριο Χρυ-
σικάκη και Μαστροστάθη Τεριζή για ένα χρόνο αντί 300 δρχ., ανά 25 δρχ. το μήνα, και 
ζητάει να τον ειδοποιήσουν, αν θα κρατήσουν το μαγαζί, τρεις μήνες πριν.

1203 10,77 ΣΠΑΡΤΗ 02-09-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Παναγιώτης Κόντος, αγριανιώτης, δανείστηκε από τον Α. Σαλβαρά 53 δρχ., χωρίς 
τόκο, τις οποίες θα επιστρέψει σε τριάντα μία ημέρες. Ορίζεται εγγυητής ο Σωτήρος 
Ζαχαρόπουλος.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Ιω. Ζαχαρόπουλος και Αναγ. Σιρμόπουλος. 

1204 10,78 ΣΠΑΡΤΗ 03-09-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος, καλαντζής, πήρε δάνειο από τον Α. Σαλβαρά 48 δρχ., τις 
οποίες θα επιστρέψει σε τριάντα μία ημέρες.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Μαστροστάθης Καζαντζής, Γιάννης Κωστόπουλος και Κων-
σταντής Παναγιωτόπουλος.

1205 10,79 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-09-[1836] ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
παραπονείται που δεν του γράφει. Τον ενημερώνει ότι η Παναγιωτίτζα δεν θέλει να 
πάρει 200 δρχ. για να δώσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στέλνει γράμμα να πα-
ραδοθεί στα χέρια του πεθερού του. Ζητά ενημέρωση για το λάδι και τον ελαιώνα. 
Περιμένει να του γράψει στην Τρίπολη.

1206 10,80 ΔΟΥΡΑΛΗ 17-19-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του ιερέως Παναγιώτη Μυλωνάκου (Δουραλή) προς τον Α. Σαλβαρά 
(Σπάρτη), με την οποία τον παρακαλεί να ενεργήσει προς το δικηγόρο Α. Βώβο 
για να τον υποστηρίξει στο δικαστήριο. Του ζητάει να στείλει κλήση στον αντίδικο 
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το γρηγορότερο. Ζητά να προσφέρει στο σύγγαμβρό του Παύλο Στεφανάκο τους 
ασπασμούς του.

1207 10,81   21-09-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ. 2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας προς τον αδελφό της Α. Σαλβαρά, στην 
οποία του γράφει, απελπισμένη και συγχυσμένη, να πάει στον Κοκονάκο να βάλει 3 
μαρτύρους και να πάρει 600 γρόσια. Κυρίως παραπονείται για οικονομικά προβλήμα-
τα, δηλώνει ότι αρνήθηκε τις 200 δρχ. του Ζαφειρόπουλου. Αναφέρει παράπονα για 
τον Πετιμεζά, που έλεγε τα οικογενειακά τους στο καφενείο, και για αυτόν που δεν τις 
έχει σε εκτίμηση.

1208 10,82   24-09-1836 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Μαστροκωνσταντή Μυτιληναίου προς τον Α. Σαλβαρά, να του στείλει 
40 δρχ. και να κόψει το δέντρο την Κυριακή και να του στείλει τα κούτσουρα. Του 
υποδεικνύει να μην ξεχαστεί.

1209 10,83   01-10-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Α. Σαλβαράς ενοικιάζει το εργαστήριο της αδελφής του Άννας, «στο γιοφυράκι», 
στον Παναγιώτη Θ. Μακελαράκη για 23 μήνες, από 01.10.1836 έως 01.09.1838, αντί 
345 δρχ. (15 δρχ. κάθε μήνα). Δηλώνεται ακόμη ότι ο Π. Μακελαράκης οφείλει να φτι-
άξει το πάτωμα του εργαστηρίου μόνος του και να μη βγάλει τις τάβλες όταν φύγει. 
Ό,τι άλλο θέλει να φτιάξει (μεσοχωρίσματα, πατωματάκια κ.λπ.) μπορεί να τα πάρει 
όταν φύγει ή αν συμφωνήσουν με τον Α. Σαλβαρά, να του τα πληρώσει και να μεί-
νουν.

1210 10,84 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 02-10-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία παραπονείται ότι δύο μήνες τώρα δεν του έχει στείλει γράμμα. Παρακαλεί να 
τον ενημερώσει αν πούλησε το λάδι του και προς πόσα την οκά ή την μπότζα και αν 
δεν το πούλησε όλο, να προσπαθήσει, γιατί έχει ανάγκη για σπίτι και χρειάζεται χρή-
ματα. Τον συμβουλεύει να μην μπει στη διαδικασία της τριακονταετούς ενοικίασης 
και να μην μπλέξει, γιατί είναι επικίνδυνο. Τον προτρέπει να του γράφει για την υγεία 
του και το εσωκλειόμενο να το δώσει στον πεθερό του [Α. Τζωρτζάκη]. (πρβλ. 10,85)

1211 10,85 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 02-10-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Πρόκειται για την προηγουμένως αναφερόμενη εσωκλειόμενη επιστολή του Α. Ζα-
φειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον πεθερό του, Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Σπάρτη ή Κα-
στανιά), στην οποία τον πληροφορεί ότι έλαβε την επιστολή του και επειδή γνωρίζει 
την ανησυχία του για το ταξίδι του Γεωργίου, του στέλνει γραφή του από το Καστρί 
απέναντι από την Ύδρα και τον πληροφορεί ότι έφθασαν καλά και έγκαιρα για το 
σκοπό του ταξιδίου τους, παρά τους ανέμους. Επειδή δεν έχει άλλη πληροφόρηση, 
τον παρακαλεί να του πει τι γίνεται με τα λάδια του και τις πολυετείς ενοικιάσεις.

1212 10,86 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 21-10-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Ναύπλιο) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
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τον ενημερώνει ότι έλαβε το γράμμα του από 11 Οκτωβρίου 1836 και δεν παρέλειψε 
να εξετάσει πότε τελειώνει η διορία των ενοικιαστών της οικίας του. Ο «Λουκαντιέ-
ρης» του έδειξε το συμφωνητικό με τον Αναστ. Κορφιωτάκη για ένα χρόνο, αντί 444 
δρχ., τις οποίες και πλήρωσε. Η διορία του τελειώνει στις 05.12.1836 και ισχυρίζεται 
ότι ο προηγούμενος ενοικιαστής βγήκε στις 15 Φεβρουαρίου. Τον προτρέπει να ρω-
τήσει τον Κορφιωτάκη. Ακόμη τον πληροφορεί ότι ο Χρήστος Χαραλάμπου έχει το 
εργαστήριο και η διορία του τελειώνει στις 15.12.1836, δεν του έδειξε συμφωνητικό, 
γιατί είπε το έχασε, και το είχε αντί 96 δραχμών το χρόνο, τα μισά έδωσε στον Κορ-
φιωτάκη, τα άλλα μισά στο Δήμαρχο κατά διαταγή του Κορφιωτάκη. Για τις φανέλλες 
που του έγραψαν ζητάει περισσότερα στοιχεία και θα τις στείλει. Σε υποσημείωση 
του αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Κορφιωτάκη ο λοκαντιέρης θα βαστήξει το σπίτι 
και ζητά να το επιβεβαιώσει. 

1213 10,87 ΣΠΑΡΤΗ 01-04.11.1836  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (φφ.3)
Γραμμάτιο Παραλαβής (αρ. 174) των παραδοθέντων στο Ταμείο Λακεδαίμονος, 
4.912,50 δρχ. Πρόκειται για το λογαριασμό της Α΄ δόσης χρέους του ενοικίου της δη-
μοσίου προσόδου του Ελαιώνος της Λακεδαίμονος. Πληρώθηκε από τον Δ. Παπαγι-
ώργη μέσω του εγγυητή του Α. Σαλβαρά. Ταμίας ο Ν. Κορφιωτάκης.

1214 10,88 ΣΠΑΡΤΗ 01-11-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Σπάρτη) προς το γαμπρό του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ενημερώνει ότι πήγε στη Γοδένα και ρώτησε για το δικαίωμα των 
ενοικιασθέντων χωραφιών και κάποιος του είπε τι είχαν συνεννοηθεί και τους ειδο-
ποιεί να μη φτάσουν σε διενέξεις, αλλά να αφήσουν το δικαίωμα αυτό ανεπηρέαστο. 
Ακόμη τους ζητάει να του φέρουν 9 οκάδες φασόλια που θα τα πάρει από το σπίτι 
τους. Ρωτάει και για τα λάδια και αυτός θα τον ενημερώσει για τις ελιές της Καστανιάς 
και των Περιβολίων, μόλις ανταμώσουν.

1215 10,89 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 03-11-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία εξακολουθεί να παραπονείται ότι δεν του γράφει. Του στέλνει λογαριασμό του 
λαδιού της περιόδου 1835-1836. Του ζητάει ενημέρωση για το λάδι. Τον ενημερώνει 
ότι ο Ι. Κορφιωτάκης τον ειδοποίησε ότι το 1/4 του ελαιώνα πέρασε στον Τζούχλο αντί 
58.850 δρχ. και ότι στο δέκατο από αυτά ενέχονται ο Ι. Κορφιωτάκης, ο Α. Σαλβαράς, 
ο Α. Τζωρτζάκης και ο Α. Ζαφειρόπουλος.

1216 10,90 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-11-1836 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Γιαννάκης Ρέμπελος δηλώνει ότι πληρώθηκε από τον καπετάν Αντώνη Σαλβαρά για 
100 μπότζες λάδι και υπόσχεται να του τις φέρει μέχρι τον Ιανουάριο. Για ασφάλεια 
ορίζει εγγυητή τον Αναγνώστη Μανιατάκο. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Β. Πουλάκος και Α. Παπακοντουλόπουλος.

1217 10,91 ΣΠΑΡΤΗ 10-11-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Γεώργιος Αρφάνης δανείστηκε από τον Α. Σαλβαρά 63 δραχμές, άνευ τόκου, και θα 
τις επιστρέψει σε 2 μήνες. Βάζει ενέχυρο «τα όσα γεντίκια έχω στο μαγαζί καζάνιον, 
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παλάτζα και μία μπόμπα».
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Αναγ. Συρμόπουλος και Δημήτριος Γιαννακόπουλος.

1218 10,92 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11-11-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
τον ρωτά για την υγεία του Περικλή. Ζητά από την Αγγελική να στείλει τα «φορτζέρια 
τους» για να τακτοποιήσουν τα ρούχα της Δέσποινας και να ζητήσει από το Σπηθάκη 
ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Παρακαλεί αν μπορεί να πάει ο Κωστής.

1219 10,93 ΣΠΑΡΤΗ 13-11-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Μαστροκωνσταντής Τζαβάρας Αϊβαλιώτης συμφώνησε με τον Αντώνη Σαλβαρά 
να δουλέψει στο λιοτρίβι του και να παίρνει το μισό μερίδιο από όλη την ποσότητα 
και αν γίνει κλοπή να πρέπει να αποζημιώσει τον κάθε νοικοκύρη. Έλαβε τρία φράγκα 
και 3 δραχμές.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Π. Σαρσεντάκης και Ιωάννης Σταυρόπουλος. 
Έγραψε: ο Ηλίας Καρτερούλης.

1220 10,94 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 13-11-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
τον ενημερώνει ότι πήρε το γράμμα του από 08.11.1836. Συμφωνεί που πούλησε το 
λάδι, όμως το λογαριασμό πρέπει τώρα να τον κάνει αυτός, που ξέρει πόσο αγόρασε 
και πόσο πούλησε. Τον πληροφορεί ότι για το δέκατο του ελαιώνος, που νοίκιασαν, 
αντί 58.850 δρχ., το τέταρτον που είναι ο Κορφιωτάκης, ο Σαλβαράς, ο Α. Τζωρτζάκης 
και αυτός για τον γαμπρό του κάνει 14.712,50, του γαμπρού του 3.903 δρχ., από αυτά 
θα πρέπει να μετρήσει την πρώτη δόση στον Κορφιωτάκη και να παραλάβει το λάδι. 
Εύχεται να μην είχε δουλειά και θα πήγαινε να τον βοηθάει. Για την αδελφή του έγρα-
ψε στο Γιαννακό. Ζητάει νέα για την υγεία του Περικλή. 

1221 10,95 ΣΠΑΡΤΗ 02 -01-1836 ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥ (φφ.2)
Οι Γεωργάκης Μακρής και Αντώνης Νικολόπουλος υπόσχονται να δώσουν το λάδι 
του Θεολόγου και της Ποταμιάς και των Αγίων Τεσσαράκοντα στις αποθήκες του Μα-
νώλη Τζούχλου, 1.045 μπότζες. Γι’ αυτό και έδωσαν το έγγραφο στο Σωτήρο Ζαχαρό-
πουλο. (Χαρτί με χαρτόσημο 25 λεπτών)
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Παναγιώτης Κόντος και Νικολής Ξανθόπουλος.
Στο άνω μέρος υπάρχει σημείωση ότι ο Κωνσταντής Μπόρτζος και Παναγιώτης χρω-
στούν στον Κωνσταντή 143,18 γρόσια για εξόφληση της ομολογίας. 
Γράφει: ο Γεώργιος Κόντος, μάρτυς: ο Γεώργιος [Στρίφας].

1222 10,96 ΑΘΗΝΑΙ 24-11-1836 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφικό έγγραφο Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Πιτάρη (Αιόλου): Η Πανα-
γιωτίτζα Σαλβαρίτζα κάτοικος Αθηνών ορίζει πληρεξούσιο τον αδελφό της Αντώνη 
Σαλβαρά να πάρει από τον Αναγνώστη Κοκονάκο τους τόκους των 2 ετών των 2.000 
γροσίων της, δηλ. 384 δραχμές. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Ιωάννης Παριαβίτης και Πάνος Φιτλείρας.
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1223 10,97 ΑΘΗΝΑΙ 25-11-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι του στέλνει πληρεξούσιο να πάρει τη διαφορά 
από τις 2.000 γρόσια και άμα τα πάρει να της τα στείλει γιατί χρωστά 600 δρχ. Ορκί-
ζεται στη ζωή του Περικλή. Ρωτάει για την υγεία της αδελφής τους, της Άννας, για την 
οποία συμβουλεύτηκε γιατρό. Τον πληροφορεί ότι στις 10 του μηνός καταδικάστηκε 
ο άντρας της για την εξασφάλιση της προίκας και θα λαμβάνει και το μισθό του.

1224 10,98 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 27-11-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία του λέει πόσο λυπάται που δεν μπόρεσε να πάει να τους δει. Η Αικατερίνη 
όμως του είπε ότι όλοι είναι καλά. Περιμένει να τον ενημερώσει για την ενοχή του 
γαμπρού του Βασίλη [Η. Δημητρακόπουλου]. Ο Βασίλης ζητάει, αν λάβουν ενοχή ο 
Αντώνης και ο αδελφός Νικολός [Κορφιωτάκης] στον ποιμνιακό φόρο της Σπάρτης 
και Μονεμβασιάς, να υπολογίσουν και κείνον, γιατί στη Μονεμβασιά έχει πολλά πρό-
βατα και συμφέρει.

1225 10,99 ΣΠΑΡΤΗ 28-11-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (φφ.2)
Συμβολαιογραφικό έγγραφο του Σ. Παρθενόπουλου, Συμβολαιογραφούντος Ειρηνο-
δίκου, στο οποίο οι Α. Σαλβαράς, κάτοικος και κτηματίας Σπάρτης, και Γεώργιος Μ. 
Κρασόπουλος, έμπορος και πάροικος Σπάρτης, συνιστούν «συντροφία».
Ο Α. Σαλβαράς βάζει 3.000 δρχ. κεφάλαιο χωρίς τόκο και το εργαστήρι στην πόλη 
χωρίς νοίκι, όπου θα μένει ο σύντροφός του.
Ο Γεώργιος Μ. Κρασόπουλος θα δουλέψει το μαγαζί για ένα έτος και μετά θα γίνει 
ακριβής λογαριασμός. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Δ.Κ. Ταμπακόπουλος, Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, έμποροι 
και πάροικοι Σπάρτης.

1226 10,100 ΤΡΥΠΗ 03-12-1836 ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο Δ. Μπαμπαγιάννος εγγυάται στον Α. Σαλβαρά για την ομολογία του Μιχάλη Κρεβ-
βατά, για το λάδι.

1227 10,101 ΣΠΑΡΤΗ 03-12-1836 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Γραμμάτιο παραλαβής (αρ. 300) των παραδοθέντων στο Ταμείο Λακεδαίμονος 2.000 
δραχμών για το λογαριασμό υπολοίπου χρέους εγγείου φόρου ελαιών Λακεδαίμο-
νος. Πληρώθηκαν για το Δ. Παπαγεωργίου από τον Α. Σαλβαρά.
Υπογράφουν: Ο Ταμίας Ν. Κορφιωτάκης και ο Διοικητής Α. Πεταλάς

1228 10,102 ΣΠΑΡΤΗ 03-12-1836 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Γραμμάτιο παραλαβής (αρ. 301) των παραδοθέντων στο Ταμείο Λακεδαίμονος 
1.483,34 δραχμών για το λογαριασμό υπολοίπου χρέους εθνικών ελαιώνων Λακεδαί-
μονος. Πληρώθηκαν για το Δ. Μίχα από τον Α. Σαλβαρά.
Υπογράφουν: Ο Ταμίας Ν. Κορφιωτάκης και ο Διοικητής Α. Πεταλάς
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1229 10,103 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 07-12-1836 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εντολή (Ναύπλιο) με χαρτόσημο 25 λεπτών, του Ιωάννη Ραβδά προς τον Αναστάσιο 
Κορφιωτάκη (Μυστράς), να πληρώσει σε διαταγή του Κωνσταντίνου Αθ. Ιατρού, μετά 
από πέντε ημέρες, 210 αργυρές δραχμές και πληρώνοντάς τες έχει ξοφλήσει. 

1230 10,104 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 10-12-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Βασίλη Η. Δημητρακόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία διαμαρτύρεται γιατί δεν τους έγραψε για την «πολυθρύλητον 
υπόθεσιν του ποιμενικού φόρου της επαρχίας». Ελπίζει να μην πρόκειται για απάτη, 
όπως άλλα. Τον υποπτεύεται όμως και ζητά να μάθει. 

1231 10,105 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 11-12-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Κ. [Μαντά] (Τρίπολις) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
εσωκλείει 2 γράμματα αβούλωτα, ένα για τον Ανδρίκο Παπαθεοδωρόπουλο και ένα 
για το Θεοδωρή Αργυρόπουλο, να τα διαβάσει και να τα βουλώσει μετά. Τους ζητάει 
2 φορτώματα λάδι. (Πρώτα να ρωτήσει το Θοδωρή και μετά τον Ανδρίκο και όποιος 
έχει πρώτος.) 

1232 10,106 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 15-10-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), με την 
οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε το δικό του από 12.10.1836, είδε τα του λαδιού, επι-
θυμεί και αυτός να ανταμώσουν, αλλά δεν μπορεί να πάρει άδεια από την υπηρεσία. 
Γι’ αυτό προτείνει να πάει ο Αντώνης εκεί.

1233 10,107 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-12-1836 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ο Γεώργιος Μ. Κρασόπουλος ομολογεί ότι σε 15 ημέρες θα πληρώσει στον Α. Σαλβα-
ρά 200 δραχμές, που δανείζεται.

1234 10,108 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 27-12-1836 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) στον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο του 
ζητάει, ως χάρη, να δώσει στους ανθρώπους του κάποια από τα κιούπια που έχει, για 
να τακτοποιήσει το λάδι.

1235 10,109 ΑΘΗΝΑΙ 31-12-1836 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Ιω. Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), με την 
οποία του λέει να πληρώσει στον Αναγνώστη Βραχνό, κάτοικο χωρίου Βουτιάνων, 
σε δύο ημέρες από τότε που θα λάβει την επιστολή, 202 δραχμές, τις οποίες πλήρω-
σε στην αδελφή τους, Παναγιωτίτζα, που τις είχε πάρει από τον Σεβασμιώτατο Άγιο 
Βρεσθένων.

1236 10,110   1836-1837 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
«Λογαριασμός ελαιώνος εγγείου φόρου του δήμου Φάριδος Βρυσεών Καστορίου και 
Πελλάνης σύναξης – εκπιπτομένων των εξόδων και επιστασιών και χονδρών». 
Αναφέρονται και αναλυτικά τα ονόματα όσων πρέπει να δώσει ο Αντώνης [Σαλβα-
ράς]: Καλομοίρη, Μπαλιώτη, Μελετόπουλου, Οικονομόπουλου, Κορφιωτάκη κ.λπ. και 
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να λάβει: το υπενοίκιο του Δήμου Σπάρτης, το ήμισυ Τρύπης και Βάρσοβας, της Χρύ-
σαφας, του Δήμου Καστορίου και Πελλάνης.

1237 11,01 ΑΘΗΝΑ 02-01-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτσας (Αθήνα) προς τον αδελφό της, Αντώνη 
Σαλβαρά, στην οποία παραπονείται για το ότι δεν έχει χρήματα και του ζητάει από τα 
δικά της. Αναφέρει πως ήθελε να στείλει της νύφης της μια ομπρελίτσα και γιατρικό, 
αλλά ο Κοψομανικάκης έφυγε κρυφά μες στη νύχτα και δεν πρόλαβε. Ούτε για γράμ-
ματα έχει πια χρήματα, και δεν μπορεί τη νηστεία.

1238 11,02 ΣΠΑΡΤΗ 02-01-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ο Ιωάννης Κρητικός, κλητήρ του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, επέδωσε την υπ’ αριθ. 452 
απόφαση του Ειρηνοδικείου στο Δημήτρη Μποΐνη από το Βαρσινίκο, κατά παραγ-
γελία του Αντώνη Σαλβαρά. Υπογράφει: ο παραλαβών Δημητράκης Μποΐνης και ο 
Διαμαντής Μποϊνάκος.

1239 11,03 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 20-01-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον ενημερώνει ότι του έχει γράψει 2 γράμματα για την κατάσταση της οικίας 
του, αλλά δεν πήρε απάντηση, όπως δεν πήρε απάντηση και για τη συναλλαγματική 
του Αναστάση Κορφιωτάκη (210 δρχ.). Τον συμβουλεύει να γράψει σε άλλο φίλο του 
για την επιτήρηση της οικίας του, γιατί αυτός πάει στην Αθήνα και θα του στείλει σύ-
ντομα το λογαριασμό των ενοικίων, που μέχρι τώρα έχει εισπράξει.

1240 11,04 ΣΠΑΡΤΗ 28-01-1837, 01-02-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.3)
Έξι «αποδείξεις παρουσιάσεως» (αύξ. αριθ. 48-52, 82), σύμφωνα με τις οποίες ο Αντώ-
νης Σαλβαράς, δημότης Σπάρτης, νοίκασε: 1) το υπ’ αριθ. 101 εργαστήρι στο Σταύρο 
Κατσαούνη από 01.01.1836 για επτά μήνες, αντί 33,33 δρχ. κάθε μήνα, 2) το ίδιο εργα-
στήρι στον Γ. Ταμβακόπουλο από 05.08.1836 για ένα έτος, αντί 16,66 δρχ. κάθε μήνα, 
3) το υπ’ αριθ. 106 εργαστήρι στον Αναγνώστη Κοσμόπουλο από 01.01.1836 για ένα 
έτος, αντί 16,66 δρχ. κάθε μήνα, 4) το υπ’ αριθ. 174 εργαστήρι στο Νικόλαο Μπούκλιζα 
από 01.01.1836 για ένα έτος, αντί 16,66 δρχ. κάθε μήνα, 5) το υπ’ αριθ. 224 εργαστήρι 
στο Δημήτριο Χρυσικάκη από 20.09.1836, αντί 15 δρχ. κάθε μήνα. Και 6) εισόδευσε 
κατά το 1836 από το ελαιοτριβείο του 300 δρχ. 
Υπογράφουν: ο ιδιοκτήτης Α. Σαλβαράς και ο Δήμαρχος Εμ. Μελετόπουλος.

1241 11,05 ΣΠΑΡΤΗ 07-02-1837 ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
Σημείωμα (αρ. 144) του αντιπροσώπου του ενοικιαστού του ποιμενικού φόρου Σπάρ-
της Γ.Π. Καμίτζη ότι μετρήθηκαν 342 πρόβατα του Α. Σαλβαρά, το φόρο για τα οποία 
υπόσχεται να πληρώσει την 01.04.1837. Το έγγραφο φέρει σφραγίδα, η οποία έχει 
καταστραφεί. 

1242 11,06 ΣΠΑΡΤΗ 08-02-1837 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ 
Ο επιλοχίας Αντ. Σαλβαράς εξιστορεί γεγονότα, προς το Διοικητή της 11ης τετραρχίας 
Β΄Φάλαγγος, στα οποία παραβρέθηκε και τα οποία άλλιώς περιγράφει ο ανθυπολο-
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χαγός Πέτρος Λιναράς: Δυο στρατιώτες του Λιναρά κτυπούσαν χωρικό για να του πά-
ρουν το φορτίο με τα ξύλα, που αυτός δεν πουλούσε. Ο Σαλβαράς επενέβη με λόγια 
κι απομακρύνθηκε. Εκείνοι συνέχισαν και μάλωσαν τελικά με άλλους πολίτες, που οι 
χωρικοί τούς πήγαιναν τα ξύλα. Επικαλείται τη μαρτυρία των παρευρισκομένων.

1243 11,07 ΒΟΡΔΩΝΙΑ 11-02-1837 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνέταξε ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Σπάρ-
της Σ. Παρθενόπουλος, μετά από πρόσκληση του Γεωργίου Θ. Παχύγιαννη, στη 
Βορδώνια, όπου βρήκε κλινήρη τον Ιωάννη Πιεράκη από τη Σίτζοβα. Του ζήτησε 
να συντάξει την πρόσκληση και διαμαρτύρηση και να τη στείλει στα πρόσωπα που 
εμπλέκονται. Επειδή οι ανηψιές του Κανέλα, Ελένη (ζώσαι), Βασίλω, Γαρουφαλίτζα 
(αποθαμέναι) είναι κόρες και κληρονόμοι του αποθανόντος αδελφού του Γεωργίου 
Πιεράκη, και επειδή δεν έχουν χωρίσει τα κτήματα στη Σίτζοβα και Βορδώνια, και 
επειδή δεν ενδιαφέρθηκαν οι κληρονόμοι γι’ αυτόν και τις εντολές του, προσκαλεί 
τους κληρονόμους να παρευρεθούν στη διανομή των κτημάτων, παρουσία του επι-
τρόπου του Αναγνώστη Κανελλόπουλου, Δημάρχου οπισινών χωρίων. Αν δεν πάνε, 
να ενεργήσει ο επίτροπος να ορισθεί η μερίς του για να κάνει ό,τι θέλει. 
Η συμβολαιογραφική πράξη αποστέλλεται στην Αγγελικούλα Σαλβαρά, στο Μυστρά, 
θυγατέρα, μαζί με την Αικατερίνη στην Τρίπολη, της αποθανούσης Γαρουφαλίτσας.

1244 11,08 ΣΠΑΡΤΗ 13-02-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δύο αποδείξεις πληρωμής (αρ. 19-20), σύμφωνα με τις οποίες ο Ταμίας Λακεδαίμονος 
Ν. Κορφιωτάκης έλαβε από τους Δ. [Παπαγεωργίου] και Α. Σαλβαρά 23,67 δρχ. διά 
λογ. τόκου χρέους εγγείου φόρου ελαιώνος και από τον Δ.Π. Μίχα 21 δρχ. διά λογ. 
τόκου χρέους ελαιώνος επικαρπίας.

1245 11,09 ΣΠΑΡΤΗ 13-02-1837 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο Πληρωμής (αρ. 117) 766,66 δρχ. από τον Δ.Π. Μίχα στον Ταμία Ν. Κορφιω-
τάκη διά λογ. υπολοίπου χρέους ελαιώνος επικαρπίας. Προσαρτάται και παράρτημα 
για θεώρηση του Γραμματίου Παραλαβής.

1246 11,10 ΣΠΑΡΤΗ 13-02-1837 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο Πληρωμής (αρ. 118) 1.634,53 δρχ. από τους Δ. Παπαγεωργίου και Α. Σαλ-
βαρά στον Ταμία Ν. Κορφιωτάκη διά λογ. υπολοίπου χρέους ελαιώνος εγγείου φό-
ρου.

1247 11,11 ΑΘΗΝΑΙ 14-02-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Δημητράκη (εξάδελφου ή ανηψιού του Α. Σαλβαρά) (Αθήνα) προς τον 
Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τον ερωτά για την καλή τους υγεία και για 
την πρόθεσή του έως το καλοκαίρι να πάει να τους γνωρίσει. Τώρα αναχωρεί για Τρι-
έστη. Εκφράζει το παράπονο πως δεν θυμούνται αυτόν και τον πατέρα του, τον Τζαν-
νή. Στέλνει χαιρετισμούς στην εξαδέλφη Μαριγώ.

1248 11,12 ΑΘΗΝΑΙ 16-02-1837  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών (οδός Αιόλου) Κωνστ. Πιτάρης συντάσσει έγγραφο  
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(αρ. 378), στο οποίο η Παναγιωτίτζα Σαλβαρίτζα ομολογεί ότι έλαβε από τον έμπορο 
Αναγνώστη Κοκκώνη και «Διά χειρός Αντωνίου Σαλβαρά, επιτρόπου της…», μέσω 
του Σπύρου Λυμπερόπουλου, 300 δραχμές, που της χρωστούσε από τους τόκους των 
χρημάτων της ο Κοκκώνης. Της χρωστά ακόμη το υπόλοιπο, 84 δραχμές, αφού το 
σύνολο ήταν 384 δρχ.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Γεώργιος Αίσωπος και Αλύπιος Καλογεράς, κτηματικοί, κά-
τοικοι Αθηνών.

1249 11,13 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 16-02-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία διατυπώνει παράπονα, γιατί δεν τον ενημερώνει για το λάδι, την παραγωγή και 
την αποθήκευσή του. Εσωκλείει γράμμα προς τον πεθερό του και του ζητάει να το 
στείλει στην Καστανιά, να μάθει για τον Γεώργιο ότι είναι καλά και να μην ανησυχεί.

1250 11,14 ΑΘΗΝΑΙ 17-02-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον αδελφό της Αντώνη Σαλβα-
ρά (Μυστράς), περί οικονομικών και οικογενειακών θεμάτων. (Το μελάνι στην επιστο-
λή έχει ξεθωριάσει και δεν φαίνεται καλά το κείμενο.)

1251 11,15 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 19-02-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη (Ναύπλιο) προς τον εξάδελφό του, Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς). Τον ενημερώνει για την τιμή των μπαμπακιών στο Άργος, προς 75-80 λε-
πτά η οκά, και προβλέπει άνοδο, για τα στάρια από Ρούμελη (παστρικά όμως), 23 λε-
πτά η οκά, και ότι τα λάδια είναι «ακαταζήτητα». Στέλνει χαιρετίσματα στην εξαδέλφη 
του και τα παιδιά, τον Ηλία Καρτερούλη, τον Αποστολάκο και το Μερκούρη.

1252 11,16 ΣΠΑΡΤΗ 23-02-1837 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο Παραλαβής (αρ. 143) των παραδοθέντων στο Ταμείο 730 δρχ. σε λογαρι-
ασμό της Α΄ δόσεως χρέους ενοικ. τριακονταετούς ελαιώνος εις Λακεδαίμονα από 
τον Αντώνη Σαλβαρά στον Ταμία Ν. Κορφιωτάκη. Επισυνάπτεται παράρτημα προς 
θεώρηση γραμματίου της παραλαβής και Γραμμάτιο (αρ. 25) για το δικαίωμα κήρυ-
κος δρχ. 36,90.

1253 11,17 ΑΘΗΝΑΙ 24-02-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία τον ενημερώνει ότι δάνεισε το Φώτιο Παπασακελλαρίου, συμπολίτη του, 
250 δραχμές, με τη συμφωνία να τα πληρώσει στο Σαλβαρά. Του στέλνει συναλλαγ-
ματική σε βάρος του Πάνου Α. Κοντάκη για όσα του χρωστάει με ομολογίες του. Τον 
συμβουλεύει πως αν δεν καταφέρει να την εξαργυρώσει, να τη στείλει αμέσως πίσω 
για να κάνει τις νόμιμες κινήσεις. Τον ενημερώνει επίσης ότι η αδελφή του αρνήθηκε 
τις 200 δραχμές, δεν ξέρει το γιατί, οι οποίες παραμένουν στον Άγιο Βρεσθένης.

1254 11,18 ΑΘΗΝΑΙ 24-02-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Φωτίου Παπασακελλαρίου (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρ-
τη), στην οποία τον παρακαλεί να ανταμώσει τον «αυτόθι διατρίβοντα» Πάνο Αναγ. 
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Κονδάκη, εξ Αγίου Πέτρου, και να εξαργυρώσει τη συναλλαγματική 250 δρχ., γιατί 
αναγκάστηκε να δανειστεί τα χρήματα αυτά από τον κύριο Ι. Ζαφειρόπουλο. Ο Κον-
δάκης του χρωστά πολλά χρήματα που δεν του τα έχει δώσει 

1255 11,19 ΣΠΑΡΤΗ 27-02-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
Ο Δήμαρχος Σπάρτης Εμ. Μελετόπουλος δηλώνει ότι οι Χρήστος Αλειφεράκης και 
Παναγιώτης Ρουσσόπουλος νοίκιασαν (αρ. 82) «επί πληρεστάτης Δημοπρασίας τον 
επί των σφαζομένων προς πώλησιν ζώων έμμεσον Δημοτικόν φόρον του Δήμου 
Σπάρτης, αντί 840 δρχ.». Προπλήρωσαν τα μισά, 420 δραχμές, και τα υπόλοιπα θα 
πληρωθούν σε εννιά δόσεις στο Δημόσιο Ταμείο.
Δυνάμει αυτού του ενοικιαστηρίου θα «εισπράττουν 40 λεπτά από τους βόας, 30 λε-
πτά από χοίρους, 20 λεπτά από πρόβατα, αιγίδια, χοιρίδια κατά κεφαλήν».
Το ενοικιαστήριο το επινοίκιασαν με τις ίδιες συμφωνίες στον Αντώνη Σαλβαρά στις 
14.04.1837.

1256 11,20 ΣΠΑΡΤΗ 01-03-1837 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ (φφ.2)
Ο Γ. Θεοφιλόπουλος δηλώνει ότι χρωστά από «την ενοχήν Παλαιοπαναγιάς του 1833 
από τον ελαιώνα, 150 δρχ.». 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Α. Σακελλαρίου και Δ. Μηνακάκης.

1257 11,21 ΑΘΗΝΑΙ 10-03-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Αθήνα) προς το «φίλο» του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία παραπονείται γιατί δεν απάντησε στα τρία γράμματα που του έστειλε από 
το Ναύπλιο. Ρωτάει αν σύναξε τη συναλλαγματική 210 δρχ. από τον Α. Κορφιωτάκη. 
Του στέλνει λογαριασμό 19085/100, να τα πάρει από το Γεώργιο Κοψομανικάκη. Του 
σημειώνει πότε αρχίζει η ενοικίαση του σπιτιού του στο Ναύπλιο: Του λοκαντιέρη 
15.12.1836 (ενοικιαστήριο 4884 σε Συμβολαιογράφο), το εργαστήρι από τότε, χωρίς 
ενοικιαστήριο. Τα δύο πατώματα 480 δρχ. το έτος. Το εργαστήριο 160 δρχ. Και ακο-
λουθεί αναλυτικός λογαριασμός περί του σπιτιού στο Ναύπλιο (έξοδα, μισθώματα 
κ.λπ.).

1258 11,22 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 10-03-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Ελένης (Κωνσταντίνου) (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον παρακαλεί με το θάρρος της παλιάς φιλίας με το σύζυγό της 
να μεσολαβήσει να επικυρωθεί το αποδεικτικό των πατρικών της κτημάτων από το 
Βασιλικό Επίτροπο για να ησυχάσει από την εκκρεμότητα αυτή. Γιατί «όταν είναι τα 
μέσα, γίνονται όλες οι δουλειαίς με ευκολία».

1259 11,23 ΣΠΑΡΤΗ 16-03-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο υπογραμματεύς Α.Σ. Παπαγιαννόπουλος έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 16,24 
δρχ., ως προκαταβολή εις την κατά Ιωάννου Σταυροπούλου δίκη του.
Στην πίσω όψη: «εμέτρησα διά όνομα Τζωρτζάκη εις το δικαστήριον».

1260 11,24 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 17-03-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
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τον ενημερώνει ότι την επόμενη Τρίτη πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιασθεί στο δι-
καστήριο για την υπόθεση Καραγιάννη, αλλιώς θα χάσουν όλα τους τα έξοδα.

1261 11,25 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-03-1837 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Α. Σαλβαρά προς «Αναγνώστη» [Κοσμόπουλο] να δώσει στο Λίψανο 
120 δρχ. και να συνεννοηθεί για το λάδι με τον Ηλία [Κουσκούρη].

1262 11,26 ΣΠΑΡΤΗ 01.04.1837 - 10.09.1837  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (φφ. 10)
«Κλήσις προς εξακολούθησιν δίκης» από τον Α. Σαλβαρά κατά Δημητρίου Μαλτζινιώ-
τη μέσω δικηγόρου Α. Βώβου (01.04.1837).
Επίδοση Κλήσεως να παρουσιασθεί στο ακροατήριο των εν Σπάρτη Πρωτοδικών ο 
Δημήτριος Μαλτζινιώτης (02.04.1837).
Προτάσεις επί της αγωγής (οικονομικές απαιτήσεις) Α. Σαλβαρά (05.04.1837).
Το «εν Σπάρτη δικαστήριον των Πρωτοδικών» (Πρόεδρος Μ. Οικονόμος, Α. Χριστό-
πουλος και Π. Δημητρακόπουλος) συνεδρίασε στις 15.06.1837 «επί παρουσία Ι.Δ. 
Αντωνόπουλου αντεισαγγελέως και γραμματέως Χ.Β. Ροϊλού», για να δικάσει την «εξ 
ενοικιάσεως αγωγήν του εκ Σπάρτης Αντωνίου Σαλβαρά κατά του εξ Αγίου Ιωάννου 
Δημητρίου Μαλτζινιώτου». 
Πρόκειται για την υπόθεση ενοικίασης προσόδων από τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά 
στο Δημήτριο Μαλτζινιώτη, το 1834. Ο Αντώνιος, ως κληρονόμος του αποθανόντος 
Κωνσταντίνου, τον ενάγει για την εξόφληση 195 δραχμών. Το δικαστήριο, δικάζοντας 
ερήμην τον εναγόμενο, τον καταδικάζει να πληρώσει στον Αντώνη τις 195 δρχ. χρε-
ωστούμενες από τη β΄ δόση της ενοικιάσεως των προσόδων του χωρίου Αγ. Ιωάννου 
το 1834, τον τόκο επί πλέον 10% το χρόνο από 15.12.1834, καθώς και τα δικαστικά 
έξοδα (24.06.1837 - 10.09.1837).
Εμπεριέχεται επιδοτήριο αντιγράφου αγωγής του Κων. Σαλβαρά (01.05.1835 και 
06.04.1837).

1263 11,27 ΜΥΣΤΡΑΣ  05-04-1837 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ. 2)
Ο «Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Μυστρά» Σταύρος Παρθενόπουλος συντάσσει 
επίσημο συμφωνητικό (αρ. 130), στην οικία Σαλβαρά ανάμεσα στους Αναγνώστη 
Τζωρτζάκη από την Καστανιά και Δήμο Παππακώστα από την Καστάνιτσα, κτηματι-
ών, σύμφωνα με το οποίο ο Α. Τζωρτζάκης νοικιάζει «τον εν Μυσθρά ιδιόκτητο φούρ-
νο του», στην αγορά, στο Δήμο Παππακώστα για 5 χρόνια, αντί 180 δρχ. το χρόνο. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Κώνστας Τζιμπάκος και Γιωργάκης Μαρκάκης, κτηματίες, 
κάτοικοι Μυστρά.
Εμπεριέχονται και ειδοποιητήρια για πληρωμές μέσω του δικηγόρου του Αναγ. Τζωρ-
τζάκη, Ν. Καλλισπέρη (28.06.1838 - 23.11.1838).

1264 11,28 ΣΠΑΡΤΗ 07-04-1837 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Αναλυτικό αποδεικτικό πληρωμής από τον Ι.Θ. Λεώπουλο, 200,50 δρχ., για την απο-
πληρωμή των υποενοικιάσεων του εγγείου φόρου και του δεκάτου του εθνικού ελαι-
ώνος, που είχε κάνει με τον Κωνσταντή Σαλβαρά, ενοικιαστή της επαρχίας Λακεδαί-
μονος. Αναφέρονται τα χωριά Αλεποχώρι, Μικρά Νιάτα, Κουτζαβά, Λαδά, Καρβέλι, 
Πετρίνα, Κυδωνιά, Καβουράκι, Βορδώνια, Χασαπά.
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Ο Α. Σαλβαράς αναλαμβάνει να συγκεντρώσει την ομολογία των 400 δρχ. που χρω-
στούν ο Εμμανουήλ Οικονόμου και ο Ηλίας Γραμματικάκης από την ενοικίαση της 
Πετρίνας.

1265 11,29 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 14-04-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς την Αγγελική Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία εύχεται να περάσουν «Καλές γιορτές του Πάσχα» και ότι η αδελφή της 
Κατερίνα την παρακαλεί να της στείλει «εκείνο το χαμαλάκι, το οποίον γνωρίζης βου-
λωμένον εις γραφήν σου». 

1266 11,30 ΜΥΣΤΡΑ 22-04-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Αντώνης Σαλβαράς επλήρωσε το νόμιμο φόρο, 119,70 δρχ., για 342 αιγοπρόβατα.

1267 11,31 ΣΠΑΡΤΗ 02-05-1837 ΕΓΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣΜΟΥ (φφ.2)
«Έγκλησις της Ειρήνης Γιωργάκη Κανελάκου κατά του Γιάννη Καρβελά αυτουργού και 
Γιωργάκη Λαμπράκη συναιτίου (όλοι από Διπόταμα) προς τον Εισαγγελέα του Πρω-
τοδικείου Σπάρτης». Η Ειρήνη Κανελάκου δηλώνει παντρεμένη με τον Παναγιωτάκη 
Ξανθάκο από τη Σωτήρα. Δεν έχει πάει, όμως, ακόμη σπίτι του μέχρι να παραδοθούν 
οι προίκες, που συμφωνήθηκαν. Στις 7-8 Οκτωβρίου του 1836 την εξαπάτησαν οι 
κατηγορούμενοι, την παρέσυραν και τη βίασαν, την απήγαγαν και τρεις ημέρες σε 
ένα βουνό, από όπου την ελευθέρωσαν ο Γιάννης Μπουρουλάκος από τη Ζοχά και ο 
Αναστάσης Στρατάκος από τα Ανώγεια και την έφεραν στο σπίτι του Πάρεδρου Ανα-
γνώστη Κουράκου. Επικαλείται μάρτυρες. Δικηγόρος της είναι ο Α. Βώβος. 
Υπάρχει η σημείωση ότι «επεστράφη στην αναφερομένην διότι η πράξις ανακριθείσα 
διεκπεραιώθη ενώπιον του Συμβουλίου των Πλημμελειοδικών στις 03.05.1837».
Υπογράφει: ο Αντιεισαγγελεύς Ι.Δ. Αντωνόπουλος.

1268 11,32 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 05-05-1837 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του Αντώνη (Σαλβαρά), 
όπου του ανακοινώνει ότι ήρθαν όλοι για να ξεκουρασθούν και ότι έστειλαν πεζό για 
να μάθουν, αν μπορούν να μπουν. Του επιστρέφει και το άλογό του μαζί.

1269 11,33   11.06.1837 - 27.10.1837 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Καταγραφή «όσων εσφάησαν». Αναφέρεται ο αριθμός των ζώων κατά όνομα ιδιοκτή-
του: Σπυριδάκος, Στρατήγης, Μουρτζίνος, Γκάβαρης, Χρυσομάλλης κ.ά. 

1270 11,34 ΣΠΑΡΤΗ 24-06-1837 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (φφ.2)
Δικαστική Απόφαση (αρ. 124) του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Σπάρτης, το οποίο δικά-
ζοντας την «εξ υπενοικιάσεως προσόδων αγωγή του Αντωνίου Σαλβαρά εκ Σπάρτης, 
κληρονόμο του αποθανόντος Κωνσταντίνου, κατά του Ιωάννου Μαρούδη εξ Αγίου 
Ιωάννου, δίκασε ερήμην τον εναγόμενον» και τον κατεδίκασε να πληρώσει στον Α. 
Σαλβαρά τις 46528/οο δρχ., που χρωστούσε από τη Β΄ δόση της ενοικιάσεως των προ-
σόδων των χωρίων Αρκασάδων και Τάραψας του 1834, επί πλέον 10% το χρόνο από 
15.12.1834 και τα δικαστικά έξοδα (30.06.1836 - 10.09.1837).
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1271 11,35  ΣΠΑΡΤΗ 28.06.1837 - 07.05.1845  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (φφ.32)
Δεκαέξι έγγραφα περί της εμπορικής διενέξεως μεταξύ των Παναγιώτη Γιαννακόπου-
λου, κατοίκου Ναυπλίου, και Αντώνη Σαλβαρά, κατοίκου Σπάρτης: 
Ο Π. Γιαννακόπουλος καταθετει αγωγή «περί αποδόσεως υπολοίπου ναυτικού δανεί-
ου τόκους αυτού κτλ.» προς το Δικαστήριο των εν Σπάρτη Πρωτοδικών ως εμποροδί-
κων, ζητώντας τα συμφωνηθέντα στις 28 Ιανουαρίου 1821 στην Κωνσταντινούπολη 
(Πέρα), όπου ο Α. Σαλβαράς πήρε ναυτικό δάνειο από τους Παναγιώτη Ζαφείρη και 
αδέλφια «επί εμπορειών του λογαριασμού του συνιστώντων μέρος του φορτίου του 
πλοίου… δι’ εν μόνο ταξίδι από Κωνσταντινούπολη» στο Μαραθονήσι, εις μετρητά 
2.060 γρόσια, πληρωτέα μετά από 21 ημέρες από την άφιξή του. Η πληρωμή θα γινό-
ταν στην Τριπολιτσά, στον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο. Στην αρχή του πλήρωσε 457 
γρόσια και 30 παράδες και υποσχέθηκε αργότερα για τα υπόλοιπα. Με την επανά-
σταση, όμως, όλα ξεχάστηκαν και ο Σαλβαράς απέφυγε να πληρώσει. Ζητάει, λοιπόν, 
να του δώσει το υπόλοιπο του ναυτικού δανείου με τους συμφωνημένους τόκους, 
1.281,80 δρχ., τους τόκους υπερημερίας από την αγωγή μέχρι την εξόφληση και τα 
έξοδα της δίκης.
Δικηγόρος του Ενάγοντος: Ι. Ρουσσόπουλος.
Ακολουθούν οι «έγγραφοι προτάσεις» του Σαλβαρά, όπου ζητά να απορριφθούν τα 
αιτήματα του ενάγοντος, διότι το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, και έχει παρέλθει ο 
χρόνος απαιτήσεως.
Δικηγόρος του Α. Σαλβαρά: Γ.Κ. Φεγγαράς.
27.07.1838: «Αγωγή προσωπική περί χρέους, ήτοι περί αποδόσεως υπολοίπου Ναυ-
τοδανείου κατασταθέντος από υπερημερίας (κατά σύγχρονον του συμβολαίου συ-
νομολόγησιν των συμφωνησάντων) δανείου πολιτικού απλού εντόκου και ενυποθή-
κου». 
30.05.1839: Ακολουθούν νέες Προτάσεις Α. Σαλβαρά να απορριφθεί η αγωγή. 
28.07.1839: Το δικαστήριο παραδέχεται την περί αποδείξεως αίτηση του εναγομένου 
και του ζητάει να προσκομίσει αποδείξεις εντός 30 ημερών.
13.09.1839: «Εφετήριον» του δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Εφετών. Ο κλητήρ του Δι-
καστηρίου των εν Σπάρτη Πρωτοδικών Ιω. Χ. Τζερτόπουλος κατά παραγγελία του Γ.Κ. 
Φεγγαρά, δικηγόρου πληρεξουσίου του Α. Σαλβαρά, επέδωσε δικόγραφο εφετηρίου 
προς τον Ιωάννη Ρουσσόπουλο, δικηγόρο πληρεξούσιο του Π. Γιαννακόπουλου εκ 
Ναυπλίας. Ο Ιω. Ρουσσόπουλος παρέλαβε το εφετήριο. Ο πρόεδρος των εν Σπάρτη 
Πρωτοδικών, Γ. Πραντούνας, επικυρώνει τη γνησιότητα υπογραφής του Τζερτόπου-
λου. 
Ειρηνοδίκης Σπάρτης 1839: Σταύρος Παρθενόπουλος 
Δικηγόρος Ναυπλίου 1839: Παναγιώτης Α. Κυπαρίσσης 
15.06.1843: Απόρριψη έφεσης από Εφετείο Ναυπλίου.
13.08.1843: «Κοινοποιητήριον εκτελέσεως αποφάσεως και κλήσις προς εξακολούθη-
σιν δίκης. Προς το εν Σπάρτη Δικαστήριον των Πρωτοδικών Π. Γιαννακόπουλος κατά 
Αντων. Σαλβαρά. Ότι απερρίφθη η έφεσις του κλητευόμενου».
24.11.1843: «Ανακοπή κατά της υπ’ αριθ 261 της 13 Οκτωβρίου 1843 ερήμην εκδοθεί-
σης αποφάσεως των εν Σπάρτη Πρωτοδικών του Αντωνίου Σαλβαρά κατοίκου Μυ-
στρά κατά Παναγιώτου Γιαννακοπούλου κατοίκου Ναυπλίου».
[Δικαστήριο Σπάρτης 1843: Πρόεδρος Α. Χριστόπουλος, Σταύρος Βαλσαμάκης, Αθα-
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νάσιος Κοτζόπουλος (απόντων Κυριάκου Μαρούδη, Ζαφειρίου Ταγκοπούλου, Βασι-
λείου Πουλάκου), Εισαγγελεύς Αθανάσιος Σαρδέλης, Γραμματεύς Γεώργιος Αντωνιά-
δης, Υπογραμματεύς Εμμανουήλ Λεώπουλος]
26.11.1843: επιδοτήριο Ανακοπής. Ο κλητήρ: Φ. Πετροκόπης.
06.12.1844: Το δικαστήριο δικαιώνει τον ενάγοντα και ζητά εξυπηρέτηση στην πλη-
ρωμή από τον εναγόμενο. 
07.05.1845: Ο δικηγόρος του Α. Σαλβαρά, Ν.Β. Λεωνέλλης, του στέλνει το συμβιβα-
σμό που πέτυχε.
[Δικαστήριο Σπάρτης 1845: Πρόεδρος Γεώργιος Σκαλίδης, Ζαφείριος Ταγκόπουλος, 
Αθανάσιος Κοτζόπουλος, (απόντων Σταύρου Βαλσαμάκη, Χρίστου Νικολαΐδη, Αθα-
νασίου Κονδάκη, Βασιλείου Πουλάκου) Εισαγγελεύς Δημ. Γ. Αντωνόπουλος, Γραμμα-
τεύς Εμμανουήλ Λεώπουλος]

1272 11,36 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-06-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ (φφ.2)
Ο Ηλίας Κουσκούρης παραλαμβάνει «διά λογαριασμόν του ενοικιαστού ελαιώνος 
Μιστρός, Παρσινίκου, Παρορίου και Μαγούλας Α. Σαλβαρά», από το Ν. Πηλάλα το 
δέκατο του ορίου Παρορίου, τέσσερις οκάδες τριακόσια δράμια ελαίου καθαρού.

1273 11,37 ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον αδελφό της Αντώνη (Σπάρ-
τη), στην οποία τον μαλώνει γιατί δεν στέλνει χρήματα, ούτε από το εισόδημά της. 
Παραπονείται για τη συμπεριφορά τους, που την αφήνουν χωρίς χρήματα και δεν 
της γράφουν.

1274 11,38   15-07-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Νικολάκη Μανούσου προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
τον ενημερώνει για το γιο του Γιάννη, που είναι φυλακή, προφανώς για οικονομικούς 
λόγους, και τον παρακαλεί, αφού γνωρίζει τον Ταμία, να τους βοηθήσει να βγει το 
παιδί από τη φυλακή. 

1275 11,39 ΜΥΣΤΡΑΣ  15-07-1837  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ  
         (φφ.2)
Ο Α. Σαλβαράς επιπλήττει τον Αλέξη Φιλιππόπουλο γιατί, σύμφωνα με το ονομα-
στικό κατάστιχο γεννημάτων, συναλλάσσεται ο κυρ Νικολάκης από το Σκλαβοχώρι 
με τους Γιωργάκη Μπατάκη και Λιάκο Νικολάου, ενώ σε αυτούς υπάρχει πρόβλημα 
καταγραφής.
Καταγράφονται ονόματα και ποσότητες σμιγαδίου.

1276 11,40   25.07.1837 - 03.08.1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο «Το ότι δίνω από το μαγαζί μου του καπ. Αντώνη Σαλβαρά πράγμα»: Κα-
ταγράφονται οι ημερομηνίες, τα είδη και οι τιμές: Ζάχαρη, καφές, πιπέρι, γλυκάνισο, 
κανελογαρύφαλλα, κρασί, ρακί, λεϊμόνια, σαρδέλες, μπακαλάος, καρπούζι, φασόλια, 
σύκα, ντομάτες, πατάτες, μύγδαλα, σουσάμι, κριθάρι, φιδές, ρύζι, σταφίδα, χαλβάς, 
χαβιάρι, καρφιά, χαρτί κ.λπ.
«Επίσης το ότι μετρητά δίδω του καπ. Αντώνη Σαλβαρά»: «του καλαματιανού εμπό-
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ρου, του πατητή, ένα λαγό, αγώι του Μήτρου, τζιχλοπούλια, της δούλας παπούτζα, 
αραποσίτι, αρνί, καπνό, των κλαδευτάδων, των πριονάδων».

