
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (∆.Α.Μ.) 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/1 

«Ποινικά Πρακτικά» 1891-1893 

 

Περιέχει τους εξής τόµους-υποφακέλους: 

 

«Ποινικά Πρακτικά» 1891 

Εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1891 από αρ. 87 ως αρ. 

146 (20 Ιουλίου-21 ∆εκεµβρίου 1891). Υποθέσεις εξύβρισης, επίθεσης, φορολογίας κλπ. [φύλλα 

περ. 120] 

 

«Ποινικά Πρακτικά» 1892 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1892 από αρ. 1 ως 

αρ. 57 (11 Ιανουαρίου-25 Ιουλίου 1892). Υποθέσεις κλοπής, εξύβρισης κλπ. [φύλλα περ. 80].  

 

«Ποινικά Πρακτικά» 1893 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1893 από αρ. 1 ως 

αρ. 185 (23 Ιανουαρίου-11 ∆εκεµβρίου 1893). Υποθέσεις εξύβρισης, ζηµιών κλπ. [φύλλα περ. 200] 

 

 

[συνολικά φύλλα περ. 400] 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/2 

 

 

 

«Ποινικά Πρακτικά» 1895-1898 

 

 

 

 

Περιέχει τους εξής τόµους-υποφακέλους: 

 

«Ποινικά Πρακτικά 1895» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1895, αρ. 1-65, 14 

Ιανουαρίου-23 ∆εκεµβρίου 1895. Υποθέσεις εξύβρισης κλπ. [φύλλα περ. 120]. 

 

«Ποινικά Πρακτικά 1896» 

 Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1896, αρ. 1-64, 20 

Ιανουαρίου-2 Νοεµβρίου 1896. Υποθέσεις εξύβρισης, ζηµιών κλπ. [φύλλα περ. 120]. 
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«Ποινικά Πρακτικά 1897» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1897, αρ. 1-15, 25 

Ιανουαρίου-20 ∆εκεµβρίου 1897. Υποθέσεις ξυλοδαρµού, επίθεσης, εξύβρισης κλπ. [φύλλα 18]. 

 

«Ποινικά Πρακτικά 1898» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Πταισµατοδικείου Μυκόνου του 1898, αρ. 1-88, 28 

Φεβρουαρίου-28 Νοεµβρίου 1898. Υποθέσεις σωµατικής βίας, κλοπών κλπ. [φύλλα περ. 80] 

 

 

[σύνολο φύλλα περ. 340] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/3 

 

 

«Πολιτικαί Αποφάσεις του έτους 1864 από αριθ.1-35» 

 

Περιέχει τις πολιτικές αποφάσεις του ειρηνοδικείου Μυκόνου από την αρ.1 µε ηµεροµηνία 13 

Ιανουαρίου ως την αρ.35 µε ηµεροµηνία  4 ∆εκεµβρίου του 1864. 

Ειρηνοδίκης ήταν ο Κωνσταντίνος Α. Ρέγκος. 

Οι  υποθέσεις που εκδικάστηκαν αφορούσαν περιουσιακές διαφορές, πλειστηριασµούς, κλοπή 

ξυλείας. 

 

[φύλλα περίπου 110] 

 

 

«Πολιτικαί Αποφάσεις του έτους 1865 από αριθ.1-29» 

 

Περιέχει τις πολιτικές αποφάσεις του ειρηνοδικείου Μυκόνου από την αρ.1 µε ηµεροµηνία 9 

Ιανουαρίου 1865 ως την αρ.29 µε ηµεροµηνία 30 ∆εκεµβρίου του 1865.Οι υποθέσεις που 

εκδικάστηκαν αφορούσαν οικονοµικές διαφορές, µη καταβολή δηµοτικού φόρου, κληρονοµικά. 

Ειρηνοδίκης ήταν µέχρι της 10 Φεβρουαρίου ο Κωνσταντίνος Α. Ρέγκος, µετά ο Παύλος  

Κουσουλάκος. Γραµµατέας ο Μιχάλης [Κουµουζέλος]. 

[φύλλα περίπου 100] 

 

 

«Πολιτικαί Αποφάσεις του έτους 1866 από αριθ.1-28» 

 

Περιέχει τις πολιτικές αποφάσεις του ειρηνοδικείου Μυκόνου από την αρ.1 µε ηµεροµηνία 14 

Ιανουαρίου 1866 ως την αρ.28 µε ηµεροµηνία 7 ∆εκεµβρίου 1866.Οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν 

δειγµατοληπτικά αφορούσαν κληρονοµικά, χρηµατικές οφειλές. Παραµένει ο ίδιος ειρηνοδίκης και 

γραµµατέας. 

 

[φύλλα περίπου 100] 

«Πολιτικαί Αποφάσεις του έτους 1867 από αριθ.1-28» 
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Περιέχει τις πολιτικές αποφάσεις του ειρηνοδικείου Μυκόνου από την αρ.1 µε ηµεροµηνία 5 

Ιανουαρίου 1867 ως την αρ.28 µε ηµεροµηνία 22 ∆εκεµβρίου 1867. Παραµένει ο ίδιος ειρηνοδίκης 

και γραµµατέας. Ενδεικτικά οι υποθέσεις αφορούν χρηµατικές οφειλές, καταβολή ποσών που 

προέρχονται από την εµπορεία κριθαριού, σίτου. 

 

 

[φύλλα περίπου 100] 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/4 

 

«Πρακτικά ∆ηµοσιεύσεως Πολιτικών Αποφάσεων έτους 1880» 

 

Πρακτικά πολιτικών δηµοσιεύσεων του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ από τη συνεδρίαση της 

25/2/1880 έως και τη συνεδρίαση της 28/11/1880 Οι αριθµοί των δηµοσιεύσεων βρίσκονται σε 

σειρά και είναι οι εξής: 1-34-5-6-13-14-16-17-18-19-20-23-24. Καταγράφονται, η σύνθεση του 

Ειρηνοδικείου ( ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ), οι ∆ΙΑ∆ΙΚΟΙ και η 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ∆ιακρίνονται οι ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (αποφάσεις 1-3-4-5-13) και ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ (αποφάσεις 6-16-17-18-

19-20-23-24). Τη δηµοσίευση µε αριθµό 14 την υπογράφει ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ. ∆ιακρίνεται τέλος και ο 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ. 

