
                                                   

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

   ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΝΔΟΣΔΡΗ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΙΣΟΡΙΑ: 

ΝΔΔ ΘΔΩΡΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ» 

 

ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΓΙΚΔΤΗ 

ΣΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ΟΒΟΛΟΤ 

(Α.Μ.: 1012201803031) 

Θέκα: «Γίθαην θαη πεξηνπζίεο ζηε Λαθεδαίκνλα ηελ πεξίνδν 1770-1830: Οη 

απνηππώζεηο ηνπο ζηηο πξώηεο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

πάξηεο»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Θαλάζεο Υξήζηνπ 

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Ιάθσβνο Μηραειίδεο  

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: σηήξηνο Ρηδάο   

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2021 

 



1 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

 

 Πξφινγνο  .....………………………………………………….……………………...3 

 Δηζαγσγή .......……………………………………………………..…..…….........…..5 

Α΄ Κεθάιαην 

Γαηνθηεηηθνί, δηνηθεηηθνί θαη παξάγνληεο απφδνζεο δηθαίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν 

(1715 -1830): Μηα ζχληνκε αλαδξνκή …………………………......………………...9 

 1.1. Γηνηθεηηθνί Παξάγνληεο ............................................................................ 9 

1.2. Γαηνθηεηηθνί Παξάγνληεο  .......................................................................10 

         1.2.1. Ζ γαηνθηεζία απφ ην 1770 έσο θαη ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

                   1821 ...............................................................................................12 

1.3. Οη δηθαζηηθέο αξρέο πξνεπαλαζηαηηθά………...……………………….14 

1.4. Γηθαζηηθνί ζεζκνί θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 .....……………….15 

  1.5. Ζ δηθαζηηθή νξγάλσζε επί Καπνδίζηξηα  .……………………….……16 

          1.5.1. Σα πξσηφθιεηα δηθαζηήξηα ζηε Λαθεδαίκνλα ηελ πεξίνδν ηνπ 

   Καπνδίζηξηα………………………………………………………………...17 

Β΄ Κεθάιαην 

ηα εζσηεξηθά ησλ θνηλνηήησλ ηεο Λαθεδαίκνλνο (1770 - 1830): ε δηαρείξηζε 

πεξηνπζηψλ θαη νη ξφινη ησλ θνηλνηηθψλ αξρψλ.........................................................21 

        2.1. Οη απψιεηεο πεξηνπζηψλ Διιήλσλ ηεο Βαξδνχληαο θαη νη πξνζθπγέο 

                    ηνπο ζηελ νζσκαληθή δηθαηνζχλε (1770 – 1820) ..................................24 

          2.1.1. Κξίζεηο – ζπκπεξάζκαηα ζηηο ππνζέζεηο ηεο Βαξδνχληαο….…27 

Γ΄ Κεθάιαην 

Οη θπγάδεο θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο (1769 – 1828)…………………………………..29 

      3.1.Φπγέο θαηά ηελ πεξίνδν 1770-1820: ηα αίηηα θαη ε «πξψηε» ηχρε ησλ 

          πεξηνπζηψλ………………................……………….......................…..29 

    3.2.Οη λένη ηφπνη εγθαηάζηαζεο θαη ε ζηάζε ησλ θπγάδσλ απέλαληη  

                  ζηηο  πεξηνπζίεο ηνπο  .…………………........………………………...30 

                           3.2.1. Νεζηά θαη Μνξηάο……………………......……………………...31 

      3.2.2. Απνδεκίεο ζε ηφπνπο εθηφο Διιάδαο…….…....…………….32  



2 

 

  3.3. Δπηζηξνθέο ζηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο: αλαδεηήζεηο, εκπφδηα αιιά 

θαη δηαπηζηψζεηο επί ηεο «δεχηεξεο» ηχρεο ησλ πεξηνπζηψλ………..33 

       3.4. Μηα εμαίξεζε: Ζ παξακνλή ηεο Πηπέξσο θαη ηεο Παλαγηψηαο ζην  

                   ρσξηφ Βξέζζελα….…………………………………………………..34 

        3.4.1. χλνςε – παξαηεξήζεηο ζηελ ππφζεζε Βξεζζέλσλ....……...37 

Γ' Κεθάιαην 

Γίθαην θαη πεξηνπζίεο ζηε Μάλε……………...……………….……………..……...39 

           4.1. Ηζηνξηθφ Πιαίζην (1715-1776)……..…………….…...………………39 

        4.2. Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ ηζρπξψλ νηθνγελεηψλ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν           

                         κεηά ην 1776………………….……………..........................……….41 

           4.3. Ζ ηζρπξή δχλακε ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ  θαη ην αηειέζθνξν ηνπ έξγνπ 

                          ησλ δηθαηνδνηηθψλ αξρψλ….…………………......………..……….44 

         4.4. Σν έζηκν ηεο εμ αξξελνγνλίαο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο: κηα  ηζηνξηθή  

                         αλαδξνκή απφ ηνλ δηθαζηή ηνπ 1843…….………………..........…...46 

 

Δπίινγνο……………………………………………………………………………...49 

Πεγέο θαη Βηβιηνγξαθία……………………………………………………………...52 

Παξάξηεκα…………………………………………………………………………...56 

Πεξίιεςε……………………………………………………………………………..66 

 

 

 

  



3 

 

Πξόινγνο 

Σν Αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ πάξηεο
1
 απφθεηηαη ζηελ Τπεξεζία ησλ 

Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο/Λαθσλίαο θαη ζπγθξνηείηαη απφ ρεηξφγξαθα θαη 

ζπάληα βηβιία ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1829-1969, ρσξίο ρξνληθά θελά ή άιινπ ηχπνπ 

δηαζπάζεηο. Απφ ηα ηεθκήξηα ηνπ αξρείνπ, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ρεηξνγξάθσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

γέλεζεο θαη εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο, ελψ 

αλαγηγλψζθνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν κειεηεηήο κπνξεί λα 

αλαζπζηήζεη ηελ ίδηα, ζα ιέγακε, ηε δσή ή, ηνπιάρηζηνλ, ηε δσή ζε πνιιέο 

εθθάλζεηο θαη δηαζηάζεηο ηεο. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ πιήζνο 

πεξηγξαθψλ πξάμεσλ, γεγνλφησλ ή ζπλεζεηψλ, ηα νπνία δηάδηθνη θαη κάξηπξεο 

πξνβάιινπλ ή εξκελεχνπλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηή, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ην 

δίθαην.  

ηηο απνθάζεηο απηέο, κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζηελ αλά ρείξαο 

εξγαζία, απνηππψλεηαη, ζπλάκα, ε «θίλεζε» ηεο ζθέςεο ηνπ δηθαζηή, ε νπνία πνιιέο 

θνξέο δηεμάγεηαη ζην κεηαίρκην αιήζεηαο θαη ςεχδνπο, ελψ εθεί θαηαγξάθεηαη θαη ε 

ηειηθή ζέζε ηνπ, εδξαζκέλε ζηελ αληίιεςε θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ ίδηνπ θαη, βεβαίσο, 

ζηνπο ζε θάζε επνρή λφκνπο.  

Ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ρξφληα (1835 θαη εμήο) ν δηθαζηήο βξέζεθε λα θηλείηαη 

ζε δχζθνιεο κεζνξίνπο. Κιήζεθε λα δηθάζεη δηαθνξέο πνπ ε αθεηεξία ηνπο 

αλάγνληαλ ζηελ επνρή, φηαλ νη δηάδηθνη ήηαλ αθφκε ππήθννη, θαη, ζπλερηδφκελεο, 

είραλ πξνζπεξάζεη ή δηαπεξάζεη ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο, θαη έξρνληαλ 

ηψξα, ζην λενζχζηαην δηθαζηήξην, λα επηιπζνχλ. Οη πξψηνη απηνί δηάδηθνη, επίζεο, 

δελ γλψξηδαλ πνιιά γηα ην πψο θξίλεηαη θάπνηνο ζε έλα δηθαζηήξην, ελψ πνιιέο απφ 

ηηο πξάμεηο πνπ πξνέβαιιαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ηηο απέδηδαλ ζε «πξναηψληεο 

ζπλήζεηεο». ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν δηθαζηήο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

βξίζθεηαη κε άδεηα απφ λφκνπο θαξέηξα θαη κηιά γηα «έκθπηνλ θπζηθόλ δίθαηνλ, ην 

νπνίνλ θύζεη ελππάξρεη εηο ηνλ άλζξσπνλ είηε εηο πνιηηηθήλ θνηλσλίαλ δηνηθνύκελνλ 

είηε εηο απηήλ ηελ θπζηθήλ ηνπ θαηάζηαζηλ δηαγόκελνλ».  

                                                 
1
 Σν Πξσηνδηθείν ηεο πάξηεο ηδξχζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1835. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αδηάιεηπηε 

κέρξη ζήκεξα. Σελ πεξίνδν ηεο ίδξπζήο ηνπ, θιήζεθε λα εμππεξεηήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζεκεξηλνχ 

λνκνχ Λαθσλίαο θαη ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο, ελψ απνηέιεζε έλα απφ ηα πξψηα 

πνιηηηθά δηθαζηήξηα ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. 
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Σελ ηειεπηαία θξάζε, ηε ζπλαληήζακε ηπραία, θαηαγεγξακκέλε ζε πνιηηηθή 

απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο πάξηεο, ην 1843, φηαλ ν δηθαζηήο θιήζεθε λα 

δηεξεπλήζεη έλα έζηκν ηεο Μάλεο. Έηζη, ήηαλ απηή πνπ καο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα 

αλαγλψζνπκε φιεο ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ εμέδσζε ην ελ ιφγσ δηθαζηήξην ηελ 

πξψηε δεθαπεληαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1835-1850), κε ζηφρν λα 

παξαθνινπζήζνπκε φζεο αλαθνξέο γίλνληαη απφ ηνπο δηαδίθνπο γηα δηαθνξέο επί 

πεξηνπζηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1770 - 1830, θαζψο θαη γηα ην δίθαην επί ησλ 

δηαθνξψλ απηψλ, φηαλ εθείλν επηδεηνχληαλ ή απνδηδφηαλ.  

Γχν επνκέλσο είλαη ηα ζεκαηηθά θέληξα - άμνλεο ηνχηεο ηεο εξγαζίαο: 

πεξηνπζίεο θαη δίθαην, φπσο απνηππψλνληαη ζηηο πξψηεο πνιηηηθέο απνθάζεηο  ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ πάξηεο. Αθεγεηέο καο, νη πξψηνη δηάδηθνη, κάξηπξεο θαη δηθαζηέο. 

Μάιηζηα, πνιινί απφ απηνχο έρνπλ δήζεη φ,ηη δηεγνχληαη.  

ε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα δχζθνιε 

πεξίνδν, ιφγσ ηεο παλδεκίαο, ε βνήζεηα ηνπ επφπηε, Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, θ. Θαλάζε Υξήζηνπ, ππήξμε ακέξηζηε. Έζησ θη απφ κεγάιε, 

αλαγθαζηηθή, απφζηαζε, κε ρξήζε θάζε ηερλνινγηθνχ κέζνπ, κε έθαλε λα ληψζσ φηη 

είλαη δίπια κνπ. Δθ βάζνπο θαξδίαο ηνλ επραξηζηψ.  

Γίπια κνπ ζηάζεθαλ θαη πξφζσπα θηιηθά θαη θνληηλά κνπ, ηα νπνία, φηαλ  

φιεο νη βηβιηνζήθεο ήηαλ θιεηζηέο, κε δηάζεζε πνπ κε ζπγθηλνχζε, έβγαδαλ βηβιία 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπιινγέο θαη κνπ ηα έδηδαλ. Απηνί ήηαλ νη θ. θ. Κψζηαο 

Γξνγθάξεο, ηαηξφο θαη ζπγγξαθέαο, νθία Αλησλάθνπ θαη Γηψξγνο Κψηζνπ εθδφηεο, 

Γεσξγία Κνθθίλε, δηθεγφξνο Αζελψλ. Σνπο επραξηζηψ φινπο ζεξκά.  

Αλαθνξηθά κε ην πξσηνγελέο πιηθφ πνπ δηαρεηξίζηεθα, έρσ ηελ ηχρε λα 

εξγάδνκαη ζηελ Τπεξεζία φπνπ βξίζθεηαη. Κη εδψ φκσο, ε ελζάξξπλζε θαη ε βνήζεηα 

δπν ζπλαδέιθσλ κνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Οη θπξίεο Καιιηφπε Γαβαιά θαη Μαξία 

ηειιάθνπ, θαζεκηά απφ ην δηθφ ηεο κεηεξίδη, επί έλα ρξφλν θαη πιένλ, κε έβγαδαλ 

απφ πνιχ δχζθνιε ζέζε. Ζ πξψηε γλσξίδνληαο ηα πεδία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο αιιά 

θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κε δηαθξηηηθφηεηα κε ζπκβνχιεπε, ελψ δελ ήηαλ 

ιίγεο νη θνξέο πνπ επσκίζηεθε ππεξεζηαθά κνπ θαζήθνληα ψζηε λα αζρνινχκαη κε 

ηελ έξεπλά κνπ απεξίζπαζηα. Ζ θπξία Μαξία ηειιάθνπ θαηέζηεζε ην πιηθφ κνπ 

πξνζβάζηκν, θάζε θνξά πνπ ηεο ην δήηεζα, ζαλ λα επξφθεηην γηα δηθή ηεο εξγαζία. 

Γηα ην ζπλαδειθηθφ απηφ θιίκα αγάπεο θαη αιιειεγγχεο πνπ δηακφξθσζαλ, 

αηζζάλνκαη επγλψκσλ.  
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Δηζαγσγή 

Οη πξψηεο (1835-1850) πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

πάξηεο
2
, είλαη πνιπζέιηδα ρεηξφγξαθα θείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε απφιπηε ρξνληθή 

αιιεινπρία θαη εκπεξηέρνληαη ζε 20 κνξθνινγηθά νκνηφκνξθα βηβιία
3
 (έθαζην 

δηαζηάζεσλ 22 x 30 εθ.). Σα θείκελα θαηαζηξψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (βι. 

παξάξηεκα), θαη, ζε αδξέο γξακκέο, θάζε απφθαζε απηήο ηεο πεξηφδνπ ζπληίζεηαη 

ζηα εμήο κέξε:  

i. ην αξρηθφ ηκήκα ηίζεληαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο, ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη νη παξφληεο ζηε δηθαζηηθή έδξα («ζπγθείκελνλ ππό 

ησλ Γηθαζηώλ…»). ην ίδην κέξνο θαηαγξάθνληαη: α) ν ζθνπφο ηεο 

ζπλεδξίαζεο («ίλα δηθάζε ηελ πεξί…» αλαθέξεηαη ην ζέκα ηεο 

αγσγήο), β) ηα νλφκαηα θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο ησλ δηαδίθσλ θαη ηα 

νλφκαηα ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ηνπο.  

ii. ην επφκελν ηκήκα θαηαγξάθνληαη ηζηνξηθνχ ηχπνπ πιεξνθνξίεο: 

εκεξνκελίεο εγγξαθήο ηεο δηθνγξαθίαο ζην πηλάθην, εκεξνκελία 

εηζαγσγήο ηεο ζην αθξναηήξην («εγγξαθείζεο ηεο ππνζέζεσο ζην 

πηλάθηνλ θαη εηζαρζείζεο ζην αθξναηήξηνλ πξνο ζπδήηεζηλ ηε…..») θαη 

έλα ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηθνγξαθία.  

iii. Αθνινπζεί ην αηηεηηθφ κέξνο: θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη έγγξαθεο 

πξνηάζεηο ησλ πιεξεμνπζίσλ ησλ δηαδίθσλ. 

iv. ηηο επφκελεο γξακκέο θαηαγξάθεηαη ην ζθεπηηθφ ηνπ δηθαζηή («Σν 

δηθαζηήξηνλ, δηεμειζόλ ηε δηθνγξαθία… θεθζέλ θαηά ηόλ λόκνλ… 

Δπεηδή εθ ηεο …»). 

v. Ζ απφθαζε θιείλεη κε ην δηαηαθηηθφ («Γηα ηαύηα ην δηθαζηήξηνλ έρνλ 

ππόςηλ ηνύο ήδε εθηεζέληαο ιόγνπο …») 

Γηα ηελ αλά ρείξαο εξγαζία κειεηήζεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ ζηνηρεία απφ  

δχν απφ ηα παξαπάλσ κέξε ησλ πξψησλ (πεξ. 3000) απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

πάξηεο: Σν ηκήκα ii, «ηα ηζηνξηθά ησλ ππνζέζεσλ», φπνπ πεξηγξάθνληαη φια ηα 

γεγνλφηα, νη πξάμεηο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζπληέιεζε ζηε γέλεζε αιιά θαη ηελ 

εμέιημε ηεο δηαθνξάο. Σα «ηζηνξηθά» απηά παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, 

                                                 
2
 Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο Λαθσλίαο / Αξρείν Πξσηνδηθείνπ πάξηεο (ΓΗΚΑΣ. 5.1.), θάθεινη 697 

- 717. 
3
 πλεζηδφηαλ, απφ ηα ρξφληα εθείλα, θάζε θνξά πνπ ζπκπιεξσλφηαλ έλαο ηθαλφο αξηζκφο θχιισλ, νη 

απνθάζεηο λα βηβιηνδεηνχληαη θαηά απφιπηε αξηζκεηηθή ζεηξά. Ζ πξαθηηθή απηή ζπλέβαιε, ψζηε ην 

ζπάλην απηφ πιηθφ λα δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα, ρσξίο λα έρεη ππνζηεί, παξά ειάρηζηεο πιηθέο θζνξέο. 
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αθνχ ζπληζηνχλ δσεξή αληαλάθιαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Χζηφζν, 

αλ ζηεξηρηεί θαλείο κφλν εθεί, είλαη πηζαλφλ λα ππνπέζεη ζηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο 

ςεπδνχο πιεξνθνξίαο, αθνχ νη δηάδηθνη αθεγνχληαη ηα πξάγκαηα φπσο ηα 

πξνζιακβάλνπλ νη ίδηνη ή φπσο ζεσξνχλ φηη ζα πείζνπλ ηνλ δηθαζηή γηα ην δίθην 

ηνπο. Γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, νη πιεξνθνξίεο απφ ην ελ ιφγσ ηκήκα (ii) 

αληηπαξαβιήζεθαλ κε ην «ζθεπηηθφ ηνπ δηθαζηή», ζην ηκήκα iv, σο ην ζεκείν (ηεο 

απφθαζεο), φπνπ αμηνινγείηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη θάζε ζηνηρείν απφ ηηο θαηαζέζεηο 

ησλ δηαδίθσλ. Δπίζεο, είλαη ην ζεκείν, φπνπ θαηαγξάθνληαη θαη νη θαηαζέζεηο 

καξηχξσλ, φηαλ θιεηεχνληαη απφ ηνλ δηθαζηή γηα δηαζηαχξσζε θαη, βεβαίσο, εθεί 

θαίλεηαη ε δηαδξνκή ηεο ζθέςεο ηνπ δηθαζηή κέρξη ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο, φπσο 

θαη ν εθαξκνζηένο λφκνο. 

Απφ ηε κειέηε, ινηπφλ, ησλ δπν ηκεκάησλ ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ 

θαηά ηα έηε 1835 – 1850, απνκνλψζακε φ,ηη αιεζέο ζηνηρείν δηάδηθνη, κάξηπξεο θαη 

δηθαζηέο αθεγήζεθαλ, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ παξειζνχζα ρξνληθή πεξίνδν, 1770 

έσο 1830 θαη ήηαλ ζρεηηθφ κε ηε ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ίδηα ή μέλα. Παξάιιεια, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, απνδειηηψζακε θαη 

κειεηήζακε θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ έθθξαζε ηνπ δηθαίνπ επί πεξηνπζηαθψλ 

δηαθνξψλ. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή καο ζηνρνζεζία. 

ε κηα πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηνπ πξνθίι ησλ αθεγεηψλ καο, κπνξεί λα 

εμεηαζηεί, αλ δνχκε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Καη δελ 

είλαη άιιε απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εθηεηλφηαλ ε δηθαηνδνζία ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

ηεο πάξηεο ηελ πεξίνδν 1835 – 1850. Απηά ηα ρξφληα, ην δηθαζηήξην εμππεξεηεί 

θαηνίθνπο απφ ηηο 5 πέληε επαξρίεο (Λαθεδαίκνλνο, Δπηδαχξνπ Ληκεξάο, Γπζείνπ, 

Οηηχινπ θαη Πξαζηψλ
4
) ηνπ λενζχζηαηνπ (1835

5
) λνκνχ Λαθσλίαο, νη νπνίεο 

δηαηξνχληαλ ζε 62 δήκνπο.
6
 Με δεδνκέλν δε φηη κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ 

δηαδίθσλ ιακβάλνπκε ζηνηρεία θαη γηα ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, είλαη ζθφπηκν 

λα δνχκε ηελ αληηζηνηρία ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο κε ηηο πξψελ πεξηθέξεηεο – 

βηιαέηηα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ. Δίλαη, ινηπφλ, ηα βηιαέηηα Μνλεκβαζίαο, 

                                                 
4
 Ζ επαξρία Πξαζηψλ, κπνξεί ζχληνκα (1838) λα απνζπάζηεθε απφ ηνλ λνκφ Λαθσλίαο, σζηφζν, έλα 

ηκήκα ηεο, ν ζεκεξηλφο Γήκνο Νφηηαο Κπλνπξίαο – Αξθαδίαο, εμαθνινχζεζε λα ππάγεηαη δηθαζηηθά 

ζηε πάξηε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 
5
 Β.Γ. ηεο 9/21εο Μαξηίνπ1835.  

6
 Γηα δήκνπο θαη επαξρίεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο, βι., Π. Γ. Γαβαιά, Κνηλσλία θαη εθπαίδεπζε 

(Λαθσλία, ηέιε 19
νπ

 – αξρέο 20νύ αηώλα), Αζήλαη 2002, ζ. 55 - 56. 
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Μπζηξά, Αλαηνιηθήο Μάλεο, Βαξδνχληαο θαη έλα ηκήκα ηνπ βηιαεηηνχ ηνπ Αγίνπ 

Πέηξνπ (ην κεηέπεηηα βηιαέηη Πξαζηνχ)
7
. 

Έηζη, απφ ηα νλφκαηα ησλ πεξηθεξεηψλ θαη κφλν, αληηιακβαλφκαζηε, φηη ηα 

πξφζσπα πνπ πξνζέξρνληαη ζην δηθαζηήξην κεηά ην 1835, κπνξεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή λα είλαη φινη Έιιελεο πνιίηεο, φκσο, κέρξη ην 1821, ππήξμαλ ππήθννη ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ δνχζαλ ζε πεξηνρέο λαη κελ θνληηλέο αιιά κε 

εηεξφθιεηα ραξαθηεξηζηηθά. Οη θάηνηθνη ηεο Βαξδνχληαο
8
, γηα παξάδεηγκα, κέρξη ην 

1821, βξίζθνληαλ ζε κηα θιεηζηή πεξηνρή ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Σαυγέηνπ 

ζπγθαηνηθψληαο κε ηνπο εθεί εγθαηεζηεκέλνπο Σνπξθαιβαλνχο. Οη θάηνηθνη ηεο 

Μάλεο απφ ην 1776 δξνχζαλ ζε έλαλ εκηαπηφλνκν ηφπν κε δηθφ ηνπο δηνηθεηή (κπέε) 

θαη ρσξίο ηδηαίηεξε επαθή κε ηνλ Οζσκαλφ θπξίαξρν. Οη θάηνηθνη ησλ ππνινίπσλ 

πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία, ήηαλ κέιε ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ, 

κέζα ζηηο νπνίεο θαζέλαο κπνξνχζε λα δηαζέηεη θαη λα λέκεηαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θάζε δηαθνξά ηνπ κπνξνχζε λα θξίλεηαη είηε απφ ηνλ Οζσκαλφ 

δηθαζηή είηε απφ ηνλ «δηθφ ηνπ», ηνλ ρξηζηηαλφ πξφθξηην ή ηεξάξρε.  

Έηζη, κέζα ζηε γεληθφηεξε ζηνρνζεζία πνπ πξναλαθέξζεθε εληάζζεηαη θαη 

ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ απηψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. 

Σέινο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνδειηηψζεθαλ απφ ην πξσηνγελέο 

αξρεηαθφ πιηθφ,  δνκείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε αλά ρείξαο κειέηε. Μφλν ην 

πξψην κέξνο βαζίδεηαη ζε δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία, κέζα απφ ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηνπο δηνηθεηηθνχο, γαηνθηεηηθνχο θαη 

δηθαηνδνηηθνχο παξάγνληεο ζηνλ ρψξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, απφ ην 1715 -1830, κε 

ζηφρν λα παξνπζηαζηνχλ φξνη πνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ επεμεγεκαηηθά ζε φζα ζα 

                                                 
7
 Μ. Β. αθειιαξίνπ, Η Πεινπόλλεζνο θαηά ηελ δεπηέξαλ ηνπξθνθξαηίαλ (1715 - 1821), Αζήλα 2012, 

ζ. 157 - 159. 
8
 Βαξδνχληα ή Βαξδνπλνρψξηα: Πεξηνρή ζηνπο λνηηναλαηνιηθνχο πξφπνδεο ηνπ Σαυγέηνπ, πνπ 

πεξηειάκβαλε 27 ρσξηά. Μέρξη ην 1821, ηα ρσξηά θαηνηθνχληαλ απφ ρξηζηηαλνχο θαη εμηζιακηζκέλνπο 

Αιβαλνχο. Οη δεχηεξνη, είραλ εγθαηαζηαζεί εθεί απφ ην 1715 θη έκεηλαλ γλσζηνί σο «Σνπξθαιβαλνί» 

ή «Σνπξθνβαξδνπληψηεο». πλ ησ ρξφλσ, νη Σνπξθαιβαλνί αλέπηπμαλ έλα ηδηφξξπζκν ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή, ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ Έιιελεο. ε θάζε ρσξηφ έδξεπε έλαο αγάο, 

ελψ, κεηαμχ ησλ αγάδσλ, πξνέθππηε έλαο δηνηθεηήο φισλ ησλ Βαξδνπλνρσξίσλ, θαινχκελνο 

«Εαβαξδνχληαο». Απφ ηνπο αγάδεο, έκεηλαλ γλσζηνί νη Εαινχκεο, Μνπζάγαο, Ρνπκπήο θαη 

Καξακέξνο. Με ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, νη Σνπξθνβαξδνπληψηεο απνρψξεζαλ 

νξηζηηθά απφ ηελ πεξηνρή. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα Βαξδνχληα θαη Σνπξθνβαξδνπληψηεο: Θ. 

Καηζνπιάθνο - Β. Αζεκνκχηεο, Σν Μνλαζηήξη ηεο Γόιαο Λαθεδαίκνλνο, Αζήλα 1991. Γ. Β. Νηθνιάνπ 

«Γεκνγξαθηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Σνπξθαιβαλψλ ζηα Βαξδνπλνρψξηα 

Λαθσλίαο ηελ πεξίνδν ηεο δεχηεξεο ηνπξθνθξαηίαο», ζην: Λαθσληθαί πνπδαί, η. 16 (2002), ζ. 313. 

Α. Φ. Φσηφπνπινο, Οη Γηαηξάθνη ηνπ 1821, Αζήλαη 2001, η. 1, ζ. 65. 
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αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Έλαο αθφκε ζηφρνο είλαη λα γίλεη κλεία ζε γεγνλφηα – 

ηνκέο, πνπ άζθεζαλ ζεκαληηθή επηξξνή ζην δίθαην θαη ηηο πεξηνπζίεο. Σέηνηα 

γεγνλφηα είλαη ηα Οξισθηθά (1770), ε πεξίνδνο ηεο Αιβαλνθξαηίαο πνπ ηα 

αθνινχζεζε (1770 -1779), ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ε έιεπζε ηνπ Κπβεξλήηε, 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ζηα ρξφληα ην νπνίνπ κάιηζηα ηδξχνληαη ηξία βξαρχβηα 

δηθαζηήξηα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο - απφ φπνπ θαη νη αθεγεηέο καο. 

ηα επφκελα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηείηαη φ,ηη ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ ηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο:  

ην Β΄ θεθάιαην εηζδχνπκε  ζηα εζσηεξηθά ησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ 

(εθηφο Μάλεο), θάλνληαο κλεία ζε φζα αλαθέξνληαη πεξί δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ζηα ρξφληα 1770 - 1830. Αληρλεχνληαη επίζεο νη θνηλνηηθέο αξρέο, κε έκθαζε ζηνπο 

ξφινπο ηνπο, ηφζν σο πξνο ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηψλ φζν θαη ζηελ απφδνζε ηνπ 

δηθαίνπ. Σέινο, παξαθνινπζνχληαη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο θαηφρσλ πεξηνπζηψλ ζηε 

Βαξδνχληα, νη νπνίνη κεηά ην 1770, θαζψο ράλνπλ ηα θηήκαηά ηνπο απφ 

Σνπξθαιβαλνχο, απεπζχλνληαη ζηηο νζσκαληθέο δηθαζηηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο. 

Σν επφκελν (Γ΄) κέξνο, αθνξά ζην θαηλφκελν «θπγή» θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε 

ηνπο δπν ζεκαηηθνχο θχθινπο (πεξηνπζίεο θαη δίθαην) ηεο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηνπζίεο ησλ θπγάδσλ κεηά ην 1770, ελψ 

δηεξεπλψληαη ηα αίηηα ηεο εγθαηάιεηςεο, νη λένη ηφπνη εγθαηάζηαζεο θαη νη ηαθηηθέο 

θαη πξαθηηθέο απέλαληη ζηηο πεξηνπζίεο πνπ αθήλνληαη πίζσ. Δμεηάδνληαη επίζεο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο φηαλ νξηζκέλνη θπγάδεο επηζηξέθνπλ θαηά ηα ρξφληα ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη κηα ηδηαίηεξε, 

αληίζεηε, πεξίπησζε, δειαδή, παξακνλήο θαη φρη θπγήο.  