1277 11,41 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 30-07-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ. Μανέτα (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), με την οποία 
του στέλνει δύο γράμματα να τα δώσει στους «κεχαγιάδες» του. Ανταλλάσσονται οι-
κογενειακοί χαιρετισμοί.

1278 11,42 ΜΥΣΤΡΑΣ 30-07-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
Ο Π. Αλεξανδράκης δηλώνει ότι έλαβε από τον Παναγιωτάκη Λίψανο το μερίδιο του 
«διά την αποκοπήν του ελαιοπεριβόλου με τεσκερέδες»: Έλαβε 175 μπότζες λάδι, 
μέσω του Ιωάννη Σταυρόπουλου, οι άλλοι τεσκερέδες ακυρώνονται αφού ο Π. Λίψα-
νος εξόφλησε το χρέος του.

1279 11,43 ΠΥΡΓΟΣ 30-07-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Πύργος) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), με 
την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια για τη μετάθεσή του στον Πύργο, που δεν τον 
άφησε να περιποιηθεί τον πεθερό του, την Αγγελική και το μικρό Περικλή που είχαν 
πάει στην Τρίπολη να τους δουν. Στον Πύργο δεν έχει πολλή δουλειά, αλλά είναι μα-
κριά από την οικογένειά του. Τον παρακαλεί να του γράφει νέα τους.

1280 11,44 ΑΝΩΓΕΙΑ 03-08-1837, 19-08-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   
       ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Επιστολή του Γ. Θεοφιλάκου (Ανώγεια) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
τον παρακαλεί να βοηθήσει με τις γνωριμίες του να ησυχάσουν λίγο τα πράγματα 
σε σχέση με τις πληρωμές των φορολογουμένων που πληρώνουν «τα νενομισμένα 
δίκαια των ενοικιαστών», μέχρι να δουν τι θα κάνουν, ίσως και αγωγές.
Στη συνέχεια υπάρχει κλήση του Ανακριτή Π. Δημητρακόπουλου στο Γ. Θεοφιλάκο να 
προσέλθει για να εξετασθεί, κατά παραγγελία του Εισαγγελέως Μ. Χρυσανθακόπου-
λου. Υπογραμματεύς: ο Εμ. Λεώπουλος.

1281 11,45 ΜΥΣΤΡΑΣ 05-08-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Αντώνης Σαλβαράς νοικιάζει το μαγαζί του, στο Αλετροπάζαρο, στο Μιχάλη Κού-
τζη από 05.08.1837 εως 05.08.1838 αντί 130 δραχμών, που θα το πληρώνει ανά τρεις 
μήνες μπροστά (32,50 δρχ.). Ο Σαλβαράς του δίνει και τα βαγένια του, που είναι μέσα. 
Τα έξοδα που θα κάνει ο Κούτζης είναι εις βάρος του. 

1282 11,46 ΣΠΑΡΤΗ 12-08-1837 ΑΓΩΓΗ (φφ.2)
Αγωγή του Γεωργίου Γούτου, κατοίκου Μυστρά, κατά του Αντωνίου Σαλβαρά, στο 
Διοικητικό Δικαστήριο, περί πληρωμής χρέους εξ ενοικιάσεως. Πρόκειται για τον 
αριθμό 82 των ελαιοδένδρων στη Μαγούλα που υπενοικίασε για 29 χρόνια από το 
Σαλβαρά, ο οποίος είχε υποσχεθεί να πληρώνει κατ’ έτος 215 δρχ. στο δημόσιο για 
ενοίκιο, αλλά τον προηγούμενο χρόνο δεν τα έδωσε και τώρα διατελεί αυτός υπό 
προσωπική κράτηση. 
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1283 11,47 ΑΘΗΝΑΙ 20-08-2837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
τον ενημερώνει ότι έλαβε την επιστολή του από 5 Αυγούστου. Τον πληροφορεί περί 
των οικονομικών συναλλαγών τους, ειδικά για το νοίκι στο σπίτι του Ναυπλίου, για το 
οποίο, όμως, ευθύνεται ο Γ. Κοψομανικάκης.

1284 11,48 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-09-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο Αντώνης Σαλβαράς νοικιάζει το μαγαζί του στο Αλετροπάζαρο, απέναντι στου Ν. 
Σαλταφέρου, στον Γ. Γιοργιλάκη αντί 140 δραχμών, τις οποίες θα πληρώνει ανά τέσσε-
ρις μήνες. Ο Σαλβαράς του δίνει και τέσσερα κυπαρισσένια βαγένια του κρασιού και 
τρία κιούπια λαδιού που βρίσκονται μέσα. 
Γραφεύς και μάρτυς: Α. Σακελλαρίου, μάρτυς: Ν. Κορφιωτάκης.

1285 11,49 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 07-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη, εξαδέλφου Α. Σαλβαρά, (Ναύπλιο) προς τον Αντώ-
νη Σαλβαρά (Σπάρτη), περί της ποιότητας ενός «καμουτσί» που έστειλε για κάποιον 
φίλο. Τον συμβουλεύει, αν δεν του κάνει, να το γυρίσει πίσω. Ενημερώνει για το λάδι, 
ότι έκεί «το έδωσαν οι αγωγιάτες των μπακάληδων δρ. 2,90».

1286 11,50 ΤΡΙΠΟΛΙΤΖΑ 08-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Γεωργίου Μ. Κρασοπούλου (Τριπολιτζά) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία δηλώνει ότι χαίρεται «που έχει το πράγμα του μαγαζιού αυτός και όχι ο 
Μήτρος» και τον παρακαλεί να το στείλει σε όποιον θέλει για να δώσει τα χρήματα και 
να μην του πει τίποτε για το νοίκι, γιατί δεν έχει. Περιγράφονται δυσκολίες.

1287 11,51 ΣΠΑΡΤΗ 09-09-1837 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ  
        (φφ.2)
Πωλητήριο του αμπελιού του μολά Σαλή Μπουρακάκη στη Σκλαβική (1 στρέμμα, 280 
μέτρα με 7 ρίζες ελιές και 4 συκιές), που αγόρασε ο Μ. Κούτζης σε Δημοπρασία, αντί 
310 δραχμών, και το παραχώρησε σε έναν από τους γείτονές του, τον Αντώνη Σαλβα-
ρά (επίσης συνορεύει με Κωνσταντή Μπακάλη, Λεωνίδα Δημητρακάκη και Νικόλαο 
Σαλταφέρο). Κάθε χρόνο θα πληρώνει την αναλογία της αγοράς μέχρι της εξόφλησής 
του σε 10 χρόνια.
Βεβαιώνει: ο Μιχάλης Κούτζης. Μάρτυρες: ο Κωνσταντίνος Παππακωνσταντόπουλος, 
(και γραφεύς), Ηλίας Καρτερούλης και Αναγνώστης Πατρινάκος.

1288 11,52 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Χρ. Λάμπου (Καστανιά) προς τον Α. Τζωρτζάκη, Δήμαρχο Δήμου Καστο-
ρείου, περί εκείνων, οι οποίοι παρέβαιναν διαρκώς την προκήρυξη, οι οποίοι αν και 
μαρτυρήθησαν και από τους αγροφύλακες δηλώνουν αμετανόητοι. 

1289 11,53 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 11-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία παραπονείται ότι του έγραψε από τον Πύργο και δεν πήρε απάντηση. Τώρα 
πήρε άδεια και πήγε στην Τρίπολη. Του ζητάει ενημέρωση για τα λάδια, τον συμβου-
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λεύει να καθυστερήσει την πώλησή τους, γιατί τότε ήταν «αλαδιά» και θα πετύχουν 
καλύτερη τιμή. Δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει αν θα πάρει την οικογένεια μαζί 
του, θα πράξει ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων.

1290 11,54 ΑΘΗΝΑΙ 17-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον αδερφό της Α. Σαλβα-
ρά (Μυστράς). Παραπονείται ότι είναι σκληρός και άπονος προς αυτή. Ζητάει να της 
στείλει 300 δρχ., που τις χρωστάει και κινδυνεύει να μπει φυλακή. Με δάκρυα υπαγο-
ρεύει στο γραφέα να γράψει το γράμμα.

1291 11,55 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-09-1837 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Δημήτρη Σαλταφέρου (Μυστράς) προς τον Α. Σαλβαρά να του δώσει 
έως την επομένη ημέρα ένα «ποσό ταλλάρων» που θα του επιστρέψει. Αναφέρεται 
επίσης και σε «μετάξι οπούναι χύμα αγορασμένο». 
Η επιστολή σώζεται αποσπασματικά. 

1292 11,56 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-09-1837 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Θοδωρής Ιντζές (;) δηλώνει ότι δανείστηκε από τον Α. Σαλβαρά 92 δραχμές μέχρι 
τις «15.12 του ερχομένου». 
Η ομολογία «εγράφη διά χειρός Αντωνίου Χίου, και μάρτυς». 
Μάρτυρες: Γεώργης Θεοδοσόπουλος και Θεοφάνης Πολυδεράκης.

1293 11,57 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-09-1837  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΑΓΕΝΙΩΝ  
        (φφ.2) 
Ο Πανταζής Γούναρης συμφώνησε να δανειστεί από τον Α. Σαλβαρά 2 βαγένια 30 
μέτρων, για ένα χρόνο, με νοίκι 14 δρχ., τα οποία θα τα πάει στη Σπάρτη με δικά του 
έξοδα και αν τα χρειαστεί ο Σαλβαράς, του τα δίνει πίσω. 
Μάρτυρες: Αποστόλης Σωτηρόπουλος (και γραφεύς) Χατζηπατζέρτος(;) και Β. Πανα-
γιωτόπουλος.

1294 11,58 ΜΥΣΤΡΑΣ 20.09.1837 - 31.12.1838 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Κατάστιχο συναλλαγών του Α. Σαλβαρά με τον Ιωάννη Πανταζάκο (λάδι, ρούμι, σου-
πιέρες, τζόχα κ.λπ.).

1295 11,59 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 22-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη (Ναύπλιο) προς τον εξάδελφό του Α. Σαλβαρά (Σπάρ-
τη). Του αναφέρει ότι πήγε να δει τα παιδιά του, αλλά εκεί τον βρήκε ο θάνατος της 
«Καλλιόπης», που τους έκανε απαρηγόρητους. Χασομερά λίγες μέρες για να σαραντί-
σει. Ζητάει να του στείλουν λάδι.

1296 11,60 ΣΠΑΡΤΗ 30-09-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Π. [Γιατράκου] (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
του ζητάει μια άμαξα (αραμπά), που πληροφορήθηκε ότι έχει, για να μεταφέρει τα 
μάρμαρα από του Αλάι μπέη έως εκεί, στο πηγάδι, για να φτιάξουν το λαιμό του πη-
γαδιού. 
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1297 11,61 ΜΥΣΤΡΑΣ 31-09-1837 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Καταγραφή των Γ. Συρμόπουλου και Γ.Μ. Κρασόπουλου για το «Όσον πράγμα παρα-
δίδω του καπετάν Αντώνη Σαλιβαρά και κυρίου Μήτρου Ταμπακοπούλου», στο οποίο 
κυρίως περιλαμβάνονται είδη ρουχισμού: Φερμελέδες, γελέκια, τουζουλούκια, σαγι-
άκια, τζεμπέρες, πανιά, μπρισίμι κ.λπ., αλλά και ψαλίδια και πήχυ σιδερένιο.
Υπογράφουν: οι Γ. Συρμόπουλος και Γληγόρης Αναστόπουλος, αντιπρόσωπος Γεώργι-
ου Μήτρη Κρασόπουλου.

1298 11,62 ΑΘΗΝΑΙ 03-10-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον αδελφό της Α. Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία επιμένει να της στείλει τις 300 δρχ. με τον Κων/νο Ιατρό, γιατί 
έχει δανεισθεί και φοβάται τα δικαστήρια. Του παραπονείται και για τη συμπεριφορά 
του Κοκκώνη και του Ιωάννη Βλάχου, από τους οποίους ζήτησε να τη δανείσουν.

1299 11,63 ΑΘΗΝΑΙ 05-10-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον αδελφό της Α. Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία επιμένει να της στείλει τις 300 δρχ., που λένε ότι της στείλανε, 
αλλά αυτή δεν έλαβε τίποτε. 

1300 11,64 ΜΥΣΤΡΑΣ  07-10-1837 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΛΙΩΝ (φφ.2)
Ο Γ. Γούτος έδωσε τις ελιές που είχε νοικιασμένες στο «σύνορο Μαγούλας, στου Σα-
ράντου το μύλο», στον Αντώνη Σαλβαρά για να τις μαζεύει και να πληρώνει 215 δρχ. 
κάθε χρόνο, όπως αυτός που τις είχε νοικιασμένες.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Ιω. Καψαμπέλης και Ηλίας Καρτερούλης.

1301 11,65 ΑΘΗΝΑΙ 14-10-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), περί του ότι 
δεν έδωσε χρήματα της αδελφής του, γιατί δεν του το είπε ο ίδιος και δεν εμπιστεύε-
ται. Του προτείνει αναλυτικά τρόπους διακανονισμού για την παράδοση των 300 δρχ. 
στην Παναγιωτίτζα.

1302 11,66 ΣΠΑΡΤΗ 23-10-1837, 16-11-1837  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ  
        (φφ.2)
Οι Δ. Νικολόπουλος, Θεοφάνης Παχύγιαννης, Παναγιωτάκης Καραγιαννάκος, Αθ. Π. 
Κυριακίδης, Νικολός Καλομοίρης, Δημήτριος Κακαφλίκας και άλλοι 12 συμφωνούν 
να ενοικιάσουν το δικαίωμα του ελαιώνα και διορίζουν το Γεώργιο Μπαλιώτη να πάει 
στη Δημοπρασία και τον Νικόλαο Καλομοίρη για εγγυητή. 
Δεκατρείς από αυτούς πουλούν τα μερίδιά τους στον Αντώνη Σαλβαρά.

1303 11,67 ΑΘΗΝΑΙ 25-10-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Γεώργενας Σαλβαρίτσας (Αθήνα) προς τον αδερφό της Αντώνη Σαλβα-
ρά (Σπάρτη), στην οποία παραπονείται ακόμη πιο έντονα γιατί δεν τις στέλνουν τις 
300 δρχ. για το νοίκι και άλλες 100 για τα έξοδα του δρόμου. Υπάρχει και σημείωση 
του Α. Κορφιωτάκη που την υπερασπίζεται.
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1304 11,68 ΑΘΗΝΑΙ 03-11-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον ενημερώνει για τα θέματα των ενοικίων του σπιτιού του στο Ναύπλιο, όπου 
είχε πάει: πόσα του έδωσαν, πώς θα του τα στείλει, πόσα του χρωστούν και παρακαλεί 
να πει της αδελφής του Παναγιωτίτζας να πάψει να τον κατηγορεί σε όλο τον κόσμο 
περί εκείνων των 300 δρχ., χωρίς να φταίει σε τίποτα. 

1305 11,69 ΠΥΡΓΟΣ 09-11-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Πύργος) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία παραπονείται γιατί δεν του έχει απαντήσει σε κανένα γράμμα του και κυρίως 
δεν τον ενημερώνει για την πώληση του λαδιού και δεν του στέλνει το λογαριασμό, 
αφού αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτε αφού είναι μακριά. Τον ειρωνεύεται αναφέ-
ροντάς του την παροιμία «αλλοίμονον από εκείνον οπού λείπει από τον γάμον του». 
Τον πληροφορεί ότι ο Ρουσσόπουλος δεν θέλει να ενεργήσει για τα κληρονομικά των 
γυναικών τους, επειδή δεν τον πλήρωσε ο Σαλβαράς.

1306 11,70 [ΜΥΣΤΡΑΣ] 12.11.1837 - 29.12.1837 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.16)
Ονομαστικό Κατάστιχο «δεκάτου λαδίου» κατοίκων Αγίου Ιωάννου.

1307 11,71 ΣΠΑΡΤΗ 13-11-1837 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Αναλυτικός λογαριασμός περί του ότι έλαβε ο «δούλος» Ιωάννης Μιχαλόπουλος από 
τον Νικόλαο Τζάγγο (ρακί, λουκούμια, ζάχαρη, καφέ), ότι αφαιρείται από το λάδι Ια-
τρίδη, και τελικά τι πρέπει να πληρώσει ο Α. Σαλβαράς. Σημείωση ότι μένει χρεώστης 
διά καμιτσίκια, αγώγια ζάχαρης και καφέ, λάδι Σκουριωτών κ.λπ.

1308 11,72 ΣΠΑΡΤΗ 16-11-1837 ΚΛΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ο «παρά τοις εν Σπάρτη Πταισματοδίκαις Δημόσιος Κατήγορος», μέσω του αστυ-
νόμου Γ. Μανουσάκη, προσκαλεί με το υπ. αριθ. 692-694/669-671 έγγραφό του τον 
Μερκούρη Στεφανίτση, κάτοικο Μυστρά, να παρουσιασθεί για να μαρτυρήσει εις την 
«Πταίσματος δίκην του Κυριάκου Δριτζάκου από τον Δήμο Αμυκλών περί παραβάσε-
ως της υπ. αριθ. 229/139 διατιμήσεως του Δημάρχου Σπάρτης». Δηλώνονται ημέρα 
και ώρα.
Στο πίσω μέρος αναγράφονται λογαριασμοί λαδιού, νομίσματα, ποσά και αντιστοιχία 
σε δραχμές, π.χ.: 
2 κολονάτα δρ. 12
7 ριγίνες  δρ. 40,46
10 γαλλικά δρ. 55,30
3 σφάτζικες δρ. 2,85

1309 11,73 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 21-11-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του εγγονού του Αναγνώστη Τζωρτζάκη, Ν. Παπανικολόπουλου (Τρίπολη), 
προς τον παππού του (Καστανιά), στην οποία τον ενημερώνει ότι την προηγούμενη 
ημέρα έστειλε τα γράμματα, που είχε από τον Αναγνώστη, γαμβρό του, και με τον Σα-
ράντο Λιναρδάκη στέλνει «το σάλι με τα χαρτιά της ρόμπας και κουμπιά και κόπιτσες 
και το ταμπάρο». Τον ενημερώνει ότι νέα γράμματα από Γιαννακό και Αναγνώστη 
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(μάλλον Ζαφειρόπουλοι) αναφέρουν ότι το νέο έτος ο Βασιλιάς ετοιμάζει ανάμεσα 
σε άλλα και «μεταθέσεις του πολιτικού». Τον πληροφορεί ότι ο Σαράντος δεν δέχτηκε 
«να πάρει τα πράγματα επειδή ήταν με αγώγιο» και ζητάει να στείλουν δούλο να τα 
πάρει. Ζητάει, στην περίπτωση απουσίας του παππού του, το γράμμα να το ανοίξει η 
Αικατερίνη [Τζωρτζάκη-Ζαφειροπούλου].

1310 11,74 ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΝ 22-11-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Παπαγαλανόπουλου (Καστόρειο) προς το θείο του, Αναγνώστη Τζωρ-
τζάκη, Δήμαρχο Καστορείου (Μυστράς), για την παραλαβή του δεκάτου του χωρίου 
Περιβολίων (350 μπότζες). 

1311 11,75 [ΜΥΣΤΡΑΣ] 25-11-1837 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικό «Κατάστιχον των ενοικιαστών ορίου Τρύπης κυρ Μήτρου Σαλταφέρου 
και καπετάν Αντώνη Σαλιβαρά και Εμμανουήλ Οικονομοπούλου. Τα όσα ελαιολίτριβα 
επιστατών σημειώνω και τα μετερτίκια όπου βγάνει ο καθείς στήνω και τις μπότζες 
το όλον».
Η καταγραφή γίνεται κατά λιοτριβιό: εκκλησιαστικό, Λογγάστρα, κατωχωρίτικο, Πο-
λίτη.

1312 11,76 ΑΘΗΝΑΙ 26-11-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιω. Σπηλιωτάκη (Αθήνα) προς το «φίλο» Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία του αναφέρει ότι η αδερφή του, Παναγιωτίτζα, είχε μεγάλη οικονομική 
ανάγκη και της δάνεισε 150 δρχ. Την ομολογία την έδωσε του Δ. Μανουσάκη για να 
του τη δώσει και να του στείλει τα χρήματα.

1313 11,77 [ΜΥΣΤΡΑΣ] 30-11-1837 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο, στο οποίο αναφέρεται η «Μερίς Αντωνίου Σαλβαρά των 1835 προσόδων 
Περιβολίων». Καταγράφονται σιτάρι, σμιγάδι, σίκαλη, βρώμη, όσπρια, οίνος και οπω-
ροφόρα δέντρα, και από τα όψιμα αραβόσιτος και καλαμπόκι.
Υπογράφουν: οι επιστάτες Α. Αλεξανδρόπουλος και Ευστρ. Βελανόπουλος.

1314 11,78 ΒΡΟΥΛΙΑΣ 01-12-1837 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο στο οποίο αναφέρεται η «Μερίς Νικολάου Κορφιωτάκη και Α. Ζαφειρό-
πουλου εκ των 1835 προσόδων των Περιβολίων» και η «Μερίς Α. Τζωρτζάκη». Κατα-
γράφονται σιτάρι, σμιγάδι, σίκαλη, βρώμη, όσπρια, οίνος και οπωροφόρα δέντρα, και 
από τα όψιμα αραβόσιτος και καλαμπόκι. 
Υπογράφουν: οι επιστάτες Α. Αλεξανδρόπουλος και Ευστρ. Βελανόπουλος.

1315 11,79 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-12-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Λογαριασμός ενοικιάσεως του εγγείου φόρου της επαρχίας Λακεδαίμονος του ελαι-
ώνος του τρέχοντος έτους (30.11.1837).
Ο Ν. Σαλταφέρος έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά «διά λογαριασμόν των έξω ως 
αντιπρόσωπός των, εξαιρουμένων των 40 του κ. Τζιορτζάκη, 492,61 δρχ.».
Ο Ν. Δ. Πετρόπουλος έλαβε «διά λογαριασμόν Αντώνη Σαλιβαρά διά την μετοχήν του 
136,12 δρχ. και διά τον Μελετόπουλον 136,12 = 272,24».
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1316 11,80 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-12-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ν.Δ. Πετρόπουλος έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά «διά λογαριασμόν του ιδιαίτε-
ρον 207,14 δρχ.».

1317 11,81 ΧΡΥΣΑΦΑ 03-12-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ενημερώνει ότι την επόμενη ημέρα θα διαλέξουν τις ελιές. Ζητάει να 
τον οδηγήσουν τι να κάνει γιατί δεν βγαίνει λάδι και «μερικοί θα τις φάνε ελιές».

1318 11,82 ΑΘΗΝΑΙ 06-12-1837 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
τον ενημερώνει ότι δεν πήρε απάντηση στην προηγούμενη επιστολή περί των ενοι-
κίων του σπιτιού στο Ναύπλιο και του επαναλαμβάνει τι έχει λάβει, τι χρωστάνε, τι 
πρέπει να γίνει.

1319 11,83 ΣΠΑΡΤΗ 12-12-1837 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιωάννη Παπαγαλανόπουλου στον «πατέρα του», στο οποίο τον ενημε-
ρώνει ότι έλαβε όσα φορτία λάδι τού έστειλε, και ότι άδειασαν το λάδι του Γεωργίου 
Παπανικολόπουλου στις «βιτάρες του Αντώνη» [Σαλβαρά]. 

1320 11,84 ΜΥΣΤΡΑΣ 21-12-1837 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
Ο Α. Σακελλαρίου έλαβε από τους Αναγνώστη Παπαγαλανόπουλο, Δημητράκη Κακα-
φλίκα και Γεώργιο Παπανικολόπουλο «λάδι νέτο, οκάδες 250,200 διά το δέκατο της 
Καστανιάς ακόντο της αποκοπής».

1321 11,85 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-12-1837 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Οι Δημότες του Δήμου Καστορείου, του χωριού Καστανιάς, δηλώνουν ότι έλαβαν 
από τον Α. Σαλβαρά, κάτοικο Δήμου Σπάρτης, «το ενοίκιο του δεκάτου του κατά των 
ορίων Περιβολίων με Καστανιάς ελαιώνος, διά 500 μπότζες λάδι» και υπόσχονται να 
του το δώσουν αμέσως μόλις βγει από το λιοτρίβι, δηλ. σε 15 ημέρες.

1322 12,01 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-01-1838 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ (φφ.2)
Οι Αντώνιος Χατζηπαναγιώτης και Δημήτρης Κανελλόπουλος δανείσθηκαν από τον 
Αντώνη Σαλβαρά 215 δρχ. για έξι μήνες χωρίς τόκο.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες: Αθανάσιος Δημόπουλος, Παναγιώτης Λούλος και Αντρέας 
Λούλος.
Στο πίσω μέρος δηλώνεται «Αντώνης Χιώτης» (πρόκειται για τον Α. Χατζηπαναγιώ-
τη).

1323 12,02 ΒΑΡΣΟΒΑ 05-01-1838 ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (φφ.2)
Ο κλητήρας του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, Γιάννης Κρητικός, επέδωσε την 
152/01.12.1837 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σπάρτης, με την οποία υποχρεώνει το 
Νικόλαο Σούπο να πληρώσει στο Φίλιππα Βατικιώτη όσο λάδι χρωστάει, τα έξοδα της 
δίκης, της απόφασης και των Πρακτικών.
Παραδόθηκε στη μητέρα του.



143

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

1324 12,03 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 19-01-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κ. Μανέτα (Τρίπολη) προς το φίλο του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία του συστήνει να υποδεχθεί φιλικά τον Αθανάσιο Ελ. Κολώνα, ο οποίος έρχεται 
για δική του υπόθεση, να τον διευκολύνει και να τον συστήσει σε όλους τους φίλους 
τους εκεί. Επίσης τον συμβουλεύει, αν είναι εκεί και ο πεθερός, να βοηθήσει σε αυτό.

1325 12,04 ΒΡΥΣΕΑΙ 19-01-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Α. Καρτερούλη (Βρυσέες) προς τον κουμπάρο του Α. Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στο οποίο τον ενημερώνει ότι στέλνει με τον Παναγή Κουμάνταρο 20 δραχ-
μές, για να του δώσουν 240 οκάδες καλαμπόκι.

1326 12,05   20-01-1838 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ονομαστικός κατάλογος κατοίκων της Λιαπίνας (Καλοδημητράκη, Τζουρούνη, Σακέ-
τα, Ρουσέτου, Γιάννη Κρανιδιώτη, Χρίστου Κουκούτση κ.λπ.), στον οποίο καταγράφο-
νται μετερτίκια και μπότζες. 

1327 12,06 ΖΑΓΑΝΟΝ 21-01-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιωάννη Ζαχαρόπουλου (Ζάγανον) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι βρήκε μεν το έγγραφο του Μακρή, αλλά είναι 
άλλοι δύο Μπαρμπιτζιώτες που του χρωστούν. Τον συμβουλεύει να το δώσει, όταν 
το ζητήσουν, αλλά να κόψει το κάτω μέρος του χαρτοσήμου και το πάνω μέρος με τα 
ονόματα να το φυλάξει να του το δώσει «διά τις δύο δημαρχίες επίτηδες έστειλα και 
προς οδηγίαν σας». (πρβλ. 12,9)

1328 12,07 ΒΡΟΥΛΙΑΣ 22-01-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σύντομο σημείωμα του Α. Αλεξανδρόπουλου (Βρουλιάς) προς τον «ειλικρινή φίλο» 
του Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στο οποίο ζητάει να τον πληροφορήσουν αν ήλθε η έγκρι-
ση για την ενοικίαση του ποιμνιακού φόρου και πότε θα γίνει η κατά Δήμους υπενοι-
κίαση.

1329 12,08 ΣΠΑΡΤΗ 23-01-1838 ΕΦΕΣΗ (φφ.2)
Έφεση, ενώπιον του Πρωτοδικείου Σπάρτης, του Νικολάου Σούπου και της συζύγου 
του Σταμάτας, θυγατρός Θεοδώρου Βλαχοκωνσταντή από τη Βάρσοβα, κατά του 
Φίλιππα Βατικιώτη (πρβλ. 12,2) από το Μυστρά, επί της αποφάσεως 152 του Ειρηνο-
δικείου Σπάρτης, «περί μετενοικίασης των πατρικών κτημάτων, ελαιοδένδρων, της 
Σταμάτας», «ως άνομον και ανυποστήριχτον».

1330 12,09 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. 40 25-01-1838  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥ  
      (φφ.2 και 7 σημειώματα)
Το Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Αγίων Τεσσαράκοντα, μέσω του Ηγουμένου Ιωάσαφ 
και των Συμβούλων Κύριλλου και Νεκτάριου, ιερομονάχων, παρέδωσε στο Γεώργιο 
Μήχα, Γραμματέα του ενοικιαστού του ελαιώνος Εμμανουήλ Χατζή Τζούχλου του 
έτους 1836, τέσσερις δόσεις ελαίου. (06.02.1837: 769,100 οκ., 07.02.1837: 219,300, 
09.02.1837: 290,200, 10.02.1837: 39,300 οκ.). Το πιστοποιητικό, που φέρει και σφρα-
γίδα, δίδεται στον υπενοικιαστή Π.Α. Νικολόπουλο. 
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Περιέχονται 7 αναλυτικά σημειώματα παράδοσης ελαίου, στα οποία ο Σωτήρος Ζα-
χαρόπουλος παραδίδει εις «λογαριασμόν υπενοικίασης εγγείου φόρου του ελαίου 
Θεολόγου, Ποταμιάς, Αγ. Τεσσαράκοντα». (πρβλ. 12,6)

1331 12,10 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-01-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
Ο Α. Σαλβαράς έλαβε από τον Κακαφλίκα, από την Καστανιά, «247,100 οκάδες λάδι 
νέτο» για το ενοίκιο.

1332 12,11 ΠΟΛΟΒΙΤΖΑ 28-01-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Χρ. Ξανθάκη (Πολοβίτσα) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στο οποίο 
τον πληροφορεί ότι ο ποιμνιακός φόρος «έμεινε στο όνομά του» και του ζητάει να 
θυμηθεί να τον περάσει στην καταμέτρηση για να ωφεληθεί και αυτός.

1333 12,12 ΧΡΥΣΑΦΑ 02-02-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιωάννη Μπαλασάκη (Χρύσαφα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
με το οποίο του στέλνει 2 τουλούμια λάδι 39 και 33 οκάδες, από δεκατιά, ενώ τον 
πληροφορεί ότι το υπόλοιπο θα το στείλει μετά. Του ζητάει να συνεννοηθούν με το 
Νικολάκη Σαλταφέρο. Ρωτάει αν πήραν τον ποιμνιακό φόρο.
Στην πίσω σελίδα υπάρχει η σημείωση: «3 Φεβρουαρίου 1838, έλαβα και φορτίο λα-
διού από Χρύσαφα νέτο οκάδες 68».

1334 12,13 ΜΥΣΤΡΑΣ 09-02-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Σημείωμα του Γ. Χατζηαθανασίου (Μυστράς) ότι έλαβε από τον Α. Σαλβαρά «20 ρεγ-
γίνες ακόντο του χρέους των μουροφύλλων του εφετεινού έτους».

1335 12,14   23-02-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Σημείωμα του [Π]. Γ. Μαρκόπουλου ότι έλαβε από τον Α. Σαλβαρά «χρέος του 1836 
από πρώιμον καρπόν και κρασάτικον δρ. 50 λ.17».

1336 12,15 ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ 04-03-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Π. Παπαχριστόπουλου (Λογκανίκος) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ρωτάει αν ήρθε το «Γραμμάτιον της πιστώσεως διά τη γη των Φαλαγ-
γιτών» για να πάει να το πάρει.

1337 12,16 ΣΠΑΡΤΗ 22-03-1838 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-  
    ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 140) του Ειρηνοδίκη και Συμβολαιογράφου Σταύ-
ρου Παρθενόπουλου, σύμφωνα με το οποίο ο Εμμανουήλ Καφετζόπουλος έχοντας 
νοικιάσει από το Δημόσιο εθνικά ελαιοπερίβολα των Οθωμανών, τα νοικιάζει τώρα 
με τους ίδιους όρους στον Αντώνη Σαλβαρά για 29 χρόνια, αφού έχει πληρώσει ένα 
χρόνο. Και οι δύο είναι κτηματίες, κάτοικοι Μυστρά.
Μάρτυρες: οι Αναγνώστης Δ. Ρογκάκος, κτηματίας, από τα Κόκκινα Λουριά και Σαρά-
ντος Καραμαλής, κτηματίας, από το Μυστρά. 
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1338 12,17 ΣΠΑΡΤΗ 24-03-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γ. Χατζηαθανασίου (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στο 
οποίο τον παρακαλεί να στείλει τα χρήματα που τους χρωστά από τα «φύλλα του 
1837», γιατί τα έχει άμεση ανάγκη. Τον παρακαλεί να μην αρχίσει πάλι να τους λέει 
πως θα τους τα δώσει ο Σαρσέντης.

1339 12,18 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 24-03-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κ. Μανέτα (Τρίπολις) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία, αφού εύχεται και ενημερώνει περί υγείας τους, ζητάει λάδι από το καλύτερο 
για το σπίτι του και στέλνει κάποιον να το πάρει. Περιμένει να του πουν το κόστος για 
να στείλει αμέσως είτε σε μετρητά, είτε με συναλλαγματική.

1340 12,19 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 26-03-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Αικατερίνης Ζαφειροπούλου (Τρίπολη) προς την αδελφή της Αγγελική 
(Σαλβαρά) (Μυστράς), στην οποία την ευχαριστεί για το γράμμα και τα πορτοκάλια. 
Ζητάει να της γράφει νέα. Στέλνει μία «σκουφίτσα του δράκου» και ευχές για το Πά-
σχα. 

1341 12,20  Μάιος 1838 - 10.10.1838 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ. 8)
Αναλυτικό Κατάστιχο: «Τα όσα βερεσέδια έχομε δοσμένα από γεννήματα πρώιμα και 
όψιμα τόσον και λάδια πούλησις ωσάν και δάνεια το έτος 1838 από κατά καιρόν Μάη 
μήνα έως ότου το ξεσηκώνουμε σήμερις Οκτωβρίου 10».

1342 12,21 ΜΥΣΤΡΑΣ 20-05-1838 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (φφ.2) 
Ο Νικηφόρος Ευστρατίου, ιερομόναχος, και ο Σωτήρος Ευστρατίου πουλάνε στον Α. 
Σαλβαρά το πατρικό τους χωράφι στο Ξηροπήγαδο.
Μάρτυρες: οι Π. Γιαννουλόπουλος, Αναγνώστης Σακελλαρίου και Εμ. Οικονομόπου-
λος.

1343 12,22 ΣΠΑΡΤΗ 31-05-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Α. Σαλβαρά προς τον κυρ Μαρκάκη να δώσει το άλογο του Γιαννάκη. 
Του ζητάει, αν δεν φέρει τα χρήματα, να φέρει το άλογο.

1344 12,23 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ 31-05-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Σωτήρου Φρατζολόπουλου (Ποινικές Φυλακές Ναυπλίας) προς τον Α. 
Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τον παρακαλεί να τον βοηθήσει, όπως αυτός γνωρί-
ζει.

1345 12,24 ΔΟΥΡΑΛΗ  05-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Σπυρίδου Κρητικού (Δουραλή) προς τον κουμπάρο του, Α. Σαλβαρά, 
(Μυστράς), στην οποία τον πληροφορεί ότι έστειλαν δύο γράμματά τους για την ενοι-
κίαση του Δήμου και δεν πήραν απάντηση. Γι’ αυτό στέλνει άνθρωπο, το Σταμάτη. 

1346 12,25 ΠΥΡΓΟΣ 06-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Πύργος) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
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παραπονείται ότι βρίσκεται ένα χρόνο στον Πύργο και δεν του έγραψε κανένα γράμ-
μα, παρά το ότι αυτός έγραψε πολλές φορές. Ρωτάει για τα λάδια και του ζητάει να του 
στείλει με το γαμβρό του κ. Αντώνη (Οικονομόπουλο), τουλάχιστον 1.000 δρχ. από 
αυτά που του αναλογούν, γιατί έχει ανάγκες. Παραπονείται ότι του έγραψε το Πάσχα 
να πάει στην Τρίπολη να ανταμώσουν, αλλά δεν πήγε και ότι δεν θέλησε να κοιτάξει 
την υπόθεση του Πιερράκου και να πιέσει το Ρουσσόπουλο να τη συζητήσει και τους 
αδικεί όλους έτσι. 

1347 12,26 ΚΕΦΑΛΑΣ 06-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Μερκούρη Στεφανίτση (Κεφαλάς) προς τον Α. Σαλβαρά, στην οποία τον 
συμβουλεύει για τις σχέσεις με τους Μπαρμπιτσιώτες και Χρυσαφίτες. Του συντάσσει 
και έναν κατάλογο με ονόματα για μια επιτροπή, «τώρα που είναι οι καλαμιές αχάλα-
στες». 

1348 12,27 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 08-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Ευσταθίου Σκόρδα (Ναύπλιο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μιστρά), 
στην οποία, αφού στέλνει χαιρετισμούς στο Δημήτρη Σαλταφέρο και ρωτάει για την 
υγεία τους, τον παρακαλεί να του στείλει τα χρήματα που του χρωστάει από ψώνια, 
4 δρχ. και 43 λεπτά. Τους ζητάει, να τα δώσουν στον Ιωάννη Μπαλασόπουλο, για να 
του τα εμβάσει.

1349 12,28 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 08-08-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμβρό του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ενημερώνει ότι είπε του επιτρόπου να βάλει για λογαριασμό του έως 
2.600 δρχ. και περισσότερον, «όταν βγεί το ενοίκον των προσόδων του χωρίου Κα-
στανιάς». 

1350 12,29 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 10-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Αθανασίου Ζαχαρόπουλου (Ναύπλιον) προς το συμπέθερό του Αντώνη 
Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία του ζητάει διάφορες πληροφορίες για το λάδι του 
1834. Συγκεκριμένα ρωτάει ποιος του έδωσε τα χρήματα όταν πούλησαν λάδι στο 
Νικόλαο Σαραντάρη, τον Απρίλιο ή Μάιο 1834. Ρωτάει επίσης πληροφορίες για το 
πυρνοκόκι, αν έχουν και πόσο την οκά το συνάζουν.

1351 12,30 ΣΠΑΡΤΗ 10-06-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Σ. Παρθενόπουλου προς τον Α. Σαλβαρά ότι «Οι άνθρωποι ήλθαν και 
τον περιμένουν και δεν τον βλέπει να έρχεται» και γι’ αυτό επίτηδες στέλνει τον παρό-
ντα να καβαλικέψει και να κατέβει αμέσως να μιλήσουν.

1352 12,31 ΣΠΑΡΤΗ 11-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Δημό[πουλου] (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον ενημερώνει για «τον κατάλογο του δεμάτου, λίγα τα φετεινά σπαρμένα», ας 
στείλει επιτροπή να δει ή ας τους ορκίσει για τη δυσκολία του πράγματος.
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1353 12,32 ΣΠΑΡΤΗ 13-06-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Σ. Παρθενόπουλου (Σπάρτη) προς τον «αδελφό» του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στο οποίο τον ενημερώνει ότι ελαβε το υποσχετικό των Τζιτζινιωτών και 
αύριο πρέπει εκείνος να φέρει ό,τι έγγραφα έχει γι’ αυτή την υπόθεση. Τον παρακαλεί 
να δώσει εγγράφως στον παρόντα την άδεια να αλωνίσουν «διότι εσφίχτηκαν εκεί 
κάτω».

1354 12,33 ΧΡΥΣΑΦΑ 14-06-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γ. Δηλμπεράκη, Δημάρχου Θεραπνών (Χρύσαφα), προς τον Α. Σαλβα-
ρά (Κεφαλάς), στο οποίο τον ενημερώνει ότι έλαβε επιστολή του και την επόμενη 
ημέρα θα κατέβει ο ίδιος. Ζητάει να ειδοποιήσουν το Φλώρο και το Γεώργιο Παπανι-
κολάκο να παρευρεθούν ως πραγματογνώμονες

1355 12,34 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 14-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Α. Ιατρού (Ναύπλιο) προς το φίλο του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
με την οποία του στέλνει 50 δρχ. για ενοίκια. Τον ενημερώνει για όσες επιδιορθώσεις 
χρειάζεται το σπίτι και του ζητάει τις οδηγίες του. Του παραγγέλνει και 10 πορτοκαλιές 
και 3 πετρολεμονιές για το περιβόλι του. Ζητάει να μάθει αν έλαβε τις πολυθρύλητες 
δρχ. από τον Γ. Κοψομανικάκη.

1356 12,35 ΣΠΑΡΤΗ 16.06.1838 - 8.12.1838 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (φφ.24)
Έγγραφα περί ενοικίασης εγκτητικών φόρων των χωρίων Κεφαλά-Μαλαθριά και Βέ-
ροια-Βασσαρά:
1. Υπ’ αριθ 3737-3738/16.06.1838 «Ομολογίες» του Α. Σαλβαρά για να πληρώσει στο 
Ταμείο Επικρατείας 667 δρχ. (κάθε φορά) από ενοικίαση εγκτητικών φόρων του χω-
ρίου Κεφαλά-Μαλαθριά, και υπ’ αριθ. 3743, 3744, 3745/16.06.1838 «Ομολογίες» των 
χωρίων Βέροια-Βασσαρά.
2. Ενοικιαστήρια έγγραφα (αρ. 1, 18) του Οικονομικού Επιτρόπου Λακεδαίμονος Μ. 
Βαλέττα, στα οποία ο Α. Σαλβαράς νοικιάζει, μετά από Δημοπρασία, τις προσόδους 
των χωρίων Βασσαρά και Βέροια για 4.000 δρχ. και Κεφαλά-Μελαθριά για 4.000 δρχ. 
3. Υπ’ αριθ. 1094/03.08.1838 1332 δρχ. Γραμμάτιο παραλαβής Α΄δόσης δεκάτων Βασ-
σαρά και Βέροια, Κεφαλά-Μαλαθριά.
4. Υπ’ αριθ. 1281/29.08.1838, 1232 δρχ. Γραμμάτιο παραλαβής Β΄ δόσης δεκάτου Κε-
φαλά, Μαλαθριά, Βασσαρά και Βέροια. 
5. Υπ’ αριθ. 1589,1590/03.10.1838, 1824, 1825/02.11.1838 2189, 2190/08.12.1838 
Γραμμάτια Παραλαβής εξόφλησης Γ΄ δόσης δεκάτου Βασσαρά, Κεφαλά, Μελαθριά 
(667 δρχ. εκάστη).
Υπογράφουν: Ο Ταμίας Ν. Κορφιωτάκης (;), Ο Διοικητής Λακεδαίμονος Γ. Λεβέντης.

1357 12,36 ΧΡΥΣΑΦΑ 16-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Γ. Δηλμπεράκη (Χρύσαφα) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
τον ενημερώνει ότι θα πάνε με τους πραγματογνώμονες να μετρήσουν την Κυριακή 
για να εκτιμήσουν τα χωράφια περί του ενοικίου του χωρίου Χρύσαφας. Τον πληρο-
φορεί ότι «φαίνονται περισσότερα γεννήματα φέτος, και καλαμπόκια καλά» και ότι, 
ως δήμαρχος, διόρισε επιστάτη τον Μπαλασάκη, που τον είχε και ο αδερφός του.
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1358 12,37 ΒΑΣΣΑΡΑΣ 20-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Π. Σαρσέντη (Βασσαράς) προς τον «αδελφό» Α. Σαλβαρά, στην οποία 
τον ενημερώνει ότι πήγαν στο Βασσαρά, όμως τα άλογα δεν είχαν έρθει ακόμα. Στην 
περίπτωση που έρθουν την επόμενη ημέρα, θα πάνε στα Βέρροια και θα δημιουργη-
θεί πρόβλημα με το Δήμαρχο και την άδεια του θερισμού. Συστήνει κάποιον Ανάρ-
γυρο με τα καλύτερα λόγια, ότι είναι αναγκαίος και θα τους οφελήσει γιατί είναι νοι-
κοκύρης.

1359 12,38   20.06.1838 - 01.03.1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Η εκκαθάριση των ενοικίων Μπασαρά και Βεροίων από τον Π. Σαρσέντη. Αναλυτική 
καταγραφή ενοικίων, προϊόντων (σμιγάδι, σίκαλη, στάρι, καλαμπόκι, μούστος, καρύ-
δια, αχλάδια, σταφύλια, αραποσίτι) εργασιών, μισθών κ.λπ.

1360 12,39 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 21-06-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Βασίλη [Η. Δημητρακόπουλου] (Τρίπολη) προς το φίλο του Α. Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία τον ενημερώνει για τον νέο υιόν που απέκτησε η Κατερινιώ 
[Ζαφειροπούλου], στις 15 του παρόντος. Τους πληροφορεί ότι στις 17 τους έγραψε ο 
ίδιος με ένα Βορδωνιάτη, ότι στο σπίτι είναι καλά και η Κατερινιώ και ο δράκος και ότι 
την επόμενη ημέρα θα αναχωρήσει και η Αγγελική, που ήταν εκεί.

1361 12,40 ΣΠΑΡΤΗ 26-06-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη (αρ. 124) ότι ο Δημοτικός Ταμίας Σπάρτης Σωτήρος Ευστρατίου παρέλαβε 
από τον Α. Σαλβαρά, 81 δρχ. 27 λεπτ. για φόρο προς 7% επί του ενοικίου δραχμών 
1161,27 για τα υπ. αριθ 48-52, 82, 187 σημειούμενα στον κατάλογο του κτηματολογί-
ου Δήμου Σπάρτης, για το 1836.

1362 12,41 ΜΥΣΤΡΑΣ 08-07-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη ότι ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε τον Ιωάννη Γ. Λεώπουλο για το κέρδος 
του Σκλαβοχωρίου 350 οκ. σιτάρι, 350 οκ. σμιγάδι σε χρήματα, τα οποία έλαβε σώα.

1363 12,42 ΣΠΑΡΤΗ 12-07-1838 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ - ΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Κλήση του Ιωάννη Βασιλάκη, κατοίκου Ζίτσοβας, των οπισινοχωρίων «προς το εν 
Σπάρτη Δικαστήριον των Πρωτοδικών» «προς εμφάνισιν επί ορκοδοσία και ουσια-
στικής συζητήσεως». Επειδή έχει γίνει έφεση από τους διαδίκους αλλά δεν υπάρχει 
το ανασταλτικό και μεταβιβαστικό της εφέσεως στο Ναύπλιο και ούτε ειδοποιήθη-
κε και πάνε για καθυστέρηση και επειδή ο Νικόλαος Κορφιωτάκης τον πλήρωσε τα 
χρεωστούμενα το κεφάλαιο του χρέους, όχι τους τόκους, ζητά να εμφανισθούν στο 
ακροατήριο για να δώσει τον όρκο και να προχωρήσει η ουσιαστική Δίκης συζήτηση. 
Δικηγόρος πληρεξούσιος κλητευομένων Γεώργιος Κ. Φεγγαράς.

1364 12,43 ΣΠΑΡΤΗ 20-07-1838  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ (φφ.2)
Αποδεικτικόν παραιτήσεως (αρ. 791) από το Σώμα Β΄ Φάλαγγος του Αντώνη Σαλβα-
ρά, ο οποίος χαρακτηρίσθηκε λοχαγός «υπηρετήσαντος εντίμως από 15.11.1835 έως 
1.7.1838 και λαβόντος εις γην προικοδότησιν κατά τους όρους του από 1.1.1838 Νό-
μου». Ο παραιτούμενος εξακολουθεί να φέρει το βαθμό και τη στολή και τας τιμάς. 
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Έχει δε την άδεια να πάει στην εστία του, στο Δήμο Σπάρτης, στην επαρχία Λακεδαί-
μονος και να εξασκήσει οποιοδήποτε έντιμο επάγγελμα. 
Υπογράφει : Η διοίκησις 11ης τετραρχίας, Μιχαήλ Γιατράκος ταγματάρχης.

1365 12,44 ΣΠΑΡΤΗ 28-07-1838 ΟΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Πρόσκληση (αρ. 1942) από το Διοικητικό Ταμία Λακεδαίμονος Ν. Κορφιωτάκη προς 
το Δήμαρχο Καστορίου να πληρώσει σε τρεις μέρες 3 δραχμές για τέλη χαρτοσήμου 
λόγω πειθαρχικής απόφασης της Διοίκησης Λακεδαίμονος .

1366 12,45 ΣΠΑΡΤΗ 29-07-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ο [Συρπανιάδης] υπόσχεται ότι χρωστά στον Αντώνη Σαλβαρά 60 δρχ., που θα τις 
πληρώσει στα τέλη του ερχόμενου Αυγούστου. 

1367 12,46 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-07-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ
Ο Αγγελέτος Πρόκος δηλώνει ότι χρωστά στον Α. Σαλβαρά για το «δέκατο οπού θέλει 
από το όριον Κεφαλά, σύνορο Καραγκίνη, σμιγάδι 186 οκάδες, προς 19 λεπτά την 
οκά, 35, 34 δρχ.», που υπόσχεται να τις δώσει σε 30 ημέρες.

1368 12,47 ΣΠΑΡΤΗ 18-08-1838 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Το «Διοικητικό Δικαστήριο εν Σπάρτη», αποτελούμενο από Πρόεδρο, το Διοικητή Λα-
κεδαίμονος Γ. Λεβέντη, τον Ειρηνοδίκη Σπάρτης Σταύρο Παρθενόπουλο, και τον ανα-
πληρωτή του 1ου Δημαρχικού Παρέδρου και Δημάρχου Σπάρτης, δεύτερο Δημαρχικό 
πάρεδρο Θεόδωρο Ζερβέα και το Γραμματέα Ιω. Μουντζουρίδη, δικάζει την αγωγή του 
«εν Καστανιά του Δήμου Καστορείου Α. Τζωρτζάκη κατά των Δημ. Τυρόβρακα, Σπυρ. 
Τζιντζινίτου, γαμβρός Γεωργάκαινας Τζιντζινιώτισσας, Σταύρου Καλαμπόκα εκ Βάρσο-
βας, Μελέτη Φιλιππάκη, Παναγ. Γελή, Θεοφάνη Λιανού, Σαράντου Κουτσοβίτου, κατοί-
κων Τρύπης», που τους υπερασπίζεται ο Σαράντος Καραμαλής, μη υπαγομένου στην 
τάξη των δικηγόρων, «περί αποδόσεως ενοικιαστικών δικαιωμάτων του 1831». Ο Α. 
Τζωρτζάκης, ενοικιαστής των εγκτητικών φόρων της περιφερείας Κοζομόρου, διαμαρ-
τύρεται, διότι το 1831 δεν έλαβε από τους εναγόμενους τους φόρους τους.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, απαλλάσσεται η Γεωργάκαινα Τζιντζινιώτισσα, ο Δ. Τυ-
ρόβρακας πρέπει να πληρώσει, όπως και οι υπόλοιποι, αν δεν τα έχει ήδη πάρει ο Α. 
Ζαχαρόπουλος.

1369 12,48 ΣΠΑΡΤΗ 20-08-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Α. Κορφιωτάκης πληρώνει στον Αντώνη Σαλβαρά 18,50 δρχ. για το λάδι του Ηλία 
Γραμματικάκη. 

1370 12,49 ΣΠΑΡΤΗ 11-09-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ν.Κ. Σταυριανόπουλου προς τον Α. Σαλβαρά, στο οποίο τον παρακαλεί 
να δώσει στο Νικήτα Φιλιππόπουλο 16,40 δρχ. από αυτά που του χρωστάει για δικαι-
ώματα κήρυκος και χαρτόσημο των ομολογιών. Τα δε υπόλοιπα να τα στείλει με τον 
ίδιο για να πληρώσουν το συμπεριληφθέν στις ομολογίες του χαρτόσημο.
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1371 12,50 ΜΥΣΤΡΑΣ 04.09.1838 - 15.11.1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Ν. Σαλταφέρος έλαβε από τον Α. Σαλβαρά τη Β΄ δόση των προσόδων 1838 του 
Σκλαβοχωρίου, όπου έχει δοσμένη ενοχή σ’ αυτόν και τον Ιωάννη Λεώπουλο τα 2/5 
ενοικιάσεως, 470 δρχ.
Υπάρχει σημείωση ότι παρελήφθη στις 15.11.1838 «ακόντο Γ΄και Δ΄δόσεως», 578 
δρχ. 

1372 12,51 ΣΠΑΡΤΗ 14-09-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Γιαννάκου Μιχαλόπουλου προς τον Α. Σαλβαρά, στο οποίο τον πλη-
ροφορεί και τον καθησυχάζει ότι οι φυλακισμένοι υπέγραψαν την αναφορά και τη 
δώσανε στον Εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε άλλη μία για το Συμβούλιο.

1373 12,52 [ΑΡΚΑΣΑΔΕΣ] 15-09-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Θ. Λιακάκου προς τον κουμπάρο του Α. Σαλβαρά, στο οποίο τον ειδο-
ποιεί ότι τελειώνουν τα φιλονικούμενα και να πάει να συνεννοηθεί στον Επίτροπο για 
τα οικονομικά. Του δίνει συγκεκριμένες συμβουλές.

1374 12,53 ΛΙΑΚΕΪΚΑ 17-09-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Θ. Λιακάκου προς τον κουμπάρο του Α. Σαλβαρά, στο οποίο του εξηγεί 
τι πρέπει να κάνει και πώς έχουν τα πράγματα σε θέματα ενοικίασης και τιμών.