Αριθµός Φύλλων 31 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/5 

«Πρακτικά ∆ηµοσιεύσεως του Έτους 1885» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ από τη συνεδρίαση 

της 21/1/1885 έως και τη συνεδρίαση της 4/12/1885. Οι αριθµοί των πρακτικών των δηµοσιεύσεων 

βρίσκονται σε σειρά και είναι οι εξής: 3-4-7-8-9-11-19. ∆ιακρίνονται ονόµατα ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ και 

ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ, του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΝΝΑ, του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ [Α] 

ΚΟΚΚΙΝΙΑ∆Η, του ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και η ενέργεια της ∆ηµοσίευσης 

της Απόφασης. 

Αριθµός Φύλλων 16 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/6 

«Πρακτικά ∆ηµοσιεύσεως Πολιτ. Αποφ. Έτους 1888» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ από τη συνεδρίαση 

της 29/3/1888 έως και τη συνεδρίαση της 28/12/1888. Οι αριθµοί των πρακτικών των 

δηµοσιεύσεων βρίσκονται σε σειρά και είναι οι εξής: 4-6-14-15-16-17-18-21-22-24-25-28-36-37. 

∆ιακρίνονται ονόµατα ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ και ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ, του ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΗ 

[ΓΕΩΡ.ΙΩΑΝ.ΠΛΑΠΟΥΤΣΑ], του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ν.Π.ΑΛΦΙΕΡΗ και η ενέργεια της 

∆ηµοσίευσης της Απόφασης. 
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Αριθµός Φύλλων 36 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/7 

 

 

«Πολιτικά Πρακτικά» 1892-1893 

 

 

Περιέχει τους εξής τόµους-υποφακέλους: 

 

«Πολιτικά Πρακτικά 1892» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1892, αρ. 1-49, 3 

Ιανουαρίου-11 ∆εκεµβρίου 1892. Υποθέσεις ιδιοκτησίας, αγοραπωλησίας ζώων, χρεών κλπ. 

[φύλλα περ. 80]. 

 

«Πολιτικά Πρακτικά 1893» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1892, α και β 

τριµηνίας, αρ. 1-52, 8 Ιανουαρίου-26 Νοεµβρίου 1893. Υποθέσεις ιδιοκτησίας, ζηµιών, χρεών κλπ. 

[φύλλα περ. 200]. 

 

 

[σύνολο φύλλα περ. 280] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/8 

 

 

 

«Πολιτικά Πρακτικά» 1894-1896 

 

 

Περιέχει τους εξής τόµους-υποφακέλους: 

 

«Πολιτικά Πρακτικά 1894» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1894, αρ. 1-40, 21 

Ιανουαρίου-24 ∆εκεµβρίου 1894. Υποθέσεις ιδιοκτησίας, αγοραπωλησίας, χρεών κλπ. [φύλλα περ. 

160]. 

 

«Πολιτικά Πρακτικά 1895» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1895, αρ. 1-41, 27 

Ιανουαρίου-29 ∆εκεµβρίου 1895. Υποθέσεις ιδιοκτησίας, οικονοµικών-κτηµατικών διαφορών, 

χρεών κλπ. [φύλλα περ. 100]. 
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«Πολιτικά Πρακτικά 1896» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1896, αρ. 1-24, 26 

Ιανουαρίου-7 ∆εκεµβρίου 1896. Υποθέσεις δανείων-χρεών, ιδιοκτησίας κλπ. [φύλλα περ. 60]. 

 

 

[σύνολο φύλλα περ. 320] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/9 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1871» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία  

2 Ιανουαρίου 1871 ως αρ.36. µε ηµεροµηνία 4 Σεπτεµβρίου 1871. Στα  έγγραφα εµφανίζεται µια 

συγκεκριµένη δοµή και τυπολογία που έχει το ακόλουθο σχήµα. Πρώτα αρίθµηση της απόφασης, 

ηµεροµηνία συνεδρίασης του πταισµατοδικείου, αναφορά στα ονόµατα των δηµόσιων κατήγορων 

και του γραµµατέα, καθώς και στα ονόµατα των διαδίκων. Έπειτα αναφέρεται το θέµα, η υπόθεση 

που εκδικάζεται. Ακολουθεί η εξέταση των κατηγοριών, αναφέρονται οι σχετικοί νόµοι και τέλος 

δίδεται η ποινή. Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κο(υ)κάκης. 

Ενδεικτικά στην αρ.1 χρέη δηµόσιου κατήγορου εκτελεί ο δήµαρχος Λορέντζος ∆.Καµπάνης και 

γραµµατέας ο Νικηφόρος Γρίµπλας. Η  ποινή είναι κατά κύριο λόγω εξαγοράσιµη. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για εξύβριση, προσβολή τιµής, 

αγροζηµιά (πρόβατα καταστρέφουν αγρό),κλοπή (8 οκάδες µυζήθρα,20 οκάδες σταφύλια), µέθη 

και προσβολή της δηµόσιας αιδούς, ξυλοδαρµό, αφαίρεση λίθων από οικία, σπορά και καλλιέργεια 

στη ∆ήλο παρά την απαγόρευση. 

 

[φύλλα περίπου 90]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/10 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1872» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

8 Ιανουαρίου 1872 ως αρ.19. µε ηµεροµηνία 18 Νοεµβρίου 1872.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κοπακάκης και ο Βερώνης.  

Γραµµατέας ήταν ο Νικηφόρος Γρίµπλας και ο Εµµανουήλ ∆ελιγιαννάκης. Ειρηνοδίκης ήταν ο 

Α.Αναστασόπουλος. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για κατανάλωση οίνου τα 

Θεοφάνεια, κλοπή την βδοµάδα των Αγίων Παθών, βιαιοπραγία, εξύβριση, χτύπηµα µε πέτρα, 

πρόκληση βλάβης, πώληση οίνου µετά τις 10µ.µ.. 