Σέινο, ε Μάλε, έλαο ηφπνο κε πνιχ ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

δνκέο, αλαπηχζζεηαη ζε εηδηθφ θεθάιαην, ζην ηέινο ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο. Δθεί, 

αθνχ επηρεηξεζεί κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ, 

παξαθνινπζνχκε – κε βάζε πάληνηε ην αξρείν πνπ κειεηήζεθε - πψο απηέο 

αλαθιψληαη ή επεξεάδνπλ ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο κεηά ην 1776. Αλαθνξηθά κε ην δίθαην ζηελ πεξηνρή, εμεηάδνληαη 

ζηάζεηο ησλ δηθαηνδνηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη φςεηο ηνπ ηζρπξνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ 

ησλ Μαληαηψλ.  
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Α΄ Κεθάιαην 

Γαηνθηεηηθνί, δηνηθεηηθνί θαη παξάγνληεο απόδνζεο δηθαίνπ ζηελ Πεινπόλλεζν 

(1715-1830): Μηα ζύληνκε αλαδξνκή 

1.1. Γηνηθεηηθνί Παξάγνληεο 

Μεηά απφ 30 ρξφληα ελεηηθήο θαηάθηεζεο, νη Οζσκαλνί αλέθηεζαλ ηελ 

Πεινπφλλεζν (1715), θαη νιφθιεξε ε πεξηνρή απνηέιεζε αλψηαηε δηνηθεηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή, θπξίσο – ζηα ρξφληα πνπ εμεηάδνπκε - νηθνλνκηθή
9
 πεξηθέξεηα. Χο έλα 

απφ ηα κεγάια ηκήκαηα ηεο απηνθξαηνξίαο νλνκάζηεθε «παζαιίθη», κε δηνηθεηή 

έλαλ Οζσκαλφ εγέηε, ηνλ «παζά», ή «βεδίξε» ή «Μφξα βαιεζί». Έδξα ηνπ 

παζαιηθηνχ νξίζηεθε ε Σξηπνιηηζά, φπνπ έδξεπε ν παζάο πεξηζηνηρηδφκελνο απφ έλα 

ζψκα αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ, ην «ληηβάλη ηνπ Μνξέσο», πνπ δηφξηδε ε Πχιε.
10

  

 Γηα ηελ θαιχηεξε δηνίθεζή ηνπ, ην παζαιίθη έιαβε δχν αθφκε βαζκνχο 

θνηλνηηθήο νξγάλσζεο. Υσξίζηεθε ζε επαξρίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

θνηλφηεηεο. 

Οη επαξρίεο, έθηαζαλ ηηο 25 (ην 1821) θαη νλνκάδνληαλ «βηιαέηηα» απφ 

δηνηθεηηθή άπνςε, «ζαληδάθηα» απφ ζηξαηησηηθή θαη «θαδάδεο» απφ δηθαζηηθή. 

Γηνηθεηήο ζε θάζε βηιαέηη νξηδφηαλ έλαο Οζσκαλφο αμησκαηνχρνο, ν βνεβφδαο
11

. 

Απηφο αζθνχζε ηνλ ζπλνιηθφ έιεγρν ηεο πεξηθέξεηαο, πεξηζηνηρηδφηαλ απφ 

ζεκαληηθέο, αζηπλνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ζε απηφλ 

αλαθέξνληαλ νη εθπξφζσπνη ησλ ρξηζηηαληθψλ (θνηδακπάζεδεο) θαη 

κνπζνπικαληθψλ (αγηάλεδεο) θνηλνηήησλ. Οη θνηδακπάζεδεο θαη νη αγηάλεδεο, 

έδξεπαλ θη απηνί ζηελ πεξηθέξεηα, απνηειψληαο ην επαξρηαθφ ζπκβνχιην
12

. Οη 

θνηδακπάζεδεο εθιέγνληαλ απφ ηελ θαηψηεξε βαζκίδα (θνηλφηεηα), κε θαζήθνληα 

ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, αιιά θπξίσο ηε ιήςε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα. Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ 

Μνξηά, 2-3 αγηάλεδεο θαη 2-3 θνηδακπάζεδεο καδί κε ηνλ δηεξκελέα (δξαγνπκάλν) 

απνηεινχζαλ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν θάζε έμη κήλεο ζπλεδξίαδε κε ηνλ 

                                                 
9
 Ζ Αλαζηαζία Κπξθίλε Κνχηνπια, θάλεη ιφγν γηα εληζρπκέλν ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ παζά ήδε απφ 

ην 1717. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, Η νζσκαληθή δηνίθεζε ζηελ Διιάδα. Η πεξίπησζε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ (1715 - 1821), Αζήλα 1996, ζ. 95. 
10

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 114, 117. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 92, 126. 
11

 Ο βνεβφδαο αξρηθά δηνξηδφηαλ απφ ηελ Πχιε. Ο Η. Γηαλλφπνπινο (Η. Γηαλλφπνπινο, «Ζ δχλακε ησλ 

θνηλνηηθψλ αξρφλησλ», ζηελ: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 11 (1975), ζ. 143), αλαθέξεη φηη ζηελ 

Πάηξα, ην 1781, εθιεγφηαλ απφ ηνπο δεκνγέξνληεο.  
12

 Μ. Πχιηα, «Λεηηνπξγία θαη απηνλνκία ησλ θνηλνηήησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηε δεχηεξε 

ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821)», ζην: Μλήκσλ, ηρ. 23 (2001), ζ. 70 θ. ε. 
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παζά γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ πεξηθέξεηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

σο πξνο ηελ έθζεζε θαη επίιπζε ησλ ζεκάησλ ηεο, ε Πεινπφλλεζνο είρε ην 

εμαηξεηηθφ πξνλφκην
13

, λα απνζηέιιεη απεπζείαο ζηελ Πχιε αληηπξνζψπνπο, ηνπο 

«βεθίιεδεο»
14

.  

Κνηλφηεηα, ηέινο, ζπγθξνηνχζε θάζε πφιε, θσκφπνιε, ρσξηφ  ή νηθηζκφο.  

Οη θάηνηθνί ηεο, εμέιεγαλ θάζε έηνο 2 – 3 εθπξνζψπνπο  πνπ νλνκάδνληαλ 

«πξφθξηηνη» ή «δεκνγέξνληεο» ή «γέξνληεο» ή «θνηδακπάζεδεο». Οη θνηλνηηθνί 

απηνί άξρνληεο έπξεπε λα είλαη απηφρζνλεο θαη ζπλήζσο είραλ πςειή νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα. πσο είδακε, αλεδείθλπαλ ηνπο πξνεζηνχο ησλ επαξρηψλ, ελψ ην θχξην 

θαζήθνλ ηνπο ήηαλ ε εθηίκεζε θαη ε δηαλνκή ησλ θφξσλ ζε θάζε κηα νηθνγέλεηα πνπ 

δηαβηνχζε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ ηειεπηαία απηή ππνρξέσζε 

απνηεινχζε θαη ηε ζεκαληηθφηεξε, αθνχ ε άξηηα εθπιήξσζή ηεο ζήκαηλε ηε ιήμε 

επαθήο κε ηνλ θπξίαξρν θαη ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ζε απηφλνκα πιαίζηα, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο νριήζεηο θαη παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ. Οη θνηλνηηθνί αμησκαηνχρνη, 

παξάιιεια, αζθνχζαλ θαη δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο ζα δνχκε, θαζψο επίζεο 

θξφληηδαλ γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ηελ πιεξσκή δεκηψλ θ.ά.
15

 

1.2. Γαηνθηεηηθνί Παξάγνληεο 

Με θάζε θαηάθηεζή ησλ Οζσκαλψλ ε γε ραξαθηεξηδφηαλ δεκφζηα, αιιά, 

ζχκθσλα κε ην ηζιακηθφ δίθαην, έλα κέξνο ηεο κπνξνχζε λα παξαρσξεζεί σο 

ηδησηηθή. Ηδησηηθή γε δηδφηαλ είηε ζε Οζσκαλνχο είηε ζηνπο θαηνίθνπο ζηεο 

θαηαθηεζείζαο ρψξαο. Αθφκε, έλα ηκήκα ησλ γαηψλ αθηεξσλφηαλ ζε θνηλσθειή 

ηδξχκαηα θαη ηεκέλε, ην νπνίν χζηεξα παξαρσξνχληαλ πξνο εθκεηάιιεπζε ζε 

Οζσκαλνχο
16

. Γαίεο ηεο ηειεπηαίαο πεξίπησζεο δφζεθαλ, θαηά ηελ επαλάθηεζε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζε πξφζσπα ηεο Απιήο ηνπ ζνπιηάλνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Μπευράλ ζνπιηάλα, ε νπνία έιαβε έμη θαδάδεο
17

.  

                                                 
13

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 135. 
14

 Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 141. Μ. Σνπξηφγινπ, «Σν δίθαην θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο», ζηελ: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 11 (1975), ζ. 112 θ. ε. 
15

 Γηα ηνπο ξφινπο ησλ θνηλνηηθψλ αξρφλησλ, βι. Δ. Ληάηα, «Οη θνηλφηεηεο, έλαο ζεζκφο κε πνιιέο 

φςεηο», ζηελ: Ιζηνξία Νένπ Διιεληζκνύ, 1770 – 2000 (Δπηκ. Β. Παλαγησηφπνπινο), η. 2 (2003), ζ. 316-

319. Γ. Α. Εαθπζελφο, Η Σνπξθνθξαηία. Δηζαγσγή εηο ηελ λεσηέξαλ ηζηνξίαλ ηνπ Διιεληζκνύ, ρ. η. ρ. ρ., 

ζ. 32. Η. Γηαλλφπνπινο, «Κνηλφηεηεο», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. 11 (1975), ζ. 139. 
16

 Απφ ηηο πξνζφδνπο έπξεπε λα δίδεηαη ην ¼ ζην δεκφζην ηακείν. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ . 

29 - 30, 46. 
17

 ην ίδην, ζ. 77 - 79, 207. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ηδησηηθή γε, ηέηνηα έιαβαλ νη Έιιελεο θάηνηθνη ησλ 

πεξηνρψλ πνπ θαηαθηήζεθαλ ρσξίο αληίζηαζε. Οη θάηνηθνη απηνί έδεζαλ ζε 

απηνδηνίθεηεο θνηλφηεηεο πνπ νλνκάζηεθαλ «θεθαινρψξηα», ελψ ππφθεηλην ζε έλα 

ζχλνιν ηαθηηθψλ θαη αλαινγηθψλ θφξσλ
18

. Μπνξνχζαλ επίζεο λα πσινχλ 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ή λα ηα κεηαβηβάδνπλ ζε ηξίηνπο
19

. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Οζσκαλψλ, φζνη θαηείραλ (ηδησηηθέο) γαίεο απφ ηελ πξψηε ηνπξθνθξαηία (πξν ηνπ 

1685) θιήζεθαλ λα ηηο αλαιάβνπλ εθ λένπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζθφκηδαλ 

ηνπο απαξαίηεηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. Αιιά θαη Έιιελεο, νη νπνίνη βνήζεζαλ ζηελ 

επάλνδν ησλ Οζσκαλψλ, ε αληακνηβή ηνπο ζε γε, ην 1715, ππήξμε γελλαία. ηε 

Γνξηπλία, γηα παξάδεηγκα, ηζρπξνί, φπσο ν ηαζηλφο θαη ν Κνπιάο, βξέζεθαλ ν 

πξψηνο κε 40 ρσξηά θαη ν δεχηεξνο κε 30
20

.  

Ζ γε ηεο Πεινπνλλήζνπ, φκσο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο θξίζεθε δεκφζηα. Ζ 

γε απηή αλήθε ζηνλ ζνπιηάλν θαη δηαθξίζεθε ζε ηξεηο ηάμεηο: ηα «ράζηα», ηα 

«δακέηηα» θαη ηα «ηηκάξηα».
21

 Γαίεο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ, κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ 

νιφθιεξα ρσξηά, πφιεηο ή θαδάδεο, ελψ έκεηλαλ γλσζηέο κε ηνλ επξχηεξν φξν 

«ηηκάξηα». Σηο γαίεο απηέο ν ζνπιηάλνο ηηο παξαρψξεζε γηα θνξνινγηθή κφλν 

εθκεηάιιεπζε, θπξίσο ζε Οζσκαλνχο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο
22

. Οη ζηξαηησηηθνί έθεξαλ ην φλνκα «ζπαρήδεο». ε απηνχο δφζεθαλ 

γαίεο ηεο ηξίηεο ηάμεο, σο αληαπφδνζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είραλ πξνζθέξεη γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ (1715). Οη ίδηνη, σζηφζν, ππνζρέζεθαλ φηη ζην εμήο ζα 

ζπλέβαιιαλ γηα ηελ απνηξνπή θάζε θηλδχλνπ πνπ ζα απεηινχζε ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο απηνθξαηνξίαο
23

. χκθσλα κε ηνλ ηάζε Σζνηζνξφ
24

, ε γε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ κέρξη ην 1720 είρε κνηξαζηεί ζε 342 ζπαρήδεο. Γηα ηελ επνπηεία ησλ 

ηειεπηαίσλ, ηνπνζεηήζεθαλ απφ ηελ Πχιε επηά αμησκαηνχρνη, νη «ζνπκπαζήδεο», 

ζηνπο νπνίνπο δφζεθαλ γαίεο ηεο δεχηεξεο ηάμεσο (δακέηηα)
25

, ελψ απηνί ηεξαξρηθά 

                                                 
18

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 73 - 74. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 29. Γ. Α. Εαθπζελφο, ό. π., ζ. 

8 - 9, 21. 
19

 Α. Κπξθίλε - Κνχηνπια, ό. π., ζ. 30,35. 
20

 . Ν. Σζνηζνξφο, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί κεραληζκνί ζηνλ νξεηλό ρώξν. Γνξηπλία (1715 - 1828), 

Αζήλα 1986, ζ. 71, 77. 
21

 Υάζη: θηήκα πνπ απέθεξε πάλσ απφ 1000000 άζπξα  θαη΄ έηνο. Εακέηη: θηήκα πνπ απέθεξε πάλσ 

απφ 20000 - 999999 άζπξα  θαη΄ έηνο. Σηκάξην: θηήκα πνπ απέθεξε θάησ απφ 19999 άζπξα θαη΄ έηνο. 

Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 76 – 77. 
22

 Η. Γηαλλφπνπινο, «Δπαξρηαθή δηνίθεζε», ζηελ: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 11 (1975), ζ. 108. 

Ο ίδηνο, «Κνηλφηεηεο», ό. π., ζ. 135. Γ. Θ. ηάηξαο, Οη αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ ηελ ηνπξθνθξαηνύκελε 

Διιάδα, Αζήλα 1992, ζ. 49. 
23

 Γ. Θ. ηάηξαο, ό. π., ζ. 47, 54. 
24

 . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 62. 
25

 Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 194.   
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βξίζθνληαλ ππφ άιινπο δχν αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο, ηνπο «αιάη κπέεδεο»
26

. Οη 

ηειεπηαίνη, έιαβαλ θηήκαηα ηεο ηάμεσο ησλ ραζίσλ
27

. Εακέηηα θαη ράζηα, ηέινο, 

δφζεθαλ ζε Οζσκαλνχο πνιηηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη ζε πξφζσπα ηεο Απιήο 
28

.   

ζνη απέθηεζαλ δεκφζηα γε, είραλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο: Νέκνληαλ θαη θαξπψλνληαλ ηε γε ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηελ 

ηδηνπνηεζνχλ. Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο βξηζθφηαλ πάληνηε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζνπιηάλνπ
29

. Σν δηθαίσκα ηεο λνκήο θαη ηεο θάξπσζεο, φκσο, κπνξνχζαλ λα ην 

εθρσξνχλ ζε θαιιηεξγεηέο. Οη ηειεπηαίνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηνπο δίδνπλ ηηο 

πξνζφδνπο ησλ θηεκάησλ, ηηο νπνίεο νη πξψηνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απνιάκβαλαλ, - 

απέδηδαλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ζην θεληξηθφ ηακείν ηεο απηνθξαηνξίαο
30

.  

ζν γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο ησλ ηηκαξίσλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ήηαλ νη 

πξηλ ηελ θαηάθηεζε Έιιελεο ηδηνθηήηεο ηεο γεο, θαη ηψξα ε δσή ηνπο άιιαμε. Πιένλ 

βξέζεθαλ λα δηνηθνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηηκαξηνχρν ή ηνλ επηζηάηε πνπ εθείλνο 

φξηδε
31

. Οη ίδηνη, απφ θνξνινγηθή άπνςε, πέξα απφ ηηο πξνζφδνπο πνπ έδηδαλ ζηνλ 

ηηκαξηνχρν, φθεηιαλ λα απνδίδνπλ ηνλ θεθαιηθφ θφξν θαη έλα ζχλνιν ηαθηηθψλ θαη 

αλαινγηθψλ πξνζφδσλ
32

. Χζηφζν, ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη θάξπσζεο ηεο γεο πνπ 

ιάκβαλαλ, κπνξνχζαλ λα ην κεηαβηβάδνπλ ζε ηξίηνπο ή λα ην θιεξνδνηνχλ ζηνπο 

απνγφλνπο ηνπο, κε ηελ έγθξηζε πάληνηε ηνπ ηηκαξηνχρνπ
33

.  

1.2.1. Η γαηνθηεζία από ην 1770 έσο θαη ηα ρξόληα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 

Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ε Απηνθξαηνξία άιιαμε 

ζεκαληηθά ηνλ θνξνινγηθφ ηεο κεραληζκφ. Δλψ κέρξη ηφηε εθκίζζσλε ηνπο θφξνπο 

ζε ηζφβηνπο εθκηζζσηέο, άξρηζε λα θαηαξγεί απηή ηε δηαδηθαζία
34

. Πιένλ νη θφξνη 

ησλ θαδάδσλ θαη ησλ ζαληδαθηψλ εθκηζζψλνληαλ θαη΄ απνθνπή ζε πξφζθαηξνπο 

εθκηζζσηέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ
35

. Ο πιεηνδφηεο, κπνξνχζε λα 

πξνθαηαβάιιεη ην ηίκεκα, ελψ ζπγρξφλσο δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα κέλεη ζηελ 

                                                 
26

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 122. 
27

 Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 87. 
28

 Ο παζάο ηνπ Μνξηά, γηα παξάδεηγκα, έιαβε σο ράζη ην ζαληδάθη ηνπ Μπζηξά. . Ν. Σζνηζνξφο, ό. 

π., ζ. 78. 
29

 Γ. Α. Εαθπζελφο, ό. π., ζ. 8 - 9. 
30

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 73 - 74, 81, 188. 
31

 ην ίδην, ζ. 124, 128. 
32

 Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 30, 40 - 41. 
33

 Γ. Θ. ηάηξαο, ό. π., ζ. 50. Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 74. 
34

 Η. Γηαλλφπνπινο, «Κνηλφηεηεο», ό. π., ζ. 136. 
35

 Γηα ζπζηήκαηα εθκίζζσζεο θφξσλ (καιηθηαλέ, καθηνχ), βι. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 80. 

Βι. επίζεο, Η. Γηαλλφπνπινο, «Δπαξρηαθή δηνίθεζε», ό. π., ζ. 107. Ο ίδηνο, «Κνηλφηεηεο», ό. π., ζ. 136. 
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πεξηνρή, ηεο νπνίαο ηνπ θφξνπο δηαρεηξηδφηαλ. πλήζσο έκελε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ εθεί θξφληηδε λα ππνκηζζψλεη ηνπο θφξνπο ζε 

Οζσκαλνχο θαη ρξηζηηαλνχο πξνεζηνχο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ Μνξηά
36

. ε φιν απηφ 

ην πιαίζην, δηακνξθψζεθαλ πνιινί κεζηηηθνί ξφινη, πξνθαιψληαο δηφγθσζε ησλ 

θφξσλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθά επηδηθαδφκελνπ πνζνχ κε ην ηειηθά 

εηζπξαηηφκελν απμαλφηαλ ζεκαληηθά, ην βάξνο ηεο νπνίαο επσκίδνληαλ νη θησρνί 

θαιιηεξγεηέο ηεο γεο 
37

. Έηζη, ζηα ρξφληα 1770 - 1800, πνιινί θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ 

ηεο Πεινπνλλήζνπ, αδπλαηψληαο λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά, νδεγνχληαλ ζηε 

θπγή
38

.
 
 

Με βάζε ηηο κέρξη ηψξα γλσζηέο πεγέο, νη θπγάδεο ηνπ Μνξηά πξνηίκεζαλ 

ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο Πεινπνλλήζνπ, πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο Παξαδνπλάβηεο Υψξεο
39

. Παξάιιεια, ππήξμαλ θη απηνί 

πνπ δελ ηαμίδεςαλ καθξηά, αιιά βγήθαλ ζηελ παξαλνκία (θιέθηεο)
40

. ζν γηα ηε γε 

ηνπο, ηζρπξνί ηνπηθνί παξάγνληεο, έρνληαο ηελ νηθνλνκηθή δχλακε, ηε ζπγθέληξσλαλ 

ζηα ρέξηα ηνπο, κε ζπλέπεηα λα αλαδεηρηνχλ ζε ηδηνθηήηεο κεγάισλ θηεκαηηθψλ 

εθηάζεσλ, ηα «ηζηθιίθηα»
41

. Οη ίδηνη αγφξαδαλ θαη ηηκάξηα πνπ - ηελ ίδηα επνρή - 

άξρηζαλ λα δεκεχνληαη
42

. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ, νη ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ βξέζεθαλ ζε νηθνλνκηθά δπζρεξή ζέζε. Σφηε, σο κέζν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο βξήθαλ ηνλ έληνθν δαλεηζκφ. Καη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, φκσο, δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο, πνπ δαλεηζηέο ππήξμαλ ηνπηθνί ρξηζηηαλνί θαη 

κνπζνπικάλνη άξρνληεο, νη νπνίνη κε δηαξθείο αλαηνθηζκνχο θαη πηέζεηο επέηεηλαλ ην 

θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο, αλαγθάδνληαο ηνπο θαιιηεξγεηέο λα ηνπο πσιήζνπλ ηε 

γε ηνπο
43

. Έηζη, θνηδακπάζεδεο θαη αγηάλεδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ εληζρχζεθαλ - γηα 

άιιε κηα θνξά - ζηελ απφθηεζε εθηεηακέλσλ αγξνθηεκάησλ
44

.  

                                                 
36

 . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 134. Γ. Θ. ηάηξαο, ό. π., ζ. 42. 
37

 Μ. Πχιηα, ό. π., ζ. 79. 
38

 . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 99. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 77. 
39

 . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 63, 76. 
40

 ην ίδην, ζ. 202. 
41

 ην ίδην, ζ. 128. 
42

 Γ. Β. Νηθνιάνπ, Μειέηεο ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ ρώξνπ. Από ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηώλα σο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο, Αζήλα 2009, ζ. 464. Α. Κπξθίλε – Κνχηνπια, ό. π., ζ. 32. 
43

 Γ. Β. Νηθνιάνπ, Μειέηεο ηζηνξίαο…, ό. π., ζ. 420. Δ. Γ. Ληάηα, Αξγεία γε. Από ην ηεξηηόξην ζην 

βηιαέηη ( ηέιε 17
νπ

, αξρέο 19
νπ

 αη. ), Αζήλα 2003, ζ. 80. 
44

 Η. Γηαλλφπνπινο, «Δπαξρηαθή δηνίθεζε», ό. π., ζ. 107 – 108. . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 198. Γηα 

ηζρπξέο νηθνγέλεηεο Διιήλσλ, βι. Γ. Α. Εαθπζελφο, ό. π., ζ. 59. 
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Ζ θνηδακπαζηθή ηάμε δέρηεθε έλα πξφζθαηξν πιήγκα ηελ πεξίνδν κεηά ηα 

γεγνλφηα ησλ Οξισθηθψλ (1770). Ζ απνηπρεκέλε εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ, γηα ηελ 

νπνία ζεσξήζεθε ππεχζπλε
45

, επέθεξε θινληζκφ ζηα κέρξη ηφηε εησζφηα. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ππήξμαλ θνηδακπάζεδεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηηο 

πεξηνρέο ηνπο ή πψιεζαλ εζπεπζκέλα ηα θηήκαηά ηνπο ζε Οζσκαλνχο
46

. Παξάιιεια, 

νη Αιβαλνί, πνπ θιήζεθαλ σο βνεζνί ησλ Οζσκαλψλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

εμέγεξζεο θαη έσο ην 1779 επηθξάηεζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν, έγηλαλ θχξηνη κεγάισλ 

ηζηθιηθηψλ
47

. Με ηελ εθθαζάξηζε φκσο ησλ ηειεπηαίσλ, ε πξνεγνχκελε ηάμε 

επαλήιζε, δηαξθψληαο έσο ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821
48

.  

Σν 1821, ην 66,70%
49

 ησλ θαιιηεξγνχκελσλ γαηψλ ηνπ Μνξηά αλήθεη ζε 

Οζσκαλνχο. Καζψο απηνί απνρσξνχλ, νη γαίεο ζα ραξαθηεξηζηνχλ «εζληθέο», ησλ 

νπνίσλ ηηο πξνζφδνπο νη ειιεληθέο επαλαζηαηηθέο θπβεξλήζεηο ζα 

εθπιεηζηεξηάδνπλ
50

, πξνο ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ ηακείνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Αγψλα. Ζ πξψελ ειιεληθή θνηδακπαζηθή ηάμε ζα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ εζληθήο γεο, ζπγρξφλσο φκσο νη κηθξντδηνθηήηεο ή νη άθιεξνη ζα 

πξνζβιέπνπλ ζηελ απφθηεζή ηεο. Μηα ηέηνηα ειπίδα ζα θαηαξξεχζεη ην 1824 – 1825, 

φηαλ νη θπβεξλήζεηο ζα ππνζεθεχζνπλ ηηο εζληθέο γαίεο ζηηο αγγιηθέο ηξάπεδεο, γηα 

ηε ζχλαςε εζληθνχ δαλείνπ. Σν δήηεκα ηεο δηαλνκήο ζα παξακείλεη έλα θξίζηκν ζέκα 

κέρξη ην 1871
51

, νπφηε θαη δηαλεκήζεθαλ νξηζηηθά.  

1.3. Οη δηθαζηηθέο αξρέο πξνεπαλαζηαηηθά 

ηελ πξσηεχνπζα ηνπ παζαιηθηνχ ηνπ Μνξηά έδξεπε ν θεληξηθφο δηθαζηήο, 

ν «θαδήο», ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζην θεληξηθφ ζπκβνχιην (ληηβάλη ηνπ Μνξέσο). 

Μεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ήηαλ λα ειέγρεη ηε λνκνζεζία θαη λα δηθάδεη ηα πνηληθά 

αδηθήκαηα. ε απηφλ επίζεο πεξηέξρνληαλ αλαβιεζείζεο θαη αθπξσζείζεο ππνζέζεηο 

θαη απνθάζεηο ησλ νζσκαληθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ έδξεπαλ ζηα βηιαέηηα.
52

 

                                                 
45

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 296.  
46

 . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 70. 
47

 Γ. Β. Νηθνιάνπ, Μειέηεο ηζηνξίαο…., ό. π., ζ. 220 θ. ε. 
48

 Γηα αλαθηήζεηο θηεκάησλ κεηά ην 1778, βι. . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 63. Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., 

ζ. 81. 
49

 Γ. Β. Νηθνιάνπ, Μειέηεο ηζηνξίαο…, ό. π., ζ. 214. 
50

 . Ν. Σζνηζνξφο, ό. π., ζ. 258 θ. ε. 
51

 Ζιεθηξνληθή Δγθπθινπαίδεηα «Βηθηπαίδεηα», Αλψλπκνο, «Δζληθέο γαίεο», Ζκεξνκελία 

Γεκνζίεπζεο: 16.2.2021, Γηεχζπλζε: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_

%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82, Ζκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 27.3.2021. 
52

 Η. Π. Μνπζνχξεο, Η ηζηνξία ηεο ειιεληθήο δηθαηνζύλεο, ελ Αζήλαηο 1940, ζ. 15. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82
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Ο θαδήο ηνπ βηιαεηηνχ, πξνεξρφηαλ απφ ηελ ηάμε ησλ γξακκαηηζκέλσλ 

Σνχξθσλ θαη ε ζεηεία ηνπ είρε ρξνληθή δηάξθεηα 6-12 κήλεο. Αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαθνξέο ρξηζηηαλψλ, ζε απηφλ πεξηέξρνληαλ κφλν εθείλεο πνπ μεπεξλνχζαλ ηελ 

έθηαζε
53

 ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ θνηδακπάζεδσλ θαη αξρηεξέσλ
54

. Οη ηειεπηαίνη είραλ 

δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο κφλν γηα ηνπο νκνεζλείο ηνπο θαη δίθαδαλ κε βάζε ηνπο 

λφκνπο ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο ηνπο
55

. Παξάιιεια, 

εθηεινχζαλ ρξέε ζπκβνιαηνγξάθνπ, ειέγρνληαο ζπκβφιαηα, πξνηθνζχκθσλα θαη 

άιιεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο
56

.  

Αληίζηνηρα, ζηηο θνηλφηεηεο, πξφθξηηνη θαη δεκνγέξνληεο, καδί κε ηνπο 

ηεξείο ξχζκηδαλ αζηηθέο δηαθνξέο ησλ ρξηζηηαλψλ, φπσο ζέκαηα θιεξνλνκηθήο 

δηαδνρήο θαη δηαδχγηα. 

Δίλαη γλσζηφ, βέβαηα, φηη ζηα ρξφληα πνπ εμεηάδνπκε νη Έιιελεο απέθεπγαλ 

ηελ πξνζθπγή ζηα νζσκαληθά δηθαζηήξηα, δηφηη ζε θάζε δίθε πιήξσλαλ ζηνλ θαδή 

ην «πεζθέζη», αιιά θαη εάλ ε απφθαζε ήηαλ εηο βάξνο ηνπο, ε πεξηνπζία ηνπο εηίζεην 

ζε θίλδπλν
57

.  