1375 12,54 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-09-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (φφ.2)
Ο Γιάννης Βασιλάκης, ως ενοικιαστής του Παρορίου του 1835, έδωσε ενοχή στον 
Α. Σαλβαρά 1.500 δρχ. και μέσω του Αναγνώστη Κοπανίτζα άλλες 500 δρχ., σύνολο 
2.000 δρχ. Από αυτά πλήρωσε δύο δόσεις στον εγγυητή του, Χρήστο Αλειφεράκη 
και την τρίτη στο Βασιλάκη. Από τις 500 του Κοπανίτζα χρωστάει 133,50 δρχ. που 
εξοφλήθηκαν.
Μάρτυρες: οι Π. Γιαννουλόπουλος και Εμ. Οικονομόπουλος.

1376 12,55 ΣΠΑΡΤΗ 29-09-1838 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ   
        ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υπ’ αριθ. 1 απόδειξη πληρωμής: Ο Ταμίας Λακεδαίμονος έλαβε από το Φαλαγγίτη 
Σαλβαρά 3,60 για δικαιώματα κήρυκος.
Πίσω σημείωση και υπογραφή «του επί της εισπράξεως των δικαιωμάτων κήρυκος, 
Πετραντωνάκη».

1377 12,56   04-10-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Π. Σαρσέντη προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο τον πληροφορεί 
ότι του στέλνει με το Θοδωρή Μανιατάκο 313,34 δρχ.
Αναλυτικά στέλνει: 
γαλλικά τάλληρα 21 (προς 5,58)  = 117,18 δρχ.
ριγγινάτα 22 (προς 5,78)   = 127,16 δρχ.
βασιλικά 9 ( προς 5)   = 45 δρχ.
κολωνάτο 1 (προς 6)   = 6 δρχ.
δραχμές 18   = 18 δρχ. 
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Επίσης τον πληροφορεί ότι άρχισε το θέρος και δεν ήλθε κανείς να τους πληρώσει 
και περιμένουν.

1378 12,57 ΣΠΑΡΤΗ 06-10-1838 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ   
       ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 
Απόπειρα συμβιβασμού «ενώπιον του εν Σπάρτη Ειρηνοδικείου. Κλήσις του Γεωργίου 
Καρακατσάνη κατοίκου Τριπόλεως κατά του Αντωνίου Σαλιβαρά κατοίκου Μισθρά 
περί αποδόσεως 2.650 δρχ., τις οποίες του οφείλει από ενοχήν στην ενοικίαση προ-
σόδων Γεωργιτζίου και Περιβολίων του 1835». 

1379 12,58 ΛΙΑΚΕΪΚΑ 07-10-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Θ. Λιακάκου (Λιακέικα) προς τον κουμπάρο του Α. Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία τον ενημερώνει ότι σήμερα έλαβε τις προκηρύξεις του δεκάτου και τον 
συμβουλεύει πώς να χειριστεί το θέμα της δημοπρασίας, να προσέξει, να μη δείξει 
ανυπομονησία, μέχρι πόσο να χτυπήσει την τιμή κ.λπ.

1380 12,59 ΜΥΣΤΡΑΣ 09-10-1838 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Αν. Σαλβαράς, ενοικιαστής του Δήμου Σπάρτης του δεκάτου του ελαιώνος του 
1838, καταθέτει την ενοικίαση σε συντροφικό λογαριασμό με τον Ιωάννη Θ. Λεώπου-
λο σε δύο ίσα μερίδια. Αφού έλθει η εγκριση θα παρουσιασθούν στον Οικονομικό 
Επίτροπο για να υπογράψουν ως συνεγγυητές ή ο ένας ενοικιαστής και ο άλλος εγγυ-
ητής. Δηλώνεται συνεργασία σε όλα, ορισμό επιτρόπων, πληρωμή δόσεων κ.λπ.

1381 12,60 ΣΠΑΡΤΗ 11-10-1838 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Συμφωνητικό (αρ. 1607) ότι μετά από 41 ημέρες ο Α. Σαλβαράς και ο Α. Τζωρτζάκης 
(εγγυητής και πληρωτής) θα πληρώσουν στον ενοικιαστή των Περιβολίων του 1835, 
Γ. Κυριαζάκη, 1.100 δρχ. και αφού ξεκαθαρίσουν όλα (γεννήματα, εκκαθάριση), τότε 
θα πληρώσουν στο Ταμείο ό,τι υποδειχθεί ότι χρωστούν. 

 1382 12,61 ΛΙΑΚΕΪΚΑ 12-10-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Θ. Λιακάκου (Λιακέικα) προς τον κουμπάρο του Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι πήρε το γράμμα του και τον συμβουλεύει 
πόσο να χτυπήσουν τις τιμές, και ποιοι θέλουν συμμετοχή, το 1/4 ή το 1/3.

1383 12,62 ΔΟΥΡΑΛΗ 13-10-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Σπυρίδου Κρητικού (Δουραλή) προς τον κουμπάρο του, Α. Σαλβαρά, 
(Μυστράς), στην οποία, εκτός από τα της υγείας τους, τον ενημερώνει ότι δεν θα έρ-
χονταν στο προηγούμενο παζάρι όπως τον ειδοποίησαν με το Βασίλη Καρτερούλη. 
Όμως τώρα που θα γίνει το παζάρι στη Σπάρτη έχουνε συνεννοηθεί με τον Καρτε-
ρούλη να μεταφέρει το βαμπάκι στη Σπάρτη. Του στέλνουν 10 βασιλικά τάλαρα, 11 
φραντσέζικα, 13 ρεγγίνες, 2 κολονάτα, 3,15 γρόσια γαζέτης, σύνολο 36 τάλληρα και 
θα φέρουν και το βαμπάκι να το πουλήσουν. Στέλνει και με τον Παναγιώτη Στρατηγά-
κο 36 τάλληρα από το Τσεραμιό.
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1384 12,63 ΛΙΑΚΕΪΚΑ 13-10-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Θ. Λιακάκου (Λιακέικα) προς τον κουμπάρο του, Αντώνη Σαλβαρά, [Μυ-
στράς], στην οποία τον ενημερώνει για τις τιμές των προϊόντων και του δίνει σχετικές 
οικονομικές συμβουλές.

1385 12,64 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 15-10-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή των Α. Λάμπρου και Χ. Γεράσιμου (Γκοριτσά) προς το φίλο τους Α. Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνουν ότι κατέβηκαν στην Γκοριτσά και έχουν σκο-
πό να κάνουν διανομή του γεννήματος κατά τη συμφωνία τους, ζητούν να τους στείλει 
αντίγραφο της ποσότητας Καραγγινίου που έκανε ο κάθε ένας για να υπολογίσουν την 
αναλογία του γεννήματος. Ο ελαιώνας του Δήμου Χρύσαφας θα τελειώσει την Κυριακή 
και επειδή δεν μπορούν να πάνε, ζητούν να τους τον ενοικιάσει έως 600 δρχ. 

1386 12,65 ΣΠΑΡΤΗ 28-10-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Παναγιώτης Σαρσεντάκης πλήρωσε στον Γεώργιο Μίχου για τον Αντ. Σαλβαρά, για 
το λογαριασμό ενοικιάσεως μουρόφυλλων, 50 δρχ. 

1387 12,66 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 29-10-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Θ. Αλεξανδρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία παραπονείται ότι επί δέκα ημέρες του γράφει για να τον προμηθεύσει 500 
ρίζες μουριές καλές και να τον ειδοποιήσει να στείλει ζώα να τα πάρει. Του συστήνει 
τον «αδελφό» Αθανάσιο Πολιτόπουλο, μηχανικό διορισμένο εκεί. Τον παρακαλεί να 
του δώσουν όλη την αδελφική αγάπη και συναναστροφή. Στέλνει χαιρετισμούς στη 
«Φαμελιά» του και ασπασμούς από τον καπετάν Αντώνη Κακλαμάνη. 

1388 12,67 ΣΠΑΡΤΗ 29-10-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Α. Κορφιωτάκη (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στο 
οποίο τον παρακαλεί να του στείλει το άλογό του πρωί πρωί για να πάει στη Βάρσοβα, 
που ο υπομοίραρχος θα βαπτίσει την άλλη ημέρα ένα παιδί, γιατί το δικό τους θα το 
πάρει ο αδελφός του για να «έλθει επάνω». 

1389 12,68 ΣΠΑΡΤΗ 31-10-1838 ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Υπ’ αριθ. 1925/941 έγγραφο Οικονομικού Επιτρόπου Λακεδαίμονος Μ. Βαλέττα 
προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο τον ενημερώνει ότι, επειδή ο έγγειος φόρος 
των ελαιών της επαρχίας κατακυρώθηκε στους Δ.Γ. Μανολάκη, Πολυχρόνη Γιαννού-
ση και Ν.Κ. Πολίτη, παύει την επιστασία που προσωρινά του αναθέσαν και πρέπει να 
παραδώσει στους ενοικιαστές τις σημειώσεις που έχει.

1390 12,69   09-11-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Α. Σακελαρίου προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο τον ενημερώνει 
ότι τις 105 δρχ. για το Γιωργάκη Μπανά τις έδωσε στον κυρ Νικολό και παρακαλεί 
να δώσει την ομολογία του πατέρα του γιατί τη ζητάει. Επίσης έδωσε και 77 δρχ. και 
κάτι λεπτά στον ίδιο κατά διαταγή του κυρ Αντώνη, τα οποία έχει περασμένες στο 
κατάστιχό του. Τελειώνει: «Δόσετέ την παρακαλώ την ομολογίαν διότι είναι και ζωή 
είναι και θάνατος».
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1391 12,70 ΜΥΣΤΡΑΣ 12-11-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του «πρόθυμου φίλου» Χρήστου Χαμέρη πος τον Αντώνη Σαλβαρά, στο 
οποίο του ζητάει, επειδή έχει ανάγκη από χρήματα, να του στείλει 50 δρχ., αφού πρώ-
τα βαστήξει το λογαριασμό του λαδιού.

1392 12,71 ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ 12-11-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Δημητρίου Τα[λγγίνη] (Μαραθονήσι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ρωτάει για την υγεία του και του δηλώνει την αγάπη του. Τον 
ενημερώνει ότι εκτελεί χρέη εφόρου και δεν μπορεί να πάει να τον δει και ότι το παιδί 
του είναι αβάπτιστο και καθώς του γράφει η γυναίκα του (η ενωμοταρχίνα) από τότε 
που μελετήθηκε η βάπτιση όλο κλαίει. Τους ζητάει να το βαπτίσουν το συντομότερο 
δυνατό κι ας απουσιάζει αυτός. «Όθεν σας το χαρίζω διά παιδί σας και λάβε την φρο-
ντίδα ταύτην και βάπτιστο, βάλε το εις το δρόμο του Θεού». 
Ακόμη αναφέρει πως δεν βρήκε καλά ψάρια να τους στείλει, μόνο κάτι λιθρίνια για το 
τηγάνι κι αυτά σπάνια.

1393 12,72 ΣΠΑΡΤΗ 14-11-1838 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Υπ’ αριθ. 844 έγγραφο Δημαρχίας Σπάρτης (Δήμαρχος Εμ. Μελετόπουλος) προς τον 
Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο, κατά τη διαταγή 4978 της Διοικήσεως Λακε-
δαίμονος, του ζητείται να παραδώσει τα φορολογικά κατάστιχα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα στο Δήμαρχο της Περραίας για να αντιγραφούν για την είσπραξη δημοτικών 
φόρων.

1394 12,73 ΣΠΑΡΤΗ 20-11-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιωάννη Μουτζουρίδη (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο 
τον παρακαλεί να δώσει στον επιφέροντα τα φορολογικά κατάστιχα, που έχει ως 
ενοικιαστής χωρίου του Δήμου τους, τα οποία θα τα επιστρέψουν, μόλις τα αντιγρά-
ψουν. 

1395 12,74 ΠΥΡΓΟΣ 21-11-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Πύργος) προς τον «αδελφό» Αντώνη Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία του παραπονείται ότι στις 06.06. του έστειλε 500 δρχ. με το γαμ-
βρό του Αντώνη, χωρίς γράμμα, και του παρήγγειλε προφορικά ότι θα συνεννοηθεί 
με τον πενθερό του και θα του στείλει το λογαριασμό εκκαθαρίσεως λαδιού, υποσχέ-
σεις που δεν πραγματοποιήθηκαν. Τον ενημερώνει ότι πήρε το λογαριασμό από τον 
Ν. Κορφιωτάκη και λυπήθηκε που χρώσταγαν χρήματα στο Ταμείο. Τον συμβουλεύει, 
τώρα που πάει εκεί ο ιεροκήρυξ Δανιήλ, να του δώσει το λογαριασμό, να πληρωθούν 
όλα και να του στείλει τις αποδείξεις. Τον πληροφορεί ότι πριν από δέκα ημέρες έφε-
ρε στον Πύργο τη γυναίκα του και τα παιδιά. Ζητάει δύο μπουκάλια ανθόνερο για την 
Κατερίνα και το Διοικητή, «μέσον του Ζυγοβιστίου». 

1396 12,75 ΤΡΙΠΟΛΙΤΖΑ 22-11-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γ. Καρακατζιάνη (Τριπολιτζά) (ως αδελφός) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Σπάρτη), στην οποία τον ενημερώνει ότι έφθασε η διορία της ομολογίας του στον 
Ταμία Τρίπολης και αυτός την προωθεί στον Ταμία Σπάρτης για να τα πληρώσει και, 
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αφού τα πληρώσει «με το διάφορόν τους», θα πάρει την ομολογία εξοφλημένη, όπως 
και τα γραμμάτια και πρέπει να περάσει στο χρέος των Περιβολίων.

 1397 12,76 ΣΠΑΡΤΗ 28-11-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έντυπη απόδειξη από το «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΟΚΛΩΘΙΑΣ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ».
Ο Παναγιώτης Σαρσέντης, διά του Αντώνη Σαλβαρά, πλήρωσε 50 δρχ. για το ενοίκιο 
του 1838 των «Εθνικών Συκαμινεών Λακεδαίμονος του χωρίου Παρορίου», σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 4/14.12.1836 ειδοποίηση των πρωτενοικιαστών. 
Υπογράφει: Γ. Χατζηαθανασίου, «κατ’ επιτροπήν των ενοικιαστών των εθνικών Συκα-
μινεών Λακεδαίμονος».

1398 12,77   [..- 11] - 1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Π. Σαρσέντη προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τον 
συμβουλεύει για τους μούστους, τις τιμές πωλήσεις, τα αγώγια, τη δεκάτη. Αναφέρε-
ται και σε αντιδικίες και μάρτυρες κατά του Δημάρχου. 
(Η επιστολή είναι φθαρμένη στο κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας.)

1399 12,78 ΜΥΣΤΡΑΣ 04-12-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γιαννάκου Μιχαλόπουλου (Μυστράς) προς το θείο του, Αντώνη Σαλβα-
ρά, στο οποίο τον ενημερώνει ότι αποφάσισαν να μείνουν εκεί, επειδή στοχάστηκαν 
πως ήταν ντροπή να κατέβουν πάλι στη Σπάρτη, και παρακαλεί να τους δώσει τις 60 
δρχ., που υποσχέθηκε, για να πάρουν λίγο σιτάρι και λάδι και τον διαβεβαιώνουν ότι 
είναι πλέον αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του.

1400 12,79 ΣΠΑΡΤΗ 11-12-1838 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 523) του Συμβολαιογράφου Σπάρτης Σταύρου 
Παρθενόπουλου, σύμφωνα με το οποίο οι Αντώνης Σαλβαράς, κτηματίας και κάτοι-
κος Μυστρά, και Γεώργιος Μαχαίρας, Αθανάσιος Κανελλάκης και Αθανάσιος Γιάννα-
ρης, γεωργοί, κάτοικοι Βαμβακούς του Δήμου Οινούντος, συμφώνησαν να ανοίξουν 
οι δεύτεροι για λογαριασμό του πρώτου «ένα μυλαύλακο από τη θέση του Ευρώτα, 
κάτω από τη Γέφυρα του Κοπάνου έως το όριο του Λαπατά έξι σπιθαμές πλάτος και 
το βάθος, όπως το απαιτήσει η ρήση του νερού και να καθαρίσουν το χώμα έως το 
πρόσωπο του μαρμάρου». Ο Σαλβαράς θα τους πληρώσει σε τρεις δόσεις, 520 δρχ.: 
η πρώτη δόση στην αρχή του έργου, η δεύτερη δόση στη μέση και η τρίτη στο τέλος. 
Ακόμη θα τους δώσει 100 οκάδες κρασί, 20 οκάδες λάδι και 100 οκάδες αραβόσιτο.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και Στράτης Δημητρόπουλος, 
κτηματίες, κάτοικοι Σπάρτης.

1401 12,80 ΣΠΑΡΤΗ 15-12-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Γ.Κ. Φεγγαρά (Σπάρτη) προς το «φίλο και αδελφό», Αντώνη Σαλβαρά, 
στο οποίο ανησυχεί για τις 500 δρχ., που έπρεπε να δοθούν από το καλαμπόκι του 
στον κυρ Μήτρο, ο οποίος παραπονείται ότι δεν του δόθηκαν. Παρακαλεί να του της 
δώσει όπως έχουν συμφωνήσει.
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1402 12,81 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ 17-12-1838 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Α. Ζαχαρόπουλου (Λογγάστρα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στο οποίο τον ενημερώνει ότι στέλνει τον ψυχογιό του με 20 μπότζες λάδι από το 
Φίλιππα Βατικιώτη και 80 οκάδες και να στείλει τα ρέστα σε παράδες.

1403 12,82   19-12-1838 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 
Ο Σαράντος Μαλτζινιώτης ομολογεί ότι δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 32 δρχ. 
και 40 λεπτά και υπόσχεται να τις επιστρέψει έως τις 19 Αυγούστου.
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Π. Γιαννουλόπουλος και Παναγιωτάκος Μπαρουξάκος.

1404 12,83 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-12-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Ιω. Κοκκώνης βεβαιώνει ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 120 δρχ. για τη δεύτε-
ρη δόση της ενοχής του της επικαρπίας των διαφιλονικουμένων του Δήμου Φάριδος, 
όπως και προηγουμένως την πρώτη δόση, 118 δρχ.

1405 12,84 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-12-1838 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη πληρωμής 130 δρχ. από τον Αντώνη Σαλβαρά στους Γεώργιο Μαχαίρα και 
Αθανάσιο Κανελλάκη, για το αυλάκι που φτιάχνουν οι δεύτεροι στον Καραβά «εις την 
συμφωνία οπού έχουμε του Κοντράτου μας, ακόντο της δόσεώς μας». (Πρβλ. 12,79) 
(Διά τους αγραμμάτους υπογράφει ο Δ.Γ. Βουβόπουλος.)

 1406 12,85 ΣΠΑΡΤΗ 28-12-1838 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (φφ.2)
Η υπ’ αριθ. 181 δικαστική απόφαση του εν Σπάρτη Ειρηνοδικείου (Ειρηνοδίκης Σταύ-
ρος Παρθενόπουλος, Γραμματέας Μ. Άννινος), «περί της επιστροφής ενοικιαστικού 
δικαιώματος από τας προσόδους Κοζομόρου του 1831». Σύμφωνα με την αγωγή του 
Δημητρίου Τυρόβρακα από τη Βάρσοβα (δικηγόρος Χρ. Π. Στεφανάκος) κατά του 
Αντώνη Σαλβαρά, απαιτείται από το Σαλβαρά να πληρώσει 160 δρχ., που χρωστούσε 
ο αδελφός του Κων/νος στον Τυρόβρακα, και σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση 
δικαστηρίου (πρβλ. 12,47) να πληρώσει τον Τζωρτζάκη με αυτά.
Το Δικαστήριο ζητάει αποδείξεις πληρωμής των χρεών μέσα σε 8 ημέρες. 

1407 12,86 [ΝΑΥΠΛΙΟΝ] 29-12-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Ραβδά [Ναύπλιο], ενοικιαστή του σπιτιού του Α. Σαλβαρά εκεί, 
προς τον ιδιοκτήτη, όπου τον ενημερώνει ότι άκουσε πως πουλάει το σπίτι του και, 
εάν είναι έτσι, ένας φίλος του, που ενδιαφέρεται, ζητάει να μάθει την τιμή για να το 
κανονίσουν μεταξύ τους.

1408 12,87 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 30-12-1838 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Ναύπλιο) προς τον αδελφό της Αντώνη 
Σαλβαρά, στην οποία παραπονείται ότι δεν τη βοηθάει, ότι της στερεί τα δίκια της και 
ότι πουλάει το σπίτι στο Ναύπλιο, που ανήκει στην κόρη της από του πατέρα της το 
βιος, και δικαιούνται και αυτές μερίδιο. Παραπονείται για τη συμπεριφορά όλων προς 
αυτήν. Ζητάει και 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα με τον άνδρα της.
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1409 12,88   1838 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Λογαριασμός προσόδων Σκλαβοχωρίου ξεχωριστά για κάθε είδος: σιτάρι, σμιγάδι, 
κριθάρι, σίκαλη, αραποσίτι, καλαμπόκι, φασόλια και κηπευτικά «Και το όσον αναλο-
γεί του Αντων. Σαλβαρά διά την ενοχή του». 

1410 13,01   10-01-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου προς την Αγγελική Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
παραπονείται που δεν έχει νέα τους και την ενημερώνει ότι στέλνει με τον Αναστάση 
Λούλο «ένα κουτάκι βουλλωμένο με την βούλλαν του εις το οποίον είναι το φυλα-
κτόν» της. Ζητάει να τον ενημερώσει όταν το λάβει.

1411 13,02   13.1.1839 - 4.2.1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Κατάστιχο για το λάδι που έλαβαν σε τουλούμια από τον Οικονόμου και ένα φορτίο 
από το Δημήτρη Μπαμπαγιάννο.

1412 13,03 ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ 21-01-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Λάμπρου (Γεωργίτσι) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
τον ενημερώνει ότι ο Γιάννης Δούμανης δεν έχει γέννημα «120 οκάδων διά το παλιό 
δέκατον του Καραγιάννη» και παρακαλεί, τώρα που έρχεται εκεί με το γράμμα αυτό, 
να τον λυπηθούν και να τον αφήσουν να το φέρει την επόμενη «αλωνίαν». Ζητάει 
ενημέρωση για τον ποιμνιακό φόρο.

1413 13,04 ΠΥΡΓΟΣ 27-01-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Πύργος) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
φαίνεται εκνευρισμένος για ένα λογαριασμό του λαδιού που του έστειλε ο κ. Δανιήλ 
και τον καλεί να απολογηθεί για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρεται και γιατί δεν φρόντισε 
εγκαίρως.

1414 13,05 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 27-01-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιω. Τζουρανή (Τρίπολη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
τον ενημερώνει περί της αγοράς γραμματίων φαλαγγιτών στην Τριπολιτζά και του 
παραγγέλλει, αν ενδιαφέρεται, να τον ειδοποιήσει να μην σφαλήσει το γραμμάτιόν 
του και να μην το δώσει στη Δημοπρασία. 

1415 13,06 ΣΚΑΜΝΑΚΙΟΝ 30-01-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ηλία Μπεκιαράκου (Σκαμνάκι) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον παρακαλεί να τον βοηθήσει με τις προσόδους των λαδιών, όπως τον συμ-
βούλευσε και ο θείος του Δήμαρχος Γυθείου ( Γεώργιος Α. Γρηγοράκης από το Γύθειο), 
ο οποίος επίσης του γράφει υπέρ του Μπεκιαράκου στις 03.02.1839.

1416 13,07 ΒΟΡΔΩΝΙΑ 08-02-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Π. Θεοφανόπουλου (Βορδώνια) προς τον εξάδελφό του Α. Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία του απαντά σε αίτημά του, μέσω του εξαδέλφου του Θεοφάνη Ευ-
θυμίου Θεοφανόπουλου, για να του στείλει ανθρώπους για να κλαδέψουν τα αμπέλια. 
Τον ενημερώνει ότι υπάρχουν πολλοί, αλλά όχι πάντα κατάλληλοι, γι’ αυτό ειδοποίησε 
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τον εξάδελφό του, Κωνσταντή και το Σακελαρίου και έναν ακόμη, που είναι καλοί κλα-
δούχοι. Του ζήτησαν από 2 δραχμές ο καθένας. Αν συμφωνεί, να τους στείλει.

1417 13,08 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 10-02-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Α. Λάμπρου (Γκοριτσά) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τον 
ενημερώνει ότι μίλησε σε όσους χρωστούν το δέκατο Καραγιάννη για να το φέρουν, 
αλλά μερικοί δεν έχουν και θα πάνε να τον παρακαλέσουν να το φέρουν στα επόμενα 
αλώνια. Επιβεβαιώνει πάντως τη φτώχεια και τη δυστυχία τους. Του ζητάει ενημέρω-
ση για τον ποιμνιακό φόρο, για να τον ενημερώσει με τη σειρά του περί των ζώων του 
Δήμου Χρύσαφας.

1418 13,09   10-02-1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο, στο οποίο καταγράφεται ονομαστικά «Το δικαίωμα αραποσίτι καλαμπό-
κι», μούστος από Μπασαρά, σίκαλη, σιτάρι, κριθάρι, σμιγάδι, μούστος από Βέροια. 
Καταγράφονται όλα τα ονόματα και τα ποσά. 

1419 13,10   17-02-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ηλία Διαμαντάκου προς τον «κυρ Νικολή», στο οποίο τον ενημερώνει 
ότι έρχεται εκεί ο αδελφός του για να του δώσει το καζάνι, με την ημέρα, όπως έχουν 
συμφωνήσει: μισή δραχμή την ημέρα, εκτός της πρώτης.

1420 13,11 ΣΠΑΡΤΗ 19-02-1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (φφ. 6)
Πέντα Γραμμάτια Παραλαβής, χρήσης 1838, των παραδοθέντων εις το Ταμείο Λακε-
δαίμονος, από τον Αντώνη Σαλβαρά στο Διοικητή Λακεδαίμονος Γ. Λεβέντη:
1. Αρ. 563, 505 δρχ., «εξώφλησις ενοικίου 30ετούς ενοικιάσεως των υπ’ αριθ. 20, 86, 
35 τεμαχίων».
2. Αρ. 564, 4,32 δρχ., «τόκοι 33 ημερών διά προηγ.».
3. Αρ. 569, 278 δρχ., «εξώφλησις στ΄ δόσης δεκάτων Βασσαρά αρ.3746 ομολογίας».
4. Αρ. 570, 667 δρχ., «εξώφλησις στ΄ δόσης δεκάτων Κεφαλά αρ. 3740 ομολογίας».
5. Αρ. 571, 10,71 δρχ., «τόκοι 945 διά 51 ημέρες, διά προηγ.».

1421 13,12   26-02-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α.Λ. Κόντου (;) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τον ενημε-
ρώνει σχετικά με το αίτημά του για τα τρίτα που χρωστούν από τον Κεφαλά, δηλαδή 
ότι τα στέλνανε τότε όλα, όπως τους έλεγε. Διαμαρτύρεται και για το δικό του μερίδιο, 
που του είχαν υποσχεθεί ότι, επειδή τους δούλευε, θα του το χάριζαν. Τους ενημερώ-
νει ότι τώρα δεν έχει, ας περιμένουν «στα αλώνια» να τους το δώσει.

1422 13,13 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-02-1839 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (φφ.2)
Ο Χριστόδουλος Χριστοδουλάκος συμφώνησε με τον Αντώνη Σαλβαρά να του φτιά-
ξει ένα λιθάρι, απανωλίθι του ελαιοτριβείου του, που βρίσκεται στον Παντελεήμονα, 
όμοιο με του Χρίστου Αλειφεράκη, αντί 200 δρχ. Αν πάθει κάτι το λιθάρι, πρέπει να 
του φτιάξει άλλο, χωρίς άλλη πληρωμή. 
Υπογράφουν: οι μάρτυρες Ηλίας Καρτερούλης, Γεώργιος Ρουμπής, Αναγ. Συρμόπου-
λος και Β. Παναγιωτόπουλος.
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1423 13,14   01-03-1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Ο Δημήτριος Μπόγρης καταγράφει ό,τι άφησε στην οικία του Βασίλη Σταυριανά-
κου σε οκάδες και δραχμές: σιτάρι, αραβόσιτο, λάδι καθαρό, 1 φλωρί βενέτικο και 1 
δραχμή. Καταγράφει επίσης τι «επήρε από τους κόκκους του», από ελιές Παναγιωτά-
κη Μπαρουξόπουλου, Παύλου Μπαρμπέρη από κρεμμύδια και ξύλα, από Σπυρίδενα 
Ταμπάκισα από ξύλα, από Κωνσταντή Πετρέα από τα βόδια που εδούλεψαν, από το 
αλώνι σιτάρι, μια γουρούνα με 7 γουρουνάκια κ.λπ. Είχε μία κασέλα με 25 δράμια 
ασήμι, αλλά έλαβε την κασέλα χωρίς το ασήμι και το φλουρί και τη δραχμή. 

1424 13,15 ΜΥΣΤΡΑΣ 11-03-1839 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Απόδειξη παραλαβής του αποδεικτικού του λαδιού, που είχε δοσμένο ο Παναγιωτά-
κος Λίψανος στον Αντώνη Σαλβαρά, για 587 μπότζες λάδι, από το οποίο έμεινε να του 
χρωστά 18 μπότζες. Το αποδεικτικό έλαβε ο Λίψανος από το Δημήτριο Ρέππα.
Γραφεύς και μάρτυς: ο Αθανάσιος Ματζουράκης.

1425 13,16 ΓΥΘΕΙΟΝ 12-03-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κωνσταντίνου [Ταλγγίνη] (Γύθειο) προς το νονό του, Α. Σαλβαρά, (Μυ-
στράς), στην οποία υποτίθεται ότι γράφει ο μικρός στο νονό του για να του δώσει τις 
ευχές, λέγοντας ότι ο πατέρας του τρελάθηκε. Ως υστερόγραφο ο πατέρας του τους 
χαιρετά με παράπονο γιατί τον ξεχνάνε.

1426 13,17 ΜΥΣΤΡΑΣ 16-03-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα της Α. Κοσμάκενας (Μυστράς) προς τον αδελφό της (Α. Σαλβαρά), στο 
οποίο τον παρακαλεί να της στείλει 30 δραχμές για «αυτές τις Άγιες ημέρες», επειδή 
δεν έχει ο Αναγνώστης να πληρώσει τα παπούτσια της και ενώ πούλησε ένα φόρτωμα 
λάδι, τα έδωσε εδώ και κει.
Στο πίσω μέρος σημείωση στην οποία αναφέρονται τούρκικα ονόματα και συγγένει-
ες: «[…] Τζαλίκογλου (παπούς), μουσταφά χαβάζ Τζαλίκογλου», «Η μπέμα μολά διχα-
τέρα του Ηλί εφέντη μοχτούς» κ.λπ.

1427 13,18 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-03-1839 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Θεοφάνης Λιανός βεβαιώνει ότι δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 23 δραχμές, 
φιλικά, για έξι μήνες, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 1839.
Μάρτυρες: ο Δ. Μπαμπαγιάννος. (και γραφεύς) Παναγιώτης Γεωργίου και Παναγιώτης 
Μπαρουξάκος.

1428 13,19 ΖΑΓΑΝΟΝ 13-04-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του [Ιω.] Ζαχαρόπουλου (Ζάγανον) προς τον Α. Σαλβαρά, στο οποίο παρα-
πονείται ότι «την χθεσινή λυπηρή ημέρα ο ύψιστος με εφύλαξε, ο εδικός μας αιμοβό-
ρος με δοκίμασε». Του ζητάει να στείλει άνθρωπό του να του τα πει για να «αναφερ-
θούν στην αρχή», γιατί αυτός δεν αφήνει το κονάκι του.

1429 13,20 ΣΠΑΡΤΗ 15-04-[1839] ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Ν. Κορφιωτάκη (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο τον κα-
τηγορεί, γιατί δεν πλήρωσε στο Ταμείο το χρέος του, και τώρα του γίνεται κατάσχεση. 
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Του ζητάει να πάει αμέσως να πληρώσει τις 2.000 δρχ., και να μην αδιαφορεί.

1430 13,21 [ΚΑΛΑΜΑΙ] 18-04-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Ιωάννη [Μετερινού] (Καλάμαι) προς τον Γ. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον ρωτάει πρώτα για την υγεία του και ακολούθως τους ενημερώνει ότι ευρί-
σκεται στο ίδιο τάγμα με τον «σαν αδελφό Χρήστο Ζήτο», ο οποίος μεταφέρει αυτό το 
γράμμα. Τους ζητάει να τον αγαπάνε σαν αυτόν στο ψωμί που έφαγαν με το γαμπρό 
του Παλαιοκώστα.

1431 13,22 ΚΟΛΛΙΝΕΣ 20-04-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Σακελλαρόπουλου (Κολλίνες) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον παρακαλεί να τον πληροφορήσει το ποσό, που έδωσε στους Τριπολιτσιώ-
τες. Τον ενημερώνει ότι έχουν μάθει ότι έδωσαν 700 δρχ. από τον ποιμνιακό φόρο και 
τον παρακαλεί να του γράψει, γιατί δεν ευκαιρεί να πάει στην Τρίπολη. 

1432 13,23 ΣΠΑΡΤΗ 26-04-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Α. Τζωρτζάκη (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά, στο οποίο τον ενημε-
ρώνει ότι ο Πολυζώης Θεοφανόπουλος από τη Βορδώνια ήλθε στη Σπάρτη, όπου 
αντάμωσαν, και ο Τζωρτζάκης ζήτησε συναλλαγματική για τα χρήματα αυτά και δεν 
δέχτηκε να του δώσει. Του ζητάει να τα δώσουν στο Βουβόπουλο αυτοί και δηλώνει 
ότι θα καλέσει τον Πολυζώη στο Ειρηνοδικείο.

1433 13,24 ΝΑΥΠΛΙΑ 01-05-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Ναυπλία) προς τον αδελφό της Αντώνη 
(Μυστράς), στην οποία του ζητάει χρήματα, μέσω του Κοκκώνη ή του Νικολάου Γ. 
Ιατρού, για να τους δώσει την ομολογία. Παραπονείται πως αν τη βοηθούσαν, θα μπο-
ρούσε να ήταν στην Αθήνα και να κάνει κατάσχεση σε ό,τι έλαβε ο άντρας της. Του 
δηλώνει πως την ομολογία δεν τη στέλνει, γιατί φοβάται μη χαθεί.

1434 13,25 ΑΘΗΝΑΙ 18-05-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κ.Α. Ιατρού (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία δηλώνει 
έκπληξη που η κυρία Κουσκούρη στο Ναύπλιο του έδωσε επιστολή του, στην οποία 
του ζητάει να αδειάσει ο Λοκαντιέρης τα 2 πατώματα, γιατί του χρειάζονται. Τον συμ-
βουλεύει να μην τον βγάλει, γιατί είναι καλοπληρωτής, με υψηλό ενοίκιο και είναι και 
νοικοκύρης. Του σημειώνει τα νοίκια που έλαβε από τα σπίτια το 1839: Από Ιω. Ραβδά, 
από Π. Τομπρόπουλο, από Ιωάννη Αργυρόπουλο, από Στρατή Δημητρακόπουλο. Τον 
ενημερώνει ότι στέλνει τα νοίκια με το συνταγματάρχη Γ. Γιατράκο, όπως επίσης μία 
διαμαρτύρηση από Συμβολαιογράφο Αθηνών Κωνστ. Πιτάρη, την οποία παρακαλεί 
να τη δώσει στον Ιωάννη Γουλέ στο Λογκανίκο, με τον κλητήρα Π. Κουτήρα και να του 
στείλει το επιδοτήριο γρήγορα. 

1435 13,26 ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ 18-05-1839   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Οι Δημότες Πάρνωνος του χωρίου Τσιντζίνων Μιχάλης και Διαμάντης Φαρμάκης, Γι-
ώργης, Παναγιώτης και Δημήτριος Πιέρρος, Γιωργάκης Βαμπαλής, Γιάννης Σπυρίδος 
υπόσχονται να αποδώσουν σε γένημμα καλό σμιγάδι ανάλογες ποσότητες, στις 30 
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του Ιουνίου, για το χρεωστούμενο δέκατο του Αντώνη Σαλβαρά του ορίου Καραγγίνη 
του έτους 1832. Έγραψαν και μαρτυρούν οι Αναγ. Λάμπρος και Μιχάλης Γεράσιμος.
Μάρτυρες: Χριστόφορος Γεράσιμος, Αντ. Μαζαράκης.

1436 13,27 ΣΠΑΡΤΗ 21-05-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Βεβαίωση πληρωμής του φόρου, δρχ. 1,50, για ένα άλογο από τον Αντώνη Σαλβαρά. 
Υπογράφει: ο [νανταξής;] Δ. Φταξόπουλος.

1437 13,28 ΣΠΑΡΤΗ 27-05-1839 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (φφ.2)
Επικύρωση του από 13-08-1827 συμφωνητικού ανάμεσα στον Αντώνη Σαλβαρά και 
τον Κωνσταντίνο Πέτρου να δικαστούν διά αιρετοκρισίας, μετά την κατηγορία του 
Σαλβαρά ότι ο Πέτρου του έκλεψε το κρασί του. 
(Πρβλ. Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό ευρετήριο, τόμος Α, 3,62 (270), Σπάρ-
τη 2001, σελ. 64).

1438 13,29 ΜΥΣΤΡΑΣ 28-05-1839 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Αναστάσιος Γεωργόπουλος από το Μαχμούτμπεη βεβαιώνει ότι έλαβε από τον 
Αντώνη Σαλβαρά 18,25 δραχμές, τις οποίες υπόσχεται να τις δώσει σε τρεις μήνες με 
το νόμιμο τόκο .
Μάρτυρες: Κωνσταντής Ντουφεξάκος, (και γραφεύς), Αθανάσιος Δημόπουλος.

1439 13,30 ΣΠΑΡΤΗ 28-05-1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (φφ. 5)
Τρία Γραμμάτια Παραλαβής των παραδοθέντων στο Ταμείο Λακεδαίμονος από τον 
Αντώνη Σαλβαρά στο Γραμματέα Διοικητού, [Σιγάλα]: 
1. αρ.1422, 60,62 δρχ. «τόκοι επί 1073,34 δρχ. από ενοίκιον κουκουλίων Μυστρά». 
2. αρ. 1425, 97,80 δρχ. «Γ΄ δόση 29ετούς ενοικιάσεως ελαιοδένδρων» 
3. αρ. 1426, 3,3 δρχ. «τόκοι επί προηγ.». 

1440 13,31 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 29-05-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Παναγιώτη Σταθόπουλου (Κυπαρισσία) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον προσκυνεί «με όλον το αρχοντικόν» του και τον παρα-
καλεί να δώσει στην οικογένειά του το εσώκλειστον γράμμα, επειδή έχει στείλει 9 
γράμματα χωρίς απόκριση.

1441 13,32 ΣΠΑΡΤΗ 13-06-1839 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (φφ.3)
Περίληψις υποθήκης (αρ. 3166) επί των ακινήτων του Α. Σαλβαρά (αριθ. πρωτ. 
3102/14.06.1939, αρ. Περ. 63), επί ενός μαγαζείου στο Μυστρά για να εξασφαλιστεί 
το προς το Δημόσιον χρέος του, δρχ. 2.219,24, από ενοίκιο δένδρων του 1834 και τό-
κους του 1834 εις ενοίκιον ελαιώνος του 1834, στο όνομα του αδελφού του Κων/νου 
Σαλβαρά.
Πάρεδρος Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφύλαξ: Δ. Μανουσάκης.
Απόδειξη 1 δρχ. για την αντιγραφή της πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών περί 
κατασχέσεως ακινήτων οφειλέτου Α. Σαλβαρά από τον Α. Ιωαννίδη.
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1442 13,33 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 19-06-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμπρό του, Α. Σαλβαρά, (Μυστράς), 
στην οποία του μεταφέρει προσκυνισμούς του Περικλή και τον ενημερώνει ότι ο Ηλί-
ας Φασουλόπουλος έχει αποδείξεις ότι πλήρωσε δύο δόσεις της Καστανιάς, που όφει-
λε στο Λαμπίκη, στα οποία είναι και ποσό του Αντώνη. Τον πληροφορεί ότι παρ’ όλα 
αυτά ο Λαμπίκης καταδιώκει τον Ηλία και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται: αν η απόδειξη 
πληρώθηκε, είναι ελεύθερος ο Ηλίας, αλλά αν δεν πληρώθηκε, πρέπει να γνωρίζουν 
ότι χρωστούν 1.354 γρόσια και πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση.

1443 13,34 ΜΥΣΤΡΑΣ 21-06-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ( φφ.2)
Επιστολή του Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς) προς τον «κουμπάρο» του, στην οποία τον 
παρακαλεί να τον ενημερώσει για το αποδεικτικό, γιατί τις υποθέσεις χειριζόταν ο 
αποβιώσας αδελφός του. Ακόμη τον πληροφορεί ότι ο Κουσκούρης, επωφελούμενος 
της περιστάσεως, κίνησε αγωγή εναντίον του και ο Λαμπίκης ήρθε και συνάζει τα 
χρήματά του με φοβερή ευκολία, γι’ αυτό του ζητάει να τον ενημερώσει από τα κατά-
στιχά του και να τακτοποιηθούν όλα. 

1444 13,35 ΣΠΑΡΤΗ 21-06-1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (φφ.2)
1. Γραμμάτιο Παραλαβής αρ. 1671 του Ταμείου Λακεδαίμονος, 8,10 δρχ. από τον Α. 
Σαλβαρά στον Γραμματέα Ι. Σιγάλα, για «εξώφληση επικαρπίας αμπελώνος του Χαλίλ 
Σπαΐ και του Χασάν Λαμπρινάκου». 
2. Γραμμάτιο Παραλαβής αρ. 1685 του Ταμείου Λακεδαίμονος, 9 δρχ. από τον Ταμία 
Λακεδαίμονος στο Γραμματέα Ι. Σιγάλα, για επισύναψη χαρτοσήμου στην κατάσχεση 
ακινήτων Ηλία Κουσκούρη. 

1445 13,36 ΣΠΑΡΤΗ 23-06-[1839] ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιωάννη Μπαλασάκη (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), περί 
του Σπύρου Θεοδοσάκη, ο οποίος χρωστά στο Δημόσιο από τα ενοίκια της Χρύσα-
φας του 1834 και από παρεξήγηση βρίσκεται στη φυλακή. Για αυτόν εγγυητής ήταν 
ο μακαρίτης ο αδελφός του. Ο Μπαλασάκης ισχυρίζεται ότι ο ίδιος για λογαριασμό 
του Σπύρου έδωσε στον Κωνσταντή 120 δρχ., αλλά ο μακαρίτης δεν τα έβαλε. Τον 
παρακαλεί να λύσει το θέμα. 

1446 13,37 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26-06-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Γιώργου Λαμπρόπουλου (Μεσολόγγι) προς τον Α. Σαλβαρά, στην οποία 
του αναφέρει το πρόβλημα υγείας του αδελφού του εδώ και πέντε χρόνια, «γαλλικόν 
πάθος» («του σχουλαμά του»), και τον παρακαλεί να τον γιάνει με μία ρετζέτα του. 

1447 13,38 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-07-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΩΝ (φφ.4)
Δύο αποδεικτικά περί της παραλαβής των φόρων του Κοζομόρου του Δ. Τυρόβρακα 
του 1831 από τον Κωνσταντή Σαλβαρά, για να δοθούν στον Α. Τζωρτζάκη. Ο Τυρό-
βρακας έστειλε στο Ειρηνοδικείο τον αδελφό του Κωνσταντή, τον Αντώνη, ο οποίος 
καταδικάστηκε να πληρώσει στον Τζωρτζάκη αυτά που έπρεπε. Το ένα υπογράφει ο 
Α. Σαλβαράς και το άλλο ο Δ. Τυρόβρακας.
Μάρτυρες: Ιω. Κοκκόνης και Π. Σαρσέντης. (πρβλ. 12,47 - 12,85)
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1448 13,39 ΣΠΑΡΤΗ 03/26-07-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (φφ.2)
Δύο αποδείξεις: 1) 2,25 δρχ., για την περίληψη της υπ’ αριθ. 62 υποθήκης, την οποία 
κοινοποίησε στον Ηλία Κουσκούρη και ένα επιδοτήριο της 03.07.1839 από τον κλη-
τήρα Ιω. [Ματαρά]. 
2) 1 δρχ. διά αντιγραφή της Πράξεως Προέδρου περί κατασχέσεως ακινήτων του 
Ηλία Κουσκούρη (26.07.1839).

1449 13,40 ΣΠΑΡΤΗ 06-07-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιωάννη Ματαρά (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο 
του ζητάει να του στείλει την μποτίλια, γιατί έχει χάπια μόνο για δυο μέρες και να τον 
οδηγήσει πώς θα τη μεταχειρισθεί. Τον παροτρύνει: «Έκαμες το Καλό, αποτελείωσέ 
το».

1450 13,41   09-07-1839 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
«Λίστα Καρτερούλη και άλλες λίστες όσα κοψίματα έχουμε κατά καιρούς. Από αυτά 
έχει και ο Τζωρτζάκης». Αναγράφονται ποσά σε φραντσέζικα, κολονάτα, ριγίνες, 
τουρνεζά, κιλίκια, τριάρια, ρουπία, βενέτικα, μισίρικα και αντιστοιχίες.

1451 13,42 ΣΠΑΡΤΗ  09-07-1839 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ -   
       ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 251) του Ειρηνοδίκη και Συμβολαιογράφου Σπάρτης 
Σταύρου Παρθενόπουλου, σύμφωνα με το οποίο ο Εμμανουήλ Καφετζόπουλος πα-
ραχωρεί στην κυριότητα της συζύγου του Ελένης, κόρης του ποτέ Στρατήγη, πραγμα-
τευτή, τα εις τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο του Δήμου Σελλασίας κτήματά του (χωράφια, 
ελαιόδενδρα, σεμπρόσπιτα, μωρεόδενδρα κ.λπ.). Αντ’ αυτών η σύζυγος του παραχωρεί 
την εις Σκλαβική του Δήμου Σπάρτης προικώα άμπελό της (7 στρέμματα), που περιέχει 
38 ελαιόδενδρα και 5 συκιές. Την εν λόγω άμπελο πωλούν και οι δύο στον Αντώνη Σαλ-
βαρά αντί 3.000 δρχ., 832 δρχ. στο χέρι και χρεωστική ομολογία στο Συμβολαιογράφο 
(αρ.125), του 1838 εκ δρχ. 2.168. Όλοι είναι κτηματίες, κάτοικοι Μυστρά.
Μάρτυρες: Ιωάννης Θ. Λεώπουλος, Παναγιώτης Αλεξανδράκης κτηματίες, κάτοικοι 
Μυστρά.

1452 13,43 ΣΠΑΡΤΗ 10-07-1839 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ
Ο Δημήτριος Μπαμπαγιάννος, ανθυπολοχαγός Β΄ Φάλαγγος, που φέρει το πιστωτικό 
γραμμάτιο 5 δρχ. (αρ. 89) έχει το δικαίωμα να αγοράσει σε Δημοπρασία εθνικές γαίες 
για την ανωτέρω ποσότητα. 
Υπογράφουν: ο Γραμμ. Διοικητού Ι. Σιγάλας και ο Οικον. Επίτροπος Μ. Βαλέττας.

1453 13,44 ΣΠΑΡΤΗ 13-07-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του Ιωάννη Ματαρά (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο 
συνεχίζει να τον θερμοπαρακαλεί να τον βοηθήσει να γίνει καλά. Πήρε «όλη την μπο-
τίλια» που του έστειλε, αλλά το πρόβλημα της υγείας του παραμένει.

1454 13,45 ΣΠΑΡΤΗ 15-07-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ
Αποδεικτικό ότι ο Δημητράκης Κουσκούρης χρωστά στον Α. Σαλβαρά από εγγυητικό 
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φόρο του 1838, από σμιγάδι, 7,40 δρχ. Υπόσχεται ότι θα τα δώσει σε 10 ημέρες. 
Γραφεύς και μάρτυς: Ι. Ηλιόπουλος.

1455 13,46 ΣΠΑΡΤΗ 19-07-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιωάννη Ματαρά (Σπάρτη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο 
δηλώνει πως λυπάται που χτύπησε, και συνεχίζει να τον παρακαλεί να του στείλει την 
μποτίλια, προφανώς με το φάρμακο.

1456 13,47 ΣΠΑΡΤΗ 19-07-1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο παραλαβής αρ. 1968, 720 δρχ. από τον Α. Σαλβαρά για το υπ’ αρ. 85 πι-
στωτικό γραμμάτιο – «αντίτιμο των παραχωρηθεισών αυτώ εθν. γαιών κατά τον περί 
Φαλαγγιτών νόμον».
Υπογράφουν: ο Ταμίας Ι. [Νικολαΐδης] και ο Γραμματεύς Ι. Σιγάλας.

1457 13,48 ΣΠΑΡΤΗ 01-08-1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο παραλαβής αρ. 2071, 20 δρχ., από τον Δημ. Μπαμπαγιάννο για το υπ’ αριθ. 
89 πιστωτικό γραμμάτιο – «αντίτιμο των παραχωρηθεισών αυτώ εθν. γαιών κατά τον 
περί Φαλαγγιτών νόμον».
Υπογράφουν: ο Ταμίας Ι. [Νικολαΐδης] και ο Γραμματεύς Ι. Σιγάλας.

1458 13,49 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-08-1839 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ (φφ.2)
Οι Νικόλαος Ανδριόπουλος και Νικόλαος Τζάκωνας, κάτοικοι Σουστιάνων, συμφώ-
νησαν με τον Α. Σαλβαρά να τους αφήνει το νερό του αυλακιού από το πρωί μέχρι 
το μεσημέρι να ποτίζουν τα χωράφια που έχουν στον Ξεριά και να του δίνουν 1000 
οκάδες όψιμο γέννημα.
Μάρτυρες: Α. Βαρουξόπουλος (και γραφεύς) Μ. Κούτζης και Ν. Κοκόνης.

1459 13,50 ΑΘΗΝΑΙ 03-08 -1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Γ.Α. Τζωρτζάκη (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία τον 
ενημερώνει ότι η επί των Οικονομικών Γραμματεία θα γράψει στον Ταμία να παύσει 
την καταδίωξή του μέχρι να βρεθεί η αλήθεια για την υπόθεσή του. Επίσης υπόσχεται 
ότι θα ενημερώσει και τον Έφορο.

1460 13,51 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 04/05-08-1839  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του Γεωργίου Παπανικολόπουλου (Καστανιά) προς το γιο του Νικόλαο 
(Σπάρτη), στο οποίο τον ενημερώνει ότι ο Χριστάκης από Τριπολιτζά ζητάει να αγο-
ράσει το περιβόλι στην Μπαρμπίτσα. Του γύρεψε 180-200 δρχ., αυτός είπε 120 και 
πηγαίνει να βρει το Νικόλαο να μιλήσουν. 
Στο κάτω μέρος του σημειώματος υπάρχει απάντηση του υιού, την επόμενη ημέρα, 
ότι δεν το δίνει κάτω από 180 δρχ., ενώ ο υποψήφιος αγοραστής του έδινε 150 δρχ. 

1461 13,52 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-08-1839 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Εντολή στον Α. Βαρουξόπουλο, δικαστικό κλητήρα, να εκτελέσει, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 115/1654/18.06.1839 Πράξη Προέδρου, «κατάσχεση και εκποίηση επί της 
ακινήτου περιουσίας του Α. Σαλβαρά οφειλέτη στο Δημόσιο 2.21924/100 δρχ.» από 
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ενοίκιο δένδρων του 1834, τόκους του 1834 και ενοίκιο ελαιώνος του 1834 στο όνο-
μα του αδελφού του Κων/νου που απεβίωσε. Η κατάσχεση αφορά ένα μαγαζί στη 
θέση Αλετροπάζαρο Μυστρά. 
Υπογράφουν: ο Δημαρχικός Πάρεδρος Θεόδωρος Ζερβέας, ο Ειρηνοδίκης Σπάρτης 
Σ. Παρθενόπουλος και οι μάρτυρες Αλέξης Κωνσταντόπουλος και Τζανέτος Χατζη-
πετράκος.

1462 13,53 ΣΠΑΡΤΗ 09-08-1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Γραμμάτιο παραλαβής αρ. 2140, 12 δρχ. από τον Διοικητικό Ταμία για επισύναψη 
αναλόγου χάρτου (χαρτόσημο) εις την από 08.08/.1839 σημείωση του κλητήρα Α. 
Βαρουξόπουλου περί κατασχέσεως ακινήτων του Αντώνη Σαλβαρά.
Υπογράφουν: ο Ταμίας Ι. [Νικολαΐδης] και ο Γραμματεύς Ι. Σιγάλας.

1463 13,54 ΣΠΑΡΤΗ 10-08-1839 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφική Πράξη (αρ. 316) του Ειρηνοδίκου και Συμβολαιογράφου Σπάρτης 
Σταύρου Παρθενόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος πωλεί στον Αντώνη Σαλ-
βαρά το, κατά το όριο Τρύπης, ελαιοπερίβολο, τριών στρεμμάτων με 138 ελαιόδεν-
δρα, αντί 1.600 δρχ., που είχε αγοράσει στις 29.10.1837 με επίσημο πωλητήριο από 
τον Αναγνώστη Νικόλαρο. Η αγορά γίνεται διά του συμψηφισμού και εξοφλήσεως 
του προς τον αγοραστή ιδιωτικού ομολόγου 1.786 δρχ. (01.09.1836). Τα υπόλοιπα θα 
εξοφληθούν με χρεωστικό ομόλογο.
Μάρτυρες: Παναγ. Γιαννακόπουλος και Σταμάτιος Παναγιώτου.

