
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δ´ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013, Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013)

ΤΟΜΟΣ Β´

ΑΘΗΝΑΙ 2019

ΑΝΑΤΥΠΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δ´ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013, Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013)

ΤΟΜΟΣ Β´

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ



291

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ἱστοριοδίφης

ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Μὲ τὸν κλεφταρματολὸ Κόλια Πλαπούτα (1735-1826) ἀπὸ τοῦ Παλούμ πα 
τῆς ἐπαρχίας Γορτυνίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς ἀπογόνους του ἔχουν 
ἀσχοληθεῖ καὶ ἔχουν παρουσιάσει ἐκτενῶς τόσο τὰ γενεαλογικὰ ὅσο καὶ τὴν 
ἀγωνιστικὴ παρουσία τους πρὸ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀρκετοὶ 
ἱστορικοὶ καὶ ἐρευνητὲς ὅπως ὁ Ἀγησίλαος Τσέλαλης1, ὁ Γιάννης Δ. Παπα-
χρήστου2 καὶ ἄλλοι. 

Τὸ ἀρχειακὸ ὑλικὸ ποὺ ὑπάρχει καὶ τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ στὸν Κόλια καὶ τοὺς 
ἀπογόνους του δὲν ἔχει ἐκδοθεῖ ὅλο. Πολλὰ ἔγγραφα εἶναι γνωστὸν ὅτι βρί-
σκονται σὲ ἀρκετὰ δημόσια καὶ ἰδιωτικὰ ἱδρύματα, σὲ διαφόρους φορεῖς καὶ 
ἰδιῶτες, ἀλλὰ καὶ στὰ χέρια τῶν σημερινῶν ἀπογόνων τῶν Πλαπουταίων. 

Ἕνα μικρὸ τμῆμα αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ ὑλικοῦ σαράντα πέντε (45) σε-
λίδων βρίσκεται ἀρχειοθετημένο στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἑλλάδος, στὸ 
Τμῆμα Χειρογράφων καὶ Ὁμοιοτύπων, στὸ Ἀρχεῖο Ἀγωνιστῶν, Κυτίον 176, 
μέσα σὲ τέσσαρες φακέλους. 

Πρόκειται γιὰ αἰτήσεις ἀναγνωρίσεως τῶν ἐκδουλεύσεων τῶν Πλαπου-
ταίων καὶ ἀμοιβῆς τῶν ἀγώνων τους, αἰτήσεις καταβολῆς δεδουλευμένων 
ἀπὸ χρεωστικὲς ὁμολογίες παλαιῶν ὀφειλῶν, λογαριασμοὺς ἐξόδων, διάφορα 
ὑπηρεσιακὰ διαβιβαστικά, πιστοποιητικὰ διαφόρων ὑπηρεσιῶν καὶ ὁπλαρχη-
γῶν κ.ἄ., μέσα στὰ ὁποῖα παρουσιάζονται πολλὰ καὶ ποικίλα στοιχεῖα. Ἀριθ-
μοὶ στρατιωτῶν, ποσὰ ποὺ δαπανήθηκαν σὲ μισθοὺς καὶ σιτηρέσιά τους, σὲ 

1. Ἀγησιλάου Τσέλαλη, Πλαπούτας. Βιογραφία, ἀνέκδοτο Ἀρχεῖο-Ἀπομνημονεύ-
ματα. Εἰσαγωγὴ-Ἐπιμέλεια, Βιογραφικὰ καὶ Κριτικὰ Σημειώματα, Σχόλια Ἀγησ. Τσέλα-
λη, ἐκδ. Γιαννίκος, [Ἀθήνα 1962]. 

2. Γιάννη Δημ. Παπαχρήστου, Τοῦ Παλούμπα καὶ οἱ Παλουμπαῖοι, ἐκδ. ΦΥΛΛΑ, 
Τρίπολη 2000.
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ἀγορὲς εἰδῶν καὶ τροφίμων, τόποι στρατοπεδεύσεώς τους σὲ πόλεις, σὲ χωριὰ 
καὶ ἄλλους τόπους εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτά. Δὲν παραλείπουμε νὰ σημειώσου-
με ὅτι οἱ Πλαπουταῖοι, ποὺ καλοῦνταν καὶ Κολιόπουλοι ἀπὸ τὸν πατέρα τους 
Κόλια, πολέμησαν στὸ πλευρὸ τοῦ γενικοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνη, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχαν καὶ στενὴ συγγένεια.

Αὐτὸ τὸ κατὰ τὴν γνώμη μας σπουδαίας σημασίας ἱστορικὸ ὑλικὸ θεωροῦ-
με ὅτι εἶναι χρήσιμο νὰ ἔλθει στὴ δημοσιότητα, γιατὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ ἀναδει-
κνύονται πρόσωπα καὶ πράγματα, φωτίζονται καὶ συμπληρώνονται καὶ ἄλλες 
πτυχὲς ἐκείνης τῆς περιόδου καὶ εἶναι χρήσιμο σὲ κάθε μελλοντικὸ ἱστορικὸ 
καὶ ἐρευνητή.

Γιὰ νὰ ὑπάρχει ἡ ἐπιβεβλημένη συνάφεια μεταξὺ τοῦ ἐκδιδομένου ὑλικοῦ 
μὲ αὐτὸ ποὺ ἀπόκειται στὸ προαναφερθὲν Τμῆμα Χειρογράφων καὶ Ὁμοιο-
τύπων, χωρὶς ἀλλοιώσεις, ἐπιλέξαμε νὰ τὸ ἐκδώσουμε αὐτούσιο ἔτσι ὅπως 
ἀκριβῶς εἶναι ταξινομημένο σὲ κάθε φάκελο, χωρὶς νὰ ἐπιχειροῦμε μιὰ ἄλλου 
εἴδους ταξινόμηση ἀνὰ κατηγορία ἐγγράφων ἢ ἀνὰ χρονολογικὴ σειρὰ αὐτῶν. 

Κατὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἐγγράφων ἀποκαθίσταται σιωπηρῶς ἡ ὀρθογραφία 
καὶ ἡ στίξη, διαχωρίζονται ἐσωτερικὰ χωρὶς νὰ ἀριθμοῦνται οἱ στίχοι τῶν 
κειμένων καὶ τῶν λογαριασμῶν, ἐνῶ στὴν ἀρχὴ ὁρισμένων ἐγγράφων προ-
τάσσουμε μικρῆς ἔκτασης περίληψη.

Θερμὲς εὐχαριστίες ὀφείλουμε νὰ ἐκφράσουμε ἀπὸ τὴν θέση αὐτή: Στὸ 
Ἐφορευτικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλάδος γιὰ τὴν χορήγηση 
ἀδείας ἐκδόσεως τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ὑλικοῦ. Στὴν Γενικὴ Γραμματέα τῆς 
Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, φιλόλογον, ἐρευνήτρια καὶ ἱστορικὸ 
κα Ἰωάννα Γιανναροπούλου, γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά της καὶ στὴν ὑπάλλη-
λο τῆς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν κ. Γεωργία Γιαννικοπούλου.

Πρῶτος φάκελος

Στὸ ἐξώφυλλο αὐτοῦ τοῦ φακέλου ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Κ. Γε-
ώργιος| Πλαπούτας ἀξιωμ. 2ος| (+ Λάλα 1821)| (Υἱοὶ καὶ κληρονόμοι αὐτοῦ. 
Κωνσταντῖνος, Νικόλαος, Δημήτρης). (1) αἴτησις. 

Αἴτηση μὲ ἡμερομηνία 26-3-1865 τοῦ Κων. Γεωρ. Πλαπούτα πρὸς τὴν 
Ἐπιτροπὴ ἐκδουλεύσεων τοῦ Ἀγῶνος, περὶ προσδιορισμοῦ τῆς τάξεως τῶν 
ἀγωνιστῶν, στὴν ὁποία κατατάσσεται ὁ πατέρας του Γεώργιος Πλαπούτας, 
ποὺ ἔπεσε στὴ μάχη τοῦ Λάλα3, προκειμένου νὰ τοῦ δοθεῖ ἡ ἀνήκουσα ἀπο-
ζημίωση.

3. Ἡ μάχη τοῦ Λάλα ἔγινε στὶς 9-13 Ἰουνίου 1821 μὲ περιφανῆ νίκη τῶν Ἑλλήνων 
κατὰ τῶν μουσουλμάνων Ἀλβανῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Λάλα Ἠλείας.
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Ἐν Ἀθήναις τὴν 26 Μαρτίου 1865
|Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἐκδουλεύσεων τοῦ 

|Ἱεροῦ Ἀγῶνος Σ. Ἐπιτροπὴν 

|Δὲν ἀγνοεῖ βεβαίως ἡ Ἐπιτροπὴ συγκει-|μένη ἐκ τῶν λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ 
ἀγῶνος,| ὅτι ὁ πατὴρ τοῦ ὑποφαινομένου Γεώργιος| Πλαπούτας ἔπεσεν ἐν τῇ 
πολιορκίᾳ τοῦ Λάλα| κατὰ τὸ πρῶτον τῆς Ἐπαναστάσεως ἔτος, ὡς δὲν| ἀγνοεῖ 
καὶ τὴν θέσιν, ἣν κατεῖχεν οὗτος·| διὰ τοῦτο περιορίζομαι νὰ ὑπομνήσω ἁπλῶς| 
εἰς τὴν Ἐπιτροπήν, ὅπως εὐαρεστηθῇ καὶ προσ-|διορίσῃ τὴν τάξιν, ἣν δικαιοῦται 
ὁ πατήρ| μου νὰ καθέξῃ παρὰ τοῖς ὁμοίοις συναγω-|νισταῖς αὐτοῦ, διὰ νὰ δοθῇ 
ἡ ἀνήκουσα| ἀποζημίωσις πρὸς ἐμὲ καὶ τοὺς δύο ἐπιζῶν-|τας ἀδελφούς μου 
Νικόλαον καὶ Δημήτριον.

|Εὐπειθέστατος 

|Κ. Γ. Πλαπούτας.

Ἐπάνω στὴν αἴτηση ἔχουν σημειωθεῖ καὶ τὰ ἀκόλουθα: Μαρτίου 27/65. 
Ἀριθ. 72. Δ.72 καὶ κάτω ἀριστερὰ Αον Τμῆμα Θ 1.

Στὴν 3ην σελ. ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Ἀριθ. 72| Δ. 72| Θυρὶς 1η| 
Ἀριθ. Μητρ. Τελευταίου 7357| Κ. Γ. Πλαπούτας.| Ἀμοιβὴ διὰ τὰς ἐκδουλεύσεις| 
τοῦ πατρός του Γεωργίου.| Αἴτησις ἀπὸ 26 Μαρτίου| 1865.| Διευθύνεται πρὸς 
τὸ Αον Τμῆμα.| Ὁ| Γραμματεύς,| σφραγίδα-ὑπογραφή.| Σ. Η΄.| Ἀρ. 1| Ὁ πατὴρ 
τῶν ἀναφερομένων νὰ ταχθῇ εἰς τὴν Βαν| Τάξιν τῶν ἀξιωματικῶν.| Ἀρ. Μ. 11| 

Δεύτερος φάκελος

Στὸ ἐξώφυλλο αὐτοῦ τοῦ φακέλου ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Γ. Δ.| 
Πλαπούτας| Ἔγγραφα (10) δέκα.|

1
 Αἴτηση δύο σελίδων μὲ ἡμερομηνία 16-6-1865 τοῦ Γεωρ. Δημ. Πλαπούτα 

πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ ἀπαιτήσεων τῶν ἀγωνισθέντων, περὶ ὑποβολῆς 
ἀντιγράφων τριῶν ὁμολογιῶν ἀξίας 132.976,35/40 γροσίων καὶ μὲ τὴν 
ἐπιφύλαξη ὑποβολῆς καὶ ἄλλων μεγαλύτερης ἀξίας.

(Σελ. 1)
Ἀθήνησι τῇ 16 Ἰουνίου 1865 |Πρὸς| Τὴν ἐπὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῶν 

ἀγωνισαμένων ὑπὲρ| πατρίδος Ἐπιτροπὴν

|Τὰ συνιστῶτα τὴν Ἐπιτροπὴν πρόσωπα| κάλλιον ἐμοῦ καὶ παντὸς ἄλλου 
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γνωρίζουσι τοὺς ὑπὲρ|πατρίδος ἀγῶνας τοῦ μακαρίτου πατρός μου καὶ|δύναν-
ται νὰ ἐκτιμήσωσι τὰς ἐκδουλεύσεις του καὶ| εἰ ἀρκούντως ἀντεμείφθη, τούτου 
ἕνεκε παραλεί-|πω πᾶσαν ἔκθεσιν.

|Ὅθεν δὲ μετὰ σεβασμοῦ παρακαλῶ|τὴν Ἐπιτροπὴν εἴθε νὰ λάβῃ ὑπόψιν 
τὰ ἐπισυ-|νημμένα ἀντίγραφα τῶν τριῶν εἰς χεῖρας μου εὑ-|ρισκομένων 
ἤδη ὁμολογιῶν ἐκ γροσίων ἑκατὸν τρι-|άκοντα δυὸ χιλιάδων ἐννεακοσίων 
ἑβδομήκοντα| ἓξ καὶ 35/40, ἀριθ. 132.976,35/40, καὶ συγχρόνως| μοὶ ἐπιτρέψῃ 
καὶ τὴν ἀποστολὴν ἑτέρων ἐκ με-|γαλυτέρας ποσότητος γροσίων τῆς αὐτῆς 
περίπου| ἐποχῆς, αἵτινες εὑρίσκονται εἰς τὰ ἐν τῇ πατρίδι| μου ἔγγραφά μου 
καὶ τὰς ὁποίας ἐπιφυλάσσομαι| προσεχῶς νὰ ὑποβάλω, ὅπως λάβῃ καὶ ἐκείνας 
ὑπό-|ψιν της, καθ’ ὅσον εἰς ὄλας τὰς χρεωστικὰς ταύτας| ὁμολογίας ἐνέχονται 
κατὰ μέρος καὶ οἱ Ἀδελφοί 

(Σελ. 2)
μου,| κατὰ τὴν διαθήκην τοῦ Μ. πατρός μου λό-|γῳ προικὸς καὶ κληρονομικοῦ 

δικαιώματος.

|Ὑποσημειοῦμαι
|Γεώργιος Δημ. Πλαπούτας.

(Στὸ ἀριστερὸ περιθώριο τῆς α´ σελ. ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Ὑπο-
βολὴ χρεωστικῶν ὁμολογιῶν ΗΛ. Τῇ 18 Ἰουνίου 1865. Ἀριθ. 3236, 3 Π, Αον 
Τμῆμα, Θ 1η. Νὰ δοθῇ τάχιστα τῷ Δ. Προέδρῳ εἰς τὸ Αον).

2
Αἴτηση τριῶν σελίδων μὲ ἡμερομηνία 15-7-1872 τοῦ Γεωρ. Δημ. 

Πλαπούτα πρὸς τὴν ἴδια Ἐπιτροπή, περὶ ὑποβολῆς ἀντιγράφων ὁμολογιῶν 
συνολικῆς ἀξίας 614.256 καὶ 14.366 γροσίων.

