ΣΑ ΑΜΙΑΚΑ ΚΑΣΑΣΙΥΑ ΣΟΤ 1821
ΚΑΙ ΣΑ ΠΛΟΙΑ «ΠΡΟ ΦΤΛΑΞΙΝ ΣΗ ΠΑΣΡΙΓΟ»
Μηα από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πεγέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 είλαη ηα θαηάζηηρα
ινγαξηαζκώλ, γηαηί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο όρη κόλν γηα ηελ νηθνλνκηθή, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή
θαη πνιηηηθή δσή. Κώδηθεο θαη θαηάζηηρα ινγαξηαζκώλ ηεξήζεθαλ ή «θαηαζηξώζεθαλ», θαηά
ηελ έθθξαζε ηεο επνρήο, πνιιά ζηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο. Όκσο δελ έρνπλ όια δηαζσζεί.
Όπσο έρεη δείμεη ε κέρξη ηώξα έξεπλα θαηάζηηρα ινγαξηαζκώλ ηεξνύζαλ νη θνηλόηεηεο ησλ
ρσξηώλ, νη πξόθξηηνη (ή έθνξνη) νη γεληθνί έθνξνη, νη επαξρηαθνί δεκνγέξνληεο, θαη άιινη. Πάλσ
απ’ όια όκσο ηεξνύληαλ νη γεληθνί ινγαξηαζκνί ηνπ Κνηλνύ ηεο άκνπ ζηνλ «Κνηλό Κώδηθα»
όπσο ιεγόηαλ. Να ζεκεησζεί όηη ε έλλνηα ηνπ Γεληθνύ Σακείνπ αθνξνύζε ηηο θαηαά ηόπνπο
δηνηθήζεηο ρσξίο λα έρεη νξγαλσζεί κηα θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ πνπ ήηαλ
αλαγθαίνη γηα ηελ επαλάζηαζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ απειεπζεξσκέλσλ πεξηνρώλ ηνπιάρηζηνλ ηα
πξώηα ρξόληα.
ην πξόζθαην ζπλέδξην κε ζέκα «1821, άκνο θαη Δπαλάζηαζε», παξνπζηάζηεθαλ
αλαθνηλώζεηο ζηεξηγκέλεο ζε ηέηνηα θαηάζηηρα, ζηνλ Κνηλό Κώδηθα (1823-1834) πνπ έρεη
δηαζσζεί ζην αξρείν ηνπ αθαδεκατθνύ θ. Μηραήι αθειιαξίνπ απνγόλνπ ηνπ Λνγνζέηε
Λπθνύξγνπ, θαη ζηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε ε Λνγηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 1832, ε νπνία εμέηαζε
όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Κνηλνύ ηεο άκνπ από ην 1820 κέρξη ην 1831. Αλαθέξζεθαλ
επίζεο έλαο Λνγαξηαζκόο ηνπ 1821 πνπ βξίζθεηαη ζηα ΓΑΚ άκνπ, έλαο άιινο θώδηθαο
ινγαξηαζκώλ ηνπ 1823 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ιζηνξηθή Δζλνινγηθή Δηαηξεία ζηελ Αζήλα, έλαο
Λνγαξηαζκόο ηνπ Μαξαζνθάκπνπ, ελώ ζα ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ δελ έρνπλ εληνπηζζεί,
δεδνκέλνπ όηη ζην ζπλέδξην έκεηλαλ πεξηνρέο πεγώλ αλεμεξεύλεηεο αθόκε. Έγηλε επίζεο ιόγνο
θαη γηα ηνλ πξν ηνπ 1821 θώδηθα (1814-1820) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Λνγηζηηθή Δπηηξνπή αιιά
ζήκεξα ιαλζάλεη. Ίζσο θάπνπ λα εληνπηζζεί θαη απηό ην ηεθκήξην.
Από ηνλ Κνηλό Κώδηθα είρε αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη ν Δπ. ηακαηηάδεο όηαλ έγξαθε ηα
Σαμιακά ηνπ. Μόλν πνπ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία παξαζέηεη ηα εληάζζεη ζην θεθάιαην
όπνπ εμεγεί ηα αίηηα ηεο απνηπρίαο ηεο εθζηξαηείαο ζηε Χίν. Δθεί δειώλεη πνηα πνζά πξόζθεξε
ε άκνο ζην εζληθό ηακείν θαη ζηνλ ειιεληθό ζηόιν, ελ αληηζέζεη πξνο ηε Χίν, ε νπνία, θαηά
ηνλ ηακαηηάδε, αλ θαη πινπζηόηεξε πξνζέθεξε πνιύ ιηγόηεξα θαη δελ ελίζρπζε ηνλ Αγώλα.
Όια ηα επηβαξπληηθά ν ηζηνξηθόο καο ηα απνδίδεη ζηνπο Χηώηεο αζσώλνληαο ηνπο ακηώηεο. Να
