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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Στη διάρκεια της κατάταξης του Δημοτικού 'Αρχείου Ναυπλίου1, επιση
μάνθηκαν πολλές εκατοντάδες έντυπα μονόφυλλα, τα περισσότερα άπα τα 
όποια είναι άγνωστα και άβιβλιογράφητα. Μαζί με αυτά, στους φακέλλους 
του 'Αρχείου, επισημάνθηκαν και τα οκτώ άβιβλιογράφητα φυλλάδια πού 
παρουσιάζονται έδώ. Σημειώνω δτι έχει προχωρήσει ή προεργασία για τήν 
παρουσίαση του συνόλου των έντυπων πού φυλάσσονται στους φακέλλους 
του Δημοτικού 'Αρχείου Ναυπλίου: οί πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν δτι πρό
κειται για τήν πλουσιώτερη συλλογή μονόφυλλων διοικητικού περιεχομέ
νου πού γνωρίζουμε. 

* 1 (Α4477).— Γενικοί Όδηγίαι. Δια τους Έπαρχους και Οίκονομικούς Επιτρό
πους, ώς είδικούς Επιτρόπους. Της Εκτελέσεως του περί προικοδοτήσεως Νόμου. 
Και δύο είδικαί όδηγίαι* 1) Περί της εκτιμήσεως των Εθνικών κτημάτων. 2) Περί τής 
καταμετρήσεως. Προσθέτονται και πέντε σχήματα. 

4ο, φ. 2+σ. 29+1 λ. — Άχρονολόγητο άλλα τοδ 1836. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: 1836, 
φ. 5 (73). 

*2(Α4478).— Όδηγίαι Περί προσδιορισμού τής τιμής του δρου και τής εκτιμή
σεως, των δια τήν προικοδότησιν τών ελληνικών οίκογενειών προσδιωρισμένων 
εθνικών κτημάτων, [στο τέλος:] 'Αθήναι τη [κενό] Ιουλίου 1836. Αρ. Μανσόλας. 
Γραμματ. τής έπί τών 'Εσωτερικών. Γ. Λασσάνης Διευθυντής τής Οίκονομίας. 

4ο, σ. 9+1 λ. Δίστηλο. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: 1836 φ. 5. 

^3(Α4479).— Πίναξ Περί τής όδοιπορίας τών δημοτικών Ταχυδρόμων. 

4ο, σ. 6. — Άχρονολόγητο άλλα του 1845. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: Ω5| (1845)α. 

*4(Α4480).— Πίναξ ΤοΟ πληθυσμοί) του Κράτους του έτους 1850, συνταχθείς έπί 
τή βάσει του, δια του ύπ' αριθ. 22 φύλλου τής εφημερίδος τής Κυβερνήσεως του 
έτους 1850 δημοσιευθέντος πληθυσμού του 1849, και τή προσθαφαιρέσει τών κατά το 

1. Βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο Δημοτικού 'Αρχείου Ναυπλίου 1828-1899, 
'Αθήνα 1984, σ. ιβ'. 
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1850 λαβουσών χώραν γεννήσεων και άπο βιώσεων, [στο τέλοςϊ] Δια τήν άκρίβειαν 
τής συντάξεως του πληθυσμού του Κράτους. Έ ν 'Αθήναις, τήν 5 'Οκτωβρίου 1851. 
Ό ύπουργ. Γραμματεύς α'. τάξεως /. Κ. Δελιγιάννης. Έθεωρήθη. "Ο Τμηματάρχης Σ. 
Α. Σπηλιωτάκης. Έθεωρήθη και έπικυροδται. Έ ν Αθήναις, τήν 6 'Οκτωβρίου 1851. 
Ό έπί τών Εσωτερικών 'Υπουργός Δ. Μελετόπουλος. 

8ο, σ. 8. "Ο τίτλος στην αρχή τοδ κειμένου. — Δημοτικό "Αρχείο Ναυπλίου: φ. Ρ (1850). 

^5(Α4481).— Περί τής νόσου τών μεταξοσκωλήκων, [στο τέλος:] 7 Φεβρουαρίου 
1856. Rafael Lambnicbini. 

8ο, σ. 8. — Ό τίτλος στην αρχή τοδ κειμένου. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: φ. Φ36ε (1856). 

*6(Α4482).— Όδηγίαι περί καλλιέργειας τοΰ καπνού. 

8ο, σ. 19+1 λ. — Άχρονολόγητο άλλα τοδ 1858. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: φ Φ36 
(1858). 

*7(Α4483).— Κανονισμός Περί βεβαιώσεως, εισπράξεως και διαχειρίσεως τών 
φόρων έπί τών δημητριακών καρπών, [στο τέλοςί] Έ ν Αθήναις 30 'Ιουνίου 1861. Ό 
'Υπουργός Ε. Α. Σιμός. 

8ο, σ. 7+1 λ. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: φ Φ^ (1862). 

*8(Α4484).— θέσπισμα Περί νέου διοργανισμοΰ και διευθύνσεως τοδ Σχολείου 
τών τεχνών. Βασίλειον τής Ελλάδος. Προσωρινή Κυβέρνησις. [στο τέλοςϊ] Έ ν 
'Αθήναις, τήν 26 Αυγούστου 1863. Ό Πρόεδρος Μ. Ροΰψος. ΆΒ. Πετψεζάς 

8ο, σ. 11 + 1 λ. — Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου: φ. Οχ (1863). 