Ἀθήνησι τὴν 15 Ἰουνίου 1872 |Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἀπαιτήσεων
|τῶν ἀγωνισαμένων Ἐπιτροπήν. 

|Διὰ τῆς ἀπὸ 20 Ἰουνίου| 1865 ἀναφορᾶς μου ὑποβαλὼν εἰς τὴν| Ἐπιτροπὴν 
ταύτην ἀντίγραφα τῶν| ὁμολογιῶν, ἤτοι:| α΄. Τὴν ὑπ. ἀρ. 350, 1826 τοῦ Ἐθνικοῦ| 
Ταμείου διὰ γρόσια 43.860.| β΄. Τὴν ὑπ. ἀρ. 528, 1827 τῆς Ἑλλ. Πολιτείας| διὰ 
γρόσια 62016.| γ΄. Τὴν ὑπ. ἀρ. 4242, 1826 τοῦ Ὑπουργείου| τῶν Οἰκονομικῶν 
διὰ γρόσια 27100, ἐ-|πεφυλάχθην νὰ ὑποβάλω καὶ ἀν τίγραφα| ἄλλων ὁμοίων 
εὑρισκομένων ἐντὸς τῶν| ἐν τῇ πατρίδι μου ἐγ γράφων τοῦ μα|καρίτου πατρός 
μου Στρατηγοῦ Δ. Πλα-|πούτα. Ἐκπληρῶν ἤδη τὴν ἐπιφύλαξιν| ταύτην ὑποβάλλω 
πρὸς τὴν Σ. ταύτην| Ἐπιτροπὴν Γενικὸν πίνακα ἐν ᾧ (σελ. 2)
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|φαίνονται ἂν ὄχι ὅλα, τουλάχιστον τὰ| πλεῖστα τῶν παρ’ ἐμοὶ ἐγγράφων| 
τῶν ἀποδεικνυόντων τὰς πρὸς τὸν| πατέρα μου ὀφειλὰς τοῦ Δημοσίου,| εἰς 
ταῦτα δὲ συμπεριλαμβάνονται| καὶ τὰ προϋποβληθέντα.- καὶ ἰδοὺ| ἀντίγραφα.| 
δ΄. Τοῦ ὑπ’ ἀρ. 9951, 1825 τῆς Πρ. Διοι-|κήσεως τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῶν σὺν| 
αὐτῷ διὰ γρόσια 57003.| ε΄. Τοῦ ὑπ’ ἀρ. 15943, 1825 τῆς Ἐπιτρο-|πῆς τῶν 
πολεμικῶν μετὰ τῶν σὺν| αὐτῷ διὰ γρόσια 60660.| στ΄. Τοῦ ὑπ. ἀρ. 1477, 1826 
τῆς Πρ. Διοι-|κήσεως τῆς Ἑλλάδος διὰ δίστηλα 419, ἤ-|τοι γρόσια 6290.|16 
ζ΄. Λογαριασμοῦ στηριζομένου εἰς ἀπόδειξιν| τοῦ Ἀρχιστρατήγου Τσιὼρτ γρ. 
126,500.| η΄. Λογαριασμοῦ διὰ παραχώρησιν γεννη-|μάτων κατὰ τὰς ἀποδείξεις 
τῶν φρον-|τιστῶν, γρόσια 26892.| θ΄. Λογαριασμοῦ διὰ φουσέκια κατὰ| τὰς 
ἀποδείξεις διαφόρων ὁπλαρχηγῶν| διὰ γρόσια 14366.

(Σελ. 3)
|ΙΑ. Λογαριασμοῦ διὰ τὰ ἔξοδα τῆς ἐκστρατείας| Πατρῶν κατὰ τὰ ἔγγραφα 

ὑπ. ἀριθ. 2381-| 2696-3204 τοῦ Ὑπουργ. τοῦ Πολέμου καὶ τὸ| ὑπ’ ἀρ. 3672 καὶ 
12 τοῦ προέδρου διὰ| γρόσια 106,005|. ΙΒ. Λογαριασμοῦ διὰ κατὰ διαταγὴν 
τοῦ Γ. Ἀρ-|χηγοῦ διατριβὴν εἰς Ἄργος κ.λπ. διὰ τὴν ἐκ-|στρατείαν εἰς Δερβένια, 
μισθοί, σιτηρέ-|σια καὶ εἴδη γρόσια 47631.| ΙΓ. Τὴν ὑπ’ ἀρ. 178 καὶ 79 διαταγὴν 
τοῦ Ὑπουργείου| τῶν Οἰκονομικῶν πρὸς τὸ Ταμεῖον διὰ| γρόσια 35933.| Τὸ 
ὅλον γρόσια 614.256.| ΙΔ. Τοῦ ἀπὸ 30 8βρίου 1825 ἀποδεικτικοῦ| τοῦ Γ. 
Ἀρχηγοῦ Θ. Κολοκοτρώνη διὰ τὴν| χορήγησιν τροφῶν καὶ πολεμοφοδίων, ἤτοι| 
γεννημ. πινάκια ἀνὰ 50 ὀκάδας 703,| αἰγοπρόβατα 1294,| γελάδια 3,| φουσέκια 
14366|, ἐκτιμηθησομένα ὑπὸ τῆς Σ. Ἐπιτροπῆς.| Τ’ ἀνωτέρω θέλει ἐξελέγξει ἡ 
Ἐπιτρο-|πὴ καὶ θέλει ἀποφασίσει ὅ,τι δίκαιον.

|Εὐπειθέστατος

|Γ. Δ. Πλαπούτας.
(Στὸ ἀριστερὸ περιθώριο τῆς σελ. ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Ἀριθ. 

Πρωτ. 301, ἐλ. τὴν 22 Ἰουλίου 1872. Νὰ σχετισθῇ. Ἀριθ. Μητρώου 988. Αὔξ. 
Σύν. Σύν. 172.).

3
Δήλωση τῆς Ἀντικυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς μὲ ἡμερομηνία 5-5-1827, περὶ 

ὀφειλομένου ποσοῦ ἀξίας 62.016,35/40 παράδων στὸν στρατηγὸ Δημήτριο 
Πλαπούτα. 

Ἀριθ. 288, Ἀριθ. 5|1 3236 |Ἑλληνικὴ Πολιτεία  
|Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ| Δηλοποιεῖ 

|Ὅτι χρεωστοῦνται εἰς τὸν στρατηγὸν Δημήτριον Πλαπούταν γρό-|σια ἑξή-
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κοντα δύο χιλιάδες δεκαὲξ καὶ παράδες τριάκοντα πέντε, ἀριθ.| 62.016,35/40, 
διὰ μισθοὺς καὶ σιτηρέσια 430 στρατιωτῶν ἀπὸ 20 Ἰα-|νουαρίου ἕως 5 Ἀπριλί-
ου, ὁμοίως δι’ ἑνὸς μηνὸς μισθοὺς καὶ σιτηρέσια| 127 στρατιωτῶν τοῦ στρατη-
γοῦ Θ. Ζαχαροπούλου, πρὸς δὲ καὶ δι’ ἑνὸς| μηνὸς μισθοὺς μιᾶς γολέτας, ὑπη-
ρετησάντων ἁπάντων εἰς κατάπαυσιν τῶν| εἰς τὸ Φρούριον τῆς Μονεμβασίας4 
συμβάντων ταραχῶν, κατὰ τὴν ὑπ’| ἀριθ. 18 ἀναφορὰν τῆς ἐπὶ τῆς Δημοσίου 
Οἰκονομίας Ἐπιτροπῆς τῆς Γ´ | Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, τὰ ὁποῖα θέλει τὰ πλη-
ρωθῶσι ἀπὸ πρῶτον πό-|ρον καὶ εἰς ἔνδειξιν ἐκδίδεται τὸ παρόν. 

|Τῇ 5 Μαΐου 1827 Ἐν Πόρῳ. |Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ

  |Γεώργιος Μαυρομιχάλης.
   |Ἰωάννης Μ. Μιλαήτης.
 (Τ.Σ.) |Ἰωαννούλης Νάκος.

 |Διὰ τὴν ἀντιγραφὴν κ.λπ. |Ὁ Γεν. Γραμματεὺς.
 |Ἀθήνησι τῇ 15 Ἰουνίου 1865 |Γ. Γλαράκης.
 (ὑπογραφὴ)| 

4
 Δήλωση τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου μὲ ἡμερομηνία 15-9-1826, περὶ ὀφειλομέ-

νου ποσοῦ ἀξίας 43.860 γροσίων στὸν στρατηγὸ Δημήτριο Πλαπούτα.

Ἀριθ. 350. |Ἀριθ. ε΄.
|Τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον 

 
|Δηλοποιεῖ ὅτι ὀφείλονται εἰς τὸν Στρ. Δημ. Πλαπούταν γρό-|σια σαράντα τρεῖς 

χιλ. ὀκτακόσια ἑξήκοντα, ἀρ. 43.860, πρὸς ἐ-|ξόφλησιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3082 διατα-
γῆς τῆς Διοικ. Ἐπιτροπῆς τῆς δι’ ἐξόφλησιν| στρ(ατιωτῶν) του μισθῶν καὶ σιτηρε-
σίου ἀπὸ α΄ Ἰανουαρίου μέχρι 15 τοῦ παρελ-|θόντος Μαρτίου, προσέτι δὲ καὶ διὰ 
μισθοὺς 500 στρ(ατιωτῶν) ἀπὸ 15 Μαρτίου| ἕως τέλους τοῦ παρελθόντος Ἀπριλί-
ου, καὶ διὰ τιμὴν 9000 ὀκ. ἀλεύρι|, προμηθευθέτος παρ’ αὐτοῦ εἰς τὸ στρατόπεδον 
τῶν Δερβενίων Λεον-|ταρίου, θέλουσι δὲ τῷ πληρωθῆ παρὰ τοῦ Ἐθν. Ταμείου.
  |Τῇ 15 7βρίου 1826| Ναύπλιον.

4. Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Φρουρίου τῆς Μονεμβασίας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς ποὺ τὸ 
κατοικοῦσαν, ξεκίνησε τὸν Μάρτιο τοῦ 1821 καὶ ἔληξε τὸν Ἰούλιο τοῦ ἰδίου ἔτους, μὲ τὴν 
κατάκτησή του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴ φυγὴ τῶν Ὀθωμανῶν, ποὺ ἐπιβιβάστηκαν σὲ 
πλοῖα καὶ ἀναχώρησαν πρὸς τὰ μέρη τῆς Μ. Ἀσίας.
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  |Ἡ Ἐπιτροπὴ

  |Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος.
  |(Τ. Σ.) Α. Ζαφειρόπουλος.
  |Γ. Παπαηλιόπουλος.

 |Διὰ τὴν ἀντιγραφὴν κ.λπ. |Ὁ Γεν. Γραμματεὺς.
 |Ἀθήνησι τῇ 15 Ἰουνίου 1865 |Ἰωάννης Βεζούλας.

 (ὑπογραφὴ)

Στὸ τέλος τῆς σελίδας σὲ δύο στῆλες ἔχουν σημειωθεῖ διάφορα ποσὰ καὶ 
τὸ ἄθροισμα αὐτῶν.

 53930  49003 
 49003  27100 
 27100  60660 
 60660  62016 
  6  43860 
 62616         6 
 240709  35933 
  284569

5
Λογαριασμὸς δύο σελίδων τοῦ στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα ποσοῦ 

27.100 γροσίων, θεωρημένος ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Πολεμικῶν στὶς 19-
2-1826, μὲ ὑποβολὴ αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Προσωρινὴ Διοίκηση τῆς Ἑλλάδος στὸ 
Ἐκτελεστικὸ Σῶμα αὐθημερόν.

(Σελ. 1)
Ἀρ. Β., Ἀριθ. 305, 3236. Λογαριασμὸς τοῦ Στρατηγοῦ κ. Δημητρίου 
 |Πλαπούτα 
|296 στρ(ατιωτῶν) μισθὸς ἀπὸ αης Ἰουνίου ἕως τέλους
Ἰουλίου πρὸς γρόσια 25 γρ. 14.800
|276 στρ(ατιωτῶν) μισθὸς ἀπὸ αης Αὐγούστου ἕως τέλους 
7βρίου πρὸς γρόσια 25 γρ. 13.800
|3 Σημαιοφόροι μισθὸς ἀπὸ αης Ἰουνίου ἕως τέλους
7βρίου πρὸς γρ. 50 γρ. 600
|1 Γραμματέως μισθὸς ὡσαύτως πρὸς γρ. 100 γρ. 400
 29.600
|ὅσα εἰς ἀγορὰν τροφῶν καὶ ἄλλα ἔξοδα ἔκαμεν 2500
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 32.100
|ἐκπίπτονται ὅσα ἔλαβεν παρὰ τοῦ Γενικοῦ| ἀρχηγοῦ
Θ. Κολοκοτρώνη, γρ. 5.000
|ἤτοι γρόσια εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες ἑκατὸν γρ. 27.100

Τούτου ὁ λογαριασμὸς ἐθεωρήθη προλαβόντως παρὰ τοῦ| Ὑπουργείου τῶν 
Πολεμικῶν διὰ 448 στρατ. ἀπὸ αης Μαρτίου ἕως τέλους| Μαΐου, δυνάμει τῆς 
ὑπ᾽ ἀρ. 2381 διαταγῆς τοῦ Ὑπουργείου τῶν Πολεμικῶν, ἐκ-|δοθείσης τῇ 17 
Φεβρουαρίου καὶ διὰ 700 μισθωτοὺς στρατιώτας ἀπὸ αης Μαΐου ἕως| τέλους 
αὐτοῦ, δυνάμει τῆς ὑπ᾽ ἀρ. 1082 ἀπολύτου διαταγῆς τοῦ ἐκλαμ.| Προέδρου κ. 
Γ. Κουντουριώτη δυνάμει τῆς τελευταίας ταύτης διαταγῆς, καὶ| κατὰ τὰς ὁποίας 
ἔχει πληροφορίας ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη περὶ τοῦ Στρατηγοῦ| τούτου, ὅτι ἀρχηγὸς ὢν 
διαφόρων Ἐπαρχιῶν μὲ διαταγὴν τοῦ Γενι-|κοῦ ἀρχηγοῦ Θ. Κολοκοτρώνη, εἶχε 
πάντοτε ἱκανοὺς ὑπομισθίους στρα-|τιώτας, παρεδέχθη 300 στρ. ὑπὸ μισθὸν 
ἀντὶ 360 στρατ. δι’ ὅσους δεεῖται| ὁ ἴδιος εἰς τὸν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέ-
μου δοθέντα λογαριασμόν του διὰ| τὸν Ἰούνιον καὶ Ἰούλιον· διὰ δὲ τὸν Αὔγου-
στον 280 στρατιώτας ὁμοῦ μὲ τοὺς σημαιοφόρους καὶ γραμματέα. Ἀπὸ δὲ αης 
8βρίου συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ στρατιω-|τικὸν Σῶμα τοῦ Στρατηγοῦ τούτου 
μετὰ τῶν 15 χιλ. μισθωτῶν στρα-|τιωτῶν τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὸ θέσπισμα. 
Ἐδέχθη ὡσαύτως ἡ Ἐπιτροπὴ| αὕτη καὶ τὰ γρόσια 2500 ἔξοδα τροφῶν ἀπερνᾶ 
εἰς τὸν λογαριασμόν του δί-|δουσα πίστιν εἰς τὸν χαρακτῆρα τοῦ Στρατηγοῦ, 
ἠξεύρουσα ἐξ αὐτοῦ ὅτι

(Σελ.2).
|(ὅτι) διὰ τὰς εἰς τὰ διάφορα μέρη μετατοπίσεις τοῦ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν του| 

στρατιωτικοῦ σώματος εἶναι δυνατὸν νὰ ἔγινεν ἔλλειψις τροφῶν.
|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 19 Φεβρουαρίου 1826

|Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῶν Πολεμικῶν
|Δημήτριος Σαλδέλης

Περίοδος Γ΄. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
|Ἀρ. 15169 |Πρὸς τὸ Σέβ. Ἐκτελεστικὸν Σῶμα
 |Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου

|Ἐγκλείεται καὶ καθυποβάλλεται ὑπ’ ὄψιν τοῦ Σεβαστ. Σώματος λογαρ. τοῦ 
στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα διὰ τὴν κατὰ τῶν Ἀράβων ἐκστρατείαν| αὐτοῦ, 
ἐπεξεργασθεὶς παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τούτου, μετὰ τὴν θεώρησιν| τῆς ἐπὶ τῶν 
στρατιωτικῶν λογαριασμῶν Βουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ γρό-|σια εἴκοσι ἑπτὰ 
χιλιάδες ἑκατόν, ἀριθμ. 27.100.
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|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 19 Φεβρουαρίου 1826

|Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Πολεμικῶν
|Α. …….. 

|Ἀδὰμ Δούκας
|Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς

|(Τ. Σ.) Δημήτριος Σαλδέλης.