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ζεκεησζεί όηη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Χίνπ ππήξμαλ πάξα πνιιέο αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζε
Χηώηεο θαη ακηώηεο ηζηνξηθνύο νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ηα γεγνλόηα ή ηα αλέιπζαλ
κεξνιεπηώληαο ν θαζείο γηα ράξε ηνπ ηδηαίηεξνπ ρώξνπ ηνπ. Καη ζε όπνηα άιια ζεκεία ηεο
Ιζηνξίαο ηνπ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ην θάλεη γηα λα ηνλίζεη ηε κεγάιε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε πνπ έδσζε ε άκνο ζην εζληθό ηακείν θαη ζηνλ ζηόιν. Η ρξήζε νηθνλνκηθώλ
πιεξνθνξηώλ από ηνλ ηακαηηάδε είρε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν: λα απνδείμεη ηελ εζληθή πξνζθνξά
ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ ν νπνίνο αλ θαη ζπζηάζηεθε δελ αληακείθζεθε αλάινγα, ν αγώλαο ηνπ δελ
δηθαηώζεθε νύηε είρε ηελ πξέπνπζα ή ηνπιάρηζηνλ ηελ αλάινγε ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε
από ην εζληθό θέληξν.
Καη νη δπν ακηώηεο ηζηνξηθνί ηνπ 19νπ αηώλα Δπακεηλώλδαο θαη Νηθόιανο ηακαηηάδεο δελ
έδσζαλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο πεγέο πνπ αθνξνύζαλ ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο άκνπ, ελώ
δηέζσζαλ θαη πξόβαιαλ άιιεο πεγέο πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά
γεγνλόηα. Απηή ήηαλ άιισζηε ε θπξίαξρε ζηάζε θαη επηινγή ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ αηώλα
ηνπο. Αθόκα θαη κεηαγελέζηεξνη από απηνύο ηζηνξηθνί ηνπ 20νύ αηώλα θάλνπλ δηαρσξηζκνύο
ζηηο πεγέο δηαθξίλνληαο θιάδνπο ηζηνξίαο γηα λα ηηο εληάμνπλ. ηηο κέξεο καο όκσο έρεη γίλεη
θνηλά απνδεθηό πσο νη δηάθνξνη ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ είλαη αιιειέλδεηνη κεηαμύ ηνπο
θαη επεξεάδεη ν έλαο ηνλ άιιν. Οη νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο, αλάγθεο, επηινγέο θαη
δξαζηεξηόηεηεο, ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο πνιηηηθέο
απνθάζεηο, ηηο ηδέεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη αληίζηξνθα. Δπνκέλσο, κειέηε ηνπ ηζηνξηθνύ
παξειζόληνο είλαη κειέηε κηαο πνιύπινθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Όζν πεξηζζόηεξεο πεγέο
δηαζέηνπκε, ηόζν θαιύηεξα κπνξνύκε λα ηελ πξνζεγγίζνπκε απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Οη πην αμηόπηζηεο πεγέο είλαη εθείλεο πνπ δελ είραλ θάπνηα ζθνπηκόηεηα γηα λα πξνβάινπλ ην
παξόλ ηνπο ζην κέιινλ, αιιά εμππεξεηνύζαλ θάπνηα θαζεκεξηλή αλάγθε, όπσο ε νηθνδόκεζε
ελόο ζπηηηνύ, κηαο εθθιεζίαο, ελόο θάζηξνπ, ελόο κύινπ, ε θαηαζθεπή ελόο δξόκνπ ή ελόο
ιηκαληνύ δξαζηεξηόηεηεο δειαδή πνπ έγηλαλ γηα λα θαιύςνπλ αλάγθεο ηεο δσήο. Σα θηίζκαηα
θαη ηα αληηθείκελα πνπ καο έξρνληαη από ην παξειζόλ είλαη πεγέο ηζηνξίαο. Σν ίδην θαη ηα
έγγξαθα. Μόλν πνπ ζε πνιιέο γξαπηέο πεγέο ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο ηνπ
ζπληάθηε, θαη γη’ απηό είλαη απαξαίηεηε ε θξηηηθή ηνπο, ε δηαζηαύξσζή ηνπο κε άιιεο, ν
έιεγρνο ηεο αιήζεηαο ηνπο, ώζηε λα κελ νδεγείηαη θαλείο ζε απόιπηα θαη απζαίξεηα