1.4. Γηθαζηηθνί ζεζκνί θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821  

Καζψο νη Έιιελεο εθηεινχζαλ ηα πξψηα επαλαζηαηηθά βήκαηα, άξρηζε λα 

γελλάηαη θαη ε ζπλείδεζε ηεο δηθαηνζχλεο, ψζηε νη πξψηνη πνιηηηθνδηνηθεηηθνί 

ζρεκαηηζκνί λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζεζκψλ δηθαίνπ. Ήδε ζην 

ζηξαηφπεδν ησλ Βεξβαίλσλ ν Γεκήηξηνο Τςειάληεο παξνπζίαζε ηε δηθαηνζχλε «σο 

θαζήθνλ ηεο αλζξσπφηεηαο». Παξάιιεια, νη 3 ηνπηθνί νξγαληζκνί ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ηεο Δπαλάζηαζεο, ν Οξγαληζκφο ηεο Γπηηθήο Υέξζνπ Διιάδνο (9 Ννεκβξίνπ 1821), 

ε Ννκηθή Γηάηαμε ηεο Αλαηνιηθήο Υέξζνπ Διιάδνο (15 Ννεκβξίνπ 1821) θαη ν 

Οξγαληζκφο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο Γεξνπζίαο (ςεθίζηεθε 27 Ννεκβξίνπ 1821) 

φξηζαλ ζπιινγηθέο αξρέο
58

, κε δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Πξνβιέθζεθε, επίζεο, φηη 

ζε θάζε επαξρία ή ηκήκα, αιιά θαη ζε θάζε θψκε ή ρσξηφ ή ίδξπζε «θξηηεξίσλ», ζηα 

                                                 
53

 Γηα εχξνο δηθαηνδνζίαο, βι., Μ. Σνπξηφγινπ, «Σν δίθαην θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο», ό. 

π., ζ. 110. 
54

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 131. 
55

 Μ. Πχιηα, ό. π., ζ. 71, 82. Η. Π. Μνπζνχξεο, ό. π., ζ. 10. 
56

 Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 129. Μ. Σνπξηφγινπ, «Σν δίθαην θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο», ό. π., ζ. 110. 
57

 ην ίδην. 
58

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Άξεην Πάγν, ζχκθσλα κε ηελ Ννκηθή Γηάηαμε ηεο Αλαηνιηθήο Υέξζνπ Διιάδνο 

θαη ηε Γεξνπζία, ζχκθσλα κε ηνπο άιινπο δχν Οξγαληζκνχο. Η. Π. Μνπζνχξεο, ό. π., ζ. 18 θ. ε.  
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νπνία αηξεηνί έθνξνη θαη πξνεζηψηεο ζα «έθξηλαλ γηα ηα πνιηηηθά ακαξηήκαηα, θαηά 

ηνπο δηνξηζκέλνπο λόκνπο
59

» θαη ηα ηνπηθά έζηκα
60

.
 
 

Λίγν αξγφηεξα, ζηηο Δζλνζπλειεχζεηο, ηνλίζηεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο 

θνηλνχ δηθαζηηθνχ θαη λνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηείπε φιεο ηηο πεξηνρέο, φπνπ είρε 

επηθξαηήζεη ε Δπαλάζηαζε. ηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε (1-1-1822), νξίζηεθε φηη ε 

δηνίθεζε ζα απνηεινχληαλ απφ ην βνπιεπηηθφ θαη εθηειεζηηθφ ζψκα. Σν δεχηεξν 

επηθνξηίζηεθε κε ην θαζήθνλ λα ζπγθξνηήζεη επηηξνπή απφ «ζνθά κέιε κε 

εγλσζκέλε αξεηή» πνπ ζα ζπλέζεηε ηνλ «θώδηθα λόκσλ πνιηηηθώλ θαη εγθιεκαηηθώλ 

θαη εκπνξηθώλ
61

». Σφηε νξίζηεθε θη έλαο ππνπξγφο δηθαίνπ
62

 πνπ ζα επφπηεπε ην 

θεληξηθφ - εζληθφ δηθαζηήξην θαη θάζε έλα πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε ζην θέληξν θάζε 

επαξρίαο. ηελ ίδηα πλέιεπζε, ηέινο, νξίζηεθε φηη ζε θάζε ρσξηφ δηθαζηηθά 

θαζήθνληα ζα αζθνχζε έλαο εηξελνπνηφο θξηηήο.
63

 ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε (Άζηξνο, 

29-3-1823), κε ηνλ Νφκν ηεο Δπηδαχξνπ, δφζεθε επηπιένλ έκθαζε ζηελ νξγάλσζε 

θαη ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο
64

. Με ηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε (Σξνηδήλα, 19 Μαξηίνπ – 

5 Μαΐνπ 1827), ε δηαθπβέξλεζε ησλ Διιήλσλ πξνζέιαβε κηα νιηθή ζεψξεζε: Ζ 

εμνπζία δηαθξίζεθε ζε ηξεηο ηάμεηο, λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή, κε 

επηθεθαιήο έλαλ Κπβεξλήηε, ν νπνίνο θαινχληαλ λα αζθήζεη ηε δηνίθεζε, βάζεη ηνπ 

Πνιηηηθνχ πληάγκαηνο ηεο Διιάδνο πνπ κφιηο ςεθίζηεθε. Σν ελ ιφγσ χληαγκα 

πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε επαξρηαθψλ δηθαζηεξίσλ, εηξελνδηθείσλ, εγθιεκαηηθνχ θαη 

εκπνξηθψλ δηθαζηεξίσλ, ελψ ζηα ρσξηά θαζήθνληα εηξελνδίθε ζα αζθνχζαλ πιένλ 

νη δεκνγέξνληεο
65

. 

1.4. Η δηθαζηηθή νξγάλσζε επί Καπνδίζηξηα 

Ο πξψηνο Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο, Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, κε ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (12-1-1828) επηδφζεθε ζηε δηθαζηηθή νξγάλσζε ηνπ 

Κξάηνπο, εθδίδνληαο ζπλερή ςεθίζκαηα. Αξρηθά, ε Πεινπφλλεζνο ρσξίζηεθε ζε 

                                                 
59

 Πξφθεηηαη γηα ηνπο λφκνπο «ησλ Βαζηιέσλ ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο». ην ίδην, ζ. 19. 
60

 ην ίδην, ζ. 22 θ. ε. 
61

 Γηα ηε λνκνζεζία ησλ εκπνξηθψλ δηθαζηεξίσλ, πηνζεηήζεθε ν εκπνξηθφο θψδηθαο ηεο Γαιιίαο. ην 

ίδην.  
62

 Πξψηνο ππνπξγφο δηθαίνπ, ν Θεφδσξνο Βιάζηνο θαη ακέζσο κεηά ν Δπίζθνπνο Αλδξνχζεο, Ησζήθ.  
63

 ην ίδην. Βι. επίζεο, Ν. Κ. Αιηβηδάηνο, «Σα ζπληάγκαηα ηνπ Αγψλα, 1821 - 1828», ζηελ: Ιζηνξία 

Νένπ Διιεληζκνύ, 1770 – 2000 (Δπηκ. Β. Παλαγησηφπνπινο), η. 3 (2003), ζ. 171 θ. ε. 
64

 Η. Π. Μνπζνχξεο, ό. π., ζ. 32. 
65

 Με ην ΜΓ΄ Φήθηζκα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, επηθπξψζεθε ην «Απάλζηζκα ησλ Δγθιεκαηηθώλ» λφκσλ, 

βαζηζκέλσλ ζηε βπδαληηλή λνκνζεζία. Η. Π. Μνπζνχξεο, ό. π., ζ. 36.  
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επηά δηνηθεηηθά ηκήκαηα
66

, πνπ δηνηθνχληαλ απφ έθηαθηνπο επηηξφπνπο, ζην θαζέλα 

απφ ηα νπνία απνθαζίζηεθε λα ιεηηνπξγήζεη πξσηφθιεην δηθαζηήξην
67

. Δθεί ζα 

εθδηθάδνληαλ νη πνιηηηθέο, εκπνξηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο. ζνλ αθνξά ην 

δηθαζηηθφ ζψκα ησλ πξσηνθιήησλ, ζα απνηεινχληαλ απφ έλαλ πξφεδξν, δχν 

ζπλδηθαζηέο - ζα πξνέξρνληαλ απφ ην ζψκα ηεο επαξρηαθήο δεκνγεξνληίαο - θαη έλαλ 

γξακκαηέα. Οη απνθάζεηο ηνπο ζα είραλ σο βάζε ηνπο λφκνπο ησλ απηνθξαηφξσλ, 

ηνλ εκπνξηθφ γαιιηθφ θψδηθα θαη, φζνλ αθνξά ηα πνηληθά αδηθήκαηα, ην «Απάλζηζκα 

ησλ Δγθιεκαηηθώλ ηεο Γεπηέξαο Δζληθήο πλειεύζεσο ησλ Διιήλσλ». ηηο πφιεηο θαη 

ηα ρσξηά, δε, νη ηνπηθνί δεκνγέξνληεο ζα αζθνχζαλ ρξέε εηξελνδίθε
68

. 

ηηο θνηλφηεηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή, νη κηθξήο βαξχηεηαο εκπνξηθέο θαη 

πνιηηηθέο δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε αηξεηνχο θξηηέο (ζεζκφο 

αηξεηνθξηζίαο). Πξφθεηηαη γηα δχν δηθαζηέο, πνπ εθιέγνληαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

θνηλνηήησλ κε ζπλππνζρεηηθφ. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ αηξεηψλ, ελέπηπηαλ θαη νη 

δηαθνξέο πνπ είραλ αλαθχςεη απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο κέρξη θαη ηελ έιεπζε 

ηνπ Κπβεξλήηε. Μεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ, ήηαλ θαη ηα δάλεηα πνπ είραλ ζπλάςεη νη 

θνηλφηεηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ Αγψλα.
69

 

ιεο νη παξαπάλσ απνθάζεηο επηζθξαγίζηεθαλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

«Γηνξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ» (Οθηψβξηνο 1828), ελψ ηε δηθαζηηθή απηή ηάμε 

δέρηεθε θαη ε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνλ επφκελν ρξφλν (Άξγνο, 11 Ηνπιίνπ – 6 

Απγνχζηνπ 1829). 

1.5.1. Σα πξσηόθιεηα δηθαζηήξηα ζηε Λαθεδαίκνλα ηελ πεξίνδν ηνπ 

Καπνδίζηξηα 

χκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Καπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ, ην 

Σκήκα ηεο Λαθσλίαο ζπγθξνηήζεθε απφ ηηο επαξρίεο Αλαηνιηθήο Μάλεο, 

Μνλεκβαζίαο, Μπζηξά θαη Πξαζηνχ, ελψ ην Σκήκα ηεο Κάησ Μεζζελίαο πεξηέιαβε 

εθείλεο ηνπ Νεζίνπ (Μεζζήλε), Καιακάηαο, Δκπιαθίσλ, Αλδξνχζαο, Λενληαξίνπ, 

                                                 
66

 Σα επηά ηκήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ ηα εμήο: Αξγνιίδα, Αραΐα, Ήιηδα, Άλσ Μεζζελία, Κάησ 

Μεζζελία, Λαθσλία, Αξθαδία.  
67

 χκθσλα κε ην Φήθηζκα ηνπ Κπβεξλήηε, ηεο 13
εο

 Απξηιίνπ 1828. Η. Π. Μνπζνχξεο, ό. π., ζ. 48. 
68

 Γηάγγεικα Κπβεξλήηε ηεο 18
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1828. Μ. Ν. Βέε, «Απζεληηθά Μαληάηηθα Έγγξαθα ηνπ 

πξψηνπ εκίζεσο ηνπ παξειζφληνο αηψλνο θιεξνλνκηθήο ππνζέζεσο», ζην: Πξαθηηθά Α΄ πλεδξίνπ 

Λαθσληθψλ πνπδψλ, πάξηε - Γχζεηνλ 7 - 11 Οθησβξίνπ 1977, δεκνζηεπκέλα ζην: Λαθσληθαί 

πνπδαί, η. 4 (1979). 
69

 Σα δηθαζηήξηα κε αηξεηνχο θξηηέο πξνβιέπνληαλ ζην Φήθηζκα ΛΓ΄ ηνπ Κπβεξλήηε, ηεο 18
εο

 

.5.1829. Η. Π. Μνπζνχξεο, ό. π., ζ. 53. Βι. επίζεο, Μ. Ν. Βέε, ό. π. 
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Μηθξνκάλεο θαη Γπηηθήο Μάλεο. Σα δπν Σκήκαηα απνηέιεζαλ ηελ Έθηαθηε 

Δπηηξνπεία Λαθσλίαο θαη Μεζζελίαο κε πξψηνλ Δπίηξνπν ηνλ Ησάλλε Γελνβέιε
70

.  

ην Σκήκα ηεο Λαθσλίαο απνθαζίζηεθε λα ιεηηνπξγήζεη πξσηφθιεην 

δηθαζηήξην κε έδξα ηνλ Μπζηξά. Δθεί, ζηα κέζα Ηνπιίνπ 1829, έθηαζε ν πξψηνο 

πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, Αξηζηείδεο Μσξατηίλεο
71

, αθνινπζνχκελνο απφ ηνπο 

ζπλδηθαζηέο, Ησάλλε Δπγελίδε θαη Γεψξγην . Παπαδφπνπιν θαη ηνλ γξακκαηέα 

Υξήζην Α. Παπαδφπνπιν. ην ίδην ζψκα αλήθε θαη ν πάξεδξνο, Γεκήηξηνο 

Καβαιηεξάθεο, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε δχν κήλεο αξγφηεξα.
72

 

Μεηά απφ νξηζκέλεο δπζθνιίεο
73

, ην δηθαζηήξην μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

ζηηο 9 Απγνχζηνπ, νπφηε εθδφζεθε ε πξψηε πνιηηηθή ηνπ απφθαζε. Χζηφζν, πνιχ 

ζχληνκα, ε επηδεκία εινλνζίαο πνπ ελέζθεςε ζηελ πεξηνρή, αλάγθαζε ην δηθαζηηθφ 

ζψκα λα δεηήζεη αιιαγή έδξαο. Έηζη, ζηηο 18 επηεκβξίνπ, επηβηβάζηεθε ζηε γνιέηα 

«Οδπζζεχο» ζην Μαξαζνλήζη κε θαηεχζπλζε ηελ Μνλεκβαζία. Οη ζπλεδξηάζεηο ζηε 

λέα έδξα μεθίλεζαλ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1829. Ο Αξηζηείδεο Μσξατηίλεο άζθεζε - 

ρσξίο ακνηβή - ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1830, νπφηε ηνλ 

δηαδέρηεθε ν Γεψξγηνο Πξαληνχλαο
74

.
75

 

ζνλ αθνξά ζην φκνξν Σκήκα, ηεο Μεζζελίαο, ηελ ίδηα πεξίνδν 

ιεηηνπξγνχζε ην δηθαζηήξην Αλδξνχζεο θαη Καιακάηαο. ε απηφ ππαγφηαλ έλα 

ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο (Γπηηθήο) Μάλεο, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο πξνθαινχζαλ 

ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, αθνχ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη λα επηιχνπλ ηηο 

                                                 
70

 Ζ Έθηαθηε απηή Δπηηξνπεία ζπζηάζεθε, ζχκθσλα κε ην ππ αξηζ. 1968 ηνπ έηνπο 1828 Φήθηζκα ηνπ 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην θ. 27 (1828) ηεο Γεληθήο Δθεκεξίδνο ηεο Διιάδνο. 

Μ. Ν. Βέε, ό. π.  
71

 Αξηζηείδεο Μσξατηίλεο (κχξλε 1806 – Ληβφξλν 1875): πνχδαζε λνκηθά ζηελ Ηηαιία θαη ηε 

Γαιιία θαη ήξζε ζηελ Διιάδα θαηφπηλ παξφηξπλζεο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Τπήξμε πξφεδξνο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ελψ, θαηά ην βξαρχ δηάζηεκα ησλ εηψλ 1867 – 1868, ρξεκάηηζε πξσζππνπξγφο ηεο 

Διιάδαο. 
72

 Α. Βαιαζάθεο, «Σν πξψηνλ κεηεπαλαζηαηηθφλ Γηθαζηήξηνλ ηεο Λαθσλίαο,», ζην Ζψο (επηζ.), ηρ. 66 

- 70 (1963), ζ. 162 - 165. 
73

 Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ε πεξηνρή παξνπζηάδεη έιιεηςε αζηπλνκίαο, δεκνγεξφλησλ θαη 

εηξελνδηθείσλ, πνπ απνηεινχζαλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξσηφθιεηνπ δηθαζηεξίνπ. Α. Βαιαζάθεο, ό. π.  
74

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ Νάμην δηθαζηηθφ θαη ιφγην, Γεψξγην Πξαληνχλα, ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ «Αζήλαη 

ειεπζεξσκέλαη, ηξαγσδία εηο πέληε πξάμεηο, Έλ Ναππιίσ, 1830». Πξβι. άξζξν «Σν Ναχπιην ζηα ρξφληα 

1828 - 1833. θηαγξάθεζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο», ζηελ: ςεθηαθή 

ζπιινγή πεξηνδηθψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο, 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/viewFile/1656/1647.pdf. Ζκεξνκελία 

Πξνζπέιαζεο: 10.3.2021. 
75

 Α. Βαιαζάθεο, ό. π. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/viewFile/1656/1647.pdf
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δηαθνξέο ηνπο κε βάζε ην εζηκηθφ δίθαην πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή ηνπο, κε 

ζπλέπεηα λα απνθεχγνπλ λα εκθαληζηνχλ φηαλ θαινχληαλ
76

.  

Αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο επηδείθλπαλ θαη νη θάηνηθνη ηεο Αλαηνιηθήο Μάλεο, 

πνπ αλήθαλ ζην Πξσηφθιεην Λαθεδαίκνλνο. 

Έηζη, ηφζν νη δηθαζηέο φζν θαη ν Έθηαθηνο Δπίηξνπνο, Λπθνχξγνο 

Λνγνζέηεο, ζπλερψο πιεξνθνξνχζαλ ηνλ Κπβεξλήηε φηη «εδώ [ ζηελ Α. θαη Γ. 

Μάλε] νη ζπλήζεηεο ππεξηεξνύλ ησλ λόκσλ, νη άλζξσπνη έρνπλ κάζεη λα θξίλσληαη δηα 

ησλ αξκάησλ
77

». Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ν Λνγνζέηεο πξφηεηλε ηελ 

αιιαγή φζσλ δεκνγεξφλησλ πξνέξρνληαλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο Μαπξνκηράιε θαη 

Σδαλεηάθε θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ κέιε «πηζηά ζηελ Κπβέξλεζε»
78

. 

Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, ν Η. Καπνδίζηξηαο απέζηεηιε ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν 

Πεινπνλλήζνπ Αλδξέα Μεηαμά λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηάζηαζε
79

. Ο δεχηεξνο αθνχ 

επηβεβαίσζε, πξφηεηλε (Ηνχιηνο 1830) ηε ζχζηαζε εηδηθνχ δηθαζηεξίνπ ζηε Μάλε «κε 

πξόεδξν μέλν, κε 6 ζπλδηθαζηέο ληόπηνπο θαη γξακκαηέα θαη ππνγξακκαηέα μέλνπο
80

».  

Δλ ηέιεη, ν Η. Καπνδίζηξηαο, εμέδσζε ςήθηζκα (184 ηεο 28
ε
ο επηεκβξίνπ 

1830), ζπζηήλνληαο δχν δηθαζηήξηα ζηελ πεξηνρή: ην Πξσηφθιεην θαη ην Έθθιεην. 

Σν πξψην δίθαδε πνιηηηθέο, εκπνξηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο ησλ Μαληαηψλ, ελψ 

απνηεινχληαλ απφ έλαλ δηθαζηή θαη ηξεηο ζπκβνχινπο παξηηάηεο [Μαληάηεο]. Ήηαλ 

κάιηζηα πεξηθεξφκελν απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θαη δερφηαλ ηηο αηηήζεηο πξνθνξηθά. Σν 

δεχηεξν είρε ηελ ίδηα ζχλζεζε κε ην πξνεγνχκελν, κε ηε δηαθνξά φηη ε έδξα ηνπ ήηαλ 

κφληκε. κσο, θαη νη δηθαζηέο ησλ λέσλ δηθαζηεξίσλ, ζηηο επηζηνιέο ηνπο πξνο ηελ 

Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Γηθαηνζχλεο, πεξηέγξαθαλ κε κειαλά ρξψκαηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπο: « Δπηθξαηνύλ παξάινγεο ζπλήζεηεο ησλ Μαληαηώλ, 

όπσο αίκα αληί αίκαηνο θαη ηα άιια παξόκνηα
81

 ».
 82

 

Σα δηθαζηήξηα, σζηφζν, δελ ιεηηνχξγεζαλ γηα κεγάιν δηάζηεκα. Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, ην πξσηφθιεην δηθαζηήξην ηεο Λαθεδαίκνλνο, φπσο θαη ηα δπν 

ιεηηνπξγνχληα ζηε Μάλε, πεξηήιζαλ ζε αδξάλεηα, εμαηηίαο ηεο δνινθνλίαο ηνπ 

                                                 
76

 Μ. Γ. Σνπξηφγινπ, «Ζ δηθαηνζχλε εηο ηελ Μάλελ επί Καπνδίζηξηα», ζην: Πξαθηηθά Α΄ πλεδξίνπ 

Λαθσληθψλ πνπδψλ, πάξηε - Γχζεηνλ 7 - 11 Οθησβξίνπ 1977, δεκνζηεπκέλα ζην: Λαθσληθαί 

πνπδαί, η. 4 (1979). 
77

 Γ. Βαγηαθάθνο, «χκκεηθηα. Γπν ζρέδηα αθνξψληα εηο ηελ δηνίθεζηλ ηεο Μάλεο θαηά ηελ 

Καπνδηζηξηαθήλ πεξίνδνλ», ζην: Λαθσληθαί πνπδαί, η. 1 (1972), ζ. 481. 
78

 ην ίδην. 
79

 ην ίδην. 
80

 Μ. Γ. Σνπξηφγινπ, «Ζ δηθαηνζχλε εηο ηελ Μάλελ…», ό. π. 
81

 ην ίδην. 
82

 Μ. Ν. Βέε, ό. π. 
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Κπβεξλήηε (επηέκβξηνο 1831). Καη έλα ρξφλν κεηά, κε ην ππ. αξηζκ. 88 ςήθηζκα 

ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 1832, ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο ηα θαηήξγεζε. Απφ 

ηε ζηηγκή απηή, νη ηνπηθνί δεκνγέξνληεο θιήζεθαλ λα αλαιάβνπλ ηελ θξίζε θάζε 

δηαθνξάο.
83

 

  

                                                 
83

 ην ίδην.  
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Β΄ Κεθάιαην 

ηα εζσηεξηθά ησλ θνηλνηήησλ ηεο Λαθεδαίκνλνο (1770-1830): ε δηαρείξηζε 

πεξηνπζηώλ θαη νη ξόινη ησλ θνηλνηηθώλ αξρώλ 

 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Αξρείνπ Πνιηηηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

πάξηεο, νη θάηνηθνη ηεο Λαθεδαίκνλνο – πιελ ηεο Μάλεο - θαηνηθνχζαλ ζε 

απηφλνκεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο θαη, εληφο απηψλ, ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε νηθνγέλεηεο, 

νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ήηαλ πνιππεξεληθέο
84

. 

Ζ γε πνπ δηαρεηξηδφηαλ θάζε νηθνγέλεηα πξνεπαλαζηαηηθά ήηαλ πιήξνπο 

ηδηνθηεζίαο. Γηαρεηξηζηήο ν κεγαιχηεξνο άλδξαο, ν παηέξαο, κεηά ην ζάλαην ηνπ 

νπνίνπ πεξηεξρφηαλ ζηνπο γηνπο ηνπ, έγγακνπο θαη άγακνπο
85

. Ο δηαρεηξηζηήο 

κπνξνχζε λα πσιεί ή/θαη λα αγνξάδεη αγξνχο
86

, θαζψο θαη λα ηνπο εθκηζζψλεη
87

 ζε 

άιινπο. Μπνξνχζε, ηέινο, λα ηνπο ζέηεη σο ππνζήθε
88

, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δαλεηδφηαλ
89

 ρξήκαηα. Παξάιιεια, θξαηψληαο θάζε θνξά γηα ηνπο άξξελεο ηεο 

νηθνγέλεηαο «ην πιείζηνλ ηεο πεξηνπζίαο, σο ζπλήζσο γίλεηαη
90

», πξνηθνδνηνχζε ηα 

ζήιεα κέιε, ηα νπνία θαη απνκαθξχλνληαλ απφ ηελ εζηία
91

.  

Ζ γπλαίθα δελ δηαρεηξηδφηαλ πεξηνπζία, θαζψο ζεσξνχληαλ αδχλακν κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο, «ιόγσ ηνπ γέλνπο ηεο
92

». ηελ πεξίπησζε πνπ ηεινχζε ζε ρεξεία, ν 

πεζεξφο ή ν κεγαιχηεξνο αδειθφο ηνπ ζπδχγνπ ηεο αλαιάκβαλε ηελ πξνζηαζία ηεο 

                                                 
84

 Πξφθεηηαη γηα παηξνπιεπξηθέο νηθνγέλεηεο (ζπλδένληαη ζπγγεληθά κέζσ αλδξψλ): ζηελ ίδηα εζηία 

ζπκβηψλνπλ νη γνλείο κε ηνπο άξξελεο έγγακνπο θαη άγακνπο γηνπο ηνπο. Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο / 

Λαθσλίαο, Αξρείν Πξσηνδηθείνπ πάξηεο (ΓΗΚΑΣ. 5.1), Πνιηηηθή Απφθαζε ππ. αξηζ. 229 ηνπ έηνπο 

1845. Βι. επίζεο Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο / Λαθσλίαο, Αξρείν Πξσηνδηθείνπ πάξηεο (ΓΗΚΑΣ. 

5.1), Πνιηηηθή Απφθαζε ππ. αξηζ. 96 ηνπ έηνπο 1847. [ην εμήο, ιφγσ ζπρλφηεηαο ηνπ φξνπ θαη γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο, ζα αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά (Π. Α.), ζα αθνινπζεί ν αξηζκφο θαη ην έηνο έθδνζεο 

ηεο απφθαζεο.] 
85

 Π. Α. 178/1838, Π. Α. 137/1842, Π. Α. 150/1845.  
86

 Π. Α. 199/1840 (πψιεζε ην έηνο 1816), Π. Α. 223/1842 (πψιεζε ην έηνο 1804), Π. Α. 150/1845 

(πψιεζε ην έηνο 1826 ), Π. Α. 287/1847 (πψιεζε ην έηνο 1799 ), Π. Α. 80/1840 (αγνξά ην έηνο 1780), 

Π. Α. 248/1841 (αγνξά ην έηνο 1816), Π. Α. 99/1841 (αγνξά ην έηνο 1818). 
87

 Π. Α. 137/1841, Π. Α. 68/1843.  
88

 Π. Α. 248/1841. 
89

 Ο δαλεηζκφο ρξεκάησλ κεηαμχ Διιήλσλ, ηφζν πξνεπαλαζηαηηθά φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπαλάζηαζεο είλαη ζπρλφο. Γελ ηεθκεξηψλεηαη φκσο απφ ηνπο δηαδίθνπο γηα πνην ζθνπφ πξνέβαηλαλ 

ζε απηή ηελ πξάμε, επνκέλσο ζεσξήζακε φηη ην ζέκα εθθεχγεη απφ ηε ζεκαηηθή ηεο εξγαζίαο καο. Γηα 

ηελ ηζηνξία κφλν λα πνχκε φηη, κέρξη ην 1821, νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ ζπλαιιάζζνληαη κε γξφζηα θαη 

δίζηεια, ε δηάξθεηα δαλεηζκνχ είλαη κηθξή (ζπλήζσο 2 κήλεο) θαη ν ηφθνο θπκαίλεηαη απφ 10 - 28%. 

Καηά ηελ Δπαλάζηαζε, νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζε γξφζηα θαη ηζπαληθά ηάιιεξα, ν ηφθνο θπκαίλεηαη 

γχξσ ζηα 20% θαη ε δηάξθεηα δαλεηζκνχ παξακέλεη ίδηα, φπσο πξνεπαλαζηαηηθά. 
90

 Π. Α. 229/1845. 
91

 Γηα πξνηθνδνηήζεηο πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε, βι., Π. Α. 52/1844, Π. Α. 229/1845, Π.Α 148/1846, Π. Α. 

78/1841. 
92

 πλήζεο θξάζε, πνπ αλαθέξεηαη ζπρλφηαηα ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηεο επνρήο πνπ εμεηάδνπκε. 
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ίδηαο θαη ησλ ηέθλσλ ηεο
93

. Άμην παξαηήξεζεο είλαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο ρήξαο 

απφ ηνπο άξξελεο ζπγγελείο θξηλφηαλ απφ ην εάλ ε ίδηα είρε δηθά ηεο αγφξηα. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, νη άξξελεο εληφο ηεο εζηίαο αλέκελαλ ηελ ελειηθίσζε ησλ νξθαλψλ 

γηα λα ηνπο παξαδψζνπλ ην κεξίδην ηνπ παηξηθνχ θιήξνπ.
94

  [ηελ πεξίπησζε, 

κάιηζηα, ηνπ αλήιηθνπ Αλησλφπνπινπ ζην ρσξηφ νπζηηάλνη ηνπ νπνίνπ ε κεηέξα 

πξνέβε (ην 1812) ζε δεχηεξν γάκν, απηφο παξέκεηλε ζηελ παηξηθή ηνπ εζηία, ππφ ηελ 

επηηξνπεία ηνπ παππνχ θαη ησλ ζείσλ ηνπ
95

].  

Αληίζεηα, ρήξεο γπλαίθεο κε νξθαλέο ζπγαηέξεο, έραλαλ κεγάιν κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, θαηλφκελν πνπ ζπλερίζηεθε ζηα ρξφληα ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. ηαλ νη ζχδπγνη έραλαλ ηε δσή ηνπο ζηηο κάρεο θαη φηαλ 

ζηελ εζηία δελ ππήξραλ άξξελεο – αδειθνί ηνπο, πνιχ ζπρλά ζπλέβαηλε, ε ρήξα λα 

εθδηψθεηαη απφ ηνπο ζπδχγνπο ησλ ζήιεσλ κειψλ, ηα νπνία θάπνηε αλήθαλ ζηελ 

εζηία θαη απνρψξεζαλ ιφγσ γάκνπ
96

. 

