
Τίτλος: ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΜΙΡΗ)       Κωδ.αναγν: Α.Ε. 37/98  

  

Ημερ. παραγ: 1702-1952 Μέγεθος: 2 φάκελοι  

 

Πλαίσιο παραγωγής 

 

Παραγωγός (-οί): Συλλογή εγγράφων Γεωργίου Α. Σταμίρη. 

 

Βιογραφικό σημείωμα: 

 Ο Γεώργιος Ανάργυρου Σταμίρης γεννήθηκε το 1914 στην κοινότητα Υψούντος του νομού 

Αρκαδίας. Το επίθετο Σταμίρης συναντάται στα μητρώα αρρένων της συγκεκριμένης 

κοινότητας αλλά και στους εκλογικούς καταλόγους της Ζακύνθου, όπου κλάδος της 

οικογένειας φαίνεται να είχε εγκατασταθεί. Πέθανε μετά το 1990 (;). 

 

Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης:  

Τα τεκμήρια (πρωτότυπα και φωτογραφίες πρωτοτύπων) που συγκεντρώθηκαν (με αγορές ή 

δωρεές ή άλλο τρόπο) στη συλλογή  Σταμίρη έχουν διαφορετικές προελεύσεις. Πολλά από 

αυτά προέρχονται από τα κοινοτικά αρχεία της Στεμνίτσας και της Υψούντος, από το δήμο 

Τρικολώνων και απο ιδιώτες. Η διαπίστωση όμως αυτή δεν φωτίζει περισσότερο τον τρόπο 

συγκρότησης της συλλογής που επικεντρώνεται στην τοπική ιστορία και σε πρόσωπα της 

περιοχής. 

Αγορά από τους κληρονόμους του Γεωργίου Σταμίρη. Σεπτέμβριος, 1998. 

 

Περιεχόμενο 

 

Παρουσίαση περιεχομένου:  

Η συλλογή περιλαμβάνει δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήρια, προικοσύμφωνα, ομολογίες) 

που αφορούν κυρίως κατοίκους της κοινότητας Στεμνίτσας, δικαστικές αποφάσεις του 

Ειρηνοδικείου Τρικολώνων, μητρώα γάμων, βαπτίσεων, αποβιώσεων της κοινότητας 

Υψούντος, εκλογικοί κατάλογοι, χειρόγραφα σχετικά με την έκδοση του τοπικού περιοδικού 

“Έλατο” και έγγραφα του Πατριωτικού Συλλόγου Μουλατσιωτών (1702-1952). 

Βλέπε αναλυτική περιγραφή. 

 

Σύστημα ταξινόμησης:  

Διατηρήθηκε, όπου υπήρχε, η ταξινόμηση των εγγράφων σε φακέλους από τον Σταμίρη. 

Στους φακέλους υπάρχουν ενδείξεις για το/α πρόσωπο/α στα οποία αναφέρονται τα έγγραφα 

καθώς και ποιά έγγραφα περιλαμβάνονται. 

 

Συμπληρωματικές πηγές 

 

Ε.Λ.Ι.Α.: Στεμνίτσα (Συλλογή εγγράφων) Α.Ε. 13/97, αρχείο οικογένειας Ροϊλού.  

Άλλoι φορείς: 

Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις: 

 Στη συλλογή περιέχονται φωτογραφίες ορισμένων πρωτοτύπων εγγράφων και φωτογραφίες 

εγγράφων των οποίων τα πρωτότυπα δεν βρίσκονται στη συλλογή. 

 

Θεματολογία 

 

Θέματα: Στεμνίτσα, Υψούς, περιοδικό “Έλατο”, Πατριωτικός Σύλλογος Μουλατσιωτών 

 



 

 

Φάκελος 1 Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα (1702-1877) 

Υποφάκελος 1.1 Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1714-1873). [Πρωτότυπα]. 

 -Συλλογή πωλητηρίων, προικοσυμφώνων, ομολογιών. Χοτζέτια και 

ταπιά. 

Υποφάκελος 1.2 Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1725-1875). [Φωτογραφίες πρωτοτύπων]. 

Έγγραφα σχετικά με τους Γ.Ιωάννου, Γιάννη Π.Αλεξάκη, Χρήστο 

Αλεξάνδρου [βλ. και 1.5], Ηλία Αλεξάνδρου, Κωνσσταντίνο Μούτζιο. 