6
Ἔγκριση τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος γιὰ τὴν διάθεση τοῦ ποσοῦ τῶν 

27.100 γροσίων πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Πολέμου, μὲ ἡμερομηνία 20-2-1826, μὲ 
παράλληλη ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν πρὸς τὸ Ἐθνικὸ Ταμεῖο 
μὲ ἡμερομηνία 25-2-1826, προκειμένου νὰ καταβάλει τὸ ἀναφερόμενο ποσὸ 
στὸν στρατηγὸ Δημ. Πλαπούτα.

Ὑπουργ. Πολ., Ἀρ. 15169| Νὰ ἐπικυρωθῆ

|Τὸ Ἐκτελεστικὸν ἐγκρίνει νὰ δοθῶσι γρόσια| 27.100, ἤτοι εἴκοσι ἑπτὰ χι-
λιάδες ἑκατὸν πρὸς τὸ| Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου

|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 20 Φεβρουαρίου 1826

17159  |Ὁ Πρόεδρος |3300
|Γεώργιος Κουντουριώτης 

|Γκίκας Μπότασης
|Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης 

|Κωνστ. Μαυρομιχάλης 
|Ἰωάννης Κωλέτης

|Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς
|Ἀ. Μαυροκορδάτο

Περίοδος Γ΄.|15 Ἀρ. 4242 |Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν 
|Πρὸς τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον 

|Κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Διοικήσεως ὑπ’ ἀριθ. 17159 καὶ τὴν| ὑπ’ ἀρ. 15169 αἴτη-
σιν τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολέμου| νὰ δοθῶσι πρὸς τὸν στρατηγὸν Δημήτριον 
Πλαπού-|ταν γρόσια εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες ἑκατόν, ἀρ. 27.100, εἰς ἐ-|ξόφλησιν 
στρατιωτικῶν μισθῶν καὶ σιτηρεσίων ἀπὸ αη| Ἰουν. μέχρι τέλους 7βρίου τοῦ 
παρελθόντος.
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|Τῇ 25 Φεβρ. 1826 Ναύπλιον Ὁ Ὑπουργὸς 
  |Νικόλαος Πονηρόπουλος 
|Διὰ τὴν ἀντιγραφὴν κ.λπ.
|Ἀθήνησι τῇ 15 Ἰουνίου 1865 |(Τ. Σ.) Ὁ Γεν. Γραμματεὺς 
(ὑπογραφὴ) |Νικόλαος Οἰκονόμου

7
Ἀντίγραφο λογαριασμοῦ τοῦ στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα, ἐπικυρω-

μένο γιὰ τὸ ἀκριβὲς τῆς ἀντιγραφῆς ἀπὸ τὸν υἱό του Γεώργ. Δημ. Πλαπούτα 
στὶς 15 Ἰουλίου 1872, εἴκοσι σελίδων.

Ὁ λογαριασμὸς αὐτὸς περιλαμβάνει διάφορες θεωρήσεις, ἐγκρίσεις καὶ 
ἐντολὲς τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος, τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Πολεμικῶν, τοῦ 
Ὑπουργείου Πολέμου, τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου, τοῦ Ὑπουργείου τῆς Οἰκονομί-
ας, τῆς Προσωρινῆς Διοικήσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀντικυβερνητικῆς Ἐπι-
τροπῆς, περὶ πληρωμῆς διαφόρων ποσῶν συνολικῆς ἀξίας 614.266 γροσίων, 
ὀφειλομένων στὸν στρατηγὸ Δημήτριο Πλαπούτα. 

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, στὸν λογαριασμὸ συμπεριλαμβάνονται βεβαιώσεις 
διαφόρων φροντιστῶν περὶ προμηθείας διαφόρων εἰδῶν καὶ ἐφοδίων, ἐπιστο-
λὲς ἐνημερώσεως περὶ τῶν θέσεων καὶ τῶν κινήσεων τοῦ ἐχθροῦ, ἐπιστο-
λὲς καὶ ἀποδεικτικὰ διαφόρων ὁπλαρχηγῶν γιὰ διάφορα θέματα καὶ γιὰ τὸν 
ἀριθμὸ τῶν στρατιωτῶν, ποὺ ἦταν κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Δ. Πλαπούτα, 
μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κ.ἄ. 

(Σελ. 1)
Περίοδος Γ´. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
|Ἀριθ. 9951 Πρὸς τὸ Σεβ. Ἐκτελεστικὸν Σῶμα
 |Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου

|Ὁ Στρατηγὸς Δημήτριος Πλαπούτας τῇ 17 Φεβρουα-|ρίου διετάχθη ὅπως 
στρατολογήσας 450 Καρυτινοὺς ἐκ-|στρατεύσῃ κατὰ τὰς Παλαιὰς Πάτρας. Τῇ 
24 τοῦ αὐτοῦ| κατὰ τὸ Νεοκάστρον καὶ τῇ 3 Μαρτίου διαταχθεὶς| νὰ ὀπισθο-
δρομήσῃ εἰς Π. Πάτρας ἐτοποθετήθη εἰς Νεζερὰ5| ἕως 24 Ἀπριλίου. Ἐν τού-
τῳ διαταχθεὶς παρὰ τοῦ ἐκλαμ-|προτάτου Προέδρου νὰ στρατολογήσῃ ὅσους 

5. Τὸ σημερινὸ ὄνομα τῶν Νεζερῶν εἶναι Κάλανος (ὁ) καὶ ἀνήκει στὸν Δῆμο Ἐρυμάν-
θου Ἀχαΐας. Στὰ Νεζερὰ ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχαν στρατοπεδεύσει ὁ Παλαιῶν Πατρῶν 
Γερμανὸς καὶ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τὸν Μάιο τοῦ 1826 ὁ Ἰμπραὴμ Πασᾶς πυρπό-
λησε τὰ χωριὰ τῆς περιοχῆς τῶν Νεζερῶν, ἐνῶ κατέστρεψε ὁλοσχερῶς καὶ τὸ μοναστήρι 
τῆς Παναγίας Χρυσοποδαρίτισσας, τὸ ὁποῖο ἀποτελοῦσε κέντρο συγκέντρωσης τροφίμων
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δυνηθῆ ξένους,| ἀπῆλθεν εἰς Καρύταινα, ἐστρατολόγησεν 700 καὶ ἐστράτευ-|-
σεν εἰς Ἀρκαδίαν. Ὅθεν ἐξαιτεῖται 450 στρατιωτῶν μι-|σθοὺς ἀπὸ αη Μαρτίου 
ἕως τέλη Μαΐου κατὰ τριμη-|νίαν καὶ σιτηρέσια ἀπὸ 3 Ἀπριλίου ἕως τέλη τοῦ| 
αὐτοῦ, ὡσαύτως μισθοὺς μόνον 700 στρατ. τοῦ Μαΐου| μηνός, τοῦ δὲ Μαΐου τὰ 
σιτηρέσια παραιτοῦνται| θρεφόμενοι ἀπὸ τὰ χωρία.

|Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο δίδον πίστιν εἰς τὴν ἔγ-|γραφον μαρτυρίαν τοῦ εὐγε-
νεστάτου Νικολάου Μπού-|κουρα, περὶ τῆς καταμετρήσεως τῶν στρατιωτῶν 
τοῦ| εἰρημένου στρατηγοῦ καὶ τῶν ἀναγκαίων περὶ τούτου| ἀποδεικτικῶν τοῦ 
Ζαχαριάδους, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται| εἰς χεῖρας τοῦ Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, 
ἐπεξεργάζεται| τοὺς μισθούς του, περὶ δὲ τῆς πραγματικῆς πο-|σότητος αὐτῶν ἡ 
Διοίκησις πληροφορηθεῖσα

(Σελ. 2)
|ἂς ἐπιτάξῃ τὰ εἰκότα.
|448 στρ. ὁμοῦ μὲ τὸν στρατηγὸν μισθός, ἀπὸ 1 Μαρτίου
ἕως τέλη| Μαΐου μῆνας 3.  γρ. 33.600
|700 στρ. μισθὸς ἀπὸ 1 Μαΐου ἕως τέλη
τοῦ| αὐτοῦ μηνὸς  γρ. 17.500
|2 σημαιοφόρων μισθὸς ἀπὸ γρόσια 50| τὸν μῆνα ἀπὸ αης
Μαρτίου ἕως τέλη Μαΐου μῆνας 3.  γρ. 300
|1 Γραμματέως μισθὸς πρὸς γρόσια 100 τὸν| μῆνα διὰ
μῆνας 3.  γρ. 300
|σιτηρέσια τῶν 448 στρ. ἀπὸ 3 Ἀπριλίου
|ἕως 24 τοῦ ἰδίου ἡμέρας 22 κατὰ τὴν 
|ἀπόδειξιν τοῦ Γ. Φροντιστοῦ  γρ. 3.693
|διὰ κριθάρι 9 ζώων ἀπὸ 3 Μαρτίου
|ἕως 9 Ἀπριλίου πρὸς 2=1/2 τὸ κάθε
|ζῶον ὀκ. 675 πρὸς 20 παράδ. ἡ ὀκά, 337.20| γρ. 4033,20 
|ἤτοι γρόσια πεντήκοντα πέντε χιλιάδες  55.733,20 
|ἑπτακόσια τριάκοντα τρία καὶ παράδ. εἴκοσι. 
|Ὁ αὐτὸς ἐξαιτεῖται ἐπιμόνως δι᾽ ἔξοδα
πεζῶν, καὶ ἄλλα καὶ διὰ σιτηρέσιά του
|ἐκ τῶν ὁποίων ἐκπιπτόμενα 1270 
|τὰ ἀξιωματικὰ σιτηρέσιά του γρ. 450 γρ. 1270
  |γρ. 57.003
μεῖον γρ. χίλια διακόσια ἑβδομήκοντα καὶ 
|καθυποβάλλονται ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ Σ. Ἐκτελεστικοῦ Σώματος.

ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ γιὰ τὴν τροφοδοσία τοῦ στρατοῦ κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Πά-
τρας τὴν ἄνοιξη τοῦ 1821.
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|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 1 Αὐγούστου 1825

|Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Πολεμικῶν
|Α. Μεταξᾶς

|Ἀδὰμ Δούκας

|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Δημήτριος Ζαλτέλης

 |Ὑπουργ. Πολ. Ἀριθ. 9951| Ἀριθ. Εἰσερχ. Λ/σμὸς Δ. Πλαπούτα| Τὸ Ἐκτε-
λεστικὸν ἐγκρίνει νὰ δοθῶσι| γρόσια 57.003, πεντήκοντα ἑπτὰ τρία| διὰ τοῦ 
Ὑπουρ. τοῦ Πολέμου| 5 Αὐγούστου 1825. Ἐν Ναυπλίῳ.| Ἀριθ. 10496, Ἀριθ. 
1723.

|Ὁ Πρόεδρος
|Γεώργιος Κουντουριώτης
|Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης

|Κωνστ. Μαυρομιχάλης
|Ἰωάννης Κωλέτης

|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Ἀ. Μαυροκορδάτος

(Σελ. 3)
Περίοδος Γ´. Τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Οἰκονομίας
|Ἀριθ. 2045              |Πρὸς τὸ Ἐθν. Ταμεῖον

|Κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Διοικήσεως ὑπ’ ἀριθ. 10486 καὶ αἴτησιν|τοῦ Ὑπουργείου 
τῶν Πολεμικῶν ὑπ’ ἀριθ. 4951 διατάττεται| τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον νὰ δώσῃ πρὸς 
τὸν Στρατηγὸν Δημήτριον| Πλαπούταν γρόσια πεντήκοντα ἑπτὰ χιλ. τρία, ἀριθ. 
57.|003, εἰς ἐξόφλησιν μισθῶν καὶ σιτηρεσίων τῶν ὑπὸ τὴν| ὁδηγίαν του στρατι-
ωτῶν ἀπὸ 1 Μαρτίου ἕως τέλους Μα-|ΐου καὶ νὰ ληφθῇ ἡ ἀνήκουσα ἀπόδειξις. 

|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 6 Αὐγούστου 1825 |Ὁ Ὑπουργὸς
|Νικόλαος Πονηρόπουλος

|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Νικόλαος Οἰκονόμου

Φιλ. 133 Β΄ Β΄
|Γρ. 8000, ἤτοι γρόσια ὀκτὼ χιλιάδας| ἐκπεσθέντων ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔλα-

βαν| παρὰ τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου μετρητά.
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|Ναύπλιον τῇ 3 7βρίου 1825
|Διὰ τὸν Στρατηγὸν Δ. Πλαπούταν

|Ὁ Γραμ.| Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος

|Ἀρ. 305 |Λογ. τοῦ Στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα
|296 στρ. μισθὸς ἀπὸ 1 Ἰουνίου ἕως τέλους Ἰουλίου
Μ 2. πρὸς γρ. 25  γρ. 14.800 
|276 στρ. μισθὸς ἀπὸ 1 Αὐγούστου ἕως τέλους 7βρίου
Μ 2.  γρ. 13.800
|3 σημαιοφόρων μισθὸς αης Ἰουνίου ἕως τέλους
7βρίου Μ 4 πρὸς 50  600
|1 Γραμματέως ὡσαύτως πρὸς γρ. 100 τὸν μῆνα  400
  |γρ. 29.600
(Σελ. 4)
|ἐκ τῆς ὄπισθεν μεταφορᾶς  γρ. 29.600
|ὅσα εἰς ἀγορὰν τροφῶν καὶ ἄλλα ἔξοδα ἔκαμεν  2500 
  |32.100
|ἐκπίπτοντας ὅσα ἔλαβεν παρὰ τοῦ Γενικοῦ ἀρχηγοῦ
Θ. Κολοκοτρώνη,  5.100 
|ἤτοι γρόσια εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες ἑκατὸν  27.100

|Τούτου ὁ λογαριασμὸς ἐθεωρήθη παραλαβόντως παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τῶν 
Πολε-|μικῶν διὰ 448 στρ. ἀπὸ 1 Μαρτίου ἕως τέλους Μαΐου δυνάμει τῆς ὑπ’ 
ἀριθ. 2381 δια-|ταγῆς τοῦ Ὑπουργείου τῶν Πολεμικῶν, ἐκδοθείσης τῇ 17 Φε-
βρουαρίου καὶ διὰ 700| μισθωτοὺς στρ. ἀπὸ 1 Μαΐου ἕως τέλους τοῦ αὐτοῦ 
δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1082| ἀπολύτου διαταγῆς τοῦ Ἐκλαμ. Προέδρου κ. Γ. 
Κουντουριώτου δυνάμει τῆς| τελευταίας ταύτης διαταγῆς καὶ κατὰ τὰς ὁποίας 
ἔχω πληροφορίας ἡ| Ἐπιτροπὴ αὕτη περὶ τοῦ Στρατηγοῦ τούτου, ὅτι ἀρχηγὸς ὢν 
διαφόρων Ἐπαρχιῶν| μὲ διαταγὴν τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ Θ. Κολοκοτρώνη, εἶχε 
πάντοτε ἱκανοὺς| στρατιώτας ὑπομισθίους, παρεδέχθη 300 στρ. ὑπὸ μισθὸν ἀντὶ 
360 στρ. … θέντος ὁ ἴδιος εἰς τὸν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου δοθέντα 
λογαριασμόν του| διὰ τὸν Ἰούνιον καὶ Ἰούλιον, διὰ δὲ τὸν Αὔγουστον 280 στρα-
τιώτας ὁμοῦ μὲ τοὺς| σημαιοφόρους καὶ Γραμματέαν, ἀπὸ δὲ αη 8βρίου συμπε-
ριλαμβάνεται καὶ τὸ στρατι-|ωτικὸν σῶμα τοῦ Στρατηγοῦ τούτου μετὰ τῶν 15 
χιλιάδ(ων) μισθωτῶν στρατιωτῶν| τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὸ θέσπισμα, ἐδέ-
χθη ὡσαύτως ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη καὶ τὰ| γρ. 2500 ἔξοδα τροφῶν ἀπερνᾶ εἰς τὸν 
λογαριασμόν του, δίδουσα πίστιν εἰς| τὸν χαρακτῆρα τοῦ Στρατηγοῦ, ἠξεύρουσα 
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ἐν ταυτῷ ὅτι διὰ τὰς εἰς τὰ διά-|φορα μέρη μετατοπίσεις τοῦ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν 
του στρατιωτικοῦ σώματος| εἶναι δεκτὸν νὰ ἔγινε ἔλλειψις τροφῶν.