Δπαλεξρφκελνη ζηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, νη πεξηνπζίεο νξθαλψλ - θαη 

απφ ηνπο δπν γνλείο –παηδηψλ ηχγραλαλ άιινπ είδνπο δηαρείξηζεο. Δδψ, νη πνιηηηθέο 

θαη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο ηεο θνηλφηεηαο, νη πξφθξηηνη θαη νη αξρηεξείο, αλειάκβαλαλ 

ηε ζχληαμε θαηαιφγνπ ησλ θηεκάησλ θαη θαηφπηλ πξνέβαηλαλ ζε δηνξηζκφ επηηξφπνπ 

ησλ νξθαλψλ. Ο επίηξνπνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε λα εθπνηήζεη κέξνο ηεο 

πεξηνπζίαο, φθεηιε λα πιεξνθνξήζεη ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη κφλν εάλ εμαζθάιηδε 

ηε ζπλαίλεζή ηνπο, πξνέβαηλε ζηελ πψιεζε. Γεληθφηεξα, πξνεπαλαζηαηηθά, κέζα 

απφ ην αξρείν πνπ κειεηήζεθε, θαίλεηαη φηη νη αξρέο ησλ θνηλνηήησλ είραλ ηελ 

επειημία λα δηεπζεηνχλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζηελ 

νζσκαληθή εμνπζία. ε κηα πεξίπησζε κφλν
97

, ζην ρσξηφ Κνζκάο (ζεκ. Αξθαδίαο), 

ην 1819, γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαηαιφγνπ θηεκάησλ απφ πεξηνπζία απνζαλνχζαο 

κεηέξαο, ρξεηάζηεθε απφ κέξνπο ησλ πξνθξίησλ ε έγθξηζε «ηεο ηεξάο ηνπξθηθήο 

θξίζεσο». ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο, ηέινο, ζε ζέκαηα δηεπζέηεζεο πεξηνπζηψλ 

θαη απφδνζεο επηκέιεηαο νξθαλψλ, εκπιέθνληαλ φρη κφλν νη θνηλνηηθνί πξφθξηηνη θαη 

ηεξείο αιιά θαη νπιαξρεγνί απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή
98

.  

                                                 
93

 Δλδεηθηηθά, Π. Α. 130/1842, Π. Α. 285/1845. Βι. θαη επφκελεο ππνζεκεηψζεηο. 
94

 Π. Α. 169/1842, Π. Α. 212/1847. 
95

 Π. Α. 125/1843. 
96

 Π. Α. 96/1847, Π. Α. 229/1845, Π. Α. 174/1845, Π. Α. 348/1845, Π. Α. 148/1846, Π. Α. 150/1845, 

Π. Α. 240/1843. 
97

  Π. Α. 53/1844. 
98

 Π. Α.145/1846, Π. Α. 232/1847, Π. Α. 52/1844. 
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Ο ξφινο ησλ πξνθξίησλ θαη ησλ αξρηεξέσλ, επίζεο, επεθηεηλφηαλ ζηε 

δηαρείξηζε θηεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαλ - ζα ην παξαθνινπζήζνπκε ζε επφκελν 

θεθάιαην-, θαζψο θαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο θνηλφηεηαο, φηαλ παξνπζηαδφηαλ 

νηθνλνκηθή αδπλακία. Σν αξρείν ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κάο δίλεη 4 πεξηπηψζεηο 

δαλείσλ, ηα νπνία ζχλαςαλ κέζσ ησλ πξνθξίησλ νη θνηλφηεηεο Κνπλνππηάο (1817), 

Παιαηνρσξίνπ Γιπππίαο (1820), Σξχπεο (16 Μαξηίνπ 1821) θαη Βξεζζέλσλ (1823). 

ε θακία φκσο απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ αλαθέξεηαη ν ιφγνο ηνπ δαλεηζκνχ, 

παξά κφλν φηη νη πξφθξηηνη αλαδήηεζαλ σο πηζησηέο νκνεζλείο ηνπο απφ φκνξα 

ρσξηά, - εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο Κνπλνππηάο, ηεο νπνίαο νη θάηνηθνη απεπζχλζεθαλ 

ζε ζπγρσξηαλφ ηνπο πνπ βξηζθφηαλ (1817) ζηηο πέηζεο. Ζ αλαθνξά ζηελ αηηία είλαη 

γεληθή, «ιόγσ αδπλακηώλ ηεο θνηλόηεηνο», ελψ γίλεηαη κλεία ζην φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχλαςε δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ κε πξσηνβνπιία ησλ 

«πξνθξηηνηέξσλ ηνπ ηόπνπ θαη εππνιήπησλ πνιηηώλ» – νη ηειεπηαίνη παξεπξέζεθαλ 

σο κάξηπξεο -, θαη φηη ην ζπκβφιαην επηθχξσζαλ εθθιεζηαζηηθνί επίηξνπνη.
99

 

Οη πξφθξηηνη θαη αξρηεξείο ηεο Λαθεδαίκνλνο ξχζκηδαλ, επίζεο, 

θιεξνλνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ζέκαηα πνπ αλαθχνληαλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο: Ο επίζθνπνο Έινπο θαη νη πξφθξηηνη δηέλεηκαλ πεξηνπζία κεηαμχ 

γακπξνχ θαη πεζεξάο ζην ρσξηφ Μπξηηά ην 1816
100

. Σν ίδην έπξαμαλ (1819) θαη νη 

πξφθξηηνη Καιακάηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επίζθνπν Μνλεκβαζίαο Υξχζαλζν γηα 

ηελ πεξηνπζία ηνπ κεηαθηλεζέληνο απφ ηε Μεζζελία πξνο ην ρσξηφ Αλαβξπηή, Ζιία 

Καξηεξνχιε
101

. ε κηα αθφκε πεξίπησζε επίζθνπνο δηέλεηκε (1818) ηηκαιθή 

πξάγκαηα ζην ρσξηφ Σξχπε
102

, ελψ ζηελ Π.Α. 41/1841 αλαθέξεηαη ε ζπλδξνκή 

επηζθφπνπ ζηελ έθδνζε δηαδπγίνπ. 

Σέινο, ε πξνζθπγή ζηα νζσκαληθά δηθαζηήξηα δελ ζπλεζηδφηαλ. Με 

εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηεο Βαξδνχληαο, πνπ ζα εμεηαζηεί ζην ακέζσο παξαθάησ 

                                                 
99

 Π. Α. 167/1843 (Βξέζζελα), Π. Α. 194/1841 (Παιαηνρψξη Γ. Γιπππίαο), Π. Α. 192/1843 

(Κνπλνππηά), Π. Α. 206/1842 (Σξχπε). Γηα ηελ ηζηνξία, ην δαλεηζζέλ πνζφ ήηαλ 7250 γξφζηα γηα ηελ 

Κνπλνππηά, 4125 γηα ην Παιαηνρψξη, 1750 γηα ηελ Σξχπε θαη 3902 γηα ηα Βξέζζελα. ζνλ αθνξά ηε 

δηάξθεηα δαλεηζκνχ, αλαθέξεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε Σξχπεο θαη ήηαλ πέληε κήλεο. ε δπν 

πεξηπηψζεηο, ηνπ Παιαηνρσξίνπ θαη ηεο Κνπλνππηάο, αλαθέξεηαη ηφθνο 10 θαη 20%, αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, νη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πεξί θνηλνηηθψλ δαλείσλ δελ έιεμαλ εχθνια, δηφηη νη ελαγφκελνη, 

θάπνηε πξφθξηηνη ή νη απφγνλνί ηνπο, αξλήζεθαλ ηελ πιεξσκή δαλείσλ. Τπνζηήξημαλ «φηη ππφινγνο 

ήηαλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, θη έηζη, νη δήκαξρνη - ησλ 

λενζχζηαησλ κεηά ην 1835 δήκσλ – είλαη ππεχζπλνη λα δηεπζεηήζνπλ ηέηνηα, εθθξεκή, νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα».  
100

 Π. Α. 44/1844. 
101

 Π. Α. 29/1846.  
102

 Π. Α. 277 /1842. 
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ηκήκα, θαίλεηαη φηη απνθεπγφηαλ. Μάιηζηα, φηαλ δπν αδέιθηα απφ ην ρσξηφ Γεξάθη 

δήισζαλ ζηνλ επαξρηαθφ δεκνγέξνληα φηη πξνηίζεληαη λα ιχζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο 

ζην «ηνπξθηθόλ θξηηήξηνλ», εθείλνο ηνπο απέηξεςε
103

.  

 

2.1. Oη απώιεηεο πεξηνπζηώλ Διιήλσλ ηεο Βαξδνύληαο θαη νη πξνζθπγέο ηνπο 

ζηελ νζσκαληθή δηθαηνζύλε (1770-1820) 

 Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη 27 ρσξηά ζηνπο λνηηναλαηνιηθνχο πξφπνδεο 

ηνπ Σαυγέηνπ, ηα Βαξδνπλνρψξηα, απφ ην 1715 θαη κέρξη ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, 

θαηνηθνχληαλ απφ εμηζιακηζκέλνπο Αιβαλνχο θαη ρξηζηηαλνχο. Σέζζεξηο 

πνιπζέιηδεο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ αξρείνπ πνπ κειεηήζεθε αλαθέξνληαη ζε 

ηζάξηζκνπο Έιιελεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη θαηά ηελ πεξίνδν 1770 – 1820, κεηά απφ 

βίαηεο επηζέζεηο Σνπξθαιβαλψλ, έραζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Σα ζχκαηα πξνζέθπγαλ 

αλά δηαζηήκαηα ζηελ επίζεκε νζσκαληθή δηθαηνζχλε πνπ ζηάζεθε κε ην κέξνο ηνπο.  

 Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξφζσπα απηά ήηαλ: α) ν Εαθείξηνο 

Καξακαιήο
104

, β) ν Θεφδσξνο Λάζθαξεο
105

, γ) ε Μαξία, ρήξα ηνπ Παλαγηψηε 

Ρήγα
106

 θαη δ) ε νξθαλή Παλαγησηίηδα Ληαθίηδα [Ληαθάθνπ]
107

, ηα «παζήκαηα» θαη 

ηε δξάζε ησλ νπνίσλ ζα γλσξίζνπκε κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ απνγφλσλ ηνπο 

πνπ πξνζέθπγαλ ζηα δηθαζηήξηα ζηα ρξφληα 1842-1845. Δθεί, βξέζεθαλ σο 

ελάγνληεο κε αληίδηθν ην ειιεληθφ δεκφζην πνπ θαηείρε θηήκαηα ησλ πξνγφλσλ ηνπο, 

ηζρπξηδφκελν φηη ην 1821 νη πεξηνπζίεο απηέο φληαο ζε ρέξηα Οζσκαλψλ θεξχρηεθαλ 

εζληθέο.  

 Οη ελάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ θπξηφηεηα ησλ 

«πξνγνληθψλ  ηνπο θηεκάησλ», θφκηζαλ ζην δηθαζηήξην ζηνηρεία γηα ην θαζεζηψο 

ηδηνθηεζίαο θπξίσο κεηά ην 1770. Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη φηη ε δσή ησλ 

ηεζζάξσλ Διιήλσλ κέρξη ηα Οξισθηθά εθηπιηζζφηαλ ζε ήξεκα πιαίζηα. Μάιηζηα, 

πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνπ θαηείραλ θαη λέκνληαλ ζεκαληηθέο πεξηνπζίεο: Ο 

Εαθείξηνο Καξακαιήο έσο ην 1770 είρε 29 αγξνχο, ν Θεφδσξνο Λάζθαξεο, κέρξη ην 

1790, 12 αγξνχο,  ε Ρήγα, κέρξη ην 1794,  πνιινχο αγξνχο ζε δηάθνξα ρσξηά 

(Παιηνρψξη, Πνινβίηζα, Πνηακηά), ηα νπνία πξφγνλνο
108

 ηνπ ζπδχγνπ ηεο είρε 
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 Π. Α. 224/1848. 
104

 Π. Α.171/1842: Τπφζεζε Καξακαιή 
105

 Π. Α.74/1842: Τπφζεζε Λάζθαξε.   
106

 Π. Α. 36/1842: Τπφζεζε Ρήγα. 
107

 Π. Α. 250/1845: Τπφζεζε Ληαθίηδαο. 
108

 Ησάλλεο Ρήγαο. 
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απνθηήζεη κε αγνξέο κεηαμχ ησλ εηψλ 1740-1768. Ζ Ληαθίηδα, ηέινο, είρε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 11 αγξνχο ζε δχν ρσξηά (Αξθαζάδεο θαη Ληαθέηθα).  

Μεηά ην 1770, φκσο, ε δσή ησλ αλσηέξσ Διιήλσλ ζα αιιάμεη. ινη ηνπο 

επεηδή ζα ππνζηνχλ επηζέζεηο απφ Σνπξθαιβαλνχο αγάδεο ησλ Βαξδνπλνρσξίσλ, ζα 

ράζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο: Σν 1770 ν Καξακαιήο ζα ράζεη ηα θηήκαηά ηνπ απφ ηνλ 

αγά Μνπζάγα
109

. Ο Θεφδσξνο Λάζθαξεο, ζα πάζεη ην ίδην (1790) κεηά απφ επίζεζε 

ηνπ αγά «Ικπξαήκ Χνζξέβ θαη ησλ αδειθώλ ηνπ πνπ δηα ηεο βίαο» ηνλ απέβαιαλ απφ 

ηα πεξηβφιηα ηνπ. Ζ ρήξα Ρήγα – δελ αλαθέξεηαη απφ πνηνλ - ζα ράζεη (1794) ηα 

θηήκαηά ηεο. Ζ δε Παλαγησηίηδα Ληαθίηδα ζα αξπαγεί, απφ ηνλ αγά αιή 

Νηεξβνχθε
110

, «δηαηεηλόκελνο όηη ζπλαίλεζε λα δερηή ηνλ ηζιακηζκόλ», ηελ νπνία θαη 

κεηέθεξε απφ ηα Ληαθέηθα ζηελ Άξλα θαη χζηεξα ζηνλ Μπζηξά, ελψ ζθνπφο ηνπ 

ήηαλ ε «θαηάθηεζε
111

» ησλ θηεκάησλ ηεο. ηε ζπλέρεηα, φια ηα ζχκαηα ζα ηξαπνχλ 

ζε θπγή πξνο δχν πεξηνρέο, ην Γχζεην θαη ηα Κχζεξα. Καη ε Παλαγησηίηδα Ληαθίηδα 

ζα θπγαδεπηεί απφ ηνπο ζπγγελείο ηεο ζην Γχζεην. Θα θηινμελεζεί κάιηζηα ζηελ 

νηθία ηνπ Σδαλήκπεε
112

, «όπνπ ζπγγελείο ηεο ηελ απέθξπςαλ, δηαδίδνληεο όηη 

εράζε»
113

. Παξάιιεια, νη αγάδεο ζα θξαηήζνπλ «ην πιείζηνλ κέξνο ησλ αξπαγέλησλ 

ελώ έδηδνλ κέξνο ζηνπο ππ απηώλ ππνθεηκέλνπο δνύινπο ηνπο σο δσξεάο δηα ηαο πξνο 

απηνύο εθδνπιεύζεηο ησλ
114

».  

Γχξσ ζηα 1797, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχκαηα απνθάζηζαλ λα 

δηεθδηθήζνπλ, κε λφκηκν ηξφπν, ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, πξνζθεχγνληαο ζηηο νζσκαληθέο 

αξρέο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 1797 - 1801 ν Καξακαιήο θαη νη (εθ παηξφο) ζείνη ηεο 

Ληαθίηδαο πήγαλ ζην «ηνπξθηθόλ θξηηήξηνλ ηνπ Μπζηξά
115

», φπνπ θαη δηθαηψζεθαλ. 

Σν δηθαζηήξην εμέδσζε θαη ηνπο παξέδσζε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηδηνθηεζίαο, κε 

                                                 
109

 Μνπζάγαο: έλαο απφ ηνπ αξρεγνχο ηνπ Σνπξθνβαξδνπλησηψλ. Τπήξμε αληίπαινο ηνπ 

πξσηνθιέθηε Εαραξηά Μπαξκπηηζηψηε. Σν 1806, ηζρπξφ ζψκα Οζσκαλψλ ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ, 

αιιά ηειηθά εμνληψζεθε απφ ηνλ Βειή παζά, ην 1811. Βιέπε ζρεηηθά, Α. Φ. Φσηφπνπινο, ό. π., ζ. 67 - 

68. 
110

 αιή Νη(Γ)εξβνχθε(ν)ο: Ηζρπξφο αγάο ζην ρσξηφ Άξλα. Γηέκελε ζε νρπξφ πχξγν. Καηείρε πνιχ 

κεγάιεο εθηάζεηο, αλ θξίλνπκε  απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηα φξηα ησλ αγξψλ 

ζηα Βαξδνπλνρψξηα. Π. Α. 250/1845 θαη Π. Α. 171/1842. Γηα αιή Νηεξβνχθν βι. θαη Α. Φ. 

Φσηφπνπινο, ό. π., ζ. 69.  
111

 Π. Α. 250/1845, ό. π. 
112

 Γελ δίδνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ «Σδαλήκπεε». Ίζσο πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην κπέε 

ηεο Μάλεο (1777 - 1779), Σδαλέην Κνπηήθαξε. Μπνξεί φκσο λα είλαη θαη ν κεηέπεηηα, Σδαλέηνο 

Γξεγνξάθεο (1782 - 1798), πνπ θεκηδφηαλ γηα ηελ θηινμελία ηνπ. Γηα ηνλ δεχηεξν, βι. ζρεηηθά Σδ. Π. 

Σδσξηδάθεο, Η πξσηεύνπζα ηεο Μάλεο  Γύζεηνλ – Μαξαζνλήζη, Αζήλα 1981, ζ. 17. 
113

 Π. Α. 250/1845, ό. π. 
114

 Σελ ζπλήζεηα ηελ πεξηγξάθνπλ νη απφγνλνη ηεο νηθνγέλεηαο Λάζθαξε.  Π. Α. 74/1842, ό. π. 
115

 Δθεί ππάγνληαλ δηθαζηηθά ηα Βαξδνπλνρψξηα. Σν ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο πνπ εμεηάδνπκε ζην παξφλ θεθάιαην.  
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παξάιιειε δηαηαγή ζηνπο αληηδίθνπο ηνπο, Μνπζάγα θαη αιή Νηεξβνχθν, λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο μέλεο πεξηνπζίεο. Ο Μνπζάγαο δηαηάρηεθε, επίζεο, λα 

ππνβάιεη εγγξάθσο ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηελ θαηνρή ησλ θηεκάησλ Καξακαιή
116

. 

Σέινο θαη ν Λάζθαξεο πξνζέθπγε (1801) ζηνλ θαδή ηνπ Μπζηξά, ν νπνίνο ηνλ 

δηθαίσζε, ελψ ε ρήξα Παλαγηψηε Ρήγα
117

, αλαδήηεζε θαη βξήθε ην δίθην ηεο ζηνλ 

ηνπηθφ βνεβφδα
118

.  

Ζ νζσκαληθή δηθαηνζχλε ζηάζεθε, επνκέλσο, κε ην κέξνο ησλ παξαπάλσ 

Διιήλσλ, ελψ, ζηα δηθαζηηθά εληάικαηα πνπ εμέδσζε, απέδηδε ζηνπο αγάδεο ηεο 

Βαξδνχληαο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «απνζηάηεο» θαη «δνξκπάδεο» [αληάξηεο]
119

. 

Χζηφζν, νη απνθάζεηο θαη ηα εληάικαηα ησλ Οζσκαλψλ αμησκαηνχρσλ 

ειάρηζηα έγηλαλ ζεβαζηά απφ ηνπο Σνπξθαιβαλνχο αγάδεο ηεο Βαξδνχληαο. Οη 

ηειεπηαίνη, κεηά ην 1801
120

 θαη κέρξη ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο πξνέβεζαλ εθ 

λένπ ζε δηψμεηο. Με «θαηαδξνκέο» θαη «απόπεηξεο θόλσλ», απνκάθξπλαλ ηνπο 

ηέζζεξηο Έιιελεο απφ ηα Βαξδνπλνρψξηα
121

. Απφ απηνχο, νη δχν, επηρείξεζαλ λα 

επαλέιζνπλ πνιχ αξγφηεξα, ην 1810, φηαλ δηνηθεηήο ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ ν 

Βειή
122

 παζάο. πγθεθξηκέλα, ζε απηφλ πξνζέθπγαλ, έζησ θαη κε δπζθνιίεο
123

, ε 

Ληαθίηδα
124

 θαη ε Ρήγα
125

. Σειηθά, ν Βειή ηηο δηθαίσζε, δηαηάζζνληαο ηελ 

εγθαηάζηαζή ζηα θηήκαηά ηνπο. κσο, - γηα κία αθφκε θνξά - δελ θαηάθεξαλ λα 

κείλνπλ πνιχ
126

.  

                                                 
116

 Π. Α. 171/1842, ό. π., φπνπ ε νηθνγέλεηα Καξακαιή παξνπζηάδεη ην έγγξαθν απηφ.   
117

 Π. Α. 36/1842, ό. π. 
118

 Βνεβφδαο: Έρεη γίλεη ήδε ιφγνο γηα ηα θαζήθνληά ηνπ. Σψξα, ην1801, ηνλ βξίζθνπκε λα απνδίδεη 

δηθαηνζχλε.  Γελ αλαθέξεηαη ε έδξα ηνπ βνεβφδα.  
119

 Βι. ζρεηηθά, Π. Α. 171/1842, Π. Α. 74/1842, Π. Α. 250/1845. 
120

 Σν έηνο 1801, φπσο καο πιεξνθνξεί ν ίδηνο ν δηθαζηήο, απνηειεί ην ρξνληθφ ζεκείν, νπφηε νη 

Σνπξθνβαξδνπληψηεο ελδπλακψλνληαη. Π. Α. 274/1842. 
121

 Γηα ηηο θξάζεηο εληφο εηζαγσγηθψλ, βι. Π. Α. 250/1845 θαη Π. Α. 274/1842. 
122

 Βειή παζάο: Γηνο ηνπ Αιή παζά ηεο Ζπείξνπ. Γηεηέιεζε παζάο ηνπ Μνξηά ζηα ρξφληα 1807 – 1812, 

κε κηα δηαθνπή απφ ηελ άλνημε ηνπ 1810 έσο ην ηέινο ηνπ 1811 (εθζηξαηεία θαηά ησλ Ρψζσλ). Οη 

αιιαγέο πνπ επέθεξε ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, επηηξέπνληαο θαη ζηνπο Έιιελεο πξνεζηνχο θαη 

εκπφξνπο λα λνηθηάδνπλ θφξνπο, πξνθάιεζαλ ηε δπζκέλεηα ησλ Οζσκαλψλ. Οη Σνπξθνβαξδνπληψηεο, 

ελνριεκέλνη απφ ηα πξνλφκηα ησλ Διιήλσλ εμεγέξζεθαλ (1809) ελαληίνλ ηνπ, αιιά ν Βειή θαηάθεξε 

λα ηνπο θαζππνηάμεη. Πξσηνζηάηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέγεξζεο ππήξμαλ νη αγάδεο Μνπζάγαο θαη 

Ηζνχθ Εαινχκεο. Γηα Σνπξθνβαξδνπληψηεο θαη Βειή παζά, βι. . Γ. Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε 

δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), Αξεφπνιε 2011, ζ. 394. Κ. Ν. ηάππαο, Η Λαθσλία θαηά ηελ 

ηνπξθνθξαηίαλ θαη ελεηνθξαηίαλ 1460 - 1821, Αζήλαη 1993, ζ. 443. Α. Φ. Φσηφπνπινο, ό. π., ζ. 86. Γηα 

Μνπζάγα θαη Ηζνχθ Εαινχκε, βι. Γ. Β. Νηθνιάνπ «Γεκνγξαθηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο…», ό. 

π., ζ. 313 [ππνζεκείσζε 19]. 
123

 Ο Αλαγλψζηεο Αδακφπνπινο, ζχδπγνο ηεο Παλαγησηίηδαο Ληαθίηδαο, πεγαίλνληαο ζηελ 

Σξηπνιηηζά λα ζπλαληήζεη ηνλ Βειή, «…από  ηεο ελέδξαο ησλ Βαξδνπλησηώλ κόιηο δηέζσζε ηελ δσήλ 

ηνπ». Π. Α. 250/1845, ό. π. 
124

 Π. Α. 250/1845. 
125

 Π. Α. 36/1842, ό. π. 
126

 ηελ πεξίπησζε ηεο Ρήγα, ε θαηνρή θξάηεζε κέρξη ην 1813. Π. Α. 36/1842, ό. π. 
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Σέινο, ν Εαθείξηνο Καξακαιήο, ην 1820, πξνζέθπγε «ζηα αλάθηνξα ηνπ 

νπιηάλνπ» απφ ηνλ νπνίν εμαζθάιηζε έγγξαθν - εληνιή πξνο ηνλ παζά ηνπ Μνξηά 

λα κεξηκλήζεη ψζηε ηα θηήκαηα λα δνζνχλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο
127

. Σν ίδην έηνο, ν 

Θεφδσξνο Λάζθαξεο δηθαησλφηαλ - γηα αθφκε κηα θνξά - απφ ηνλ θαδή ηνπ 

Μπζηξά
128

. 

Με ηελ Δπαλάζηαζε, ηα ζχκαηα επέζηξεςαλ ζηνπο ηφπνπο θαη ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο. Με ηηο πξψηεο εζληθέο ζπλειεχζεηο
129

, φκσο, νη πεξηνπζίεο εθείλεο 

θεξχρηεθαλ εζληθέο
130

. Έλαο λένο αγψλαο
131

 γηα αλεχξεζε ηνπ δηθαίνπ μεθίλεζε. 

Χζηφζν,νη επηδξνκέο ηνπ Ηκπξαήκ
132

 (1825-1826), αλέθνςαλ θάζε πξνζπάζεηα θαη ην 

δίθαην νπζηαζηηθά αλαδεηήζεθε κεηά ην 1835, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

πάξηεο. Αληίδηθνο, φπσο αλαθέξζεθε, ην ειιεληθφ δεκφζην.  

πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ απνθάζεσλ, νη δίθεο είραλ κεγάιε 

δηάξθεηα θαη νη απφγνλνη ησλ παξαπάλσ νηθνγελεηψλ αγσλίζηεθαλ πνιχ, 

πξνζθνκίδνληαο θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, γηα λα πείζνπλ ην δηθαζηήξην. ινη 

ππνζηήξημαλ φηη νη Σνπξθνβαξδνπληψηεο, απφ ην 1770 έσο ην 1820, είραλ δχλακε 

πνπ «εθνξπθνχην ή ειαηηνχην». Μάιηζηα, ν γηνο ηεο Παλαγηψηαο Ληαθίηδαο 

[Τπφζεζε Ληαθάθνπ], ζε κηα πξνζπάζεηα επίθιεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ δηθαζηή, 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «Σελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε πξνθάιεζαλ ηέηνηα 

αμηνδάθξπηα ησλ Οζσκαλώλ αδηθήκαηα». 

2.1.1. Κξίζεηο – ζπκπεξάζκαηα ζηηο ππνζέζεηο ηεο Βαξδνύληαο 

πσο θαίλεηαη, κέρξη ην 1770, νη ζπγθεθξηκέλνη Έιιελεο ησλ 

Βαξδνπλνρσξίσλ θαηείραλ, λέκνληαλ θαη δηαρεηξίδνληαλ αλελφριεηα ηε γε ηνπο. Ζ 

θαηνρή ηφζν κεγάιεο έθηαζεο γεο απφ έλα κφλν πξφζσπν, ζε δηαθνξεηηθά κάιηζηα 

ρσξηά, ππνδειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα Έιιελεο ηζηθιηθνχρνπο ζηελ πεξηνρή - ζηελ 

πεξίπησζε Ρήγα- ήδε απφ ην 1740. Οη ηζρπξνί απηνί έραζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαηά 

ηελ Αιβαλνθξαηία πνπ επηθξάηεζε ζηνλ Μνξηά (1770-1779), νπφηε, είλαη εκθαλέο, 

φηη δηεπξχλζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ησλ Αιβαλψλ ηεο Βαξδνχληαο γηα εθδήισζε 

δπλαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο. πκπεξηθνξέο φκσο πνπ 

                                                 
127

 Π. Α. 171/1842, ό. π. 
128

 Π. Α. 74/1842, ό. π. 
129

 ρεηηθά κε ηηο Δζληθέο πλειεχζεηο, αλαθέξεηαη ε Π. Α. 36/1842.  
130

 Ζ θήξπμή ηνπο σο εζληθψλ νθείιεηαη ζην φηη ην 1821 θαηέρνληαλ απφ Οζσκαλνχο.  
131

 Γηα παξάδεηγκα, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Καξακαιή απεπζχλνληαη ζηελ Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία. 

Π. Α. 171/1842, ό. π. 
132

 Βι. ζρεηηθά, Π. Α. 274/1842, ό. π. 
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ζπλέρηζαλ λα εθδειψλνληαη θαη κεηά ηηο γλσζηέο εθθαζαξίζεηο ησλ Αιβαλψλ απφ 

ηνλ Υαζάλ παζά Σδεδάεξιε (1779).  

ηαλ ε νζσκαληθή εμνπζία αλαζπγθξνηήζεθε θαη νη ζεζκνί ηεο 

ιεηηνχξγεζαλ
133

, απηή ζπληάρηεθε κε ηνλ «ππήθνν» θαη αληηηέζεθε ζηα «δηθά» ηεο 

κέιε, ραξαθηεξίδνληάο ηα «αληάξηεο» θαη «απνζηάηεο». Ζ ίδηα φκσο εμνπζία 

«ζηψπεζε» ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

απφ ην φηη, ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή, νη Σνπξθνβαξδνπληψηεο απνηεινχζαλ έλαλ 

ππνινγίζηκν ζηξαηησηηθφ παξάγνληα. Δίλαη γλσζηφ φηη νη ηειεπηαίνη ζπλεξγάζηεθαλ 

κε ηνπο Οζσκαλνχο φηαλ ηνπο δεηήζεθε ε ζπλδξνκή γηα ηελ απνηξνπή ηεο γαιιηθήο 

βνήζεηαο ζηε Μάλε. πλεξγάζηεθαλ επίζεο θαη κε ηνπο Μαληάηεο (1803) γηα ηε 

ζχιιεςε ηνπ κπέε ηεο Μάλεο, Παλαγησηφκπεε
134

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηζρπξνί – θαη κε ηζρπξά θνηλσληθά δίθηπα – 

Έιιελεο δελ ζηακάηεζαλ λα αλαδεηνχλ ηα δίθαηά ηνπο. ηαλ ε ζπγθπξία ήηαλ 

επλντθή (πεξίπησζε Βειή παζά) πξνζέθεπγαλ ζηελ επίζεκε εμνπζία, ε νπνία κέρξη 

ηελ Δπαλάζηαζε ζηάζεθε κε ην κέξνο ηνπο.  

