ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Στη βάση δεδομένων «Συμβολαιογράφοι» καταγράφονται περιλήψεις συμβολαίων του
συμβολαιογράφου Ερμούπολης Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Ο Κων. Αγγελίδης είναι από
τους πρώτους εγγεγραμμένους στο δημοτολόγιο του Δήμου Ερμούπολης. Ήρθε στην
Ερμούπολη από την Τρίπολη Πελοποννήσου το 1828 και εγγράφεται στο δημοτολόγιο το
1834 σε ηλικία 37 ετών. Ασκεί το επάγγελμα του συμβολαιογράφου από το 1849
τουλάχιστο μέχρι το έτος 1866 και υπήρξε πολύ δραστήριος στον τομέα του: έχει συντάξει
πάνω από 24.000 συμβόλαια συνολικά. Συγκρίνοντάς τον με τους τριάντα περίπου
γνωστούς συμβολαιογράφους στην Ερμούπολη και τη Σύρο κατά τον 19ο αιώνα, μόνο έξη
συνέταξαν πάνω από 20.000 συμβόλαια. Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης πεθαίνει στην
Ερμούπολη Σύρου το 1869 σε ηλικία 70 ετών.
Στα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων φυλάσσονται πέντε ευρετήρια του Κων. Αγγελίδη, τα
οποία συντάχθηκαν μεταξύ των ετών 1854–1863. Βρέθηκαν επίσης
σκόρπιες
συμβολαιογραφικές πράξεις ήδη από το έτος 1849, και οι τελευταίες πράξεις του είναι του
έτους 1866. Δεν αποκλείεται να εντοπιστούν έγγραφα και για το διάστημα 1866–1869,
διότι η ταξινόμηση του συμβολαιογραφικού υλικού συνεχίζεται ακόμα.
Το πρώτο ευρετήριο του Κων. Αγγελίδη, που διασώθηκε στα ΓΑΚ, αρχίζει με τη
συμβολαιογραφική πράξη αρ. 6976/07.05.1854 και τελειώνει με την πράξη αρ. 8354 του
έτους 1855. Το δεύτερο ευρετήριο περιέχει τις πράξεις αρ. 15993–18012 (1859–1860) και
το τρίτο συνεχίζει ομαλά με την πράξη αρ. 18013 έως τον αρ. 19712 (1860-1861). Από
αυτά τα τρία ευρετήρια έχουν μηχανογραφηθεί ήδη περίπου 4300 περιλήψεις συμβολαίων,
και η εργασία αυτή συνεχίζεται. Οι περιλήψεις αυτές καταγράφονται όπως είναι στα
ευρετήρια. Κάποιες παρατηρήσεις ή διορθώσεις σημειώνονται σε αγκύλες και τα
δυσδιάκριτα μέρη, τα οποία δυστυχώς είναι αρκετά, με ερωτηματικό.
Στα ευρετήρια καταγράφονται τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός συμβολαίου, ημερομηνία
σύνταξής του, το είδος του συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και καταγωγή των
συμβαλλομένων, περίληψη της πράξης, κόστος του συμβολαίου και οι υπογραφές των
συμβαλλομένων. Οι «αγράμματοι» συμβαλλόμενοι εμφανίζονται σε 580 συμβόλαια,
δηλαδή αποτελούν ένα ποσό της τάξης τού 13% από τα περίπου 4300 μηχανογραφημένα
δελτία.
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