ζπκπεξάζκαηα.
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Σα θαηάζηηρα ινγαξηαζκώλ εκπεξηέρνπλ ιηγόηεξα κεηνλεθηήκαηα απηνύ ηνπ είδνπο· θαη ηνύην
δηόηη ζπληάρζεθαλ γηα λα θαιύςνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. Δθηόο από ινγαξηαζκνύο θαη
άιια αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ πνιινί ζπλήζηζαλ από πξνθαηάιεςε λα αληηπαζνύλ
πεξηιακβάλνπλ πνιιέο άιιεο ρξήζηκεο επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επνρή πνπ ζπληάρζεθαλ.
Σν παιαηόηεξν θαηάζηηρν γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 21 πνπ δηαζέηνπκε ζηα Αξρεία ηεο άκνπ
είλαη έλα «πηζηό» αληίγξαθν θαηαζηίρνπ από ην Μάην κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 1821. Φέξεη ηνλ
ηίηιν: «Ίζνλ απαξάιιαθηνλ ηνπ Καηαζηίρνπ, δηά ηα όζα έμνδα εθάκακελ εηο θαξάβηα θαη ινηπά
από ηα 1821 καΐνπ 12 κέρξη 7βξ(ίνπ) 14»1 Η ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιύπηεη ην ζπγθεθξηκέλν
θαηάζηηρν δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ην επηέκβξην ηνπ 18212, είρε ζπγθιεζεί Γεληθή
πλέιεπζε ( ζύλνδνο επηζεσξίαο) γηα λα ειέγμεη ηνπο κέρξη ηόηε ινγαξηαζκνύο ηνπ θνηλνύ ηεο
άκνπ.
Σν θαηάζηηρν απηό δίλεη έκθαζε ζηα έμνδα ησλ ζακηαθώλ πινίσλ πνπ πεξηπνινύζαλ «δηά
θύιαμηλ ηεο Παηξίδνο» ζην κπνπγάδη. Καηαγξάθνληαη ηα εθόδηα, νη «θνπκπάληεο» θαη νη κηζζνί
ησλ πινίσλ θαζώο θαη ηα νλόκαηά ηνπο, ηα νπνία ήηαλ ηα αθόινπζα. 1. «Ππζαγόξαο» ηνπ
Παλαγή Βαιζάκνπ. 2. «Αξίζηαξρνο» ηνπ Θεόδσξνπ Φώθνπ.3 4. «Φσηώ» γαιηόηα ηνπ θαπεηά
Αιεμαλδξή θξνπηδή. 5. γαιηόηα ηνπ θαπεηάλ Νηθόια Καινύ, 6. καξηίγνο ηνπ θαπεηάλ
Μαλνιάθε Χαηδεγεώξγνπ. 7. καξηίγνο ηνπ θαπεηάλ Αληξέα Παπατσάλλνπ (απηό δηά πξνζηαγήο
ηνπ Λνγνζέηε) 8. Καΐθη ηνπ Νηθόια Καιπβηώηε, 9. θαξάβη ηνπ Γξεγόξε Νήηε, 10 Γνιέηα
πδξαίηθε ηνπ θαπεηάλ Γεώξγε Σξαρειάθε . ην απηό θαηάζηηρν αλαθέξνληαη θαη άιινη
πινίαξρνη όπσο νη Αληώλεο Ραθάο, Γεκήηξεο Αλδξέα θιηάο πεηζηώηεο, Αζαλάζεο Βεηόξηνο
πεηζηώηεο, Μηθέιεο Φσθάο. Απηά ηα πινία δελ ήηαλ ηθαλά λα ππεξαζπίζνπλ ηελ παηξίδα από
κηα ηνπξθηθή επίζεζε ζαλ απηή πνπ έγηλε ηνλ Ινύιην 1821, αιιά είραλ απνζηνιή λα πεξηπνινύλ
θαη λα ελεκεξώλνπλ ηε δηνίθεζε γηα λα πάξεη ηα θαηάιιεια ακπληηθά κέηξα.
Σα πεξηπνινύληα πινία, ινηπόλ, εληάζζνληαλ ζην εμ αξρήο ζρέδην άκπλαο ηνπ λεζηνύ θαη
έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, πνπ είρε επηλνήζεη ν Λνγνζέηεο Λπθνύξγνο θαη ε Κνηλή Καγθειαξία.
Πινία, βαξδηάλνη ζε παξάθηηα επηιεγκέλα θπιάθηα θαη νπηηθόο ηειέγξαθνο κε θξπθησξίεο από
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ΓΑΚ άκνπ, θάθ. Γ3, έγγξ. 1.
Μεηά ηελ επλντθή έθβαζε γηα ηε άκν ηεο πξώηεο κεγάιεο ηνπξθηθήο επίζεζεο (Πόιεκνο ηνπ Καξαιή, Ινύιηνο
1821, κε ηε κάρε ζηνλ Κάβν Φνληά)
3
Σν 1832 ν θαπεηάλ Θ. Φώθνο δήηεζε απνδεκίσζε γηα ην πινίν ηνπ απηό πνπ αηρκαισηίζζεθε από ηνλ ηνπξθηθό
ζηόιν. ηα πξαθηηθά ηεο Λνγηζηηθήο Δπηηξνπήο θαηαγξάθεηαη ε ελδηαθέξνπζα αιιά δξακαηηθή κηθξντζηνξία ηνπ
πινίνπ.
2