  

                                                 
133

 χκθσλα κε ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ εμεηάζηεθε, ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο ησλ Οζσκαλψλ αξρίδεη 

πάιη λα ιεηηνπξγεί γχξσ ζηα 1794. 
134

 . Γ. Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), ό. π., ζ. 465. Κ. Ν. ηάππαο, 

ό. π., ζ. 290. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

 Οη θπγάδεο θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο (1769 – 1828) 

3.1. Φπγέο θαηά ηελ πεξίνδν 1770-1820: ηα αίηηα θαη ε «πξώηε» ηύρε ησλ 

πεξηνπζηώλ  

Με βάζε ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ κειεηήζεθε, ζεκαληηθφο αξηζκφο δηαδίθσλ 

κηιά γηα εζπεπζκέλεο ή ήξεκεο αλαρσξήζεηο Διιήλσλ ηελ πεξίνδν 1770 – 1820. 

 Σν ζπρλφηεξν αίηην ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο παηξηθήο γεο πνπ αλαθέξεηαη, 

είλαη ε «ηνπξθηθή θαηαδπλαζηεία». Ο φξνο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηθαζηήξηα, 

άιινηε πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα, δειψλνληαο ηε βία
135

 πνπ ν Έιιελαο δέρηεθε απφ 

ηνλ Οζσκαλφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο δελ ιακβάλεη εηδηθφηεξν 

πξνζδηνξηζκφ
136

. πσο θαη λα έρεη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε θπγή 

πξαγκαηνπνηνχληαλ εζπεπζκέλα, ν θπγάο θαηεπζπλφηαλ πξνο ηφπνπο θνληηλνχο ή 

καθξηλνχο, ελψ ε πεξηνπζία ηνπ έκελε είηε ζηα ρέξηα ησλ δησθφλησλ
137

, είηε ζε 

ζπγγελείο
138

 ηνπ, είηε ε ίδηα ε ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα αλειάκβαλε ηε δηαρείξηζή 

ηεο
139

. 

Φπγή, σζηφζν, κπνξεί λα πξνθαινχζαλ γεγνλφηα ή πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλέβαηλαλ εληφο ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο, φπσο νη νηθνλνκηθέο αδπλακίεο, θαη ε 

νξθάληα. Πξνεπαλαζηαηηθά, νξθαλά (θαη απφ ηνπο δπν γνλείο)
 
 ηέθλα, θπξίσο ζήιεα, 

ζπρλά εγθαηέιεηπαλ ηελ παηξηθή γε, ζπλερίδνληαο ηε δσή ηνπο ζε άιινπο ηφπνπο
140

. 

Σνλ δξφκν ηεο θπγήο επέιεγε θαη ν θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ, φηαλ αδπλαηνχζε λα 

εμνθιήζεη ηα ρξέε ηνπ. Απηφο, ή έθεπγε εζπεπζκέλα, κελ δειψλνληαο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζνχζε θαη ε πεξηνπζία ηνπ πεξηεξρφηαλ «ζην θνηλφλ»
141

, ή 

                                                 
135

 Π. Α. 243/1846, φπνπ ε Θενράξε ρήξα Ησάλλε κπξιή έθπγε απφ ηε νρά γηα ηα Κχζεξα, επεηδή 

έλαο Οζσκαλφο ήζειε λα ηελ «εθηνπξθέςεη» θαη «λα ηελ παληξέςε κε ηνλ κνλνγελήλ πηφλ ηνπ». Π. Α. 

98/1842, φπνπ ε Διέλε Υαιθηά απφ ην ρσξηφ Μεγάιε Βξχζε, ιφγσ ησλ επηδξνκψλ ησλ Οζσκαλψλ, 

αλαγθάζηεθε θαη θαηέθπγε (1800) «εηο Παιαηάο Πάηξαο». Π. Α. 141/1843, φπνπ ν Νηθφιανο 

Μαπξνεηδήο απφ ηνπο Μνιάνπο,  θαηαδησθφκελνο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, θαηέθπγε καδί κε ηνπο γηνπο 

ηνπ ζηελ Όδξα, ελψ ηα θηήκαηά ηνπ θπξηεχηεθαλ απφ ηνπο πξψηνπο. 
136

 Π. Α. 16/1843, Π. Α. 79/1845, Π. Α.137/1841, Π. Α. 196/1845. 
137

 Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηνπζία ηνπ Νηθνιάνπ Μαπξνεηδή, ηελ νπνία θαηέιαβαλ Οζσκαλνί θαη 

θαηάθεξαλ λα επαπμήζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Π. Α. 141/184, ό. π. 
138

 Π. Α.137/1841, φπνπ ν ηεξέαο Αληψληνο Πνιπκελάθνο απφ ηα Αλψγεηα, «έλεθα ηεο θαηαδπλαζηείαο 

ησλ Οζσκαλώλ», θαηνίθεζε (1810) ζηελ επαξρία Αλδξνχζεο, αθήλνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηελ 

αδειθή ηνπ, Αλαζηαζία Πνπιηκελίηδα. 
139

 Βι. ακέζσο επφκελεο ππνζεκεηψζεηο. 
140

 Π. Α. 136/1847 (θπγή ην έηνο 1804), Π. Α. 223/1842 (θπγή 1819). 
141

 Π.Α 114/1843: ν Πέηξνο Υξπζηφθπιινο απφ ην ρσξηφ Αιεπνρψξη, θεχγεη (1797) πξνο άγλσζηε 

θαηεχζπλζε, εμαηηίαο ρξεψλ. 
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αλέζεηε ηνπο αγξνχο ηνπ ζε επηζηάηε, δίδνληαο ηελ εληνιή απφ ηα εηζνδήκαηα λα 

εμνθινχληαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο
142

. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ πεγψλ, πξνθχπηεη φηη ππήξμαλ θη εθείλνη πνπ 

απνθάζηζαλ «ήξεκα» λα κεηνηθήζνπλ, αλαδεηψληαο θαιχηεξεο βηνηηθέο ζπλζήθεο. 

Απηνί, πξνεγνπκέλσο, θξφληηδαλ λα αλαζέηνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ζε 

πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπο
143

 ή λα ζπλάπηνπλ ελνηθηαζηήξηα (ζεκπξηέο)
144

. ζνη 

εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θπγάδσλ, ζα αζθήζνπλ θαη ηνλ κεγαιχηεξν έιεγρν 

ζηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη, φπσο ζα δνχκε, ζα ζπλαιιάζζνληαη απφ καθξηά. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηνπζίεο πνπ αθήλνληαλ πίζσ, ε θνηλφηεηα, είρε ηνλ 

πξψην ιφγν πάλσ ζε απηέο. Απηφ, άιισζηε, ππαγφξεπε ην «έζνο ηεο 

Σνπξθνθξαηείαο
145

»: Ο θφξνο ζηνλ θπξίαξρν, αιιά θαη θάζε θνηλφ ρξένο ηεο 

θνηλφηεηαο λα αλαινγίδεηαη
146

 ζε θάζε θάηνηθν ηνπ ρσξηνχ. Δπίζεο, φηαλ ε 

θαηάζηαζε ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε, αθφκε θαη ζηα θηήκαηα θπγάδσλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαλ απφ ζπγγελείο, ε θνηλφηεηα επελέβαηλε θαη ηα πσινχζε
147

. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, νη πξψελ ηδηνθηήηεο ή νη θιεξνλφκνη ηνπο, εθφζνλ 

επαλέξρνληαλ, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάιινπλ ην ηίκεκα ζηνλ αγνξαζηή, ψζηε 

ηα (πξψελ) θηήκαηά ηνπο λα πεξηέιζνπλ μαλά ζηελ θαηνρή ηνπο
148

. Ζ δπλαηφηεηα 

απηή, φκσο, κπνξνχζε λα πινπνηεζεί, κφλν φηαλ θαηά ηελ πψιεζε θηήκαηνο 

θπγφληα, είρε ζπληαρηεί έλνξθε νκνινγία απφ ηελ θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε «ην εμ 

εζίκνπ δίθαηνλ επηζηξνθήο»
149

.  

 

3.2. Οη λένη ηόπνη εγθαηάζηαζεο θαη ε ζηάζε ησλ θπγάδσλ απέλαληη ζηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο 

                                                 
142

 Π. Α. 122/1841, φπνπ ν Γεψξγηνο Μεξθνχξεο θεχγεη (1816) απφ ηελ Μειέα, δίδνληαο ζε επηζηάηε 

ηελ εληνιή λα πιεξψλεη ηα ρξέε ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ. 
143

 Π. Α. 196/1845, φπνπ ν Κιαπήο θεχγεη γηα Αλδξνχβηζηα, αθήλνληαο ηα θηήκαηά ηνπ «ζηελ 

γπλαηθαδειθήλ ηνπ». Π. Α. 69/1843, φπνπ ν Νηθφιανο Σδσξηδάθνο (ζαλ. 1806) θεχγεη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ απφ ην Κππαξίζζη γηα Όδξα, αθήλνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε ζπγγελείο ηνπ. Π. Α. 

160/1846, φπνπ ν Αλαγλψζηεο Αζ. Καιαληδήο απφ ην Λεσλίδην, αθήλεη (1818) ηα θηήκαηα ζηελ 

κεηέξα ηνπ θαη θεχγεη, «δηά ζπκθεξόλησλ ηνπ», ζηε Μηθξά Αζία. 
144

 Π. Α. 68/1843, Π. Α. 137/1841. 
145

 Φξάζε πνπ ζα αθνπζηεί πνιιέο θνξέο ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα ηνπ Πξσηνδηθείνπ πάξηεο, φηαλ 

ζπδεηνχληαη (1835 - 1850) ππνζέζεηο θπγάδσλ. Γηαηεξήζεθε ε νξζνγξαθία ηνπ πξσηνηχπνπ. 
146

 ηελ Π. Α. 6/1847, αλαθέξεηαη «αλαινγηζκόο ρξένπο επί όισλ ησλ θηεκάησλ ηεο θνηλόηεηνο 

Αλσγείσλ». 
147

 Γηα πσιήζεηο θηεκάησλ απφ θνηλφηεηεο: Π. Α. 136/1847, ζην ρσξηφ Παιαηνπαλαγηά, ην 1807. Π. Α. 

16/1843, ζην ρσξηφ Βνξδψληα. Π. Α. 79/1845 θαη Π. Α. 114/184, ζην ρσξηφ Λπξά.  

 
148

 Π. Α. 6/1847, φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη «πνιινί θπγάδεο, θαηά θαηξνύο, επαλήιζνλ», πιήξσζαλ ηα 

ρξήκαηα θαη έιαβαλ ηα θηήκαηά ηνπο. 
149

 Π. Α. 31/1838. 
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Υσξίο λα ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ, εηδηθά ζε εζπεπζκέλε θπγή, ν θπγάο 

θαηεπζχλεηαη πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε θαη ηα ίρλε ηνπ ράλνληαη
150

, νη θάηνηθνη ηεο 

Λαθεδαίκνλνο, πξνεπαλαζηαηηθά, επηιέγνπλ σο λένπο ηφπνπο εγθαηάζηαζεο  

λεζησηηθέο πεξηνρέο, ηφπνπο εληφο ηνπ Μνξηά  αιιά θαη ηφπνπο καθξηλνχο, φπσο ε 

Ρσζία θαη ε Μηθξά Αζία.  

3.2.1. Νεζηά θαη Μνξηάο 

Βάζεη ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ εμεηάζηεθε, νη κεηνηθεζίεο πξνο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο ζηα ρξφληα 1770-1820 είλαη πνιχ ζπρλέο. Χο ην λεζί ππνδνρήο 

κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη ε θνληηλή Όδξα, αθνινπζνχλ ηα - επίζεο 

θνληηλά - λεζηά πέηζεο θαη Κχζεξα θαη, ηέινο, ηα λεζηά Εάθπλζνο, Ηζάθε, Υίνο θαη 

Κξήηε (βιέπε πίλαθεο 1 θαη 2, ζην παξάξηεκα).  

Παξάιιεια, θάηνηθνη ρσξηψλ ηεο ζεκεξηλήο (Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο) 

Μάλεο κεηαθηλνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζεκεξηλήο Λαθσλίαο
151

. Δπίζεο, απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο ζεκεξηλήο Λαθσλίαο, θάηνηθνη θεχγνπλ θαη εγθαζίζηαληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ζεκεξηλήο Μεζζελίαο
152

, θαζψο θαη ζε αζηηθά θέληξα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ (Πάηξα
153

, Σξίπνιε
154

 θαη Ναχπιην
155

). 

Δμεηάδνληαο ηηο κεηνηθεζίεο ηφζν ζηα λεζηά φζν θαη εληφο ηνπ Μνξηά, 

θαίλεηαη φηη κεξηθνί άιιαμαλ ηφπν, ιφγσ ηεο «ηνπξθηθήο θαηαδπλαζηείαο». κσο, 

δελ ιείπνπλ θη απηνί πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ήξεκε κεηνίθεζε, εδξαηψζεθαλ γξήγνξα 

ζηνπο λένπο ηφπνπο ηνπο, ζε ζεκείν πνπ λα επηδεηθλχνπλ αμηνζεκείσηεο - γηα ηελ 

επνρή ηνπο - ζπκπεξηθνξέο. Γηεξεπλψληαο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο. Έηζη, είλαη απηνί πνπ:  

i. παξεκβαίλνπλ θαη δηεπζεηνχλ ηηο πεξηνπζίεο πνπ άθεζαλ, φηαλ 

αληηιακβάλνληαη φηη θάπνηνο θίλδπλνο ηηο απεηιεί. Γηεπζεηνχλ, επίζεο, ηηο 

νηθνλνκηθέο – θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, απνζηέιινληαο ή παξαδίδνληαο νη 

ίδηνη ηε θνξνινγία ηνπο
156

. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Διέλεο Υαιθηά
157

, 

                                                 
150

 Δλδεηθηηθά,  Π. Α. 148/1840, βι. επίζεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ππνζεκεηψζεηο. 
151

 Π. Α. 196/1845: θπγάδεο απφ ην ρσξηφ Παξφξη εγθαζίζηαληαη ζηελ Αλδξνχβηζηα (ζεκεξηλφ 

Δμσρψξη Γπηηθήο Μάλεο). Γηα θπγή απφ Αιηνκπξά πξνο Αλαβξπηή, βι. Π. Α. 212/1840. Γηα θπγή απφ 

θπθηάληθα πξνο Άγην Ησάλλε πάξηεο, βι. Π. Α. 194/1842. 
152

 Π. Α. 137/1841, φπνπ θπγή πξνο Αλδξνχζα. 
153

 Π. Α. 98/1842. 
154

 Π. Α. 68/1843. 
155

 ηελ ίδηα. 
156

 Π. Α. 6/1847, ό. π., φπνπ ν Νηθφιανο παλφο έθεξε ην αλάινγν ηνπ ρξένπο ησλ θηεκάησλ ηνπ [950 

γξφζηα], πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ αλάγθεο «ηεο θαηαζιηβνκέλεο γηα ρξέε Κνηλόηεηνο ησλ 
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ε νπνία, επξηζθφκελε κεηά ην 1800 ζηελ Πάηξα,  φηαλ δηαπηζηψλεη φηη ζπγγελήο ηεο 

ζην ρσξηφ Μεγάιε Βξχζε δελ δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ ζσζηφ ηξφπν ηα θηήκαηά ηεο, 

δηνξίδεη επίηξνπν «θάπνηνλ Μειέηηνλ Κάββνπξα», ν νπνίνο εγθαζίζηαηαη κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ ζπαήδσλ. 

ii. απνιακβάλνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο εηζνδήκαηα: είηε έξρνληαη κηα θνξά 

ηνλ ρξφλν νη ίδηνη γηα λα ζπιιέμνπλ ηνπο θαξπνχο ησλ θηεκάησλ ηνπο είηε, φζνη 

έρνπλ ζπλάςεη ελνηθηαζηήξην, θξνληίδνπλ λα ιακβάλνπλ απφ ηνπο κηζζσηέο ην 

δηθαίσκα.
158

 

iii. δηελεξγνχλ θαη άιινπ είδνπο ζπλαιιαγέο φπσο αγνξέο
159

 ή αληαιιαγέο
160

 

θηεκάησλ. 

3.2.2. Απνδεκίεο ζε ηόπνπο εθηόο Διιάδαο 

ηνλ πίλαθα 3 (βιέπε παξάξηεκα) εκθαλίδνληαη ζηνηρεία απνδεκηψλ ζην 

εμσηεξηθφ. Οη απνδεκίεο μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα
161

 θαη νη ηφπνη πνπ 

θπξίσο πξνηηκήζεθαλ ήηαλ, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ε Μηθξά Αζία θαη κεηά ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Ρσζία θαη ε Σπλεζία.  

 ζνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο καθξηλέο απηέο πεξηνρέο, θαίλεηαη φηη 

εδξαηψζεθαλ ζεκαληηθά, γη απηφ θαη ειάρηζηνη επέζηξεςαλ ή έδεημαλ ελδηαθέξνλ
162

 

γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ άθεζαλ ζηνπο γελέζιηνπο ηφπνπο. Ζ δσή ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ηειείσζε ζηα μέλα, θαη νη ζπγγελείο, ζηε γελέηεηξα, κεηά ην 1835, αζρνιήζεθαλ είηε 

                                                                                                                                            
Αλσγείσλ». Π. Α. 5/1844, φπνπ πξψελ θάηνηθνη ηεο Υξχζαθαο απνζηέιινπλ απφ ηελ Όδξα ρξήκαηα 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ θνηλνηηθψλ θφξσλ. 
157

 Π. Α. 98/1842. 
158

 Γηα εξρνκφ κηα θνξά ην ρξφλν κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ θαξπψλ ησλ θηεκάησλ: Π. Α. 30/1844, 

φπνπ ηα αδέιθηα Νηθφιανο θαη ν Γεκήηξηνο Πεηξνχηζνο έξρνληαη εθ πεξηηξνπήο απφ ηηο πέηζεο ζηε 

Ρεηρέα. Γηα απνζηνιή ή παξαιαβή εηζνδήκαηνο: Π. Α. 212/1840, φπνπ ν Γεψξγηνο Αιηνκπξηαλφο 

ιακβάλεη ζηελ Αλαβξπηή ην εηζφδεκα πνπ ηνπ ζηέιλεη ν αδειθφο ηνπ απφ ηα Αιηνκπξά. Σν ίδην ζηελ 

Π. Α. 68/1843, φπνπ ν Βεληδέινο Σακπάθεο απφ ην Ναχπιην, έξρεηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν ζηε νρά λα 

ιάβεη ην δηθαίσκα απφ ηνπο ζέκπξνπο ησλ θηεκάησλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Π. Α. 78/1841, φπνπ ν 

Παλαγηψηεο ηειάθεο, πνπ δηακέλεη ζηα Κχζεξα, έξρεηαη (κέρξη ην 1816) ζηνλ Άγην Νηθφιαν 

Μνλεκβαζίαο, επνπηεχεη ηνπο αγξνχο ηνπ ζηα Λπξά, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ην εηζφδεκα. 
159

 Π. Α. 222/1842: Ο Γεψξγηνο Καξειιάο απφ ηε Υξχζαθα αληαιιάζζεη (1815) ηα θηήκαηά ηνπ κε 

εθείλα ηνπ ζπκπαηξηψηε ηνπ ζηελ Όδξα, πχξνπ Νεξάληδε. 
160

 Π. Α. 155/1836: Ο Θεφδσξνο Γηαλλαθφπνπινο, βξίζθεηαη πξνεπαλαζηαηηθά ζηελ Ηζάθε θαη 

απνζηέιινληαο ρξήκαηα απφ εθεί, «δηαηάδεη» λα αγνξαζηνχλ θηήκαηα ζηελ παηξίδα ηνπ (Βνξδψληα). 
161

 Π. Α. 13/1844: αλαθέξεηαη αλαρψξεζε απφ ην ρσξηφ Λνγθαλίθνο, πξν ηνπ 1790. 
162

 
 
ε κηα πεξίπησζε κφλν γίλεηαη ζπλαιιαγή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα αγνξά θηήκαηνο ζην ρσξηφ 

Λνγθαλίθνο. Π. Α. 13/1844, ό. π. 



33 

 

κε ηηο θιεξνλνκηέο πνπ νη πξψηνη άθεζαλ ζην εμσηεξηθφ
163

 είηε κε ηε δηαλνκή
164

 ησλ 

εδψ πεξηνπζηψλ ηνπο.  

3.3. Δπηζηξνθέο ζηα ρξόληα ηεο Δπαλάζηαζεο: αλαδεηήζεηο, εκπόδηα αιιά θαη 

δηαπηζηώζεηο επί ηεο «δεύηεξεο» ηύρεο ησλ πεξηνπζηώλ 

Ήδε απφ ην πξψην έηνο ηεο Δπαλάζηαζεο, πνιινί απφγνλνη απηψλ πνπ 

θάπνηε εγθαηαζηάζεθαλ ζηα λεζηά θαη ηα κέξε ηνπ Μνξηά, έζπεπζαλ ζηα ρσξηά ησλ 

παηέξσλ ηνπο, φπνπ αλαδήηεζαλ ηα θηήκαηα ηνπο. ζνη γλψξηδαλ πεξηζζφηεξα 

απεπζχλζεθαλ ζηνπο ζπγγελείο ηνπο, ελψ άιινη επηδφζεθαλ ζε αλαθαιχςεηο κέζσ 

ησλ ρσξηαλψλ
165

. Σειηθά, δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ ήξζαλ αληηκέησπνη κε 

θαηαθξάηεζε θηεκάησλ απφ ηνπο ληφπηνπο, ζπγγελείο ή κε. Σν θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο 

ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ αλέκελαλ θαη ηα εκπφδηα λα γίλνπλ θχξηνη ησλ 

πεξηνπζηψλ ηνπο κεγάια.  

Ζ ρξνληθή θαη ηνπηθή απφζηαζε πνπ είρε κεζνιαβήζεη, απνηέιεζε ην πξψην 

αίηην γηα ηα κεγάια πξνζθφκκαηα πνπ νη λενθεξκέλνη ζπλάληεζαλ. πσο είδακε, απφ 

ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα, νη θνηλφηεηεο είραλ εθπνηήζεη θηήκαηα θπγάδσλ, γεγνλφο ην 

νπνίν δελ ηνπο είρε γίλεη γλσζηφ. ε πσιήζεηο, φκσο, είραλ πξνβεί θαη νη 

ζπγγελείο
166

. Δπίζεο, νη ηειεπηαίνη, είραλ βειηηψζεη ηνπο αγξνχο, επνκέλσο δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα δψζνπλ πίζσ θάηη γηα ην νπνίν είραλ μνδεπηεί ή θνπηάζεη
167

. Αιιά θαη φζα 

θηήκαηα νη θάπνηε θπγάδεο εθκίζζσζαλ, νη ελνηθηαζηέο ηνπο αξλήζεθαλ λα ηα 

απνδψζνπλ ζηνπο απνγφλνπο ησλ πξψησλ
168

.  

ζνη επέζηξεςαλ, πξνζέθξνπζαλ, επίζεο, ζε ήζε θαη λννηξνπίεο. Δηδηθά, νη 

γπλαίθεο, νη θφξεο θπγάδσλ θαη νη νξθαλέο ζπγαηέξεο, βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε  ην 
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 Π. Α. 195/1847,  Π. Α. 40/1836. 
164

 Π. Α.160/1846, Π. Α. 43/1837, Π. Α. 148/1840,  Π. Α.194/1840, Π. Α. 43/1837, Π. Α. 122/1841, 

148/1846. 
165

 Γηα παξάδεηγκα, ν γηνο ηνπ ηεξέα Αλησλίνπ Πνιπκελάθνπ, έξρεηαη (1821) ζηα Αλψγεηα, δεηψληαο 

απφ ηνπο ρσξηαλνχο λα ηνπ δείμνπλ ηα θηήκαηα ηνπ παηέξα ηνπ. Π. Α.137/1841, ό. π. Σν ίδην ζα θάλεη, 

ζηνπο Γνξάλνπο, ν γηνο ηνπ Παλαγηψηε Νηάλνπ, Ησάλλεο. Π. Α. 240/1845, ό .π. 
166

 Γηα πσιήζεηο απφ ηνπο ζπγγελείο: Π. Α. 43/1841, αιιά θαη Π. Α. 194/1842, φπνπ ν Γεκήηξηνο 

Βαξνχρνο, επηζηξέθνληαο ζηελ παηξίδα ηνπ,  ην 1821, δηαπηζηψλεη φηη ε κάλα θαη ε αδειθή ηνπ έρνπλ 

πσιήζεη θηήκα ηνπ ζηνπο «Μπνπηζηθαξαίνπο». 
167

 Π. Α. 136/1847, ό. π. Βι. επίζεο, Π. Α. 243/1846, φπνπ ε Θενράξε κπξιή, ηελ νπνία 

ζπλαληήζακε παξαπάλσ, επηζηξέθεη, ελψ ν εηεξνζαιήο αδειθφο ηεο είλαη πιένλ «απνζακέλνο». 

Καζψο δεηά απφ ηα παηδηά ηνπ ηα θηήκαηά ηεο, εθείλα ηζρπξίδνληαη φηη «έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θη 

άιιεο αγνξέο, ελψ φινπο ηνπο αγξνχο ηνχο ζεσξνχζαλ ηνπ παηέξα ηνπο θαη ηνπο έρνπλ βειηηψζεη». 
168

 Π. Α.137/1841, ό. π., φπνπ νη κηζζσηέο ζπλέρηζαλ θαηά ηελ Δπαλάζηαζε (1822) λα θαηαθξαηνχλ ηα 

θηήκαηα ηνπ Αλησλίνπ Πνιπκελάθνπ. Π. Α. 114/1843, ό. π., φπνπ ελνηθηαζηήο ησλ θηεκάησλ, ζην 

ρσξηφ Αιεπνρψξη, πξνβάιιεη ηζρπξή αληίζηαζε (1825) , φηαλ ηνπ δεηνχληαη ηα θηήκαηα. 
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έζηκν ηεο αξξελνγνλίαο. Απηέο, φηαλ αλαδήηεζαλ θηήκαηα, αληηκεησπίζηεθαλ απφ 

ηνπο άξξελεο ζπγγελείο ηνπο σο «αδύλακεο, ιόγσ ηνπ γέλνπο ηνπο»
169

.  

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ γησλ ηνπ Νηθνιάνπ Μαπξνεηδή, 

θαζψο ήξζαλ ζηνπο Μνιάνπο ην 1821. Ο παηέξαο ηνπο πξσηχηεξα είρε εθδησρζεί  

απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Σψξα νη γηνη ηνπ πθίζηαληαη ην ίδην απφ ηνπο «ηζρπξνύο 

ληόπηνπο» ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη απφ ηνπο εθεί κφιηο εγθαηαζηαζέληεο Μαληάηεο.
170

  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ, ζηα ρξφληα 1824-1828, 

ππήξμαλ κεξηθνί πνπ πξνζέθπγαλ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο αξρέο: ηηο δεκνγεξνληίεο
171

. 

Τπήξμαλ θη απηνί πνπ ηα αλέθηεζαλ, πιεξψλνληαο ην ηίκεκα ζηνλ ηδηνθηήηε ηφζν 

γηα ην θηήκα πνπ εθείλνο είρε αγνξάζεη απφ ηελ θνηλφηεηα φζν θαη γηα ηηο βειηηψζεηο 

πνπ είρε επηθέξεη ζε απηφ
172

. ε γεληθέο γξακκέο, φκσο, θαίλεηαη, φηη ηίπνηε δελ 

ζηάζεθε ηθαλφ λα πξνζδψζεη ηε βεβαηφηεηα θαη ηελ θαηνρχξσζε.  

Μεηά ην 1835, κε ηελ ίδξπζε ησλ δηθαζηεξίσλ, νη ππνζέζεηο απηέο ζα 

ζπδεηεζνχλ ζε ζνβαξή βάζε. Οη απφγνλνη ησλ θπγάδσλ ζα πξνζθνκίζνπλ 

πξνεπαλαζηαηηθά πξνηθνζχκθσλα
173

, πσιεηήξηα
174

 θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπλ ηδηνθηεζίεο ησλ παηέξσλ ηνπο. Πέξα απφ απηά, ην 

δηθαζηήξην ζα δεηά απνδείμεηο γηα ηε ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ δηεθδηθνχλησλ θαη ησλ  

θαηφρσλ, αιιά θαη γηα ην αλ ππάξρνπλ άιινη θιεξνλφκνη πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ 

παξακείλεη ζηνπο καθξηλνχο ηφπνπο θαη δελ αλαθέξνληαη ηελ ψξα ηεο δίθεο . Έηζη, 

κέρξη θαη ην 1850, ειάρηζηεο απφ ηηο ππνζέζεηο θηεκάησλ θπγάδσλ ζα έρνπλ 

δηεπζεηεζεί θαη ηειεζηδηθήζεη.  

 

3.4. Μηα εμαίξεζε: Η παξακνλή ηεο Πηπέξσο θαη ηεο Παλαγηώηαο ζην ρσξηό 

Βξέζζελα 

ηελ Π. Α. 52/1846, έρνπκε έλα ελδηαθέξνλ ηζηνξηθφ ππφζεζεο, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε ηχρε ελφο ππνζηαηηθνχ 1500 ζηξεκκάησλ θπξίσο κεηά ην 1770. Ζ 

δίθε έγηλε ην 1846 κε ελάγνληα ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ελαγφκελν ηνλ Ησάλλε 

θιήξε (γελλ. 1770), ν νπνίνο νθείιεη λα απνδείμεη φηη είλαη γηνο ρξηζηηαλήο γπλαίθαο 

                                                 
169

 Π. Α. 44/1843, Π. Α. 30/1844, Π. Α. 132/1844. 
170

 Π. Α. 141/1843, ό. π. 
171

 Π. Α. 98/1842, φπνπ, ην 1824, δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο ηνπηθήο δεκνγεξνληίαο. Βι. θαη Π. Α. 