1464 13,55 ΣΠΑΡΤΗ 14-08-1839 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (φφ.3)
Τρία έγγραφα περί κατάσχεσης ακινήτων του Ηλία Κουσκούρη: 
1. Ο δικαστικός κλητήρ Α. Βαρουξόπουλος πληρώθηκε 2 δρχ. από το Διοικητικό Τα-
μία για την ενεργηθείσα κατάσχεση επί του εις Μυστρά κείμενο εις θέση Τριτζέλα 
ελαιοπερίβολο του Ηλία Κουσκούρη, οφειλέτου στο Δημόσιο 3.472 δρχ. και 60/100 
εντόκως.
2. Γραμμάτιο παραλαβής αρ. 2212, 13 δρχ. από το Διοικητικό Ταμία Λακεδαίμονος 
για επισύναψη αναλόγου χάρτου (χαρτόσημο) εις την από 14.08.1839 σημείωση του 
κλητήρα Α. Βαρουξόπουλου περί κατασχέσεως ακινήτων του Ηλία Κουσκούρη.
Υπογράφουν: ο Ταμίας Ι. [Νικολαΐδης] και ο Γραμματεύς Ι. Σιγάλας.
3. Πρόχειρο ανυπόγραφο έγγραφο προς τον κύριο Ταμία Λακεδαίμονος, του οποίου 
ο συντάκτης υπόσχεται να πληρώσει το χρέος του Ηλία Κουσκούρη σε δέκα δόσεις 
για το οποίο ο Ηλίας Κουσκούρης, κάτοικος Ναυπλίας, διώκεται από το Δημόσιο. Το 
χρέος ανέρχεται στο ποσό των 5.160 γροσίων για το κεφάλαιο υπόλοιπο της Γ΄ δόσε-
ως εθνικών προσόδων (Κολλίνες, Αράχωβα και Βουτιάνοι) του 1829.

1465 13,56 ΜΥΣΤΡΑΣ 25-08-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα της Αναγνώστενας Κοσμοπούλου (Μυστράς), στον αδελφό της Αντώνη 
Σαλβαρά, που τον παρακαλεί να στείλει με την Γιωργίτζα 30 δρχ., γιατί δεν έχει να 
ψωνίσει γέννημα και να κόψει ένα φουστάνι. Τον ενημερώνει ότι έχει πάρει και δανει-
κά 50 δρχ. από τον Πανταζάκο Γιαννάκο, όταν αυτός ήταν στην Καλαμάτα, και τώρα 
δεν μπορεί να ζητήσει από αλλού χρήματα.
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1466 13,57 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-08-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Γ. Χατζηαθανασίου ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 35 δρχ. «ακό-
ντο του χρέους». 

1467 13,58 ΣΠΑΡΤΗ 28-08-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδειξη ότι ο Δημήτρης Μπαρουξάκος έδωσε 300 δρχ. στο Γεώργιο Μίχου για τον 
Αντώνη Σαλβαρά, για το λογ/σμό ενοικιάσεως εθνικών μωρεών σε Μυστρά, Παρόρι, 
Μαγούλα.
Στην πίσω όψη: Επεξήγηση του Δ. Μπαρουξόπουλου: από τις δρχ. αυτές, 100 για το 
μωρεοπερίβολο που νοίκιασε από τον Αντώνη Σαλβαρά, τις δε υπόλοιπες δρχ. τις είχε 
λάβει από τον Ηλία Κουσκούρη.

1468 13,59 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 28-08-1839 ΕΠΙΔΟΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Επιδοτήριο Έγγραφο (αρ. 1247) από τον κλητήρα «των εν Σπάρτη Πρωτοδικών Γεώρ-
γιον Μ. Τροχάνην, διατελών παρά του Ειρηνοδικείου Πρασιών κατά παραγγελία Κων/
νου Πέτρου, κατοίκου Αθηνών, προς τον Παναγιώτην Κώνστα Πολίτου, αντικλήτου 
Αντωνίου Σαλβαρά» περί ανακοπής διαιτητικών αποφάσεων και ορισμού συζήτησης 
σε οκτώ ημέρες. 

1469 13,60 ΣΠΑΡΤΗ 30-08-1839 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (φφ.2)
Συμβολαιογραφική Πράξη (αρ. 354) του Ειρηνοδίκη-Συμβολαιογράφου Σταύρου 
Παρθενόπουλου, στο οποίο η Κανελλίτζα, χήρα Αναγνώστου Κοσμόπουλου, δηλώνει 
ότι έλαβε από τον αδελφό της Αντώνη Σαλβαρά όλη την κληρονομιά που της άφησε 
ο αδελφός της Κων/νος. Μάρτυρες: Π. Ματάλας και Β. Παναγιωτόπουλος.

1470 13,61 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 15-09-1839 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Δημητρ. [Ταλγγίνη] προς τον κουμπάρο του, Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία του αναγγέλλει ότι στέλνει την οικογένειά του μέχρι να έρθει και 
αυτός. Τον ενημερώνει ότι δεν περνάει καλά εκεί.

1471 13,62   14-10-[1839] ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ν. Γιάκα προς τον «κουμπάρο του», στο οποίο τον παρακαλεί να σημει-
ώσει πόσο χρέος του Σαλβαρά συμψήφισε το εργαστήρι του, που κατακυρώθηκε στο 
Δημόσιο, σε πλειστηριασμό στο Μυστρά. Παρακαλεί να του τα στείλει αναλυτικά.

1472 13,63 ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ 15-10-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα (αρ. 2) του Μερκούρη Στεφανίτζη (Μπαμπιότη) προς τον Α. Σαλβαρά (αρ. 
2), με το οποίο του στέλνει καλαμπόκι με το Γιάννη Σμυρλή.

1473 13,64 ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ 15-10-1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο που καταγράφει όψιμο καλαμπόκι και αυλακιάτικο από το 
Μπαμπιότη.

1474 13,65 ΣΠΑΡΤΗ 17-10-1839 ΑΓΩΓΗ (φφ.2)
Αγωγή του Ν.Δ. Πετρόπουλου κατά Αντωνίου Σαλβαρά και ανακοίνωση δίκης στον 
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Ν. Σαλταφέρο, περί αντιτίμου απόδοσης ελαίου.

1475 13,66 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-10-1839 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (φφ.2)
Συναλλαγματική του Α. Σαλβαρά (Μυστράς) προς τον Κωνσταντίνο Ιατρό (Αθήνα): 
να πληρώσει 300 δρχ. στο Γεώργιο Τζωρτζάκη για άλλες τόσες που έλαβε από τον 
πατέρα του, Αναγνώστη.

1476 13,67 ΜΥΣΤΡΑΣ 21-10-1839 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Γεώργιος Κωνσταντόπουλος έλαβε από τον Α. Σαλβαρά 45 δρχ., που θα τις επιστρέ-
ψει σε 6 μήνες χωρίς τόκο.
Μάρτυρες: Α. [Μπαρουξόπουλος] και Κωνσταντής Ντουφεξάκος.

1477 13,68 ΑΘΗΝΑΙ 06-11-1839 ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (;) 
Σημείωμα του Γεωργίου Τζωρτζάκη (Αθήνα) προς τον πατέρα του (Αναγνώστη), στον 
οποίο ζητάει να πληρώσει «εις διαταγήν του Κυρίου Κωνσταντίνου Ιατρού μετά πέντε 
ημέρας, αφού η παρούσα μου συναλλαγματική σάς παρουσιασθή δρχ. 200, αντί άλ-
λων τοσούτων τας οποίας ενταύθα παρά του ιδίου έλαβον».
Στην πίσω όψη: σημείωση του Κ. Ιατρού να πληρώσει και γι’ αυτόν αυτές που είναι στη 
διαταγή του Αντ. Σαλβαρά.

1478 13,69 ΣΠΑΡΤΗ 08-09.11.1839 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (φφ.8)
Τέσσερα «Γραμμάτια Πληρωμής» χρημάτων, από τον Α. Σαλβαρά στον Ταμία Λακε-
δαίμονος:
1. Αρ. 3259/08.11.1839 «207 δρχ. Α΄ δόσις δεκατημορίου το οποίον απεδείχθη χρέος 
του Ηλ. Κουσκούρη από προσόδους του 1829 κατά την υπ΄ αριθ. 307 απόφασιν του 
ελεγκτ. Συνεδρίου».
2. Αρ. 3260/08.11.1839 «133,44 δρχ. Α΄ δόσις δεκατημορίου, τόκοι του οποίου απε-
δείχθη χρέος του Ηλ. Κουσκούρη από τόκους επί δρχ. 2064 δι’ ημέρας 2871, επί δρχ. 
802, 4 δι’ ημέρας 75».
3. Αρ. 3261/08.11.1839 «52,29 δρχ. Τόκοι επί δρχ. 340,44 διά 690 ημέρας».
4. Αρ. 3269/09.11.1839 «46,80 δρχ. Α΄ δόσις χρεωλυσίου και τόκου προικοδοτήσεων 
αρ. 52 και 53 ομολογία».
Υπογράφουν: ο Ταμίας Ι. Νικολαΐδης και ο Γραμματεύς Διοικητού Γ. Ροντόπουλος.

1479 13,70 ΠΥΛΟΣ 09, 24-11-1839 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ  
       ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2) 
1. Λογαριασμός του λαδιού μεταξύ των Αντ. Σαλβαρά και Α. Ζαφειρόπουλου (διά την 
ενοχήν, διά τις ενοικιάσεις του δεκάτου, αναλογίες, παραλαβές κ.λπ.). Για την αντιγρα-
φή υπογράφει ο Ν. Κορφιωτάκης (09.11.1839). Για το ακριβές της αντιγραφής ο Α. 
Ζαφειρόπουλος (24.11.1839).
2. Λογαριασμός των πληρωμών των ιδίων (δόσεις, μετοχές, κήρυκας, τόκοι, ενοίκια 
κ.λπ.). Για την αντιγραφή υπογράφει ο Ν. Κορφιωτάκης (09.11.1839). Για το ακριβές 
της αντιγραφής ο Α. Ζαφειρόπουλος (25.11.1839).
Οι λογαριασμοί συνοδεύονται από επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Νεόκαστρο) 
προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία του αναφέρει περισσότερες πλη-



16�

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ (ΤΟΜΟΣ Β́ )

ροφορίες για το λογαριασμό, μετά από συζητήσεις με τον Ν. Κορφιωτάκη που τον 
αντάμωσε εκεί (24.11.1839).

1480 13,71   16-11-1839 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Καταγραφή του τι πρέπει να δώσει και τι να λάβει ο Αντώνης Σαλβαράς από το 1836 
έως το 1839 του «Αποστολάκου, του Γεωργ. Χ. Αθανασίου, του Σαρσεντάκου, του Μυ-
στρός, της Μαγούλας» κ.λπ. Στην πίσω όψη: «Λογαριασμός [Φίλιου]». 

1481 13,72 ΣΠΑΡΤΗ 19-11-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Αντ. Σαλβαράς πλήρωσε 65 δρχ., διά χειρός Π. Ρουσσόπουλου, «στον λογ/σμόν 
ενοικιάσεως εθνικών μωρεοδένδρων» στον υπεύθυνο των Γενικών ενοικιαστών, Γε-
ώργιο Μίχα.

1482 13,73 ΣΠΑΡΤΗ 22-11-1839 ΕΦΕΤΗΡΙΟ 
Εφετήριο έγγραφο «Προς το εν Ναυπλίω Δικαστήριον των Εφετών» του «Κων/νου Πέ-
τρου, εκ Λεωνιδίου, διαμένοντος εις Αθήνας κατά Αντωνίου Σαλβαρά εις Μυστράν», 
«επί της υπ’ αριθ. 195/3.753 αποφάσεως των εν Σπάρτη Πρωτοδικών, εκδοθείσης και 
δημοσιευθείσης την 14 του φθίνοντος μηνός Νοεμβρίου». 

1483 13,74 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 24-11-1839 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Αναστάση Δημητρίου (Άγιος Πέτρος) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), με το οποίο στέλνει 2 κανάτια «για την υγεία μου» και χαιρετισμούς στο δα-
σονόμο. 

1484 13,75 ΣΠΑΡΤΗ 12-12-1839 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ
Απόδειξη παραλαβής λαδιού του Α. Βωβού (Σπάρτη) από τον Φίλιππα Βατικιώτη, ένα-
ντι του λογαριασμού, που χρωστάει για τη μίσθωση των ελαιών από το Βωβό. 

1485 13,76   1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο «Ότι μονέδα δίνει ο Αντ. Σαλβαράς διά του Βασίλη» (κολονάτα, φράγκα, 
ρούσικα, ριγίνες, τουρνεζά, γαζέτες κ.λπ.). Αναφέρονται και τα ψώνια (καφές, ζάχαρη) 
και ονόματα πελατών.
Ακόμη καταγράφεται «Ότι δραχμές δίνει του Βασίλη από όσες μου έδωσε ο Σαλβα-
ράς».

1486 13,77   1839 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 
Καταγραφή του «Να δώσουν και να λάβουν ο Αντώνης Σαλβαράς και ο Αποστόλης 
Αποστολάκος για τα φύλλα Μαγούλας, Μυστρά, Παρορίου».

1487 14,01 ΜΥΣΤΡΑΣ [..]-01-1840 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο Πολυζώης Θ. Παχύγιαννης, που έχει νοικιασμένες τις προσόδους των ορίων Καρα-
βά και Κοζόμορου, για το έτος 1840, αντί 5.900 δρχ., παραχωρεί μετοχή στον Αντώνη 
Σαλβαρά 1.000 δρχ., επί του όλου των προσόδων του Καραβά κατά την ενοικίαση. 
Αναλύονται οι όροι. Η ημερομηνία δεν είναι πλήρης, ενώ το έγγραφο έχει υπογραφεί 
κανονικά. 
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1488 14,02 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-01-1840 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του ενωμοτάρχη Αθ. Θωμόπουλου (Μυστράς) ίσως προς το Σαλβαρά 
(«αδελφικότατα σας ασπάζομαι»), στο οποίο του ζητάει να του στείλει 45 ψαλίδια και 
8 [μισόκλωνα], όπως έχουν συνεννοηθεί προφορικά.

1489 14,03 ΜΥΣΤΡΑΣ 05-01-1840 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.20
Απόδειξη πληρωμής 698,22 δρχ. από τον Αντώνη Σαλβαρά στον Ιωάννη Θ. Λεώπου-
λο, για τη «συμμετοχή του στη Μαγούλα» (Α΄ δόση: 83,83 δρχ., Β΄ δόση: 221,67 δρχ., 
Γ΄ δόση: 38 δρχ., Δ΄ δόση: 154,72 δρχ.)

1490 14,04 ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 10-01-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Γ. Συρμόπουλου (Παλαιοπαναγιά) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι ο επιφέρων την επιστολή Νικόλαος Ξυδιάς 
δεν θέλησε να αναφερθεί εναντίον του, όπως άλλοι, διότι πιστεύει πως θα τους δώ-
σει αποδεικτικά («ντεσκερέδες»). Του ζητάει να δώσει τον τεσκερέ γιατί αυτό θα τον 
ωφελήσει.

1491 14,05 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-01-1840 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Απόδειξη πληρωμής 180,16 δρχ. από το Νικολάκη [Ποστιποκάκο] στον Αντώνη Σαλ-
βαρά «ακόντο της ομολογίας του». 

1492 14,06 ΠΑΡΟΡΙ 24-01-1840 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του ενωμοτάρχη Αθ. Θωμόπουλου (Παρόρι) προς τον Α. Σαλβαρά, στο 
οποίο του ζητάει να του στείλει ακόμη 3 ζευγάρια ψαλίδια. 

1493 14,07 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-02-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ευστρατίου Δημητράκου (-πουλου) (Μυστράς) προς τον Αναγνώστη 
Τζωρτζάκη, στην οποία τους ρωτάει γιατί ενοχοποιούν το σέμπρο του από τη Γοδένα 
ότι μάζεψε 2 ρίζες ελιές δικές τους, ενώ θα έπρεπε αυτόν τον ίδιο, ο οποίος όμως δεν 
καταδέχεται να πατήσει ξένες ελιές. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να το αποδείξει. Αν όμως 
υπάρχει γκρίνια να τις πληρώσει προς 40 δρχ. τη ρίζα. Ζητάει να αφήσουν το σέμπρο 
να κάνει τη δουλειά του.

1494 14,08  ΣΠΑΡΤΗ 07-02-1840 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (φφ.3)
Δύο Γραμμάτια Παραλαβής:
1. Γραμμάτιο παραλαβής, αρ. 433, από τον Ηλία Κουσκούρη, για τυπογραφείο, 8,16 
δρχ. «έξοδα δημοσιεύσεως της περί κατασχέσεως των ακινήτων του εκθέσεως του 
κλητήρος».
2. Γραμμάτιο παραλαβής, αρ. 439, από τον Αντώνη Σαλβαρά, για τυπογραφείο, 7,80 
δρχ. «έξοδα δημοσιεύσεως της περί κατασχέσεως των ακινήτων του εκθέσεως του 
κλητήρος». 
Και απόδειξη, αρ. 6., «της υπηρεσίας επικαρπίας μη εγκριθέντων εθνικών φθαρτών 
κτημάτων», σύμφωνα με την οποία ο Ταμίας Νικολαΐδης έλαβε 20 δρχ. από τον Α. 
Σαλβαρά .
Υπογράφουν: ο Διοικητής Ι.Γ. Λάτρης και ο Ταμίας [Νικολαΐδης].
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1495 14,09 ΠΑΡΟΡΙ 16/27-02-1840 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (φφ.2)
Έκθεση πραγματογνωμόνων που πήγαν στην έκταση του Κωνσταντή Κορωνιού στο 
όριο Παρορίου, στο λιβάδι του, που ήταν φαγωμένο από πρόβατα, γνωστά στους 
αγροφύλακες. Η ζημιά ανέρχεται στις 40 δρχ. Υπογράφουν: οι πραγματογνώμονες Θε-
όδωρος [Μ]ποήνης και Τζανέτος Χατζηπετράκης.

1496 14,10 ΜΥΣΤΡΑΣ 16-02-1840 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
Κατάλογος παπουτσιών, τα οποία στέλνει ο Μιχάλης Παναγόπουλος στον Αντώνη 
Σαλβαρά, από τις 06.10 έως τις 12.12.1839. Τον παρακαλεί να μην κόψει τίποτε από τα 
χρήματα. Πρόκειται για παπούτσια του ιδίου, «του Κων/νου, του Περικλή, της μεγάλης 
και της μικρής». 

1497 14,11 ΣΠΑΡΤΗ 23-02-1840 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ- ΑΓΩΓΗ (φφ.2)
Αγωγή «ενώπιον του εν Σπάρτη Διοικητικού Δικαστηρίου Λακεδαίμονος», του Γεωρ-
γίου Καρακατζάνη «εκ Τριπόλεως κατά Νικολάου Κορφιωτάκη εκ Σπάρτης εις Πύλον 
παροικούντος και του Αντωνίου Σαλβαρά εκ Μυστρά περί χρέους της συμμετοχής 
προσόδων».

1498 14,12   03-03-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α.Α. Σκόρδια προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία του συστή-
νει τον επιφέροντα το γράμμα, Γιαννάκη Χριστοφιλόπουλο, εκ Καναλουπούς, και του 
ζητάει να τον βοηθήσει για μια φοράδα του, που του έκλεψαν κάτοικοι του Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου, στο όνομα της φιλίας που είχαν κάποτε, όταν αυτός ήταν στα 
μέρη τους.

1499 14,13 ΒΑΡΣΟΒΑ 05-03-1840 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Νικόλαος Σούπος βεβαιώνει ότι δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 450 δρχ. και 
υπόσχεται να τις δώσει σε έξι μήνες από σήμερα έως την 1η Αυγούστου. Μάρτυρες: 
Ιω. Τυρόβρακας, Παναγιωτάκης Λίψανος. Έγραψε και μαρτυρά: Γεώργιος [Ρούμπου].

1500 14,14 ΑΘΗΝΑΙ 12-03-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα) προς τον αδελφό της Αντώνη (Μυ-
στράς), στην οποία παραπονείται ότι έξη μήνες είναι ασθενής και δεν έχει πάρει γράμ-
μα του. Ζητάει να της στείλει 300 δρχ. από τα δικά της. Κατηγορεί τον «παλιοκαφετζή», 
το γαμπρό της, που ταλαιπωρεί το παιδί της. Ζητάει από τον Αντώνη να πάρει την 
κόρη της στο σπίτι του, ως τη Λαμπρή, που θα πάει και αυτή. 

1501 14,15 ΑΘΗΝΑΙ 15-03-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Πέτρου (Αθήνα) προς το Μιχαήλ Αρκούδαρη (Λεωνίδιο), στην 
οποία τον ενημερώνει περί της υποθέσεώς του που παρακολουθεί στην Αθήνα. Του 
εξηγεί ότι η υπόθεση εξαρτάται από τον Εισαγγελέα Σπάρτης, ο οποίος όμως δεν έχει 
απαντήσει ακόμα. Τον συμβουλεύει να τον πιέσει. 
Ζητάει συγγνώμη από τους αδελφούς Ιωάννη και Παναγιώτη, Δημητρίου Γουληνού, 
γιατί τους χρωστάει χρήματα από το μούστο του Αγίου Αντρέα.
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1502 14,16 ΣΠΑΡΤΗ 15-03-1840 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΩΝ (φφ.2)
Ο Αντώνης Σαλβαράς δηλώνει ότι την 1η Σεπτεμβρίου 1841 πρέπει να πληρώσει 
341 δρχ. για κεφάλαιο του χρέους του Ηλία Κουσκούρη από τις προσόδους του 1829 
(Κολλίνες κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 307/21.12.1837 απόφαση του ελεγκτικού 
συνεδρίου και τον τόκο μαζί. Το ποσό, κατά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, 
ανέρχεται σε 3.394,44 δρχ.

1503 14,17   17-03-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ιωάννη Θ. Λεώπουλου προς το φίλο του, Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
του εξηγεί ότι, επειδή ασθένησε, στέλνει τον αδελφό του, στον οποίο πρέπει να δώσει 
την αναλογία του της Μαγούλας, δηλ. 450 δρχ. 

1504 14,18 ΣΠΑΡΤΗ 18-03-1840 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Εμ. Λεώπουλος δηλώνει ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά, κατά παραγγελία του 
αδελφού του και «κατά τον τεσκερέ του», 450 δρχ. για την αναλογία του, της Μαγού-
λας.

1505 14,19 ΑΘΗΝΑΙ 22-03-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Κωνστ. Πέτρου (Αθήνα) προς το Μιχαήλ Αρκούδαρη (Λεωνίδιο), στην 
οποία του λέει τα νέα της υπόθεσής του: Ο Γραμματεύς έγραψε στον Εισαγγελέα Ναυ-
πλίου να τον έχει υπ΄όψιν του, οπότε πρέπει να συστηθεί για να τελειώσει η υπόθε-
ση. 

1506 14,20 ΜΥΣΤΡΑΣ 25-03-1840 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
Ο Σπύρος Σακελλαρίου έλαβε από τον Παναγιωτάκη Λίψανο 12,300 οκάδες λάδι, για 
λογαριασμό του Αντώνη Σαλβαρά. Στην πίσω όψη η σημείωση: «επήρε ο Παπαγιάν-
νος από Λίψανο λάδι εδικό μου οκάδες 11,200, του Σακελαράκου 12,200 + 12,300 = 
25,100».

1507 14,21 ΣΠΑΡΤΗ 08-04-1840 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (φφ.5)
Τρία Γραμμάτια Παραλαβής:
1. Γραμμάτιο παραλαβής, αρ. 1145, 54,50 δρχ. «απόληψις εξόδων κατακυρ. Κτηματ., 
παρά του κυρίου Α. Σαλβαρά, απόληψις των προκαταβληθέντων εξόδων διά την κα-
τάσχεσιν και εκποίησιν των ακινήτων του».
2. Γραμμάτιο παραλαβής, αρ. 1146, 90 δρχ. «έσοδα του 1834, παρά του κυρίου Κ. Σαλ-
βαρά, εις λογ/σμόν της Β΄ δόσεως ενοικίου εγκτητικών φόρων ελαιοδένδρων λήξις 
20 Δεκεμβρίου αρ. 432 ομολογίας διαφυλαττομένου του δικαιώματος του Δημοσίου 
διά το υπόλοιπον και τόκους».
3. Γραμμάτιο παραλαβής, αρ. 1147, 907,10 δρχ. «έσοδα του 1834, παρά του κυρίου Κ. 
Σαλβαρά, τόκοι επί δρ. 8587,50 διά 89 ημέρας, επί δρ. 1401,26 διά 141 ημέρας, επί δρ. 
2650 επί 209, 600 διά 357, 2537,22 διά 857, 90 διά 1908».
Υπογράφουν: ο Ταμίας Νικολαΐδης και ο Διοικητης Ι.Γ. Λάτρης.

1508 14,22 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 12-04-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κ. Μανέτα (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
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του εξηγεί ότι λόγω του χειμώνα καθυστέρησε να τελειώσει τις υποθέσεις του. Τον 
ενημερώνει ότι τώρα σκοπεύει να έλθει για να τελειώσει το αυλάκι, και την κρέμαση 
και τα τείχη του μύλου και το Σεπτέμβρη να κάνουν τη σκεπή, τα βαγένια κ.λπ. Του 
ζητάει να ρωτήσει τους Ρουμελιώτες μαστόρους αν δέχονται να κάνουν τη δουλειά, 
αλλιώς να φέρει μαστόρους από κει που είναι. Τον συμβουλεύει να ρωτήσει αν βρί-
σκει χωρίγι και να διερευνήσει τις τιμές με τους Ρουμελιώτες και το χωρίγι, το οποίο 
θα χρειασθεί ως 300 καντάρια. 

1509 14,23 ΣΠΑΡΤΗ 14-04-1840 ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ
«Γραμμάτιον αδείας (Αρ.66) του οπλοφορείν», για τη φύλαξη του ποιμνίου, του Χρι-
στόδουλου Λαμπρινάκου, κατοίκου Φελλίας, ποιμένα, ο οποίος έχει αξιόχρεο εγγυη-
τή το Γεώργιο Γιατράκο. Η άδεια ισχύει για ένα έτος και στοιχίζει 3 δρχ.
Υπογράφει: Ο Διοικητής Γ. Λεβέντης.

1510 14,24 ΣΠΑΡΤΗ 26-04-1840 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΓΩΓΗ (φφ.2)
Αγωγή του [Μ]πενιζέλου Αλειφεράκη, κατοίκου Παρορίου Δήμου Σπάρτης, κατά των 
συνδημοτών του, Ιω. Κορφιωτάκη, Ιω. Κοκκόνη, Ηλία Γραμματικάκη, Αντ. Σαλβαρά, Π. 
Παπαθεοδωρόπουλου, Ηλ. Καρτερούλη, Θ. Μανουσάκη, Γ. Μανουσάκη, Δ. Σαλταφέ-
ρου, Ν. Αλεξανδράκη, Εμμ. Θ. Λεώπουλου, Νικολάκενας Τσιριγώτενας, επίτροπον των 
ανήβων τέκνων της, «περί πληρωμής φορολογικών δικαιωμάτων και συμμετοχών».

1511 14,25 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-05-1840 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Καταγραφή για ό,τι πρέπει «να δώσει και να πάρει ο Αντώνης Σαλβαράς». Το τεφτέ-
ρι υπογράφει ο Δ.Γ. Βουβόπουλος. Καταγράφονται μαχαιροπήρουνα, τζίτι, μετρητά 
κουτάλια, ρύζι, φέσι, πανί, τζατζάρα, σιάλι φιοράτο κ.λπ. κατά την περίοδο 04.01 έως 
04.04.1840.

1512 14,26 ΜΥΣΤΡΑΣ 01-06-1840 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΧΗΣ (φφ.2)
Ο Π.Θ. Παχύγιαννης παραχωρεί στον Α. Σαλβαρά το πέμπτο του ενοικίου που είναι 
επ΄ ονόματί του, των προσόδων Καραβά και Κοζομόρου, του τρέχοντος έτους για να 
ενέχεται συμμέτοχος. Αναφέρει ότι αργότερα θα γίνουν και τα έγγραφα.

1513 14,27   24-06-1840 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Κατάστιχο του Αντώνη Σαλβαρά περί του τι πρέπει να δώσει και τι να λάβει του έτους 
1838: α) ενοχή στην επικαρπία ελαιοδένδρων Δήμου Φάριδος, β) λάδι, γ) έξοδα για 
αγωγές και δίκες κ.λπ.

1514 14,28 ΚΟΖΟΜΟΡΟ 05-07-1840 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Π. Θεοφανόπουλου (Κοζόμορο) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο 
τον ενημερώνει πως του στέλνει με τον Πανάγο Βασιλάκη σιτάρι τρίτον, οκάδες 21 (το 
μισό είναι του Ηλία Κουσκούρη).

1515 14,29 ΜΥΣΤΡΑΣ  10-07-1840 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Ο Αναστάσης Θεοδωράκης δηλώνει ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά σε 60 οκά-
δες γέννημα αραβοσίτι προς 16,42 λεπτά την οκά, δηλ. 9 δρχ. και 90 λεπτά, που υπό-
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σχεται να τις δώσει στις 20 Αυγούστου.
Μάρτυρες: […] Κούτζης και Δ. Φικιωρόπουλος.

1516 14,30 ΣΠΑΡΤΗ 12-07-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ και ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.4)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Σπάρτη) προς τον αδελφό της Αντώνη 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι ήλθε στη Σπάρτη αλλά δεν πήγε για άλ-
λους λόγους εκεί. Του ζητάει να δώσει στο Νικόλαο Τζάγκο 126 δρχ. και να κρατήσει 
το αποδεικτικό που του έχει δοσμένο και τον έχει εγγυητή στο Ναύπλιο. Επισυνάπτει 
το αποδεικτικό που λέει ότι έλαβε από τον Ν. Τζάγκο 102 δρχ., για ανάγκη της, και για 
τρία αγώγια του ερχομού της 24 δρχ., δηλ. 126 δρχ. Υπογράφει για την αγράμματη 
Σαλβαρίτζα του ποτέ Παναγιώτη Σαλβαρά ο Γ.Δ. Χρυσικάκης. Μάρτυρες: Ν. Παπαδη-
μητρόπουλος και Γ. [Μποχάλιος].

1517 14,31 ΜΥΣΤΡΑΣ 14-07-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του [Α.Μ.] Γιατράκου (Μυστράς) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία του ζητάει να μεσολαβήσει στον ενωμοτάρχη Βασιλάκη για το ένταλμα 
που υπάρχει εναντίον του για μια άδικη υπόθεση με το Ροντόπουλο, περί δημοσίου 
χρέους.

1518 14,32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ 23-07-1840 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιωάννη Γ. Σγουπάκη (Στρογγυλοβούνι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο 
οποίο τον ενημερώνει ότι του στέλνει 93 οκάδες σμιγάδια, με το Γιάννη Κόκκινο. 

1519 14,33 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 30-07-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην οποία 
παραπονείται ότι, ενώ του έγραψε για την κατάσταση των ακινήτων του στο Ναύπλιο 
το Μάιο, δεν του έχει απαντήσει. Ζητάει να μάθει πότε γέννησε η Αγγελική και τι παιδί 
έκανε. Ο Κουσκούρης του είπε ότι του έχει γράψει, αλλά αυτός δεν έλαβε τίποτε.

1520 14,34 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 18-08-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία παραπονείται ότι, ενώ του έγραψε δύο φορές από κεί, δεν του έχει απαντήσει. 
Τον ενημερώνει για τα οικονομικά των σπιτιών του εκεί: Μάζεψε χρήματα, πρέπει να 
φύγει μια οικογένεια που χρωστά, το σπίτι θέλει διόρθωμα. Βρίσκεται εκεί για δικα-
στήριο και χρειάζεται χρήματα, 500 δρχ. Ζητάει να τον διευκολύνει.

1521 14,35 ΑΘΗΝΑΙ 26-08-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Κ.Α. Ιατρού (Αθήνα) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία παρα-
πονείται ότι δεν του έχει απαντήσει σε πολλά γράμματα. Του εσωκλείει το λογαρια-
σμό του, 37,38 και 39 από την οικία του στο Ναύπλιο. Του δηλώνει ότι του χρωστάει 
56 47/100 δρχ., από το 1839. Εσωκλείει και την εκκαθάριση του λογαριασμού, που πε-
ριλαμβάνει ενοίκια, επισκευές του σπιτιού και όποια άλλη συναλλαγή έχει γίνει την 
περίοδο αυτή.
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1522 14,36 ΣΠΑΡΤΗ 03-09-1840 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΝΑΚΟΠΗ (φφ.2)
Ανακοπή του Εμμ. Χαρτουλάρη, κατοίκου Μαγούλας Δήμου Σπάρτης, κατά του Αντω-
νίου Σαλβαρά, κατοίκου Μυστρά, «περί αναστολής καταδιώξεως και περί απορρίψε-
ως απαιτήσεως αυτού». Καταδιώκεται ο αόμματος Εμμ. Χαρτουλάρης για λογαρια-
σμό του αποθανόντος γιου του Δημητρίου, που χρωστάει στο Σαλβαρά. Αντίκλητός 
του ο Σ. Καραμαλής. Γραμματεύς Διοικ. Δικαστηρίου ο Ιω. Μουτζουρίδης. Δικ. Κλητήρ 
ο Ιω. Μανουσόπουλος.

1523 14,37 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 03-09-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη (Ναύπλιο) προς τον εξάδελφό του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει για την κατάσταση του σπιτιού στο Ναύπλιο 
και όλες τις περί αυτού υποθέσεις.

1524 14,38 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 12-09-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Ζαφειρόπουλου (Ναύπλιο) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία επιβεβαιώνει ότι έλαβε δύο γράμματα από 18 και 30 Αυγούστου. Τον ενημε-
ρώνει τι έχει κάνει με τα χρήματα του σπιτιού ο Κουσκούρης. Διαμαρτύρεται γιατί 
ο Σαλβαράς δεν δέχθηκε να πληρώσει τη συναλλαγματική που του ζήτησε για να 
βοηθήσει.

1525 14,39   16-09-1840 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Πρόχειρη καταγραφή «ότι κουκούλι λαβαίνει από σέμπρους του Αντώνη Σαλβαρά»: 
Από τη Φιλιπίνα, το Ρετζινά, τον Αντώνη, τον Αντρίκο.

1526 14,40 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 17-09-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Τρίπολη) προς τον αδελφό της Αντώνη 
(Μυστράς), στην οποία παραπονείται γιατί δεν της έβαλε ένα μερίδιο στον ελαιώνα, 
ζητάει χρήματα, γιατί είναι άρρωστη και τη φιλοξενεί ο Νικολής ο Καμπουράκης στην 
Τρίπολη. 

1527 14,41 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 18-09-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη (Ναύπλιο) προς τον εξάδελφό του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία του ανακοινώνει αύξηση του ενοικίου, τον ενημερώνει για το 
σελαχιλίκι του, που έγινε πολύ ωραίο, αλλά το χρωστάει, και ότι ο Νικολής ο Τζάκος 
έφερε το λάδι που του είχε ζητήσει, και ότι οι μούστοι είναι φτηνοί, να κοιτάξει να 
τους δώσει. Στο Άργος στοιχίζουν 12 λεπτά η μπότζα. 

1528 14,42 ΣΠΑΡΤΗ 19-09-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ν.Γ. Νικολόπουλου (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
τον ενημερώνει ότι ρώτησε τον Ταμία για τα έγγραφα και έμαθε ότι τα επέστρεψε 
στη Γραμματεία Οικονομικών. Ακόμη τον πληροφορεί ότι η κατάσχεση που θα του 
κάνουν στο σπίτι και το αμπέλι δεν είναι για το χρέος των κικιδίων, αλλά από ενοικι-
άσεις και εγγυήσεις, από το 1834. Του παραγγέλνει να τα φροντίσει όλα αυτά και να 
πιέσει τον Α. Αποστολάκο και τον Ηλ. Καρτερούλη, στους οποίους είναι εγγυητής, να 
πάνε να πληρώσουν.
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1529 14,43 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-09-1840 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Μιχαήλ Κρεββατά (Μυστράς) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο 
τον παρακαλεί να θυμάται την εγγύηση που έδωσε για τον Παναγ. Τσανετάκο για 12 
μπότσες λάδι.

1530 14,44 ΜΥΣΤΡΑΣ 06-10-1840 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο ενοικιαστής Π.Θ. Παχύγιαννης πληρώθηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 45,58 δρχ., 
για τη μερίδα του (πρόστιμα, επιστάτης, κήρυξ, ομόλογο) των 1.100 δρχ.

1531 14,45 ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ  26-10-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Μερκούρη Στεφανίτζη (Μπαμπιότη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι έλαβε ένα «τεσκερέ» του, που τον κατηγορού-
σε για ό,τι έχει κάνει, αλλά δεν γνωρίζει να τον έβλαψε σε τίποτα. 

1532 14,46 ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ 29-10-1840 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Μερκούρη Στεφανίτζη (Μπαμπιότη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην 
οποία, πανικόβλητος, τον ενημερώνει ότι θέλουν να κάνουν τα χωράφια εθνικά. Τον 
παρακαλεί να μεσολαβήσει να σταματήσουν, γιατί «έγιναν τα αραποσίτια».

1533 14,47 ΜΥΣΤΡΑΣ 14.11.1840 - 08.08.1841 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.8)
Κατάστιχο, στο οποίο αναγράφονται σημειώσεις για τα ψώνια, αλλά και πότε άνοιξαν 
τα βαρέλια με το κρασί στο μαγαζί: «Στην 14 Νοεμβρίου 1840, Μιστρά, του καπετάν 
Αντώνη Σαλιβαρά το πρώτο βαγένι, 12 Δεκεμβρίου 1840 άνοιξα το μέσα βαγένι, την 
10 Ιανουαρίου 1841 οπού ανοίξαμε το βαγένι το μπροστινό, 21 Φεβρουαρίου 1841 
άνοιξα το ακρινό βαγένι, Μαρτίου 21, 1841 από το βαγένι το μεσαίο».

1534 14,48 ΣΠΑΡΤΗ 26-11-1840 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-  
       ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (φφ.2)
Συμφωνητικό που συνέταξε ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Σπάρτης, Σταύρος 
Παρθενόπουλος, ανάμεσα στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη και το Σταμάτη Μπουρδούση 
(κτηματίες, κάτοικοι Καστανιάς): Ο Τζωρτζάκης έδωσε 582 δρχ. και αγόρασε 112 πρό-
βατα, μικρά και μεγάλα. Ο Στ. Μπουρδούσης ανέλαβε να τα φυλάει για τέσσερα χρό-
νια, υπό τον όρο να αποδίδει όλες τις νομές στον Τζωρτζάκη μέχρι την εξόφληση. 
Μάρτυρες: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και Στράτης Δημητρόπουλος, κτηματίες, κά-
τοικοι Σπάρτης.
Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο στις 10.08.1844, που υπογράφεται από το Συμβο-
λαιογραφούντα Ειρηνοδίκη Ν. Πηλάλα.

1535 14,49 ΛΙΑΝΤΙΝΑ 14-12-1840 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.8)
 Ονομαστικό Κατάστιχο του λαδιού της Παλαιοπαναγιάς του έτους 1840. 
Στο τέλος υπάρχει η σημείωση: «Ο υποφαινόμενος Θεοδόσιος Λιακάκος βεβαιώ την 
γνησιότητα εκάστου φορολογουμένου, την ποσότητα ελαίου του αυτού καταστίχου 
ως ενοικιαστής του έτους 1840, συμποσούμενον το όλον εις οκάδες 57 και 439 χιλι-
άδες έλαιον». 
Επίσης Ονομαστικός «κατάλογος της εκτιμήσεως εις τα Κλαδιά», δηλαδή πρόβλεψη 
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της ποσότητας του λαδιού ανά ελιά, και κατά λιοτρίβι. «Το όλον της Παλαιοπαναγιάς, 
από όριον Ανώγεια» φτάνει τις 1.820 οκάδες.

1536 14,50   24.12.1841 - 11.02.1841 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Αναλυτική, χρονολογική καταγραφή της παράδοσης του λαδιού, π.χ.:
«Έλαβα λάδι παρά του επιστάτη του καπετάν Αντώνη», «Οπού έδωσα του κυρ Μή-
τρου Σαλταφέρου λάδι διά όνομα του καπετάν Αντώνη οκάδες 119». «Ότι λάδι λα-
βαίνει ο κυρ Μήτρος διά όνομα του καπετάν Αντώνη από Λίψανο διά την αποκοπήν 
όπου τόχε δοσμένο».

1537 14,51   24.12.1840 - 26.12.1841 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 
Κατάστιχο του Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά το όνομα και 
η ποσότητα του λαδιού που παραδίνεται, π.χ. ό,τι έλαβε από Στέφανο Μερκούρη, Π. 
Λίψανο, Ηλία Κουσκούρη, Καλόγερο εις Βάρσοβα, Παπαδόπουλο, Λιτριβαρίτες, Φι-
λιππάκη, κ.ά.

1538 15,01 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 08-01-1841 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Παν. Αλεξανδρόπουλου (Τρίπολη) προς τη θεία του [Αγγελικούλα ή Πα-
ναγιωτίτσα] (Μυστράς), στην οποία παραπονείται ότι έχει στείλει 4 γράμματα και δεν 
πήρε απάντηση. Την ενημερώνει ότι έπεισε την Αναστασούλα να πάει στο Ναύπλιο. 
Απορεί που αυτή ισχυρίζεται ότι τον ξεγέλασε και βρίσκεται στο Μυστρά. Στέλνει χαι-
ρετισμούς στον καπετάν Αντώνη.

1539 15,02 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 09-01-1841 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Ιωάννενας (Αγ. Ιωάννης) στον εξάδελφό της, Α. Σαλβαρά, στην οποία 
του ζητάει τα αδράκτια «για να μην ζημιωθεί» και αυτή.

1540 15,03 ΣΠΑΡΤΗ 11-01-1841 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ (φφ.2)
Προφορική Μήνυση που συντάχθηκε στο γραφείο της Αστυνομίας από τους Αντώνη 
Σαλβαρά και Αναγνώστη Κοκκώνη εναντίον των ποιμένων και κυρίους των ποιμνίων 
Δημήτριο, Γεώργιο, Βασίλειο και Σπύρο Αλεξανδρόπουλους και Σταύρο Νικολακάκο, 
Ιωάννη Βλάχο ποιμένα Δημητρίου Σαλταφέρου, Παναγιώτη Βλαχάκο, Δημήτριο Δάρ-
μο και Παναγιώτη Μουργοκέφαλο, Γεώργιο και Πέτρο Αδαμακαίους και Διαμαντή 
Χαχαλάκο, περί βλάβης του ελαιοκάρπου εξαιτίας των ποιμνίων.

1541 15,04 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-01-1841 ΣΗΜΕΙΩΜΑ (φφ.2)
Σημείωμα του Ιω. Κορφιωτάκη (Μυστράς) στον Αντώνη Σαλβαρά να του στείλει 200 
δρχ. με τον κουμπάρο του, κυρ Αναγνώστη, για να τις δώσει σε κάποιον που τον πιέ-
ζει. Υπάρχει και σημείωμα στην Αγγελική [Σαλβαρά] από τον Αντώνη να δώσει τις 200 
δρχ. Στην πίσω όψη «Απόδειξις Κορφιωτάκη».

1542 15,05   21-01-1841 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
«Σημειώσεις καπ. Α. Σαλβαρά» από τον Δ.Γ. Βουβόπουλο για ψώνια («κινίνο, πανί Αμε-
ρικής, τζίτια, εις μετρητά Ηλία Γραμματικάκη» κ.ά.).
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1543 15,06 ΤΡΙΠΟΛΙΤΖΑ 28-01-1841 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή του Γ. Καρακατζιάνου (Τριπολιτζά) προς τον Α. Σαλβαρά (Σπάρτη), στην 
οποία του ζητάει να πληρώσει το χρέος του για να μη βάλει δικηγόρο και στοιχίσει 
περισσότερο σε όλους. Τον ενημερώνει ότι ο Ν. Κορφιωτάκης συμφώνησε να πληρώ-
σει και ζητάει και από αυτόν να πληρώσει στο δικηγόρο του στη Σπάρτη, Θεοφανό-
πουλο. Τον ενημερώνει ότι όσο καθυστερεί, τόσο ζημιώνεται ο ιδιος.

1544 15,07 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-02-1841 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Α. Κορφιωτάκη (Μυστράς) στον Αντώνη Σαλβαρά με το οποίο τον πλη-
ροφορεί ότι του στέλνει 320 δίστηλα, δηλαδή 1.920 δρχ., με τον κουμπάρο Αποστο-
λάκη.
Στην πίσω όψη: «Αποδειχτικόν Κορφιωτάκη».

1545 15,08 ΣΠΑΡΤΗ [Φεβρουάριος 1841] ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του Α. Κορφιωτάκη (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, με το οποίο του 
ζητά να του στείλει άλλες 300 δρχ. για να τις δώσει κάπου, που επίσης έχει ανάγκη. 
Του υπόσχεται ότι θα τα επιστρέψει και αυτά με τον τόκο. Στην πίσω όψη: «Αποδειχτι-
κόν Κορφιωτάκη».

1546 15,09 ΣΠΑΡΤΗ [Φεβρουάριος 1841] ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του Α. Κορφιωτάκη προς τον Αντώνη Σαλβαρά που του ζητάει να στείλει το 
άλογό του για να ανέβει η σύζυγός του στο Μυστρά. Στην περίπτωση που το πήρε ο 
Αλ. Κούτσης ζητάει να του πει να το στείλει με τον Αναστάση.

1547 15,10 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-02-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Απόδειξη ότι ο Δημήτριος Σαλταφέρος έλαβε από το Νικόλα Τζιτζινιώτη 62,300 οκά-
δες λάδι για λογαριασμό του Αντώνη Σαλβαρά.

1548 15,11 ΜΥΣΤΡΑΣ 24-03-1841 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Κατάστιχο περιόδου 1839-1840 στο οποίο καταγράφονται τι πρέπει να δώσουν και τι 
να λάβουν μεταξύ τους ο Α. Σαλβαράς και ο Μερκούρης. Πρόκειται για «Ξεκαθάριση 
γεννημάτων Μπαμπιώτη (όψιμο γέννημα, φασόλια, βαμπάκι, καλαμπόκι), ψώνια του 
σπιτιού, κουκούλια, μούστος, σύκα, φύλλα) και εξώφληση του λογαριασμού».

1549 15,12 ΣΠΑΡΤΗ 17-04-1841 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 
Λογαριασμός του Αντώνη Σαλβαρά με τον Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο περιόδου 
1835-1840 (ενοίκια στερνών, μαγαζίου, μετρητά, λάδι, κ.λπ.).

1550 15,13 ΜΥΣΤΡΑΣ 18-04-1841 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Η «Παναγιωτίτζα θυγάτηρ του ποτέ Αναγνώστη Σαλβαρά και γυνή του Γεωργίου Αλε-
ξανδροπούλου» δανείστηκε από τον αδελφό της Αντώνιο 100 δρχ. και θα τις επιστρέ-
ψει με τους τόκους.
Για την Παναγιωτίτσα υπογράφει ο Νικόλαος Σπιθάκης.
Μάρτυρες: Α. Σακελαρίου, Σπήλιος Γκικόπουλος.
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1551 15,14 ΣΠΑΡΤΗ 28-04-1841 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ο Ιω. Ζαχαρόπουλος (Σπάρτη) παρακαλεί τον Αντώνη Σαλβαρά να του πουλήσει ή να 
του δανείσει 4 «κάσες», γιατί δεν βρίσκει.

1552 15,15 ΣΠΑΡΤΗ 28-05-1841 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Όθωνα [Μπόρχερ] (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), 
στην οποία του εκφράζει τη στεναχώρια του, που δεν πρόλαβε να τον ανταμώσει, 
και του ζητάει να τον συγχωρήσει που του χρωστά 17,66 δρχ., αλλά υπόσχεται να τις 
στείλει γρήγορα. Τον ευχαριστεί και τον αποχαιρετά.

1553 15,16 ΣΠΑΡΤΗ 01-07-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Το Διοικητικό Ταμείο Λακεδαίμονος (αρ. πρωτ. 1510) πιστοποιεί ότι έλαβε από τον 
Αντώνη Σαλβαρά 576 δρχ., αντίτιμο 576 οκάδων κατασχεμένου λαδιού από τα νοικι-
ασμένα ελαιόδενδρα. Υπογράφει ο Ταμίας Ε.Π. Παυλάκος. 

1554 15,17 ΜΥΣΤΡΑΣ 06-07-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Π. Ορφανός βεβαιώνει ότι έλαβε 38,47 δραχμές «προς εξόφλησιν της υπ’ αριθ. 127 
απόφασης» καθώς και τα αναλογούντα έξοδα, 29,53 δρχ., από τον Αντώνη Σαλβαρά.

1555 15,18 ΤΡΥΠΗ 13-07-1841 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Δ. Μπαμπαγιάννου (Τρύπη) προς τον Α. Σαλβαρά, στο οποίο τον ενη-
μερώνει ότι του στέλνει με τον Παναγιώτη Μπαμπαγιάννο 2 ασκούλια τυρί, 20 οκά-
δες, και του ζητάει να του δώσει 30 οκάδες αραποσίτι για το σπίτι του.

1556 15,19 ΜΥΣΤΡΑΣ 26-07-1841 ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.3)
Χαρτοσημασμένο έγγραφο, στο οποίο οι κάτοικοι της Λογγάστρας, σύμφωνα με ανα-
λυτικό κατάστιχο του Παναγ. Λίψανου, συμφωνούν να πληρώσουν στον Αντώνη Σαλ-
βαρά το «όσο δικαίωμα αναλογεί στον καθένα», αφού αυτός ανακαίνισε το αυλάκι 
του νερού και ποτίζονται τα χωράφια τους και από ξερικά έγιναν ποτιστικά. 

1557 15,20 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-08-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Δ. [Μαστούκης] βεβαιώνει ότι έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 33 δρχ. για το λάδι του 
Αναγνώστη Τζωρτζάκη του Δήμου Αμυκλών του 1840. Η απόδειξη αποστέλλεται στους 
κυρίους Χριστόδουλο Κοσταχριστοδουλόπουλο και γερο-Αναστασούλη στη Σίτζοβα.

1558 15,21 ΜΥΣΤΡΑΣ 03-09-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ιωάννης Γε. Σουσάνης έλαβε από τον Αντώνη Σαλβαρά 200 δρχ. για την ομολογία 
του Γεωργίου Χρυσικάκη.
Μάρτυρες: Νικολής Αλεξάκος, Αθανάσιος Δημόπουλος και Ν. Πολυχρονόπουλος, που 
έγραψε.

1559 15,22 ΜΥΣΤΡΑΣ 07-09-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Ο Πέτρος Κανέλου Βαμπακίτη (Βαμπακάρη) δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 40 
δρχ. χωρίς τόκο και υπόσχεται να τις επιστρέψει την 1η του ερχομένου Μαρτίου του 
1842. Σε περίπτωση που παρέλθει η διορία θα πληρώνει τόκο 20%.
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Υπεγράφη από: Ιω. Θ. Παχύγιαννη, γιατί ο Βαμπακάρης είναι αγράμματος. 
Μάρτυρες: Γιωργάκος Ρουτζάκος, Παναγιώτης Μακρυγιάννης.

1560 15,23 ΣΠΑΡΤΗ 08-09-1841 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΝΤΑΓΩΓΗ (φφ.2)
Ανταγωγή Δημητρίου Σαλταφέρου, κατοίκου Μυστρά, κατά του Αναγνώστου Τζωρ-
τζάκη, κατοίκου Καστορείου, «περί λογοδοσίας εξ επινοικιάσεως και αποδόσεως κα-
θυστερημένων της μετοχής του Παρορίου δικαιωμάτων». Επεδόθη στις 10.09.1841.

1561 15,24 ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ 18-20.09.1841 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικός κατάλογος για τα εθνικά φασόλια και το ξερικό καλαμπόκι κατά οκά-
δες.

1562 15,25 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 25-09-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης έλαβε από το συνδημότη του Σταμάτη Μπουρδούση 
176,30 δρχ. από τις νομές των προβάτων, που του έδωσε εξ ημισείας. Τα χρήματα 
αυτά θα περαστούν στο συμβόλαιο «προς εκπεσμό του χρέους του».

1563 15,26 ΜΥΣΤΡΑΣ 10-10-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Ο Παναγής Πετρόπουλος από τα Ανώγεια (αγράμματος) δανείστηκε από τον Αντώνη 
Σαλβαρά 30 δρχ., χωρίς τόκο, μέχρι την 1η επόμενου Φεβρουαρίου 1842.
Μάρτυρες: Γεώργιος Ρουτζάκος, Ευστ. Δ. Μαυρακόπουλος (και γραφεύς)

1564 15,27 ΣΠΑΡΤΗ 15-10-1841 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.5)
Γραμμάτιο παραλαβής (αρ.1865) 46,80 δρχ., διά εξόφληση της Β΄ δόσεως χρεωλυσίου 
και τόκου προικοδοσιών Αντ. Σαλβαρά.
Γραμμάτιο παραλαβής (αρ.1866) 3,96 δρχ., διά τόκους Αντ. Σαλβαρά.
Γραμμάτιο παραλαβής (αρ.1867) 46,80 δρχ., διά εξόφληση της Γ΄ δόσεως χρεωλυσίου 
και τόκου προικοδοσιών Αντ. Σαλβαρά.

1565 15,28 ΜΥΣΤΡΑΣ 03-11-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Ο Ιωάννης Γε. Σουσάνης δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 50 δρχ., τις οποίες 
υπόσχεται να πληρώσει σε δέκα μήνες.
Μάρτυρες: Αθανάσιος Δημόπουλος, Νικόλαος Αλεξάκης.