3

ηελ θνξπθή ηνπ Κέξθε κέρξη ηε Χώξα ήηαλ ην δίθηπν πιεξνθόξεζεο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη
θάπνηνη νκνγελείο θαηάζθνπνη ζε άιια απνκαθξπζκέλα κέξε .
ην θαηάζηηρν θαηαγξάθνληαη θαη ηα έμνδα ηεο ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ Λνγνζέηε
Λπθνύξγνπ θαη εθείλα ηνπ πνιέκνπ. Μπνξεί θαλείο λα δηαπηζηώζεη ηη ρξεηάζηεθε ή άκνο ηνλ
θαηξό ηνπ πνιέκνπ θαη πόζα έδσζε ζηνλ ειιεληθό ζηόιν πνπ έζπεπζε πξνο βνήζεηα.
Όζα εμνδεύζακελ δηά ηνλ γηνβεξηδηιέ δη’ νξδηλίαο ηνπ άξρωλ ινγνζέηνπ
Όζα εμνδεύζεζαλ κε ρέξη ηνπ ληθνιάθε Καξαγηαλλάθε εηο
κεξνθάκαηα θαη ινηπά
Όκνηα κε ρέξη καλόιε ζνθνύιε εηο αγώγηα θαη βαξέιηα
2 ½ θηξ. ςσκί από θνύξλνπο

231

26

72

20

100

Καη δηά ξαθηά θξαζά καγεξέκαηα ηνπο εζηείιακελ

50
Γξ.