Υποφάκελος 1.3 Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1702-1875). [Φωτογραφίες πρωτοτύπων]. 

-Έγγραφα σχετικά με την οικογένεια Παλαμήδη, τον Αλέξανδρο 

Αλεξανδρόπουλο, τους Παν.Χρ.Καραλή και Χρήστο Πετρόπουλο. 

-Ομάδα διαφόρων πρωτοτύπων εγγράφων  -με τη σειρά  καταγραφής τους 

σε συνοδευτικό σημείωμα του Σταμίρη (1750-1875). 

Υποφάκελος 1.4 Έγγραφα κληρονομίας Αλεξάνδρου (1836-1877). [Πρωτότυπα]. 

Δικαστικά έγγραφα σχετικά  με τις κτηματικές διαφορές των αδελφών 

Αλεξάνδρου στην περιοχή Στεμνίτσας. 

Υποφάκελος 1.5 Διάφορα έγγραφα (1824-1877). [Πρωτότυπα]. 

-Επιστολές Τριμελούς Επιτροπής προς στρατηγό Δ.Πλαπούτα (1824), 

ανακοίνωση επαρχείου Καρύταινας προς τους κατοίκους (1825). 

-Ένα τεφτέρι περιέχον μεριδοχάρτια της ενορίας Αγίου Γεωργίου, 

σταχωμένο με δίφυλλο εκκλησιαστικό χειρόγραφο σε περγαμηνή (1822). 

-Κατάστιχο εσόδων-εξόδων του ναού Αγίου Γεωργίου Στεμνίτσας (1869-

1877). [Λόγω των διαστάσεων του 37Χ12 εκ. βρίσκεται εκτός φακέλου-

δεμένο με σπάγγο με τον φάκελο]. 

-Συμβόλαια  Ιωάννη Σαρακινιώτη (1872-1877), συμβόλαια αγοράς και 

άδειες οικοδομής  οικοπέδου Αργύρη Γ.Σταμίρη (1903-1904) και ποικίλα 

άλλα έγγραφα (1867-1877). 

Φάκελος 2 Μητρώα, δικαστικά έγγραφα, περιοδικό “Έλατο”, Πατριωτικός 

Σύλλογος Μουλατσιωτών (1910-1952) 

2.1 Βιβλία γάμων, βαπτίσεων, αποβιώσεων ενορίας Αγίου Γεωργίου 

Στεμνίτσας , δήμου Τρικολώνων, επαρχίας Γορτυνίας (1866-1905). 

 

2.2 Μητρώο αρρένων κοινότητας Υψούντος νομού Αρκαδίας, που 

περιλαμβάνει τους γεννηθέντες άρρενες από το 1826 μέχρι  το 1931, 

εκλογικοί κατάλογοι και παραρτήματα δήμου Λαγκαδιών (1910), 

κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου (1915), κοινότητας Υψούντος 

(1946, 1950, 1952). 

 

2.3 Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεις Ειρηνοδικείου Τρικολώνων 

(1866-1914) καθώς και διάφορα άλλα δικαστικά έγγραφα (1849-1877). 

    

2.4 Περιοδικό “Έλατο” (1923-1925, 1949): χειρόγραφο και 

πολυγραφημένο περιοδικό που εξέδιδε στην Στεμνίτσα ο διευθυντής και 

ιδιοκτήτης Κων.Γ.Χαντζής με διάφορες ειδήσεις για το χωριό και τους 



ανθρώπους του. Αλληλογραφία του περιοδικού: επιστολές συνδρομητών 

και ομογενών από την Αμερική προς τον Κ.Γ.Χαντζή (1923-1924, 1949). 

 

2.5 Πατριωτικός Σύλλογος των απανταχού Μουλατσιωτών “Ο Προφήτης 

Ηλίας”, επανασυσταθείς και μετονομασθείς σε Πατριωτικό Σύλλογο των 

απανταχού Ελληνικιωτών Γορτυνίας: αλληλογραφία, ανακοινώσεις, 

κατάλογος μελών και καταστάσεις εσόδων, καταστατικό επανίδρυσης του 

Συλλόγου (1924-1952). 

 

 

 

 