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/11 
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«Ποινικαί Αποφάσεις 1873» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

10 Ιανουαρίου 1873 ως αρ.18. µε ηµεροµηνία 9 ∆εκεµβρίου 1873.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κοπακάκης.  Γραµµατέας 

ήταν ο Νικηφόρος Γρίµπλας και υπογραµµατέας ο Ανδρέας Ν(υρίτας). 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για ζηµιές που προκλήθηκαν από την 

βοσκή ζώων, µεταχείριση ελλείπων σταθµών στο ζύγισµα εµπορικού καταστήµατος, αφαίρεση 

δώδεκα οκάδων σύκων.  

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/12 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1874» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

9 Ιανουαρίου 1874 ως αρ.31. µε ηµεροµηνία 14 Σεπτεµβρίου 1874.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κοπακάκης.  Γραµµατέας 

ήταν ο Νικηφόρος Γρίµπλας. ∆ηµαρχιακός πάρεδρος και δηµόσιος κατήγορος ο (Νίκος) 

(Βαβούλης). 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για βιαιοπραγία µε πέτρα και ράβδο, 

βοσκή ζώων και ζηµιές σε κτήµατα, εξύβριση.  

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/13 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1875» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

9 Ιανουαρίου 1875 ως αρ.19. µε ηµεροµηνία 29 Noεµβρίου 1875.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κοπακάκης και ο 

Κωνσταντίνος Κωσταντινίδης.  Γραµµατέας ήταν ο Νικηφόρος Γρίµπλας. Πολλοί από τους 

ένδικους χαρακτηρίζονται ως έγγαµοι ,αγράµµατοι και χριστιανοί. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για βοσκή ζώων και καταστροφή 

αγρών, εξύβριση, άσκηση σωµατικής βίας, κλοπή σταφυλιών.  

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/14 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1876» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

4 Φεβρουαρίου 1876 ως αρ.24. µε ηµεροµηνία 30 ∆εκεµβρίου 1876.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κοπακάκης. Γραµµατέας ήταν 
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ο Νικηφόρος Γρίµπλας. Πολλοί από τους ένδικους χαρακτηρίζονται ως έγγαµοι ,αγράµµατοι και 

χριστιανοί. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για ζηµιές ζώων κατά την βοσκή σε 

αγρούς, εξύβριση, βιαιοπραγία µε ράβδο. 

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/15 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1877» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

8 Ιανουαρίου 1877 ως αρ.23. µε ηµεροµηνία 17 ∆εκεµβρίου 1877.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Π. Κοπακάκης, ο Στυλιανός 

Αλεβιζάκης και ο Α. Αναστασόπουλο . Γραµµατέας ήταν ο Νικηφόρος Γρίµπλας και ο Γεώργιος Φ. 

∆αλέζιος. Υπογραµµατέας εµφανίζεται ο Σπύρος Νεράτζης. Πολλοί από τους ένδικους 

χαρακτηρίζονται ως έγγαµοι, αγράµµατοι και χριστιανοί. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για ζηµιές ζώων κατά την βοσκή σε 

αγρούς(βόας-πρόβατα)), εξύβριση, βιαιοπραγία µε ράβδο, κατανάλωση ποτών µετά την δύση του 

ηλίου, αφαίρεση θυρών από οικία που κατοικείται . 

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/16 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1878» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

11 Φεβρουαρίου 1878 ως αρ.26. µε ηµεροµηνία 30 ∆εκεµβρίου 1878.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.   Πταισµατοδίκης ήταν ο Στυλιανός Αλεβιζάκης. 

Γραµµατέας ήταν ο Γεώργιος Φ. ∆αλέζιος και ο Παντελής Ι. Φαντυράκη. ∆ηµόσιος κατήγορος ο 

δήµαρχος Λορέντζος Καµπάνης. Υπογραµµατέας εµφανίζεται ο Σπύρος Νεράτζης. Πολλοί από 

τους ένδικους χαρακτηρίζονται ως έγγαµοι, αγράµµατοι και χριστιανοί. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για αγροζηµίες, ζηµιές  δηλαδή που 

προξενούν ζώα κατά την βοσκή σε αγρούς(βόας-πρόβατα)), κοπή συκιάς από χωράφι, εξύβριση, 

χορήγηση οίνου µετά την δύση του ηλίου, εξύβριση αστυνοµικού κλητήρα, ξυλοδαρµός, κλοπή 

σκάλας, σκοινιού. 

Περιέχονται πίνακες µε αριθµό µηνύσεων, πρακτικά αποφάσεων, αποσπάσµατα αποφάσεων, 

πιθανότατα για την πληρωµή του γραµµατέα. 

  

[φύλλα περίπου 50]  

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/17 
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«Ποινικαί Αποφάσεις 1879» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 

24 Φεβρουαρίου 1879 ως αρ.14. µε ηµεροµηνία 31 Οκτωβρίου 1879.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.  

Οι αρ.12,13,14 αποφάσεις είναι δακτυλόγραφες. 

 Πταισµατοδίκης ήταν ο Ηρ. Ιωανίδης, ο Αντώνιος Μ.Σαλάχα. Γραµµατέας ήταν ο Ιωάννης 

∆ελαγραµάτικα. ∆ηµόσιος κατήγορος ο δήµαρχος Λορέντζος Καµπάνης και ο Μιχαήλ 

Κουµουζόπουλος. Υπογραµµατέας εµφανίζεται ο Σπύρος Νεράτζης. Πολλοί από τους ένδικους 

χαρακτηρίζονται ως έγγαµοι, αγράµµατοι και χριστιανοί. 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω 

φωνών, στρατιωτικών παραγγελµάτων και κρότων, αγροζηµίες, βιαιοπραγία Περιέχονται πίνακες 

µε αριθµό µηνύσεων, πρακτικά αποφάσεων, αποσπάσµατα αποφάσεων, πιθανότατα για την 

πληρωµή του γραµµατέα. 

  

[φύλλα περίπου 35]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/18 

 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις 1880» 

 

Ο φάκελος περιέχει τις ποινικές αποφάσεις του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.5. µε ηµεροµηνία 

23 Φεβρουαρίου 1880 ως αρ.33. µε ηµεροµηνία 15 Νοεµβρίου 1880.Ακολουθήτε η ίδια τυπολογία 

όπως στο δελτίο DAMYK_DIKAST_9.  