454

6

912

20

Σα όζα εζηείιακελ εηο ηελ Κνηλήλ Καληδειαξίαλ
38 νθ. κπαξνύηη ………………….. α[λά] γξ. 14 ½

γξ.

140 νθ. ζίδεξνλ από Ισ. ρ(αηδή) Κσλ(ζηαληή) 38
99 νθ. όκνηνλ από αλεγλώζηε θζηαξνγηάλλε
70 νθ. κνιύβη από γηαλλάθε παπ(ά) ραηδή

541
133
81
157:20

Όζα εδώζακελ εηο ηα ειιεληθά θαξάβηα όηαλ ήιζνλ εηο βνήζεηαλ ηεο Παηξίδνο
240 νθ. ξαθί από καγαδί Ισ. ρ(αηδή) Κσλζηαληίλνπ .. γξ.
19 βόδηα από δηαθόξνπο α[λα] γξ. 65
6 αξληά ξεγάιν ησλ λαπάξρσλ :14 …….

260
1235
84

36 κνπλνύρηα από δηαθόξνπο :21

756

20 γνκ. θξαζί …………….. 20

400

4

2735
Όζα εμνδεύζακελ εηο ηα ζηξαηεύκαηα όηαλ ήιζελ ν ερζξηθόο ζηόινο
25 θνηιά ζηηάξη από δεκήηξε ζνθνύιε δηά ςσκί …. Γξ.

350

10 θνηιά από αγία δώλε εηο ςσκηά

112

46 …. Από δεκήηξε ζπαλόλ ….

437

50 … θξηζάξη από γεσξγάθε πνιίηε

237:20

50 δεκπίιηα ξύδη από γξηκάιδε θαη εκνηξάζζε εηο όια ηα
ζηξαηεύκαηα ……………………………….
132 νθ. κνιύβη από ζπεηδηώηε δηά κπάιεο

2000
297

3433

20

Γξ.

7535

6

Όζα εμνδεύζακελ εηο ηα 2 θαξάβηα νπνύ δηά πξνζηαγήο ηνπ άξρνλ ινγνζέηνπ εζηείιακελ εηο ην
κέξνο ηνπ Κνπζαληαζίνπ δηά λα ξίμνπλ κεξηθέο θαλνληέο δηά λα θνβίζνπλ ηνπο εθεί ερζξνύο:
ηελ γνπιέηα πδξέηθε θαη Κ. γεώξγε ηξαρειάθε
3 ζθαθηά από κήηξν ραζάπε …………………….. γξ

60

6 γνκξ. θξαζί από ρ(αηδή) γεώξγε θνξηέζε

180
Γξ.

240

Όζα εμνδεύζακελ εηο ηελ θεξγάδα ηελ θξαληέδηθε
2 γνκξ. θξαζί από Κσλζηαληή δηαθό Ηιία ……… γξ.

60

4 αξληά από ραζάπεδεο

60

Δηο ιεκόληα θαη ζαιαηηθά

13:20
133

20

5

Όζα εμνδεύζακελ εηο ηνλ εξρνκόλ ινγνζέηνπ θαη εζύζηεζελ ηεο ρηιηαξρίεο δηά ηελ επηαμίαλ
ηεο Παηξίδνο
Δηο θαγηά, θξαζόπηνηα θαη δηά όζα άιια ιηαλά έμνδα εηο όινπο
ηνπο ζηξαηηώηαο θαη αμησκαηηθνύο έθεξελ καδί ηνπ

Γξ.