1566 15,29 ΜΥΣΤΡΑΣ 12-11-1841 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ (φφ.2)
Ο Θανάσης Κοτζόπουλος, Παρορίτης, δηλώνει ότι χρωστά στο Νικολάκη Κρεββατά 
201 μπότζες, από τις ελιές των Τούρκων.
Μάρτυρας: Αντώνης Σαλβαράς. 

1567 15,30 ΣΠΑΡΤΗ 24-11-1841 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.3)
Γραμμάτιο Παραλαβής (αρ. 2285) 339 δρχ., παραδοθέντων στο Ταμείο Λακεδαίμονος 
από τον Αντώνη Σαλβαρά, διά «καθυστερήσαντα προ του 1833, εις λογαριασμόν της 
υπ’ αριθ. 307 αποφάσεως από 21 Δεκεμβρίου του 1837 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
προς εξόφλησιν της από 15 Μαρτίου 1840 ομολογίας του».
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Γραμμάτιο Παραλαβής (αρ. 2286) 108,26 δρχ., παραδοθέντων στο Ταμείο Λακεδαίμο-
νος από τον Αντώνη Σαλβαρά, διά τόκους των καθυστερησάντων προ του 1833.

1568 15,31   24-11-1841, 02-01-1842 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
Λογαριασμός ανάμεσα στο Μερκούρη και τον Αντώνη Σαλβαρά.

1569 15,32 ΜΥΣΤΡΑΣ 15-12-1841 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ (φφ.2)
Ο Α. Κορφιωτάκης πούλησε στον Αντώνη Σαλβαρά 600 μπότζες λάδι καθαρό, προς 
2,70 την μπότζα. Υπόσχεται να του το παραδώσει στην αποθήκη του σε 60 ημέρες 
από 26 Νοεμβρίου 1841 έως 26 Φεβρουρίου 1842. Μετά την παράδοση του λαδιού 
θα πληρωθεί όσο πρέπει. Δίνει «Καπάρο 50 δρχ.». 

1570 15,33   24-12-1841 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Ο λογαριασμός αυτός αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου. Καταγράφονται 
1.241,300 οκάδες λάδι που παραδίδει ο Κορφιωτάκης στον καπετάν Αντώνη Σαλ-
βαρά. Αναφέρεται και η προέλευση του λαδιού: «από εδικό μας, από Κυδωνιά, από 
Παρθενόπουλο, από Παρασκευάκο, από Στρατήγη Μπαχαβιώλο, από Γιάννη Καρελά, 
από Γιωργάκη Θεοφιλάκο».

1571 15,34   1841  ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστική καταγραφή «Τα όσα χρεωστεί ο καθένας τα αυλακιάτικα» από Μαγούλα, 
Βάρσοβα, Πικουλιάνικα, Τρύπη, σε δραχμές.

1572 16,01 ΚΑΛΑΜΑΙ  04-01-1842 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΓΩΓΗ (φφ.29) 
Πέντε αντίγραφα της αγωγής των Ελένης Γ. Πιεράκη, συζύγου Παρασκευά Καλομοίρη, 
κατοίκου Βορδόνιας, Αγγελικής Α. Σαλβαρά (Μυστράς) και Αικατερίνης Αναγνώστου 
Ζαφειρόπουλου (θυγάτηρ Α. Τσιορτσάκη) (Ζυγοβίστι) κατά Παναγιώτου, Γεωργίου και 
Μελέτη Καλαμαραίων κατοίκων Σίτσοβας του Δήμου Αλαγονίας. Η αγωγή έγινε «ενώ-
πιον των εν Καλάμαις Πρωτοδικών», «περί διεκδικήσεως ακινήτων και εγκαταστάσεως 
εις την Δεσποτείαν και νομήν αυτών». Αναφέρονται τα προβλήματα που δημιουργήθη-
καν με την περιουσία του Γεωργίου Πιεράκη, που κληρονόμησαν οι Κανέλλα Γ. Πιεράκη 
σύζ. του ποτέ Θεοφάνη Παχύγιαννη και η Βασίλω Γ. Πιεράκη σύζ. του ποτέ Κων/νου 
Στασινόπουλου, από τον αδερφό του, Γιαννάκη Πιεράκη, και τους κληρονόμους του, 
Καλαμαραίους. Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των κτημάτων. (πρβλ. 11,7)

1573 16,02 ΜΥΣΤΡΑΣ 21-01-1842 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.3)
Ονομαστική Καταγραφή περί του «Όσον πρώιμο γέννημα επαρέδωκε ο Π.Θ. Παχύγι-
αννης εις την διαταγήν του καπετάν Α. Σαλβαρά ομοίως και όψιμον διά την μερίδαν 
του του Κοζόμορου», περιόδου 30.10.1840 έως 21.01.1842. 

1574 16,03 ΣΠΑΡΤΗ 01-02-1842 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απόδειξη των όσων έδωσε ο Α. Τζωρτζάκης για την τροφή των Λαγκαδινών μαστό-
ρων που εργάζονταν στην οικοδομή του εργαστηρίου του (αραβόσιτος, λάδι, φασό-
λια, κρασί, ξυλόδεμα).
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1575 16,04 ΣΠΑΡΤΗ 21-02-1842 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣ
«Αποδεικτικό απαριθμήσεως» ζώων του Αντ. Σαλβαρά (αρ. 5666). 
Σύνολο: 1 Ίππος, 1,50 δρχ.

1576 16,05 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 10-03-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ν. Κορφιωτάκη (Τρίπολη) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία 
τον μαλώνει για τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του. Του υπόσχεται ότι θα 
κάνει ό,τι μπορεί και θα του στείλει και το λογαριασμό του λαδιού. Παραπονείται ότι 
«πνίγεται» στη δουλειά της υπηρεσίας. Τον ενημερώνει ότι η Πολυτίμη είναι καλά 
αφού της πέρασε ο πονοκέφαλος, που ήταν αποτέλεσμα της αρρώστειας που είχε 
στο Μυστρά. Στέλνει χαιρετίσματα από τη Δέσποινα και την Πολυτίμη.

1577 16,06 ΜΥΣΤΡΑΣ 16.03.1842 - 10.01.1852 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ -  
       ΕΞΟΦΛΗΣΗ ( φφ.3)
Ο Νικόλαος Σπιθάκης δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλβαρά 100 δρχ., για ανάγκη του. 
Υπόσχεται ότι θα τις επιστρέψει με το νόμιμο τόκο.
Ακολουθεί σταδιακή εξόφληση του χρέους την περίοδο 25.03.1844 - 10.01.1852.

1578 16,07 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 20-03-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιωσήφ Κ. Κιάππου (Ναύπλιο) προς τον Α. Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία του αναφέρει ότι νοίκιασε την οικία του από τον Ηλία Κουσκούρη προς 40 δρχ., 
το Μάιο1841 και πλήρωσε μέχρι τον Οκτώβριο 1841. Μετά ο ζαχαροποιός, Γ. Τσιτσού-
κης, του είπε να περιμένουν να πληρώσουν στον ίδιο που θα έρχόταν. Τώρα, όμως, 
ο Κουσκούρης του ζητάει να πληρώσει στον Β. Παυλίδη. Ζητά οδηγίες και κυρίως 
συστήνεται.

1579 16,08 ΜΥΣΤΡΑΣ 05-04-1842 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ -   
     ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ (φφ.2)
Νέα επικύρωση (αρ. 216) του υπ’ αριθ. 251 (πρβλ. 13,42) συμβολαιογραφικού εγγρά-
φου του Συμβολαιογραφούντα Ειρηνοδίκη Σπάρτης Σταύρου Παρθενόπουλου, μετά 
την εξόφληση των 3.000 δρχ., που έλαβαν οι πωλητές, ζεύγος Ελένης και Εμμανουήλ 
Καφετζόπουλου, από τον Αντώνη Σαλβαρά.
Μάρτυρες: Δ.Γ. Βουβόπουλος, Αθανάσιος Δημόπουλος (έμποροι, κάτοικοι Μυστρά).

1580 16,09 ΥΔΡΑ 08-04-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αναστασίου Σιγαλού (Ύδρα) προς τον εξάδελφό του Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον παρακαλεί να φροντίσει να πληρωθεί το ομόλογο του Πο-
λυζώη Παπούλια, που διαθέτει, ακόμη και με κάποιο συμβιβασμό. 

1581 16,10   11-04-1842 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Αναγνώστη Τζωρτζάκη προς το γαμβρό του Αντώνη Σαλβαρά, στο 
οποίο τον ενημερώνει ότι έχει παραγγείλει σε ένα μάστορα, «Μαγουλιανίτη πυργιονά», 
να του φέρει 8 ζευγάρια κόρδες και 20 ζευγάρια ψαλίδια. Έχει πληρώσει 10 δρχ. και 
χρωστά 26 δρχ. Του ζητάει να τα πληρώσει και να τα πάρει όταν πουληθεί το λάδι.
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1582 16,11 ΜΥΣΤΡΑΣ 12-04-1842 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
Ο Αντώνης Σαλβαράς υπόσχεται να πληρώσει στον Γεώργιο Βιτζιαούνη 1.100 αργυ-
ρές δραχμές, που έλαβε σε μετρητά, σε 6 μήνες. 

1583 16,12   15.06.1841 - 17.04.1842 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Απόσπασμα από το κατάστιχο του Ανδρέα Π. Βεριόπουλου στο οποίο καταγράφεται 
τι πρέπει να δώσει ο Σαλβαράς για τα ψώνια του σε δρχ. (ένα σκιάδι, 2 βαρέλια, ένα 
κανάτι, 4 ζευγάρια παπούτσια, 3 ζωνάρια βαμβακερά κ.λπ.). 

1584 16,13 ΑΘΗΝΑΙ 04-05-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Αθήνα, συστημένη) προς τον αδελφό της 
Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τον παρακαλεί να τις στείλει 300 δρχ., γιατί 
τις χρωστάει στην Αθήνα και δεν την αφήνουν να πάρει το παιδί της και να φύγει. 

1585 16,14 ΜΥΣΤΡΑΣ 10.05.1842 - 09.06.1842  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
       ΛΑΔΙΟΥ (φφ.8)
Επτά αποδεικτικά πληρωμής λαδιού που στέλλονται από τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
στράς) στον Παναγή Σέρπη (Ανώγεια) για να τα δώσει. Σύμφωνα με αυτά «ο ενοικια-
στής» βεβαιώνει ότι έλαβε από τους Κωνσταντή Κωνστανταρόγιαννη, Θανάση Γρίτη, 
Νικόλαο Γεωργόπουλο, Γεώργιο Μπακογεώργη, Παναγιώτη Κατσαφάνα, Δ. Σεχλιά, και 
Νικολάκη Ξυδάκο τον έγγειο φόρο ελαίου 1834 Παλαιοπαναγιάς «και εξωφλήθη».

1586 16,15 ΜΥΣΤΡΑΣ 23-05-1842 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
        (φφ.6)
Έξι σημειώματα προς το Χαράλαμπο Καρτερούλη: 4 σημειώματα από τον Αντώνη 
Σαλβαρά (Μυστράς) (το ένα φέρει χρονολογία): α) Να δώσει 13 δρχ. στον παρόντα,  
β) να δώσει 10 δρχ. στο Γιαννούλη, γ) να δώσει 16 δρχ. στον κουμπάρο του Παρα-
σκευάκο και δ) να δώσει 20 δρχ. του Γεώργη. Και 2 σημειώματα από τον Ηλία Καρ-
τερούλη να δώσει δύο φορές από 10 δρχ. του Θανάση. Σε ένα σημείωμα υπάρχει 
σημείωση πως «δεν είναι δικά του λεφτά, αλλά του Σαλβαρά». 

1587 16,16 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 18-06-1842 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σημείωμα του Κωνσταντίνου Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) «ως αδελφός», προς τον Αντώ-
νη Σαλβαρά (Μυστράς), στο οποίο τον πληροφορεί ότι γνωρίζει τη συνεργασία του 
με το Μελετόπουλο την προηγούμενη ημέρα και, επειδή υποψιάζεται ότι αύριο θα 
γίνουν χειρότερα τα πράγματα, του ζητάει να τον ειδοποιήσει, «με τον επιφέροντα», 
να πάει και αυτός με καμιά 15αριά ανθρώπους για να «μην πάθουν».

1588 16,17 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ 27-06-1842 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ηλία Τζιριγώτη (Στρογγυλοβούνι) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο 
οποίο τον ενημερώνει ότι έλαβε την ομολογία του Στρατήγη χωριανού, αλλά ενώ του 
έγραψε ότι του έστειλε και του Κορώνη, δεν την έχει λάβει. Ζητάει να ελέγξουν μήπως 
έχει μείνει εκεί κι αν τη βρουν, να τη στείλουν με το Θανάση. 
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1589 16,18 ΣΠΑΡΤΗ 15-07-1842 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (φφ.2)
Περίληψις υπ’ αριθ. 153 υποθήκης 14 αγρών, αμπέλων, ελαιοπεριβόλων και εργαστη-
ρίου κατά του ιδιοκτήτου Αντώνη Σαλβαρά, υπέρ της πιστωτού Αγγελικής Τζωρτζί-
τσας, συζύγου Αντώνη Σαλβαρά, προς εξασφάλιση της δαπανηθείσης προικός της 
πιστωτού Αγγελικής, εκτιμηθείσης ως έγγιστα εις 30.000 δρχ. ελληνικές αργυρές.
Υπογράφει: ο αιτών: Α. Τζωρτζάκης και ο υποθηκοφύλακας Σταύρος Παρθενόπου-
λος.
Υπάρχει η σημείωση: «Ενεγράφησαν στο βιβλίο υποθηκών Δήμου Σπάρτης τόμος 2 
αρ. 178-191». 
 (Το χαρτί έχει υποστεί φθορά και λείπουν τμήματα στο κάτω μέρος.)

1590 16,19 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 14-07-[1842] 2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ( φφ.3)
Επιστολή του Ν. Κορφιωτάκη (Τρίπολη) προς τον Α. Σαλβαρά ( Σπάρτη), στην οποία 
τον ενημερώνει ότι έλαβε το γράμμα του και στενοχωρήθηκε. Τον πληροφορεί ότι το 
χρέος που του αναφέρει, από τότε που ήταν Ταμίας, ήταν ενεργή υποθήκη κτημάτων, 
μαγαζιού, σπιτιών και αμπελιών του Παπαγεωργίου και του Τζούχλου στο Γύθειο και 
το Λενίδι. Επισυνάπτει επίσης αντίγραφο επιστολής προς τον Εμ. Χ. Τζούχλο από «το 
φίλο του», στην οποία παραπονείται, γιατί δεν πλήρωσε το ενοίκιο του δεκάτου του 
ελαιώνος το 1836 που ήταν εγγυητής και τώρα καταδιώκεται. (χ.χ.)

1591 16,20 ΣΠΑΡΤΗ 22-07-1842 ΣΥΜΒΟΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (φφ.2)
Ο Αντώνης Σαλβαράς ορίζει με το υπ’ αριθ. 419 Συμβολαιογραφικό Έγγραφο του 
Συμβολαιογράφου Σπάρτης Δημητρίου Χρυσικάκη, ο οποίος αναπληρώνει τον Σταύ-
ρο Παρθενόπουλο, ειδικό και γενικό του πληρεξούσιο στα δικαστήρια το δικηγόρο 
Νικόλαο Β. Λεωνέλλη και ειδικά στις αγωγές του περί χρέους των Δημητρίου Μπα-
μπαγιάννου (Τρύπη) και Γρηγορίου Συκιώτη (Παρόρι).
Μάρτυρες: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και Κων/νος Γεωργόπουλος (έμποροι, κατοί-
κοι Σπάρτης).

1592 16,21 ΣΠΑΡΤΗ 23-07-1842 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Το Διοικητικό Ταμείο Λακεδαίμονος πιστοποιεί ότι ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε 
165 δρχ., αντίτιμο κατασχεμένου ελαίου οκ. 132 από τον Α.Σ. Παπαφώτο, που παρα-
καλείται να το αφήσει ελεύθερο. Πρόκειται για προσωρινό πιστοποιητικό μέχρι να 
εκδοθεί Γραμμάτιο Παραλαβής. Υπογράφει: ο Ταμίας Ε.Π. [Παυλάκος].

1593 16,22 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 29-07-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ν. Κορφιωτάκη (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην 
οποία τον ενημερώνει ότι πληροφορήθηκε από το Γύθειο ότι πολλά χτήματα του 
Τζούχλου είναι υποθηκευμένα από τότε που ήταν Ταμίας αυτός και του αναφέρει και 
ποια: ένας εργαστηρότοπος στο Γύθειο, 2 βελανιδοαποθήκες στο Βαθύ, ένα αμπέλι 
και χωράφια στην Καρυούπολη. Επίσης θυμάται ότι ήταν και στο Λενίδι. Του ζητάει να 
μη στενοχωριέται και τον παρηγορεί ότι θα λυθεί το θέμα.

1594 16,23 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 16-08-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Α. Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμβρό του Αντώνη Σαλβαρά (Μυ-
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στράς), στην οποία του ζητάει να του στείλει αμέσως (το βράδυ να είναι εκεί) τον 
κλητήρα το Φώτη ή τον Αναγνώστη Μπαρουξή, κουμπάρο του, γιατί πήγαν να του 
«κάμουν πλειστηριασμό».

1595 16,24 ΜΥΣΤΡΑΣ 19-08-1842 ΕΠΙΔΟΤΗΡΙΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (φφ.2)
Ο κλητήρας Ιω. Γεωργακόπουλος, κατά παραγγελία του Αντώνη Σαλβαρά, επέδωσε 
στον Ιωάννη Μαυρουδή αντίγραφο περιλήψεως υποθήκης για μια αγορασμένη οικία 
στο Μυστρά. Στο πίσω μέρος η σημείωση «Υποθήκη του Ιατρού».

1596 16,25 ΜΥΣΤΡΑΣ 21-08-1842 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ. 2)
Κατάστιχο που έχει συνταξει ο Δ.Γ. Βουβόπουλος περί των χρεών του Αντώνη Σαλ-
βαρά από 26.07.1841 έως 01.08.1842, για παπούτζια, γάντια, τζατζάρα, φέσια, καφέ, 
μούστο, ζάχαρη, καπνό, μπέλα, νήμα κ.λπ.

1597 16,26 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 24-08-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Γ. Τζιτζούκη (Ναύπλιο), ζαχαροπλάστη, ενοικιαστή του σπιτιού στο 
Ναύπλιο, προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι δά-
νεισε τον υιό του Εμμανουήλ Μανουσάκη 42 δρχ. και εσωκλείει την απόδειξη για να 
τα λάβει από το Μανουσάκη και να τα συμψηφίσουν με τα νοίκια.

1598 16,27 ΣΠΑΡΤΗ 12-09-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Πετράκη Αντωνάκου (Σπάρτη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία 
του ζητάει να του δανείσει 150 δραχμές, με όσο τόκο θέλει, για να μη χάσουν την 
υπόθεσή τους. Ζητάει εχεμύθεια περί του θέματος.

1599 16,28 ΜΥΣΤΡΑΣ 14-09-1842 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Παναγιωτάκης Μπαρουξάκος, κάτοικος Μυστρά, δανείστηκε από τον Αντώνη Σαλ-
βαρά 337 δραχμές, τις οποίες υπόσχεται να τις πληρώσει σε ένα χρόνο άτοκα, σε 4 
ίσες δόσεις. Τα χρήματα προέρχονται από την εταιρεία που είχαν μαζί στο μαγαζί του 
πρώτου στο Μυστρά. 
Μάρτυρες: Ευστ. Δ. Μαυρακόπουλος, Γεώργιος Ρουμπής, Α. Συρμόπουλος

1600 16,29 [ΜΥΣΤΡΑΣ] 15.09.1842, 02.11.1842  ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.2)
«Το όσον κρασί βάζω εις το Μαγαζί με κ. Αντώνη Σαλβαρά». Αναφέρεται ο παραγω-
γός: δικό του, από Γιαννάκη Χρυσικό, από Αντώνη Νικόλαρο, από Παναγιώτη Τσά-
κωνα, από Νικολή Τσάκωνα κ.λπ. Επίσης καταγράφονται αγώγια, βαγένια, πληστικά, 
μούστος (σέκεια, μέτρα) κ.λπ., καθώς και «Τα όσα δίδει ο Ηλίας από πώλησιν κρασι-
ού»: του Νικόλα Τσάκωνα, του Αντώνη Σαλβαρά κ.ά.

1601 16,30 ΣΠΑΡΤΗ 25.09.1842 - 01.03.1843 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Φορολογία των προϊόντων της γης του Αντώνη Σαλβαρά (Δήμος Σπάρτης, χωρίον 
Παρόρι). Καταγράφονται συκιές και αμπέλια κατά κτήμα.
Υπογράφει: ο Δημόσιος Επιστάτης Ιω. Κοκκώνης.
Επισυνάπτεται «πιστοποίησις του φορολογούντος διά τα παρά του φορολογουμένου 
εισπραττόμενα».
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Υπογράφει: Ο Δήμαρχος Σπάρτης Εμ. Μελετόπουλος.

1602 16,31 ΝΑΥΠΛΙΟΝ 06-10-1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ηλία Κουσκούρη (Ναύπλιο) προς τον εξάδελφό του, Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία τον ενημερώνει ότι πήρε από το ζαχαροπλάστη ένοικο 187,50 
δρχ. που θα του τα επιστρέψει όταν έλθει ή σε λάδι ή σε μετρητά. Απολογείται ότι το 
έκανε με το θάρρος της συγγενείας και θα δώσει τόκο για 2 μήνες. Του ζητά να ενημε-
ρώσει το Βελισσάριο [Παυλίδη]. 
(Το έγγραφο έχει υποστεί φθορές.)

1603 16,32 ΠΑΡΙΣΙ 10.10.1842 - 02.12.1842 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 
Ο Γεώργιος Τζωρτζάκης στέλνει από το Παρίσι στον πατέρα του, Αναγνώστη Τζωρ-
τζάκη, στη Σπάρτη, μία συναλλαγματική 300 φράγκων «του εξοχοτάτου κ. Ι. Κωλέτ-
του», που τα έλαβε εκεί.
Στην πίσω όψη: ο Ιωάννης Κωλέττης από το Παρίσι, στις 17.10.1842, ζητά να πληρω-
θεί σε εντολή του κυρίου Α. Ρου[γιού]. 
Ο Α. Ρουγιός από την Αθήνα, στις 26.10.1842, ζητά να πληρωθεί εις διαταγή του Εμ. 
Μιστενέα.
Ο Εμ. Μιστενέας από την Αθήνα, στις 29.10.1842, ζητά να πληρωθεί εις διαταγή του 
Αναστ. Ι. Λεονταρίτη.
Ο Αναστ. Ιω. Λεονταρίτης από την Καλαμάτα, στις 02.11.1842, ζητά να πληρωθεί εις 
διαταγή Αναγνώστου Σακελλαρίου.
Στις 11.11.1842 η συναλλαγματική παρουσιάσθηκε στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη που 
την πλήρωσε στον Α. Σακελλαρίου, στο Μυστρά, στις 02.12.1842.

1604 16,33 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 01.[12].1842 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αναγνώστη Τζωρτζάκη (Καστανιά) προς το γαμβρό του, Αντώνη Σαλ-
βαρά (Μυστράς), στην οποία του αναφέρει ότι του στέλνει με τον επιστάτη Ισάδα 
ή Μπουρτζολαδάκη 48 τάλληρα γαλλικά, 11 ρηγίνες, μία σφάντζικα και 63 λεπτά 
χάλκινα, δηλ. 300 μονόφραγκα για να πληρώσουν τον Αναγ. Σακελλαρόπουλο και να 
πάρουν την εξοφλημένη συναλλαγματική του Γεωργίου.

1605 16,34 ΣΠΑΡΤΗ 22-10-1842  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ (φφ.2)
Ο «Πρόεδρος των εν Σπάρτη Πρωτοδικών» διατάσσει να δοθεί η άδεια στον Αντώνη 
Σαλβαρά να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση επί εμπορικών εργασιών του οφειλέτου 
του, Ανδρέα Π. Βεριόπουλου, μέχρι την εξασφάλιση 5.600 δρχ., για το κεφάλαιο του χρε-
ώστου, συν τα έξοδα, «προερχομένας από το ενοίκιον κουκουλοδεκάτου Μυστρός».
Υπογράφει: ο προεδρεύων Κ. Μαρούδης και οι υπογραμματείς Εμμ. Λεώπουλος, και 
Γ.Λ. Ροϊλός.

1606 16,35 ΣΠΑΡΤΗ 02-10-1842 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.3)
Γραμμάτιο Παραλαβής (αρ. 2179) των παραδοθέντων από τον Αντώνη Σαλβαρά στο 
Ταμείο Λακεδαίμονος 46,80 δρχ. «διά εξόφληση της δόσεως λήξεως α΄ Οκτωβρίου 
1842 χρεωλυσίου και τόκοι προικοδοτήσεως». 
Υπογράφει: Ο Ταμίας: Ε.Π. Παυλάκος και ο Διοικητής Α. Οικονομίδης.
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1607 16,36 ΜΥΣΤΡΑΣ 02-11-1842 ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
Ο δικαστικός κλητήρας Α. Βαρουξόπουλος επέδωσε (θυροκόλλησε) την έκθεση συ-
ντηρητικής κατασχέσεως (πρβλ. 16,34) στον Ανδρέα Π. Βεριόπουλο από τον εγγυ-
ητή Α. Σαλβαρά, «διά δρχ. 5.600 προερχόμενας από ενοίκιο κουκουλοδεκάτου Μυ-
στρός». 
Μάρτυρες: Σπήλιος Γκικόπουλος και Δημήτριος Δημητρακόπουλος. [εις διπλούν]

1608 16,37 ΣΠΑΡΤΗ 26-01-1842 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Πέτρος Χαχαλιάς πλήρωσε στην Υπηρεσία του Δήμου Φάριδος 2,50 δρχ. για φόρο 
επιτηδεύματος και 1 δρχ. για την άδεια.

1609 16,38 ΣΠΑΡΤΗ 08-12-1842 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ (φφ.2)
Το «εν Σπάρτη Δικαστήριον των Πρωτοδικών ως Εμποροδικών» (Πρόεδρος: Α. Χρι-
στόπουλος, Γραμματεύς: Γ. Αντωνιάδης, Υπογραμματεύς: Γεώργιος Λάμπρου Ροϊλός) 
κηρύσσει πτώχευση στους εμπόρους Σπάρτης και Μυστρά, Ανδρέα Βεριόπουλο και 
αδελφούς, από της 20 Σεπτεμβρίου 1842. 

1610 16,39   20-12-1842 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (φφ.4)
Πρακτικά Δημοπρασίας περί της ενοικιάσεως των αγελάδων του ποτέ Δημητρίου 
Μπαμπαγιάννου από τον Αντώνη Σαλβαρά. Καταγράφονται αναλυτικά οι προσφέρο-
ντες, οι πλειοδότες και τα ζώα. 

1611 16,40 ΣΠΑΡΤΗ 23, 24.12.1842 - 02.02, 03.03.1842  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ φφ.10)
Πέντε δικαστικά έγγραφα:
1. «Ανακοπή τρίτου του Αντωνίου Σαλβαρά ανακοινωμένη προς τον Ανδρέα Βεριό-
πουλο, κηρυχθέντος εις κατάσταση πτωχεύσεως». Πληρεξούσιος Δικηγόρος Α. Σαλ-
βαρά: Νικόλαος Β. Λεωνέλλης.
2. Κλήτευσις του Βεριόπουλου στο Δικαστήριο. Κλητήρας: Φ. Κετροκόπης.
3. Προτάσεις Σαλβαρά κατά Βεριόπουλου. 
4. Επίδοση αιτήσεως ανακοπής στο Δημήτριο Σαλταφέρο, πράκτορα της πτωχεύσε-
ως του εμπόρου Α. Βεριόπουλου και αδελφών, να εμφανισθεί και αυτός στο Δικαστή-
ριο. Κλητήρας: Ιω. Χ. Τζερτόπουλος.
5. Επίδοση αιτήσεως ανακοπής στο Γεώργιο Μίχο, πράκτορα της πτωχεύσεως του 
εμπόρου Α. Βεριόπουλου και αδελφών, να εμφανισθεί και αυτός στο Δικαστήριο. 
Κλητήρας: Ιω. Χ. Τζερτόπουλος.

1612 17,01   04-01-1843 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ο Αντώνης Σαλβαράς δηλώνει ότι πρέπει να πληρώσουν 186 δρχ. στο Νικόλαο Σπιθά-
κη «από γελάδια: από Αγγελή Μπαμπαγιάννο, Ζαχαριά Αλίμονο, Δημητράκη Κουρή, 
Ψυχογιό και Κατζαντούρο».

1613 17,02 ΜΥΣΤΡΑΣ 27-01-1843 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (φφ.2)
Ο Σαράντος Μεντραζάκος δανείστηκε 120 δρχ. από τον Αντώνη Σαλβαρά, τις οποί-
ες θα επιστρέψει στις 29 του επομένου Αυγούστου, ατόκως με την τότε τιμή του 
ελαίου. 
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Μάρτυρες: Α. Συρμόπουλος (και γραφέας), Αθανάσιος Δημόπουλος, Μερκούρης Στε-
φανίτζης, Ν. Μπούκλιζας.

1614 17,03 ΓΕΡΑΚΙ 02-02-1843 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (φφ.8)
Τρία Δικαστικά έγγραφα:
1. Επίδοση «αγωγής επί ενοικιάσεως ελαιοπροσόδων Αντωνίου Σαλβαρά, κληρονό-
μου Κωνστ. Σαλβαρά εναντίον του Αθανασίου Κατζούρη κατοίκου Γερακίου». Κλη-
τεύεται για να έρθει στο δικαστήριο για συζήτηση. Κλητήρας: Νικόλαος Χ΄΄Κώνστας. 
Μάρτυρες: Αναγνώστης Μανούσος, Αναγνώστης Γκουνόπουλος. 
2. Συμφωνητικό Ιωάννη Καλομοίρη και Αθανασίου Κατζούρη, που έχουν αγοράσει 
τον εθνικό ελαιώνα Τζίλια. Τα παλαιά σημάδια τα αγόρασαν από τον Κωνσταντή 
Σαλβαρά, αντί 320 μπότζες λάδι, τις οποίες έπρεπε να παραδώσουν «στα λάδια, στο 
Γεράκι». Μυστράς, 3 Νοεμβρίου 1830. Μάρτυρες: Ι. Κυρούσης, Ν. Σαλταφέρος, Π. Με-
λετόπουλος. Χαρτοσημασμένο στη Σπάρτη, στις 18.03.1843.
3. Αγωγή Αντωνίου Σαλβαρά, κληρονόμου Κωνστ. Σαλβαρά, κατά Αθανασίου Κα-
τζούρη «περί χρέους εκ μετενοικιάσεως ελαιοπροσόδων». Ο Κ. Σαλβαράς μετενοικί-
ασε στον αντίδικο τον εθνικό ελαιώνα των Τζιλίων και των 2 μοναστηριών, Ταξιάρχου 
και προφήτη Ηλιού στο Γεράκι (09.12.1842). 
Πρόεδρος: Α. Οικονομίδης, Γραμματεύς: Θ. Σακελαριάδης.

1615 17,04 ΣΠΑΡΤΗ 11-02-1843 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Αντώνιος Σαλβαράς πλήρωσε στην Υπηρεσία Δήμου Σπάρτης 45,92 δρχ. για φόρο 
οικοδομών .

1616 17,05 ΣΠΑΡΤΗ 18-03-1843 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ. 4)
Τρία Γραμμάτια Πληρωμής:
1. Ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε 82,24 δρχ. «για εξόφληση του πρώτου εικοστημο-
ρίου των δεδουλευμένων τόκων». Υπογράφουν: ο Ταμίας: Ε.Π. Παυλάκος και ο Διοικη-
τής: Α. Οικονομίδης.
2. Ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε 111,62 δρχ. «για εξόφληση του πρώτου εικοστημο-
ρίου του από το 1834 χρέος του και του αποβιώσαντος αδερφού του». 
Υπογράφουν: ο Ταμίας: Ε.Π. Παυλάκος και ο Διοικητής: Α. Οικονομίδης.
3. Ο Αντώνης Σαλβαράς πλήρωσε 0,47 δρχ. «για τόκους υπερημερίας». 
Υπογράφουν: ο Ταμίας: Ε.Π. Παυλάκος και ο Διοικητής: Α. Οικονομίδης.

1617 17,06 ΣΠΑΡΤΗ 18-04-1843  ΔΙΚΑΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (φφ.2)
Ο «επί του πλειστηριασμού Ειρηνοδίκης Σπάρτης Σ. Παρθενόπουλος» εκθέτει εις πλει-
στηριασμό μπροστά στο καφενείο του Ιωάννη Φράγγα στο Μυστρά, διά του δημοσί-
ου κήρυκος Αναγνώστου Πατρινάκου, παρόντος του δανειστού Αντωνίου Σαλβαρά, 
ενώπιον των μαρτύρων Π.Β. Λεωνέλη και Αναγνώστου Συρμόπουλου, τα κτήματα του 
οφειλέτου Αγγελή Βούλγαρη, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης: ένα ελαιοπερίβολο στα Πι-
κουλιάνικα, και ένα ελαιοπερίβολο στη θέση Κουρούπια, που κατακυρώθηκαν στον 
Α. Σαλβαρά. Σύνολο 950 δρχ. 
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1618 17,07 ΣΚΛΑΒΙΚΗ 19-04-1843 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (φφ.2)
Οι Θεόδωρος [Μ]Ποΐνης και Τζανέτος Χατζηπετράκος, πραγματογνώμονες, «προ-
σκληθέντες προφορικώς από τον Αντώνη Σαλβαρά, μετέβησαν στο [Μεγάλο Βερ-
γάσιον] και στη φυτεία του και την βρήκαν ζημιωμένη κατά 80 δρχ.». Έδωσαν την 
έκθεσή τους για να τη χρησιμοποιήσει.

1619 17,08 ΚΙΤΡΙΑΙ 12-05-1843 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Αθανάσιου Νεοχωριτόπουλου (Κιτριές) προς τον Αντώνη Σαλβαρά 
(Μυστράς), στην οποία παραπονείται ότι έχουν διακόψει την επικοινωνία μαζί του. 
Η σύζυγός του και αδελφή τους παραπονείται ότι δεν έστειλε να την πάρει κατά τον 
όρκον, και τώρα που έμαθε ότι είναι εκεί στέλνει το γέρο Χατζηδημήτρη να την πάρει. 
Και τον παρακαλεί να τη συμβουλεύσουν «να κρατάει τη γλώσσα της». Τους δηλώνει 
την επιθυμία του να ζητήσει άδεια, για να πάει να τους δει. Μαζί με την ευχή «Χριστός 
Ανέστη», λόγω Πάσχα, χαιρετά συγγενείς, κυρίως την αδελφή του Σαλβαρά, κυρία 
Αναγνώστενα.

1620 17,09 ΣΠΑΡΤΗ, ΜΥΣΤΡΑΣ, ΠΑΡΟΡΙ 18.05.1843 - 04.01.1845  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  
      ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.7)
Υπόθεση Α. Κοκκώνη:
1. Αγωγή Αναγνώστη Κοκκώνη (Παρόρι) κατά Αντώνη Σαλβαρά (Μυστράς), «περί 
χρέους εκ συμμετοχής προσόδων (των οπισινών χωρίων Λαδά, Κουτζαβά, Τσέρνιτζα, 
Μικρά Αναστάσοβα, Μεγάλη Σίτζοβα)». Αναφέρεται ότι δεν πλήρωσε την αναλογία 
του. Υπογράφουν: ο Πρόεδρος Α. Οικονομίδης, και ο Γραμματεύς Θ. Σακελαριάδης. 
Σπάρτη, 18.05.1843. Επισυνάπτεται Κλήση στον Αντώνη Σαλβαρά.
2. Επιστολή αγνώστου προς «αδελφό», στην οποία τον ενημερώνει ότι ο Α. Κοκκώνης 
συζήτησε «ερήμην την υπόθεση των οπισινών χωρίων του 1831», αφού αυτός δεν 
πήγε. Τον ενημερώνει ότι στέλνει την απόφαση και ζητάει συμβουλές, αν μπορεί να 
κατορθώσει να την συμψηφίσει στα γραμμάτιά του ως χρέος παλαιόν και να κάνει 
ανακοπή και να παρουσιασθεί την ημέρα της συζητήσεως. Του εκφράζει τη λύπη του 
για το γράμμα προς τον Αναστάση. Μυστράς, 23.11.1843.
3. Ο κλητήρας του Πρωτοδικείου Σπάρτης, Φ. Κετροκόπης, κατά παραγγελία του Δι-
οικητή Μαντινείας, Π. Μοναστηριώτη, επέδωκε την από 24.11.1843 έφεση κατά της 
αποφάσεως 70/28.07.1843 «του εν Σπάρτη διοικητικού δικαστηρίου» στον Αναγνώ-
στη Κοκκώνη, κάτοικο Παρορίου. Του ζητάνε να εμφανισθεί στο «εν Τριπόλει Διοικη-
τικόν Δικαστήριον». Παρόρι, 14.12.1843.
4. «Δήλωσις όρων επίκλησις», «ενώπιον του εν Σπάρτη Δικαστηρίου, προς εμφάνι-
σιν Αναγνώστου Κοκκώνη κατά Αντωνίου Σαλβαρά». Σύμφωνα με αυτή δέχεται τους 
επιβληθέντας όρους κλήτευσης του αντιδίκου. Ζητάει να εμφανισθεί ο Σαλβαράς σε 
δέκα ημέρες. Κλητήρας Ιω. Χατζητζερτόπουλος. Σπάρτη, 04.01.1845.

1621 17,10 ΑΘΗΝΑ 04-07-1843 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Επιστολή του Κωνστ. Πέτρου (Αθήνα) προς τον Κωνστ. Πίτζουλα, δικηγόρο (Ναύπλιο), 
στην οποία του θυμίζει την υπόσχεσή του ότι θα παρευρεθεί στο Ναύπλιο την ημέρα 
της συζήτησης, αλλά ζητάει να του πει πότε θα είναι η μέρα αυτή για να μη χασομερά-
ει. Υπογράφει: «ο πελάτης σου». Το στέλνει με τον κύριο Γεώργιο Λιόντα.
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1622 17,11 ΣΠΑΡΤΗ 11-08-1843 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (φφ.2)
Το Διοικητικό Ταμείο Λακεδαίμονος δηλοποιεί ότι έλαβε από τον Αθανάσιο Κοτζό-
πουλο, αγοραστή 796 οκάδων λαδιού, προς 87 λεπτά, από τα ελαιόδενδρα του Α. 
Σαλβαρά, που κατασχέθηκε από τους υπαλλήλους Ιωάννη Κοκκώνη και Ν. Σακελαρι-
άδη. Υπογράφει: ο Ταμίας Ε.Π. Παυλάκος.

1623 17,12 ΣΠΑΡΤΗ 22-08-1843 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ (φφ.2)
Σύμφωνα με Συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνέταξε ο Συμβολαιογραφών Ειρη-
νοδικειακός δεύτερος Πάρεδρος Σπάρτης, Δημήτριος Βαρουξόπουλος, η Παναγιω-
τίτζα Σαλβαρίτζα, σύζυγος Αθανασίου Νεοχωριτοπούλου, κάτοικος Ναυπλίου, προ-
σωρινά στη Σπάρτη, πούλησε στον αδελφό της, Αντώνη Σαλβαρά, κάτοικο Μυστρά, 
αντί 1.000 δρχ., το τρίτο μερίδιο κληρονομικών δικαιωμάτων ελαιοπεριβόλου κατά 
τη θέση Πακωτά, όριο Παρορίου, της αποβιωσάσης αδελφής της Άννης Σαλβαρίτσας. 
Το ελαιοπερίβολο ήταν αδιανέμητο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, από τους κληρονόμους, 
δηλαδή τους συμβαλλόμενους και την Κανελίτσα Σαλβαρά. 
Μάρτυρες: ο Θεόδωρος Τριλιούρης, καφεπώλης Σπάρτης, και ο Ηλίας Κωνσταντό-
πουλος από το Μυστρά.

1624 17,13 ΠΑΡΟΡΙ 13-10-1843 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ 
Φορολογία Οίνου του Αντώνη Σαλβαρά, του έτους 1843, του Δήμου Σπάρτης, συγκε-
κριμένα 10% φόρος στο Παρόρι. Καταμετρητής: Ιω. Κοκκώνης.

1625 17,14 ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ 23-30.10.1843 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ
Ονομαστικό Κατάστιχο, στο οποίο σημειώνονται «τα όσα καλαμπόκια μετρώ εις του 
Μπαμπιότη και ότι λαβαίνω διά το τρίτο». Αναφέρονται οι Παναγιώτης Λίψανος, Ιω-
άννης Γελής, Νικόλαος Αρφάνης, Θεοδωρής Λάνος, Μελέτης Φιλιπόππουλος, Πανα-
γιώτης Καθόλος, Αγγελής Μπαμπαγιάνος, Ηλίας και Παναγιώτης Θεοφιλογιαννάκος, 
Παναγιώτης Στασινάκος.

1626 17,15 ΣΠΑΡΤΗ 10-11-1843 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (φφ.2)
Έγγραφο του Αντώνη Σαλβαρά «Προς την επί των Οικονομικών Β. Γραμματείαν της Επι-
κρατείας», στο οποίο ενημερώνει ότι ο αδελφός του είχε νοικιάσει στο όνομα του Ηλία 
Κουσκούρη, το 1829, τις προσόδους των Κολλίνων. Ο Κουσκούρης, όμως, καθυστέρησε 
5.000 γρόσια στο Δημόσιο, τα οποία εβάρυναν τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Σαλβαρά. 
Στη συνέχεια εξηγεί ότι μετά το 1840 και το θάνατο του αδελφού του, ο Αντώνης Σαλ-
βαράς κληρονόμησε το χρέος και πλήρωσε και κάποια χρήματα. Παρακαλεί τη Γραμμα-
τεία να διατάξει την αναστολή της απαιτήσεως, επειδή του χρωστάει το Δημόσιο. 

1627 17,16 ΚΑΣΤΡΙ 12-11-1843 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημείωμα του Ιω. Δημητρακόπουλου (Καστρί) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στο οποίο 
τον ενημερώνει ότι φρόντισε και βρήκε τα ξύλα που χρησιμεύουν για αδράκτια: το 
ένα είναι στο μύλο του μοναστηριού μπροστά και το άλλο στο κεφαλάρι. 

1628 17,17 ΑΘΗΝΑΙ 24-11-1843 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ν. Κορφιωτάκη (Αθήνα) προς τον Αντώνη Σαλβαρά, στην οποία του 
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αναγγέλλει ότι η υπόθεση του παλαιού χρέους του τελείωσε κατά την επιθυμία τους 
και θα σταλεί διαταγή να μείνει ακαταδίωκτος. Χρειάστηκε 400 δρχ., τις οποίες δα-
νείστηκε από τον Ιωάννη Λυμπερόπουλο, υπέγραψε συναλλαγματική, και πρέπει να 
τις πληρώσει ο Σαλβαράς. Μπορούν να κάνουν το ίδιο και για το χρέος του προς τον 
Κοκκώνη, όταν καταδικασθεί να το πληρώσει.

1629 17,18 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 29-11-1843 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Επιστολή της Παναγιωτίτζας Σαλβαρίτζας (Τρίπολη) προς τον αδελφό της Αντώνη 
Σαλβαρά (Μυστράς), στην οποία ζητάει να της στείλουν στην Τρίπολη, που κατοικεί, 
χρήματα από το εν τρίτον του μποστανιού, γιατί δεν μπορεί να φύγει, αφού χρωστάει. 
Ζητάει να πούνε του Αναστάση, του καφετζή, να μαζέψει τις ελιές της και να στείλουν 
τα χρήματα στην οικία του Θεόδωρου Σπυρόπουλου που μένει, ενώ το γράμμα του 
Θανάση και της Αναστασούλας να της τα στείλουν στο Ναύπλιο. Εκδηλώνει εκνευρι-
σμό και τους ρωτάει, γιατί διαδίδουν αυτά που συζητάνε. Στέλνει χαιρετίσματα στην 
αδελφή της, Αναγνώστενα και το γιο της.

1630 17,19 ΤΡΙΠΟΛΙΣ 13-12-1843 ΕΠΙΣΤΟΛΗ (φφ.2)
Επιστολή του Ιω. Ζαφειρόπουλου (Τρίπολη) προς τον Αντώνη Σαλβαρά (Σπάρτη), 
στην οποία παραπονείται ότι από τότε που είχαν πάει στη Σπάρτη δεν έχουν νέα τους. 
Τους ενημερώνει ότι ο αδελφός του, Αναγνώστης, είχε πάει στην Αθήνα για τις υποθέ-
σεις τους και ότι όλοι υγιαίνουν, εκτός από τη Χαρίκλεια, η οποία υπέφερε από φλό-
γωση του αριστερού ματιού, αλλά πάει καλύτερα. Εκφράζει την ανησυχία του γιατί 
δεν έχουν νέα από τον Κων/νο. Μεταφέρει προσκυνισμούς της νύφης του. Προσκυνεί 
τα παιδιά και κορίτσια.

1631 17,20 ΜΥΣΤΡΑΣ 04, 16-12-1843 ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑ ΔΩΡΕΑ (φφ.2)

Ο Σαράντος Δ. Κυρούσης θα λάβει διά νόμιμη σύζυγό του την Πολυτίμη, θυγ. των 
Αντώνη και Αγγελικής Σαλβαρά, και γι’ αυτό της δίνει ως προγαμιαία δωρεά: φέσια, 
γεμενιά, τραχηλιές, γάντια, παπούτσια, αδαμάντινο μονόπετρο, δαχτυλίδι, αδαμάντι-
να σκουλαρίκια, χρυσή καδένα, χρυσό ωρολόγιο, και άλλα είδη. 

1632 17,21 ΜΥΣΤΡΑΣ 29-12-1843 ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (φφ.4)
Κατάστιχο, στο οποίο καταγράφεται τι χρωστάει ο Αντώνης Σαλβαράς (όλα τα ψώνια: 
μαντήλια, βελούδο, αγώγια, ραπτικά, κινίνα, ζάχαρη κ.λπ.) από το Φεβρουάριο του 
1842. Και τι του χρωστάνε (επισκευές, φόρους, του Κουσκούρη, ενοίκια, ματογυάλια, 
καφές, γεμενιά κ.λπ.). Τις σημειώσεις υπογράφει ο Πανάγος Παυλίδης. 
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Εικ. 4. Σημείωμα Γ. Τζωρτζάκη, 6.11.1839 (α/α 13,68).



ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

   ΟΝΟΜΑΤΩΝ  

   ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

   ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ  

   ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ  

 κ.ά. γειτονικών περιοχών  
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Εικ. 5.  Επισκεπτήρια από το Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά.
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Άγιος Βρεσθένης (Βρεσθένων), 10,01 – 10,109 
– 11,17

«Αγριανιώτης», Τριαντάφυλλος, 9,71
Αγριανιώτης, 10,33 – 10,51
Αγριανιώτες, 7,54
Αδαμάκος Γεώργιος, 15,03
Αδαμάκος Παναγιώτης, 9,20
Αδαμάκος Πέτρος, 9,20 – 15,03
Αθηνάκης Λυμπέρης, 7,08
Αίσωπος Γεώργιος, 11,12
Αλειφερόπουλος, 8,114
Αλειφερόπουλος (Αλειφεράκης) Μπενιζέλος, 

στρατιωτικός, 9,41 – 9,77 – 14,24
Αλε(ο)ιφεράκης Χρίστος, 9,81 – 10,04 – 10,05 

– 10,31 – 11,19 – 12,54 – 13,13
Αλεξάκης (-ος), 7,88
Αλεξάκης (Αλεξόπουλος) Δημήτρης, 6,64
Αλεξάκης Μαστρογιαννάκης, πισινοχωρίτης, 

10,74
Αλεξάκης (-ος) Νικολός (-ής), 6,25 – 7,35 – 7,36 – 

9,44 – 9,56 – 9,66 – 10,28 – 10,33 – 10,65 – 10,69 
– 15,21 – 15,28

Αλεξάκης Χριστόφορος, 9,50
Αλεξανδράκης Νικόλαος, 6,105 – 14,24
Αλεξανδράκης Παναγής, πάρεδρος Ειρηνοδικεί-

ου Σπάρτης και συμβολαιογράφος, 9,36 – 9,45 
– 9,86 – 10,45

Αλεξανδράκης Παναγιώτης, 6,105 – 8,37 – 11,42 
– 13,42

Αλεξανδρής Μανώλης, 6,146
Αλεξανδροπουλαίοι, 9,92
Αλεξανδρόπουλος Α., 11,77 – 11,78 – 12,07
Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος, 15,03
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, 8,51 – 9,09 – 15,03
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος, 8,51 – 15,03
Αλεξανδρόπουλος Ζαχαρίας, 7,119 – 9,10
Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος, 8,51 – 8,53 – 12,66
Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης, εξάδελφος Σαλ-

βαρά, 15,01
Αλεξανδρόπουλος Πολυχρόνης, Χαντζής Βρουλι-

ώτης, 9,12
Αλεξανδρόπουλος Σπύρος, 15,03
Αλεξανδροπούλου Αναστασούλα Γεωργίου, κόρη 

Παναγιωτίτσας Σαλβαρά, 8,51 – 8,53 – 9,03 
– 9,64 – 12,87 – 14,14 – 15,01 – 16,13 – 17,18

Αλεξόπουλος Ν. , δ/ντής Νομαρχίας, 9,05
Αλίμονος Ζαχαριάς, 17,01

Αλοησμεράκης Χρίστος, 6,49
Αλούπης Δ., 7,71 – 7,90
Αλούπης Κ., 9,71
Αλπανάκης, 7,58
«Αναβρυτιώτης», 6,123
«Αναβρυτιώτης», Γιαννάκης, 7,117 – [12,22]
Αναγνώστης, 6,131
Αναγνώστης, κουμπάρος Ιω. Κορφιωτάκη, 15,04
Αναγνώστης, μαραθωνησιώτης, 6,36
Αναγνωστόπουλος Γιάννης, 6,29
Αναγνωστόπουλος Γιωργάκης, 8,115
Αναγνωστόπουλος Χρήστος, 9,13
Ανάργυρος, 12,37
Αναστάσης, 15,09 – 17,09
Αναστάσης, καφετζής, 9,58 – 9,64 – 14,14 – 17,18
Αναστασούλης (γέρο), 15,20
Αναστόπουλος Γληγόρης, 11,61
Ανδριόπουλος Νικόλαος, 13,49
Άννας Α., ιατρός Μυστρά, 7,64 – 7,65
Άννινος Μ., γραμματεύς Ειρηνοδικείου Σπάρτης, 

9,10 – 9,36 – 12,85
Αντιβασιλείας επιτροπή, 6,126 – 7,07
Αντρίκος, 14,39
Αντωνάκος Πετράκης (Πετραντωνάκης), 16,27
Αντωνιάδης Γεώργιος, γραμματεύς Πρωτοδικείου, 

11,35 – 16,38
Αντωνόπουλος Ιωάννης Δ., αντιεισαγγελεύς Πρω-

τοδικείου, 11,26 – 11,31
Αντωνόπουλος Δημ. Γ., εισαγγελεύς Πρωτοδικείου 

11,35
Αποστολάκης, κουμπάρος Ι. Κορφιωτάκη, 15,07 
Αποστολάκος, 6,122 – 8,43 – 11,15 – 13,71
Αποστολάκος Αποστόλης, 7,105 – 13,77 – 14,42
Αποστόλης, 6,85
Αποστόλης, βρουλιώτης, 10,26
Αποστολόπουλος Αποστόλης, έμπορος, 9,41
Αργείτες, 6,99
Αργιανάς Δήμος, 9,31 – 9,44 – 9,65 – 9,66 – 10,03 

– 10,12
Αργυρόπουλος Θεοδωρής, 10,105
Αργυρόπουλος Ιωάννης, 10,42 – 13,25
Αργυρόπουλος Στάθης, 10,42
[Αρικόπουλος], δήμαρχος Περραίας, 10,49 – 12,72
Αρκούδαρης Μιχαήλ, 14,15 – 14,19
Αρφάνης Γεώργης (-ιος), 10,33 – 10,91
Αρφάνης Δημήτρης, 8,13 – 8,14
Αρφάνης Νικόλαος, 17,14

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
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Αστυνομία Ναυπλίας, 6,134 – 6,135
Αχουριώτης Κων/ντής, 7,81

Βαλέττας Μ., οικονομικός επίτροπος, 12,35 – 12,68 
– 13,43

Βαλσαμάκης Σταύρος, δικαστής, 11,35
[Βαλτινός] Γ., 7,67
Βαμπακίτης (Βαμπακάρης) Πέτρος Κανέλου, 15,22
Βαμπαλής Γιωργάκης, 13,26
Βαρουξόπουλος Α., βλ. Μπαρουξόπουλος Α.
Βαρουξόπουλος Α., δικαστ. κλητήρ., βλ. Μπαρου-

ξόπουλος
Βαρουξόπουλος Δημήτριος, συμβολαιογραφών 

ειρηνοδικειακός β΄ πάρεδρος Σπάρτης, 17,12
Βαρσοβίτες, 7,108
Βασιλάκης, ενωμοτάρχης, 14,31
Βασιλάκης Ιωάννης, 9,39 – 12,42 – 12,54
Βασιλάκης Παναγιώτης (Πανάγος), 9,73 – 14,28
Βασιλειάδης, 8,36
Βασιλεύς, 8,63 – 10,34
Βασιλεύς Βαυαρίας, 6,12
Βασίλης, 10,09 – 13,76
Βατικιώτης Φίλιππας, 7,105 – 8,35 – 12,02 – 12,08 

– 12,81 – 13,75
Βεΐζης, 6,133
Βελανόπουλος Στράτης, 9,70 – 9,71 – 9,74 – 11, 77 

– 11,78
Βένερος Δημήτριος, μεσσήνιος, 8,03
Βενετσανάκος, 6,123
Βερελαίοι, 10,22 – 10,24
Βεριόπουλος Ανδρέας Π., 16,12 – 16,34 – 16,36 

– 16,40
Βεριόπουλος Ανδρέας και αφοί, 16,38 – 16,40
Βιτζιαούνης Γεώργιος, 16,11
Βλάσης Χρίστος, 6,14
Βλαχάκος Παναγιώτης, 15,03
Βλαχοκωνσταντής Θεόδωρος, 12,08
Βλάχος Ιωάννης Ματθαίου, 9,79 – 9,89 – 10,21 

– 11,62 – 15,03
Βουβόπουλος Δημήτριος Γ., 7,98 – 9,09 – 12,84 

– 13,23 – 14,25 – 15,05 – 16,08 – 16,25 
Βούλγαρης Αγγελής, 17,06
Βούλγαρης Αντώνης, 10,39
Βούρβαχης Σπυρίδων, αστυνόμος, 7,01 – 7,23 

– 7,72 – 7,73 – 7,74 – 7,77 – 7,97 – 7,109 – 10,59
Βούργαρης Βασίλης, 10,35 – 10,36
Βραχνός Αναγνώστης, 10,109
Βρουλιώτες, 6,113
Βώβος Α., δικηγόρος, 10,80 – 11,26 – 11,31 

– 13,75

Γαλανόπουλος Αναγνώστης, παπάς, 6,150 – 8,63 
– 8,68 –  8,69 – 8,70 – 9,01 – 10,50

Γαλαναίοι, 7,111
Γελής Ιωάννης, 17,14
Γελής Λιάκος, 8,03
Γελής Παναγ., 12,47
Γεν. Αρχηγός, 6,87
Γεράσιμος Μιχάλης, 13,26
Γεράσιμος Νικόλαος, 9,46
Γεράσιμος Χριστόφορος, 6,45 – 7,107 – 9,46 

– 12,64 – 13,26
Γεωργακόπουλος Δ., 7,33
Γεωργακόπουλος Ι. , 9,51
Γεωργακόπουλος Ιωάννης, κλητήρ, 16,24
Γεωργελής Αντώνιος, 9,12
Γεωργελής Παναγιώτης, 9,12
Γεώργης, 16,15
Γεωργίου Παναγιώτης, 13,18
Γεωργόπουλος Αναστάσιος, 13,29
Γεωργόπουλος Δ., 9,86
Γεωργόπουλος Κων/νος, έμπορος, 16,20
Γεωργόπουλος Νικόλαος, 16,14
Γιαγίτζας, 6,133
Γιάκας Δημήτριος, ζαραφωνίτης, 8,93 – 8,94 – 9,78 

– 9,81 – 9,85 – 10,48 – 10,53
Γιάκας Ν., 13,62
Γιακόπουλος Παναγιώτης, γιος Δημητρίου Γιάκα, 

9,81
Γιαννακόπουλος, 8,64
Γιαννακόπουλος Δημήτριος, 10,91
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, έμπορος, 16,20
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, κτηματίας, 11,35 

– 12,79 – 13,54 – 14,48
Γιαννακόπουλος Σ., 10,62
Γιαννακόπουλος Σ., γραμματεύς της Δημογεροντί-

ας, 6,26 – 6,27 – 6,37 – 6,38 – 6,69 – 6,105 – 7,93 
– 8,20

Γιαννακόπουλος Σπύρος, δικηγόρος, 9,17 – 9,18 
– 9,24

Γιαννακός, 6,91 – 10,94
Γιαννακουραίοι αφοί, Αναστάσιος και Γιάννης, 

8,03
Γιάνναρης Αθανάσιος, 12,79
Γιαννούλης, 16,15
Γιαννούσης Πολυχρόνης, 7,108 – 11,60 – 12,68
Γιανουλόπουλος Π., 12,21 – 12,54 – 12,82
Γιατράκος [Α.Μ.], 14,31
Γιατράκος Γεώργιος, στρατηγός, 6,03 – 6,36 – 6,46 – 

6,53 – 7,07 – 7,52 – 7,75 – 10,21 – 13,25 – 14,23
Γιατράκος Λιάκος, 6,36
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Γιατράκος Μιχαήλ, ταγματάρχης, διοικητής 11ης 
Τετραρχίας, 12,43

Γιατράκος Νικόλαος, 9,61
Γιατράκος Παναγιώτης, αρχηγός, 6,37– 6,41 – 6,46 

– 6,102 – 7,40 – 11,60
Γιοργιλάκης Γ., 11,48
Γιωργίτζα, 13,56
Γιωργίτσης Νικολός, 6,123
Γκάβαρης, 11,33
Γκανάς Ιωάννης, 10,12
Γκικόπουλος Σπήλιος, έμπορος, 6,49 – 9,41 – 9,52 

– 9,53 – 9,54 – 9,55 – 15,13 – 16,36
Γκουνόπουλος Αναγνώστης, 17,03
Γκριάντης Α., έπαρχος, 7,115
Γλαράκης Γεώργιος Δ., 6,134 – 6,135 – 6,138 

– 6,139 – 6,140
Γλαράκης Γεώργιος, λεονταρίτης, 7,90
Γληγορόπουλος Παναγιώτης, 8,53
Γουλές Ιωάννης, 13,25
Γουληνός Δημήτριος, 14,15
Γουληνός Ιωάννης, 14,15
Γουληνός Παναγιώτης, 14,15
Γουλιμής Κ.Π., εισαγγελεύς, 9,24 – 9,25 – 10,62
Γούναρης Πανταζής, 11,57
Γούτος Γεώργιος, 11,46 – 11,64
Γούτος Γεώργιος, στρατιωτικός, 6,105 – 7,15 – 9,13 

– 9,41 – 9,66
Γραμματεία Δικαιοσύνης, 7,110
Γραμματεία Οικονομικών, 10,25 – 10,67 – 10,71 

– 17,15
Γραμματικάκης Αναγνώστης, 8,40 – 8,73 – 8,74 

– 8,97
Γραμματικάκης (-όπουλος) Ηλίας, έμπορος, 8,20 – 

8,26 – 8,114 – 9,09 – 9,41 – 10,16 – 11,28 – 12,48 
– 14,24 – 15,05

Γρηγοράκης Γεώργιος Α., δήμαρχος Γυθείου, 13,06
Γρίτης Θανάσης, 16,14
Γρίβας, 6,41

Δαμασκηνός, αρχιμανδρίτης, 6,49 – 10,55
[Δαμούρης] Χρήστος, ιατρός, 6,39
Δανιήλ, ιεροκήρυξ, 12,74 – 13,04
Δάρμος Δημήτριος, 15,03
Δαφνιώτες, 7,58 – 7,59
Δεάγγελος Παναγής, φροντιστής των στρατευ-

μάτων Λακεδαίμονος, 6,50 – 6,59 – 6,74 – 7,01 
– 7,58 – 7,97

Δεληγιάννης Βασίλης, 8,53
Δερβίς Αγά Κουσούλη Μολά Ιμπραήμης, 6,117

Δερβίς Σοχαντσάρη, 6,119
Δευτέρ Κιαχαγιάς, 7,52
Δηληγιάννης Δ., μέλος της Διοικητικής Επιτροπής 

Ελλάδος, 10,57
Δηλιγιάννης Κων/νος, γεν. έφορος Λακωνίας 

8,43 – 9,79 – 10,13 – 10,21 – 10,25 – 10,47
Δηλμπεράκης Γ., δήμαρχος Θεραπνών, 12,33 

– 12,36, βλ. και Ντιλπεράκης Γεωργάκης
Δημάκης Αναγνώστης, 8,115
Δημάκης Δημήτρης, 7,20
Δημάκης Παναγιώτης, 6,49
Δημακόπουλος Αναγνώστης (μπαρμπιτσιώτης), 

6,29 – 7,112 – 8,116
Δημάκος Νικολής, 8,115
Δημητρακάκης Γιωργάκης, 6,64
Δημητρακάκης Λεωνίδας, 11,51
Δημητράκης, 11,11
Δημητρακόπουλος Βασίλης Η., (τουρκοβασίλης), 

γαμπρός Α. Ζαφειρόπουλου, 8,11 – 10,29 – 10,38 
– 10,98 – 10,104 – 12,39

Δημητρακόπουλος Δημήτριος, 16,36
Δημητρακόπουλος Ιω., 17,16
Δημητρακόπουλος Π., δικαστής Πρωτοδικείου, 

ανακριτής, 11,26 – 11,44
Δημητρακόπουλος Στράτης, 6,66 – 13,25
Δημήτρης [….], 8,27
Δημήτρης τ’ Αναστάση, 7,107
Δημητρίου Αναστάσης, 13,74
Δημητρόπουλος Στράτης, κτηματίας, 12,79 

– 14,48
Δημητρόπουλος (-άκος) Ευστράτιος, 14,07
Δημογεροντία Ναυπλίου, 7,85
Δημόπουλος Αθανάσιος, 10,54 – 12,01 – 12,31 

– 13,29 – 15,21 – 15,28 – 16,08 – 17,02
Δημόπουλος (-άκος) Παναγιώτης Τζαπραζλής, 

7,20 – 7,21 – 7,24
Διακωνάκος Θεοδωράκης, 6,49
Διαμαντάκος Ηλίας, 13,10
Διαμαντάκος, καλόγερος, 7,117 – 10,33
Δικαίος, 9,75 – 12,63
Διοικητής, 7,79
Διοικητής Ζυγοβιστίου, 12,74
Διοικητής Ναυπλίας και Άργους, 6,134 – 6,138
Διοικητικό Ταμείο Λακεδαίμονος, 16,21
Δούκας Παναγιώτης, 8,04 – 8,14 – 8,15 – 8,17
Δούμανης Γιάννης, 13,03
Δουφεξάκος Κοσμάς, 6,26 – 7,36 – 7,43 – 7,77 
Δριτζάκος Κυριάκος, 11,72
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Ειρηνοδικείο Λακεδαίμονος, 7,46 – 7,48 – 7,50 
– 7,51

Ειρηνοδικείο Ναυπλίας, 6,139 – 6,140
Ειρηνοδικείο Πρασιών, 13,59
Ειρηνοδικείο Σπάρτης, 6,150 – 8,78 – 9,63 – 9,69 

– 12,02
Ελεγκτικό Συνέδριο, 10,57
Έπαρχος Πρασιών, 10,06 – 10,13
Ευθυμίου Θεοφάνης, 13,07
Ευσταθίου Ιωάννης, 6,09 – 7,35 – 7,36 – 7,94 – 8,39 

– 8,42 – 8,69 – 9,80 – 9,82 – 10,15
Ευστρατίου Νικηφόρος, ιερομόναχος, 12,21
Ευστρατίου Σωτήρης, 6,105 – 9,44 – 12,21 – 12,40

Ζαΐμης Α., μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Ελλά-
δος, 6,14 – 6,130 – 10,05

Ζαφειράκης Γιώργης, 8,13 – 8,14 – 8,17
Ζαφείρης Παναγιώτης και αδελφοί, 11,35
Ζαφειρόπουλοι, 9,70
Ζαφειρόπουλος, 6,130 – 6,137
Ζαφειρόπουλος Αναγνώστης, 6,05 – 6,07 – 6,20 

– 6,21 – 6,22 – 6,52 – 6,87 – 6,91 – 6,100 – 7,14 
– 7,32 – 7,40 – 7,62 – 7,70 – 7,78 – 7,83 – 8,63 
– 8,122 – 9,28 – 9,80 – 9,82 – 9,88 – 9,90 – 10,01 
– 10,07 – 10,08 – 10,10 – 10,15 – 10,16 – 10,19 
– 10,29 – 10,30 – 10,44 – 10,47 – 10,50 – 10,61 
– 10,64 – 10,70 – 10,75 – 10,79 – 10,81 – 10,84 
– 10,85 – 10,89 – 10,94 – 10,98 – 10,106 – 11,13 
– 11,29 – 11,43 – 11,53 – 11,69 – 11,73 – 11,78 
– 12,25 – 12,74 – 13,01 – 13,04 – 13,70 – 14,33 
– 14,34 – 14,38

Ζαφειρόπουλος Αναγνώστης, έπαρχος Ρούμελης 
(Λειβαδιά) 7,40

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 6,08 – 6,12 – 6,14 – 6,53 
– 7,40 – 7,62 – 10,07 – 10,10 – 10,61 – 10,109 
– 11,17 – 11,18 – 11,73 – 15,12 – 17,19

Ζαφειρόπουλος Σαράντος, 6,62
Ζαφειροπούλου (Τζωρτζάκη) Κατερίνα, 6,68 

– 6,137 – 7,40 – 7,68 – 7,69 – 7,70 – 7,78 – 10,08 
– 10,29 – 10,30 – 10,98 – 11,07 – 11,29 – 11,73 
– 12,19 – 12,39 – 12,74 – 16,01 – 17,19

Ζαφειροπούλου (;) Χαρίκλεια, 17,19
Ζαχαριάδης Χ., 6,75
Ζαχαριάς, 6,32
Ζαχαρόπουλος Α., 12,81
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος, 12,29
Ζαχαρόπουλος Ανδρέας, 7,118
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης, 10,77 – 12,06 – 13,19 

– 15,14

Ζαχαρόπουλος Σωτήρος, 10,77 – 10,95 – 12,09
Ζέρβας, 6,82
Ζερβέας Θεόδωρος, 6,105 – 7,25 – 8,20 – 8,30 

– 12,47
Ζερβέας Θεόδωρος, δημαρχ. πάρεδρος, 13,52
Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, έμπορος, 10,99
Ζήτος Χρήστος, 13,21
Ζουμπουλάκης Αναγνώστης, 8,40
Ζωγράφου παιδί, 6,58

Ηλίας, 16,29
Ηλίας, «μπατζανόγαμπρος», 6,04
Ηλί εφέντη μοχτούς, 13,14
Ηλιόπουλος, 9,06
Ηλιόπουλος Ι.Η., έμπορος, 10,28 – 10,35 – 10,36 

– 10,45 – 13,45

Θανάσης, 16,15 – 16,17
Θεοδοσάκης Ιωάννης, 8,112
Θεοδοσάκης ή Μπετσελής Σπύρος, 8,45 – 9,21 

–  9,40 – 13,36
Θεοδοσόπουλος Γεώργης, 11,56
Θεοδωράκης, επιστάτης, 7,116
Θεοδωράκης Αναστάσης, 14,29
Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος, επιστάτης Ποταμι-

άς, ανηψιός Τζωρτζάκη, 6,54 – 6,77 – 6,78 – 6,83  
– 6,85 – 6,95 – 6,127 – 6,128

Θεοδωρόπουλος Γιωργάκης ,6,31 – 6,32
Θεοδωρόπουλος Σταύρος, καλαντζής, 10,78
Θεοφανάκης – Θεοφανίδης – Θεοφανόπουλος 

Πολυζώης, εξάδελφος Α. Σαλβαρά, 7,12 – 7,15 
–13,07 – 13,23 – 14,28

Θεοφάνης, γαμπρός Μπενιζέλου Αλειφεράκη, 
9,77

Θεοφανόπουλος, δικηγόρος, 15,06
Θεοφιλάκος (–όπουλος) Γ. (Γιωργάκης, βασιλικός 

επιστάτης), 7,45 – 11,20 – 11,44 – 15,33
Θεοφιλογιαννάκος Ηλίας, 17,14
Θεοφιλογιαννάκος Παναγιώτης, 17,14
Θεοχάρης Ν.Γ., γραμματεύς Γραμματείας Επικρα-

τείας επί των Οικονομικών, 9,08
Θωμόπουλος Αθ., ενωμοτάρχης, 14,02 – 14,06

Ιατράκος Ιωάννης Μ., 6,120 – 8,61
Ιατράκος Ν., αντισυνταγματάρχης, 10,34
Ιατράκος Π., 6,37
Ιατρίδης, 11,71
ιατρός, «Αγιαννιώτης», 10,33
Ιατρός, 7,97
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Ιατρός Ι., 6,65 
Ιατρός Σπύρος, 6,80
Ιατρός Γεώργιος Θ., 8,64
Ιατρός Κων/νος Αθ., 6,66 – 7,08 – 10,86 – 10,103 

– 11,03 – 11,21 – 11,47 – 11,62 – 11,65 – 11,68 
– 11,82 – 12,34 – 13,25 – 13,66 – 13,68 – 14,35

Ιατρός Νικόλαος Γ., 13,24
Ιερομνήμων Ζ.Δ., 6,61 – 6,62 – 6,63 – 6,70 – 6,76 

– 6,117 – 6, 122 – 6,133
[Ιντζές] Θοδωρής, 11,56
Ισάδας ή Μπουρτζολαδάκης, επιστάτης, 16,33
Ιωάννενα, ξαδέλφη Σαλβαραίων, 15,02
Ιωαννίδης Α., 13,32
Ιωάσαφ, ηγούμενος Μονής Αγ. 40, 12,09

Καζαζόπουλος Γιαννακός, 8,66
Καζατζής Γεώργιος, 9,73
Καζατζής Θανάσης, 9,73
Καζατζής Μαστροστάθης, 10,78
Καθόλος Παναγιώτης, 17,14
Κακαφλίκας, 8,13 – 8,14 – 12,10
Κακαφλίκας Δημήτριος, 11,66 – 11,84
Κακλαμάνης Παναγιώτης (καπετάν), 12,66
Καλαβρυτινός Ηλίας, 9,71
Καλαμαράς Γεώργιος, 16,01
Καλαμαράς (-όπουλος) Μελέτης, 6,31 – 6,32 – 6,35  

– 8,110 – 8,111 – 16,01
Καλαμαράς Παναγιώτης, 16,01
Καλαματιανός Δημήτρης, 8,23
Καλαμπόκας Σταύρος, 12,47
Καλέργης, 7,23
Καλιμέρης Ιωάννης, σέμπρος Σαλβαρά, 10,06
Καλλισπέρης Ν., δικηγόρος Τζωρτζάκη, 11,27
Καλογεράκος Γιαννακός, 7,88
Καλογεράς Αλύπιος, 11,12
Καλόγερος, εις Βάρσοβα, 14,51
Καλοδημητράκης, 12,05
Καλομοίρης, 10,110
Καλομοίρης Ιωάννης, 17,03
Καλομοίρης Νικολός, 11,66
Καμαράδος, 6,74 – 7,116
Καμαράδος Παναγιώτης, 6,49
Καμαρινός Γεώργιος, 7,107
Καμίτζης Γ.Π., 11,05
Καμπέρης Πανάγος, 9,48
Καμπουράκης Νικολής, 14,40
Κανελάκος Γιωργάκης, 11,31
Κανελάκου Ειρήνη Γεωργάκη (σύζυγος Παναγιω-

τάκη Ξανθάκου), 11,31

Κανελόπουλος Δημήτρης, 12,01
Κανελλάκης Αθανάσιος, 12,79 – 12,84
Κανελλάκης (ο)ς – Κανελόπουλος Αναγνώστης, 

δήμαρχος οπισινών χωρίων, 7,91 – 7,105 – 8,35 
– 11,07

Καπουτζής Γιώργης, 8,13 – 8,17 – 8,48
Καραβέλας Κων/ντής, 7,81
[Καραγιαννάκη] Στυλιανή, 7,80
[Καραγιαννάκης Γ.], 7,80
Καραγιαννάκος Παναγιωτάκης, 11,62
Καραγιάννης, 7,14 – 11,24 – 13,03 – 13,08
Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, 6,54 – 6,55 – 6,57
Καραγιαννόπουλος Π., 7,31 – 9,11 – 9,16
Καραγκούζης, 10,02
Καρά Ισμαήλ, 6,133
Καρακατζάνης Γεώργιος, 10,26 – 12,57 – 12,75 

– 14,11 – 15,06
Καραμαλής Νικόλαος Ι., 6,105 – 8,10
Καραμα(ν)λής Σαράντος, 9,17 – 9,25 – 10,62 

– 12,16 – 12,47
Καραμαλής Σ., αντίκλητος Χαρτουλάρη, 14,36
Καράντζαλης, 7,13
Καρατάσιος, 6,65
Καρατζ(σ)άς Λαμπίκης, 6,27 – 6,37 – 6,38 – 6,108 

– 7,42 – 7,53 – 7,76 – 10,60 – 13,33 – 13,34
Καρβελάς Γιάννης, 11,31
Καρβουνιάρης, 7,116
Καρελάς, 6,146
Καρελάς Ιωάννης, 15,33
Καρές, αναβρυτιώτης, 10,33
Καρλάτος Γεώργιος, 7,27
Καρτερουλαίοι, 7,63 – 10,33
Καρτερούλης, 8,52 – 13,41
Καρτερούλης Α., 12,04
Καρτερούλης Βασίλης, 12,62
Καρτερούλης Ηλίας, 6,25 – 6,26 – 6,112 – 7,04 

– 7,09 – 7,16 – 7,34 – 7,35 – 7,36 – 7,37 – 7,38 
– 7,39 – 7,42 – 7,43 – 7,56 – 7,82 – 7,94 – 7,105 – 
7,108 – 7,110 – 7,118 – 8,20 – 8,35 – 8,115 – 9,44 
– 10,33 – 10,65 – 10,93 – 11,15 – 11,51 – 11,64 
– 13,13 – 14,24 – 14,42 – 16,15

Καρτερούλης Χαράλαμπος, 16,15
Κασιδοσουλουλάς, 6,122
Καστάνης Νικολής, 9,73
Καστάνης Παναγιώτης, 9,62
Κατζάλης Ηλίας, 6,114
Κατζάνης Ιω., 10,43
Κατζαντούρος, 17,01
Κατζιλιέρης Γ., 7,80
Κατζούρης Αθανάσιος (Θανάσης), 10,33 – 17,03
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Κατσάκος, στρατηγός, 6,111 – 6,115
Κατσαούνης Ιωάννης, 6,36 – 6,44 – 6,46 – 6,48 

– 6,69
Κατσαούνης Σταύρος Π., 8,72 – 11,04
Κατσαούνης (μαστρο)Σταύρος, 9,59 – 9,60
Κατσαφάνας Παναγιώτης, 16,14
Καφεντζής, 9,58 – 9,64 – 14,14 – 17,18
Καφεντζόπουλος Μανώλης (Εμμανουήλ), 6,105 

– 7,87 – 12,16 – 13,42 – 16,08 
Καφετζόπουλος Βασίλης, 12,39
Καφετζοπούλου Ελένη (θυγ. Στρατήγη), 13,42 

– 16,08
Καφφεντζής Σαράντος, 6,105 
Καψαμπέλης Ιω., 11,64
Κεκές Γιαννάκης, 10,06 – 10,13
Κένιος Θεοφάνης, 7,57 – 8,32
Κερασιώτης Γιάννης, 9,62
Κετροκόπης Φ. , κλητήρ, 16,40 – 17,09
Κιάππος Ιωσήφ Κ., ενοικιαστής Ναυπλίου, 16,07
Κιουσσόπουλος Νικόλαος Γεωργίου, 6,36 – 6,44 

– 6,46 – 6,48 – 6,69
Κλήρος Νικολάκης, 9,71
Κόκκινος Γιάννης, 14,32
Κοκκορός, 7,116
Κοκκώνης Αναγνώστης, δημογέροντας, 6,69 – 7,44 

– 8,79 – 8,80 – 8,83 – 8,85 – 8,86 – 8,120 – 9,09 
– 9,17 – 9,24 – 9,25 – 9,61 – 11,12 – 15,03 – 17,09 
– 17,17

Κοκκώνης Ιωάννης, έμπορος, 9,41 – 10,54 – 11,62 
– 12,83 – 13,24 – 13,38 – 14,24

Κοκκώνης Ιω., δημόσιος επιστάτης, 16,30 – 17,11
Κοκκώνης Ιω., καταμετρητής φόρων, 17,13
Κοκονάκος, 10,81
Κοκονάκος Αναγνώστης, 10,96
Κοκόνης Ν., 13,49
Κόκορης Α. (Αναγνώστης), 6,105 – 10,33
Κόκορης Δημήτριος , 7,30 – 7,87
Κολοκοτρώνης Θ., 6,41 – 6,126
Κολώνας Αθανάσιος Ελ., 12,03
Κονδάκης Αθαν., δικαστής, 11,35
Κονδάκης Πάνος Α., 11,17 – 11,18
Κόντες (ξάδερφος Βούρβαχη), 7,109
Κόντες Δημήτρης, 10,22 – 10,24
Κόντος Α.Λ., 13,12
Κόντος Γεώργιος, 10,95
Κόντος Παναγιώτης, αγριανιώτης, 10,77 – 10,95
Κοντουμάς Ι., 6,03
Κοπανίτσας Αναγνώστης, 6,105 – 9,06 – 9,91 

– 12,54
Κοπανίτσενα, 10,16

Κορακάκος Αλή Σπαής, 6,122
Κορδίας Κωνστ., 7,28 – 7,80
Κορφιωτάκη Μαρίτσα Ι., 6,105
Κορφιωτάκης, 6,123 – 7,116 – 8,41 – 8,63 – 9,89 

– 15,33
Κορφιωτάκης Α., εισπράκτωρ, 10,73 – 15,07 

– 15,08 – 15,09
Κορφιωτάκης Αναστάσης, 9,77 – 10,37 – 10,46 

–10,86 – 10,94 – 10,103 – 11,03 – 11,21 – 11,67 
– 12,48 – 12,67 – 15,32 

Κορφιωτάκης Ιωάννης, 6,105 – 8,50 – 9,17 – 10,21 
– 10,89 – 14,24 – 15,04

Κορφιωτάκης Νικόλαος, 6,89 – 6,97 – 9,02 – 9,14 
– 9,17 – 9,24 – 9,25 – 9,80 – 10,15 (;) – 10,87 
– 10,98 – 10,101 – 10,102 – 11,08 – 11,09 – 11,10 
– 11,16 – 11,48 – 11,78 – 12,42 – 12,44 – 12,74 
– 13,70 – 14,11 – 15,06 – 13,20 – 16,05 – 17,17

Κορφιωτάκης Νικόλαος, ταμίας, 16,19 – 16,22
Κορώνης, 16,17
Κορωνιός Κων/νος, 14,09
Κοσμόπουλος Αναγνώστης, 7,30 – 11,04 – 11,25 

– 13,17
Κοσμόπουλος Κωνστ., ανηψιός Α. Σαλβαρά, 6,01 

– 6,10 – 7,32 – 8,68 – 8,119 – 9,06 – 9,47 – 9,56 
– 9,62 – 13,54 – 17,18

Κοσμόπουλου (Κοσμάκενα) Αναγνώστενα, Κανελί-
τσα, αδελφή Α. Σαλβαρά, 6,87 – 6,100 – 6,131 
– 7,30 – 7,32 – 7,62 – 13,17 – 13,56 – 13,60 
– 17,08 – 17,18

Κοσταχριστοδουλόπουλος Χριστόδουλος, 15,20
Κοταράς Γ., 10,33
Κοτζιφάκης Θεοφίλης, 8,10
Κοτζόπουλος Αθανάσιος, δικαστής (παρορίτης), 

11,35 – 15,29 – 17,11
Κουκούτσης Χρήστος, 7,114 – 8,18 (;) – 9,66 

– 12,05
Κουλουμπάκης, 6,97
Κουμάνταρος Παναγής, 12,04
Κουμουστιώτης Παναγιώτης, 8,30
Κουμουτσίδης Δημητράκης, 9,13
Κουράκος Αναγνώστης, 8,121 – 11,31
Κουρεμπετζής Δημήτρης, 10,33
Κουρεμπής Αναστάσης, 9,71
Κουρεντινάκος Αναγνώστης, 6,49 – 6,80
Κουρής Δημητράκης, 17,01
Κούρλας Γεώργιος, 7,54
Κούρτζουλας Ιάκωβος, 9,19
Κουρούπης Χριστόφιλος, 6,28 – 6,60 – 6,72 – 6,95
Κουσκούρη Καλλιόπη, 11,59
Κουσκούρη κυρία, 13,25
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Κουσκούρης Δημητράκης, 13,45
Κουσκούρης Ηλίας, εξάδελφος Σαλβαραίων, 6,05 

– 7,06 – 9,14 – 9,81 – 10,28 – 11,15 – 11,25 
– 11,36 – 11,49 – 11,59 – 13,34 – 13,35 – 13,39 
– 13,55 – 13,58 – 13,69 – 14,08 – 14,16 – 14,28 
– 14,33 – 14,37 – 14,38 – 4,41 – 14,51 – 16,07 
– 16,31 – 17,15 – 17,21

Κουτέλιζας Μιχάλης, 7,16
Κούτζης, 14,29
Κούτζ(σ)ης Αλ., 15,09
Κούτζης Αναγνώστης, 7,43
Κούτζης Μιχάλης, 11,45 – 11,51 – 13,49
Κουτζοβίτης Σαράντος, 12,47
Κουτήρας, 7,65
Κουτήρας Π. , δικαστικός κλητήρ, 13,25
Κουτουμάρος Γεώργιος, 7,114
Κουτσογεώργης Θανάσης, 8,06
Κουφαργυρόπουλος Θεόδωρος, 10,23
Κοψομανικάκης Γεώργιος, φαρμακοποιός, 7,43 

– 7,45 – 9,67 – 10,28 – 10,33 – 10,45 – 11,01 
– 11,21 – 11,47 – 12,34

Κρανιδιώτης Γιάννης, 12,05
Κρασόπουλος Γεώργιος Μήτρη, έμπορος, 10,99 

– 10,107 – 11,50 – 11,61
Κρεββατάς Μιχαήλ, 6,105 – 9,19 – 10,100 – 14,43
Κρεββατάς Νικόλαος, 6,105 – 15,29
Κρεββαταίοι, 6,105
Κρητικός Ιωάννης, 11,02 – 12,02
Κρητικός Σπυρίδος, κουμπάρος Σαλβαρά, 12,24 

– 12,62
Κριεζώτης, 6,65
Κρικέλας Γεώργιος, 9,16
Κυδωνάκης Σπυρίδων, 6,89
Κυπαρίσης Α., δικηγόρος Ναυπλίου, 11,35
Κυριαζάκης Γ., 12,60
Κυριακάκος, 7,58 – 7,59
Κυριακίδης Αθ. Π., 11,66
Κυριακόπουλος Θεόδωρος, αλμπάνης, 10,27
Κύριλλος, ιερομόναχος Αγ. 40, 8,21 – 12,09
Κυρουσάκος Γιώργος, 9,49
Κυρούσης, 7,23
Κυρούσης Ιω., δημογέροντας, 6,69
Κυρούσης Ιωάννης, 6,89 – 6,132 – 17,03
Κυρούσης Σαράντος, 17,20
Κωλέττης, 6,130
Κωλέττης Ιωάννης, 16,32
Κωνσταντακάκος Αντώνης, 6,78 – 6,83
Κωνστανταρόγιαννης Κωνσταντής, 16,14
Κωνσταντής, άνθρωπος του Μανέτα, 10,27
Κωνσταντής τ’ Αναστάση, 7,107

Κωσταντής, εξάδελφος Π. Θεοφανόπουλου, 13,07
[Κωνσταντίνου] Ελένη, 11,22 
Κωνσταντόπουλος Αλέξης, 13,52
Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, 13,67
Κωνσταντόπουλος Ηλίας, 17,12
Κώππας Διονύσιος, δημόσιος τέκτων, 6,134
Κωστόπουλος Γιάννης, 10,78

Λαζάρου Ιωάννης, καπετάν, κουμπάρος Σαλβα-
ραίων, 10,41

Λάζενας Στελ., δημόσιος τέκτων, 6,134
[Λακόπουλος Χρ.], 7,79
Λαλούσης, 7,24
Λαμπίκης Καρατζ(σ)άς, 6,27 – 6,37 – 6,38 – 6,108 

– 7,42 – 7,53 – 7,76 – 10,60 – 13,33 – 13,34
Λαμπίκης Δημήτριος, υιός Λαμπίκη Καρατζά, 7,76
Λάμπος Χρήστος, 7,15 – 11,52
Λαμπράκης Γιωργάκης, 11,31
Λαμπρινάκος Χασάν, 13,35
Λαμπρινάκος Χριστόδουλος, 14,23
Λαμπρόπουλος Γιώργος, 13,37
Λάμπρος Α. (Αναγ.), 12,64 – 13,03 – 13,08 – 13,26
Λάμπρος Η., 7,107
[Λανός], 7,114
Λανός Θεοδωρής, 17,14
Λάσκαρης Γεώργιος, 8,89
Λάτρης, κύριος, 7,86 – 7,92
Λάτρης Ι.Γ., 14,08 – 14,21
Λεβέντης Γ., διοικητής Λακεδαίμονος, 12,35 – 12,47 

– 13,11 – 14,23
Λεονταρίτης Αναστ. Ιω., 16,32
Λεονταρίτης Θανάσης, 7,110
Λεωνέλης Νικόλαος Β., δικηγόρος, 11,35 – 16,20 

– 16,40
Λεωνέλης Π.Β., 17,06
Λεώπουλος Εμμ. Θ., 6,105 – 9,06 – 14,18 – 14,24
Λεώπουλος Εμμανουήλ, υπογραμματεύς και γραμ-

ματεύς Δικαστηρίου, 11,35 – 11,44 – 16,34
Λεώπουλος Ιωάννης, 6,150 – 8,81 – 8,82 – 8,87 

– 8,88 – 9,27
Λεώπουλος Ιωάννης Θ., 8,40 – 8,45 – 8,55 – 8,59 

– 8,73 – 8,97 –  8,104 – 8,105 – 8,114 – 10,54 
– 11,28 – 12,50 – 12,59 – 13,42 – 14,03 – 14,17

Λεώπουλος Ιωάννης Γ., 12,41
Λεώπουλος Κυριάκος, 9,20
Λιακάκος Θεοδόσης, κουμπάρος Σαλβαρά, 12,52 

– 12,53 – 12,58 – 12,61 – 12,63 – 14,49
Λιακέας Βασίλης, 6,115
Λιανός Θεοφάνης, 12,47 – 13,18 
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Λιναράς Πέτρος, 11,06
Λιναρδάκης Σαράντος, 11,73
Λιόντος Γεώργιος, 17,10
Λίψανος, 7,108 – 11,25 – 14,50
Λίψανος Παναγιωτάκης, 11,42 – 13,15 – 14,13 

– 14,20 – 14,51 – 15,19 – 17,14
Λοζέ Αλέξανδρος, Lozes Alexander, 7,06 – 7,28 

– 7,29 – 7,40 – 7,85 – 8,02
Λουλόπουλος Παναγιώτης, 7,20 – 7,21 – 7,24
Λούλος Αναστάσης, 13,01
Λούλος Αντρέας, 12,01
Λούλος Παναγιώτης, 12,01
Λυμπεράκης, 10,02
Λυμπερόπουλος Ιωάννης, 17,17
Λυμπερόπουλος Σπύρος, 11,12

Μαδημένος, 9,68 – 10,02
Μαζαράκης Αντ., 13,26
Μακελαράκης Ιωάννης (Γιαννάκης), 7,116 – 8,61 

– 8,67 – 10,71
Μακελαράκης Παναγιώτης, 10,83
Μακρής, 12,06
Μακρής Γεωργάκης, 10,95
Μακρής Παναγιώτης, 8,03
Μακρυγιάννης Παναγιώτης, 15,22
Μαλτέζος Χριστόφορος, 9,49
Μαλτζινιώτης, 10,54
Μαλτσ(ζ)ινιώτης Δ. (Δημήτριος), 9,04 – 11,26
Μαλτζινιώτης Σαράντος, 9,61 – 10,33 – 12,82
[Μαλτζ. Χ.], 10,52
Μαμμουνάς Ν., 8,53
Μανέτας Κ., 10,23 – 10,27 – 11,41 – 12,03 – 12,18 

– 14,22
Μανιατάκος Α. (Αναγνώστης), 9,12 – 8,41 – 10,90
Μανιατάκος Γιωργάκης, 7,117
Μανιατάκος Θεοδωρής, 12,56
Μανιάτης Νικόλαος, 9,63
Μανίσας Θανάσης, 8,25 – 8,29
Μανολάκης Δ.Γ., 12,68
Μανουσάκης Γ., 6,15 – 7,24 – 7,113 – 14,24
Μανουσάκης Γ., αστυνόμος, 11,72
Μανουσάκης Δ., 8,120 – 9,17 – 9,24 – 9,25 – 10,54 

– 11,76
Μανουσάκης Δ., πάρεδρος και υποθηκοφύλαξ, 

13,32
Μανουσάκης Δημήτριος, 9,61
Μανουσάκης Δημήτρης Ν., 6,49 – 7,113
Μανουσάκης Εμμανουήλ (Μανόλος), 6,126 – 7,116 

– 16,26

Μανουσάκης Θ., 14,24
Μανουσόπουλος Ιωάννης, έμπορος, 9,41 – 9,45
Μανουσόπουλος Ιω., κλητήρ, 14,36
Μανούσος Αναγνώστης, 17,03
Μανούσος Γιάννης, 11,38
Μανούσος Νικολάκης, 8,22 – 11,38
Μαντάς, 7,72 – 7,73 – 7,74 – 10,33
[Μαντάς] Κ. , 10,105
Μαντάς Πέτρος, 6,114 – 6,116
Μαντζαράκης, 6,120
Μαντζουράκης Αθανάσιος, 13,15
Μανωλαγάκης Ιωάννης, 7,20
Μανωλόπουλος Μανώλης, 9,51
Μαραβάς Πέτρος, 8,27
Μαργάνης Γεώργιος, 7,45
Μαργαρίτης Δ., 7,06
Μαριγώ, 11,11
Μαρκάκης, 12,22
Μαρκάκης Γιωργάκης, 11,27 
Μαρκέλλος Α., 6,30
Μαρκόπουλος Γ., 6,74
Μαρκόπουλος [Π.Γ.], 12,14
Μαρούδης Ιωάννης, 11,34
Μαρούδης Κ., δικαστής, 11,35 – 16,34
Μασουράκος Νικολάκης, 6,85
Μασούρης Γιώργης, 7,114
[Μαστούκης] Δ., 15,20
Μαστρογιώργης, 9,73
Ματάλας, 7,116
Ματάλας Παρασκευάς, 9,61 – 13,60
Ματαράς Ιωάννης, 13,39 – 13,40 – 13,44 – 13,46
Μαυρακόπουλος Α., 8,32
Μαυρακόπουλος Ευστ. Δ., 15,26 – 16,28
Μαυροκορδάτος Α., 10,71
Μαυροκορδάτος Α., γραμμ. Γραμματείας επί 

της Οικονομίας, 6,108 – 6,118 – 6,119 – 6,120 
– 6,130 – 7,01

Μαυρομιχάλης Π., μέλος της Διοικητικής Επιτρο-
πής Ελλάδος, 10,57

Μαυρουδής Ιωάννης, 16,24
Μαχαίρας Γεώργιος, 12,79 – 12,84
Μαχμούτ Μπέης, 7,01 – 10,76
Μεϊντ(δ)ιανόπουλος Ιωάννης, 6,89 – 6,139
Μελετόπουλος, 6,82 – 6,86 – 6,94 – 6,123 – 8,63 

– 10,110 – 11,79 – 16,16
Μελετόπουλος Εμ., 6,89 – 8,75 – 8,76 – 8,77 – 8,87 

– 8,88 – 8,98 – 8,99 – 8,102 – 8,103 – 8,104 
– 8,105 – 8,108 – 8,109 – 8,110 – 8,111 – 8,114 
– 8,116 – 9,61 – 10,33 – 11,19

Μελετόπουλος Εμ., δήμαρχος Σπάρτης, 11,04 
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– 12,72 – 12,77 – 16,30
Μελετόπουλος Παναγιώτης, 6,105 – 6,150 – 7,113 

– 8,40 – 8,55 – 8,69 – 8,73 – 9,27 – 9,37 – 17,03
Μελιόπουλος Κωνσταντίνος, 8,108 – 8,109
Μεμενουσαίοι, 9,75
Μενούτης Νικολάκης, 6,15
Μεντραζάκος Σαράντος, 17,02
Μέραγας, οθωμανός, 6,36
Μερή Κουρή, 6,122
Μερκούρης, 11,15 – 15,31
Μερκούρης Στέφανος, 14,51
Μεσθενέας Εμμανουήλ, 10,64 – 16,32
Μεταξάς Α., νομάρχης Λακωνίας, 7,55 – 7,57 

– 7,60
[Μετερινός] Ιωάννης, 13,21
Μεχμέτ, σκληρός, 6,122
Μηλιάνης Χαράλαμπος, 7,99 – 8,19
Μηλιδώνης Θεόδωρος, 10,40
Μηνακάκης, 9,42
Μηνακάκης Δ., 11,20
Μηνακάκης Νικόλαος, 8,35 – 8,47– 8,54 – 8,59 

– 8,67
Μητράκος, 6,04
Μιχαλάκης, 6,85
Μιχαλόπουλος Γιαννακός, ανηψιός Σαλβαρά, 12,51 

– 12,78
Μιχαλόπουλος Ιωάννης, 9,84 – 11,71
Μί(ή)χας Γεώργιος, γραμ. Τζούχλου, 12,09 – 13,58 

– 13,72 – 16,40
Μίχας Δ., 10,102 – 11,08 – 11,09
Μολαλάκης, 6,133
Μοναρχίδης Α., 10,57
Μοναστηριώτης Π., διοικητής Μαντίνειας 17,09
Μορφογένης Ιωάννης, 6,105
Μορφογένης Παναγιωτάκης, 10,33
Μουντζουράκης, 7,81 – 7,116
Μουργοκέφαλος Παναγ., 15,03
Μουρτζίνος, 11,33
Μουτζουρίδης Ιωάννης, γραμματεύς Δικαστηρίου, 

12,47 – 12,73 – 14,36
Μπακάλης Κωνσταντής, 7,20 – 11,51
Μπακογεώργης Γεώργιος, 16,14
Μπαλαμπάνης, καλατζής, 10,33
Μπαλασάκης (-όπουλος) Ι.(Ιωάννης), 6,06 – 6,40 

– 6,42 – 6,51 – 6,146 – 9,21 – 9,23 – 9,33 – 9,40 
– 9,68 – 10,02 – 10,11 – 10,22 – 10,24 – 11,81 
– 12,12 –12,27 – 12,36 – 13,36

Μπαλιτζαουσάκης Κουτζόμπεης, 6,118
Μπαλιώτης, 10,110
Μπαλιώτης Γ., 11,62

Μπαμπαγιάννος Αγγελής, 17,01 – 17,14
Μπαμπαγιάννος Δημήτρης, 9,67 – 10,100 – 13,02 

– 13,18 – 13,43 – 13,48 – 15,18  – 16,20 – 16,39 
Μπαμπαγιάννος Παναγιώτης, 15,18
Μπαμπαλούκος, 7,81
Μπαμπαρούτσ(ζ)ος Κυριάκος, 8,03 – 10,33
Μπανατάκος Θεόδωρος, 7,91
Μπανόπουλος – Μπανάκης – Μπανάς Γεώργιος, 

7,46 – 7,47 – 7,48 – 7,49 – 7,50 – 7,51 – 8,05 
– 12,69

Μπαρμπιτσιώτες, 8,127 – 9,26
Μπαρουξάκος (-όπουλος) Παναγιωτάκης, 12,82 

– 13,14 – 13,18 – 16,28
Μπαρουξής Αναγνώστης, κουμπάρος Α. Τζωρτζά-

κη, 16,23
Μπαρουξόπουλος (-άκος), 13,58
Μπαρουξόπουλος Αναγνώστης, 6,105 – 8,09 – 8,18 

– 8,35 – 9,66 – 10,40 – 13,49 – 13,67 
Μπαρουξόπουλος Α., δικαστ. κλητήρ, 13,52 – 13,53 

– 13,55 – 16,36
Μπαρούτσος Ηλίας, 9,71
Μπάστας Αντώνης, 6,75
Μπατάκης Γιωργάκης, 11,39
Μπαχαβιώλος Στρατήγης, 15,33
Μπαχαρίας Κων/ντής, 8,53
Μπεκιαράκος Ηλίας, 13,06
Μπεκιρόπουλος, 8,30
Μπενιζέλος, 8,117
Μπετσελής ή Θεοδοσάκης Σπύρος, 8,45
Μπογιατζής ή Μπογιατζόπουλος Παναγιώτης, πι-

σινοχωρίτης, 8,62
Μπόγρης Δημήτρης, 13,14
Μποϊνάκος Διαμαντής, 11,02
Μποΐνης, 9,11
Μποΐνης Δημητράκης, κουμπάρος Αντώνη Σαλβα-

ρά, 6,01 – 6,06 – 6,10 – 6,19 – 7,33 – 7,119 – 8,25 
– 8,92 – 8,124 – 9,10 – 11,02

Μποΐνης Θεόδωρος, 8,29 – 8,92
Μποΐνης (Ποήνης) Θεόδωρος, πραγματογνώμων 

14,09 – 17,07
Μπόρτζος Κων/νος, 10,95
Μπόρχερ Όθων, 15,15
Μποσινάκης, 6,122 – 7,116
Μπούκλιζας Νικόλαος, 11,04 – 17,02
Μπούκουρας, διοικητής, 6,21 – 6,23
Μπου(ν)τούρης (-άκης) Γεωργάκης [σιτζοβίτης], 

9,76 – 9,81 – 9,85 – 10,32 – 10,63
Μπουρακάκης σαλή μολά, 11,51
Μπουρδούσης Σταμάτης, 14,48 – 15,25
Μπουρουλάκος Γιάννης, 11,31
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Μπουρτζολαδάκης ή Ισάδας, επιστάτης, 16,33
Μπουτζάκος Παναγιώτης, 6,114
[Μποχάλιος] Γιώργης, 14,30
[Μυδογόπουλος] Ι.Π., 8,89
Μυλωνάκος Παναγιώτης, ιερεύς, 10,80
Μυτιληναίος, Μαστροκωνσταντής, 10,82

Νεκτάριος, ιερομόναχος μονής Αγ. 40, 12,09
Νεοχωριτόπουλος Αθαν., σύζ. Παναγιωτίτσας Σαλ-

βαρά, 10,97 – 17,08 – 17,18
Νιάγκος Αντώνης, 7,112
Νιάρχος, 7,116
Νίκας Θανάσης, πηγαδιώτης, 10,33
Νικήτας, πισινοχωρίτης, 7,116
Νικολαΐδης Ιω., ταμίας, 13,47 – 13,48 – 13,53 

– 13,55 – 13,69 – 14,08 – 14,21
Νικολαΐδης Χρήστος, δικαστής, 11,35
Νικολακάκος Σταύρος, 7,117 – 15,13
Νικολάκης, από Σκλαβοχώρι, 11,39
Νικόλαος, γυναικάδελφος Τροχάνη (Λενίδι), 10,18
Νικολάου Λιάκος, 11,39
Νικόλαρος Αναγνώστης, 13,54
Νικόλαρος Αντώνης, 16,29
Νικόλαρος Κωνσταντής, 9,66
Νικολής, κυρ, 13,10
Νικολόπουλος, 6,53
Νικολόπουλος Αντώνης, 10,95
Νικολόπουλος Γεώργιος, 7,41
Νικολόπουλος Δημήτριος, 7,27 – 11,66
Νικολόπουλος Ν.Γ., 14,42
Νικολόπουλος Π.Α., 12,09
Νικολόπουλος Πάνος, 7,58 – 7,59
Νομαρχία Λακωνίας (Βασιλική), 7,75 – 7,87 – 10,56
Νομαρχία Αργολίδος και Κορινθίας, 10,57
Ντιλπεράκης Γεωργάκης, 9,33 – 10,11 – 10,22, βλ. 