 Πταισµατοδίκης ήταν ο Ηρακλέας Ιωαννίδης και ο Ιω. Χ. Μπακόπουλος. Γραµµατέας ήταν ο 

Ιωάννης ∆ελαγραµάτικας και ο  Ι. Ρουσουνέλος. ∆ηµόσιος κατήγορος ο Μιχαήλ Κουµουζόπουλος. 

∆ηµόσιος πάρεδρος ο Πέτρος Καλόγερας, δήµαρχος Μυκόνου. Υπογραµµατέας εµφανίζεται ο 

Σπύρος Νεράτζης.  

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για κλοπή ξυνότυρου, προσβολή 

έργω και λόγω, εξίβρυση, βιαιοπραγία, µη κατασκευή βόθρου. 

[φύλλα περίπου 55]  

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/19 

«Ποινικαί Αποφάσεις έτους 1881» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 4/2/1881 – 14/11/1881 από αριθµό 1 έως και 51. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που 

άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Π.χ., υποθέσεις 

ΕΞΥΒΡΙΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΥ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΒΛΑΒΗ 

ΞΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ κ.α. ∆ιακρίνονται τα ονόµατα των 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται επίσης τα 

ονόµατα των ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΩΝ-Ν.[ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ], Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, του 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΙΩΑΝΝΗ Γ. ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, του ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ και του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ. 
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Αριθµός Φύλλων ≈150 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/20 

«Ποινικαί Αποφάσεις έτους 1882» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 20/3/1882 – 27/10/1882 από αριθµό 1 έως και 25. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που 

άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Π.χ., υποθέσεις 

ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ,  ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΗΘΩΝ, ΦΘΟΡΑΣ ΞΕΝΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΒΛΑΒΗ ΞΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΞΥΒΡΙΣΗΣ, κ.α.  

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ- Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, 

του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΙΩΑΝΝΗ Γ. ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-[Γ.Π.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ], 

του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ και του ΠΑΡΕ∆ΡΟΥ και 

∆ΗΜΑΡΧΟΥ Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑ. 

Αριθµός Φύλλων ≈90 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/21 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1883» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 9/3/1883 – 8/10/1883 από αριθµό 1 έως και 21. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που 

άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Π.χ., υποθέσεις ΒΛΑΒΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΖΩΩΝ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ,  ΕΠΙ ΑΠΕΙΛΕΙ («…να τον 

φονεύση και υβρίζων αυτόν δια των λέξεων, βρε γαµώ τον σταυρόν σου…»), ΕΞΥΒΡΙΣΗΣ, ΕΠΙ 

ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΡΓΩ, ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ, 

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ- ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΝΝOY, του 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-[Γ.Π.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ], του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Α. ΚΟΚΚΙΝΙΑ∆Η του 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ- ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ, του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ και του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑ. 

Αριθµός Φύλλων=60 

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/22 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1884» 
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Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 4/2/1884-8/12/1884 από αριθµό 1 έως και 62. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που 

άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

 

Π.χ., υποθέσεις, ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΕΠΙ ΑΠΕΙΛΕΙ, ΕΠΙ ΦΘΟΡΑΣ ΞΕΝΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΒΛΑΒΗ ΞΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,  

 

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ- ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΝΝOY, του 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Α. ΚΟΚΚΙΝΙΑ∆Η, του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑ, του ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΑΡΚΟΥ 

∆. [ΠΑΣΑΡΙΑ∆ΟΥ]. 

Αριθµός Φύλλων=130 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/23 

 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1885» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 12/1/1885-21/12/1885 από αριθµό 1 έως και 149 ενώ η τελευταία σελίδα αποτελεί 

πρότυπο σύνταξης πρακτικού. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΥ και της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Π.χ., υποθέσεις, ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ, ΒΛΑΒΗ ΞΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, 

ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΡΓΩ ΚΑΙ ΛΟΓΩ, ….ΩΣ ΜΗ ∆ΗΛΩΣΑΝΤΑ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ 

ΚΤΗΝΗ…., 

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ- ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΝΝOY, του 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Α. ΚΟΚΚΙΝΙΑ∆Η, του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Α.[ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ], του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑ, του 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, του ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ 

Αριθµός Φύλλων≈500 

 

 

 

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/24 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1886» 
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Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 22/1/1886-4/10/1886 από αριθµό 1 έως και 48 ενώ η τελευταία σελίδα αποτελεί πρότυπο 

σύνταξης πρακτικού. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και 

της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Π.χ., υποθέσεις, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΑΠΕΙΛΗΣ, 

ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ κ.α. 

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ- ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΝΝOY, του 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΙΩΑΝΝΗ ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ,  

 

Αριθµός Φύλλων≈150 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/25 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1887» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 14/2/1887-11/12/1887 από αριθµό 1 έως και 63 ενώ η τελευταία σελίδα αποτελεί πρότυπο 

σύνταξης πρακτικού. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και 

της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Π.χ., υποθέσεις, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΑΠΕΙΛΗΣ, ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, 

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ- Μ.[ΟΘΩΝΙΑ∆Η], του 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ [ΠΛΑΤΟΥΤΣΑ] 

 του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΙΩΑΝΝΗ ∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ που από τον αριθµό απόφασης 33 έως και 

52 αναγράφεται ως ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗΣ. 

 

Αριθµός Φύλλων≈170 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/26 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1888» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 23/1/1888-17/12/1888 από αριθµό 1 έως και 86 ενώ η τελευταία σελίδα αποτελεί πρότυπο 

σύνταξης πρακτικού. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και 

της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Π.χ., υποθέσεις, ΠΑΡΑΛΗΨΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ, ΛΕΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑ, 

ΒΛΑΒΗ ΕΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, κ.α. 
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∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα  του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-, του 

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ [ΠΛΑΤΟΥΤΣΑ], του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ως ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑ,του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Π.ΑΛΦΙΕΡΗ. 