78/1841, φπνπ γηα δηαλνκή επίδηθνπ αγξνχ ζπζηήλεηαη εμακειήο επηηξνπή δεκνγεξνληίαο. 
172

 Π. Α. 136/1847 
173

 Δλδεηθηηθά, Π. Α. 222/1842. 
174

 Π. Α. 223/1842. 
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απφ ην ρσξηφ Βξέζζελα, ζηελ νπνία αλήθε ην ππνζηαηηθφ. Παξαζέηνπκε κε ζπληνκία 

ζηνηρεία απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ: 

ην ρσξηφ Βξέζζελα, γχξσ 1750, ην νπνίν θαηνηθνχληαλ θπξίσο απφ 

Υξηζηηαλνχο, δνχζε ε ρξηζηηαλή Πηπέξσ Πειάια ε νπνία καδί κε ηνλ επίζεο 

ρξηζηηαλφ ζχδπγφ
175

 ηεο θαηείρε θαη λεκφηαλ ππνζηαηηθφ 1500 ζηξεκκάησλ
176

. 

Κάπνηα ζηηγκή δελ είλαη γλσζηφ «πώο ν Οζσκαλόο ηνπ ηόηε θαηξνύ ηνπ ρσξίνπ 

Σαιαληάξεο ηελ επάηηζελ θαη ηελ θαηάθεξελ θαη ηελ έιαβελ [ζχδπγν]», κε ηνλ νπνίν 

απέθηεζε 3 ηέθλα. Απφ απηά επέδεζαλ δπν ζπγαηέξεο.  

χκθσλα κε ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, ε Πηπέξσ αθνινχζεζε ηε ζξεζθεία 

ηνπ ζπδχγνπ ηεο κφλν θαηά θφζκν. ηα θξπθά, ππήξμε «ζθόδξα νπαδόο ηνπ 

ρξηζηηαληθνύ δόγκαηνο, δηόηη θαη έδεζε Χξηζηηαλή θαίηνη έρνπζα Οζσκαλόλ ζύδπγνλ, 

θαη απέζαλε σο ηνηαύηε». Με ηηο ζξεζθεπηηθέο απηέο αξρέο κάιηζηα, σο κεηέξα
177

, 

γαινπρνχζε ηηο ζπγαηέξεο ηεο.    

ηα Οξισθηθά (1770), θαηά ηελ εηζβνιή ησλ Μαληαηψλ
178

 ζηα Βξέζζελα, ε 

κηα θφξε ηεο Πηπέξσο αηρκαισηίζηεθε απφ απηνχο θαη ηα ίρλε ηεο ράζεθαλ. Ζ 

δεχηεξε θφξε, πνπ παξνπζηάζηεθε σο βαπηηζκέλε ρξηζηηαλή κε ην φλνκα Παλαγηψηα, 

δελ ζπλειήθζε. Θα «αξπαγεί
179

», φκσο, ιίγν αξγφηεξα απφ έλαλ απφ ηνπο Αιβαλνχο 

πνπ θαηέθιπζαλ ηα Βξέζζελα
180

, νλφκαηη Μαθξνζνπιεεκάλε, κε ηνλ νπνίν ζα 

απνθηήζεη έλα γην, ηνλ Μάλε ή νπιεκάλε [κεηέπεηηα Ησάλλε θιήξε].  

Ο ηξφπνο δσήο ηεο Παλαγηψηαο ππήξμε ν ίδηνο κε ηεο κεηέξαο ηεο:    

Πξνζπνηείην, «ελ ησ θαλεξώ», ηελ Οζσκαλή, «σο θνβνπκέλε ηνπο  Οζσκαλνύο». 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, «…ελ ησ θξππηώ…», «… έπξαηηελ έξγα  Χξηζηηαληθά, δηόηη 

κεηέβαηλελ εηο Μνλαζηήξηα εμνκνινγείην εηο ηηλά Ηγνύκελνλ Ιγλάηηνλ Ψεπδόλ, θαη ηα 
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 «ηνλ πηόλ ηνπ Σδακπνύθνπ Χξηζηηαλόλ Βξεζζελίηελ». 
176

 Πξφθεηηαη γηα ηα ππνζηαηηθά ησλ Βξεζζέλσλ ζηηο ζέζεηο «Ρφδελα θαη 

Παιαηνγνχβηα»…«ζπγθείκελα εθ γαηώλ ζπλερνκέλσλ αιιήισλ, θαιιηεξγεκέλσλ, αθαιιηεξγήησλ, θαη 

επηδερνκέλσλ θαιιηεξγείαο, ελύδξσλ θαη αλύδξσλ, ζηξεκκάησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ σο έγγηζηα, έρνληα 

δηάθνξα  ειαηόδελδξα, κνπξόδελδξα, θαη άγξηα δέλδξα, κηαλ άκπεινλ, δύν νηθίαο θαη ελ πεξηβόιηνλ». 
177

 ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ δηθαζηή αλαθέξεηαη: «αη κεηέξεο έρνπζη θπζηθήλ ηάζελ πξνο ην αλαηξέθεηλ 

θαη εμαζθνύλ ηα ζύιαηα ηέθλα απηώλ κε παλ ό,ηη είλαη πξνζεθεηνκέλνλ θαη εζηθώο θαη πιηθώο κε ηελ 

θιήζηλ απηώλ ησλ κεηέξσλ». Γηαηεξήζεθε ε νξζνγξαθία ηνπ πξσηνηχπνπ.  
178

 Πξφθεηηαη γηα ηελ γλσζηή ιεγεψλα ησλ Μαληαηψλ, πνπ έδξαζε θαηά ηα Οξισθηθά, κε αξρεγφ ηνλ 

Ρψζν Μπάξθσθ θαη Έιιελεο επηθεθαιήο ηνπο Γξεγφξε Σδσξηδάθε - Γξεγνξάθε θαη Γεκεηξάθε 

Γξεγνξάθε (θαηφπηλ Καβαιηέξε). Ζ ιεγεψλα απηή αθνινχζεζε ηε δηαδξνκή απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Μάλε πξνο Μπζηξά θαη Αξθαδία. Σδ. Π. Σδσξηδάθεο, ό. π., ζ. 12. 
179

 «αξπαγείζα θαη απηή από Οζσκαλόλ ηηλά Αιβαλόλ».  
180

 χκθσλα κε ηνλ . πειηάθν, ηα Βξέζζελα ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο απφ ηνπο Αιβαλνχο, ην 1770, 

ιφγσ ηνπ φηη ην ρσξηφ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή δξάζεσο ηνπ πξσηνθιέθηε Εαραξηά Μπαξκπηηζηψηε. 

. πειηάθνο, «Νηθφιανο Πειάιαο, Αγσληζηήο ηνπ 1821 – Γεκνγέξσλ ηεο Δπαξρίαο – Δπεξγέηεο ησλ 

Βξεζζέλσλ», ζην: Νέα Λαθεδαίκσλ, ηρ. 26 (1960), ζ. 15. 
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παξόκνηα…»
181

.  Πξνζέιαβε σζηφζν θαη δεχηεξν
182

 φλνκα, Υαηηηδέ, δηφηη «νη 

Οζσκαλνί όρη ηαο ζπδύγνπο ησλ απεθάινπλ κε Σνπξθηθόλ όλνκα, αιιά θαη όινπο ηνπο 

κεη΄απηώλ ζπλεξγαδνκέλνπο». [Καηά ηνλ δηθαζηή, ε ζηάζε απηή ηεο Παλαγηψηαο 

νθεηιφηαλ ζην φηη «εηο επνρήλ Σνπξθηθήλ επξηζθνκέλε ήηνλ ελαγθαζκέλε λα 

πξνζπνηείηαη νύησ πώο δηά λα δηαηεξήζε ηελ πεξηνπζίαλ ηεο δπλακέλε λα δηαξπαγεί»]  

ηα 1779, φηαλ ν Μαθξνζνπιεεκάλεο «ζαλαηώζεθε
183

», ε Παλαγηψηα 

έζηεηιε ηνλ γην ηεο ζηελ Όδξα, φπνπ «εβαπηίζζε θαη εδέρζε ηελ Χξηζηηαληθήλ 

Θξεζθείαλ, θιεζείο Ισάλλεο». Παξάιιεια, σο θάηνρνο ηνπ κεγάινπ ππνζηαηηθνχ ηεο 

κεηέξαο ηεο, κπνξνχζε λα ηνλ ηξνθνδνηεί. Ο ίδηνο ν Ησάλλεο ζεσξνχληαλ πηα απφ 

ηνπο Οζσκαλνχο «εμσκφηεο». 

Χζηφζν, ε Παλαγηψηα ή Υαληηηδέ, δελ παξέκεηλε γηα πνιχ θαηξφ ζε 

θαηάζηαζε ρεξείαο. πδεχρηεθε κε ηνλ Οζσκαλφ Αιή Καξαλδή. Καηά ηε ζχζηαζε 

ηεο κλεζηείαο, κάιηζηα, ηήξεζε κηα εζηκηθή αξρή ηνπ κνπζνπικαληθνχ δηθαίνπ, ην 

«αγαξιήθη
184

», παξαρσξψληαο ηνπ ην 1/3 ηνπ ππνζηαηηθνχ ηεο. ηαλ εθείλε πέζαλε, 

ην 1795, απφ ηε λφζν ηεο παλψιεο
185

, ην κεξίδηφ ηεο ην θαηέιαβαλ
186

 «ζπαήδεο
187

», 

ελψ ν Καξαλδήο δηαηήξεζε ην «αγαξιήθη» ηνπ, ην νπνίν θιεξνδφηεζε ζε κηα 

ζπγαηέξα ηνπ απφ άιιν γάκν. Ο ζχδπγνο ηεο ηειεπηαίαο, Οζσκαλφο Υνπζεήλ 

                                                 
181

 ηνηρεία πνπ ειέγρεη ν δηθαζηήο, κέζα απφ πνιινχο κάξηπξεο πνπ θαιεί ζην δηθαζηήξην, ηα νπνία, 

ηειηθά, επηβεβαηψλνληαη.  
182

 Σν θαηλφκελν ησλ «δηπιψλ νλνκάησλ», ν Μηραήι αθειιαξίνπ ην ηνπνζεηεί ζε πεξηνρέο, φπνπ 

ππήξραλ Σνπξθαιβαλνί, φπσο ηνπ Λάια θαη ηα Βαξδνχληα, φηαλ είραλ ζπκβεί (πξφζθαηνη) 

εμηζιακηζκνί. Μ. Β. αθειιαξίνπ, ό. π., ζ. 170.  
183

 Τπήξμε πξνθαλψο ζχκα ησλ γλσζηψλ εθθαζαξίζεσλ ηνπ Υαζάλ παζά Σδεδάεξιε.  
184

 Αγαξιήθη [ağırlık]: Γακήιηα παξνρή ηνπ κνπζνπικαληθνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ. Ζ ρήξα γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηνλ κέιινληα – λεψηεξν ζπλήζσο – ζχδπγφ ηεο, έδηδε ζε απηφλ πξνγακηαία δσξεά. Ο 

φξνο αγαξιήθη είλαη ηαπηφζεκνο κε ην «παιιεθαξηάηηθν». Βι. ζρεηηθά, Π. Η. Εέπνο, 

«Παιιεθαξηάηηθνλ ή αγξηιίθηνλ», ζην: Πεινπνλλεζηαθά, η. 5 (1962), ζ. 322. Γηα ηελ ηζηνξία, ην 

αγαξιήθη δηαηεξήζεθε σο άγξαθνο λφκνο ζηελ κεηέπεηηα Λαθσλία. ε ζπκβφιαηα (πξνηθνζχκθσλα) 

ην ζπλαληνχκε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Πξβι. Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο / Λαθσλίαο, Αξρείν 

πκβνιαηνγξαθνχλησλ - Δηξελνδηθψλ Οηλνχληνο (ΓΗΚΑΣ. 53.1 ). Δπραξηζηίεο νθείινληαη ζηε θίιε, 

δηθεγφξν Αζελψλ θαη εξεπλήηξηα, Γεσξγία Κνθθίλε, γηα ηηο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ.  
185

 Γηα ηε λφζν ηεο παλψιεο ζηελ πεξηνρή, βι. Κ. Κφκεο, Πιεζπζκόο θαη νηθηζκνί ηεο Μάλεο, 15
νο

 – 

19
νο

 αηώλαο, Ησάλληλα 1995, ζ. 145. 
186

 ην θείκελν ηεο απφθαζεο, ηα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: «θαζήμαλ», «επήξαλ», «έθακνλ 

δάπη».  
187

 Με απηφλ ηνλ φξν αλαθέξνληαη - απφ φινπο ηνπο κάξηπξεο - νη λένη θάηνρνη ηνπ θηήκαηνο. Ίζσο 

πξφθεηηαη γηα ηζρπξνχο αγηάλλεδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ. ζν γηα ηα νλφκαηά ηνπο, «ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

δηαζηήκαηνο πνπ έρεη παξέιζεη», νη κάξηπξεο δειψλνπλ φηη δελ ηα ζπκνχληαη αθξηβψο: Καηά ηνλ 

πξψην κάξηπξα, νη «ζπαήδεο» ήηαλ νη «Χαληδήο Αιήο από Σξηπνιηηδάλ, Οζνπκάλαγαο από ην Παξώξη, 

Νηηραζάλεο από Σξηπνιηηδάλ, θαη ν Νηαιθαβνύθεο από Κόξηλζνλ». Καηά άιινλ κάξηπξα, «ν Χαληδήο 

Αιήο, ν Γεξβίζπαεο, ν Αεκάκ παήο, θαη ηνλ ηέηαξηνλ δελ ελζπκείηαη». Καηά άιινλ κάξηπξα, νη 

«Αρκνύζεο θαη Χαηδή Αιήο από ηελ Σξηπνιηηδάλ, Μνπθηή Δθέληεο, θαη ν ακπαλάθεο από ην Παξώξη». 
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Απαθηψηεο, αγφξαζε (ην 1816) απφ ηνπο ζπαήδεο ηα ππφινηπα κεξίδηα ηνπ 

ππνζηαηηθνχ θαη απηφο ήηαλ ν θάηνρφο ηνπ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821.  

Πνιχ λσξίηεξα, ν γηνο ηεο Παλαγηψηαο ζηελ Όδξα, πιεξνθνξνχκελνο ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηελ πεξηνπζία ηεο κεηέξαο ηνπ, είρε ζειήζεη λα δηεθδηθήζεη 

εηζνδήκαηα κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Εαραξηά
188

, ηνπ νπνίνπ «έγηλε νπαδφο», αιιά «δελ 

εδπλήζε λα θαηνξζώζε […] θαζόζνλ εθνβείην ηνπο Οζσκαλνύο, ζέινληαο λα ηνλ 

επαλαθέξσζηλ εηο ηελ πξώηελ απηνύ ζξεζθείαλ…
189

». 

Οξηζηηθά, ν Ησάλλεο ήξζε ζηα Βξέζζελα, σο Ησάλλεο θιήξεο, ην 1825 ή 

1826, «άγλσζηνο όισο δηόινπ θαη απηόο θαη ε  θαηαγσγή ηνπ εηο ηνπο Γεξνληνηέξνπο» 

θαη θαηέιαβε ηα θηήκαηα ηεο κεηέξαο ηνπ ηα νπνία είραλ θεξπρηεί εζληθά, απφ «ηελ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε εηο ελ κεηεβηβάζζεζαλ ηε ηζρύεη ηνπ πνιέκνπ, θαζό δηαδόρνπ ηεο 

νζσκαληθήο». 

Δλ ηέιεη, ν Ησάλλεο, ζα θεξδίζεη (1846)  ζην δηθαζηήξην ην κηζφ ππνζηαηηθφ, 

γηαηί ζα έρεη θαηαθέξεη λα απνδείμεη φηη είλαη γηνο ηεο Παλαγηψηαο ή Υαληηηδέ, θαη 

εγγνλφο ηεο Πηπέξσο, άξα θαη λφκηκνο θιεξνλφκνο ηνπο. ην ειιεληθφ δεκφζην ζα 

πεξηέιζεη ην άιιν κηζφ, επεηδή ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη αλήθεη ζηελ άιιε αδειθή 

ηεο κεηέξαο ηνπ, «ηελ άθαλην», ε νπνία ππήξμε Οζσκαλή θαη «θαζό Οζσκαλίδνο ηελ 

πεξηνπζία ηελ δηεδέρζε ην δεκόζηνλ δπλάκεη ηνπ πνιέκνπ». 

3.4.1. ύλνςε – παξαηεξήζεηο ζηελ ππόζεζε Βξεζζέλσλ 

πλνςίδνληαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πηπέξσο θαη ηεο Παλαγηψηαο, 

αλαθιάηαη ε ηχρε ελφο κεγάινπ ππνζηαηηθνχ - ηζηθιηθηνχ, αξρηθά, ειιεληθήο 

ηδηνθηεζίαο. Οη «πεξηπέηεηέο» ηνπ αξρίδνπλ πξηλ ηα θξίζηκα ρξφληα ησλ Οξισθηθψλ, 

ζπλερίδνπλ ζηελ Αιβαλνθξαηία θαη κε ην ηέινο απηήο νη λένη θάηνρνη - Οζσκαλνί - 

ην θξαηνχλ κέρξη ηελ Δπαλάζηαζε.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηάμε ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Οζσκαλψλ (αγνξέο - 

πσιήζεηο - θιεξνδνζίεο), ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο εμσνηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νη 

ίδηνη αθνινχζεζαλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπ, φηαλ εθείλν δελ αλήθε ζε νκνεζλείο ηνπο. 

Θα ήηαλ ελδηαθέξνπζεο βεβαίσο θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηάζε ησλ Μαληαηψλ 

απέλαληη ζην ππνζηαηηθφ θαηά ηελ βξαρχηαηε εηζβνιή ηνπο, αιιά δπζηπρψο ε πεγή 

δελ ηηο παξέρεη.    

                                                 
188

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζξπιηθφ πξσηνθιέθηε ηνπ Μνξηά, Εαραξηά Μπαξκπηηζηψηε (1759 - 1802). Γηα 

ηελ δξάζε ηνπ Εαραξηά ηελ πεξίνδν ηεο Αιβαλνθξαηίαο ζηελ Πεινπφλλεζν, βι. Κ. Μ. Πίηζηνο, 

Καξπαί (Αξάρνβα) Λαθεδαίκνλνο, Αζήλα 1948, ζ. 133.  
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 Σν επηρείξεκα πξνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ησάλλε θιήξε.  
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Ζ ζηάζε ησλ ρξηζηηαλψλ γπλαηθψλ - ζπκάησλ είλαη ελδηαθέξνπζα. Γηα 

άιιεο, ζχγρξνλέο ηνπο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ Οζσκαλψλ ζα εξκελεπφηαλ σο 

«ηνπξθηθή θαηαδπλαζηεία». Οη ζπγθεθξηκέλεο φκσο αλέρνληαη, δελ πξνζθεχγνπλ ζηε 

δηθαηνζχλε, δηαηεξνχλ έζησ θξπθά θαη κε νμχκσξν ηξφπν ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

αξρέο θαη θαηαθέξλνπλ κε ζπδεχμεηο λα εμαζθαιίδνπλ κεηνρή ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο. 

Ζ Παλαγηψηα ή Υαηηηδέ, κάιηζηα, ζπδεχγλπηαη κε δχν αιιφζξεζθνπο άληξεο, ελψ 

αθνινπζεί θαη ην κνπζνπικαληθφ δίθαην.   

Αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηνπ Ησάλλε, αξγφηεξα (1846) ζην δηθαζηήξην, πνπ 

αλαθιά βεβαίσο θαη ηηο ζπκβνπιέο – ππεξαζπηζηηθή γξακκή ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, 

παξαηεξνχκε φηη ζπρλά αλαθέξεηαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ πξνγφλσλ 

ηνπ (κεηέξαο θαη γηαγηά ηνπ), αιιά θαη ηνπ ίδηνπ, πνπ σο «εμσκφηεο» δελ δχλαηαη λα 

δηεθδηθήζεη. Θπκίδνπκε φηη ν Ησάλλεο πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ηαπηφηεηα θαη 

θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ πιεπξά κάιηζηα ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο δηθαζηήο είλαη δεθηηθφο 

ζε ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία θαη, κάιηζηα, απνδίδεη ηε ζηάζε ηεο - θξππηνρξηζηηαλήο - 

γπλαίθαο, ζηελ αλάγθε ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ πεξηνπζία ηεο.  
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Γ΄ Κεθάιαην 

Γίθαην θαη πεξηνπζίεο ζηε Μάλε 

4.1. Ιζηνξηθό Πιαίζην (1715-1776) 

ηα δεηήκαηα ηνπ δηθαίνπ, ε πεξηνρή ηεο Μάλεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, αθνχ ε εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαλ κεηαμχ ησλ Μαληαηψλ 

δελ ππήρζε πνηέ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαηαθηεηή. Μέρξη ην 1776, νπφηε ε Μάλε 

γίλεηαη εκηαπηφλνκνο ηφπνο, νη Μαληάηεο δελ έρνπλ γλσξίζεη κνξθή θξάηνπο κε 

άλσζελ αξρέο, γξαπηνχο λφκνπο θαη δηθαζηήξηα
190

. Ζ ηζηνξία ηνχο παξνπζηάδεη λα 

δξνπλ ζε κεγάιεο ζπγγεληθέο νκάδεο,  νξγαλσκέλεο  ζε πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο 

νληφηεηεο: Σα Γέλε
191

 ή ηηο Καπεηαλίεο
192

.  

Οη αξρεγνί απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ πξνέξρνληαλ απφ ηζρπξέο 

νηθνγέλεηεο
193

, ήηαλ θιεξνλνκηθνί θαη κπνξνχζαλ λα απνδίδνπλ ην δίθαην κφλν γηα 

παξαπηψκαηα πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ησλ «κηθξνθνηλσληψλ» ησλ νπνίσλ 

εγνχληαλ. Ζ δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπο, σζηφζν, δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε. 

Δμαξηηφηαλ, ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππαγφκελσλ ζε απηνχο ηθαλψλ ζηξαηησηηθά 

κειψλ φζν θαη απφ ηελ επειημία ησλ ίδησλ (ησλ αξρεγψλ) λα ζπκκαρνχλ κε άιια 

γέλε ή θαπεηαλίεο
194

.  

Ζ δπζκελήο θχζε ηνπ εδάθνπο ηεο Μάλεο, αλέθαζελ απνηεινχζε αηηία 

ζπγθξνχζεσλ. Κάζε θνξά πνπ ηα κέιε είηε ησλ γελψλ είηε ησλ θαπεηαληψλ 

απμάλνληαλ, πξνέθππηε ε αλάγθε γηα δσηηθφ ρψξν. Σφηε, σο αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο εηίζεην ε εχξεζε κηαο απνδπλακσκέλεο νκάδαο θαη ε θαηάιεςε ηνπ 

εδάθνπο ηεο. Πξηλ δερηεί επίζεζε, ε αζζελέζηεξε νκάδα (θακέγηνη) κπνξνχζε λα 

πξνζθνιιεζεί εηξεληθά ζηελ πην δπλαηή, αιιηψο ε δεχηεξε ζα πξαγκαηνπνηνχζε 

δπλαζηηθή επέκβαζε. 

Ζ δχλακε ησλ παξαπάλσ ζρεκαηηζκψλ ηεο Μάλεο ήηαλ αλάινγε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αξζεληθψλ κειψλ. Γη΄ απηφ αλέθαζελ ηα αγφξηα ηαπηίδνληαλ κε ηελ 

                                                 
190

 Δ. Αιεμάθεο, Μάλε. Γέλε θαη νηθνγέλεηα, Αζήλα 1998, ζ. 19 - 20. 
191

 Γέλνο: ζρεκαηηζκφο (παηξνγξακκηθψλ) νηθνγελεηψλ, θπξίσο ζηελ Κάησ Μάλε, πνπ κπνξεί λα 

απνηειείην απφ 200-500 κέιε. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππήξρε ηεξάξρεζε, ελψ ίζρπε ε ελδνγακία. Κάζε 

γέλνο θαηείρε θαη δξνχζε ζε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε γεο. Δ. Αιεμάθεο, ό. π., ζ. 332. 
192

 Καπεηαλία: ζηξαηησηηθφ, θπξίσο, ζχζηεκα ζηελ Έμσ θαη Βφξεηα Πξνζειηαθή Μάλε. Καηά ηνλ 

Διεπζέξην Αιεμάθε, νη ζεκαληηθφηεξεο θαπεηαλίεο ζηε Μάλε ήηαλ 10. Δ. Αιεμάθεο, ό. π., ζ. 120 θ. ε. 

Πξβι. Α. Β. Γαζθαιάθεο, Η Μάλε θαη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία 1453-1821, ελ Αζήλαηο 1928, ζ. 

152. 
193

 Σνπο «Μεγαινγελλήηεο» ή «Νηθιηάλνπο». 
194

 Α. Β. Γαζθαιάθεο, Η Μάλε θαη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία, ό. π., ζ 156 θ. ε. 
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δηαηήξεζε ή ηελ επαχμεζε ηνπ γέλνπο ή ηεο θαπεηαλίαο θαη, ζπλάκα, ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ
195

.  

Σαπηηζκέλνο κε ηε δχλακε ήηαλ θαη ν πνιεκηθφο πχξγνο. Απηφο πνηέ δελ 

θιεξνδνηνχληαλ ζηα ζήιεα κέιε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ελφο κφλν 

θνξηηζηνχ – θιεξνλφκνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν πχξγνο πεξηεξρφηαλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ εθ πιαγίνπ αξξέλσλ ζπγγελψλ. Ζ χςσζε δε πχξγνπ απφ μέλν εληφο 

ηνπ εδάθνπο ηνπ γέλνπο ή ηεο θαπεηαλίαο ζεκαηνδνηνχζε ηελ απψιεηα δχλακεο ή θαη 

ην ηέινο ηεο ίδηαο ηεο γεληάο.
196

  

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ίδηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο, αλαθέξζεθε ήδε φηη ξπζκίδνληαλ απφ ηνπο αξρεγνχο. Οη 

δηαθνξέο φκσο κε μέλα κέιε έπαηξλαλ κεγαιχηεξε δηάζηαζε θαη, ζπλήζσο, 

επηιχνληαλ δπλαζηηθά. Βάζεη ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ ηεο πεξηνρήο, ε πξνζβνιή ηεο 

ηηκήο, ηεο δσήο, ηεο πεξηνπζίαο έζησ θη ελφο κέινπο ηνπ ζρεκαηηζκνχ, απνηεινχζε 

ζνβαξφ «ακάξηεκα» θαη ε αλάιεςε ησλ αξκάησλ ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ 

αληεθδίθεζε ηνπ ππαίηηνπ
197

. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αληεθδίθεζε, ν γλσζηφο καληάηηθνο 

«γδηθησκφο», ιάκβαλε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα θαη κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο έξηδεο 

θαη αληηκαρίεο γελεέο νιφθιεξεο νδεγήζεθαλ ζε μεθιήξηζκα
198

.  

Ζ θαηάζηαζε απηή ζχκθσλα κε ηνλ Απφζηνιν Γαζθαιάθε ακβιχλζεθε ζε 

έλα βαζκφ κεηά ην 1770, φηαλ πιένλ ηζρπξνί αξρεγνί ησλ θαπεηαληψλ θαηάθεξαλ λα 

επηβάιινπλ ηελ ηάμε
199

. Σελ ίδηα πεξίνδν (1776), σζηφζν, ε ρεξζφλεζνο απνζπάηαη 

απφ ηνλ ππφινηπν Μνξηά θαη ππάγεηαη ζηνλ θαπνπδάλ παζά ηνπ Αηγαίνπ σο 

εκηαπηφλνκνο ηφπνο. Πιένλ, έλαο απφ ηνπο θαπεηάληνπο θαινχληαλ λα γίλεη ν 

αξρεγφο νιφθιεξεο ηεο ρεξζνλήζνπ κε θαζήθνληα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο  θαη θπξίσο 

ηε ζπγθέληξσζε θαη πιεξσκή ηνπ εηήζηνπ θφξνπ ζηελ Πχιε
200

.  

Με βάζε θαη ην αξρεηαθφ πνπ κειεηήζεθε, πξνθχπηεη φηη νη αξρέο ηα έζηκα 

θαη νη ηδενινγίεο, ηα νπνία απφ αηψλεο είραλ δηακνξθσζεί ζηελ πεξηνρή, δελ ζα 

κπνξνχζαλ παξά λα εθδειψλνληαη ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ 

                                                 
195

 Α. Β. Γαζθαιάθεο, «Ο ζεζκφο ηεο ζχγθξηαο εηο ηελ Μάλελ» ζην: Πεινπνλλεζηαθά, η. 10 (1974), ζ. 

82 - 83. 
196

 Δ. Αιεμάθεο, ό. π., ζ. 143. 
197

 Α. Β. Γαζθαιάθεο, Η Μάλε θαη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία 1453-1821, ό. π., ζ. 159. 
198

 Δ. Κνθνιάθεο, «Ζ Βεληέηηα ελ Μάλε», ζην: Λαθσληθά, ηρ. 163 (1993), ζ. 15-16. 
199

 Α. Β. Γαζθαιάθεο, Η Μάλε θαη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία 1453 - 1821, ό. π., ζ. 160. Ο 

Γαζθαιάθεο εμαηξεί απφ ην ρξνληθφ απηφ φξην ηελ πεξηνρή ηεο Μέζα Μάλεο, ε νπνία έκεηλε γλσζηή 

κε ην φλνκα «Καθ(θ)αβνχιηα». Οη θάηνηθνί ηεο, νη «Καθαβνπιηψηεο», θεκίδνληαλ γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο ζηελ πεηξαηεία, αιιά θαη γηα ηελ άλαξρε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο ηεο Μάλεο. 
200

 Δ. Αιεμάθεο, ό. π., ζ. 135. 
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Μαληαηψλ γηα αξθεηά ρξφληα κεηά. Οη αλαινγίεο απηέο ζα δηαθαλνχλ ακέζσο 

παξαθάησ. 

