Παρουσιάζουμε ένα υλικό με τους ενόρκους 1850-60 των τότε δήμων
Ανδανίας, Οιχαλίας, Ιθώμης και Πύλου. Το χωριό μου Βαλύρα
(Τζεφερεμίνι), υπαγόταν τότε διοικητικά στο δήμο Οιχαλίας. Συνολικά
είχαν προταθεί 41 άτομα, από το δήμο Οιχαλίας, όπως δείχνουν οι
καταστάσεις, και από το χωριό μου είχαν προταθεί 7 άτομα.
Στις σελίδες 302-426, από το Γ' τοπικό συνέδριο Μεσσηνιακών σπουδών σε
Φιλιατρά - Γαργαλιάνους, 24-26\11\1998, παρουσιάστηκε ο τίτλος "
ιδιοκτήται και ιδιοκτησίαι στη Μεσσηνία", του Θ. Δ. Γιαννακόπουλου. Στον
τόμο ΙΘ, των Πελοποννησιακών 1991-2, είναι 988 ένορκοι, από τις τότε 5
επαρχίες της Μεσσηνίας με τους 28 δήμους (Καλαμών 5, Μεσσήνης 6,
Πυλίας 5, Τριφυλίας 7 και Ολυμπίας 5).
Οι περισσότεροι ένορκοι ήταν στο δήμο Καλαμών 155, Αλαγωνίας 82 και
οι λιγότεροι στο δήμο Σκυλλούντος 4. Τα τότε επαγγέλματα που
προτείνοντο οι ένορκοι (στη σελίδα 346 ) ήταν συνολικά 14. Από τους 988
ένορκους οι 775 ήταν κτηματίαι, γεωργοί 70, έμποροι 53 και 1
συμβολαιογράφος.
Από τους 988 ενόρκους, ήταν από το χωριό μου Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), του
δήμου Οιχαλίας από τους συνολικά 41, 7 ήταν από το χωριό μου. Οι 6
ήταν κτηματίες και ο ένας παντοπώλης.
Από το χωριό μου τα έτη 1850-60, προτεινόμενοι ένορκοι ήταν οι:
9. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13. ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
24. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
29. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
40. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ.
Από τα παραπάνω 7 πρόσωπα έχουμε τα 5, στο αρχείο των εκλογικών
καταλόγων του παλιού δήμου Οιχαλίας. Η πρώτη χρονολογία μας δείχνει το
έτος γέννησης και η δεύτερη μας δείχνει τη χρονολογία που ψήφισε ο
καθένας. Συνεχίζονται μέχρι σήμερα στη Βαλύρα τα 6 επίθετα, ενώ δεν
υπάρχει το επίθετο Σπανός, το οποίο δεν γνώρισα από τα παιδικά μου
χρόνια. Η αρίθμηση είναι όπως στο πρωτότυπο.
1. Ο Δημητριος Παπασαραντόπουλος είχε ηλικία 45 ετών, αύξοντα αριθμό
9, ήταν κτηματίας με ετήσιο εισόδημα 1000 δραχμές. Προτάθηκε το 1851.
2. Ο Ηλίας Μπότσικας είχε ηλικία 55 ετών, αύξοντα αριθμό 13, ήταν
κτηματίας με ετήσιο εισόδημα 1000 δραχμές.
3. Ο Θεόδωρος Τσαγκάρης είχε ηλικία 37 ετών, αύξοντα αριθμό 15, ήταν
κτηματίας με ετήσιο εισόδημα 1500 δραχμές.
Προτάθηκαν και οι δύο το 1852.
4. Ο Αναγνώστης Καρτερολιώτης είχε ηλικία 50 ετών, αύξοντα αριθμό 24,
ήταν κτηματίας με ετήσιο εισόδημα 1000 δραχμές.

5. Ο Αναγνώστης Γεωργόπουλος είχε ηλικία 66 ετών, αύξοντα αριθμό 29,
ήταν κτηματίας με αξία ακίνητης περιουσίας 10.000 δραχμές , και με
ετήσιο εισόδημα 1500 δραχμές.
6. Ο Δημήτρης Σπανός (γράφεται Σπανής) είχε ηλικία 44 ετών, αύξοντα
αριθμό 40, ήταν κτηματίας με αξία ακίνητης περιουσίας 6.000 δραχμές.
7. Ο Παναγιώτης Σταθόπουλος είχε ηλικία 41 ετών, ήταν παντοπώλης ,με
αξία ακίνητης περιουσίας 9.000 και ετήσιο εισόδημα 2.000.
Διαπιστώνουμε ότι οι 2 βαλυραίοι Αναγνώστης Γεωργόπουλος και
Παναγιώτης Σταθόπουλος είχαν κτηματική περιουσία και ετήσιο εισόδημα.
Για να προταθεί κάποιος ένορκος έπρεπε να έχει ή μεγάλη κτηματική
περιουσία, ή ετήσια έσοδα ή και τα δυο. Με βάση το υλικό που έχουμε
στην κατοχή μας, υπάρχει φωτογραφικό υλικό των 6 απογόνων των
οικογενειών. Ο Γεωργόπουλος Αναγνώστης ήταν στρατιώτης του δυρραχίτη
οπλαρχηγού Παναγιώτη Κεφάλα . Με βάση το φωτορεπορτάζ (εκτός του
Σπανού που δεν έχουμε καθόλου στοιχεία) διαπιστώνουμε ότι από τα
σπίτια και μόνο είχαν μια κτηματική και κατά συνέπεια οικονομική
ευρωστία.
Από το αρχείο των εκλογικών κσαταλόγων.
45 Καρτερολιώτης Αναγνώστης ??
Ηλίας
??
157 Μπότσικας
228 Σπανός
242 Σταθόπουλος
18 Γεωργόπουλος

Δημήτριος
Παναγιώτης

αγρότης 1809 1847
αγρότης 1797 1847

Αθανάσιος

αγρότης 1817 1865
Αναστάσιος αγρότης 1815 1865

Αναγνώστης ??

αγρότης 1797 1847

Υπάρχουν παρακάτω όλα τα πρωτότυπα , για να ενημερωθούν μελετητές,
ερευνητές, ιστοριοδίφες , και οι απόγονοι αυτών μαθαίνοντας και
μελετώντας την ιστορία του τόπου μας και των προγόνων μας.