Αριθµός Φύλλων≈220 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/27 

«Ποινικαί Αποφάσεις Έτους 1889» 

Περιέχονται ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ της 

περιόδου 7/1/1889-11/11/1889 από αριθµό 1 έως και 78 ενώ η τελευταία σελίδα αποτελεί πρότυπο 

σύνταξης πρακτικού. Οι υποθέσεις αφορούν ζητήµατα που άπτονται του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και 

της ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Π.χ., υποθέσεις, ΠΑΡΑΛΗΨΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ, ΛΕΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑ, 

ΒΛΑΒΗ ΕΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΑΓΡΟΖΗΜΙΑ, ΒΛΑΒΗ ΞΕΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, 

∆ιακρίνονται τα ονόµατα των ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, το σκεπτικό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ και οι 

ΠΟΙΝΕΣ. ∆ιακρίνονται τέλος, τα ονόµατα  του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-, του 

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ [ΠΛΑΤΟΥΤΣΑ], του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ως ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ-Μ.ΚΟΥΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ,του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Π.ΑΛΦΙΕΡΗ, του 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-Φ.ΚΑΡΕΛΑ. 

Αριθµός Φύλλων≈250 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/28 

 

 

«Πολιτικά Πρακτικά» 1897-1899 

 

 

 

Περιέχει τους εξής τόµους-υποφακέλους: 

 

«Πολιτικά Πρακτικά 1897» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1897, αρ. 1-18, 10 

Ιανουαρίου-12 ∆εκεµβρίου 1897. Υποθέσεις κληρονοµιάς, ιδιοκτησίας, αγοραπωλησίας, χρεών 

κλπ. [φύλλα περ. 50]. 

 

«Πολιτικά Πρακτικά 1898» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1898, αρ. 1-33, 6 

Φεβρουαρίου-6 Νοεµβρίου 1898. Υποθέσεις οικονοµικών διαφορών, χρεών, ιδιοκτησίας κλπ. 

[φύλλα περ. 120]. 
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«Πολιτικά Πρακτικά 1899» 

Με εκθέσεις πρακτικών από συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του 1899, αρ. 1-37, 8 

Ιανουαρίου-10 ∆εκεµβρίου 1899. Υποθέσεις κληρονοµικών και οικονοµικών διαφορών, χρεών, 

ιδιοκτησίας-ενοικίων κλπ. [φύλλα περ. 150] 

 

 

 

 

[σύνολο φύλλα περ. 320] 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/29 

 

 

[Βιβλίο εξερχοµένων Ειρηνοδίκη Μυκόνου 1852] 

 

 

Χαρτόδετο βιβλίο µε τα εξερχόµενα του Ειρηνοδίκη Μυκόνου του 1852. Περιέχει αύξοντα αριθµό 

εγγράφου, χρονολογία-ηµεροµηνία και θέµα. Κυρίως υπηρεσιακά έγγραφα µε τις αρχές στη Σύρο 

(εισαγγελία). 

 

[φύλλα περ. 130] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/30 

 

 

[Πρακτικά Πταισµατοδικείου Μυκόνου 1891] 

 

 

 

Περιέχει εκθέσεις πρακτικών του Πταισµατοδικείου Μυκόνου, αρ. 6-84, 12 Ιανουαρίου-22 Ιουνίου 

1891. Υποθέσεις κυρίως αγροζηµίας, βιαιοπραγίας. Το βιβλίο χωρίς εξώφυλλο. 

 

 

[φύλλα περ. 100] 
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∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/31 

 

 

 

 

[Πρακτικά Ειρηνοδικείου Μυκόνου 1891] 

 

 

Περιέχει εκθέσεις πρακτικών του Ειρηνοδίκη Μυκόνου 1891, αρ. 2-56, 1 Φεβρουαρίου-26 

∆εκεµβρίου 1891. Υποθέσεις κυρίως κληρονοµικών, οικονοµικών διαφορών-χρεών. 

 

 

 

[φύλλα περ. 100] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/32 

 

 

[Πρακτικά δηµοσιεύσεως 1876, 1879, 1884] 

 

 

Περιέχει: 

 

- «Πρακτικά ∆ηµοσιεύσεως του έτους 1876» του Ειρηνοδίκη Μυκόνου, µε αύξοντα αριθµό, 

σύνθεση δικαστηρίου, ηµεροµηνία, ονοµ/µο διαδίκων, υπόθεση και έκθεση πρακτικών. 

-  «Πρακτικά ∆ηµοσιεύσεως του έτους 1879» του Ειρηνοδίκη Μυκόνου, µε αύξοντα αριθµό, 

σύνθεση δικαστηρίου, ηµεροµηνία, ονοµ/µο διαδίκων, υπόθεση και έκθεση πρακτικών. 

- «Πρακτικά ∆ηµοσιεύσεως του έτους 1884» του Ειρηνοδίκη Μυκόνου, µε αύξοντα αριθµό, 

σύνθεση δικαστηρίου, ηµεροµηνία, ονοµ/µο διαδίκων, υπόθεση και έκθεση πρακτικών. 

 

 

[φύλλα περ. 70] 

 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/33 

 

 

[Εκθέσεις του 1874, Ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Πταισµατοδικείου 1878, Πρωτόκολλο 

εισερχοµένων 1877-1879] 
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Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

 

- «∆ιάφοραι Εκθέσεις του 1874» του Ειρηνοδίκη Μυκόνου, αρ. 1-31, 17 Ιανουαρίου-2 

∆εκεµβρίου 1874, µε ορκοδοσίες (ιδιοκτησίας πλοίου κ.ά.), εκθέσεις συµβιβασµού-

αποτυχίας συµβιβασµού και άλλες εκθέσεις (ναυτοδυστυχήµατος ), γνωµοδοτήσεις 

Συγγενικών Συµβουλίων κλπ. 

- «Ευρετήριον Ποινικών αποφάσεων του έτους 1878» του Πταισµατοδικείου Μυκόνου µε 

αποτέλεσµα, αριθµό µαρτύρων, συνολικό πρόστιµο, παρατηρήσεις. 

- Πρωτόκολλο εισερχοµένων χωρίς εξώφυλλο, έτη 1977-1879, µε αύξοντα αριθµό, πέµπουσα 

αρχή, ηµεροµηνία-χρονολογία και αριθµό εγγράφου. 