και Δηλμπεράκης
Ντουφεξάκος Γιαννάκης, 7,91
Ντουφεξάκος Κωνσταντής, 10,03 – 13,29 – 13,67
Ντουφεξή Νικολάκενα του Δημάκη, 7,24
Ντουφεξής Δημήτριος Δημάκη, 7,20

Ξανθάκης Χρήστος, 12,11
Ξανθάκος Παναγιωτάκης, 11,31
Ξανθόπουλος Νικολής, 10,95
Ξέπαππας Στρατήγης, 10,33
Ξερόδημας Ηλίας, 9,71
Ξυδάκος Νικολάκης, 16,14
Ξυδιάς Νικόλαος, 14,04

Όθων, βασιλεύς, 6,53 – 7,40
Οικονομίδης Α., διοικητής Λακεδ., 16,35 – 17,05
Οικονομίδης Α., πρόεδρος δικαστηρίου, 17,03 

– 17,09
Οικονομίδης Γ.Δ., νομοδιευθυντής, 9,84
Οικονομίδης Δαβίδ, ειρηνοδίκης Ναυπλίας, 6,139
Οικονομόπουλος, 10,110
Οικονομόπουλος Αντώνης, 12,25
Οικονομόπουλος Εμ., αντιπρόσωπος ταμία Λακε-

δαίμονος, 10,14
Οικονομόπουλος Εμμανουήλ, έμπορος, 8,100 

– 8,101 – 9,41 – 10,35 – 10,36 – 11,75 – 12,21 
– 12,54

Οικονομόπουλος Οικονόμος, 6,105
Οικονόμου, 13,02
Οικονόμου Βασιλάκης, 7,32
Οικονόμου Εμμανουήλ, 8,75 – 8,106 – 8,107 

– 10,21 – 11,28
Οικονόμου Ιωάννης, 7,08
Οικονόμου Μ., γραμματεύς Νομάρχη, 7,55 – 7,57 

– 7,60
Οικονόμου Μ., πρόεδρος Πρωτοδικών, 11,26
Ομέρ αγάς, 7,52
Ορφανίδης Γ.Θ., δημογέροντας Ναυπλίου, 8,19 

– 8,64
Ορφανός Δημήτριος, καστανιώτης, 8,20
Ορφανός Π., 15,17

Παλαιοκώστας, 13,21
Παλαμήδης Ρήγας, νομάρχης Λακωνίας, 8,71 

– 8,112 – 8,113 – 8,119 – 8,121
Παναγιώταρος Κωνσταντής, γεωργιτζιάνος, 10,33
Παναγιώτης, καλαματιανός, 10,33
Παναγιωτόπουλος Βασίλης, 10,71 – 11,57 – 13,13 

– 13,60
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντής, 10,78
Παναγιώτου Σταμάτης, 13,54
Παναγόπουλος Μιχάλης, 14,10
Πανάγος, γέρο, 6,85 – 6,95
Πανταζιάδης (-άκος) Ιωάννης (Γιαννακός), 8,90 

– 8,91 – 11,58 – 13,56
Πανταζόπουλος Ν., υπομοίραρχος, 10,39
Παπαγαλανόπουλος Αναγνώστης, 7,114 – 8,20 

– 8,48 – 8,50 – 11,74 – 11,84
Παπαγαλανόπουλος Ιωάννης, 11,83
Παπαγεωργίου, 16,19
[Παπαγεωργίου] Δ., 11,08 – 11,10
Παπαγιαννόπουλος Α.Σ., 11,23
Παπαγιάννος, 14,20
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Παπαγιώργης (Παπαγεωργίου) Δ., 10,87 – 10,101
Παπαγιώργης Ηλίας, 7,107
Παπάγος Δ., γραμματεύς, 6,61 – 6,62 – 6,63 – 6,70 

– 6,76 – 6,117 – 6,122 – 6,133
Παπαδάκος Παναγιώτης, 6,54
Παπαδημητρόπουλος Ν., 14,30
Παπαδόπουλο, το, 6,56
Παπαδόπουλος, 14,51
Παπαδόπουλος Α., 6,03
Παπαδόπουλος Μανώλος, 7,118
Παπαδούρος, 7,118
Παπαθεοδωρόπουλος Ανδρίκος, 10,05 – 10,105
Παπαθεοδωρόπουλος Π., 14,24
Παπακαλομοίρης Αναγνώστης, 7,19
Παπακοντουλόπουλος Α., 10,90
Παπαλεξόπουλος Δημήτριος, δημογέροντας Ναυ-

πλίου, 8,64
Παπαμιχαλόπουλος Μιχάλης, 7,13
Παπανικόλας (-άκος, -όπουλος) Γεώργιος (Γιώρ-

γης), 9,49 – 11,83 – 11,84 – 13,51 – 12,33
Παπανικολόπουλος Νικόλαος Γ., 11,73 – 13,51
Παπανικολαίοι, 7,111
Παπαρηγόπουλος Ι. , ταμίας Λακεδαίμονος, 8,71 

– 8,112 – 8,119 – 9,07 – 9,08 – 9,72 – 9,84 – 9,87
Παπασακελλαρίου Φώτιος (Παπαφώτος Α.Σ., Σα-

κελάριος Παπαφώτος), 6,57 – 11,17 – 11,18 
– 16,21

Παπατούρος Δημήτριος, 10,35
Παπατρουγκάκος Νικολής, 9,20
Παπαχριστόπουλος Π., 12,15
Παπούλιας Πολυζώης, 16,09
Παπουτσής Γ., 8,67
Παππαδάκης Χρήστος Γ., 7,08
Παππακωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, 11,51
Παππακώστας Δήμος, 11,27
Παρασκευάκος (κουμπάρος Σαλβαρά), 15,33 

– 16,15
Παρθενόπουλος Σταύρος, ειρηνοδίκης Σπάρτης, 

συμβολαιογράφος, υποθηκοφύλαξ, 7,46 – 7,47 
– 7,48 – 7,50 – 7,51 – 7,54 – 9,33 – 9,41 – 10,54 
– 10,56 – 10,71 – 10,99 – 11,07 – 11,27 – 11,35 
– 12,16 – 12,30 – 12,32 – 12,47 – 12,79 – 12,85 
– 13,42 – 13,52 – 13,54 – 13,60 – 14,48 – 15,33 
– 16,8 – 16,18 – 16,20 – 17,06

Παριαβίτης Ιωάννης, 10,96
Πατζάνης Νικόλαος, 8,06
Πατρικάκος Π., 6,74
Πατρινάκος Αναγνώστης, 11,51
Πατρινάκος Αναγνώστης, δημόσιος κήρυξ, 17,06
Πατρινάκος Σταυριανός, 10,33

Πατρινόπουλος Σταύρος, 8,31
[Παυλάκος] Ε.Π., ταμίας, 15,16 – 16,21 – 16,35 

– 17,05 – 17,11
Παυλίδης Βελισσάριος, 6,65 – 6,66 – 6,67 – 6,68 

– 6,73 – 6,82 – 6,86 – 6,88 – 6,97 – 6,103 – 6,107 
– 6,129 – 6,130 – 7,18 – 7,22 – 7,36 – 7,56 – 7,84 
– 7,86 – 7,92 – 7,96 – 7,98 – 7,101 – 7,102 – 7,103 
– 7,104 – 7,106 – 7,118 – 8,01 – 8,02 – 8,08 – 8,12 
– 8,38 – 8,39 – 8,42 – 8,44 – 8,46 – 8,49 – 8,52 
– 16,07 – 16,31 

Παυλίδης Πανάγος, 17,21
Παύλος, μπαρμπέρης, 13,14
Παχύγιαννης 10,30
Παχύγιαννης Γεώργιος Θεοφάνη, 11,07
Παχύγιαννης Θεοφάνης, 11,66
Παχύγιαννης Ιω. Θ., 15,22
Παχύγιαννης Πολυζώης Θ., 14,01 – 14,26 – 14,44 

– 16,02
Περιστέρας, 6,94
Περιστέρας Γιωργάκης, 10,33
Πεταλάς Α., διοικητής, 10,101 – 10,102
Πετιμεζάς Νικόλαος, μοίραρχος, 8,10 – 8,11 

– 10,81
Πετράκης, 12,51
Πετράκος Γιαννάκης, 8,115
Πετραντωνάκης, 12,55
Πετρέας Κωνσταντής, 13,14
Πετρόγιαννης Κωσταντής , 8,04 – 8,13 – 8,14 – 8,17 

– 8,48
Πετρόπουλος Ν.Δ., 11,79 – 11,80 – 13,65
Πετρόπουλος Παναγής, 15,26
Πέτρου Κωνσταντίνος, 13,28 – 13,59 – 13,73 

– 14,15 – 14,19 – 17,10
Πηλάλας Ν., συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης, 

11,36 – 14,48
Πιεράκη Κανέλα Γεωργίου, σύζ. Θεοφ. Παχύγιαννη, 

11,07 – 16,01
Πιεράκη Ελένη Γεωργίου, σύζ. Παρ. Καλομοίρη, 

11,07 – 16,01
Πιεράκη Βασίλω Γεωργίου, σύζ. Κων/νου Στασινά-

κη (Στασινόπουλου) 11,07 – 16,01
Πιεράκη Γαρουφαλίτζα Γεωργίου, σύζ. Αναγνώστη 

Τζωρτζάκη, 11,07
Πιεράκης Γεώργιος, 11,07 – 16,01
Πιεράκης Ιωάννης (Γιαννάκης), 11,07 – 16,01
Πιερράκος, 12,25
Πιέρρος Γιώργης, 13,26
Πιέρρος Δημήτρης, 7,107 – 13,26
Πιέρρος Παναγιώτης, 13,26
Πίκουλας Γιαννάκης, 8,28
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Πίκουλας Κων/νος, 8,28
Πιτάρης Κωνσταντίνος, συμβολαιογράφος Αθη-

νών, 10,96 – 11,12 – 13,25
Πίτζουλας Κωνστ., δικηγόρος Ναυπλίου, 17,10
Πλαγιάννης, γέρο, 6,85
Πλαγιάννης Δημήτρης, 6,95
Πολίτης Αναγνώστης, 8,07
Πολίτης Δημήτρης, 7,107
Πολίτης Ν.Κ., 12,68
Πολίτης Παναγ. Κωνστ., 13,59
Πολίτη, λιοτρίβι, 11,75
Πολιτόπουλος Αθανάσιος, μηχανικός, 12,66
Πολ. Κ.Δ., 7,45
Πολυδεράκης Θεοφάνης, 11,56
Πολυχρονόπουλος Ν., 15,21
Πουλάκος Β., 10,90
Πουλάκος Βασίλειος, δικαστής, 11,35
Πουλάκος Γιωργάκης, 6,78
Πουλάκος Πάνος , 6,78
Πουλημενάκος Γιώργης, 6,98
Πούλος Αναγνώστης, 7,107
[Πραντούνας] Γ., πρόεδρος εν Σπάρτη Πρωτοδι-

κών, 11,35
Πραστάκης, 7,116
Πρόκος Αγγελέτος, 12,46
[Ποστιποκάκος] Νικολάκης, 14,05

Ραβδάς Ιωάννης, 10,86 – 10,103 – 11,21 – 12,86 
– 13,25

Ράγκος Χρ., 8,07
Ρασιάς Κ. , 9,71
Ρέμπελος Γιαννάκης, 10,90
Ρέπας Δημήτριος, 13,15
Ρετζινάς, 14,39
Ρογκάκος Αναγνώστης Δ., 12,16
Ροδίτης Κωνσταντής, 10,33
Ροϊλός Γεώργιος Λάμπρου, 16,34 – 16,38
Ροϊλός Χ.Β., γραμματεύς Πρωτοδικείου, 11,26
Ροντόπουλος Γ., γραμματεύς Διοικητού, 13,69 

– 14,31
Ρουγιός Α., 16,32
Ρουμελιώτης, αξιωματικός, 6,101
Ρουμπής Γεώργιος, 7,24 – 13,13 – 14,13 – 16,28
Ρουσέτος, 12,05
Ρουσσόπουλος Ι., γραμ. Νομαρχίας, 9,05
Ρουσσόπουλος Ι., δικηγόρος, 11,35 – 11,69 

– 12,25
Ρουτζ(ξ,σ)άκος Γιωργάκης, 6,49 – 6,80 – 7,88 – 9,50 

– 9,65 – 9,76 – 10,03 – 10,12 – 15,22 – 15,26

Ρωσσόπουλος Ι., γραμ. Διοικητηρίου Λακεδ. και 
Μονεμ., 6,36 – 6,46 – 6,48 – 6,94 – 8,113 – 8,121 
– 8,122

Ρω(ου)σσόπουλος Παναγιώτης, 7,45 – 8,36 – 11,19 
– 13,72

Σακελαριάδης Θ., γραμμ. Δικαστ., 17,03 – 17,09
Σακελαριάδης Ν., 17,11
Σακελάριος, 8,67 – 13,07
Σακελάριος Παπαμπενιζέλος, 6,49
Σακελάριος Παπαφώτος, 6,57 – 11,17 – 11,18 

– 16,21
Σακελαρίου, Α[ναγνώστης], επιστάτης Σαλβαρά, 

6,04 – 11,20 – 11,48 – 11,84 – 12,21 – 12,69 
– 15,13 – 16,32

Σακελαρίου (Σακελαράκος) Σπύρος, 14,20
Σακελλαρόπουλος Αναγ., 13,22 – 16,33
Σακελλαρίου Θ., 8,41
Σακέτας, 12,05
Σακέτας Ιωάννης, 7,88
Σακέτας Σταύρος, 10,03
Σαλβαρά Αγγελική, θυγ. Αναγνώστη Τζωρτζάκη, 

6,13 – 6,60 – 6,87 – 6,100 – 6,113 – 6,137 – 7,02 
– 7,23 – 7,32 – 7,69 – 7,70 – 7,83 – 7,110 – 8,36 
– 8,53 – 10,10 – 10,51 – 10,61 – 10,64 – 10,92 
– 11,07 – 11,29 – 11,43 – 12,19 – 12,39 – 13,01 
– 14,33 – 15,01 – 15,04 – 16,01 – 16,18 – 17,20

Σαλβαρά Άννα, 6,11 – 10,54 – 10,83 – 10,97 
– 17,12

Σαλβαρά Κανελίτσα, 10,54 – 17,12
Σαλβαρά (–ίτσα) Παναγιωτίτσα, 6,11 – 6,16 – 9,03-

9,09 – 9,58 – 9,64 – 10,01 – 10,54 – 10,64 – 10,75 
– 10,79 – 10,81 – 10,96 – 10,97 – 10,109 – 11,01 
– 11,12 – 11,14 – 11,17 – 11,37 – 11,54 – 11,62 – 
11,63 – 11,65 – 11,67 (Γεώργενα) – 11,68 – 11,76 
– 12,87 – 13,24 – 14,14 – 14,30 – 14,40 – 15,01 
– 15,13 – 16,13 – 17,08 – 17,12 – 17,18

Σαλβαρά Πολυτίμη, θυγ. Αντώνη Σαλβαρά, 6,60 
– 6,65 – 6,87 – 6,131 – 6,137 – 7,02 – 7,23 – 7,32 
– 7,83 – 14,10 – 16,05 – 17,20

Σαλβαρά [Καλλιόπη] κόρη μικρή Αντώνη Σαλβα-
ρά, 14,10

Σαλβαραίοι, 6,03 – 6,50 – 7,29 – 7,34 – 7,36 – 7,38 – 
7,52 – 7,58 – 7,97 – 7,100 – 7,116 – 7,117 – 7,118 
– 9,12 – 9,38 – 9,42 – 9,56 – 9,73 – 9,76 – 9,77 
– 9,94 – 10,33

Σαλβαράς Αναγνώστης, πατήρ Αντώνη Σαλβαρά, 
15,13

Σαλβαράς Αντώνης, 6,02 – 6,04 – 6,05 – 6,07 – 6,08 
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– 6,09 – 6,11 – 6,13 – 6,14 – 6,15 – 6,16 – 6,17 
– 6,18 – 6,19 – 6,20 – 6,21 – 6,22 – 6,23 – 6,24 
– 6,26 – 6,28 – 6,34 – 6,36 – 6,37 – 6,38 – 6,39 
– 6,41 – 6,43 – 6,44 – 6,46 – 6,47 – 6,48 – 6,49 
– 6,52 – 6,53 – 6,54 – 6,55 – 6,56 – 6,57 – 6,59 
– 6,60 – 6,61 – 6,63 – 6,65 – 6,66 – 6,68 – 6,69 
– 6,70 – 6,72 – 6,74 – 6,75 – 6,77 – 6,78 – 6,79 
– 6,80 – 6,81 – 6,82 – 6,84 – 6,85 – 6,86 – 6,87 
– 6,89 – 6,90 – 6,91 – 6,92 – 6,93 – 6,94 – 6,95 – 
6,96 – 6,97 – 6,99 – 6,100 – 6,101 – 6,102 – 6,104 
– 6,105 – 6,106 – 6,108 – 6,109 – 6,110 – 6,111 
– 6,113 – 6,116 – 6,117 – 6,119 – 6,120 – 6,121 
– 6,122 – 6,124 – 6,125 – 6,126 – 6,127 – 6,130 
– 6,131 – 6,132 – 6,133 – 6,136 – 6,137 – 7,02 
– 7,03 – 7,04 –7,07 – 7,09 – 7,11 – 7,12 – 7,13 
– 7,14 – 7,15 – 7,16 – 7,17 – 7,19 – 7,23 – 7,25 
– 7,26 – 7,27 – 7,28 – 7,30 – 7,31 – 7,32 – 7,33 
– 7,34 – 7,40 – 7,41 – 7,42 – 7,43 – 7,46 – 7,47 
– 7,48 – 7,49 – 7,50-7,51 – 7,53 – 7,57 – 7,60 
– 7,61 – 7,62 – 7,63 – 7,65 – 7,66 – 7,68 – 7,69 
– 7,70 – 7,71 – 7,72 – 7,73 – 7,74 – 7,75 – 7,76 
– 7,77 – 7,78 – 7,79 – 7,82 – 7,83 – 7,85 – 7,87 
– 7,88 – 7,89 – 7,91-7,93 – 7,94 – 7,95 – 7,105 
– 7,108 – 7,109 – 7,110 – 7,111 – 7,119 – 8,04 
– 8,07 – 8,09 – 8,11 – 8,13 – 8,14 – 8,17 – 8,18 
– 8,20 – 8,21 – 8,22 – 8,23 – 8,24 – 8,25 – 8,26 
– 8,27 – 8,28 – 8,29 – 8,30 – 8,31 – 8,32 – 8,33 
– 8,34 – 8,35 – 8,36 – 8,37 – 8,41 – 8,43 – 8,45 
– 8,48 – 8,50 – 8,51 – 8,53 – 8,54 – 8,55 – 8,58 
– 8,59 – 8,60 – 8,62 – 8,63 – 8,65 – 8,66 – 8,71 
– 8,76 – 8,78 – 8,79 – 8,80 – 8,83 – 8,104 – 8,105 
– 8,112 – 8,113 – 8,114 – 8,119 – 8,120 – 8,124 
– 9,05 – 9,06 – 9,07 – 9,09 – 9,10 – 9,11 – 9,13 
– 9,14 – 9,17 – 9,19 – 9,20 – 9,21 – 9,24 – 9,25 – 
9,28 9,34 – 9,37 – 9,39 – 9,41 – 9,46 – 9,47 – 9,48 
– 9,59 – 9,64 – 9,66 – 9,70 – 9,71 – 9,72 – 9,74 – 
9,75 (κατά λάθος αναφέρεται Δημήτρης) – 9,79 
– 9,82 – 9,83 – 9,86 – 9,88 – 9,89 – 9,90 – 9,93 
– 10,01 – 10,04 – 10,05 – 10,07 – 10,08 – 10,10 
– 10,14 – 10,15 – 10,19 – 10,21 – 10,23 – 10,25 
– 10,26 – 10,27 – 10,28 – 10,29 – 10,30 – 10,31 
– 10,34 (ανθυπολοχαγός) – 10,35 – 10,36 – 10,38 
– 10,39 – 10,41 – 10,43 – 10,44 – 10,45 – 10,46 
– 10,47 – 10,49 – 10,50 – 10,51 – 10,52 – 10,54 
– 10,56 – 10,57 – 10,58 – 10,59 – 10,60 – 10,61 
– 10,62 – 10,63 – 10,64 – 10,65 – 10,66 – 10,68 
– 10,69 – 10,70 – 10,71 – 10,72 – 10,73 – 10,75 
– 10,76 – 10,77 – 10,78 – 10,79 – 10,80 – 10,81 
– 10,82 – 10,83 – 10,84 – 10,86 – 10,87 – 10,88 
– 10,89 – 10,90 – 10,91 – 10,92 – 10,93 – 10,94 

– 10,96 – 10,97 – 10,98 – 10,99 – 10,100 – 10,101 
– 10,102 – 10,104 – 10,105 – 10,106 – 10,107 – 
10,108 – 10,109 – 10,110 – 11,01 – 11,02 – 11,03 
– 11,04 – 11,05 – 11,06 – 11,08 – 11,11 – 11,12 
– 11,13 – 11,14 – 11,15 – 11,16 – 11,17 – 11,18 
– 11,19 – 11,21 – 11,22 – 11,23 – 11,24 – 11,25 
– 11,26 – 11,27 – 11,28 – 11,30 – 11,32 – 11,34 
– 11,35 – 11,36 – 11,37 – 11,38 – 11,39 – 11,40 
– 11,41 – 11,43 – 11,44 – 11,45 – 11,46 – 11,47 
– 11,48 – 11,49 – 11,50 – 11,51 – 11,53 – 11,54 
– 11,55 – 11,56 – 11,57 – 11,58 – 11,59 – 11,60 
– 11,61 – 11,62 – 11,63 – 11,64 – 11,65 – 11,66 
– 11,67 – 11,68 – 11,69 – 11,71 – 11,75 – 11,76 
– 11,77 – 11,79 – 11,80 – 11,81 – 11,82 – 11,83 
– 11,85 – 12,01 – 12,03 – 12,04 – 12,06 – 12,07 
– 12,10 – 12,11 – 12,12 – 12,13 – 12,14 – 12,15 
– 12,16 – 12,17 – 12,18 – 12,21 – 12,22 – 12,23 
– 12,24 – 12,25 – 12,26 – 12,27 – 12,28 – 12,29 
– 12,30 – 12,31 – 12,32 – 12,33 – 12,34 – 12,35 
– 12,36 – 12,37 – 12,39 – 12,40 – 12,41 – 12,42 
– 12,43 – 12,45 – 12,46 – 12,48 – 12,49 – 12,50 
– 12,51 – 12,52 – 12,53 – 12,54 – 12,55 – 12,56 
– 12,57 – 12,58 – 12,59 – 12,60 – 12,61 – 12,62 
– 12,63 – 12,64 – 12,66 – 12,67 – 12,68 – 12,69 
– 12,70 – 12,71 – 12,72 – 12,73 – 12,74 – 12,75 
– 12,76 – 12,77 – 12,78 – 12,79 – 12,80 – 12,81 
– 12,82 – 12,83 – 12,84 – 12,85 – 12,86 – 12,87 
– 12,88 – 13,03 – 13,04 – 13,05 – 13,06 – 13,07 
– 13,08 – 13,11 – 13,12 – 13,13 – 13,15 – 13,16 
– 13,17 – 13,18 – 13,19 – 13,20 – 13,22 – 13,23 
– 13,24 – 13,25 – 13,26 – 13,27 – 13,28 – 13,29 
– 13,30 – 13,31 – 13,32 – 13,33 – 13,34 – 13,35 
– 13,36 – 13,37 – 13,38 – 13,40 – 13,42 – 13,44 
– 13,45 – 13,46 – 13,47 – 13,49 – 13,50 – 13,52 
– 13,53 – 13,54 – 13,56 – 13,57 – 13,58 – 13,59 
– 13,60 – 13,61 – 13,62 – 13,63 – 13,65 – 13,66 
– 13,67 – 13,68 – 13,69 – 13,70 – 13,71 – 13,72 
– 13,73 – 13,74 – 13,76 – 13,77 – 14,01 – 14,02(;) 
– 14,03 – 14,04 – 14,05 – 14,06 – 14,08 – 14,10 
– 14,11 – 14,12 – 14,13 – 14,14 – 14,16 – 14,17 
– 14,18 – 14,20 – 14,21 – 14,22 – 14,24 – 14,25 
– 14,26 – 14,27 – 14,28 – 14,29 – 14,31 – 14,32 
– 14,33 – 14,34 – 14,35 – 14,36 – 14,37 – 14,38 
– 14,39 – 14,40 – 14,41 – 14,42 – 14,43 – 14,44 
– 14,45 – 14,46 – 14,47 – 14,50 – 14,51 – 15,01 
– 15,02 – 15,03 – 15,04 – 15,05 – 15,06 – 15,07 
– 15,08 – 15,09 – 15,10 – 15,11 – 15,12 – 15,13 
– 15,14 – 15,15 – 15,16 – 15,17 – 15,18 – 15,19 
– 15,20 – 15,21 – 15,22 – 15,26 – 15,27 – 15,28 
– 15,29 – 15,30 – 15,31 – 15,32 – 15,33 – 16,02 
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– 16,04 – 16,05 – 16,06 – 16,07 – 16,08 – 16,09 
– 16,10 – 16,11 – 16,12 – 16,13 – 16,14 – 16,15 
– 16,16 – 16,17 – 16,18 – 16,19 – 16,20 – 16,21 
– 16,22 – 16,23 – 16,24 – 16,25 – 16,26 – 16,33 
– 16,27 – 16,28 – 16,29 – 16,30 – 16,31 – 16,34 
– 16,36 – 16,39 – 16,40 – 17,01 – 17,02 – 17,03 
– 17,04 – 17,05 – 17,06 – 17,07 – 17,08 – 17,09 
– 17,11 – 17,12 – 17,13 – 17,15 – 17,16 – 17,17 
– 17,18 – 17,19 – 17,20 – 17,21

Σαλβαράς Γ., 7,49 – 13,21
Σαλβαράς Κωνσταντίνος, 6,01 – 6,06 – 6,11 – 6,16 

– 6,24 – 6,25 – 6,26 – 6,27 – 6,29 – 6,35 – 6,40 
– 6,42 – 6,49 – 6,51 – 6,56 – 6,58 – 6,61 – 6,67 
– 6,68 – 6,71 – 6,73 – 6,82 – 6,87 – 6,88 – 6,89 
– 6,100 – 6,103 – 6,119 – 6,120 – 6,126 – 6,129 
– 6,130 – 6,134 – 6,135 – 6,138 – 6,139 – 6,140 
– 6,144 – 7,06 – 7,08 – 7,13 – 7,18 – 7,22 – 7,23 
– 7,28 – 7,32 – 7,34 – 7,35 – 7,37 – 7,43 – 7,56 
– 7,59 – 7,61 – 7,62 – 7,64 – 7,65 – 7,66 – 7,67 
– 7,71 – 7,77 – 7,80 – 7,82 – 7,84 – 7,86 – 7,89 
– 7,92 – 7,96 – 7,98 – 7,99 – 7,101 – 7,102 – 7,103 
– 7,104 – 7,106 – 7,107 – 7,108 – 7,112 – 7,113 
– 7,115 – 8,01 – 8,02 – 8,05 – 8,08 – 8,12 – 8,13 
– 8,14 – 8,15 – 8,16 – 8,17 – 8,19 – 8,21 – 8,36 
– 8,38 – 8,39 – 8,40 – 8,42 – 8,44 – 8,46 – 8,47 
– 8,49 – 8,51 – 8,52 – 8,53 – 8,54 – 8,55 – 8,56 
– 8,58 – 8,59 – 8,60 – 8,63 – 8,64 – 8,65 – 8,68 
– 8,69 – 8,70 – 8,72 – 8,73 – 8,75 – 8,76 – 8,77 
– 8,78 – 8,79 – 8,80 – 8,81 – 8,82 – 8,83 – 8,84 
– 8,85 – 8,86 – 8,87 – 8,88 – 8,89 – 8,90 – 8,91 
– 8,92 – 8,93 – 8,94 – 8,95 – 8,96 – 8,97 – 8,98 
– 8,99 – 8,100 – 8,101 – 8,102 – 8,103 – 8,104 
– 8,105 – 8,106 – 8,107 – 8,108 – 8,109 – 8,110 
– 8,111 – 8,115 – 8,116 – 8,117 – 8,121 – 9,01 
– 9,02 – 9,08 – 9,09 – 9,14 – 9,22 – 9,23 – 9,27 
– 9,30 – 9,31 – 9,32 – 9,33 – 9,36 – 9,39 – 9,40 
– 9,44 – 9,45 – 9,46 – 9,49 – 9,50 – 9,51 – 9,52 
– 9,53 – 9,54 – 9,55 – 9,57 – 9,58 – 9,59 – 9,60 
– 9,61 – 9,63 – 9,64 – 9,65 – 9,67 – 9,68 – 9,69 
– 9,75 – 9,77 – 9,78 – 9,80 – 9,81 – 9,82 – 9,83 
– 9,84 – 9,85 – 9,87 – 9,89 – 10,02 – 10,03 – 10,06 
– 10,07 – 10,09 – 10,10 – 10,11 – 10,12 – 10,13 
– 10,18 – 10,20 – 10,22 – 10,24 – 10,32 – 10,35 
– 10,36 – 10,37 – 10,40 – 10,42 – 10,45 – 10,46 
– 10,47 – 10,48 – 10,53 – 10,54 – 10,55 – 10,57 
– 10,61 – 10,74 – 11,26 – 11,28 – 11,34 – 12,85 
– 13,32 – 13,36 – 13,38 – 13,60 – 14,21 – 14,30 
– 17,03 – 17,05 – 17,15

Σαλβαράς Κωνσταντίνος, υιός Αντώνη Σαλβαρά, 
14,10

[Σαλβαράς] Κωστής, 10,51 – 10,92
Σαλβαράς Παναγιώτης, πατήρ Αντώνη Σαλβαρά, 

14,30
Σαλβαράς Περικλής, υιός Αντώνη Σαλβαρά, 10,92 

– 10,94 – 10,97 – 11,43 – 13,33 – 14,10
Σαλλωνίτες, 7,90
Σαλταφέρος Γιάννος, 6,98
Σαλταφέρος Δημήτρης (Μήτρος), 6,15 – 6,118 

– 6,147 – 7,35 – 7,44 – 7,94 – 7,116 – 8,21 – 8,51 
– 8,53 – 8,62 – 8,68 (;) – 8,82 – 8,84 – 9,04 – 9,17 
– 9,24 – 9,25 – 9,29 – 9,30 – 9,47 – 9,89 – 10,21 
– 10,54 – 11,50 (;) – 11,55 – 11,75 – 12, 27 – 12,80 
– 14,24 – 14,50 – 15,03 – 15,10 – 15,23 – 16,40

Σαλταφέρος Νικολός (Νικόλαος), 6,49 – 6,119 
– 7,94 – 8,120 – 9,04 – 11,48 – 11,51 – 11,79 
– 12,12 – 12,50 –12,69; – 13,65 – 17,03

Σανίσας Θανάσης, 9,86
Σαραντάκος Αναγνώστης, 10,38
[Σαραντάρης], 7,94
Σαραντάρης Νικόλαος, 12,29
Σαραντόπουλος Γιάννης, 10,12
Σαράντου, μύλος (Μαγούλα), 11,64
Σαρδέλης Αθ. , εισαγγελεύς, 11,35
Σαρσέντης (-άκης) Π. (Παναγιώτης), 6,74 – 9,76 

– 10,45 – 10,65 – 10,93 – 12,17 – 12,37 – 12,38 
– 12,56 – 12,76 – 12,77 – 13,71

Σγουπάκος Ιωάννης Γε., 14,32
Σγουρόπουλος Θανάσης, 8,24
Σελίμος Παναγιώτης, 10,40
Σέρπης Παναγής, 16,14
Σεχλιάς Δ., 16,14
Σημίτης Αναστάσιος, 7,116
Σιγάλας Ι., γραμ. Διοικητού, 13,30 – 13,35 – 13,43 

– 13,47 – 13,48 – 13,53 – 13,55
Σιγαλός Αναστάσιος, 7,71 – 8,21 – 8,56 – 16,09
Σίμος, 8,68
Σιρμόπουλος Αναγ., 10,77
Σκαλίδης Γεώργιος, γενικός έφορος Λακωνίας, 7,40 

– 7,53 – 7,55 – 7,70 – 7,76 – 7,95 – 7,116 – 8,06 
– 8,59 – 9,41 – 9, 65 

Σκαλίδης Γ., πρόεδρος Δικαστηρίου, 11,35
Σκαλιστήρης Μ., γραμματεύς Ειρηνοδικείου, 6,140
Σκιαδάς Κωνσταντής,10,33
Σκλαβοχωρίτης, 10,30
Σκόρδας Ευστάθιος, 12,27
Σκόρδιας Α.Α., 14,12
Σκυλίτζης Στέφανος, 10,41 – 10,58
Σμυρλής Γιάννης, 13,63
Σούπος Νικόλαος, 12,02 – 12,08 – 14,13
Σούπου - Βλαχοκωνσταντή Σταμάτα, 12,08
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Σουρλόπουλος Καλλίνικος, ηγούμενος, 9,57 – 10,09
Σουρτζάκος Λιάκος, 6,78 – 10,33
Σουσάνης Ιωάννης Γε., 15,21 – 15,28
Σούτζος Δ., 10,52
Σούτσος Αλέξανδρος, 6,82 – 6,130
Σούτσος Παναγιώτης, διοικητής Λακεδαίμονος και 

Μονεμβασίας, 6,44 – 6,47 – 6,56 – 6,59 – 6,61 
– 6,62 – 6,63 – 6,70 – 6,76 – 6,79 – 6,92 – 6,101 
– 6,102 – 6,104 – 6,106 – 6,109 – 6,117 – 6,122 
– 6,123 – 6,133 – 7,58 – 7,76 – 7,89 – 8,60 – 8,63 
– 10,19 – 10,44

Σοχαντζάρης, 6,119 – 8,59
Σπηλιωτάκης Ιω., 11,76
Σπιθάκης Νικόλαος, 15,13 – 16,06 – 17,01
Σπιθάκης Σπυρίδων, 8,64 – 10,92
Σπυριδάκος, 11,33
Σπυριδάκος Νικολάκης, 8,23
Σπυρίδενα, ταμπάκισα, 13,14
Σπυριδόπουλος (Κουτσουμπάκης) Αθανάσιος, 

7,20 – 7,21 – 7,24
Σπυρίδος Γιάννης, 13,26
Σπυρόπουλος Θεόδωρος, Τρίπολη, 17,18
Σταθόπουλος Γιάννης, 8,10
Σταθόπουλος Παναγιώτης, 13,31
Σταμάτης, δούλος Σαλβαρά, 7,61 – 12,24
Σταμάτης, βορδωνιάτης, 10,33
Σταματόπουλος Γιάννης, 8,115
Στασινάκος Παναγιώτης, 17,14
Στασινός Γεώργιος 8,06 – 8,78
Σταυριανάκος Αντώνης, 6,111 – 7,20 – 7,21 – 8,33
Σταυριανάκος Βασίλης, έμπορος, 6,74 – 6,79 – 6,80 

– 6,116 – 8,31 – 8,34 – 9,41 – 13,14
Σταυριανάκος Δημήτρης, 7,20
Σταυριανάκος Πανάγος, 7,44 – 8,33
Σταυριανόπουλος Ν.Κ., 12,49
Σταυρόπουλος Ιωάννης, 6,125 – 7,03 – 7,04 – 7,09 

– 7,16 – 7,17 – 10,93– 11,23 – 11,42
Σταυρόπουλος Δημήτριος Ιω. , 8,21
Σταυρόπουλος Δημήτριος, γεωργός, 10,45
Σταυρόπουλος Σαράντος, 7,79
Σταύρος Γ., 6,03
Στεφανάκος Γληγόρης, 10,33 – 10,42
Στεφανάκος Παύλος, 10,80
Στεφανάκος Χρ. Π., δικηγόρος, 12,85
Στεφανίτσης Μερκούρης, 11,15 – 11,72 – 12,26 

– 13,63 – 14,45 – 14,46 – 15,11 – 17,02
Στρατάκος Αναστάσης, 11,31
Στρατηγάκης Σωτήρος, 7,87
Στρατηγάκος Παναγιώτης, 12,62
Στρατήγης, 11,33 – 16,17

Στρατηγόπουλος Ιωάννης, δημογέρων, 7,85
Στρατικοπούλα Δημητρού, 7,20
Στράτος, 9,48
[Στρίφας] Γεώργιος, 10,95
Στρολογκόπουλος Α., 10,03
Συκιώτης Γρηγόρης, 10,71 – 16,20
Συκιώτης Παναγιώτης, 10,71
Συρμόπουλος Αναγ., 10,91 – 13,13 – 16,28 – 17,02 

– 17,06
Συρμόπουλος Γ., 11,61 – 14,04
Συρπανιάδης Π. , 12,45
Σωτηρόπουλος Αποστόλης, 11,57

Ταγκόπουλος Ζαφείρης, δικαστής, 11,35
[Ταλγγίνης] Δημήτρης, ενωμοτάρχης, χρέη εφό-

ρου στο Μαραθονήσι, 12,71 – 13,16 – 13,61
Ταμβακόπουλος Γ., 11,04
Ταμπακόπουλος Δ.Κ., 10,99
Ταμπακόπουλος Μήτρος, 11,61
[Τεμπιριτζής] Μαστρογιώργης, 9,73 
Τεριζής Μαστροστάθης, 10,76
Τζαβάρας Μαστροκωνσταντής, αϊβαλιώτης, 10,93
Τζαβογεώργης Σαράντης, 8,06
Τζάγγ(κ)ος Νικόλαος, 11,71 – 14,30 – 14,41
Τζ(σ)ακωνάκος Θεόδωρος, 7,20 – 7,21 – 8,98 – 8,99 

– 9,39
Τζ(σ)άκωνας Μιχάλης, 9,89
Τζ(σ)άκωνας Νικόλαος (Νικολής), 13,49 – 16,29
Τζ(σ)άκωνας Παναγιώτης, 16,29
Τζαλίκογλου μουσταφά χαβάζ, 13,17
Τζαμαδός Δ., 10,57
Τζανετάκος Ζαχαριάς, 8,124
Τζανετάκος Παναγ., 14,43
Τζαννετάκης Γιαννάκης, 9,17 – 9,18
Τζαννής, 11,11
Τζαούσης Δ., 6,76
Τζ(σ)αούσης Νικόλας, 6,110 – 6,124
Τζελάτης Αναστάσης, 6,29
Τζερτόπουλος Ιωάννης Χατζής, κλητήρ δικαστηρί-

ου Σπάρτης, 11,35 – 16,40 – 17,09
Τζιμπάκος Κώνστας, 11,27
Τζιτζινιώτες, 12,32
Τζ(σ)ιτζ(σ)ούκης Γ., ζαχαροπλάστης, ενοικιαστής 

Ναυπλίου, 16,07 – 16,26 – 16,31
Τζιριγώτης Ηλίας, 16,17
Τζονάκης Αθανάσιος, 7,20 – 7,21
Τζουρανής Ιω., 13,05
Τζουρούνης, 12,05
Τζούχλος, 10,89 
Τζ(σ)ούχλος Μανώλης (Εμμανουήλ Χατζής)  



208

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - ΓΑΚ - ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6,38 – 6,102 – 6,106 – 6,150 – 8,69 – 8,75 – 9,04 
– 9,27 – 10,95 – 12,09 – 16,19 – 16,22

Τζούχλος Παναγής, 9,71 
Τζωρτζάκη (-Κορφιωτάκη) Δέσποινα, 9,80 – 10,51 

– 10,92 – 16,05
Τζωρτζάκη (-Ζαφειροπούλου) Κατερίνη, 6,68 

– 6,137 – 7,68 – 7,69 – 7,70 – 7,78
Τζωρτζάκη αφαί, 11,69
Τζωρτζάκης, 7,116 – 11,23
Τζωρτζάκης Αναγνώστης (Παναγιώτης), 6,02 – 6,05 

– 6,07 – 6,08 – 6,09 – 6,12 – 6,13 – 6,14 – 6,17 
– 6,18 – 6,20 – 6,22 – 6,23 – 6,24 – 6,37 – 6,38 
– 6,41 – 6,53 – 6,56 – 6,65 – 6,66 – 6,68 – 6,71 
– 6,73 – 6,82 – 6,86 – 6,87 – 6,89 – 6,90 – 6,91 – 
6,94 – 6,97 – 6,99 – 6,100 – 6,103 – 6,107 – 6,113 
– 6,118 – 6,121 – 6,123 – 6,127 – 6,128 – 6,131 
– 6,132 – 6,136 – 6,137 – 7,01 – 7,02 – 7,07 – 7,11 
– 7,12 – 7,14 – 7,15 – 7,23 – 7,28 – 7,31 – 7,32 
– 7,53 – 7,61-7,62 – 7,63 – 7,65 – 7,76 – 7,77 
– 7,83 – 7,89 – 7,90 – 7,94 – 7,108 – 7,109 – 7,110 
– 7,111 – 7,113 – 8,13 – 8,16 – 8,36 – 8,53 – 8,56 
– 8,78 – 8,122 – 9,29 – 9,30 – 9,80 – 10,08 – 10,15 
– 10,16 – 10,38 – 10,51 – 10,84 – 10, 85 – 10,88 
– 10,89 – 10,92 – 10,94 – 10,108 – 11,13 – 11,24 
– 11,27 – 11,32 – 11,43 – 11,73 – 11,78 – 11,79 
– 12,03 – 12,28 – 12,47 – 12,60 – 12,74 – 12,85 
– 13,23 – 13,33 – 13,38 – 13,41 – 13,66 – 13,68 
– 14,07 – 14,48 – 15,20 – 15,23 – 15,25 – 16,03 
– 16,10 – 16,18 – 16,23 – 16,32 – 16,33

Τζωρτζάκης Αναγνώστης, ειρηνοδίκης, 8,03 – 8,05 
– 8,12 – 9,01 – 9,10 – 9,17 – 9,18

Τζωρτζάκης Αναγνώστης, δήμαρχος Δήμου Κα-
στορείου, 11,52 – 11,74 – 12,44

Τζωρτζάκης Γεώργιος Α., 6,05 – 6,24 – 6,28 – 6,52 
– 6,53 – 6,58 – 6,60 – 6,72 – 6,81 – 6,84 – 6,90 
– 6,95 – 6,99 – 6,100 – 6,137 – 7,19 – 7,26 – 7,68 
– 7,69 – 7,83 – 8,04 – 8,15 – 8,53 – 10,85 – 11,13 
– 13,50 – 13,66 – 13,68 – 16,32 – 16,33

Τζωρτζάκης Κωνστ. Α., 16,16 – 17,19
[Τζωρτζόπουλος] Γιωργάκης, 7,108
Τομπρόπουλος Π., Ναύπλιο, 13,25
Τουφεξάκος Γιαννάκης, 7,91
Τριαντάφυλλος, αγριανιώτης, 9,71
Τρικούπης, 6,14
Τριλιούρης Θεόδωρος, καφεπώλης Σπάρτης, 

17,12
Τριχάκης, 7,116
Τροχάνης Γεώργ. Π. ή Μ.(Λεωνίδι), κλητήρ, 9,75 

– 9,83 – 10,18 – 13,59
Τσαλαφατίνος Ηλίας, 7,40

Τσαουσόπουλος Πέτρος, 6,115
[Τσέρτος] Χατζηπαναγιώτης, 6,105
Τσικνόπουλος Ανδρέας, 8,40 – 8,73
Τσιριγότενα Νικολάκενα, 14,24
Τσιριμπασάκη Μολά χαλήλ, 10,71
Τυρόβρακας Γιάννος (Ιωάννης), 6,56 – 6,57 – 8,10 

– 14,13
Τυρόβρακας Δημ., 12,47 – 12,85 – 13,38

Υψηλάντης Δ. , 6,87

Φαρμάκης Διαμάντης, 13,26
Φαρμάκης Μιχάλης, 13,26
Φασουλάς (-όπουλος) Ηλίας, 6,113 – 10,60 – 13,33
Φεγγαράς Γεώργιος Κ., 8,65 – 9,32 – 12,80
Φεγγαράς Γεώργιος Κ., δικηγόρος, 11,35 – 12,42
Φεγγαράς Θ.Κ., γραμματεύς Δημογεροντίας Λακε-

δαίμονος, δικηγόρος, 6,105 – 7,20 – 7,21 – 7,33 
– 9,69

Φεράλδης, 8,50 – 9,79 – 10,21
Φικιωρόπουλος Δ., 14,29
Φιλάρος Τάσος, 8,63
[Φίλιος], 13,71
Φιλιπίνα, 14,39
Φιλιππάκης (-όπουλος) Μελέτης, 12,47 – 14,51 

– 17,14
Φιλιππόπουλος Αλέξης, 11,39
Φιλιππόπουλος Νικήτας, δημόσιος κήρυξ, 9,41 

– 12,49
Φιτλείρας, 10,96
Φλόρος, 12,33
Φούλιας, 6,122
Φράγκας Ιωάννης, 6,105 – 7,15
Φράγκας Ιωάννης, καφενείο Μυστρά, 17,06
Φραντζολόπουλος Σωτήρος, 12,23
Φταξόπουλος Δ., 13,27

Χαλίλ Σπαής, 13,35
Χαμέρης Χρήστος, 12,70
Χανούμη, 7,52
Χαραλάμπους Χρήστος, 10,86
[Χαρίτος] Μιχάλης, 7,105
Χαρτουλάρης, 6,20
Χαρτουλάρης Δημήτριος, 8,95 – 8,96 – 9,69
Χαρτουλάρης Εμμ., 14,36
Χαρτουλάρος Γεώργιος, συμβολαιογράφος Σπάρ-

της, 9,09 – 9,41
Χασάνης Δουράκης, 6,133
Χασάν Μπακάλης, 6,133
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Χατζηαθανασίου Γεώργ., 12,13 – 12,17 – 12,76 
– 13,57 – 13,71

Χατζηγεωργίου Στάθης, 9,73
Χατζηδημήτρης, γέρο, 17,08
Χατζηθεοδώρου Γεώργης, 6,89
Χατζηιωάννου Χριστόδουλος, 7,66 – 7,77
Χατζηκώνστας Νικολός, κλητήρ, 17,03
Χατζηπαναγιώτης (Χίος, Χιώτης) Αντώνης, 10,68 

– 12,01
Χατζηπατζέρτος, 11,57
Χατζηπετράκος Π., 9,86
Χατζηπετράκος Τζαννέτος, 13,52 – 14,09 
Χατζηπετράκος Τζαννέτος, πραγματογνώμων, 

17,07
Χατζή Χαλίλ Σπαή, 6,122
Χαχαλάκος Διαμαντής, 15,03
Χαχαλιάς Πέτρος, 16,37
Χίος (Χιώτης) (Χατζηπαναγιώτης) Αντώνης, 11,56 

– 12,01
Χριστάκης, 13,51

Χριστοδουλάκης (-όπουλος) Χριστόδουλος του 
Κωνσταντάκη, 6,64 – 13,13 – 15,20

Χριστόπουλος Α., δικαστής, πρόεδρος Πρωτοδι-
κείου, 11,26 –11,35 – 16,38

Χριστοφιλόπουλος Γιαννάκης, 14,12
Χρυσανθακόπουλος Μ., εισαγγελέας, 11,44
Χρυσικάκης Γεώργιος, 15,21
Χρυσικάκης Γ.Δ., 14,30
Χρυσικάκης(-ος) Δημήτριος, 7,52 – 7,75 – 9,36 

– 9,67 – 10,76 – 11,04 
Χρυσικάκης Δημήτριος, συμβολαιογραφών ειρη-

νοδικειακός α΄ πάρεδρος, 16,20
[Χρυσικάκης Λ.], 10,20
Χρυσικός Γιαννάκης, 16,29
Χρυσικός Θεοδωρής, 10,33
Χρυσομάλλης, 11,33

Ψιλακάκος Γιάννης, 7,58 – 7,59
Ψυχογιός, 17,01

Εικ. 6. Δημοτολόγιο Δήμου Σπάρτης.
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ΑΔΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ, 7,95
ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ, 7,57 – 14,23
ΑΙΤΗΣΗ, 7,75
ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, 9,15
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ, 

9,10
ΑΝΑΦΟΡΑ, 6,36 – 6,46 – 6,48 – 6,102 – 6,138 – 7,46 

– 7,52 – 7,87 – 7,115 – 9,17 – 9,27 – 9,34 – 9,38
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ, 6,48 – 7,47 – 9,01
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, 8,120
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣ ΖΩΩΝ, 16,04
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ, 8,69
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΟΣ, 9,48 

– 9,49 – 9,50 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, 6,114 – 8,43 – 8,47 – 8,72 

– 8,75 – 8,76 – 8,77 – 10,69 – 11,04 – 11,19 
– 11,45 – 11,48

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ, 6,92 – 6,93 – 9,42 – 12,54 
– 16,06

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 16,03
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, 11,02
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΣΚΕ-

ΡΕΣ), 6,19 – 6,110 – 6,111 – 6,115 – 6,116 – 6,124 
– 7,72 – 7,73 – 7,74

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 8,73 – 6,79 
– 10,21

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΥ, 10,32 – 11,36 
– 11,42 – 11,84 – 12,09 – 12,10 – 13,15 – 13,75 
– 14,20 – 15,10

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΩΝ, 6,55 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΩΝ, 13,38
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 6,74 – 7,03 – 7,04 – 7,09 

– 7,17 – 7,67 – 7,76 – 7,85 – 7,99 – 8,19 – 8,112 
– 8,119 – 9,04 – 9,07 – 9,37 – 9,39 – 9,44 – 9,47 
– 9,61 – 9,65 – 9,67 – 9,72 – 9,87 – 10,03 – 10,04 
– 10,12 – 10,14 – 10,20 – 10,31 – 10,55 – 10,60 
– 10,68 – 10,73 – 10,90 – 11,08 – 11,23 – 11,28 
– 11,30 – 11,79 – 11,80 – 12,13 – 12,14 – 12,40 
– 12,41 – 12,48 – 12,50 – 12,55 – 12,76 – 12,83 
– 12,84 –13,27 – 13,39 – 13,58 – 13,72 – 14,03 
– 14,05 – 14,18 – 14,44 – 15,16 – 15,17 – 15,20 
– 15,21 – 15,25 – 16,14 – 16,21 – 16,37 – 17,04 
– 17,11

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ, 6,98 – 7,18 – 7,42 – 8,23 – 8,24 
– 8,25 – 8,26 – 8,27 – 8,28 – 8,29 – 8,30 – 8,31 
– 8,32 – 8,33 – 8,34 – 8,37 – 8,70 – 8,79 – 8,80 
– 8,86 – 8,88 – 8,89 – 8,90 – 8,91 – 8,92 – 8,94 

– 8,96 – 8,99 – 8,101 – 8,103 – 8,105 – 8,107 
– 8,109 – 8,111 – 9,12 – 9,20 – 9,31 – 9,33 – 10,58 
– 10,63 – 10,74 – 12,45 – 12,46 – 13,26 – 13,45 
– 14,30 – 15,22 – 15,26 – 15,28 – 15,29 – 16,06

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ, 6,134
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, 8,71 – 9,84 – 10,87 

– 10,101 – 10,102 – 11,09 – 11,10 – 11,16 – 13,11 
– 13,30 – 13,35 – 13,47 – 13,48 – 13,53 – 13,55 
– 13,69 – 14,08 – 14,21 – 15,27 – 15,30 – 16,35 
– 17,05

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, 
6,117

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 7,48 – 7,51 – 8,05 
– 10,56 – 10,57 – 10,59 – 10,67

ΔΙΑΘΗΚΗ, 10,54
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ, 6,37 – 6,140 – 6,150 – 7,33
ΔΙΑΤΑΓΗ ΒΑΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

10,25
ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ, 7,53 – 9,79 – 10,13
ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, 7,55 – 9,05
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 9,08
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, 11,26 – 11,35 – 12,47 – 17,03 

– 17,09
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

– ΑΓΩΓΗ, 11,46 – 13,65 – 14,11 – 14,24 – 16,01 
– 17,09

– ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ, 16,34 
– ΑΝΑΚΟΠΗ, 14,36
– ΑΝΤΑΓΩΓΗ, 15,23
– ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, 12,57
– ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, 7,50 – 7,54 – 7,119 

– 8,03 – 9,36 – 11,26 – 11,34 – 12,85
– ΕΓΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣΜΟΥ, 11,31
– ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ, 10,62
– ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ, 11,06
– ΕΞΕΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΡΙΣΗ, 9,24 – 9,25
– ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, 12,02
– ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ, 16,36
– ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, 16,24
– ΕΠΙΔΟΤΗΡΙΟ, 13,59 
– ΕΦΕΣΗ, 12,08 – 13,73
– ΚΛΗΣΗ, 8,06 – 9,16 – 9,45 – 9,63 – 9,69 – 10,48 

– 11,72 – 12,42
– ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, 6,47

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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– ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ, 
6,135 – 6,139

– ΜΗΝΥΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, 15,03
– ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, 11,44
– ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, 17,06
– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ, 8,78

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, 10,52
ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, 7,45
ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑ, 17,20

ΕΓΓΡΑΦΟ Β΄ ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, 10,34
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

6,108 – 6,118 – 6,119 – 6,120 – 7,01
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, 10,49 – 12,72
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, 

6,61 – 6,62 – 6,63 – 6,70 – 6,76 – 6,122 – 6,133
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 6,03
ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, 7,60 – 8,113 – 8,121
ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙ-

ΜΟΝΟΣ, 12,68
ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, 14,09 – 17,07
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 10,103
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, 7,24
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, 13,28
ΕΠΙΣΤΟΛΗ, 6,02 – 6,05 – 6,06 – 6,07 – 6,08 – 6,09 

– 6,11 – 6,12 – 6,13 – 6,14 – 6,16 – 6,17 – 6,18 
– 6,20 – 6,21 – 6,22 – 6,23 – 6,24 – 6,28 – 6,31 
– 6,32 – 6,35 – 6,40 – 6,41 – 6,42 – 6,51 – 6,52 
– 6,53 – 6,54 – 6,56 – 6,57 – 6,58 – 6,60 – 6,65 
– 6,68 – 6,71 – 6,72 – 6,73 – 6,75 – 6,77 – 6,82 
– 6,84 – 6,86 – 6,87 – 6,90 – 6,91 – 6,94 – 6,97 
– 6,99 – 6,100 – 6,103 – 6,113 – 6,121 – 6,126 
– 6,127 – 6,129 – 6,130 – 6,131 – 6,132 – 6,137 
– 7,02 – 7,11 – 7,12 – 7,13 – 7,14 – 7,19 – 7,23 
– 7,26 – 7,27 – 7,28 – 7,30 – 7,31 – 7,32 – 7,40 
– 7,56 – 7,58 – 7,61 – 7,62 – 7,63 – 7,65 – 7,66 
– 7,68 – 7,69 – 7,70 – 7,71 – 7,77 – 7,78 – 7,79 
– 7,80 – 7,83 – 7,84 – 7,89 – 7,90 – 7,92 – 7,94 – 
7,96 – 7,97 – 7,98 – 7,101 – 7,104 – 7,106 – 7,108 
– 7,109 – 7,110 – 7,111 – 8,01 – 8,02 – 8,07 – 8,08 
– 8,09 – 8,11 – 8,12 – 8,13 – 8,14 – 8,17 – 8,18 
– 8,21 – 8,22 – 8,36 – 8,38 – 8,39 – 8,41 – 8,42 
– 8,44 – 8,46 – 8,49 – 8,52 – 8,53 – 8,55 – 8,56 
– 8,58 – 8,59 – 8,60 – 8,63 – 8,65 – 8,68 – 8,75 
– 8,97 – 8,115 – 8,116 – 8,122 – 9,03 – 9,06 – 9,14 
– 9,18 – 9,19 – 9,21 – 9,23 – 9,28 – 9,29 – 9,30 
– 9,46 – 9,58 – 9,64 – 9,68 – 9,70 – 9,74 – 9,75 
– 9,77 – 9,78 – 9,80 – 9,82 – 9,83 – 9,85 – 9,88 
– 9,90 – 10,01 – 10,02 – 10,06 – 10,07 – 10,08 

– 10,09 – 10,10 –10,11 – 10,15 – 10,16 – 10,18 
– 10,19 – 10,22 – 10,23 – 10,24 – 10,26 – 10,27 
– 10,29 – 10,30 – 10,37 – 10,38 – 10,44 – 10,46 
– 10,47 – 10,50 – 10,51 – 10,53 – 10,61 – 10,64 
– 10,70 – 10,75 – 10,79 – 10,80 – 10,81 – 10,84 
– 10,85 – 10,86 – 10,88 – 10,89 – 10,92 – 10,94 
– 10,97 – 10,98 – 10,104 – 10,105 – 10,106 
– 10,109 – 11,01 – 11,03 – 11,11 – 11,13 – 11,14 
– 11,15 – 11,17 – 11,18 – 11,21 – 11,22 – 11,24 
– 11,29 – 11,37 – 11,38 – 11,41 – 11,43 – 11,44 
– 11,47 – 11,49 – 11,50 – 11,52 – 11,53 – 11,54 
– 11,59 – 11,60 – 11,62 – 11,63 – 11,65 – 11,67 
– 11,68 – 11,69 – 11,73 – 11,74 – 11,76 – 11,81 
– 11,82 – 12,03 – 12,06 – 12,15 – 12,18 – 12,19 
– 12,23 – 12,24 – 12,25 – 12,26 – 12,27 – 12,28 
– 12,29 – 12,31 – 12,34 – 12,36 – 12,37 – 12,39 
– 12,58 – 12,61 – 12,62 – 12,63 – 12,64 – 12,66 
– 12,67 – 12,71 – 12,74 – 12,75 – 12,77 – 12,86 
– 12,87 – 13,01 – 13,03 – 13,04 – 13,05 – 13,06 
– 13,07 – 13,08 – 13,12 – 13,16 – 13,21 – 13,22 
– 13,24 – 13,25 – 13,31 – 13,33 – 13,34 – 13,36 
– 13,37 – 13,50 – 13,61 – 14,04 – 14,07 – 14,12 
– 14,14 – 14,15 – 14,17 – 14,19 – 14,22 – 14,30 
– 14,31 – 14,33 – 14,34 – 14,35 – 14,37 – 14,38 
– 14,40 – 14,41 – 14,42 – 14,45 – 14,46 – 15,01 
– 15,02 – 15,06 – 15,15 – 16,05 – 16,07 – 16,09 
– 16,13 – 16,19 – 16,22 – 16,23 – 16,26 – 16,33 
– 16,27 – 16,31 – 17,08 – 17,09 – 17,10 – 17,17 
– 17,18 – 17,19

ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, 7,15 – 7,41

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, 7,100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, 8,74 – 11,33 – 13,41
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΩΝ, 14,16
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ, 14,10
ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ, 6,25 – 6,30 – 6,33 – 6,34 – 6,39 – 6,43 

– 6,112 – 6,141 – 6,142 – 6,143 – 6,144 – 6,145 
– 6,146 – 6,147 – 6,148 – 6,149 – 7,05 – 7,10 
– 7,38 – 7,39 – 7,44 – 7,58 – 7,59 – 7,81 – 7,116 
– 7,117 – 7,118 – 8,07 – 8,10 – 8,13 – 8,57 – 8,117 
– 8,118 – 8,123 – 8,125 – 8,126 – 8,127 – 9,22 
– 9,26 – 10,33 – 10,66 – 10,72 – 11,39 – 11,40 
– 11,58 – 11,61 – 11,70 – 11,75 – 11,77 – 11,78 
– 12,05 – 12,20 – 12,38 – 13,02 – 13,09 – 13,14 
– 13,64 – 13,76 – 13,77 – 14,25 – 14,27 – 14,47 
– 14,49 – 4,49 – 14,51 – 15,11 – 15,12 – 15,24 
– 15,31 – 15,34 – 16,02 – 16,25 – 16,29 – 17,14 
– 17,21

ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ, 14,39
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ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, 16,30
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 13,52 – 13,55

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, 6,67 – 6,88 – 6,107 – 7,22 – 7,34 
– 7,35 – 7,36 – 7,37 – 7,103 – 8,67 – 9,40 – 9,92 
– 10,17 – 10,110 – 11,71 – 12,88 – 13,70 – 13,71 
– 15,05 – 15,33 – 16,12 – 17,01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
– ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ), 9,94
– ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, 6,101 – 6,104
– ΕΓΓΥΗΣΗ, 6,109 – 9,66 – 10,100
– ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, 8,124
– ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΓΚΤΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ, 12,35 
– ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗΣ, 6,38 – 6,44 

– 6,69
– ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ, 11,05
– ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, 16,39
– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 12,44
–  ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, 17,15
– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ, 17,13

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΧΗΣ, 14,26
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, 13,32 – 16,18
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 9,41
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ, 8,64-10,96

ΣΗΜΕΙΩΜΑ, 6,04 – 6,10 – 6,50 – 6,59 – 6,66 – 6,78 
– 6,81 – 6,83 – 6,85 – 6,95 – 6,96 – 6,106 – 6,128 
– 7,07 – 7,64 – 7,86 – 7,93 – 7,102 – 7,112 – 8,04 
– 8,15 – 8,16 – 8,48 – 8,50 – 8,66 – 9,11 – 9,32 
– 9,71 – 9,89 – 10,39 – 10,41 – 10,82 – 10,108 
– 11,32 – 11,39 – 11,55 – 11,83 – 12,04 – 12,07 
– 12,11 – 12,12 – 12,17 – 12,22 – 12,30 – 12,32 
– 12,33 – 12,49 – 12,51 – 12,52 – 12,53 – 12,56 
– 12,69 – 12,70 – 12,73 – 12,78 – 12,80 – 12,81 
– 13,10 – 13,17 – 13,19 – 13,20 – 13,23 – 13,40 
– 13,44 – 13,46 – 13,51 – 13,56 – 13,57 – 13,62 
– 13,63 – 13,74 – 14,02 – 14,06 – 14,28 – 14,32 
– 14,43 – 15,04 – 15,07 – 15,08 – 15,09 – 15,14 
– 15,18 – 16,10 – 16,16 – 16,17 – 17,16

ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 16,15
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, 6,01 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ, 9,91
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ, 

12,43
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 

– ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ, 13,42
– ΔΑΝΕΙΟ, 10,65 

– ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, 11,07
–  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, 16,08
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, 11,12 – 13,54
– ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ, 12,16
– ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ, 16,20
– ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ, 9,09 – 9,86 – 10,45 – 17,12
– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, 10,71 – 11,27
– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ, 12,79

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ, 
13,43

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ, 8,51
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΧΡΕΟΥΣ), 6,64 – 6,80 

– 6,89 – 6,123 – 6,136 – 7,08 – 7,25 – 7,88 – 7,91 
– 8,65 – 9,52 – 9,53 – 9,54 – 9,55 – 9,57 – 10,40 
– 10,42 – 10,43 – 10,77 – 10,78 – 10,91 – 10,107 
– 11,20 – 11,56 – 11,71 – 11,85 – 12,01 – 12,82 
– 13,18 – 13,29 – 13,67 – 14,13 – 14,29 – 15,13 
– 16,28 – 17,02 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΑΓΕΝΙΩΝ, 11,57
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, 6,15 – 6,125 – 7,06 

– 7,16 – 7,82 – 8,62 – 8,77 – 8,79 – 8,81 – 8,82 
– 8,83 – 8,84 – 8,85 – 8,87 – 8,93 – 8,95 – 8,98 
– 8,100 – 8,102 – 8,104 – 8,106 – 8,108 – 8,110 
– 9,59 – 9,60 – 9,73 – 10,76 – 10,83 – 11,64 
– 11,66

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ), 7,29
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 13,13
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ, 10,05 – 15,32
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ, 9,76
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ, 13,49
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΟΣ, 6,29
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ, 14,01
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 12,60
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ, 6,27 – 6,49 – 6,105 

– 7,01 – 7,20 – 7,21 – 7,114 – 8,61 – 9,81 – 10,28 
– 10,35 – 11,51 – 12,21

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 7,107 – 8,20 – 8,35 
– 9,13 – 10,36 – 10,93 – 12,59 – 14,48

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ», 6,26 – 7,105 
– 7,113 – 8,40 – 8,45 – 8,54 – 8,114 – 9,51 – 9,56 
– 10,99

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, 9,62
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, 13,66 – 13,68 – 16,11 – 16,32

ΤΕΦΤΕΡΙ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, 9,93

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ, 6,45
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥ, 10,95
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 15,19
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ΒΑΡΣΙΝΙΚΟ, 8,92 – 9,28 – 11,02
ΒΑΡΣΟΒΑ, 6,04 – 6,55 – 6,56 – 6,57 – 7,108 – 9,11 

– 10,110 – 12,02 – 12,08 – 12,47 – 12,67 – 12,85 
– 14,13 – 15,34

ΒΑΣΙΛΟΠΕΡΑΜΑ, 8,108 – 8,109
ΒΑΣΣΑΡΑΣ, 7,79 – 12,35 – 12,37 – 12,38 – 13,09 

– 13,11
ΒΕΡΓΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ, 17,07 
ΒΙΓΛΑ, 6,148 – 7,53 – 8,104 – 8,105
ΒΟΡΔΩΝΙΑ, 8,59 – 8,104 – 8,105 – 11,07 – 11,28 

– 13,07 – 13,23 – 16,01
ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ, 8,100 – 8,101 – 10,109 – 13,55
ΒΡΕΣΘΕΝΑ, 10,109
ΒΡΟΥΛΙΑΣ, 8,98 – 8,99 – 11,78 – 12,07
ΒΡΥΣΕΑΙ, 12,04
ΒΡΥΣΕΩΝ, δήμος, 10,110
ΒΥΘΙΣΜΑ, 10,02

ΓΑΛΛΙΑ, 6,53 
ΓΕΡΑΚΙ, 9,52 – 9,53 – 9,83 – 10,06 – 17,03
ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ, 6,65 – 7,90 – 8,90 – 8,91 – 9,51 – 9,74 

– 10,16 – 10,17 – 10,67 – 12,57 – 13,03
ΓΚΟΡΙΤΣΑ, 7,107 – 8,108 – 8,109 – 12,64 – 13,08
ΓΟΔΕΝΑ, 10,88 – 14,07
ΓΟΡΑΝΟΙ, 8,104 – 8,105
ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ, 8,83 – 9,78 – 9,81 – 9,85
ΓΥΘΕΙΟ, 7,97 – 8,07 – 13,06 – 13,16 – 16,19 – 16,22

ΔΑΦΝΙ, 8,83 – 10,33
ΔΙΑΣΕΛΟ ΚΑΣΤΡΟΥ, 7,57
ΔΙΠΟΤΑΜΑ, 11,31
ΔΟΥΡΑΛΗ, 10,80 – 12,24 – 12,62

ΕΞΩΧΩΡΙΑ, 7,58
ΕΥΡΩΤΑΣ, 12,79

ΖΑΓΑΝΟΝ, 12,06 – 13,19
ΖΑΡΑΦΩΝΑ, 6,141 – 7,11 – 8,93 – 8,94 – 9,78 – 9,85 

– 10,48 – 10,53
ΖΕΛΙΝΑ, 8,104 – 8,105
ΖΟΥΠΕΝΑ, 8,108 – 8,109
ΖΟΧΑ, 11,31
ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ, 6,07 – 6,87 – 6,91 – 6,100 – 7,32 – 7,40 

– 7,69 – 12,74 – 16,01

ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ, μονή, 10,95 – 12,09
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 9,84
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 6,76 – 6,98 – 6,147 – 7,116 – 8,84 

– 9,04 – 9,63 – 11,26 – 11,34 – 11,70 – 15,02 
– 17,06

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 13,42 – 14,12
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 8,40 – 8,74
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 11,18 – 13,74
ΑΓΟΡΙΑΝΗ, 7,108
ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ, μονή, 9,05
ΑΘΗΝΑΙ, 7,40 – 8,122 – 9,08 – 9,19 – 9,88 – 10,07 

– 10,10 – 10,44 – 10,47 – 10,50 – 10,51 – 10,52 
– 10,61 – 10,64 – 10,70 – 10,75 – 10,96 – 10,97 
– 10,109 – 11,01 – 11,03 – 11,11 – 11,12 – 11,14 
– 11,17 – 11,18 – 11,21 – 11,37 – 11,47 – 11,54 
– 11,62 – 11,63 – 11,65 – 11,67 – 11,68 – 11,76 
– 11,82 – 13,24 – 13,25 – 13,50 – 13,59 – 13,66 
– 13,68 – 13,73 – 14,14 – 14,15 – 14,19 – 14,35 
– 16,13 – 16,32 – 17,10 – 17,17 – 17,19

ΑΪΒΑΛΙ, 7,92
ΑΙΓΙΝΑ, 8,65
ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ, 16,01
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, 8,104 – 8,105 – 11,28
ΑΛΕΤΡΟΠΑΖΑΡΟ, 7,82 – 8,47 – 8,72 – 9,59 – 9,60 

– 11,45 – 11,48 – 13,52
ΑΛΕΥΡΟΥ, 10,09 – 10,16 – 10,17
ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ, 6,91 – 6,100 – 8,11
ΑΜΥΚΛΩΝ, δήμος, 11,72 – 15,20
ΑΝΑΒΡΥΤΗ, 6,142 – 8,85 – 8,86 – 10,33
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ ΜΕΓΑΛΗ, 8,18 – 8,95 – 8,96 – 9,69
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ ΜΙΚΡΗ, 8,102 – 8,103 – 17,09
ΑΝΩΓΕΙΑ, 8,79 – 8,80 – 11,31 – 11,44 – 14,49 

– 15,26 – 16,14
ΑΡΑΧΩΒΑ, 13,55
ΑΡΓΟΣ, 6,20 – 6,23 – 8,41 – 14,41
ΑΡΚΑΔΙΑ, 6,75
ΑΡΚΑΣΑΔΕΣ, 11,34 – 12,52
ΑΡΚΙΝΑ, 8,104 – 8,105
ΑΡΝΑ, 8,104 – 8,105
ΑΣΗΜΙ, 8,87 – 8,88
ΑΣΙΑ, 7,92
ΑΣΤΡΟΣ, 6,103
ΑΦΥΣΟΥ, 8,100 – 8,101

ΒΑΘΥ, 16,22
ΒΑΜΒΑΚΟΥ, 12,79
ΒΕΡΟΙΑ, 12,35 – 12,37 – 12,38 – 13,09

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
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ΚΟΛΛΙΝΕΣ, 13,22 – 13,55 – 14,16 – 17,15
ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ, 8,98 – 8,99
ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙ, 9,12 – 12,79
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 6,65
ΚΟΤΙΤΣΑ, 7,108
ΚΟΤΣΑΝΤΙΝΑ, 8,104 – 8,105
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, 8,104 – 8,105
ΚΟΥΝΟΥΠΟΧΩΡΙΑ, 6,53
ΚΟΥΡΟΥΠΙΑ, δήμου Σπάρτης, 17,06
ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑ, 8,104 – 8,105
ΚΟΥΤΖΑΒΑ, 8,120 – 17,09
ΚΟΥΤΖΑΒΑ ΚΑΡΒΕΛΙ, 8,81 – 8,82 – 8,120 – 11,28
ΚΟΥΤΖΑΒΑ ΛΑΔΑ, 8,81 – 8,82 – 11,28
ΚΡΗΤΗ, 7,92
ΚΥΔΩΝΙΑ, 8,76 – 8,77 – 8,81 – 8,82 – 11,28 – 15,33
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, 13,31
ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ, 10,54 – 11,35

ΛΑΔΑ, 11,28 – 17,09
ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ, 6,92 – 6,108 – 11,16
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ, επαρχία, 8,70 – 10,87 – 10,101 

– 10,102 – 11,79 – 12,43
ΛΑΚΩΝΙΑ, 7,55
ΛΑΜΠΟΧΩΡΙ, 9,68 – 9,75
ΛΑΠΑΤΑ, 12,79
ΛΑΥΚΑ, 6,65
ΛΕΒΕΤΣΟΒΑ, 8,106 – 8,107
ΛΕΙΒΑΔΙΑ, 7,40 – 7,62 – 7,70 – 7,78 – 7,83 – 8,63
ΛΕΥΚΗ, 8,79 – 8,80
ΛΕΩΝΙΔΙΟ (ΛΕΝΙΔΙ), 8,75 – 9,75 – 9,83 – 10,18 

– 13,59 – 13,73 – 14,15 – 14,19 – 16,19 – 16,22
ΛΙΑΚΕΪΚΑ, 12,53 – 12,58 – 12,6 1 – 12,63
ΛΙΑΝΤΙΝΑ, 8,104 – 8,105 – 14,49
ΛΙΑΠΙΝΑ, 12,05
ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ, 6,55 – 6,125 – 6,136 – 7,31 – 8,10 

– 9,82 – 11,75 – 12,15 – 12,81
ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ, 13,25
ΛΟΝΔΙΝΟ, 6,53
ΛΥΚΟΒΟΥΝΟ, 8,85 – 8,86
ΛΥΡΑ, 8,40 – 8,74

ΜΑΓΟΥΛΑ, 8,76 – 8,77 – 11,45 – 11,46 – 11,64 
– 13,58 – 13,71 – 13,77 – 14,03 – 14,17 – 14,18 
– 14,36 – 15,34

ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ, 7,58 – 11,35 – 12,71
ΜΑΡΙ, 9,54 – 9,55 – 10,13
ΜΑΧΜΟΥΤΜΠΕΗ, 13,29
ΜΕΓΑΡΑ, 6,23 – 10,50
ΜΕΛΑΘΡΙΑ-ΜΑΛΑΘΡΑ, 8,108 – 8,109 – 9,26 – 9,31 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 8,03 – 8,100 – 8,101 – 10,95 – 12,09
ΘΕΡΑΠΝΑΙ, 12,33
ΘΕΡΜΙΑ, 7,66 – 7,70 – 7,71

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ, 11,28
ΚΑΚΑΡΗ, 8,79 – 8,80
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΑΙ), 6,73 – 6,75 – 13,21 – 13,56 

– 16,01 – 16,32
ΚΑΛΤΕΖΙΑΣ, Μονή, 9,05
ΚΑΛΥΒΙΑ, 9,48 – 9,70 – 9,71 – 9,74
ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥ, 14,12
ΚΑΡΑΒΑΣ, 9,12 – 12,84 – 14,01 – 14,26
ΚΑΡΑΓΚΙΝΗ, 6,45 – 7,107 – 8,108 – 8,109 – 9,31 

– 12,64
ΚΑΡΑΓΚΙΝΗ, όριο, 6,149 – 12,46 – 13,26
ΚΑΡΒΕΛΙ, 11,28
ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΙΣ, 16,22
ΚΑΣΤΑΝΙΑ, 6,02 – 6,05 – 6,09 – 6,13 – 6,17 – 6,18 

– 6,21 – 6,22 – 6,23 – 6,24 – 6,28 – 6,41 – 6,52 
– 6,58 – 6,60 – 6,65 – 6,72 – 6,81 – 6,84 – 6,90 
– 6,96 – 6,99 – 6,121 – 6,131(;) – 6,132 – 6,137 
– 6,148 – 7,02 – 7,11 – 7,14 – 7,15 – 7,19 – 7,26 
– 7,61 – 7,62 – 7,63 – 7,65 – 7,68 – 7,69 – 7,83 
– 7,108 – 7,110 – 7,111 – 8,04 – 8,13 – 8,14 – 8,15 
– 8,17 – 8,48 – 8,110 – 8,111 – 9,15 – 9,28 – 9,29 
– 9,30 – 10,50 – 10,60 – 10,67 – 10,85 – 10,88 
– 10,92 – 10,108 – 11,13 – 11,24 – 11,27 – 11,32 
– 11,52 – 11,73 – 11,84 – 11,85 – 12,10 – 12,28 
– 12,47 – 13,33 – 13,51 – 15,25 – 16,16 – 16,23 
– 16,33

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, 11,27
ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΝ, 11,74 – 14,48 – 15,23
ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ, δήμος, 10,110 – 11,74 – 11,85 – 12,44 

– 12,47
ΚΑΣΤΡΙ, 6,64 – 6,148 – 8,110 – 8,111 – 10,60 – 10,85 

– 17,16
ΚΑΤΑΦΥΓΙ, 10,02
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΜΥΣΤΡΑ, 7,115 – 7,116
ΚΕΦΑΛΑΡΙ, 17,16
ΚΕΦΑΛΑΣ, 6,29 – 6,31 – 7,54 – 8,108 – 8,109 – 9,26 

– 9,31 – 9,44 – 9,49 – 9,50 – 9,67 – 10,03 – 10,12 
– 12,26 – 12,33 – 12,35 – 12,46 – 13,11 – 13,12

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, 7,109
ΚΙΤΡΙΑΙ, 17,08
ΚΟΖΟΜΟΡΟ, 6,55 – 7,11 – 7,108 – 9,12 – 9,16 

– 12,47 – 12,85 – 13,38 – 14,01 – 14,26 – 14,28 
– 16,02

ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Μονή, Μαρί, 9,54 – 9,55
ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ, 12,16
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8,74 – 8,97 – 8,113 – 8,115 – 8,119 – 8,121 – 9,03 
– 9,06 – 9,14 – 9,34 – 9,41 – 9,47 – 9,51 – 9,57 
– 9,58 – 9,59 – 9,60 – 9,62 – 9,65 – 9,67 – 9,76 
– 9,81 – 10,12 – 10,20 – 10,27 – 10,31 – 10,32 
– 10,41 – 10,53 – 10,59 – 10,86 – 10,88 – 10,90 – 
10,92 – 10,97 – 10,103 – 10,107 – 10,108 – 11,03 
– 11,07 – 11,11 – 11,13 – 11,14 – 11,15 – 11,21 
– 11,22 – 11,27 – 11,30 – 11,36 – 11,39 – 11,42 
– 11,45 – 11,46 – 11,47 – 11,48 – 11,54 – 11,55 
– 11,56 – 11,57 – 11,58 – 11,60 – 11,61 – 11,62 
– 11,63 – 11,64 – 11,65 – 11,68 – 11,70 – 11,72 
– 11,74 – 11,75 – 11,77 – 11,79 – 11,80 – 11,81 
– 11,82 – 11,84 – 11,85 – 12,01 – 12,03 – 12,04 
– 12,06 – 12,08 – 12,10 – 12,12 – 12,13 – 12,15 
– 12,16 – 12,17 – 12,18 – 12,19 – 12,21 – 12,24 
– 12,27 – 12,28 – 12,29 – 12,31 – 12,32 – 12,34 
– 12,41 – 12,46 – 12,50 – 12,54 – 12,57 – 12,58 
– 12,59 – 12,61 – 12,62 – [12,63] – 12,64 – 12,66 
– 12,67 – 12,70 – 12,71 – 12,72 – 12,77 – 12,78 
– 12,79 – 12,81 – 12,83 – 12,84 – 13,03 – 13,05 
– 13,06 – 13,07 – 13,13 – 13,15 – 13,16 – 13,17 
– 13,18 – 13,21 – 13,22 – 13,24 – 13,29 – 13,31 
– 13,32 – 13,33 – 13,34 – 13,36 – 13,38 – 13,40 
– 13,44 – 13,46 – 13,49 – 13,52 – 13,55 – 13,56 
– 13,57 – 13,58 – 13,61 – 13,62 – 13,66 – 13,67 
– 13,71 – 13,73 – 13,74 – 13,77 – 14,01 – 14,02 
– 14,03 – 14,04 – 14,05 – 14,07 – 14,10 – 14,11 
– 14,12 – 14,14 – 14,20 – 14,22 – 14,25 – 14,26 
– 14,29 – 14,30 – 14,31 – 14,34 – 14,35 – 14,40 
– 14,41 – 14,43 – 14,44 – 14,45 – 14,47 – 15,01 
– 15,04 – 15,07 – 15,10 – 15,11 – 15,13 – 15,15 
– 15,17 – 15,19 – 15,20 – 15,21 – 15,22 – 15,23 
– 15,26 – 15,28 – 15,29 – 15,32 – 16,01 – 16,02 
– 16,06 – 16,07 – 16,08 – 16,09 – 16,11 – 16,13 
– 16,14 – 16,15 – 16,16 – 16,22 – 16,23 – 16,24 
– 16,25 – 16,26 – 16,33 – 16,28 – 16,29 – 16,31 
– 16,32 – 16,36 – 17,02 – 17,03 – 17,06 – 17,08 
– 17,09 – 17,12 – 17,18 – 17,20 – 17,21

ΝΑΥΠΛΙΑ, 7,90 – 7,96 – 7,98 – 8,64 – 13,24 – 13,55 
– 14,36 – 14,37

ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, 12,23
ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 6,03 – 6,08 – 6,09 – 6,11 – 6,12 – 6,13 

– 6,14 – 6,16 – 6,20 – 6,41 – 6,53 – 6,65 – 6,66 
– 6,68 – 6,71 – 6,72 – 6,73 – 6,82 – 6,86 – 6,87 – 
6,89 – 6,94 – 6,97 – 6,100 – 6,103 – 6,106 – 6,107 
– 6,108 – 6,118 – 6,119 – 6,120 – 6,126 – 6,129 
– 6,130 – 6,134 – 6,135 – 6,138 – 6,139 – 6,140 
– 7,01 – 7,06 – 7,08 – 7,13 – 7,18 – 7,19 – 7,23 

– 10,03 – 12,35
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 13,37
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΣΤΡΑ, 6,70 – 6,92 – 6,93 – 7,95 

– 7,100 – 8,23 – 8,24 – 8,25 – 8,26 – 8,27 – 8,28 
– 8,29 – 8,30 – 8,31 – 8,32 – 8,33 – 8,34 – 8,37 
– 8,43 – 8,71 – 8,104 – 8,105 – 9,34

ΜΟΛΑΟΙ, 8,40 – 8,74
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, 17,16
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Γράμμουσα), 9,81
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΙΝΤΖΑΦΙ, 6,42 – 9,68
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 8,40 – 8,55 – 8,73 – 8,74 – 10,98
ΜΠΑΜΠΑΣΙ, 8,108 – 8,109 – 9,31
ΜΠΑΜΠΙΟΤΗ, 13,63 – 13,64 – 14,45 – 14,46 – 15,24 

– 17,14
ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑ, 13,51
ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΟΣ, 11,36
ΜΠΕΖΑΝΙ, 8,40 – 8,73 – 8,74
ΜΠΡΙΝΙΚΟ, 8,76 – 8,77
ΜΥΡΤΙΑ, 8,76 – 8,77
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΙΣΤΡΑΣ, 6,02 – 6,06 – 6,07 – 6,08 – 6,09 

– 6,10 – 6,11 – 6,13 – 6,14 – 6,15 – 6,16 – 6,17 
– 6,19 – 6,20 – 6,22 – 6,24 – 6,25 – 6,26 – 6,27 
– 6,28 – 6,30 – 6,31 – 6,34 – 6,36 – 6,37 – 6,38 
– 6,39 – 6,40 – 6,41 – 6,42 – 6,44 – 6,46 – 6,47 
– 6,48 – 6,49 – 6,50 – 6,51 – 6,52 – 6,53 – 6,55 
– 6,56 – 6,57 – 6,58 – 6,59 – 6,60 – 6,61 – 6,62 
– 6,63 – 6,65 – 6,66 – 6,67 – 6,68 – 6,69 – 6,70 
– 6,71 – 6,72 – 6,74 – 6,75 – 6,76 – 6,77 – 6,79 
– 6,80 – 6,84 – 6,85 – 6,88 – 6,90 – 6,91 – 6,92 
– 6,93 – 6,94 – 6,96 – 6,97 – 6,99 – 6,100 – 6,101 
– 6,102 – 6,103 – 6,104 – 6,105 – 6,106 – 6,107 
– 6,109 – 6,110 – 6,111 – 6,112 – 6,113 – 6,114 
– 6,115 – 6,116 – 6,117 – 6,118 – 6,120 – 6,121 
– 6,122 – 6,123 – 6,124 – 6,126 – 6,127 – 6,128 
– 6,129 – 6,130 – 6,131 – 6,132 – 6,133 – 6,137 
– 7,01 – 7,03 – 7,04 – 7,05 – 7,09 – 7,12 – 7,13 
– 7,14 – 7,16 – 7,17 – 7,19 – 7,20 – 7,21 – 7,23 
– 7,24 – 7,26 – 7,27 – 7,28 – 7,32 – 7,33 – 7,35 
– 7,37 – 7,40 – 7,41 – 7,42 – 7,44 – 7,46 – 7,47 
– 7,49 – 7,52 – 7,53 – 7,56 – 7,61 – 7,62 – 7,63 
– 7,64 – 7,65 – 7,66 – 7,68 – 7,69 – 7,70 – 7,71 
– 7,72 – 7,73 – 7,74 – 7,75 – 7,77 – 7,78 – 7,79 
– 7,84 – 7,86 – 7,87 – 7,88 – 7,91 – 7,92 – 7,94 
– 7,96 – 7,98 – 7,100 – 7,101 – 7,102 – 7,104 
– 7, 105 – 7,106 – 7,107 – 7,108 – 7,109 – 7,110 
– 7,111 – 7,112 – 8,01 – 8,02 – 8,10 – 8,11 – 8,12 
– 8,13 – 8,14 – 8,17 – 8,18 – 8,21 – 8,22 – 8,37 
– 8,38 – 8,39 – 8,41 – 8,42 – 8,43 – 8,44 – 8,45 
– 8,46 – 8,49 – 8,52 – 8,55 – 8,58 –8,59 – 8,61 
– 8,62 – 8,63 – 8,64 – 8,69 – 8,71 – 8,72 – 8,73 – 
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ΠΕΛΛΑΝΗΣ, δήμος, 10,110
ΠΕΡΑ (Κων/πολις), 11,35
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, 7,108 – 7,111 – 7,113 – 7,114 – 8,85 

– 8,86 – 9,71 – 10,21 – 10,26 – 10,67 – 10,88 – 
11,74 – 11,77 (;) – 11,78 (;) – 11,85 – 12,57 – 12,60 
– 12,75

ΠΕΡΠΕΝΗ, 8,108 – 8,109
ΠΕΡΡΑΙΑΣ, δήμος, 10,49 – 12,72
ΠΕΤΡΙΝΑ, 8,87 – 8,88 – 8,114 – 8,117 – 11,28
ΠΗΓΑΔΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΖΗ, 10,02
ΠΗΛΑΛΑ, 6,121
ΠΙΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ, 9,66 – 15,34 – 17,06
ΠΛΑΤΑΝΑ, 8,10
ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ, 12,11
ΠΟΤΑΜΙΑ, 6,37 – 6,53 – 6,55 – 6,77 – 6,78 – 6,83 – 

6,85 – 6,95 – 6,102 – 6,127 – 6,128 – 6,148 – 7,53 
– 8,104 – 8,105 – 10,95 – 12,09

ΠΡΑΣΙΕΣ, 10,06 – 10,13 – 13,59
ΠΡΙΤΣΑ (ΜΠΡΙΤΖΑ), 8,104 – 8,105
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Γεωργίτσι), 9,51
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (διαλυμένη Μονή) Γεράκι, 9,52 

– 9,53 – 17,03
ΠΤΕΡΟΠΟΤΑΜΙΑ, 8,100 – 8,101
ΠΥΛΟΣ, 13,70 – 14,11
ΠΥΡΓΟΣ, 11,43 – 11,53 – 11,69 – 12,25 – 12,74 

– 13,04

ΡΙΒΙΩΤΙΣΣΑ, 8,89
ΡΟΖΟΒΑ, 8,104 – 8,105
ΡΟΥΜΕΛΗ, 7,40 – 11,15

ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ, δήμος, 13,42
ΣΙΝΤΖΑΦΙ, Μονή, 9,05
ΣΙΤΣΟΒΑ, 7,108 – 8,09 – 8,120 – 8,123 – 11,07 

– 12,42 – 15,20 – 16,01 – 17,09
ΣΚΑΛΑ ΕΛΟΥΣ, 8,36
ΣΚΑΜΝΑΚΙ, 13,06
ΣΚΛΑΒΙΚΗ, 6,112 – 7,20 – 7,21 – 7,24 – 8,54 – 8,64 

– 9,09 – 9,86 – 10,45 – 11,51 – 17,07
ΣΚΛΑΒΟΧΩΡΙ, 8,79 – 8,80 – 12,41 – 12,88
ΣΚΟΥΡΑ, 6,29 – 7,112 – 8,108 – 8,109 – 8,115 

– 8,116 – 9,65
ΣΟΥΣΤΙΑΝΟΙ, 7,27 – 13,49
ΣΠΑΡΤΗ, 7,48 – 7,50 – 7,51 – 7,54 – 7,55 – 7,57 

– 7,60 – 7,76 – 7,82 – 7,89 – 7,93 – 7,95 – 7,103 
– 7,113 – 7,115 – 8,03 – 8,05 – 8,06 – 8,09 – 8,13 
– 8,16 – 8,20 – 8,23 – 8,24 – 8,25 – 8,26 – 8,27 
– 8,28 – 8,29 – 8,30 – 8,31 – 8,32 – 8,33 – 8,34 
– 8,35 – 8,43 – 8,47 – 8,50 – 8,51 – 8,54 – 8,68 

– 7,27 – 7,28 – 7,29 – 7,30 – 7,31 – 7,32 – 7,40 
– 7,56 – 7,60 – 7,62 – 7,65 – 7,66 – 7,67 – 7,76 
– 7,77 – 7,84 – 7,85 – 7,86 – 7,89 – 7,92 – 7,94 
– 7,99 – 7,101 – 7,102 – 7,104 – 7,106 – 7,110 
– 8,01 – 8,02 – 8,08 – 8,12 – 8,19 – 8,38 – 8,39 
– 8,42 – 8,44 – 8,46 – 8,49 – 8,52 – 8,56 – 8,58 
– 8,59 – 8,60 – 8,63 – 8,65 – 8,68 – 8,69 – 8,70 
– 8,122 – 9,01 – 9,03 – 9,08 – 9,14 – 9,58 – 9,64 
– 9,77 – 9,80 – 9,82 – 9,88 – 10,10 – 10,15 – 10,29 
– 10,37 – 10,46 – 10,57 – 10,79 – 10,86 – 10,103 
– 11,03 – 11,15 – 11,21 – 11,22 – 11,35 – 11,47 
– 11,49 – 11,59 – 11,68 – 11,82 – 12,23 – 12,27 
– 12,29 – 12,34 – 12,42 – [12,86] – 12,87 – 13,25 
– 13,61 – 13,73 – 14,19 – 14,30 – 14,33 – 14,34 
– 14,35 – 14,37 – 14,38 – 14,41 – 15,01 – 15,07 
– 15,09 – 16,05 – 16,07 – 16,26 – 16,31 – 17,10 
– 17,12 – 17,18

ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ, 13,70
ΝΙΑΤΑ ΜΙΚΡΑ, 8,104 – 8,105 – 11,28

ΞΕΡΙΑΣ, 13,49
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, 12,21

ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, δήμος, 12,79

ΠΑΚΙΑ, 8,97
ΠΑΚΩΤΑ, 10,35 – 17,12
ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, 8,79 – 8,80 – 9,38 – 9,84 – 11,20 

– 14,04 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ, 14,49 – 16,14
ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, μοναστήρι, Λαμποχώρι, 9,68 

– 9,75
ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, μονή, 10,18 – 10,32
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, 10,02 – 10,11
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, Μυστρά, 13,13
ΠΑΡΔΑΛΙ, 9,74
ΠΑΡΙΣΙ, 6,53 – 16,32
ΠΑΡΝΩΝΟΣ, δήμος, 13,26
ΠΑΡΟΡΙ, 6,30 – 6,61 – 6,62 – 6,63 – 6,92 – 6,93 

– 6,105 – 6,117 – 6,119 – 6,122 – 6,133 – 6,143 
– 6,147 – 6,148 – 7,05 – 7,37 – 7,42 – 7,53 – 7,77 
– 7,95 – 7,100 – 7,116 – 8,36 – 8,84 – 9,04 – 9,07 
– 9,09 – 9,29 – 9,30 – 9,39 – 9,41 – 9,45 – 9,62 
– 9,72 – 9,91 – 10,04 – 10,21 – 10,31 – 10,33 
– 10,59 – 10,71 – 11,36 – 12,54 – 12,76 – 13,58 
– 13,77 – 14,06 – 14,09 – 14,24 – 15,23 – 16,20 
– 16,30 – 17,09 – 17,12 – 17,13

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 8,122
ΠΕΛΛΑΝΑ, 10,67
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– 16,30 – 16,32 – 16,34 – 16,35 – 16,37 – 17,03 
– 17,04 – 17,05 – 17,06 – 17,09 – 17,11 – 17,12 
– 17,13 – 17,15 – 17,19

ΣΠΑΡΤΗΣ, δήμος, 10,110 – 12,40 – 12,43 – 12,59 
– 12,72 – 17,04

ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, 10,02
ΣΤΕΦΑΝΙΑ, 8,76 – 8,77
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ, 14,32 – 16,17
ΣΥΚΙΑ, 8,40 – 8,74
ΣΥΡΑ, 7,77 – 7,80 – 8,01
ΣΩΤΗΡΑ, 11,31

ΤΑΞΙΑΡΧΗ, Μονή, 17,03
ΤΑΡΑΨΑ, 11,34
ΤΕΡΓΕΣΤΗ, 7,101 – 7,106 – 8,46 – 11,11
ΤΖΕΡΙΑ, 8,104 – 8,105
ΤΖΙΛΙΑ, 17,03
ΤΗΝΟΣ, 7,77
ΤΟΠ ΑΛΤΙ, 8,74
ΤΟΥΡΚΟΣΤΡΑΤΑ, 10,02
ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ, 8,79 – 8,80
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ, 6,08 – 6,20 – 6,23 – 6,41 

– 6,91 – 6,100 – 7,32 – 7,40 – 8,53 – 9,58 – 9,64 
– 9,80 – 9,82 – 9,88 – 9,90 – 10,01 – 10,08 – 10,10 
– 10,15 – 10,16 – 10,17 – 10,19 – 10,23 – 10,26 
– 10,27 – 10,29 – 10,30 – 10,38 – 10,79 – 10,84 
– 10,85 – 10,89 – 10,94 – 10,98 – 10,104 – 10,105 
– 10,106 – 11,07 – 11,13 – 11,29 – 11,35 – 11,41 
– 11,43 – 11,50 – 11,53 – 11,73 – 12,03 – 12,18 
– 12,19 – 12,25 – 12,39 – 12,57 – 12,66 – 12,75 
– 13,5 – 13,22 – 13,51 – 14,11 – 14,22 – 14,40 
– 15,01 – 15,06 – 16,05 – 16,19 – 16,22 – 17,09 
– 17,18 – 17,19

ΤΡΙΤΖΕΛΑ, 6,49 – 7,46 – 7,47 – 7,48 – 7,49 – 7,50 
– 13,55

ΤΡΥΠΗ, 6,55 – 8,03 – 10,33 – 10,100 – 10,110 
– 12,47 – 15,18 – 15,34 – 16,20

ΤΡΥΠΗΣ όριο, 11,75 – 13,54
ΤΣΑΚΑΛΑΛΙ, 9,20
ΤΣΑΣΙ, 8,76 – 8,77
ΤΣΕΡΑΜΙΟ, 12,62
ΤΣΕΡΝΙΤΖΑ, 17,09
ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ (ΤΖΙΤΖΙΝΑ), 6,35 – 9,46 – 13,26
ΤΣΟΥΝΙ, 8,100 – 8,101

ΥΔΡΑ, 6,12 – 6,14 – 7,58 – 7,71 – 7,90 – 8,21 – 8,56 
– 10,85 – 16,09

ΦΑΡΙΔΟΣ, δήμος, 10,110 – 12,83 – 14,27

– 8,71 – 8,75 – 8,76 – 8,77 – 8,78 – 8,79 – 8,80 
– 8,81 – 8,82 – 8,83 – 8,84 – 8,85 – 8,86 – 8,87 
– 8,88 – 8,89 – 8,90 – 8,91 – 8,92 – 8,93 – 8,95 – 
8,96 – 8,98 – 8,99 – 8,100 – 8,101 – 8,102 – 8,103 
– 8,104 – 8,105 – 8,106 – 8,107 – 8,108 – 8,109 
– 8,110 – 8,111 – 8,112 – 8,113 – 8,114 – 8,119 
– 8,120 – 8,121 – 8,122 – 8,124 – 8,125 – 8,126 
– 9,01 – 9,04 – 9,05 – 9,06 – 9,08 – 9,09 – 9,10 
– 9,13 – 9,15 – 9,16 – 9,17 – 9,18 – 9,19 – 9,21 
– 9,24 – 9,25 – 9,27 – 9,28 – 9,29 – 9,31 – 9,32 
– 9,33 – 9,34 – 9,35 – 9,36 – 9,37 – 9,38 – 9,39 
– 9,41 – 9,42 – 9,44 – 9,45 – 9,46 – 9,52 – 9,53 
– 9,54 – 9,55 – 9,56 – 9,59 – 9,61 – 9,63 – 9,66 
– 9,68 – 9,69 – 9,70 – 9,72 – 9,73 – 9,74 – 9,79 
– 9,80 – 9,83 – 9,84 – 9,85 – 9,86 – 9,87 – 9,88 
– 10,01 – 10,05 – 10,06 – 10,10 – 10,11 – 10,13 
– 10,14 – 10,18 – 10,21 – 10,22 – 10,24 – 10,25 
– 10,26 – 10,28 – 10,30 – 10,34 – 10,35 – 10,36 
– 10,40 – 10,42 – 10,43 – 10,45 – 10,47 – 10,48 
– 10,50 – 10,51 – 10,52 – 10,54 – 10,56 – 10,57 
– 10,58 – 10,59 – 10,61 – 10,62 – 10,63 – 10,64 
– 10,65 – 10,67 – 10,68 – 10,69 – 10,71 – 10,73 
– 10,75 – 10,77 – 10,78 – 10,80 – 10,84 – 10,85 
– 10,87 – 10,88 – 10,89 – 10,91 – 10,93 – 10,95 
– 10,98 – 10,99 – 10,101 – 10,102 – 10,104 – 
10,105 – 10,106 – 10,109 – 11,02 – 11,04 – 11,05 
– 11,06 – 11,07 – 11,08 – 11,09 – 11,10 – 11,16 
– 11,17 – 11,18 – 11,19 – 11,20 – 11,23 – 11,24 
– 11,26 – 11,28 – 11,29 – 11,31 – 11,34 – 11,35 
– 11,37 – 11,38 – 11,41 – 11,43 – 11,44 – 11,46 
– 11,49 – 11,50 – 11,51 – 11,53 – 11,59 – 11,60 
– 11,66 – 11,67 – 11,69 – 11,71 – 11,72 – 11,76 
– 11,83 – 11,85 – 12,02 – 12,07 – 12,08 – 12,11 
– 12,16 – 12,17 – 12,22 – 12,23 – 12,30 – 12,31 
– 12,32 – 12,35 – 12,36 – 12,39 – 12,40 – 12,42 
– 12,43 – 12,44 – 12,45 – 12,47 – 12,48 – 12,49 
– 12,51 – 12,55 – 12,57 – 12,60 – 12,62 – 12,67 
– 12,68 – 12,72 – 12,73 – 12,74 – 12,75 – 12,76 
– 12,78 – 12,79 – 12,80 – 12,85 – 12,86 – 13,01 
– 13,04 – 13,08 – 13,11 – 13,12 – 13,20 – 13,23 
– 13,25 – 13,27 – 13,28 – 13,30 – 13,32 – 13,35 
– 13,36 – 13,39 – 13,40 – 13,42 – 13,43 – 13,44 
– 13,45 – 13,46 – 13,47 – 13,48 – 13,50 – 13,51 
– 13,53 – 13,54 – 13,55 – 13,58 – 13,59 – 13,60 
– 13,65 – 13,69 – 13,70 – 13,72 – 13,75 – 14,08 
– 14,11 – 14,16 – 14,18 – 14,21 – 14,23 – 14,24 
– 14,30 – 14,33 – 14,36 – 14,38 – 14,42 – 14,48 
– 15,03 – 15,06 – 15,08 – 15,09 – 15,12 – 15,14 
– 15,15 – 15,16 – 15,23 – 15,27 – 15,30 – 16,03 
– 16,04 – 16,18 – 16,19 – 16,20 – 16,21 – 16,27 
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ΦΕΛΛΙΑ, 14,23
ΦΙΛΙΣΙ, 8,83
ΦΛΟΚΑ, 8,108 – 8,109
ΦΟΙΝΙΚΙ, 8,40 – 8,74

ΧΑΣΑΠΑ, 6,30 – 8,57 – 8,59 – 11,28
ΧΡΥΣΑΦΑ, 6,06 – 6,27 – 6,29 – 6,33 – 6,34 – 6,40 – 

6,42 – 6,51 – 6,108 – 6,143 – 6,145 – 6,148 – 7,10 
– 7,37 – 7,42 – 7,53 – 8,45 – 8,83 – 8,112 – 9,21 
– 9,22 – 9,23 – 9,68 – 9,69 – 10,02 – 10,11 – 10,22 
– 10,24 – 10,110 – 11,81 – 12,12 – 12,33 – 12,36 
– 12,64 – 13,36

ΧΡΥΣΑΦΑΣ, δήμος, 13,08

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ  

κ.ά. γειτονικών περιοχών

Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γραμματεύς Δημογεροντίας Λακεδαίμονος
Θ.Κ. Φεγγαράς, 1833

Έπαρχος
Αθανάσιος Γκριάντης, 1825

Γενικός Γραμματέας Επαρχίας Λακεδαίμονος
Δημήτριος Λαμπρίδης, 1825

Νομάρχης Λακωνίας
Α. Μεταξάς, 1833
Ρήγας Παλαμήδης, 1834 
Π.Ν. Νέγκας, 1848
Ν. Μπούκουρης, 1848
Πρ. Παπαδημητρόπουλος, 1853
Κων. Δαρειώτης, 1855
Δ. Χαραλάμπης, 1858
Λ. Γκίκας, 1860
Π. Μοναστηριώτης, 1861
Π.Ν. Νέγκας, 1862
Α. Σακελλαρόπουλος, 1868

Γραμματεύς Νομάρχη
Μ. Οικονόμου, 1833
Ι. Ρουσσόπουλος, 1834

Δ/ντής Νομαρχίας
Ικέσιος Λάτρης, 1834
Γ.Δ. Οικονομίδης, 1835
Ικέσιος Λάτρης, 1837

Διοικητής Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας
Παναγιώτης Σούτσος, 1832 
Α. Πεταλάς, 1836 – 1837
Ν. Καρώρης, 1838
Γ. Λεβέντης, 1838 – 1840 

Ι.Γ. Λάτρης, 1840
Α. Οικονομίδης, 1842 – 1843
Παν. Ράγκος, 1844
Ι.Γ. Λάτρης, 1845

Γραμματεύς Διοικητηρίου Λακεδαίμονος και Μονεμ-
βασίας

Ι. Ρωσσόπουλος, 1832
[Ιω…] Σιγάλας, 1839 
Γ. Ροντόπουλος, 1839 (Νοέμβριος)

Δήμαρχος Σπάρτης
Εμμ. Μελετόπουλος, 1837, 1838, 1842 

2ος Δημαρχικός Πάρεδρος Σπάρτης
Θ. Ζερβέας, 1838 – 1839

Δημοτικός Ταμίας Σπάρτης
Σωτήρος Ευστρατίου, 1838 

Μηχανικός (διωρισμένος)
Αθανάσιος Πολιτόπουλος, 1838 

Δημόσιος κήρυξ
Αναγνώστης Πατρινάκος, 1843

Πραγματογνώμων
Φλόρος, 1838
Γεώργιος Παπανικολάκος, 1838
Θεόδωρος Μποΐνης, 1840, 1843 
Τζανέτος Χατζηπετράκος, 1840, 1843 

Επιστάτης ταχυδρομείου
Δ. Φωτεινός, 1837

Δήμαρχος Δήμου Καστορείου 
Α. Τζωρτζάκης, 1837 – 1838

Δήμαρχος Θεραπνών
Γ. Δηλμπεράκης, 1838 

Δήμαρχος Γυθείου
Γεώργιος Α. Γρηγοράκης, 1839
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ταγματάρχης Διοίκησης 11ης τετραρχίας
Μιχαήλ Γιατράκος, 1838

Μοίραρχος
Νικόλαος Πετιμεζάς, 1834

Υπομοίραρχος
Ν. Πανταζόπουλος, 1836
Δαλωνάς, 1837

Φροντιστής των στρατευμάτων Λακεδαίμονος
Παναγής Δεάγγελος, 1832

Αστυνόμος
Σπ. Βούρβαχης, 1831 – (1833)
Γ. Μανουσάκης, 1837 

Ενωμοτάρχης (Μυστρά)
Αθ. Θωμόπουλος, 1840 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γενικός έφορος Λακωνίας
Γεώργιος Σκαλίδης, 1833 – 1834
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, 1834 – 1836

Οικονομικός επίτροπος
Δεληγιάννης, 1837
Μ. Βαλέττας, 1838 – 1839 

Ταμίας Νομού Λακωνίας
Ι. Παπαρηγόπουλος, 1834 – 1835
Ν. Κορφιωτάκης, 1836 – 1838
Ι. Νικολαΐδης, 1839 – 1840
Ε.Π. Παυλάκος (;), 1841 – 1843

Ο επί της εισπράξεως των δικαιωμάτων κήρυκος
Πετραντωνάκης, 1838 

Δημόσιος επιστάτης
Καταμετρητής οίνου για φόρο
Ιω. Κοκκώνης, 1842  – 1843

Ενωμοτάρχης – χρέη εφόρου στο Μαραθονήσι
Δημήτρης Ταλ[γγίνης], 1838 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εισαγγελεύς
Κ. Φαρμακόπουλος, 1837
Μ. Χρυσανθακόπουλος, 1837 
Αθ. Σαρδέλης, 1843
Δημ. Γ. Αντωνόπουλος, 1845 

Αντιεισαγγελεύς
Ι.Δ. Αντωνόπουλος, 1837

Ανακριτής
Π. Δημητρακόπουλος, 1837 

Πρόεδρος Πρωτοδικείου
Μ. Οικονόμος, 1837 
Γ. Πραντούνας, 1839 
Α. Χριστόπουλος, 1843
Γ. Σκαλίδης, 1845

Δικαστές
Α. Χριστόπουλος, 1837 
Π. Δημητρακόπουλος, 1837 
Σταύρος Βαλσαμάκης, 1843,1845 
Αθανάσιος Κοτζόπουλος, 1843,1845 
Κ. Μαρούδης, 1842 – 1843
Ζαφείρης Ταγκόπουλος, 1843, 1845 
Βασίλης Πουλάκος, 1843, 1845 
Χρήστος Νικολαΐδης, 1845 
Αθαν. Κονδάκης, 1845 

Γραμματεύς Πρωτοδικείου
Χ.Β. Ροϊλός, 1837 
Γεώργιος Λάμπρου Ροϊλός, 1842 
Γεώργιος Αντωνιάδης, 1842, 1843
Θ. Σακελαριάδης, 1842, 1843
Εμμανουήλ Λεώπουλος, 1842, 1845

Υπογραμματεύς Πρωτοδικείου
Εμμανουήλ Λεώπουλος, 1837, 1843 

Δικαστικός κλητήρ των εν Σπάρτη Πρωτοδικών
Π. Κουτήρας, 1839 
Ιω. Ματαράς, 1839
Ιω. Χ. Τζερτόπουλος, 1839, 1842 
Φ. Κετροκόπης, 1842, 1843 
Νικόλαος Χ’’Κώνστας, 1843 
Ιωάννης Χ’’Τζερτόπουλος 1843 

Πρόεδρος Διοικητικού Δικαστηρίου
Γ. Λεβέντης, 1838 
Α. Οικονομίδης, 1842  – 1843 

Γραμματεύς Διοικητικού Δικαστηρίου
Ιω. Μουτζουρίδης, 1838, 1840 

Κλητήρ Διοικητικού Δικαστηρίου Σπάρτης
Ιω. Μανουσόπουλος, 1840

Ειρηνοδίκης
Α. Τζωρτζάκης, 1833 (τέλος) – 1834
Σταύρος Παρθενόπουλος, 1833, 1836 – 1843
Κ.Π. Γουλιμής, 1835 – 1836
Ν. Πηλάλας, 1844 

Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης 
Στ. Παρθενόπουλος, 1837, 1840, 1842
Ν. Πηλάλας, 1844 

Πάρεδρος και Υποθηκοφύλαξ
Δ. Μανουσάκης, 1839
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Υποθηκοφύλαξ
Στ. Παρθενόπουλος, 1843

Συμβολαιογραφών Πάρεδρος (α΄και β΄) Ειρηνοδικεί-
ου Σπάρτης

Παναγής Αλεξανδράκης, 1835 – 1836
Δημήτριος Χρυσικάκης, 1842
Δημήτριος Βαρουξόπουλος, 1843

Γραμματεύς Ειρηνοδικείου
Μ. Σκαλιστήρης, 1832
Μ. Άννινος, 1838 

Υπογραμματεύς Ειρηνοδικείου
Α.Σ. Παπαγιαννόπουλος, 1837

Κλητήρ Ειρηνοδικείου 
Ιωάννης Κρητικός, 1838
Ιωάννης Γεωργακόπουλος, 1842 
Α. Β(Μπ)αρουξόπουλος, 1842

Πάρεδρος (Ανώγεια)
Αναγνώστης Κουράκος, 1837

Δικηγόρος
Α. Βώβος, 1837 
Ν. Καλλισπέρης, 1837 
Ι. Ρουσσόπουλος, 1837, 1839 
Θ.Κ. Φεγγαράς, 1832 – 1835
Γ.Κ. Φεγγαράς, 1837, 1838, 1839
Ν.Β. Λεωνέλης, 1837, 1842 
Χρ. Π. Στεφανάκος, 1838 
Θεοφανόπουλος, 1841

Χρέη δικηγόρου - αντίκλητος
Σαράντος Καραμαλής, 1838, 1840 

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ Αγ. Σπυρίδωνος Τριτζέλας
Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός, 1832
Σακελάριος Παπαμπενιζέλος, 1832

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ιατρός Μυστρά
Χρήστος [Δαμούρης], 1832
Α. Άννας, 1833

Καφεπώλης Σπάρτης
Θεόδωρος Τριλιούρης, 1843

Καλαντζής
Σταύρος Θεοδωρόπουλος, 1836

Αλμπάνης (πεταλωτής)
Κυριακόπουλος Θεόδωρος, 1836

Β. ΝΑΥΠΛΙΑ

Δημογέροντες Ναυπλίας
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, 1834
Γ.Θ. Ορφανίδης, 1834

Γραμματεύς της Δημογεροντίας
Σ. Γιαννακόπουλος, 1832

Επί της Οικονομίας Επιτροπή
Γ. Σταύρος, 1832
Ι. Κοντουμάς, 1832
Α. Παπαδόπουλος, 1832

Επιτροπή φόρου ακινήτων στο Ναύπλιο
Γ. Βαλτινός, 1833, 1834
Χ. Μηλιάνης, 1834
Γ.Θ. Ορφανίδης, 1833, 1834

Ειρηνοδίκης Ναυπλίας
Δαβίδ Οικονομίδης, 1832

Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ναυπλίας
Μ. Σκαλιστήρης, 1832

Δικηγόροι Ναυπλίου
Α. Κυπαρίσης , 1839 
Κωνστ. Πίτζουλας, 1843 

Δημόσιος Τέκτων Ναυπλίου
Διονύσιος Κώππας, 1832
Στελ. Λάζενας, 1832

Γ. ΑΘΗΝΑ

Συμβολαιογράφος
Κωνστ. Πιτάρης (οδός Αιόλου), 1836, 1839

Δ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Διοικητής
Π. Μοναστηριώτης, 1843

Ε. ΠΕΡΡΑΙΑ (Βασσαράς - Βέροια - Μαυρίλα)

Δήμαρχος
Αρικόπουλος (;), 1836, 1838

ΣΤ. ΟΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΑ

Δήμαρχος
Αναγνώστης Κανελλόπουλος, 1837

Ζ. ΡΟΥΜΕΛΗ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ)

Έπαρχος
Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος, 1833
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Εικ. 7. Σημείωμα του Α. Ζαχαρόπουλου, 17.12.1838 (α/α 12,81).
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Εικ. 8. Δηλοποίηση περί ανανεωθέντων πωλητηρίων εθνικών κτημάτων παρά του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου (ΦΕΚ 37/19.9.1838).
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Εικ. 9. Γραμμάτιο του Α. Σαλβαρά, 8.11.1839 (α/α 13,69).




	ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΛΒΑΡΑ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. ΤΟΜΟΣ Β΄ (1832-1843). Από το Μυστρά στη Σπάρτη
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
	ΠΡΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1832-1843
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ κ.ά. γειτονικών περιοχών

	ΕΙΚΟΝΕΣ
	Εικ. 1. Μέλη της οικογενείας Σαλβαρά 
	Εικ. 2. Ομολογία δανείου Σ. Μαλτζινιώτη, 19.12.1838
	Εικ. 3. Ο Δημήτριος Κ. Σαλβαράς σε νεαρή ηλικία
	Εικ. 4. Σημείωμα Γ. Τζωρτζάκη, 6.11.1839
	Εικ. 5. Επισκεπτήρια από το Αρχείο Δ.Κ. Σαλβαρά.
	Εικ. 6. Δημοτολόγιο Δήμου Σπάρτης
	Εικ. 7. Σημείωμα του Α. Ζαχαρόπουλου, 17.12.1838
	Εικ. 8. Δηλοποίηση περί ανανεωθέντων πωλητηρίων εθνικών κτημάτωνπαρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ 37/19.9.1838)
	Εικ. 9. Γραμμάτιο του Α. Σαλβαρά, 8.11.1839 (α/α 13,69).