|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 19 Φεβρουαρίου 1826

|Ὁ Γεν. Γραμ. τοῦ Ὑπουργείου τῶν Πο-|λεμικῶν

|Δημήτριος Ζαλτέλης

Περίοδος Γ´. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος 
|Ἀριθ. 15169 |Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Ἐκτελεστικὸν Σῶμα 
 |Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου 

|Ἐγκλείεται καὶ καθυποβάλλεται ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ Σεβαστοῦ Σώματος.
(Σελ. 5)
|λογαριασμὸς Στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα διὰ τῶν κατὰ| τῶν Ἀράβων 

ἐκστρατειῶν ἐπεξεργασθεὶς παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τούτου,| μετὰ τὴν θεώρησιν 
τῆς ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν λογαριασμῶν Βουλευ-|τικῆς Ἐπιτροπῆς, διὰ γρόσια 
εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδας ἑκατόν, ἀρ. 27.100

|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 19 Φεβρουαρίου 1826
|Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Πολεμικῶν

|Α. Μεταξᾶς
|Ἀδὰμ Δούκας

|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Δημήτριος Ζαλτέλης

|Ὑπουργ. Πολ. ἀριθ. 15169|. Νὰ ἐπικυρωθῇ

|Τὸ Ἐκτελεστικὸν ἐγκρίνει νὰ δοθοῦν γρόσια 27100, ἤτοι εἴκοσι ἑπτὰ| ἑκα-
τὸν διὰ τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολέμου.

|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 20 Φεβρουαρίου 1826

17159 |Ὁ Πρόεδρος 3200
 |Γεώρ. Κουντουριώτης
 |Γκίκας Μπότασης
 |Ἀναγνώστης Σπυλιωτόπουλος
 |Κωνστ. Μαυρομιχάλης
 |Ἰωάννης Κωλέτης

 |Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
 |Ἀ. Μαυροκορδάτος
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Περίοδος Γ´.| Ἀριθ. 4242  |Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν
|Πρὸς τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον

 
|Κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Διοικήσεως ὑπ’ ἀριθ. 17159 καὶ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 15169 

αἴτησιν| τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολέμου, νὰ δοθῶσι πρὸς τὸν Στρατηγὸν Δημήτρι-
ον Πλαπούταν| γρόσια εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες ἑκατόν, ἀριθ. 27100, εἰς ἐξόφλησιν 
στρατιωτικῶν μι-|σθῶν καὶ σιτηρεσίων ἀπὸ αη Ἰουνίου μέχρι τέλους 7βρίου 
τοῦ παρελθόντος. 

|Τῇ 25 Φεβρουαρίου 1826 Ναύπλιον.

|Ὁ Ὑπουργὸς Νικόλαος Πονηρόπουλος

|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Νικόλαος Οἰκονόμος

(Σελ. 6)

Περίοδος Γ´. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
|Ἀριθ. 1477                       |Τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον

|Δηλοποιεῖ ὅτι ὁ κύριος Δημήτριος Πλαπούτας ἔδωσεν ἔρανον τάληρα δί-
στηλα|τετρακόσια δεκαεννέα καὶ τέσσαρα τοῦ 47. ἀριθ. 419 4/47 διὰ τὴν ἀνά-
γκην τῆς Πα-|τρίδος, τὰ ὁποῖα θέλουσι τῷ ἀποδοθῆ παρὰ τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου. 

|Ναύπλιον τῇ 2 Μαρτίου 1826

|Ἡ Ἐπιτροπὴ
|Γ. Παπαηλιόπουλος
|Ν. Θεοχαρόπουλος
|Φίλιππος Στάκαρης
|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Ἰωάννης Βεζούλας

Ἀριθ. 444 |Λογαριασμὸς τοῦ Στρατηγοῦ Δημ. Πλαπούτα.
|499 στρ. μισθοὺς ἀπὸ αης 8βρίου ἕως τέλους
Νοεμβρίου μῆνας 2 πρὸς γρ. 25  γρ. 24.950
|1 Γραμματέως μισθὸς πρὸς γρ. 100  γρ. 200
|1012 στρ. μισθὸς ἀπὸ αη 10βρίου ἕως τέλους τοῦ αὐτοῦ
μηνὸς 1  γρ. 25.300
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|1 Γραμματέως μισθὸς ὡσαύτως  γρ. 100
  γρ. 50.550 
|προσθήκη 20 εἰς τὰ 100  10.110 
|ἤτοι γρόσια ἑξήκοντα χιλιάδ. ἑξακόσια ἑξήκοντα  γρ. 60.660

|Ὁ ρηθεὶς μὲ τοὺς ἀνωτέρω στρατιώτας ἕως 15 9βρίου ἐστρατοπέδευσεν εἰς 
τὰς| θέσεις Κλειδιοῦ6 καὶ Σμέρνας,7 ἔκτοτε δὲ ἕως τέλους 10βρίου εἰς Γαστούνη 
καὶ Καλάβρυτα·| ἐπιθεώρησις δὲν ἔγινεν, ἀποδεικτικὸν ὅμως φέρει τοῦ Γεν. 
Ἀρχηγοῦ, ὅθεν ἡ| Ἐπιτροπὴ αὕτη, κατὰ τὸ ἀποδεικτικόν … τὸν λογαριασμόν 
του, προσθέτουσα| 20 εἰς τὰ 100 κατὰ τὸ προεκδοθὲν θέσπισμα.

|Τῇ 22 Μαρτίου 1826. Ἐν Ναυπλίῳ.
|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου| τῶν Πολεμικῶν

|Δημήτριος Σαλτέλης

Περίοδος Γ´. 
|Ἀριθ. 15943 |Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος 
 |Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Ἐκτελεστικὸν Σῶμα
 |Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν

|Ἐγκλείεται καὶ καθυποβάλλεται ὑπ’ ὄψιν τοῦ Σεβαστοῦ Ἐκτελ. Σώματος| 
λογαριασμὸς τοῦ Στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα διὰ μισθοὺς μόνον,| ἀπὸ μὲν 
αη 8βρίου ἕως τέλος 9βρίου διὰ στρατιώτας 500, κατὰ δὲ| τὸν 10βριον διὰ 
1013 ἐπιθεωρηθεὶς παρὰ τοῦ Ὑπουργείου

(Σελ. 7)
|τούτου, μετὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῆς ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν λογαριασμῶν| 

Βουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ συμποσούμενος εἰς γρόσια ἑξήκοντα χιλιάδες| ἑξα-
κόσια ἑξήκοντα, ἀριθ. 60.660.

6. Πρόκειται γιὰ τὸ χωριὸ Κλινδιὰ (ἡ), ποὺ ἀνήκει στὸν Δῆμο Πύργου Ἠλείας. «…Οἱ 
πολιορκούμενοι τὴν ἑπομένην ἀπευθύνουν δραματικὴν ἔκκλησιν πρὸς τὸν Ἀναγν. Κανελό-
πουλον εὑρισκόμενον εἰς Ἄλβεναν μετὰ τοῦ Νικηταρᾶ, ὅπως κατέλθουν εἰς τὴν ἐπίκαιρον 
καὶ ὀχυρὰν θέσιν Κλειδὶ μεταξὺ τῶν λιμνῶν Ἀγουλινίτσας καὶ Καϊάφα, διὰ νὰ καταστῇ δυ-
νατὴ ἡ ἀπομάκρυνσις καὶ σωτηρία τῶν ἀμάχων…». Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ Ἰμπραὴμ στὴν 
Πελοπόννησο, ἔκδ. Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1999, σελ. 369.

7. Πρόκειται γιὰ τὸ χωριὸ Σμέρνα (ἡ), ποὺ ἀνήκει στὸν Δῆμο Ζαχάρως Ἠλείας. «…
Καὶ βιασμένος ἀπὸ τοὺς ἰδίους κατοίκους τῶν μερῶν τούτων, ἐστάθην εἰς τὰ μέρη Μπέλεσι 
καὶ Ἄσπρα Σπίτια, καθὼς ἐλθὼν καὶ ὁ στρ. Νικήτας τὸ ἀπέναντι μέρος, ἔπιασε Γραίκα καὶ 
Σμέρνα, μὲ ἀπόφασιν διὰ νὰ ἠμπορέσωμεν νὰ τοὺς βαρέσωμεν, ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον οἱ ἐχθροὶ το-
ποθετημένοι. Ἀλλ’ αὐτοί, μετὰ τρεῖς ἡμέρας τοῦ ἐρχομοῦ τους, διὰ νυκτὸς ἀπέρασαν ἄντικρυ 
τοῦ Κλειδιοῦ τὸ παράλιον δι᾽ Ἀρκαδίαν…». Κων. Λ. Κοτσώνη, ὅ.π., σελ. 373.
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|Τῇ 22 Μαρτίου 1826. Ἐν Ναυπλίῳ.

|Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Πολεμικῶν
|Α. Μεταξᾶς

|Ἀδὰμ Δούκας
|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς

|Δημήτριος Σαλτέλης

|Ὑπουρ. Πολέμου 15943
|Τὸ Ἐκτελεστικὸν ἐγκρίνει νὰ δοθοῦν γρόσια ἑξήντα χιλ. ἑξακόσια| ἑξήντα, 

ἀριθ. 60.660, διὰ τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολέμου.
|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 23 Μαρτίου 1826
 |Ὁ Ἀντιπρόεδρος 3559
 |Γκίκας Μπότασης
 |Κωνστ. Μαυρομιχάλης
 |Ἰωάννης Κωλέτης
 |Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
 |Α. Μαυροκορδάτος

4672 |Τὸ| Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν
              |Πρὸς τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον 

|Κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Διοικήσεως ὑπ’ ἀριθ. 18254, καταταχθεῖσαν| ὑπ’ ἀριθ. 
9053, καὶ αἴτησιν τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολέμου ὑπ’ ἀριθ. 15943| νὰ δοθῶσιν 
εἰς τὸν Στρατηγὸν Δημήτριον Πλαπούταν γρόσια ἑξήκον-|τα χιλιάδες ἑξακόσια 
ἑξήντα, ἀριθ. 60.660, εἰς ἐξόφλησιν μισθῶν| τῶν ἐπ’ αὐτῷ 1013 στρατιωτῶν 
ἀπὸ αης 8βρίου μέχρι τέλους 9βρίου.

|Τῇ 27 Μαρτίου 1826| Ναύπλιον.
|Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ.

|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς

|Νικόλαος Οἰκονόμου

(Σελ. 8)
Ἀριθ. 350 Τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον 

|Δηλοποιεῖ ὅτι ὀφείλονται εἰς τὸν Στρατηγὸν Δημήτριον Πλαπούταν| γρόσια 
σαράντα τρεῖς χιλ. ὀκτακόσια ἑξήντα, ἀριθ. 43.860, πρὸς ἐξόφλ(ησιν)| τῆς ὑπ’ 
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ἀριθ. 3082 διαταγῆς τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν δι’ ἐξόφλησιν| στρατιωτι-
κῶν του μισθῶν καὶ σιτηρεσίων ἀπὸ αης Ἰανουαρίου μέχρι 15 τοῦ παρελθόν-
τος| Μαρτίου, προσέτι δὲ καὶ διὰ μισθοὺς 500 στρατιωτῶν ἀπὸ 15 Μαρτίου 
ἕως τέλους| τοῦ παρελθόντος Ἀπριλίου, καὶ διὰ τιμὴν 900 ὀκ(άδων) ἀλεύρου, 
προμηθευθέντος| παρ’ αὐτοῦ εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν Δερβενίων, Λεονταρίου, 
θέλουσι δὲ τῷ| πληρωθῆ παρὰ τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου. 
|Τῇ 15 7βρίου 1826 Ναύπλιον.

|Ἡ Ἐπιτροπὴ
|Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος
|Δ. Ζαφειρόπουλος

|Γ. Παπαηλιόπουλος
|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς
|Ἰωάννης Βεζούλας

Ἀριθ. 472 Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
 |Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου

|Πρὸς τοὺς ἐπιστάτας τῶν ἐθνικῶν προσόδων τῆς Ἐπαρχίας Φαναρίου

|Κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Σ. Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς ὑπ’ ἀριθ. 3127,|θέλετε πληρώ-
σει ἀνυπερθέτως ἐκ τῶν συναζομένων ἀπὸ τὰς ἐθνικὰς|προσόδους τῆς Ἐπαρ-
χίας Φαναρίου γρόσια ἓξ χιλ(ιάδες), ἀριθ. 6.000, πρὸς|τὸν Στρατηγὸν Δ. Πλα-
πούταν καὶ μετὰ τὴν πληρωμὴν λάβετε|τὴν παροῦσαν ἐξωφλησμένην. 
|Τὴν 17 7βρίου 1826. Ἐν Ναυπλίῳ.

|Ἡ Ἐπιτροπὴ
|Γ. Μ. Ἀντωνόπουλος
|Α. Ζαφειρόπουλος

|Γ. Παπαηλιόπουλος

(Σελ. 9)
Ἀριθ. 528 Ἑλληνικὴ Πολιτεία
 |Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ
|Δηλοποιεῖ
|Ὅτι χρεωστοῦνται εἰς τὸν στρατηγὸν Δημήτριον| Πλαπούταν γρόσια ἑξήκο-