 

 

[φύλλα περ. 100] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/34 

 

 

 

[∆ικόγραφα ποινικών υποθέσεων 1893-1899] 

 

 

 

Περιέχει κλητήρια θεσπίσµατα του ∆ηµόσιου Κατήγορου του Πταισµατοδικείου Μυκόνου (έντυπα 

και χειρόγραφα), µηνύσεις και αποδεικτικά επιδόσεως του κλητήρα (έντυπα και χειρόγραφα). ∆εν 

είναι σε αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά καλύπτουν τα έτη 1893-1899 και βρέθηκαν σε 

σύγχρονο φάκελο. 

Επίσης στον ίδιο φάκελο βρέθηκαν κάποια τηλεγραφήµατα και ένα πρακτικό συνεδρίασης του 

Πταισµατοδικείου Μυκόνου της 18 ∆εκεµβρίου 1899, αρ. 37. Αυτά έχουν µπει σε ξεχωριστούς 

υποφακέλους. 

 

[φύλλα περ. 750]  

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/35 

 

 

 

[∆ικόγραφα ποινικών υποθέσεων 1890-1893] 
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Περιέχει δικόγραφα του Πταισµατοδικείου Μυκόνου: µηνύσεις, αποφάσεις, κλητήρια θεσπίσµατα 

του ∆ηµόσιου Κατήγορου, αποδεικτικά επιδόσεως του κλητήρα για διάφορες υποθέσεις 

(κτηµατικές διαφορές, ξυλοδαρµοί, παράλειψη δηλώσεων ζώων, εξυβρίσεις, αγροζηµίες κλπ.), έτη 

1890-1893. 

 

 

 

[φύλλα περ. 700] 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/36 

 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου 1890-1893] 

 

 

Περιέχει: 

- Πράξεις του συµβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη (πληρεξούσια, προικοσύµφωνα, πωλητήρια 

ακινήτων, υποθηκοδάνεια, δωρεές). 

- ∆ικόγραφα υποθέσεων (πρακτικά προφορικών µηνύσεων, καταθέσεις µαρτύρων). 

- ∆ιάφορα έγγραφα σχετικά µε πλειστηριασµούς και κατασχέσεις (∆ηλοποιήσεις 

Πλειστηριασµών, αποδεικτικά επίδοσης Πράξεων ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών, Εκθέσεις 

Αναγκαστικής Κατάσχεσης, αποδεικτικά επίδοσης Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης. 

- «Κατάλογος των κληρωσίµων εφορευτικών επιτροπών του έτους 1891». 

- ∆ιάφορα τηλεγραφήµατα του εισαγγελέα υπηρεσιακά. 

 

Έτη 1890-1893 

 

 

[φύλλα περ. 500] 

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/37 

«Πολιτικαί ∆ικογραφίαι 1860» 

 

Περιέχει κλήσεις του ειρηνοδικείου Μυκόνου. Αναφέρονται τα ονόµατα των διαδίκων και η 

υπόθεση. Στο τέλος κάθε εγγράφου υπογράφει ο ενάγων. Στην περίπτωση που ο ενάγων ήταν 
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αγράµµατος υπογράφει ο πληρεξούσιος.(έγγραφο 13 Φεβρουαρίου 1860).Ενδεικτικά θέµατα 

υποθέσεων αφορούν την αντίσταση πληρωµής χρέους, κληρονοµικά, µη απόδοση ενοικίων. 

Ειρηνοδίκης ήταν ο Σ.Αξιώτης.  

(φύλλα 16) 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/38 

«Ποινικά πρακτικά 1899» 

 

Περιέχει µόνο το εξώφυλλο των ποινικών πρακτικών του έτους 1899.Όπως προκύπτει από το ίδιο 

περιείχε τις αποφάσεις αρ.1 ως 41. 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/39 

«Πρακτικά Συνεδριάσεων Πταισµατοδικείου 1899» 

 

Περιέχει τα πρακτικά συνεδριάσεων του πταισµατοδικείου Μυκόνου για το έτος 1899, ξεκινώντας 

από την αρ.1 µε ηµεροµηνία 27 Φεβρουαρίου 1899 ως αρ.40 µε ηµεροµηνία 18 ∆εκεµβρίου 1899. 

Αναφέρονται τα ονόµατα του πταισµατοδίκη, Γ.Γκούµα και αργότερα Στ.Καµπάνη, του εκάστοτε 

κατηγορούµενου και του συνηγόρου του. Γραµµατέας ήταν ο Α.Κανταράτος. Συνήγορος 

εµφανίζεται ο Κωνσταντίνος Ρέγκος. Ακολουθεί η έκθεση των πρακτικών. Αναφέρονται τα 

ονόµατα των µαρτύρων, η ηλικία και το επαγγελµά τους. Οι ποινές ήταν εξαγοράσιµες. Ενδεικτικά 

υποθέσεις που εκδικάζονται αφορούν κλοπή κυδωνιών, αλλαγή ροής υδάτων, αγροζηµία,  

εξύβριση, προξένηση ζηµίας, θανάτωση αρνιών από σκύλο, ξυλοδαρµό. 

 

(φύλλα περίπου 100) 

 

∆.Α.Μ. /∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/40 

(Πλειστηριασµοί) 

 

Περιέχει υποθέσεις πλειστηριασµών. Αναλυτικότερα στους δύο υποφακέλους υπάρχουν έγγραφα 

σχετικά µε  πλειστηριασµούς το 1868 και το 1885. 

Ο ∆ικαστικός κλητήρας δηλοποιεί τον πλειστηριασµό και παραθέτει έκθεση αναγκαστικής 

κατασχέσεως. Συµβολαιογράφος ειρηνοδίκης ο Σόλων Αξιώτης το 1868 και ο Ιωάννης Ζάννου το 

1885. 

Εµπεριέχεται η εφηµερίδα Αστήρ των Κυκλάδων, εφηµερίδα πολιτική και φιλολογική που 

τυπώνεται στην Ερµούπολη στης 13 Ιανουαρίου 1868 από τον Ν.Βαρβαρέσο. Στην εφηµερίδα 

υπάρχουν οι δηµοσιεύσεις των πλειστηριασµών από την Μύκονο και την Τήνο. 

Περιέχονται έγγραφα όπως αποδεικτικά διακύριξης πλειστηριασµού, έκθεση αναγκαστικής 

κατάσχεσης, αποδεικτικά εκδόσεως, δηλοποίηση πλειστηριασµού, αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως 

γραµµατέα, έκθεση τοιχοκολλήσεως. 