635

13

1008

33

Από ην ζύλνιν ηνπ θαηαζηίρνπ παξαζέηνπκε κόλνλ ηα όζα ρξεηάζηεθε ην θαξάβη ηνπ θαπεηάλ
Παλαγή Βαιζάκνπ, σο πην αληηπξνζσπεπηηθό ώζηε λα ζρεκαηηζζεί κηα εηθόλα ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο θαη ησλ αλαγθώλ ελόο πινίνπ ηεο πεξηπνιίαο από εθείλα πνπ, ελώ πξόζθεξαλ
ζηελ Παηξίδα θαη ηε δηάζσζή ηεο, έρνπλ κείλεη άγλσζηα ζηε ιήζε ηεο Ιζηνξίαο
1821, καΐνπ 12 Βαζύ
Ιδνύ ζεκεηνύκελ ηα όζα έμνδα εθάκακελ εηο θνπκπάληεο θαη πάγεο εηο ην θαξάβη ηνπ Κ. Παλαγή
Βάιζακνπ, νλνκαδόκελνλ Ππζαγόξαο, ην νπνίνλ εβγάιακελ εηο ην κπνπγάδη κε θνηλήλ γλώκελ
πξνο θύιαμηλ ηεο Παηξίδνο θαη άιια όκνηα παξηίδα σο αθνινύζσο.
Κξαζί από καλόιε Καξπάζηνπ γκξ4 9 ½ [πξνο] γξ. 20 ………. Γξ.

190

Κξέαο από κνλαζηήξη ………………… νθ. 122 ½ [πξνο] -: 20 5

61

10

Σπξί από γεξν Γήκνπ……………….. … νθ. 90 [πξνο] : 29

65

10

6

30

323

10

Ιδνύ θξέαο από Γεώξγην θξεηηθό ….. 47 [πξνο] -: 24

28

8

Διηέο …………………………….. …. 20 ……………………

15

Δηο 20 λεξνβάξεια από αιεμαλδξή βνπηδά

70

Δηο αγώγηα θξαζίνπ θαη θξεάηνπ
19
23

Ραθί από ηαβέξλα Ισ. Χαηδή Κσλζηαληίλνπ νθ. 110
Χαςά από αιεμαλδξή ζνθνύιε ……. …… 2
30

4
5

Όζα εηο ιηαλά έμνδα ησλ αλζξώπσλ …………………………….

110
1

30

12

20

548

8

Γκξ=γνκάξηα
20 παξάδεο = ½ γξνζίνπ

6

31

Όζα εηο ηνλ ζίκν καξκαξά δηά κπάιεο εδνύιεςελ …………
Κξέαο από αζηιάλε ραζάπε νθ. 119 [πξνο] 24 ….

20
68:36

Ψσκί παμηκάδη θηξ 12 …. [πξνο] 40

480

Λάδη από ηνλ θξεηηθό …………. ….. νθ. 26

61:20

Ρύδη από ατβαιηώηε ………………….. 74

43:16

Σπξί από Κσζηαληή δακπνύλε ……….. 96

21:24

Κξέαο από ζίκν θαη γεσξγηό ……. ….. 107

58:8

Κξαζί από αληξηά παπα βαζίιε ……

66

66

160 ………… γξ
32 ….

60

Καξθηά από γηαλληό ζηακαηηάδε …..

8

22

Ξύια από αιεμαλδξή Κνπηδώλ ………… 110

32

15 όκνηα ησλ Καιαθάησλ

75

θνηλί από Καβεηδηδάθε …………. 118

206:20

Δπηθέξνκελ ηελ θάησζελ ζνύκα …………….. ……. …. Γξ.
γξ.

445
1921

12

1921

12

723

36

96

39

32:16

Βόιηα από καλόιε ζνθνύιε …………. 18

54

Μπαξνύηη από ηνλ ίδηνλ ……… 38

551

Έλα βόδη κε ρέξη Καβεηδηδάθε

85

20 βειόλεο παληώλ από ηνλ ίδηνλ ……………….
Πίζα από Αιεμαλδξή Κνπληδά … 88 …………..