ντα δύο χιλ. δέκα ἓξ καὶ παρ(άδες)| τριάκοντα πέντε, ἀριθ. 62.016 καὶ 35/40, 
διὰ μισθοὺς καὶ σιτηρέ-|σια 430 στρατιωτῶν ἀπὸ 20 Ἰανουαρίου ἕως 15 Ἀπρι-
λίου, ὁμοίως διὰ| ἑνὸς μηνὸς μισθοὺς καὶ σιτηρέσια 127 στρατιωτῶν τοῦ Στρα-
τηγοῦ| Θ. Ζαχαροπούλου, πρὸς δὲ καὶ δι’ ἑνὸς μηνὸς μισθὸν μιᾶς γολέτας,| ὑπη-
ρετησάντων ἁπάντων εἰς κατάπαυσιν τῶν εἰς τὸ Φρού-|ριον τῆς Μονεμβασίας 
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συμβάντων ταραχῶν, κατὰ τὴν| ὑπ’ ἀριθ. 18 ἀναφορὰν τοῦ ἐπὶ τῆς Δημοσίου 
Οἰκονομίας| Ἐπιτροπῆς τῆς Γ´ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, τὰ ὁποῖα θέλει| τοῦ πλη-
ρωθῶσιν ἀπὸ πρῶτον πόρον καὶ δι’ ἔνδειξιν ἐκδί-|δει τὸ παρόν.
|Τῇ 5 Μαΐου 1827.

|Ἐν Πόρῳ.
|Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ

|Γεώργιος Μαυρομιχάλης
|Ἰωάννης Μ. Μιλάηζας
|Ἰωαννούλης Νάννος
|Ὁ Γεν. Γραμματεὺς

|Γ. Γλαράκης

(Σελ. 10)
Λογαριασμὸς ἀθεώρητος ἀπὸ τὰς 10 Ἰουλίου 1827 ἕως 10 10βρίου ἰδίου 

ἔτους| ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῆς Ἑλλάδος Ντζούρπιζ ὡς τὸ ἀπο-| 
δεικτικόν του.

|400 στρ. μισθὸς ἀπὸ 10 Ἰουλίου ἕως 10 10βρίου
μῆνας 5 πρὸς 25 γρ. 50.000
|2 Σημαιοφόρων μισθὸς ὡσαύτως ἀνὰ 50 γρόσια
τὸν μῆνα γρ. 500 
|1 Γραμματεὺς ὡσαύτως ἀνὰ 100 γρόσια τὸν μῆνα γρ. 500 
 γρ. 51.000
|1 Ὑπασπιστὴς ὁμοίως ἀνὰ 100 γρ. 500
 |γρ. 51.500
|100 στρ. μισθὸς αὐτόχθονες εἰς τὴν ἰδίαν ἐκστρατείαν
πρὸς 25 γρ. 75.000 
 |γρ. 126.500

|Τῇ 8 Αὐγούστου 1829. Ἐν Ἄργει.

|Πιστοποιεῖται ὅτι ὁ Στρατηγὸς Δημήτριος Πλαπούτας ἐκστράτευσεν ἐκ| Κα-
ρυταίνης διὰ τὰς Ἐπαρχίας Καλαβρύτων8, Βοστίτση καὶ Π. Πατρῶν| διατετα-
γμένος παρὰ τοῦ Γεν. Ἀρχηγοῦ τῶν πολ. ὅπλων, καὶ διωρισμένος| ὡς ἀντιπρό-
σωπός του μὲ χιλίους στρατιώτας, τοὺς μὲν ἑξακοσίους αὐ-|τοχθόνας πληρω-
τέους, τοὺς δὲ τετρακοσίους ἀεικινήτους ὑπομισθίους,| ἐστάθη εἰς τὴν ἐκστρα-
τείαν ταύτην μῆνας πέντε ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου| ἀπὸ τὰς 10 Ἰουλίου 1827 ἕως 
τὰς 10 10βρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἐδού-|λευσεν ἀξίως ὡς ἀπεδείχθη, κατέφερεν 

8. Πρόκειται γιὰ τὴν μετέπειτα Ἐπαρχία Ὀλυμπίας.
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τοὺς ὑποταγέντας τῶν Ἐπαρ-|χιῶν ἐκείνων εἰς μετάνοιαν, ἐπολέμησεν εἰς τὴν 
θέσιν Καυ-|καριὰν9 ὀκτὼ ὁλοκλήρας ἡμέρας, ἐδείχθη νικητὴς διὰ τῶν| εὐχῶν 
τῆς πατρίδος.

|Διὸ καὶ δίδεται πρὸς αὐτὸν τὸ παρὸν ἀποδεικτικόν| μου (Ἀρχιστράτηγος ὢν 
τότε τῆς Ἑλλάδος), ἵνα τῷ χρη-|σιμεύσῃ.

|Ὑπογραφὴ - Ντζούρπιζ

(Σελ. 11)
Λογαριασμὸς ἀθεώρητος περὶ τῶν ὅσων γεννημάτων ἐδόθησαν εἰς τὰ κατὰ 

τὸν| καιρὸν στρατόπεδα ὡς τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν φροντιστῶν.
|Τοῦ φροντιστοῦ Παπαγιαννάκη Νασιώτη εἰς Δημητσάνα
ὡς τὸ ἀποδεικτικόν του σιτάρι| πινάκια 57
πρὸς 30 γρόσια  |γρ. 1.710 
|Τοῦ Βασιλείου Οἰκονόμου ὡσαύτως » 188  » 5.640 
|Τοῦ ἰδίου κριθάρι » 56  » 1.120 
  |8470
|Εἰς τὴν θέσιν Βαλτετσίου ἐμοιράσθη εἰς τὰ σώματα
Ἀρκαδίων,| Φαναριτῶν, Λιοδωρισίων, Στρατηγῶν
Ἀπόστ. Κολοκοτρώνη καὶ Ἰω. Πέτα σιτάρι |34 πρὸς 30 » 1.020
|Εἰς τὴν θέσιν Χρυσοβιτσίου εἰς τὰ ἴδια σώματα 87   » 2.610
|Εἰς τὴν θέσιν Πιάνας εἰς τὰ ἴδια σώματα  83 » » 2.490
  |14.590
|Εἰς Διάσελον Ἁλωνίσταινας εἰς τὰ ἴδια σώματα καὶ εἰς
τοὺς| κυρίους Ζαΐμην καὶ Νοταρᾶν  62 » » 1860
|Εἰς Μαγούλιανα εἰς τοὺς ἰδίους  47 » » 1.410
|Εἰς τὰς θέσεις Μάρκου καὶ Βλαχόρραφτη, εἰς Γαστουναίους
καὶ Πυργιώτας 25 » » 750 
 | γρ. 18.610 
|Εἰς Λιβάδι Ἀρκουδορρεματίου| εἰς τὰ σώματα Ἀρκαδίων,
|Φαναριτῶν, Λιοδωρισίων, Στρατηγοῦ Ἀποστόλη καὶ Πέτα
 |32 »  » 960 
|Εἰς Τζάχα10 εἰς Ματισαίους καὶ Κιτζοχωρήτας10 7 »  » 210 

9. Τοποθεσία ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ Λεόντιο καὶ στοὺς Λαπαναγοὺς Καλαβρύτων.
10. Τὸ χωριὸ Νιβίτσα μὲ σημερινὸ ὄνομα Λιβαδάκι (τὸ Λιβαδάκιον) Δήμου Ἀνδρι-

τσαίνης-Κρεσταίνων Ἠλείας, εἶναι πιθανὸν νὰ εἶναι ἡ πατρίδα τῶν ἐδῶ ἀναφερομένων 
Νιβιτζοχωριτῶν. Τὸ χωριὸ Τζάχα (Ζάχα τὸ ὀρθὸ) μὲ σημερινὸ ὄνομα Καλλιθέα (ἡ), ποὺ 
ἀναφέρει, βρίσκεται στὰ βορειοδυτικὰ ἀρκετὰ κοντὰ στὸ Λιβαδάκι, ἐνῶ τοῦ Μάτεσι ποὺ 
εἶναι στὰ ἀνατολικά του, βρίσκεται λίγο μακρύτερα. 
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|Εἰς τὴν σύναξιν στρατιωτῶν Λιοδωρισίων διὰ τὴν 
ἐκστρατείαν Γαστούνης  46 »  » 1.380 
  |γρ. 21.160
|Τοῦ φροντιστοῦ Παπαγιαννάκη Νασιώτη
γιδοπρόβατα 694 πρὸς  γρ. 8, 
 |γρ. 5.552. 
|Τοῦ ἰδίου Ἀγελάδια [ἀγελάδια 3 πρὸς 60]» 180.  » 5.732 
|Ἤτοι γρόσια εἴκοσι ἓξ χιλιάδες ὀκτακόσια
ἐνενήκοντα δύο.  γρ. 26.892

 Λογαριασμὸς ἀθεώρητος περὶ τῶν ὅσων φουσεκίων ἐδόθησαν εἰς τὰ κατὰ 
και|ρὸν τότε σώματα.

|Εἰς 1038 δεκάρια φουσέκια ἐπαρέδωσα τοῦ στρατηγοῦ 
Μήτρου Ἀναστασοπούλου| εἰς τὴν ἐκστρατείαν Ἀρκαδίας
ἀνὰ ἓν γρόσι τὸ δεκάρι  γρ. 1.038
|Εἰς 5250 δεκάρια ἐπαρέδωσα εἰς τὸ Διάσελον Ἁλωνίσταινας
τοῦ Γεν. Ἀρχη|γοῦ κυρίου Ζαΐμη καὶ Στρατηγῶν Λόντου, 
Νοταρᾶ, Γενναίου καὶ Κανέλ. Δεληγιάννη  » 5.250 
|Εἰς 700 δεκάρια ἐπαρέδωσα τοῦ κυρίου 
Δήμου Κανελλοπούλου  » 700 
|Εἰς 1038 δεκάρια τοῦ Μήτρου Πέτροβα, Κρίτζαλη
καὶ Ἰσαραίων  » 1.038 
|Εἰς 2880 δεκάρια τοῦ κυρίου Ἀθ. Γρηγοριάδου καὶ 
Γαλάνη Κλείτρου  » 2.880 
|Εἰς 3460 δεκάρια εἰς τὸ ἐδικόν μου σῶμα,  » 3.460 
Ἤτοι γρόσια δεκατέσσαρες χίλ. τριακόσια ἑξήντα ἕξ,  ἀριθ. 14.366

(Σελ. 12)
Ἀριθ. 1825 Ἰουλίου 27. Δημητσάνα.

|Ἔλαβον παρὰ τοῦ Στρατηγοῦ Κολιοπούλου διὰ τὸ στρατόπεδον Δη-|μη-
τσάνης γέννημα τρεῖς χιλ. ἑκατὸν ἑξήντα τρεῖς, 3.163, καὶ σφακτὰ ἑξα-|κόσια 
ἐνενήκοντα τέσσαρα, 694, καὶ γελάδια τρία, 3, τὰ ὁποῖα ἐχρη-|σίμευσαν διὰ τὸ 
στρατόπεδον καὶ ἐννοοῦνται εἰς βάρος τῆς Διοικήσεως καὶ|5 εἰς ἔνδειξιν ὑπο-
φαίνουμαι.

|Ὁ φροντιστὴς
|Παπαγιαννάκης ἀπὸ Νάσια.
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|Ἔλαβον παρὰ τοῦ στρατηγοῦ Κολιοπούλου εἰς διαφόρους ράτας| διὰ τὴν 
οἰκονομίαν τοῦ στρατοπέδου τούτου σιτάρι πινάκια ἑκατὸν ἑβδομήκον-|τα δύο, 
172, κριθάρι πινάκια πενήντα ἕξ, 56, καὶ ταΐνια11 χίλια ὀκτακόσια| ὀκτώ, 1.808, 
καὶ εἰς ἔνδειξιν ἐδόθη τὸ παρόν μου εἰς βάρος τῆς Διοικήσεως.

|Τῇ 4 7βρίου 1825. Ἐν Δημητσάνῃ

|Ὁ φροντιστὴς
|Βασίλειος Οἰκονόμου.

|Ἐπειδὴ καὶ εἰς τὰς ἐκστρατείας τῶν θέσεων Βαλτετζίου, Πιάνας καὶ Λιβάδι 
Ἀρ-|κουδορρεματίου ἦτον ἡ ἔλλειψις φροντιστηρίων, ἐξοικονομήθημεν παρὰ 
τοῦ| Στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα τὰ ἐδικά μας σώματα καὶ λοιπὰ εἰς| σιτά-
ρι πινάκια διακόσια τριάντα ἕξ, ἀριθ. 236, διὸ δίδεται τὸ παρὸν| ἀποδεικτικὸν 
διὰ νὰ χρησιμεύσῃ ὅθεν ἀνήκει.

|Τῇ 6 Ἰανουαρίου 1826.
|Ἄργος |Οἱ Πατριῶται

|Ἀποστόλης Κολοκοτρώνης
|Ἰωάννης Πέτας

|Ἐπειδὴ καὶ κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιον εἰς τὴν ἐκστρατείαν ἔκαμα| ὁ ρηθεὶς καὶ 
λοιποὶ καὶ τὸ ἀπέρασμά μας, ὅπου ἐκάμαμε μὲ τοὺς σὺν ἐμοῦ| στρατιώτας Πύρ-
γου καὶ Γαστούνης, ὅπου ἐστάθημεν εἰς Μάρκου καὶ Βλα-|χόρραφτη ἀπὸ τὰς 15 
Ἰουλίου ἕως εἰς τὰς 3 Αὐγούστου ἐξοικονομήθημεν| διὰ τὸ ἀναγκαῖον μας ψωμὶ 
παρὰ τοῦ Στρατηγοῦ Δημητρίου| Πλαπούτα εἰς σιτάρι πινάκια εἰκοσιπέντε, 25, 
καὶ δίδεται τὸ παρὸν| δι’ ἔνδειξιν ὅθεν ἀνήκει.

|Τῇ 7 Ἰανουαρίου 1826.
|Ἄργος |Ὁ Πατριώτης

|Ἀναγνώστης Δ. Παπασταθόπουλος.