(φύλλα περίπου 90) 

 

 

 

∆.Α.Μ. /∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/41 

Λυτά δικαστικά έγγραφα 1884 
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Ο φάκελος περιέχει λυτά δικαστικά έγγραφα που προέρχονται από το ειρηνοδικείο Μυκόνου το 

1884. Έγγραφα που απαντώνται είναι  αποδεικτικά διακήρυξης πλειστηριασµού, έκθεση 

αναγκαστικής κατάσχεσης, αποδεικτικά εκδόσεως, δηλοποίηση πλειστηριασµού, αποδεικτικά 

τοιχοκολλήσεως γραµµατέα, έκθεση τοιχοκολλήσεως. Υπάρχουν ακόµα 

αιτήσεις,κλήσεις,πρακτικά,αποφάσεις, αποκόµµατα, περιλήψεις του έτους 1884.  

 

(φύλλα περίπου 450) 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/42 

 

Λυτά δικαστικά έγγραφα Ειρηνοδικείου Μυκόνου 1855-1869. 

 

Περιέχει κλήσεις για το δικαστήριο του 1855, την πολιτική δικογραφία του 1856, το εξώφυλλο της 

πολιτικής δικογραφίας του 1858, δεµένα δικαστικά έγγραφα 1863 και 1864 από το ειρηνοδικείο 

Μυκόνου, λυτά έγγραφα του 1864 για πλειστηριασµούς, ένα έγγραφο του 1868 και το βιβλίο 

αποσκευής του Ειρηνοδικείου Μυκόνου του έτους 1869 υπογεγραµµένο από τον γραµµατέα 

Νικηφόρο Γρύµπλα. 

(φύλλα περίπου 120) 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/43 

 

 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου 1880] 

 

Περιέχει: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς (∆ηλοποιήσεις Πλειστηριασµών, 

Εκθέσεις Επιδόσεως και Αποδεικτικά Επιδόσεως ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών, 

Αποδεικτικά Τοιχοκολλήσεως Προγράµµατος  ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών), 

υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις (Εκθέσεις Αναγκαστικής Κατασχέσεως, Αποδεικτικά 

Επιδόσεως Αναγκαστικής Κατασχέσεως), πωλητήρια, κλήσεις πολιτών ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου, πρακτικά αποφάσεων.   

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα). 

 

Έτος 1880 

 

 

[φύλλα περ. 120]  
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∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/44 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου 1881] 

 

Περιέχει: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς (Εκθέσεις Επιδόσεως, υποθήκες 

και υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις, πωλητήρια, κλήσεις πολιτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου, 

πρακτικά αποφάσεων.   

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα), αποφάσεις. 

 

Έτος 1881 

 

[φύλλα περ. 70]  

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/45 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου 1882] 

 

Περιέχει: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς (∆ηλοποιήσεις Πλειστηριασµών, 

Εκθέσεις Επιδόσεως και Αποδεικτικά Επιδόσεως ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών, 

Αποδεικτικά Τοιχοκολλήσεως Προγράµµατος  ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών), 

υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις (Εκθέσεις Αναγκαστικής Κατασχέσεως), πωλητήρια, κλήσεις 

πολιτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου, αποφάσεις, πρακτικά συνεδριάσεως, οµολογίες, 

πληρεξούσια.   

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα). 

 

Έτος 1882 

 

[φύλλα περ. 100]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/46 
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[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου 1883] 

 

Περιέχει: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς (∆ηλοποιήσεις Πλειστηριασµών, 

Εκθέσεις Επιδόσεως και Αποδεικτικά Επιδόσεως ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών, 

Αποδεικτικά Τοιχοκολλήσεως Προγράµµατος  ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών), 

υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις (Εκθέσεις Αναγκαστικής Κατασχέσεως, Αποδεικτικά 

Επιδόσεως Αναγκαστικής Κατασχέσεως), τοιχοκολλήσεις σε οφειλέτες, κλήσεις πολιτών 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου, οµόλογα, αγωγές, προφορικές καταθέσεις µαρτύρων.   

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα και έντυπα), µηνύσεις. 

- ∆ιαταγή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Μυκόνου σχετικά µε την τιµολόγηση των κρεάτων που 

πωλούν οι κρεοπώλες του δήµου.  

 

Έτος 1883 

 

[φύλλα περ. 120]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/47 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου Μυκόνου 1885] 

 

Περιέχονται: 

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα). 

- ∆ικόγραφα του Ειρηνοδικείου: κλήσεις πολιτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου, πρακτικά 

αποφάσεων, µηνύσεις. 

- 2 Εισερχόµενα έγγραφα από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, «περί εκδόσεως δευτέρου τόµου 

γνωµοδοτήσεων Εισαγγελίας Αρείου Πάγου» και «χρηµατικό ένταλµα προς τον Εισαγγελέα 

Σύρου». 

-  [Πράξη Μήνυσης] ενώπιον του ∆ηµάρχου  Π.Καλογερά. 

Αριθµός Φύλλων=25  

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/48 
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[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου 1886-1887] 

Περιέχει δύο υποφακέλους (1886 +1887) µε: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς (∆ηλοποιήσεις Πλειστηριασµών, 

Εκθέσεις Επιδόσεως και Αποδεικτικά Επιδόσεως ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών, 

Αποδεικτικά Τοιχοκολλήσεως Προγράµµατος  ∆ηλοποίησης Πλειστηριασµών), 

υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις (Εκθέσεις Αναγκαστικής Κατασχέσεως, Αποδεικτικά 

Επιδόσεως Αναγκαστικής Κατασχέσεως), µηνύσεις, κλήσεις πολιτών ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου, πρακτικά αποφάσεων, εκθέσεις επιδόσεως κλήσεως µαρτύρων ενώπιον του 

ειρηνοδικείου και σχετικά αποδεικτικά, υπηρεσιακή αλληλογραφία µε τον εισαγγελέα 

Σύρου, υπηρεσιακά τηλεγραφήµατα εισαγγελέα προς ειρηνοδίκη.   