8

5:20

8 κεξνθάκαηα καξαγθώλ δηά ην παξαπέην

νθ. 54

285

44

Άιηκα από αιεμαλδξή Κνπηδώλε ….

Δηο ξύδη από ατβαιηώηε

36

96

Διηέο ………………… ………….. …….. 24
Κξαζί από ηαβέξλα Ισ. Χ’’ Κσλζη. …..

642

1:20
γξ.

24

Κξαζί θαη ραςά από ηνλ ίδηνλ ………………… …..

12:20

Σπξί από ζηαπηηλόλ καζηξν ζηακάηε …: 34

36:19

Δηο ηνλ ζίκν καξκαξά δηά όκνηεο κπάιεο
Δηο γαλσηηθά κπαθηξηθώλ θαξαβίνπ
Δηο θαγί αλζξώπσλ κε ρέξη καλόιε ζνθνύιε ………… γξ.
Δηο αγώγηα ςσκίνπ εηο κπνπγάδη κε ρέξη ηδίνπ …….
ίδεξνλ από Ισ. Χαηδή Κσλζηαληίλνπ νθ. 128….. …… …

20
4
13
5
128

7

Μηζή νθά θαβέ από ηνλ ίδηνλ …………… ………….. …

4

Μηζή δάραξε από ηνλ ίδηνλ

2

50 θόιιεο ραξηί από ηνλ ίδηνλ …. …………. ……. …..
Φειό από Ισ. ζηακαηηάδε δηά ην παξαπέην νθ. 4 …… γξ.

154

20

2:20
6

Ραπηηθά δηά ηελ παληηέξα εηο γεσξγάθε ξάπηε …….

25

Σδόρα από ραηδή ληθνιάθε θξεηηθό

11

6 θεθάιηα ηπξί από πνπξγηώηε νθ. 30 ………….

33

Γηά θαξθηά θαη κπάιεο εηο καζηξν κηράιε Σηκεξηδή

24

99

Όζα εηο ηνλ καζηξν ληθόια δαθύλζην δηά ζίδεξα θαλνλίσλ,
ζθάξα ηδαθηνύ θαη ινηπά ηνπ θαξαβίνπ ….. γξ.

75

Όζα εηο ηνλ γηαλλάθε Π(απά) Χ(αηδή) δηά ζαλίδηα θαξθηά θαηξά
θαη ινηπά δηά ην παξαπέην ……………….

438

4

3433

21

363: 4

Γηά 70 άλζξσπνη εδνύιεςαλ δύν κήλαο [αλά] γξ. 20 ηνλ κήλα
……………………………………….. …………
Γηά θεξάζκαηα θαη ιηαλά έμνδα εηο απηνύο

2800
50

2850
6283

21

Παξόκνηεο θαηαρσξίζεηο ππάξρνπλ θαη γηα ηα άιια πινία, γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνύιεςαλ ζ’
απηά θαη γηα ηα έμνδά ηνπο ζηελ δηάξθεηα ησλ πξώησλ κελώλ ηεο ειεπζεξίαο. ην ηέινο
ζεκεηώλνληαη θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 1821.
Με ηε κειέηε ησλ θαηαζηίρσλ ην ηζηνξηθό παξειζόλ θαη ηα δξώληα πξόζσπα ηεο Ιζηνξίαο
απνθηνύλ ζάξθα θαη νζηά, ν δε ζεκεξηλόο αλαγλώζηεο ηεο Ιζηνξίαο κπνξεί λα αληηιεθζεί πην
εύθνια ηελ εηθόλα κηαο επνρήο θαη ην άξσκά ηεο κέζα από ηηο θαζεκεξηλέο θαη αλαγλσξίζηκεο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ ηεο.
Χ. Λάλδξνο, πξώελ πξντζηάκελνο ΓΑΚ Αξρείσλ Ννκνύ άκνπ
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