(Σελ. 13)
Ἔλαβον παρὰ τοῦ ἐξοχωτάτου Στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα διὰ τὸ Φα-

ναρίτικον| σῶμα φουσέκια κάσσες τέσσαρας, ἀριθ. 4 ,καὶ εἰς ἔνδειξιν ὑποφαί-
νομαι.

|Τῇ 11 Αὐγούστου 1825. Ἀνδρίτσαινα |Δῆμος Κανελλόπουλος

|Ἐλάβομεν παρὰ τοῦ ἐξοχωτάτου Στρατηγοῦ κ. Δημητρίου Κολιοπούλου 

11. Ταΐνι = ἡμερήσιο σιτηρέσιο. (λ. τουρκικὴ tayin).
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τζιμ-|πιχανὲ12 φορτία ὀκτὼ κάσσες δεκαὲξ δεκάρια δύο χιλ. ὀκτακόσια ὀγδόν τα 
ὀκτώ, 2888,| τὰ ὁποῖα ἐχρησίμευσαν εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς πατρίδος· διὸ καὶ δί-
δομεν τὸ παρὸν εἰς χεῖ-|ρας τῆς ἐξοχότητός του εἰς ἔνδειξιν καὶ ὑποφαινόμεθα.

|Τῇ 15 Αὐγούστου 1825. Μάρκου |Ἀθανάσιος Γρηγοριάδης
|Γαλάνης Κλεῖτος

Ἔλαβον παρὰ τοῦ Στρατηγοῦ Δ. Πλαπούτα φουσέκια δεκάρια χίλια τριάντα 
|ὀκτώ, 1038, διὰ τὸ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου Ἀρκάδων σῶμα· διὸ δίδεται τὸ παρόν 
|μου εἰς ἔνδειξιν, ἵνα τῷ χρησιμεύσῃ ὅθεν ἀνήκει καὶ εἰς ἔνδειξιν ὑποφαίνομαι. 

|Τῇ 7 Ἰανουαρίου 1826. Ἄργος |Μῆτρος Ἀναστασόπουλος

Γενναιότατε Στρατηγὲ Κολιόπουλε χαίροις.

|Νὰ σᾶς φανερώσωμεν τὰ τοῦ ἐχθροῦ, σήμερον Πέμπτην ἦλθον εἰς χω-|ρίον 
λεγόμενον Χρούσι13 καὶ τὸ ἔκαυσαν, ἐπῆραν καὶ ἀρκετὰ πρόβατα καὶ μερικοὶ| 
Ἕλληνες εἶχον χοσιὰ εἰς τὸ χωρίον καὶ ἐσκότωσαν ἕως δέκα καὶ μετέπειτα ἦλ-
θον| παραπάνω οἱ Ἕλληνες καὶ ἔκαμαν χοσιά. Οἱ Ἀραπάδες ἦλθον ἕως εἰς τὶς 
χωρα-|φιὲς καὶ εἰς τὴν χοσιὰν ὅπου ἦσαν οἱ Ἕλληνες δὲν ἦλθον, μόνον ἔστρι-
ψαν ὀπί-|σω καὶ ἔκαυσαν τὰ δεμάτια τῶν Ἰσαραίων, ὕστερα ἦλθον οἱ Ἀραπά-
δες καὶ εὑρι-|σκόμεθα ὅλοι εἰς τοῦ Ἰόκαρη καὶ ἰδοὺ ὅπου σοῦ στέλλομεν ὀκτὼ 
ζῶα, τὰ 4 ἰδικά| μας καὶ 4 τῶν Ἰακαραίων, διὰ νὰ μᾶς φορτώσῃς τζιμπιχανὲ 
νὰ οἰκονομηθῶμεν| καὶ συνάθροισε ὅλα σου τὰ στρατεύματα εἰς τὴν Καρύταινα 
διὰ νὰ ἐμψυ-|χωθῶσι καὶ τὰ λοιπὰ στρατεύματα, σὲ παρακαλῶ νὰ μᾶς τὰ στεί-
λῃς, στεῖ-|λε μας καὶ δέκα ὀκάδας ἁλάτι χωρὶς ἄλλον, διότι τὸ ψωμὶ τὸ τρῶμεν 
ἀ-|νάλατον· μένω.

|Τῇ 30 Ἰουλίου 1825 Ἰόκαρη. |Ὁ Πατριώτης Μῆτρος Πέτροβας

Καγὼ ὁ Κάνζαλης σὲ ἀσπάζουμαι,| στεῖλε τὸν τσιμπιχανὲ τοῦ γέρου καὶ ἔπει-
τα στέλλω καὶ| ἐγὼ τρία ζῶα διὰ νὰ μοῦ στείλῃς.

(Σελ. 14)
Ἀδελφὲ Δημητράκη,
|Χθὲς ἔλαβα τὸ ἀπὸ 13 τοῦ παρόντος γράμμα σου καὶ εἶδον τὰ ὅσα μοῦ| 

γράφεις, μοῦ κακοφαίνεται ὅτι ἀκόμη δὲν ἀνέλαβες καλά, ἐλπίζω ὅμως ἕως 

12. Τζεμπχανές, τζιμχανές, τζεπεανές, τζεπεχανές, τζιπαὲς = ἀποθήκη γιὰ τὰ ὅπλα, 
πυρομαχικά, πολεμοφόδια (λ. τουρκικὴ cephane).

13. Πρέπει νὰ ἀναφέρεται στὸ χωροὸ Χροῦσα (ἡ), ποὺ βρίσκεται στὰ ἀνατολικὰ καὶ 
πολὺ κοντὰ στὸ χωριὸ Ἴσαρη, τοῦ σημερινοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως.
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τώρα |νὰ ἀνέλαβες καὶ νὰ ἀπεράσῃς εἰς Καρυές,14 διότι μοῦ γράφει χθὲς ὁ Ἀπο-
στόλης ὅτι| ἤσουν εἰς Μάνεσι15 καὶ ἤρχετο καὶ αὐτὸς πρὸς ἀντάμωσίν σου· ὅθεν 
σὲ λέγω| νὰ βιάσῃς τὸν ἐκεῖ πηγαιμόν σου, διὰ νὰ μὴν κάμῃ κανένα κίνημα ὁ 
ἐχ|θρὸς γενικὸν καὶ τοὺς εὕρῃ χωρὶς κεφαλὴν τοὺς ἐδικούς μας, μάλιστα διὰ| 
νὰ τοὺς οἰκονομήσῃς καὶ ἀπὸ τζιμπιχανὲ ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ ὁσπιτίου σου, ἐπειδὴ 
μοῦ γράφουν ὅτι δὲν ἔχουν, καὶ ἀπεδῶ κατὰ τὸ παρὸν εἶναι δύσκο-|λον νὰ τοὺς 
ἐστείλω, διὰ τὸν Ἀποστόλην σκεφθῆτε καὶ ἂν τὸ ἐβρῆτε εὔλογον| νὰ ἔλθῃ κον τά 
σου, ἀφῆστε εἰς ἐκεῖνο τὸ σῶμα ὅπου ἔχει τὸν Μᾶρκον καὶ| Ἀντώνην, σήμερον 
ἔλαβον γράμμα ἀπὸ Βρουστοχώρια16 καὶ μοῦ γράφουν| ὅτι ἔχουν πέντε ἡμέρας 
νὰ ἀπεράσῃ κανένας ἐχθρὸς ἀπὸ ἐκεῖ διὰ Τριπο-|λιτσὰν καὶ φαίνεται ἢ ἀπὸ τὸ 
μέρος τῆς Λαγκάδας πηγαινόρχουνται, ἢ νὰ| μὴν ἔχῃ  σκοπὸν νὰ κάμῃ κίνημα 
διὰ πάθετα(;), διὰ τοῦτο νὰ βιάσῃς| τὸν ἐκεῖ πηγαιμόν σου· μένω. 

|Τῇ 23 Ἰουλίου 1825. Ἅγιος Πέτρος |Ὁ Ἀδελφὸς
|Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

14. Καρυὲς (οἱ), Δήμου Μεγαλοπόλεως.
15. Πρόκειται γιὰ τὸ χωριὸ Ψηλὴ Βρύση (ἡ), (Τεγέας), Δήμου Τριπόλεως. «…Οἱ 

ἐχθροὶ ἐπλησίασαν εἰς Δολιανά, ἔβαλον φωτιὰ εἰς δύο ὁσπίτια, ἔπειτα ἀπέρασαν τὸ ἄλλο 
μέρος ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς Βεβένου εἰς χωρίον Μάνεσι (Ψηλὴ Βρύση)…», καὶ «…ἐξορμοῦν 
ἀπὸ τὴν πόλι αὐτὴ διὰ νυκτὸς καὶ τὶς πρωινὲς ὧρες τῆς Παρασκευῆς 10 Ἰουλίου 1825 ἐμ-
φανίζονται στὸ χωριὸ Μάνεσι (σήμερα Ψηλὴ Βρύση)…». Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ Ἰμπραὴμ 
στὴν Πελοπόννησο, ὅ.π., σσ. 193, 196 καὶ 207.

16. Ὁ Τ. Γριτσόπουλος (Ἱστορία τῆς Τριπολιτσᾶς, τ. Α΄, Ἀθῆναι 1972, σελ. 430), 
ἀναφερόμενος στὸν Πέτρο Μαντᾶ ἀπὸ τὰ Βούρβουρα, τὸ κέντρο δράσεως τοῦ ὁποίου 
ἦταν τὰ Βρουστοχώρια, ἐπικαλούμενος τὸν Ἀ. Κοντάκη (Ἀναγνώστης Κοντάκης, 
Ἀπομνημονεύματα, σελ. 25), ἀναφέρει ὅτι αὐτὸς ἀναγράφεται εἰς τὸν σύντομον κατάλογον 
τῶν Κλεφτῶν «ὁ παλαιὸς Μαντᾶς ἀπὸ Βρούστια», καὶ ἐκεῖ σημειώνει ὅτι Βρουστοχώρια 
πρέπει νὰ ἐννοήσωμεν τὰ χωρία Ἀνεμοδούρι, Ζαΐμη (σήμερα Βουτσαρᾶς) καὶ Σκορτσινοῦ 
(σήμερα Σκορτσινός), τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, καὶ τὰ χωρία Καντρέβα (σήμερα Ἀσέα) 
καὶ Φραγκόβρυση (σήμερα Κάτω Ἀσέα) τοῦ Δήμου Τριπόλεως. Ὁ Κων. Λ. Κοτσώνης 
(Ὁ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο, ὅ.π.), στὴ σελίδα 227 τὰ παραθέτει. «…Βρουστοχώρια ἢ 
Βροστοχώρια ἢ Ἐμπροσθοχώρια ὠνομάζοντο τὰ χωρία Καντρέβα (Ἀσέα), Φραγκόβρυσο, 
Σκορτσινοῦ, Κουτρουμπούχι, Ἀγριακόνα κ.λπ…». Στὶς σελίδες 314-315, ὅπου παρουσιάζει 
ἀναφορὰ τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Πολέμου, ἡ θέση τῶν Βρουστοχωρίων 
περιγράφεται ἀπὸ αὐτὸν ποὺ γνώριζε τὴν περιοχὴ πολὺ καλά. Στὴν ἀναφορά του ὁ Θ. Κο-
λοκοτρώνης ἀναφερόμενος στὶς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ, προσδιορίζει τὴν θέση τῶν Βρου-
στοχωρίων ἐπακριβῶς. «…Καθ’ ὁδὸν εἰς τὸ κίνημά του ἀπὸ Τριπολιτζὰν ἕως ἐκεῖ ὁποὺ 
εὑρίσκεται, ὡς ἐπληροφορήθην, δὲν ἀπήντησεν ἀνθρώπους, εἰμὴ ὀλίγας γυναῖκας ἐπρόφθα-
σεν ἐδῶ ἢ ἐκεῖ ἔξωθεν μόνον τῆς Τριπολιτζᾶς, πρὸς τὰ Βρουστοχώρια…». Σχετικὰ μὲ τὴν 
προέλευση τοῦ ὀνόματός τους, οὐδὲν μᾶς εἶναι γνωστό. Χωριὸ Βρούστι ὑπάρχει καὶ στὴν 
Ἀργολίδα. Βρούστι Δήμου Οἰνόης, ἀργότερα Δήμου Λυρκείας, ἐνῶ σήμερα τὸ Βρούστι 
(Βρούστιον, τό), ἀνήκει στὸν Δῆμο Ἄργους-Μυκηνῶν.
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Ἀριθ. Ὑπουρ. Πολ. 9.951 ἔγκρισις γρ. 57.003
|Ὁμοίως      » 305 γρ. 27.100
|Ὁμοίως      » 444 γρ. 60.660 
|Ἀριθ. Ταμείου 350 γρ. 43.860
|Ἀριθ. Ἀντικυβ. Ἐπιτροπῆς 528 γρ. 62.016 
|Ἀριθ. Ταμείου-1477 διὰ τάληρα δίστηλα 419 καὶ 4/47  6.290
  |25.692.935

 Ὅσοι μισθοὶ κατὰ τὸ ἀνὰ χεῖρας μου ἀποδεικτικόν του| τοῦ Ἀρχιστρατήγου 
τῆς Ἑλλάδος κ. Ντζούρτζ

(Σελ. 15)
|Μεταφορὰ τῶν ὄπισθεν  γρ. 256.929,35
|1000 στρατιώτας, οἱ μὲν 603 αὐτόχθονες, οἱ
δὲ 400 ἐκ διαφόρων| μερῶν διὰ μῆνας 5 ἀπὸ 
10 Ἰουλίου ἕως 10 10βρίου τοῦ ἔτους 1827 
|ἀνὰ 25 γρόσια τὸν μῆνα φέρουν  γρ. 125.000
|2 Σημαιοφόρων μισθοὶ ὡσαύτως    126.500
ἀνὰ 50  γρ. 500 
|1 Γραμματεὺς 100 γρ. 500 
|1 Ὑπασπιστὴς 100 γρ. 500 
|ὅσα ἀπὸ γεννήματα σιτάρι κριθάρι σφακτὰ καὶ γελάδια
κατὰ| ἀποδεικτικὰ τῶν φροντιστῶν καὶ τῶν ὁποίων
ἡ θεώρησις δὲν| ἔγινεν ἀπὸ τὴν τότε Ἐπιτροπήν, ὡς
μὴ ἔχουσα καὶ δύναμιν τῆς| θεωρήσεως κατὰ τὸ ἔτος
1825 καὶ 1826, ὅσα εἰς φουσέκια κατὰ| τὴν διαταγὴν γρ.26.89
|τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ 1825 Ἰουλίου 23 εἰς δια|φόρους 14.366
|ὁπλαρχηγούς.  γρ. 424.687,35

Γενικὸς λογαριασμὸς τῆς ἐκστρατείας, δι’ ἐπιταγῶν τῆς Σ. Διοικήσεως διὰ 
τῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν| μου 450 στρατιωτῶν μισθούς των καὶ σιτηρέσια ἀπὸ 20 
Φεβρουαρίου, ὅπου δι’ ἐπιταγῆς τοῦ Ὑπουρ-|γείου τοῦ Πολέμου ὑπὸ ἀριθ. 2381 
ἐκστράτευσα διὰ τὴν πολιορκίαν Παλαιῶν| Πατρῶν,17 καὶ ἀπὸ τὰς 27 ἰδίου διε-
τάχθην παρὰ τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου ὑπ’| ἀριθ. 2696 καὶ παρὰ τῆς Σ. Διοικήσεως 

17. Ἡ Πάτρα, παρ’ ὅτι ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες πόλεις ποὺ ἐπαναστάτησαν, τελικῶς παρέ-
μεινε ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Ὀθωμανῶν σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ἐπαναστάσεως, μέχρι τὶς 
7 Ὀκτωβρίου 1828 ὅπου παραδόθηκε. Ἂν καὶ δὲν μᾶς παραδίδεται ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία 
μετάβασής του στὴν Πάτρα, ἀπὸ τὸ κείμενο αὐτοῦ τοῦ λογαριασμοῦ συνάγεται ὅτι θὰ 
πρέπει νὰ πρόκειται γιὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1825.
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ὑπ’ ἀριθ. 3679 διὰ νὰ ἐκστρετεύ-|σω εἰς Μεσσηνιακὸν κόλπον ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν 
τοῦ Στρατηγοῦ καὶ προ-|σωρινοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ αὐτοῦ στρατοπέδου κυρίου Ἀν. 
Παπαγεωργίου|, καὶ ἀπὸ τὰς 8 Μαρτίου ὅπου δι’ ἐπιταγῆς τοῦ ἐκλαμπροτάτου 
Προέδρου| ὑπ’ ἀριθ. 12 καὶ τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Πολέμου ὑπ’ ἀριθ. 3204| διε-
τάχθην νὰ ἐπιστρεύσω καὶ νὰ ἀκολουθήσω κατὰ τὰς πρώτας δια-|ταγὰς εἰς τὴν 
πολιορκίαν Παλαιῶν Πατρῶν.