4.2. Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ ηζρπξώλ νηθνγελεηώλ ζην νηθνλνκηθό πεδίν κεηά ην 

1776 

Δμεηάδνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ηζρπξψλ κεηά ην 1776, ζα ιέγακε φηη δελ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο απφ εθείλεο, φπσο εθδειψλνληαλ ζηα γέλε θαη ηηο 

θαπεηαλίεο παιαηφηεξσλ επνρψλ. Ζ επηδίσμή ηνπο λα απνθηνχλ γε θαη πινχην είλαη 

εκθαλήο. Απφ ην 1776 θη χζηεξα ην Γχζεην (ηφηε Μαξαζνλήζη) έρεη απνθηήζεη 

ζεκαληηθή δπλακηθή ζην εκπφξην θαη ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ
201

, έρεη δηακνξθσζεί 

δειαδή ε θαηάζηαζε, ψζηε ηζρπξέο νηθνγέλεηεο λα ειθχνληαη λα πξνσζεζνχλ απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο Μάλεο θαη λα ζπζηήζνπλ εδψ εηαηξείεο, ζπλεηαηξηθά θαηαζηήκαηα 

[εξγαζηήξηα] ή/θαη λα αγνξάζνπλ απφ θνηλνχ κεγάιεο εθηάζεηο γεο
202

.   

Μέζα απφ ηα ρεηξφγξαθα ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

πάξηεο πξνθχπηεη, φηη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ησλ παξαπάλσ, ε ζπλεξγαζία 

ήηαλ απαξαίηεηε. Οηθνγέλεηεο πνπ παξαδνζηαθά ηηο έλσλαλ είηε νη θαιέο ζρέζεηο, 

είηε νη ζπγγεληθνί δεζκνί
203

, ζπλελψλνληαλ ιεηηνπξγψληαο θαηξηαζηηθά. Απηφ, 

απηνκάησο, ζήκαηλε ηελ χπαξμε ερζξηθψλ ζρέζεσλ κε άιιεο νηθνγέλεηεο κε ηηο 

νπνίεο αλέθαζελ νη ζρέζεηο ήηαλ ερζξηθέο. Έηζη, θαη κεηά ην 1776, δελ έιεηπαλ νη 

ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο θαη αληαγσληζκνί ζην νηθνλνκηθφ, ελ γέλεη, πεδίν, κε ζπλέπεηα 

ηκήκαηα νηθνγελεηψλ, φπσο ησλ Καηζνχιε θαη Καιθαλδή, ζηελ απγή ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 
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 Γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ, βι. . Γ. Καπεηαλάθεο, «Σνπξθηθφο εκπνξηθφο 

απνθιεηζκφο ηεο Μάλεο» ζην: Λαθσληθαί πνπδαί, η. 17 (2004), ζ. 189. 
202

 Π. Α. 361/1845, φπνπ θαίλεηαη φηη ν Αληψληνο Θσκά Γξεγνξάθεο θαη Θενδσξφκπεεο Γξεγνξάθεο, 

αγνξάδνπλ (1800) ζπλεηαηξηθά κεξίδην ηνπ ππνζηαηηθνχ Σξηλήζσλ θαη Λαγίνπ, ελψ, ζπγρξφλσο, 

θαηαζθεπάδνπλ ζην Γχζεην εκπνξηθά εξγαζηήξηα, ζπίηηα θαη απνζήθεο (ράληα). Π. Α. 69/1840, φπνπ 

θαίλεηαη ε θπξηφηεηα ζε αγξνχο ησλ Σξηλήζσλ ηεο ηζρπξήο νηθνγέλεηαο Καηζνχιε ζηα 1795. Γηα 

ζπλεηαηξηθέο θηήζεηο ζηα Σξίλεζα, βι. επίζεο Π. Α. 55/1842, φπνπ ε ζπλεξγαζία ησλ νηθνγελεηψλ 

Κξνληεξά θαη Θσκάθσλ. ηελ Π. Α. 119/1846 γίλεηαη ιφγνο γηα θνηλή θηήζε ησλ Σξηλήζσλ απφ ηνπο 

Θσκάθνπο, Αλησληάλνπο, Κξνληεξαίνπο θαη Καζηαλάθνπο. Γηα ζχζηαζε εηαηξηψλ εμαγσγψλ βι. 

επίζεο, Σδ. Π. Σδσξηδάθεο, ό. π., ζ. 16. Γηα εηαηξεία Σδαλήκπεε θαη Κξνληεξά, βι. . Γ. 

Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), ό. π., ζ. 337. Γηα Σξίλεζα βι. επφκελε 

ππνζεκείσζε[212].  
203

 Ζ ζπγγέλεηα είρε κεγάιε ζεκαζία ζηε Μάλε, ηφζν γηα νηθνλνκηθέο ζπλεξγαζίεο φζν θαη γηα ηε 

δηάξθεηα ησλ ζρέζεσλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηελ θνπκπαξηά κεηαμχ Αλαγλψζηε Κξνληεξά θαη 

Θενδσξφκπεε Γξεγνξάθε, νη νπνίνη ππήξμαλ θαη ζπλεηαίξνη. Δπίζεο, ε κεηέξα ηνπ Πεηξφκπεε ήηαλ 

αληςηά ηνπ Αλησλφκπεε. Πεξηζζφηεξα, βι. . Γ. Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε δεύηεξε ηνπξθνθξαηία 

(1715 - 1821), ό. π. ζ. 325, 428. . Β. Κνπγέαο «Ηζηνξηθαί Πεγαί δηά ηελ εγεκνλίαλ ηεο Μάλεο» ζην: 

Πεινπνλλεζηαθά, η. 5 (1962), ζ. 95. ηαλ δελ ππήξρε εμ αίκαηνο ζπγγέλεηα, αιιά ζπλαπηφηαλ ζηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο (θνπκπαξηά, γάκνο), νη ζρέζεηο απηφκαηα κεηαβάιινληαλ πξνο ην θαιχηεξν θαη νη 

ζπλεξγαζίεο μεθηλνχζαλ. ρεηηθά, βι. παξαθάησ, ζ. 43. 



42 

 

λα εμνξηζηνχλ φρη κφλν απφ ηα θηήκαηά ηνπο αιιά θαη απφ ηε ρεξζφλεζν ηεο 

Μάλεο
204

.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε θαηξία ηεο νπνίαο έλα κέινο γηλφηαλ κπέεο, επλννχληαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν, ελψ ζην δηάζηεκα πνπ εθείλνο βξηζθφηαλ ζηελ εμνπζία θξφληηδε 

λα απνδπλακψζεη ηνλ αληίπαιν. Γηα παξάδεηγκα,νη απφγνλνη ηνπ Μπέε Σδαλλέηνπ 

Γξεγνξάθε
205

 [Πέηξνο Μαγγηφξνο Γξεγνξάθεο θαη Πηέξξνο Γξεγνξάθεο], 

ππνζηεξίδνπλ ζε δίθε ηνπ 1846
206

, φηη ν ηξίπαηνο πχξγνο
207

 ηνπο θαη κηα νηθία ηνπο 

ζην ιηκάλη ηνπ Γπζείνπ θαηεδαθίζηεθαλ ην 1805 «κέρξη εδάθνπο» απφ ηνλ Σζηγσλαίν 

– Σζηγθνχξην Γξεγνξάθε
208

, ν νπνίνο «δηαηεινύζε ζηνλ Αληώλκπεε
209

» θαη ππήθνπζε 

ζε «δηαηαγή ηνπ Ηγεκόλνο ηεο Μάλεο, ήηνη ηνπ Αληώλκπεε, σο ερζξηθνύ θαηά ηεο 

νηθνγελείαο ησλ…». Αλάινγε ζπκπεξηθνξά επέδεημε θαη ν Πεηξφκπεεο
210

: Με βάζε 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθή απφθαζε ηνπ 1840
211

, ν Πέηξνο Μαπξνκηράιεο, 

κφιηο έγηλε κπέεο ηεο Μάλεο, έλα απφ ηα πξψηα ηνπ κειήκαηα ήηαλ λα δηψμεη (1816) 

                                                 
204

 Γηα εθδηψμεηο ησλ «Καηζνπιηέξεδσλ» απφ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, βι. Π. Α.: 89/1836, Π.Α. 169/1838. 

Γηα εθδίσμε θαη εμνξία ηεο νηθνγέλεηαο Καιθαλδή ζηα Κχζεξα ην έηνο 1803, βι. Π. Α. 119/1846. 
205

 Σδαλήκπεεο Γξεγνξάθεο: Γελλήζεθε ην 1742 ζην θνπηάξη θαη ήηαλ κέινο ηνπ γέλνπο ηνπ 

Παζζαβά. Γηεηέιεζε κπέεο ηεο Μάλεο απφ ην 1782 έσο ην 1798. Γηέζεηε πχξγνπο ζην Μαπξνβνχλη 

θαη ζηελ παξαιία ηνπ Γπζείνπ. Ο Σδαλήκπεεο Γξεγνξάθεο ππήξμε γαιιφθηινο, γη απηφ θαη 

θαζαηξέζεθε. Γηνη ηνπ ήηαλ νη Πηέξξνο Μαγγηφξνο Γξεγνξάθεο, Γεσξγάθεο Μπετδαληέο Γξεγνξάθεο 

θαη Γεκήηξηνο Φηλάθεο θαη θφξε ηνπ ε Αλησλίηζα (ζχδπγνο ηνπ Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε). Α. Β. 

Γαζθαιάθεο, «Ζ πξνπαξαζθεπή ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο εηο ηελ Λαθσλίαλ», ζην: Λαθσληθαί 

πνπδαί, η.1 (1972), ζ. 14. . Β. Κνπγέαο «Ηζηνξηθαί Πεγαί δηα ηελ εγεκνλίαλ ηεο Μάλεο», ό. π., ζ. 

71. . Γ. Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), ό. π., ζ. 298, 302, 334, 337, 

454. Κ. Κφκεο, ό. π., ζ. 154. 
206

 Π. Α. 180/1846. 
207

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ πεξίθεκν πχξγν ηνπ Σδαλήκπεε Γξεγνξάθε θαη χζηεξα ηνπ γηνπ ηνπ, Πηέξξνπ 

Μαγγηφξνπ Γξεγνξάθε. ηελ ηζηνξηνγξαθία, ε θαηεδάθηζή ηνπ, αλαθέξεηαη φηη έγηλε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο. Δδψ δίδεηαη κηα άιιε εθδνρή.  
208

 Σζηγσλαίνο – Σζηγθνχξηνο Γξεγνξάθεο: Γνινθνλήζεθε ην 1820. Ήηαλ αλεςηφο ηνπ Αλησλφκπεε. 

. Β. Κνπγέαο «Ηζηνξηθαί Πεγαί δηα ηελ εγεκνλίαλ ηεο Μάλεο,», ό. π., ζ.71. 
209

 Αληψληνο Γξεγνξάθεο: Μπέεο ηεο Μάλεο απφ ην 1803. Καηαγφηαλ απφ ην γέλνο ησλ 

Κνπηζνγξεγνξηάλσλ ηνπ θνπηαξίνπ. Τπήξμε αγγιφθηινο θαη ζθνδξφο αληίπαινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Σδαλήκπεε Γξεγνξάθε, αλ θαη ζπγγελείο. Καζαηξέζεθε ην 1808, εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο 

πιεξσκήο ηνπ εηήζηνπ θφξνπ. Σδ. Π. Σδσξηδάθεο, ό. π., ζ. 38. . Γ. Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε 

δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), ό. π., ζ. 358 – 361. Κ. Κφκεο, ό. π., ζ. 157. Α. Β. Γαζθαιάθεο, Η 

Μάλε θαη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία 1453 - 1821, ό. π., ζ. 222 - 223. 
210

 Πεηξνχλεο Πηέξξνπ Μαπξνκηράιεο (Αξεφπνιε 1765 - Αζήλα 1848): Μέινο ελφο απφ ηα 

ηζρπξφηεξα γέλε ηεο Μάλεο. Τπήξμε ππέξκαρνο ηεο απηνλνκίαο ηεο Πεινπνλλήζνπ (1809), φπσο θαη 

ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ γελψλ ηεο Μάλεο (1819). Ήηαλ θαηά θχξην ιφγν γαιιφθηινο. Απφ ην 1811 

επεδίσθε ην κπεειίθη, ην νπνίν θαηάθεξε λα απνθηήζεη ην 1815. Βι. ζρεηηθά, Α. Β. Γαζθαιάθεο, «Ζ 

πξνπαξαζθεπή ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο εηο ηελ Λαθσλίαλ», ό. π. ζ. 14. . Γ. Καπεηαλάθεο, Η 

Μάλε ζηε δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), ό. π., ζ. 401 θ. ε. Κ. Κφκεο, ό. π., ζ. 157 - 158. E. 

Γηαλλαθνπνχινπ, «Μηα άιιε φςε ηεο δηείζδπζεο ησλ μέλσλ ζηε Μάλε (1780 - 1807) », ζηα: 

Πξαθηηθά πκπνζίνπ « Μάλε, καξηπξίεο γηα ην ρψξν θαη ηελ θνηλσλία, πεξηεγεηέο θαη επηζηεκνληθέο 

απνζηνιέο (15
νο

 - 19
νο

 αη.) », Ληκέλη Αξεφπνιεο 1993, ζ. 241. 
211

 Π. Α. 98/1840. 
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απφ ην κεγάιν ππνζηαηηθφ ησλ Σξηλήζσλ
212

 ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Αληψληνπ 

Γξεγνξάθε (Αλησληάλνπο), ελψ δηαηήξεζε ηνπο Κξνληεξαίνπο. Αηηηνινγψληαο ηελ 

πξάμε ηνπ, ν Πεηξφκπεεο είρε ππνζηεξίμεη ηφηε (1816) φηη «είρε δηαηαγή ηνπ 

νπθηνχξ κπέε
213

». Οη γηνη ηνπ Αληψληνπ Γξεγνξάθε, φκσο, κε δφζε εηξσλείαο, ζα 

αλαθέξνπλ ζην δηθαζηήξην φηη «ηάρα…», ηφηε, ν κπέεο έιαβε δηαηαγή ηνπ νπθηνχξ 

κπέε. Ζ πξαγκαηηθή αηηία ήηαλ «ηα ηδηαίηεξά πάζε» πνπ είρε κε ηνλ παηέξα ηνπο. 

ηελ ίδηα δίθε, ηέινο, αλαθέξζεθε φηη νη ζρέζεηο ησλ Αλησληάλσλ κε ηνλ 

Μαπξνκηράιε θαιπηέξεπζαλ φηαλ ζπγγέλεςαλ.  

Αιιά θαη ζηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο, ην ελδηαθέξνλ ησλ ηζρπξψλ 

νηθνγελεηψλ γηα νηθνλνκηθή άλνδν είλαη εκθαλέο. Καηά ηνλ πξψην ρξφλν, νη 

Αλησληάλνη ζα ζπιιάβνπλ ζηελ Σξηπνιηηζά ηνλ κέρξη ηφηε παλίζρπξν 

Σνπξθνβαξδνπληψηε Ηζνχθ Εαινχκε
214

 θαη αθνχ ηνλ νδεγήζνπλ ζηνλ πχξγν ηνπο ζα 

ηνλ αλαγθάζνπλ λα ηνπο ππνγξάςεη πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ απφ ην ππνζηαηηθφ ησλ 

Σξηλήζσλ
215

. Μέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κξνληεξαίνπο, ην 

1825, επελδχνπλ ζηα Κχζεξα
216

. Tελ ίδηα ρξνληά, ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο
217

  

ελνηθηάδεη ηηο εζληθέο πξνζφδνπο ηεο πεξηνρήο Πξαζηνχ. 

Σν 1830, ηέινο, ν ηζρπξφο Μαληάηεο δξα σο πνιηηηθά απζχπαξθην άηνκν, 

πξνθαιψληαο ζπγρξφλσο ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ ζηνλ αδχλακν. ηε λννηξνπία θαη 

ζπλείδεζε δε ηνπ δεχηεξνπ έρεη θαηαρσξηζηεί φηη κηα ζρέζε κε ηνλ πξψην εγγπάηαη 

«νθέιε». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν ππνζηξάηεγνο Σδαλεηάθεο 

                                                 
212

 Τπνζηαηηθφ ζηελ νκψλπκε πεξηνρή, πνπ ζπλίζηαην απφ 38 αγξνχο. ηα ρξφληα 1813 - 1820 

θαηερφηαλ απφ ηζρπξέο νηθνγέλεηεο Μαληαηψλ (Κξνληεξά, Θενδσξφκπεε [Γξεγνξάθε], Γεσξγάθε 

Αλησλάθνπ [Γξεγνξάθε], Σδαλεηάθε Γξεγνξάθε, Καιθαλδή, Καηζνχιε θ.α.), αιιά ηελ ίδηα πεξίνδν 

κεξίδην θαηείρε θαη ν ηζρπξφο Σνπξθνβαξδνπληψηεο Ηζνχθ Εαινχκεο. Καηά κία εθδνρή, (Π. Α. 

97/1837), ην 1816, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ Σξηλήζσλ πεξηήιζε ζηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, ιφγσ 

ρξένπο ησλ Γξεγνξάθεδσλ, ε νπνία εγθαηέζηεζε επηζηάηε, ηνλ Οζσκαλφ νπιεεκάλ Σδανχζε. Σν 

1821, ε ειιεληθή θπβέξλεζε θήξπμε ην ππνζηαηηθφ εζληθφ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, ηα 

Σξίλεζα βξίζθνληαλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ Γξεγνξάθεδσλ, γηα ηα νπνία, ην 1823, ζεκεηψζεθαλ 

ηαξαρέο. Με ηελ απειεπζέξσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Απφζηνιν Γαζθαιάθε, γηα ηα Σξίλεζα μεθίλεζαλ 

δίθεο κεηαμχ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο Γξεγνξάθε, πνπ μεπέξαζαλ ηνλ έλα αηψλα. Α. Β. Γαζθαιάθεο, 

Αξρείνλ Σδσξηδάθε Γξεγνξάθε, Αλέθδνηα ηζηνξηθά έγγξαθα Μάλεο (1810 – 1835), Αζήλαη 1976, ζ. 49 

- 55, 164, 179, 185. 
213

 νπθηνχξ κπέεο: Ήηαλ αμησκαηνχρνο ηνπ ηνπξθηθνχ λαπηηθνχ (ξηαιάκπεεο). Τπεξέηεζε ζην 

Αηγαίν ζηα ρξφληα 1814 - 1819, νπφηε ήηαλ αληηπξφζσπνο ηνπ Καπνπδάλ παζά θαη αξκφδηνο γηα ηα 

ζέκαηα ηεο Μάλεο. Λέγεηαη κάιηζηα φηη ήηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο Μαπξνκηράιε (γηνο ηνπ Ησάλλε 

Μαπξνκηράιε), πνπ ζπλειήθζε θαηά ηα Οξισθηθά θη εμηζιακίζηεθε. . Γ. Καπεηαλάθεο, Η Μάλε ζηε 

δεύηεξε ηνπξθνθξαηία (1715 - 1821), ό .π., ζ. 455. Γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ νπθηνχξκπεε κε ηνλ 

Πεηξφκπεε, βι., Δ. Μπειηά, «Τπφκλεκα πεξί Μάλεο εθ ησλ Οιιαλδηθψλ αξρείσλ» ζην: Λαθσληθαί 

πνπδαί, η. 2 (1975), ζ. 271. Α. Β. Γαζθαιάθεο, Αξρείνλ Σδσξηδάθε…, ό. π., ζ. 47 - 49. 
214

 Π. Α. 98/1840. 
215

 Γηα ηζρπξνχο θαη πεξηνπζίεο ζηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο, βι. επίζεο, Δ. Αιεμάθεο ό. π. ζ. 88. 
216

 Π. Α. 359/1845, φπνπ νη Αλησληάλνη θαη Κξνληεξαίνη ελδηαθέξνληαη γηα «ζύλαμε ρξεκάησλ» ζηα 

Κχζεξα. 
217

 Π. Α. 79/1846. 
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Γξεγνξάθεο
218

, ν νπνίνο απαζρνιεί σο γξακκαηέα ηνπ ηνλ Παζράιε. ηαλ ν 

Παζράιεο πξνθαιέζεη θζνξά ζηελ πεξηνπζία ζπγγελψλ ηνπ, ηνπο «Κνπκνπηδαίνπο», 

εθείλνη ζα ζησπήζνπλ, ιέγνληαο φηη ε ηζρχο ηνπ ππνζηξαηήγνπ ήηαλ ηφζν κεγάιε 

εθείλε ηελ επνρή, ψζηε θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηνπ «αληεηπεί», νχηε ζηνλ 

Παζράιε
219

. Νννηξνπίεο πνπ ζπκίδνπλ ηηο αδχλακεο θπιέο, ηνπο θακέγηνπο ηεο 

Μάλεο θαη ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζε δπλαηφηεξεο
220

.  

4.3. Η ηζρπξή δύλακε ηνπ εζηκηθνύ δηθαίνπ θαη ην αηειέζθνξν ηνπ έξγνπ ησλ 

δηθαηνδνηηθώλ αξρώλ 

Μεηά ην 1776, παξφηη νη κπέεδεο θαη θαπεηάληνη είραλ θαη δηθαηνδνηηθφ 

ξφιν δελ ηνλ εθπιήξσλαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ε θάζε δηέλεμε απηνί θαινχληαλ 

λα επηηειέζνπλ έλαλ ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ, νπζηαζηηθά λα «πξνζηαηεύζνπλ
221

» ηνλ 

αδηθνχκελν, ρσξίο φκσο νη απνθάζεηο ηνπο λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα 

δηαθσλνχληα κέξε
222

. ηηο δηαθνξέο κάιηζηα κεηαμχ ηζρπξψλ, επεδείθλπαλ ζηάζε 

αδηάθνξε ή αδπλακίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο, φηαλ θιήζεθε 

(1817) απφ ηνλ αδηθνχκελν πηζάθε λα κεζνιαβήζεη γηα «πξνζηαζία» ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ απφ ηνλ «ηζρπξό Πεηξνπνπιάθε, [ν κπέεο] δήισζε όηη δελ δύλαηαη λα 

θάλεη ηίπνηε … θη έθπγε ηόηε ν πηζάθεο»
223

. Γεληθφηεξα, βάζεη ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ 

πνπ εμεηάζηεθε, πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο, φπνπ, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

δηακεζνιαβεηή, αδηθνχληεο θαη αδηθνχκελνη επηδίδνληαλ ζε αηκαηεξέο ζπκπινθέο 

θαη ιεζηξηθέο επηδξνκέο
224

.  

ηα κεηέπεηηα δηθαζηήξηα (κεηά ην 1835), ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

απηέο νη Μαληάηεο, κε ζρεηηθή άλεζε, ζα ηηο απνδψζνπλ ζηα «επηθξαηνύληα έζηκα ηεο 
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 Σδαλεηάθεο Γξεγνξάθεο: Γηνο ηνπ Γεσξγίνπ Γξεγνξάθε θαη εγγνλφο ηνπ κπέε Σδαλέηνπ 

Γξεγνξάθε. Τπήξμε ζηξαηεγφο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη πιεξεμνχζηνο ζηηο εζληθέο 

ζπλειεχζεηο. Α. Β. Γαζθαιάθεο, Αξρείνλ Σδσξηδάθε…, ό. π., ζ.  47 θ. ε. 
219

 Π. Α. 366/1845. 
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 Γηα θακέγηνπο, βι. Δ. Αιεμάθεο, ό. π., ζ. 62, 98.  
221

 Απηφλ ηνλ φξν, «πξνζηαζία», ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαληάηεο ζηα ρξφληα 1835 - 1850, φηαλ 

πεξηγξάθνπλ ην θάιεζκα ησλ ηζρπξψλ λα κεζνιαβήζνπλ ζηηο δηαθνξέο ηνπο. Καηά ηελ θξίζε καο, ν 

φξνο ππνδειψλεη θαη ηελ πεξί δηθαίνπ αληίιεςε. 
222

 Π. Α. 29/1840, φπνπ, πξνεπαλαζηαηηθά, ζε δηέλεμε γηα νηθφπεδν κεηαμχ ηνπ Υαξάιακπνπ 

Κνπξάθνπ θαη Ζιία Υηνλαθάθνπ ζηελ Αξεφπνιε, είρε δεηεζεί απφ ηνλ Μπεηδαληέ [γην ηνπ Μπέε] λα 

κεζνιαβήζεη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηφπνπ κε ξάκκα. Ζ κεζνιάβεζε δελ απέθεξε απνηέιεζκα. Π. Α. 

30/1837, φπνπ ζε δηαθνξά πνπ ζπλέβε (1807) ζην ηκήκα ηνπ θαπεηάληνπ Μνχξηδηλνπ, δεηήζεθε ε απφ 

πιεπξάο ηνπ «πξνζηαζία», ηελ νπνία θαη παξέζρε. Μεηά απφ έλα ρξφλν, φκσο, κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

είραλ ηε δηαθνξά, ζθελέο βίαο άξρηζαλ εθ λένπ λα εθηπιίζζνληαη.  
223

 Π. Α. 81/1843, Π. Α. 155/1843, Π. Α. 1/1844. 
224

 Π. Α. 105/1840, Π. Α. 247/1843. 
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Μάλεο
225

». Μέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο, πξνθχπηεη φηη ε δχλακε ηνπ εζηκηθνχ 

δηθαίνπ θαη ησλ «πξναηψλησλ ζπλεζεηψλ», φπσο ηεο αληεθδίθεζεο, ήηαλ ηφζν 

κεγάιε, ψζηε ε απείζεηα ζηηο αξρέο ζπλερηδφηαλ ζηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο
226

 

αιιά θαη θαηά ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν, νπφηε νη εληφπηνη δεκνγέξνληεο 

αζθνχζαλ ηε δηθαζηηθή εμνπζία. πλερψο θάλνπλ ιφγν φηη, ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν, νη απνθάζεηο ησλ Αξρψλ, φπσο ηεο δεκνγεξνληίαο ηεο Αλαηνιηθήο πάξηεο 

[Μάλεο], ηεο επαξρηαθήο δεκνγεξνληίαο, αιιά θαη ηνπ έθηαθηνπ επηηξφπνπ δελ 

γίλνληαλ απνδεθηέο, ηνπιάρηζηνλ απφ κέξνπο ηνπ αδηθνχληα
227

.  

Πνιινί δηάδηθνη σζηφζν ζα νκνινγήζνπλ θαη ηελ άγλνηά ηνπο γηα ηνλ ξφιν 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ. Απέλαληη ζε ηέηνηα επηρεηξήκαηα, φκσο, ν δηθαζηήο ζα 

αληηηείλεη, κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα, φηη νη αξρέο, απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο, 

«ήηαλ αλαγλσξηζκέλεο από ηηο θείκελεο εζληθέο ζπλειεύζεηο θαη από ηνπο θείκελνπο 

λόκνπο», πξάγκα πνπ ν θαζέλαο φθεηιε λα γλσξίδεη
228

. Γελ ζα δηζηάζεη ηέινο ην 

έζηκν ηεο αληεθδίθεζεο λα ην ραξαθηεξίζεη - θαη λα θαηαγξάςεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ - 

«γεινίν
229

».  

Ζ ηζρχο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ ζηε Μάλε μεπέξαζε φρη κφλν ηνπο ρξφλνπο ηεο 

Δπαλάζηαζεο αιιά ελππήξρε ζηε ζπλείδεζε θαη πξαθηηθή ησλ Μαληαηψλ γηα πνιιά 

ρξφληα αξγφηεξα. Με δεδνκέλν φηη ν δηθαζηήο ην αληηκεησπίδεη έληνλα, κεηά ην 1835, 

δηθάδεη, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθφ δηάηαγκα κε «ηα επηθξαηέζηεξα έζηκα ηεο 

πεξηνρήο»
230

. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ηεο δηελέξγεηαο εμνλπρηζηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ην εάλ ην έζηκν πνπ πξνβάιινπλ νη δηάδηθνη είλαη γλσζηφ «εηο άπαληαο 

ηνπο θαηνίθνπο θαη καξηπξείηαη ππό πιήζνπο καξηύξσλ θαη απηνπηώλ
231

».   

                                                 
225

 Δλδεηθηηθά, Π. Α. 214/1840, φπνπ ε ρήξα ηνπ Αλησλφκπεε, κε ηελ έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο, ράλεη 

ηέζζεξα εξγαζηήξηα, θαη ηέζζεξηο αγξνχο. Σεο ηα παίξλεη ν Σδψξηδεο Γξεγνξάθεο, ηζρπξηδφκελνο φηη 

ππάξρεη αλεμφθιεην δάλεην ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Ζ Αλησλκπεήλα ζα αλαδεηήζεη ην δίθην ηεο ζηελ 

Γεκνγεξνληία ηεο Αλαηνιηθήο πάξηεο, ζα παξαιάβεη ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά 

ζχληνκα ζα ηα μαλαράζεη. Αξγφηεξα (1840), ν γηνο ηνπ Σδψξηδε Γξεγνξάθε [Πέηξνο Ξηληαξάθνο], 

επξηζθφκελνο ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα θαη απνινγνχκελνο γηα ηελ πξάμε ηνπ παηέξα ηνπ, ζα 

πξνζπαζήζεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ, αλαθέξνληαο: «θαηά ηα επηθξαηνύληα 

έζηκα ηεο Μάλεο πξν ηεο ζπζηάζεσο ησλ δηθαζηεξίσλ, παο δαλεηζηήο εδύλαην λα απαηηεί από ηνλ 

νθεηιέηε ηνπ ηελ πιεξσκή ηνπ ρξένπο θαζώο θαη νη επηηξνπεύνπζεο κεηέξεο ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο 

κπνξνύζαλ λα απαηηνύλ θαη λα ζπκθσλνύλ πεξί ηνπ ηξόπνπ ηεο πιεξσκήο παηξηθώλ ρξεώλ θαη ζε 

αληίξξεζε λα δίλνπλ θηήκαηά ηνπο». 
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 Π. Α. 183/1848: Ο Πεηξνπνπιάθεο δηαηείλεηαη φηη ε απηνδηθία «ήηαλ ην κόλν κέζν ην 1823», γη 

απηφ – ηφηε – ήηαλ έλνπινο θαη δηαηεξνχζε θξνπξά. 
227

 Βι. ακέζσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε. 
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 Π. Α. 150 /1844, Π. Α. 247/1843, Π. Α. 184/1841. 
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 Π. Α. 162/1840. 
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 Π. Α. 260/1843: «εμεδόζε δηάηαγκα κε ηα επηθξαηέζηεξα έζηκα». Βι. θαη παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 

[ζ. 62] 
231

 Π. Α. 107/1837. 
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Αλαθνξηθά κε απηή ηελ «επαλάιεςε» ηνπ εζίκνπ θαη ηελ «θνηλή γλψζε»,  ν 

δηθαζηήο ζέιεη λα εμαιείςεη θάζε πηζαλφηεηα χπαξμεο ζηελ πεξηνρή ζπλήζεηαο πνπ 

ζηξεβιψζεθε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξνχ (δίθαην ηνπ 

ηζρπξνχ). Μηα πηπρή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζα παξαθνινπζήζνπκε ακέζσο 

παξαθάησ. 

