
Τίτλος: ΡΟΪΛΟΥ, οικογένεια      

 

Κωδ.αναγν: αρ.comp. 337  

  

Ημερ. παραγ: 1815-1897   Μέγεθος: 1 φάκελος  

 

Πλαίσιο παραγωγής 

 

Παραγωγός (-οί):  

 

Βιογραφικό σημείωμα: 

 Οι Ροϊλοί ήταν οκογένεια αγωνιστών απο τη Στεμνίτσα της Αρκαδίας. Ο Γεώργιος Χ.Ροϊλός 

(1796;-1886) ήταν αντισυνταγματάρχης της Φάλαγγας. Ως οπλαρχηγός του  Θ.Κολοκοτρώνη, 

πολέμησε στις μάχες του Βαλτετσίου, Τριπόλεως, Δερβενακίων, Τρικόρφων κ.ά. Μετά την 

Επανάσταση του ανατέθηκαν αποστολές καταδίωξης ληστών, διετέλεσε πάρεδρος του 

Ειρηνοδικείου και υπηρέτησε ως δασονόμος  Περαχώρας. Αδέλφια του ήσαν οι Νικόλαος 

(έπεσε μαχόμενος με τον θείο του Κωνσταντίνο Ροϊλο στη μάχη του Δραγατσανίου), 

Δημήτριος (λοχαγός της Φάλαγγας που πέθανε το 1866) και Αργύριος. Ο Βασίλειος Ροϊλός, 

ταγματάρχης της Φάλαγγας, διετέλεσε δήμαρχος Στεμνίτσας, ο δε Αναγνώστης Ροϊλός, 

ειρηνοδίκης Καρύταινας. 

 

Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: Αγορά. 

 

Περιεχόμενο 

 

Παρουσίαση περιεχομένου:  

Επιστολές, ανακοινώσεις, πιστοποιητικά, διαταγές των Ι.Κολοκοτρώνη, Δ.Πλαπούτα, 

Ν.Σταματελόπουλου, Μ.Δεληγεώργη, Κ.Δεληγιάννη, υπουργείου Οικονομικών που αφορούν 

τη ενέργειες του Γεωργίου Ροϊλού στην καταδίωξη της ληστείας και την υπηρεσία του ως 

δασονόμου καθώς και μερικά έγγραφα σχετικά με άλλα μέλη της οικογένειας. 

Περιλαμβάνονται επίσης ποικίλα  δικαιοπρακτικά έγγραφα και επιστολές της περιόδου της 

Επανάστασης  καθώς και μετεπαναστατικά. 

Βλέπε αναλυτική περιγραφή. 

 

Σύστημα ταξινόμησης:  

 

Συμπληρωματικές πηγές 

 

Ε.Λ.Ι.Α.: αρχείο οικογένειας Δεληγεώργη (φάκελος  Μήτρου Δεληγεώργη), Στεμνίτσα 

(Συλλογή Σταμίρη).  

Άλλoι φορείς: αρχεία οικογένειας Δεληγιάννη (Εταιρία Φίλων του Λαού). 

 

Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις: 

 

Θεματολογία 

 

Θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ 

 



 

Φάκελος 1  Αρχείο οικογένειας Ροϊλού  (1815-1897) 

 

1.1 “Διάφορα έγγραφα οικογενειακά και επιστολαί” (1822-1897) 

-Διάφορα έγγραφα (επιστολές, ανακοινώσεις, πιστοποιητικά, διαταγές) 

των: Ιωάννη Κολοκοτρώνη, Δημητρίου Πλαπούτα,  Νικήτα 

Σταματελόπουλου, Δημητρίου (Μήτρου) Δεληγεώργη, κατοίκων 

Στεμνίτσας, διοικητών Καρύταινας και Φαναρίου και του υπουργείου 

Οικονομικών σχετικά με τη δράση του Γεωργίου Ροϊλού στην καταδίωξη 

της ληστείας, το βαθμό του στη Φάλαγγα και την υπηρεσία του ως 

δασονόμου Περαχώρας κ.ά. 

-Επιστολές (4) Κανέλλου Δεληγιάννη προς Γεώργιο Ροϊλό (1829-1831). 

-Θάνατος Γ.Ροϊλού: βιογραφικό σημείωμα, επικήδειος λόγος, 

συλλυπητήρια επιστολή εξαδέλφου Κ.Δ.Ροϊλού (1886). 

-Έγγραφα (πιστοποιητικά, επιστολές) σχετικά με τους Αναγνώστη Ροϊλό, 

Ηλία Β.Ροϊλό, Κόλια και Ιωάννη Γεωργίου Ροϊλό και Κωνσταντίνο 

Δ.Ροϊλό (1822-1897).  

 

    1.2“Αρχείον παλαιών εγγράφων οικογενείας”. Δικαιοπρακτικά      

έγγραφα και επιστολές (1815-1858) 

 -Ομολογία πωλήσεως χωραφιού Δημητρίου Ανδρούτζου (1815,1819), 

κληρονομία Γιάννη Μιτάτου (1820), προικοσύμφωνο Ελένης 

Μυτιληναίου (Ιθάκη 1823), δανειακή ομολογία Επιτροπής Χίων προς 

Ιωάννη Πίσσα (1827), πωλητήριο χωραφιού Εμ.Στάη στη Μήλο (1829), 

αγορά και πληρωμή γαιών Μπέη Μούστου από τον Σπ.Ψωμάκη στο 

Μεσολόγγι (1838-1840), πωλητήριο οικίας και δανειακό συμβόλαιο 

μεταξύ Δημητρίου Ρούνιου και Ιωάννη και Ηλία Αλεξανδρόπουλου 

(1841), διαθήκη Χρυσάφης και Αντωνίτσας Δ.Ρούνιου -κτηματική 

διαφορά Π.Ρούνιου και Γιαννάκη Παλαμήδη (1832-1858). Επίσης 

προξενικά έγγραφα (δύο πληρεξούσια στα αγγλικά για τους εκτελεστές 

της διαθήκης του Thomas Gordon, μία επιστολή του έλληνα προξένου στη 

Μασσαλία προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ιωάννη Τομαρά). 

-Επιστολή Θεόδωρου (;) προς Π.Λαλόπουλο και Λάμπρο Ρ(…) (1822), 

επιστολή Δ.Πλαπούτα προς προκρίτους χωρίων (1825), επιστολές 

Εκτελεστικού, Γ.Κουντουριώτη, Σπ.Τρικούπη, Π.Μαυρομιχάλη προς 

Μιχαήλ Σεβαστό στη Ζάκυνθο (1825) και επιστολή Κ.Δεληγιάννη, 

Δ.Πλαπούτα, Ν.Μπούκουρη, Γ.Αντωνίου στην οποία εκτίθεται η θέση 

τους για την ανάγκη αποπομπής των ξένων και της σύστασης Βουλής και 

Γερουσίας (1844). 

 

1.3 “Διάφορα” (1855-1894) 

-Διάφορα έγγραφα σχετικά με τον δικηγόρο Χρήστο Ζώτο, τον Μιχαήλ 

Καντζηλαριώτη Ζωγράφο και μερικά  (φθαρμένα) φύλλα εφημερίδων. 

 

 

 