|Μισθοὶ τῶν εἰρημένων στρατιωτῶν ἀπὸ 20 Φεβρουαρίου

(Σελ. 16).
|ἕως 10 Ἰουλίου μῆνας πέντε πρὸς 25 γρόσια τὸν μῆνα  γρ. 56.250 
|Εἰς σιτηρέσια ἡμερ. 50 ἀπὸ 23 Μαρτίου 
ὅπου ἐφθάσαμε| εἰς τὸ στρατόπεδον Νεζεροῦ
ἕως 13 Μαΐου ὅπου ἀνε|χώρησα ἀπὸ
Αὐλωκάλη πρὸς 15 παρ(άδες) ἀνὰ ἕκαστον  γρ. 8.437,20
|Εἰς ἕνα Ἀντιστράτηγον πρὸς 3 » » » 150 
|Εἰς 4 Χιλιάρχους πρὸς 2 » » » 400 
|Εἰς 4 Ὑποχιλιάρχους πρὸς 1,20 » » » 300  9.825
|Εἰς 5 Καπεταναίους πρὸς 30 » » » 187,20 
|Εἰς 2 Γραμματικοὺς πρὸς 30 » » » 75 
|Εἰς 2 Σημαιοφόρους πρὸς 30 » » » 75 
|Εἰς 2 Ἰατροὺς Χειροῦργον καὶ Φυσικὸν
                                              |πρὸς γρ. 2 »            »  200
    |» 65.075 
|Εἰς μισθοὺς 2 Ἰατρῶν πρὸς 200 τὸν μῆνα  » 2.000
|Εἰς μισθοὺς Γραμματικῶν 100  » 1.000 
|Εἰς πεζοὺς διὰ Ναύπλιον καὶ ἄλλα μέρη  » 1.150 
|Εἰς ἔξοδα ἐδικά μου  » 2.250 
|Εἰς ζῶα κριθ. πρὸς 5 ὀκ. τὴν ἡμ. ὀκ.     » 12.888
6750| πρὸς 30 παρ. ἡ ὀκὰ  » 4.988 
|Ἔξοδα εἰς Γαστούνην, Πύργον, 
Ἀγουλινίτσαν| καὶ ἀγώγια, ἐνῶ διετάχθην
παρὰ τοῦ ἐκ|λαμπροτάτου Προέδρου
νὰ ὑπάγω ἀπὸ| Δραγάνου εἰς Καλαμάτα.  » 1.500 
    |77.693
|Κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ ἐκλαμπροτάτου
Προέδρου| ὑπὸ ἀριθμὸν 1082 διὰ χιλίους
μισθωτοὺς στρα|τιώτας ἀπὸ 5 Μαΐου ἕως 
10 Ἰουνίου ἡμ. 36| πρὸς 25 τὸν μῆνα.  γρ. 31.000  γρ. 31.000 
   | γρ. 108.963 
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|Ἔλαβον παρὰ τῶν ὑποφροντιστῶν Κωνστ.
Σπύρου| Μπουρμπάχη καὶ Δημητρίου 
Κανάκη, ἀφοῦ| ἐφθάσαμεν εἰς στρατόπεδον
Νεζερῶν| διὰ 450 στρατιώτας σιτηρέσια ἡμ.
10 ἀπὸ| 23 Μαρτίου ἕως 3 Ἀπριλίου γρ.  2.687,20   |γρ. 2.958
ἀπὸ τοὺς ἰδίους κριθ. δι’ ἡμ. 8 ὀκ. 362
πρὸς 30.  271,20
 |Ὑπόλοιπον   γρ. 106.005
|Τῇ 24 Ἰουλίου 1825. Καρυαὶ
Φ. Μ. Λ. Θ.

(Σελ. 17)
Λογαριασμὸς τῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν εἰς 150 στρατιώτας
ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου| ὅπου μὲ διαταγὴν τοῦ Γεν. Ἀρχηγοῦ
ἐκστράτευσα, εἰς τὴν διατριβὴν Ἄργους| καὶ εἰς τὸν 
πηγαιμόν μου εἰς Κατσάνα,18 κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Σ. 
Διοικήσεως καὶ Γεν.| Ἀρχ. πρὸς γρόσια 30 τὸν μῆνα
εἰς δύο 2 ἥμισυ μῆνας  γρ. 11.250
|Ἀλεύρι εἰς τοὺς αὐτοὺς στρατιώτας εἰς 75 ἡμέρας
ὀκ. 6.062 πρὸς 22 παράδες  » 3.181,32 
|Σιτηρέσιον εἰς τοὺς αὐτοὺς στρατιώτας εἰς 75 ἡμ.
πρὸς 15 παράδ. τὴν ἡμέραν  » 4.200 
|Μισθὸς ἑνὸς Γραμματέως εἰς 2½ μῆνας πρὸς 100  » 250 
Μισθὸς ἑνὸς σημαιοφόρου 2½ μῆνας πρὸς 50  » 125 
|Κριθάρι εἰς τὰ ζῶα μου καὶ εἰς τῶν ἀξιωματικῶν μου 
ὅλα δέκα εἰς ἡμέρας 75 πρὸς 30 ὀκ. τὴν ἡμέραν 2250
ὀκ. πρὸς παράδ. 20  » 1.125 
|Ἴδιά μου ἔξοδα καὶ πεζοδρομαλίκια εἰς 2½ μῆνας  » 1.025 
  |» 21.156,34 

|Ἀπὸ 15 Μαρτίου ἕως τέλη Ἀπριλίου κατ’ ἐπιταγῆς τοῦ

18. Κάμπος τῆς Κατσάνας ὀνομαζόταν παλαιότερα ὁ κάμπος, ποὺ βρίσκεται γύρωθεν 
τῆς κωμοπόλεως Κλειτορίας, τοῦ Δήμου Καλαβρύτων. «…Ὁ Ἰμπραήμ, ἀφοῦ ἐλεηλάτησε 
καὶ κατέστρεψε τὴν περιοχήν, τὴν Παρασκευὴ 7 Μαΐου ἐγκαταλείπει τὰ Καλάβρυτα καὶ 
κατευθύνεται πρὸς Κατσάνες –κοιλάδα Ἄνω Ἀροανίου ὅπου τὰ χωριὰ Μαζαίικα (Κλειτο-
ρία), Κρινόφυτα κ.λπ.–, ὅπως πληροφορεῖ ὁ Λόντος: Σήμερον ξανοίγομεν, κατὰ τὴν πληρο-
φορίαν ὁποὺ αἱ σκοπιαὶ μᾶς δίδουν, ὅτι οἱ ἐχθροὶ ἐπυρπόλισαν τὰ λείψανα τῆς μητροπόλεως 
(Καλαβρύτων) καὶ τραβοῦνται κατὰ τὸ μέρος τῆς Κατζάνας…». Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ 
Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο, ὅ.π., σσ. 354-355.
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Γεν.| Ἀρχηγοῦ ἐκστράτευσα εἰς τὴν θέσιν Δερβενίων μὲ
500 ὡς| τὸ ἀποδεικτικὸν τοῦ στρατ. Νικήτα πρὸς γρ. 30 » 22.500 
|Μισθὸς ἑνὸς Γραμματέως 1½ μῆνα πρὸς 100  » 150 
|Δύο σημαιοφόρων μισθοὶ πρὸς 50  » 150 
|Ἀλεύρι ἔδωκα εἰς τὸ στρατόπεδον Δερβενίων ὡς τὸ
ἀπο|δεικτικὸν τοῦ στρατ. Νικήτα ὀκ. 9.000 πρὸς 20  » 4.500 
|Ἴδιά μου ἔξοδα.  |» 500 
  » 48.956,34
|Ἐκπίπτω εἰς 5 ἡμέρας ἀλεύρι ὀκ. 375
ἐπῆρα| ἀπὸ τὸν Γεν. Τζιαούση19 πρὸς
παράδ. 22 » 181.10 
|Ἀπὸ σιτηρέσιον 5 ἡμέρας ἔλαβον κρέας
ἐκ τοῦ ἰδίου » 281.10  |» 1.325
Κριθάρι εἰς 5 ἡμέρας ἔλαβον » 75 
|Σιτηρέσιον 14 ἡμερῶν ὅπου εἰς Κατζάνα 
διέτριψα » 787.20  
 |Ὑπόλοιπον » 47.631,34
(Σελ. 18)
Ἀριθ. 178
|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 3 |Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος 
Ἰανουαρίου 1825. |Τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Οἰκονομίας 

|Δηλοποιεῖ ὅτι κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Σ. Διοικήσεως ὑπ’ ἀριθ. 2100| χρεωστοῦν-
ται εἰς τὸν Στρατηγὸν Δημήτριον Πλαπούταν γρό-|σια τριάκοντα πέντε χιλιάδες 
ἐννιακόσια τριάκοντα τρία καὶ παρά-|δες δέκα, ἀριθ. 35.933,10/40, διὰ ἐξό-
φλησιν παρελθόντων μισθῶν| καὶ σιτηρεσίων τῶν ὑπὸ τὰς ὁδηγίας του στρα-
τιωτῶν μέχρι τῆς| δεκάτης τοῦ παρελθόντος Δεκεμβρίου, τὰ ὁποῖα θέλουν τῷ| 
πληρωθοῦν ἀπὸ χρήματα τῆς ἐρχομένης δόσεως τοῦ δα-|νείου, καὶ δι’ ἔνδειξιν 
ἐκδίδεται τὸ παρόν.

|Ὁ Ὑπουργὸς
|Ὁ κρ. Γραμματεὺς

Περίοδος Γ´. Ἀριθ. 79  |Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
|Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν
|Πρὸς τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον

|Κατ’ ἐπιταγὴν τῆς Σ. Διοικήσεως ὑπ’ ἀριθ. 3977

19. Τσαούσης = Λοχίας.
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(Σελ. 19)
|νὰ πληρωθῶσιν ἐκ τῶν ἐθνικῶν προσόδων εἰς τὸν Στρα-|τηγὸν Δημ. Πλα-

πούταν γρόσια τριάκοντα πέντε χιλιάδες| ἐννεακόσια τριάκοντα τρία, ἀριθ. 
35.933, χρεωστούμενα| εἰς αὐτὸν δι’ ἀποδείξεως τοῦ Ὑπουργείου τούτου ὑπ’| 

ἀριθ. 178 καὶ νὰ ληφθῇ ἡ ἀνήκουσα ἀπόδειξις.
|Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 2 Μαρτίου 1825

|Ὁ Ὑπουργὸς
|Νικ. Πονηρόπουλος

|Διὰ τὸν Γ. Γραμματέα
|Βασίλ. Γεωργιάδης

Ἐπειδὴ καὶ εἰς ἔλλειψιν τροφῶν καὶ πολεμοφοδίων διετάχθη| παρ’ ἐμοῦ ὁ 
Στρατηγὸς Δημητράκης Πλαπούτας καὶ ἔδωσεν κατὰ| καιροὺς εἰς φροντιστήρια 
ὡς τὰ ἀποδεικτικά του καὶ εἰς ἔλλειψιν φρον-|τιστῶν εἰς τὰ στρατόπεδα κατὰ τὸ 
ὀνομαστὶ δεφτέρι, γεννήματα, πο-|λεμοφόδια, γιδοπρόβατα, διὰ τὰ ὁποῖα τοῦ 
ἐδόθη τὸ παρὸν| διὰ νὰ χρησιμεύσῃ ὅθεν ἀνήκει, ἔδωσεν κατὰ καιροὺς γέ|ννη-
μα πινάκια 703

|πρόβατα, γίδια 1294
|γελάδια 0003
|φουσέκια δεκάρια 14.366
|καὶ εἰς ἔνδειξιν ὑποφαίνομαι.

|Τῇ 30 7βρίου 1825

|Ὁ πατριώτης
|Θ. Κολοκοτρώνης

(Σελ. 20)
Ὁ Στρατηγὸς Δημητράκης Πλαπούτας ἀπῆλθεν εἰς Καρυαὶς ἀπὸ αης| Ἰουνί-

ου ἕως τέλη Ἰουλίου μὲ ὀκτακοσίους στρατιώτας, ἐκ τῶν ὁποίων| ἦτον μισθω-
τοὶ 360, τὸν δὲ Αὔγουστον καὶ 7βριον μὲ πεντακοσίους,| ἐκ τῶν ὁποίων 280 
μισθωτοί· διὸ καὶ τοῦ δίδεται τὸ παρὸν ἀποδεικτι-|κὸν διὰ νὰ τοῦ χρησιμεύσῃ 
ὅθεν ἀνήκει.

|Τῇ 30 7βρίου 1825 Τουρνίκι.20 |Ὁ πατριώτης
|Θ. Κ.

20. Τουρνίκιον (τό), ἀνήκει στὸν Δῆμο Ἄργους-Μυκηνῶν. Ὀρεινὸ χωριὸ ποὺ βρίσκε-
ται στὶς κορυφὲς τοῦ ὄρους Κτενιᾶ, ΒΔ τοῦ Ἀχλαδόκαμπου, σὲ ὑψόμετρο 939 μ.
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Ὁ Στρατηγὸς Δημήτριος Πλαπούτας ἐκστράτευσεν ἀπὸ αης 8βρίου| ἕως 15 
9βρίου εἰς τὴν θέσιν Σμέρνας καὶ Κλειδιοῦ μὲ 500 στρατ. μισθωτοὺς καὶ ἀπὸ| 
15 9βρίου ἕως τέλη 10βρίου εἰς Καλάβρυτα καὶ πολιορκίαν Τριπολιτζᾶς| μὲ 
1013· διὰ τοῦτο τῷ ἐδόθη τὸ παρὸν ἀποδεικτικὸν διὰ νὰ τοῦ| χρησιμεύσῃ ὅθεν 
ἀνήκει.

|Τῇ 31 10βρίου 1825. Ἄργος |Ὁ πατριώτης
|Θ. Κ.

Ἀνακεφαλαίωσις
|Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐξάγεται ὅτι τὰ ὀφειλόμενα εἰς τὸν| Στρατηγὸν Δημήτριον 

Πλαπούταν ἀναβαίνουσιν εἰς| γρόσια ἑξακόσιες δεκατέσσαρες χιλιάδες διακό-
σια| ἑξήκοντα ἕξ, ἀριθ. 614.266, ἐκτὸς τοῦ ἀν-|τιτίμου τῶν εἰδῶν, ἅτινα προσέ-
φερε κατὰ τὴν ἐν| τῇ ὄπισθεν σελίδι ἀπόδειξιν τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη.

|Διὰ τὸ ἀκριβὲς τῆς ἀντιγραφῆς
|Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ἰουλίου 1872

|Γ. Δ. Πλαπούτας

|Τὸ παρὸν| συκροτεῖται ἐξ εἴκο|σι (20) σελίδων.

(Σελ. 21)
Ἀριθ. 3236| Δ. 3236| Τμῆμα Αον| Θυρὶς 1η| (ὅρα ἀριθ. 3 τελευταίου μη-

τρώου)| Ἀρ. Κίν. Χρ. 8| Γεώργιος Δ. Πλαπούτας.| Αἰτεῖ ἀποζημίωσιν τῶν κατὰ| 
τὸν Ἱερὸν ἀγῶνα θυσιῶν τοῦ| πατρός του ἐκ γροσίων 132.976,35/40| κατὰ τὰς 
ὀνομ. τρεῖς ὁμολογίας.| Ἡ αἴτησίς του ἀπὸ 16 Ἰουνίου 1865| 172 Πρὸς τὸ Αον 
Τμῆμα διὰ τὰ περαι-|τέρω.| Ὁ Γραμματεὺς| σφραγίδα-ὑπογραφή.| (…)| Μ 1833 
Ἀρ. 949| Θέμα Πλαπούτα| Καρύταινα| Στρατηγὸς 1823| 1826-1832| Τάξις Βαν 

Μητρῶον| Χρημα{τικά}| … 28| Θυρ. 8| Παραδοχὴ ὡς| Ἀπόρρητο.| Ἀρ. Μ. 988.| 
6 / Ἐγκρίνεται νὰ ταχθῇ εἰς τὴν πρώτην| (Α.) Τάξιν.

Τρίτος φάκελος

Στὸ ἐξώφυλλο αὐτοῦ τοῦ φακέλου ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Δ. Γ. | 
Πλαπούτας ὑπ᾽ 1η| Παλούμπα Γορτυνίας| ἔγγραφα (2) δύο

1
Αἴτηση τριῶν σελίδων μὲ ἡμερομηνία 10-5-1846 τοῦ Δημητρίου Γεωρ-

γίου Πλαπούτα πρὸς τὴν ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῶν ἐκδουλεύσεων, περὶ τῶν 
ἐκδουλεύσεών του, τῆς κατατάξεώς του καὶ τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἀγώνων του.