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα), επιδοτήρια προς οφειλέτες. 

- Απόφαση υποτελώνη κατά πλοιάρχου και αίτησή του προς τον ειρηνοδίκη. 

- Αναφορά πολίτη προς ειρηνοδίκη 

 

Έτη 1886-1887 

[φύλλα περ. 250]  

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/49 

 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου Μυκόνου 1888] 

 

Περιέχονται: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς (∆ηλωποιήσεις Πλειστηριασµών, 

Εκθέσεις Επιδόσεως και Αποδεικτικά Επιδόσεως ∆ηλωποίησης Πλειστηριασµών, 

Αποδεικτικά Τοιχοκολλήσεως Προγράµµατος  ∆ηλωποίησης Πλειστηριασµών), 

υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις (Εκθέσεις Αναγκαστικής Κατασχέσεως, Αποδεικτικά 

Επιδόσεως Αναγκαστικής Κατασχέσεως), πωλητήρια, κλήσεις πολιτών ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου, πρακτικά αποφάσεων.   

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα). 

- Πληρεξούσια. 

- «Κλήσις»-«Περιλήψεις», «Πρότασις». 

- Ζητήµατα Υποθηκών-Πλειστηριασµοί-Πληρωµή χρέους- 
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- Έγγραφα ∆ηµοπρασιών. 

- «Πρακτικά πλειστηριασµού εκποιήσεως εν δηµοπρασία εκατό κοιλών κριθής συνέπεια της 

υπ’ αριθµόν 8949 από 27/8/1888 παραγγελίας του κ. Νοµάρχην Κυκλάδων». 

 

Αριθµός Φύλλων≈250 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/50 

 

 

[Λυτά έγγραφα Ειρηνοδικείου-Πταισµατοδικείου 1889] 

 

Περιέχει: 

- Έγγραφα του Ειρηνοδικείου σχετικά µε: πλειστηριασµούς κτηµάτων (∆ηλοποιήσεις 

Πλειστηριασµών, Εκθέσεις Επιδόσεως και Αποδεικτικά Επιδόσεως ∆ηλοποίησης 

Πλειστηριασµών, Αποδεικτικά Τοιχοκολλήσεως Προγράµµατος  ∆ηλοποίησης 

Πλειστηριασµών), υποθηκοδάνεια, κατασχέσεις (Εκθέσεις Αναγκαστικής Κατασχέσεως, 

Αποδεικτικά Επιδόσεως Αναγκαστικής Κατασχέσεως), αιτήσεις προς τον ειρηνοδίκη, 

µηνύσεις, κλήσεις πολιτών ενώπιον του Ειρηνοδικείου, εκθέσεις επιδόσεως κλήσεως 

µαρτύρων ενώπιον του ειρηνοδικείου και σχετικά αποδεικτικά, πρακτικά δηµοσιεύεσεως 

του Ειρηνοδικείου  

- ∆ικόγραφα του Πταισµατοδικείου: κλητήρια θεσπίσµατα του δηµόσιου κατήγορου 

(χειρόγραφα), έντυπα αποδεικτικά επιδόσεως του δικαστικού κλητήρα, εκθέσεις ανακοπής . 

- Οδηγίες Νοµάρχη Κυκλάδων προς ειρηνοδίκη Μυκόνου σχετικά µε δηµοπρασία δεκαετούς 

µίσθωσης µοναστηριακών κτηµάτων και σχετική διακήρυξη του νοµάρχη. 

 

Έτος 1889 

[φύλλα περ. 70]  

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/51 

 

[Λυτά Έγγραφα Πρωτοδικείου Σύρου 1877] 

 

Πρακτικά της συνεδρίασης και απόφαση αριθµ.1005 του Πρωτοδικείου Σύρου ως προς την 

επίλυση της διαφοράς των κατοίκων Μυκόνου, Μιχαήλ Κουµουζοπούλου (ενάγων) και Αντωνίου 

Μπόµη (εναγόµενος) µε ηµεροµηνία 29/12/1877. 

 

Αριθµός Φύλλων=2 
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∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/52 

 

 

«Ποινικά πρακτικά 1894» 

 

Ο φάκελος περιέχει τα ποινικά πρακτικά του πταισµατοδικείου Μυκόνου αρ.1. µε ηµεροµηνία 29 

Ιανουαρίου 1894 ως αρ.86. µε ηµεροµηνία 25 Ιουνίου 1894, καθώς και τα πρακτικά αρ.87 µε 

ηµεροµηνία 9 Ιουλίου ως αρ.135 µε ηµεροµηνία 19 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.  

 Πταισµατοδίκης ήταν ο Ιωαν. Μακρουλάκης  .  Υπογραµµατέας ήταν ο Θ. Μορφίνης,ενώ 

δηµόσιος κατήγορος  ήταν ο αστυνόµος Παν.Μ(αντλαχάνης) 

Ενδεικτικά υποθέσεις που φτάνουν στο πταισµατοδικείο είναι για βιαιοπραγία µε πέτρα και ράβδο, 

βοσκή ζώων και ζηµιές σε κτήµατα, εξύβριση.  

[φύλλα περίπου 150]  

 

 

∆.Α.Μ./∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ/53 

 

 

 

∆ικαστικά του έτους 1892. 

Σπαράγµατα που περιέχουν απόδειξη, εντολή , αγωγή, αναφορά του έτους 1892.(περίπου φύλλα 

25) 

 

∆ικαστικά 1899. 

Από αρ.9 µε ηµεροµηνία 11 Μαΐου 1899 ως αρ.41 µε ηµεροµηνία 2 ∆εκεµβρίου 1899.Σπαράγµατα 

που περιέχουν αιτήσεις του ειρηνοδικείου, εκθέσεις ορκοδοσίας, αιτήσεις, δηλώσεις.(περίπου 

φύλλα 30) 

 

«Πολιτικαί εκθέσεις του 1899»  

Περιέχει τις  εκθέσεις ορκοδοσίας του ειρηνοδικείου από αρ.1. µε ηµεροµηνία 22 Φεβρουαρίου του 

1899 ως αρ.8. µε ηµεροµηνία 27 Απριλίου 1899.(περίπου φύλλα 20) 

 

 

 

 

 

 