321Ἀρχεῖον οἰκογένειας Πλαπούτα – Ἀνέκδοτα ἔγγραφα

Ἐπάνω στὴν αἴτηση ἔχουν σημειωθεῖ καὶ τὰ ἀκόλουθα: 7368, 329| Ἀρ. 
2458| Δημ. Γ. Πλαπούτας| Αον Τμῆμα Θ 1η| Ἀριθ. 10463| 1 Θ 1η.

|Ἐν Παλούμπᾳ  Πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν ἐκ- 
τὴν 10 Μαΐου 1846. |δουλεύσεων ἐξεταστικὴν Ἐπιτρο-|πήν.

|Καὶ ἡ Α.Μ. ὁ Σεβαστὸς ἡμῶν| Βασιλεὺς καὶ ἡ ἐν Ἀθήναις Ἐθνικὴ| Συνέλευ-
σις ἐγνώρισαν ὅτι πολλοὶ τῶν| εἰς τὸν ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας τῆς Πατρί-|δος ἱερὸν 
ἀγῶνα διαπρεψάντων| ἠδικιθέντες ἔμειναν παραγκωνισμέ-|νοι καὶ ὑστερούμε-
νοι καὶ αὐτοῦ τοῦ| ἐπιουσίου ἄρτου· διὰ νὰ δικαιωθῶσι| λοιπὸν κ᾽ ἐκεῖνοι, 
τῶν ὁποίων| αἱ ἐκδουλεύσεις καὶ αἱ θυσίαι κατὰ| δυστυχίαν ἀπερρίφθησαν, τοῖς 
ἐχο-|ρηγήθη τὸ δικαίωμα τοῦ ν’ ἀναφέ-|ρωσιν οὗτοι ἤδη ὑποστηρίζοντας τὰς| 
ἀπαιτήσεις τους διὰ τῶν ἁρμοδίων μέσων.

|Ὁ ὑπογεγραμμένος κάτοικος| τοῦ χωρίου Παλούμπα τοῦ Δήμου| Ἡραίας 
τῆς Ἐπαρχίας Γορτυνίας,| δράξας τὰ ὅπλα εἰς τὴν ἀρχὴν| τῆς ἐπαναστάσεως καὶ 
ἀκολουθήσας| ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ μακαρίτου| πατρὸς

(Σελ. 2)
|πατρός  μου Γεωργίου Πλαπούτα, ὁπλαρ-|χηγοῦ ὄντος, ἕως εἰς ἐκεῖνον τὸν 

πό-|λεμον τοῦ Λάλα, ὅπου ὁ ρηθεὶς ὁπ-|λαρχηγὸς ἐφονεύθη, μετὰ ταῦτα ἀρ-|-
χηγὸς μὲν ἄλλοτε ὀγδοήκοντα καὶ| ἄλλοτε ἑκατὸν στρατιωτῶν ἔτρεξα| ἐναντίον 
τῶν ἐχθρῶν καὶ ὑπὸ τὰς| διαταγὰς τοῦ ὑποστρατήγου Δημητρίου| Πλαπούτα, 
παρευρέθην εἰς ὅλας τὰς| κατὰ τῶν ἐχθρῶν μάχας καὶ πολιορ-|κίας, ἐπολέμη-
σα γενναίως καὶ διεκρί-|θην εἰς ὄλας τὰς μάχας διά τε τὴν| γενναιότητά μου, 
τιμιότητα καὶ εὐπείθειαν| εἰς τοὺς ἀνωτέρους μου, ὅπου διὰ| τοῦτο διωρίσθην 
ἀρχηγὸς τῶν ἀνω-|τέρω ἀναφερομένων στρατιωτῶν.

|Ἐπισυνάπτονται ὅθεν πιστο-|ποιητικὰ τῶν ὁπλαρχηγῶν κ. Δ.| Πλαπούτα 
κ.λπ., ἐξ οὗ βεβαιοῦνται| αἱ ἀναντίρρητοι ἐκδουλεύσεις καὶ| θυσίες μου

(Σελ. 3)
|(θυσίες μου), παρακαλῶ ἵνα ἡ Σ.| αὕτη Ἐπιτροπὴ εὐαρεστηθεῖσα μὲ| θεω-

ρήσῃ ἕνα ἐκ τῶν εἰς τὸν ἱερὸν ἀ-|γῶνα διαπρεψάντων καὶ μὲ κατατάξῃ| εἰς τὸν 
ἀριθμὸν τῶν ἀνταμοιφθη-|σομένων.

|Εὔελπις ὤν ὅτι ἡ Σ. αὕτη| Ἐπιτροπὴ μὲ δικαιώσει ἀναγνωρί-|ζουσα τὰς 
ἐκδουλεύσεις μου

|Ὑποσημειοῦμαι. Εὐπειθέστατος

|Δημήτριος Γ. Πλαπούτας.
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2
 Πιστοποιητικὸ τῶν Δ. Πλαπούτα καὶ Π. Πλαπούτα μὲ ἡμερομηνία 10-5-

1846, περὶ συμμετοχῆς τοῦ Δημητρίου Γεωργίου Πλαπούτα στὴν ἐπανάστα-
ση. 

329
|Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ κύριος Δημήτριος Γεωργίου| Πλα-

πούτας ἐκ τοῦ χωρίου Παλούμπα τοῦ Δήμου Ἡραίας| τῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος 
ἐξ ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ἔδραξεν αὐ-|θορμήτως τὰ ὅπλα καὶ ἀκολούθει ὑπὸ 
τὰς διαταγὰς τοῦ μακα-|ρίτη πατρός του ἕως εἰς ἐκεῖνον τὸν πόλεμον τοῦ Λάλα 
ἐθανατώθη| καὶ ἀκολούθως ἀκολούθει εἰς ὅλο τὸ στάδιον, ὢν ἀρχηγὸς ἄλλο-
τε| μὲ ὀγδοήκοντα καὶ ἄλλοτε μὲ ἑκατὸ στρατιώτας, καὶ ἔτρεξεν| ἐναν τίον τῶν 
ἐχθρῶν ὀθωμανῶν, παρευρέθη εἰς διαφόρους μετὰ| τῶν ἐχθρῶν πολιορκίας 
καὶ μάχας, δηλαδὴ εἰς τὴν ἐν Καρυταίνῃ με-|τὰ τῶν Φαναριτῶν ὀθωμανῶν 
γενομένην μάχην, εἰς τὴν πολιορκίαν| τοῦ Λάλα, εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Τριπό-
λεως ἕως τῆς πτώσεώς της, εἰς| τὴν πολιορκίαν τῶν Παλαιῶν Πατρῶν, εἰς τὴν 
εἰσβολὴν τοῦ| Δράμαλη εἰς Δερβενάκι, εἰς τὴν πολιορκίαν τοῦ Ναυπλίου, εἰς| 
Ἄργος, εἰς Κόρινθον, εἰς τὴν εἰσβολὴν τοῦ Ἰμπραϊμπασιᾶ, ἐν| Δραμπάλᾳ,21 Ἴσα-
ρι, Βέργια,22 Μπαστηρά,23 εἰς Καυκαριά, καὶ σχε-|δὸν δὲν ἔλειψεν εἰς καμμίαν 
πολιορκίαν καὶ μάχην, ἐπολέμη-|σε μὲ τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν του στρατιώτας 
γενναίως, ἐφύλαξεν ἔν-|τιμον διαγωγὴν καὶ ἔδειξεν ζῆλον πατριωτισμοῦ. 

 |Διὸ κατ’ αἴτησίν του δίδεται πρὸς αὐτὸν τὸ παρὸν πιστοποι-|ητικόν, διὰ νὰ 
τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου ἀνήκει. 

|Ἐν Παλούμπᾳ τὴν 10 Μαΐου 1846.

|Δ. Πλαπούτας ὑποστράτηγος
|Π. Πλαπούτας λοχαγὸς

|Ἐπιβεβαιοῦται τὸ γνήσιον τῶν ἄνω δύο ὑπογραφῶν.
|Αὐθημερόν. Ἐν Παλούμπᾳ.

|Ὁ Δήμαρχος Ἡραίας
|Σταῦρος Π. Κολιόπουλος

(Σφραγίδα).| Στὸ ἀριστερὸ περιθώριο ὁ ἀριθμὸς 10463.
 
 Ὑπηρεσιακὸ διαβιβαστικὸ ἐπάνω στὸ ὁποῖο ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλου-

21. Τὸ γνωστὸ ἱστορικὸ ὕψωμα τῆς Δραμπάλας στὸν Ἄκοβο Μεγαλοπόλεως.
22. Πρόκειται γιὰ τὴ Βέργα Ἁλμυροῦ Λακωνίας.
23. Τοποθεσία ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ Λάλα Ἠλείας.
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θα: Ἀριθ. 10463| Δ. 10463| Τμῆμα Α1| Θ. 1η| Δημήτριος Γ. Πλαπούτας.| Περὶ 
ἀμοιβῆς τῶν ἀγώνων αὐτοῦ.| Αἴτησις ἀπὸ 10 Μαΐου 1846.| Διευθύνεται πρὸς 
τὸ Α1 Τμῆμα| Ὁ| Γραμματεὺς| σφραγίδα| Σ 153| Ἀρ. 19| 19 / Ὑπαξιωματικὸς Α. 
Τάξεως.| Ἀρ. ν. Μ. 2328| Ἀρ. Μ. 5985.

Τέταρτος φάκελος
 
Στὸ ἐξώφυλλο αὐτοῦ τοῦ φακέλου ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλουθα: Νικόλα-

ος Γ.| Πλαπούτας ἀξιωμ. 7ης| ἔγγραφα (2) δύο|

1 
Αἴτηση μὲ ἡμερομηνία 15-6-1865 τοῦ Νικολάου Γεωργίου Πλαπούτα 

πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ τῶν στρατιωτικῶν ἐκδουλεύσεων, περὶ ἀμοιβῆς τῶν ἀγώ-
νων του.

Ἐν Δημητζάνῃ τὴν 15 Ἰουνίου |Πρὸς| Τὴν ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν
 ἐκδουλεύσεων
1865| |καὶ θυσιῶν εἰς τὴν Πατρίδα 
 Σ. Ἐπιτροπήν.

|Ἐπισυνάπτω πιστοποιητικὸν τῶν ἐπι-|ζώντων λοχαγῶν τῆς Βασιλικῆς Φά-
λαγ-|γος, ἐξ οὗ θὰ βεβαιωθῇ ἡ Σ. Ἐπιτρο-|πὴ διὰ τὰς πρὸς τὴν Πατρίδα ἐκ-
δουλεύ-|σεις μου, ὅμοια τῶν ἀειμνήστων Ἀρχηγῶν| Θ. Κολοκοτρώνη καὶ Δ. 
Πλαπούτα ὑπέ-|βαλα εἰς τὰς κατὰ καιροὺς συσταθείσας| Ἐπιτροπὰς τῶν στρα-
τιωτικῶν ἐκδουλεύ-|σεων καὶ ἐπὶ τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνή-|του εἶχον τιμηθῆ 
μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ| λοχαγοῦ καὶ κατατάχθην εἰς τὰ συσταθέν-|τα ταξιαρχικὰ 
τάγματα, μετὰ τοῦτο| δὲ οὐδὲν ἀποτέλεσμα εἶδον. Παρα-|καλῶ θερμῶς τὴν Σ. 
Ἐπιτροπὴν| ὅπως λάβῃ πρόνοιαν καὶ ἀποφασίσῃ| ὅ,τι δίκαιον καὶ δι’ ἐμὲ τὸν 
ἄπορον καὶ| ἀρχηγὸν πολυαρίθμου καὶ ἀδυνάτου| οἰκογενείας, ἐπικαλοῦμαι τὴν 
μαρτυ-|ρίαν τοῦ ἀντιστρατήγου κου Ἰωάννου Θ.| Κολοκοτρώνη, καὶ Δημητρίου 
Τσόκρη| περὶ τῶν ἐκτεθέντων, εὔελπις εἰς τὴν ἐπι-|τυχίαν τῆς αἰτήσεώς μου 
ὑποσημειοῦμαι| εὐσεβάστως.

|Εὐπειθέστατος
|Ν. Γ. Πλαπούτας

 Ἐπάνω στὴν αἴτηση ἔχουν σημειωθεῖ καὶ τὰ ἀκόλουθα. 16 Ἰουνίου 65| 
ἀριθ. 301| Αον Τμῆμα Θ. 1ον| Ἀριθ. 10602.| 1ον.
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2
Πιστοποιητικὸ τῶν Νῖκος(;) Καζῆ καὶ Ἀναγνώστη Σταυροπούλου, μὲ 

ἡμερομηνία 15-6-1865, περὶ συμμετοχῆς τοῦ Νικολάου Γεωργίου Πλαπούτα 
στὴν Ἐπανάσταση.

Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ κύριος Νικό-|λαος Γ. Πλαπούτας 
συνετέλεσε εἰς τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας| τῆς Πατρίδος ἀγῶνα ἀπὸ τῆς πολιορκίας 
τῶν Πατρῶν| καὶ ἐντεῦθεν, παρευρέθη εἰς ὅλας ἐν γένει τῶν κατὰ τῶν| ἐχθρῶν 
μάχας μέχρι τέλους καὶ διετέλει ὑπὸ τὰς διαταγὰς| τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ 
Δ. Πλαπούτα καὶ ἐπικεφαλῆς| στρατιωτῶν ἱκανῶν. Κατ’ αἴτησίν του ὅθεν τῷ 
δίδεται| τὸ παρὸν ὅπως τῷ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.

|Ἐν Δημητζάνῃ τὴν 15 Ἰουνίου 1865.
|Ν. {δυσανάγνωστο} Καζᾶς λοχαγὸς

|Ἀναγνώστης Σταυρόπουλος

Στὸ ἀριστερὸ περιθώριο ὁ ἀριθμὸς 10 602

3
 Ὑπηρεσιακὸ διαβιβαστικὸ ἐπάνω στὸ ὁποῖο ἔχουν σημειωθεῖ τὰ ἀκόλου-

θα: Ἀριθ. 10602| Δ. 10602| Τμῆμα Α1| Θ. 1η| Ἀρ. ν. μ. 2089| Ν. Γ. Πλαπούτας.| 
Περὶ ἀμοιβῆς τῶν ἀγώνων του.| Αἴτησις ἀπὸ 15 Ἰουνίου 1865| Διευθύνεται 
πρὸς τὸ Α1 Τμῆμα.| Ὁ| Γραμματεὺς| σφραγίδα| Σ 149| Ἀρ. 54| 54 / Ἐγκρίνεται 
διὰ τὰς ἐκδουλεύσεις| του καὶ ταχθῇ εἰς τὴν ἑβδόμην| 7 Τάξιν.| Ἀρ. Μ. 868. 

SUMMARY

Georgios Theocharis,  Plaputa’s family archive. Unpublished documents.

In this brief study various documents from the archives of the National 
Library of Greece are published for the first time. These documents concern 
the descendants of Kolia Plapouta, who all took part in the Revolution in 
1821 and fought next to the general leader of the Revolution, Theodore 
Kolokotronis. These are various requests of those people in order their 
services to be recognized and they to be rewarded and compensated for the 
various expenses they incurred during the Revolution. In these documents 
information is presented, such as the number of soldiers, sums spent on wages 
and food, as well as various places where the soldiers camped.
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