4.4. Σν έζηκν ηεο εμ αξξελνγνλίαο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο: κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή από ηνλ δηθαζηή ηνπ 1843 

πσο εηζαγσγηθά αλαθέξακε, θαηά ηελ επνρή ησλ Γελψλ θαη Καπεηαληψλ, 

ίζρπε ν άγξαθνο λφκνο ηα ζήιεα κέιε λα κελ θιεξνλνκνχλ πχξγν ζηε Μάλε, αθφκε 

θαη νη κνλαρνθιεξνλφκηζζεο.  Απφ ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ κειεηήζεθε πξνθχπηεη φηη 

ζηα ρξφληα 1800 - 1820, κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε εζηκηθή αξρή, πνιιέο 

καληάηηζζεο έραζαλ απφ εθ πιαγίνπ άξξελεο ζπγγελείο ηνπο, φρη κφλν πχξγνπο αιιά 

θαη νιφθιεξε ηελ θιεξνλνκία ηνπο.  

Σέηνηα γεγνλφηα ήξζαλ ζην δηθαζηήξην, σο ππνζέζεηο
232

 κεηά ην 1835, κε 

ελάγνπζεο γπλαίθεο θαη ελαγφκελνπο άληξεο. Δθείλεο ζα ππνζηεξίμνπλ φηη «ιόγσ ηνπ 

γέλνπο ηνπο» έπεζαλ ζχκαηα ζηπγλήο
233

 επίζεζεο. ην αληίπνδα, εθείλνη, ζα 

επηθαιεζηνχλ κηα «πνιπρξόλην αξρή»: «εηο ηελ Μάλελ ππάξρεη έζηκνλ ην νπνίνλ αξρή 

πνιπρξόληνο θαζηέξσζελ, όηη νη εμ αξξελνγελείαο ζπγγελείο θιεξνλνκνύλ ηνπο 

απόζαλόληαο ζπγγελείο ησλ, ηνπηέζηη εάλ απόζάλε ν παηήξ θαη αθήζε άξξελα θαη ζήιε  

ηέθλα, ηα άξξελα θιεξνλνκνύλ όιελ ηελ αθίλεηνλ απηνύ πεξηνπζίαλ, ρσξίο λα 

ππεηζέξρνληαη εηο απηήλ θαη ηα ζήιε, ή αλ δελ ππάξρνπλ άξξελα ηέθλα, αιιά κόλνλ 

ζήιε, ηόηε ηελ αθίλεηνλ  πεξηνπζίαλ απηνύ, εάλ απνζάλε αδηάζεηνο, θιεξνλνκνύλ νη 

ινηπνί άξξελεο ζπγγελείο ηνπ θαη νπρί ηα ζήιε ηέθλα ηνπ». 

Απηφ αθξηβψο ππνζηεξίδνπλ, ην 1843
234

, ζην δηθαζηήξην θαη νη (ελαγφκελνη) 

Μπειερνπηηάλνη, Νηθνιαξηάλνη θαη Σδαλεηάθνη, νη νπνίνη κεηαμχ ησλ εηψλ 1803 - 

1820, είραλ πάξεη απφ ηε Μαξία Κνκελίηδα ηελ νηθία ηεο αιιά θαη ελλέα αγξνχο ηεο. 

Ζ δεχηεξε (ελάγνπζα) ζα ππνζηεξίμεη φηη έρνληαο πεζάλεη ν παηέξαο (ζάλαηνο πεξ. 

ην 1803) θαη ν αδειθφο ηεο θαη επξηζθφκελε κε ηελ κεηέξα ηεο άξρηζε λα ράλεη 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία απφ ηνπο πξψηνπο. Σν 1819 ή 20 (ε Κνκελίηδα) ελψ ήηαλ 

παληξεκέλε δέρηεθε επίζεζε απφ ηνπο ελαγφκελνπο, νη νπνίνη πήξαλ ηελ νηθία ηεο 
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 Δλδεηθηηθά, γηα θαηαπαηήζεηο πεξηνπζηψλ γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1800 - 1820: Π. Α. 144/1840, 

Π. Α. 91/1841, Π. Α. 123/ 1840, Π. Α. 159/ 1841, Π. Α. 233/1837, Π. Α. 16/1846. 
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 ην δηθαζηήξην ζα αθνπζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο, φπσο «άξπαγεο». 
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 Π. Α. 205/1843 θαη Π. Α. 272/1843. 
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θαη ηε κεηακφξθσζαλ ζε πχξγν. Οη ελαγφκελνη απέλαληη ζε φια απηά αληηηείλνπλ φηη 

είραλ θξνληίζεη λα ηελ πξνηθίζνπλ, γη απηφ ηελ ππφινηπε πεξηνπζία ηεο Μαξίαο ηελ 

δηθαηνχληαλ κε βάζε ηελ αλσηέξσ αξρή ηεο Μάλεο.   

Ο δηθαζηήο ηφηε ζα δηαθφςεη ηε δίθε, δηαηάζζνληαο ηελ θιήηεπζε 

καξηχξσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα απνδεηρηεί ε αξρή πνπ ππνζηεξίδνπλ νη ελαγφκελνη.  

πσο θαίλεηαη, ζε επφκελε πνιηηηθή απφθαζε (δεκνζηεχεηαη νιφθιεξε ζην 

παξάξηεκα ), νη κάξηπξεο πξνζήιζαλ. Πξηλ αμηνπνηήζεη φκσο ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, ν 

δηθαζηήο πξνέβε ζε ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηεο εμ αξξελνγνλίαο θιεξνλνκίαο θαη ηα 

πνξίζκαηά ηεο ηα θαηαγξάθεη:  

 Ζ αξξελνγνλία ππήξρε  ζην γξαπηφ δίθαην ησλ Ρσκαίσλ θαη θαηαξγήζεθε 

απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ («4. Κεθάι. Σεο 118 Νεαξάο»). Αξγφηεξα, φκσο, νη Δλεηνί  κε 

ηξνπνινγίεο θαη εμαηξέζεηο ηελ ελέηαμαλ ζην γξαπηφ ηνπο δίθαην. Με ηηο θαηαθηήζεηο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηζήρζε ζηελ Πεινπφλλεζν. ηαλ νη Δλεηνί απνρψξεζαλ ε Μάλε 

ηεινχζε ζε θαζεζηψο εκηαπηνλνκίαο θαη νη Μαληάηεο ξχζκηδαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

έλα άγξαθν ζχζηεκα δηθαίνπ ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζηνηρεία απφ ην γξαπηφ δίθαην 

ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ Δλεηψλ. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ε αξξελνγνλία.  

ζνλ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ γξαπηφ ελεηηθφ λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ν 

δηθαζηήο ζα αλαθέξεη: (ν λφκνο) δηαθξηλφηαλ απφ απφιπηε ηάμε, έδηλε βάξνο ζηνλ 

βαζκφ ηεο ζπγγέλεηαο, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνέβιεπε καθξηλνί ζπγγελείο, 

κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη άξξελεο, λα κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηελ παηξηθή ηνπο 

πεξηνπζία ηηο ζπγαηέξεο ή ηηο εγγφλεο ή ηηο αδειθέο ηνπ απνζαλφληνο. Αληίζεηα, νη 

ρήξεο θαη ζπγαηέξεο, νη κελ δηαηεξνχζαλ ην δηθαίσκα δηαηξνθήο θαη ελδπκαζίαο απφ 

ηελ πεξηνπζία ηνπ αλδξφο ηνπο, νη δε πξνηθίδνληαλ κε ηθαλά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ παηξφο ηνπο, εθηφο απφ ην ζπίηη.  

Σέινο, ν δηθαζηήο πξνβαίλεη ζηε  δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξξελνγνλίαο, σο εζίκνπ, αξρηθά ζην ρψξν ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη κεηά ζα εζηηάζεη 

ζηε Μάλε. Δδψ, ζα αμηνπνηήζεη θαη ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο θαη ζα νδεγεζεί ζηε 

δηαπίζησζε: ζηε Μάλε, φπνπ ίζρπε «ε αθόξεζηνο δύλακηο ηνπ ηζρπξόηεξνπ», ν λφκνο 

ησλ Δλεηψλ εηζρψξεζε θαη δηαηεξήζεθε σο έζηκν πνπ φκσο δελ εθαξκνδφηαλ εληαία. 

πγθεθξηκέλα, θάζε θνξά πνπ πξνέθππηε ρήξα ή ζπγαηέξα κνλαρνθιεξνλφκηζζα 

κεηά απφ θπζηθφ ζάλαην ή θνληθφ ηνπ ζπδχγνπ, παηέξα ή/θαη  ησλ αδειθψλ ηεο, ε 

πεξηνπζία ηεο εηίζεην ππφ ηελ επηηήξεζε «πξνζηαηψλ». Οη ηειεπηαίνη ζπλήζηδαλ λα 

αξπάδνπλ είηε νιφθιεξε, είηε ηε κηζή, είηε φζε απφ ηελ πεξηνπζία ηεο κπνξνχζαλ. Ζ 

δπλαηφηεηα θαζνξηδφηαλ θαη απφ ηελ ηζρχ πνπ θαηείρε ν ζχδπγφο ηεο – εάλ ήηαλ 
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παληξεκέλε: εάλ ν λπκθίνο ηεο ήηαλ ίζνο ή αλψηεξνο ζηελ ηζρχ απφ ηνπο άξπαγεο 

ηφηε ε ζπγαηέξα απνιάκβαλε φιε ηελ πεξηνπζία ηεο. Δάλ νη πξνζηάηεο ήηαλ 

«δπλαηόηεξνη ηνπ λπκθίνπ επεθύιαηηνλ δη΄ εαπηνύο όζα ήζεινλ. Δάλ ν λπκθίνο ήηαλ 

πνιύ αδύλαηνο ηα εζθεηεξίδνλην όια θαη πξνζθαινύζαλ ηνλ λπκθίν ζηε θπιή ηνπο, 

έρνληαο εθείλνο ηελ ηηκήλ θαη ην θαύρεκα όηη πξνζθιήζεθε από κηα δπλαηή θπιή κέζα 

ζηελ νπνία είρε ηε δπλαηόηεηα λα πξνζηαηεύεηαη από επηδξνκέο ερζξώλ, λα εθδηθείηαη 

ηνύηνπο, θαη λα παξαβηάδεη άιινπο». 

 Δπνκέλσο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ελαγνκέλσλ αλάγεηαη ζην δίθαην ηνπ 

ηζρπξνχ θαη απφ ην έζηκν δελ παξάγεηαη δίθαην, αθνχ απηφ δελ εθαξκφδεηαη 

«θαη΄ίζνλ βαζκόλ θαη ηάμηλ εηο όιαο ηαο νκνεηδείο πεξηζηάζεηο». Καη ζα θαηαιήμεη ν 

δηθαζηήο φηη πάληνηε ζηε Μάλε νη ηζρπξνί ζπιιάκβαλαλ άνπινπο θαη γηα ηε 

ιχηξσζή ηνπο έπαηξλαλ ακνηβέο θάηη πνπ αληηβαίλεη ζην ξσκατθφ δίθαην. 

 κσο, - ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ δηθαζηή - γηα λα απνηειέζεη έλα έζηκν 

θαλφλα δηθαίνπ ζα πξέπεη απηφ λα εθαξκφδεηαη ην ίδην ζε φιεο ηηο «νκνεηδείο 

πεξηζηάζεηο», «νκνηόκνξθα», «θαη΄ ίζνλ βαζκόλ θαη ηάμηλ» θαη λα είλαη ζχκθσλν κε 

ην «αλαιινίσηνλ θπζηθόλ δίθαηνλ, ην νπνίνλ θύζεη ελππάξρεη εηο ηνλ άλζξσπνλ». 

Γηα ηελ ηζηνξία, ε Μαξία Κνκελίηδα ζα θεξδίζεη ηα θηήκαηά ηεο ζην 

δηθαζηήξην.  
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Δπίινγνο 

Με εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ηεο Μάλεο, φπνπ ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί φξνη, απφ 

ην 1770 κέρξη ην 1821, ε γε ηεο Λαθεδαίκνλνο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη  

πιήξνπο θπξηφηεηαο, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο νζσκαληθψλ ηηκαξίσλ πνπ 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ζηηο δπηηθέο πιαγηέο ηνπ Πάξλσλα
235

.  

Γελ ιείπνπλ επίζεο νη πεξηπηψζεηο Διιήλσλ ηζηθιηθνχρσλ, φπσο εθείλε ησλ 

Βξεζζέλσλ. Σζηθιηθνχρνη, φκσο, εληνπίδνληαη θαη ζηελ ηδηαίηεξε πεξηνρή ησλ 

Βαξδνπλνρσξίσλ (ήδε απφ ην 1740). Σν ηζηθιίθη ησλ Βξεζζέλσλ αιιάδεη ρέξηα πξηλ 

θαη θαηά ηα Οξισθηθά, ελψ ηεο Βαξδνχληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αιβαλνθξαηίαο 

(1770-1779), φηαλ θαηά ηελ άζηαηε απηή πεξίνδν δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ 

Αιβαλψλ αγάδσλ ηεο πεξηνρήο.  

πσο θαίλεηαη απφ ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ εμεηάζηεθε, ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο πεξηνρήο ηεο Λαθσλίαο νη θάηνηθνη, κέρξη ην 1821, δνπλ ζε απηφλνκεο 

θνηλφηεηεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη αγξνηηθέο 

πεξηνπζίεο. Ζ δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

άξξελνο – αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην εζηκηθφ δίθαην, 

θξνληίδεη, ψζηε, ην πιείζηνλ ηεο πεξηνπζίαο, λα παξακέλεη ζηα εθ παηξφο άξξελα 

κέιε. Δμαηηίαο ηεο εζηκηθήο απηήο αξρήο, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα ξσκατθά ρξφληα 

θαη εηζήρζε ζηελ Πεινπφλλεζν κέζσ ησλ Φξάγθσλ θαηαθηεηψλ ηεο, ηα ζήιεα κέιε 

ρσξίο άξξελεο απνγφλνπο, βξίζθνληαη ζε εκπεξίζηαηε θαηάζηαζε ηφζν 

πξνεπαλαζηαηηθά φζν θαη θαηά ηελ Δπαλάζηαζε. ηε Μάλε δε, φπνπ ην δίθαην 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ηζρπξνχ, ε αξρή απηή ζηξεβιψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

Πξνεπαλαζηαηηθά, εληφο ησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ, ε αγξνηηθή 

πεξηνπζία απνηειεί ηνλ πιένλ ππνινγίζηκν παξάγνληα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο θχξηαο 

ππνρξέσζεο πνπ φια ηα κέιε θέξνπλ απέλαληη ζηνλ θπξίαξρν θαη δελ είλαη άιιε απφ 

ηελ απφδνζε ηεο θνξνινγίαο. Γη απηφ θαη νη ρξηζηηαληθέο πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

αξρέο παξαθνινπζνχλ ζηελά ηα ηεθηαηλφκελα, ψζηε λα επεκβαίλνπλ φηαλ θηήκαηα 

πεξηέξρνληαη ζε θαζεζηψο εγθαηάιεηςεο, φπσο ησλ νξθαλψλ παηδηψλ θαη ησλ 

θπγάδσλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, ζε δχζθνιεο ζπγθπξίεο,  ε 

θνηλφηεηα πξνβαίλεη ζε δαλεηζκφ θαη φια ηα κέιε επσκίδνληαη ηελ εμφθιεζε ηνπ 

                                                 
235

 Κπξίσο ρσξηά ζηα φξηα ηεο ζεκεξηλήο δεκνηηθήο ελφηεηαο Οηλνχληνο. Π. Α. 243/1846. Π.Α. 

99/1846. 
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δαλείνπ. ε φια ηα παξαπάλσ ε εκπινθή ηνπ θπξηάξρνπ είλαη απφ κεδακηλή έσο 

αλχπαξθηε.  

Σελ πεξίνδν 1770 - 1816, νη νηθνλνκηθέο αδπλακίεο, νη θαηαπηέζεηο ησλ 

Οζσκαλψλ, νη άκεζεο εθδηψμεηο ρξηζηηαλψλ εθ κέξνπο ησλ Σνπξθνβαξδνπλησηψλ, 

αιιά θαη ε νηθεηνζειήο αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο ηχρεο, νδεγνχλ κέιε ησλ 

θνηλνηήησλ ζηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο ηφπνπο πνπ γελλήζεθαλ, 

πξνζθεχγνληαο άιινη ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο άιινη ζε θνηλφηεηεο θαη αζηηθά θέληξα 

ηεο Πεινπνλλήζνπ θη άιινη ζε ηφπνπο πνιχ καθξηλνχο, φπσο ε Αζία, ε Αθξηθή, νη 

Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο θ.α. Ζ ζηάζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηηο 

πεξηνπζίεο πνπ άθεζαλ πνηθίιεη θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο πνπ ηνπο 

ρσξίδεη, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ επέιεμαλ λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηψλ 

ηνπο. 

 Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 γηα πνιινχο απφ φζνπο έρνπλ κεηνηθήζεη 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο, ηα πξνζθφκκαηα φκσο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

είλαη ζεκαληηθά θαη νθείινληαη ζηελ ρξνληθή θαη ηνπηθή απφζηαζε, αιιά θαη ζε 

λννηξνπίεο θιεξνδνηεζείζεο θαη απφ ηνλ θπξίαξρν – Οζσκαλφ.  

Αλαθνξηθά κε ην δίθαην, κέρξη ηελ Δπαλάζηαζε, ζέκαηα θαη δηαθνξέο 

νηθνγελεηαθνχ, θιεξνλνκηθνχ θαη εκπξάγκαηνπ δηθαίνπ ξπζκίδνληαη θπξίσο απφ ηνπο 

θαηά ηφπνπο πξνθξίηνπο θαη ηεξάξρεο, ελψ ε πξνζθπγή ζηηο νζσκαληθέο δηθαζηηθέο 

αξρέο – πιελ ησλ θαηνίθσλ ηεο Βαξδνχληαο – απνθεχγεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπαλάζηαζεο, νη ίδηνη πνιηηηθνί θαη εθθιεζηαζηηθνί αμησκαηνχρνη, εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ δηθαηνδνηηθνχο παξάγνληεο, ελψ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κε ίδηνπο 

ξφινπο είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη νη νπιαξρεγνί. Οη ζεζπηζκέλεο δηθαηνδνηηθέο αξρέο 

ηεο Δπαλάζηαζεο είλαη κελ ππνινγίζηκεο, δελ θαίλεηαη φκσο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηειεζηδηθία.  

ηελ άιιε, ηδηαίηεξε, πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο, ηε Μάλε, δεη θαη δξα έλαο ιαφο 

κε πνιεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο δσηηθφο ηνπ ρψξνο αλέθαζελ ζηελφο θαη πνιχηηκνο, 

ρσξηζκέλνο ζε ηκήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία θαηείρε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

νκάδα, κε ηζρπξή εζσηεξηθή ζπζπείξσζε θη έρνληαο αξρεγφ, ν νπνίνο θξφληηδε κέζσ 

ζπζρεηηζκψλ λα θξαηά ηελ πνιηηηθή ηνπ δχλακε. Παξάιιεια, ν ιαφο απηφο είρε 

αλαπηχμεη έλα ηζρπξφ εζηκηθφ δίθαην πξνζαξκνζκέλν έηζη, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηελ 

αλάγθε δηαηήξεζεο θαη επαχμεζεο ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ. Γη΄ απηφ θαη απφ 

δηθαηνδνηηθφ ξφιν πεξηζηνηρηδφηαλ ην ηζρπξφ ή ηα ηζρπξά πξφζσπα ηεο νκάδαο, πνπ 

θξφληηδαλ λα ηαθηνπνηνχληαη νη εζσηεξηθέο δηαθνξέο άκεζα, ψζηε ν θνηλσληθφο 
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ζρεκαηηζκφο λα κελ νδεγεζεί ζηελ απνδφκεζε. Απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ, 

επλννχληαλ πάληνηε ηα άξξελα, ηα νπνία δξνχζαλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο 

ςπρνινγηθήο αλάγθεο: «ηνπ θαπρήκαηνο φηη αλήθνπλ ζε κηα δπλαηή θπιή».  

Βαζεηά ξηδσκέλν ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ Μαληάηε απηφ 

ην θιίκα, ζα θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θη φηαλ αθφκε νη θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο δνκέο αιιάμνπλ. Μεηά ην 1776, ν έλαο θαη κφλνο πνιηηηθφο αξρεγφο 

(κπέεο) αιιά θαη ηα άιια ηζρπξά πξφζσπα ηεο πεξηνρήο, νη θαπεηάληνη, εθδειψλνπλ 

ζπκπεξηθνξέο θαη αθνινπζνχλ ηαθηηθέο, αλάινγεο κε εθείλεο ησλ αξρεγψλ γελψλ θαη 

θαπεηαληψλ. Καη ζηα ζέκαηα ηνπ δηθαίνπ, νη ηζρπξνί πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν 

«πξνζηαζίαο» θαη φρη ακηγνχο δηθαηνδνζίαο. Οη δηθαηνδνηηθέο δε αξρέο πνπ ζεζπίδεη ε 

Δπαλάζηαζε, κπνξεί λα κελ αγλννχληαη, φκσο ν Μαληάηεο αλαδεηά, αθφκε θαη ηφηε, 

ην Πξφζσπν πνπ ζα ηνλ «πξνζηαηεχζεη». Γη΄ απηφ, φηαλ ε Μάλε εθ ησλ πξαγκάησλ 

θιεζεί λα αθνινπζήζεη ηηο επίζεκεο εζληθέο δνκέο, ηηο θνηλέο λνκηθέο αξρέο θαη 

ζπζηήκαηα ηνπ Κξάηνπο, είλαη εκθαλήο κηα δπζθνιία ζπκπφξεπζεο θαη θάζε 

δηεξγαζία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, επψδπλε. 

Σέινο, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ πεγψλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνθχπηεη φηη ζηα 

ρξφληα 1830 θαη εμήο, ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο ιεηηνπξγνχλ σο πνιηηηθά 

απζχπαξθηεο, εκπλένληαο ηνλ θφβν ζηνλ αδχλακν, ζηάζε πνπ ν δεχηεξνο εθιακβάλεη 

σο δεδνκέλε, γη απηφ θαη δελ πξνβαίλεη ζε νηαδήπνηε αλακέηξεζε, νχηε ηελ 

θαηαγγέιιεη ζηνπο αξκφδηνπο ζεζκνχο. Χζηφζν, ζηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζηε 

ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ, αλαθέξεηαη ζηε θνβηθή ζηάζε θαη αδπλακία ηνπ. Σν αλσηέξσ 

θαηλφκελν εληνπίδεηαη φρη κφλν ζηηο πεξηνρέο ηεο Μάλεο, αιιά ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ζπλαληήζακε, θαη ζα είρε, θαηά ηελ θξίζε καο, εμίζνπ ελδηαθέξνλ ε 

ηζηνξηθή ηνπ δηεξεχλεζε ζην κέιινλ. 
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Παξάξηεκα 

Αξηζ. Απφθ. 272                      

 Σν Γηθαζηήξηνλ Σσλ ελ πάξηε Πξσηνδηθψλ. πγθείκελνλ ππφ  ησλ Γηθαζηψλ 

Υξήζηνπ Νηθνιαΐδνπ πξνεδξεχνληνο απφληνο ηνπ Πξνέδξνπ Π. Ζιηάδνπ, ηαχξνπ Δ. 

Βαιζακάθε θαη Αζαλαζίνπ Κνηδνπνχινπ Βνπ Παξέδξνπ αλαπιεξνχληνο ηνλ απφληα 

Γηθαζηήλ Εαθείξηνλ Σαγθφπνπινλ θαη θσιπνκέλνπ ηνπ ηε Γηθαζηνχ Αζαλαζίνπ 

Μνλεηάθε θαη ηνπ ανπ Παξέδξνπ Βαζηιείνπ Πνπιάθνπ. πλεδξηάζαλ δεκνζίσο  ηελ 

29 Οθηνκβξίνπ 1843 παξφλησλ ηνπ ηε Αληεηζαγγειέσο Γεσξγίνπ Αλησληάδνπ θαη 

ηνπ Γξακκαηέσο Δκκ. Λενπνχινπ, ηλα δηθάζε ηελ πεξί θπξηφηεηνο αγσγήλ ηεο 

Μαξίαο Κνκελίηδαο ελαγνχζεο παξαζηαζείζεο δηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηεο Γηθεγφξνπ 

Ησάλλνπ Ρνπζζνπνχινπ, θαηά ησλ Παλαγηψηνπ θαη Κσλζη. Μπειερνπηηάλσλ, 

Βαζηιείνπ Σδαλεηάθνπ, Γεκεηξίνπ Νηθνιάθνπ, θαη Παλαγηψηελα Σδαλεηφλπκθε  

θπζηθνχ επηηξφπνπ  ησλ ηέθλσλ ηεο Νηθνιάνπ, Σδψξηδε,θαη Καιήο, ελαγνκέλσλ, κε 

εκθαληζζέλησλ απηνπξνζψπσο παξαζηαζέλησλ ππφ  ηνπ πιεξεμνπζίνπ ησλ 

Αλαζηαζίνπ Λνχινπ Γηθεγφξνπ σο έπεηαη: 

Ζ Μαξία Κνκηλίηδα, θάηνηθνο Νενρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Καξπνππφιεσο δηά ηεο απφ 22 

Μαξηίνπ ε.ε. αγσγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ ελήγαγελ ηνπο Παλαγηψηελ 

θαη Κσλζηαληίλνλ Μπειερνπηηάλνπο, Βαζίιεηνλ Σδαλεηάθνλ, Γεκήηξηνλ Νηθνιάθνλ  

θαη Παλαγηψηελαλ Σδαλεηφλπκθελ σο θπζηθνχ επηηξφπνπ ησλ ηέθλσλ ηεο, Νηθνιάνπ, 

Σδψξηδε, θαη Καιήο, θαηνίθσλ απάλησλ εηο Παξαζπξψ, εθζέηνπζα φηη Κνκελφο 

Νηθνιαξηάλνο ν καθαξίηεο παηήξ ηεο ελαγνχζεο ηειεπηήζαο πξν ρξφλσλ άθεζε 

απηήλ θαη ηνλ αδειθφλ ηεο Μηραήι γλήζηα ηέθλα θαη κφλνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, εηο 

άλεβνλ ειηθίαλ ππφ ηελ επηηξνπείαλ ηεο Μεηξφο ησλ Κπξηαθήο Φνπξλέηηδαο, ήηηο κε 

δεπηεξνυπαλδξεπζείζα, εθξφληηζε κέρξη γήξαηνο επηκεινπκέλε ηελ αλαηξνθήλ θαη 

απνθαηάζηαζίλ ησλ. ηη ν κλεζζείο αδειθφο ηεο απέζαλε άηεθλνο θαη αδηάζεηνο θαη 

νη ελαγφκελνη δψληνο ηφηε θαη ηνπ Παλαγ. Σδαλεηάθνπ, ηνπ νπνίνπ ήδε ελάγνληαη νη 

Κιεξνλφκνη σο πξψηνη εθ παηξφο εμάδειθνί ηνπ, αληί λα ηνπο πξνζηαηεχζσζηλ, 

σθεινχκελνη απφ ηελ αδπλακίαλ ησλ ηνπο εδεκίσζαλ θαη θαηά θαηξνχο θαη ήξπαδνλ 

εθ ησλ θηλεηψλ αγαζψλ ησλ. ηη πεξί ην 1819 ή ΄20: ζπκθσλήζαληεο θαη κε άιινπο 

θαηνίθνπο ηνπ Παξαζπξνχ, παξφιηγνλ κελ λα θνλεχζσζη θαη ηνλ χδπγφλ ηεο, ηνπ 

νπνίνπ εηζέηη θαηαθξαηνχλ ηελ νηθίαλ, ηελ νπνίαλ κεηεκφξθσζαλ εηο πχξγνλ επζχο, 

θαη αθνχ έθακαλ δηφξζσζηλ πξνζσξηλήλ,  ηνπο εζπγρψξεζαλ κφλνλ λα λέκσληαη  



57 

 

ηνπο παηξηθνχο αγξνχο, αιιά θαηά ην 1829 απέβαιινλ θαη ηνπο ζέκπξνπο ησλ 

Γεκήηξηνλ θαη Πηέξνλ Λνπκάθνπο θαη επερείξηζαλ απηνί ηελ θαιιηέξγεηαλ ησλ 

αγξψλ ησλ επί ιφγσ λα ηνπο πιεξψζνπλ ηα δηθαηψκαηα φζα απνιάκβαλνλ απφ ηνπο 

έκπξνπο. ηη ε Μεηεξ ησλ ηφηε αλέθεξε ηελ απζαίξεηνλ ηαχηελ πξάμηλ εηο ηνλ 

έθηαθηνλ Δπίηξνπνλ Λαθσλίαο. Καη ε Γεκνγεξνληία Γπζείνπ εηο ηελ νπνίαλ 

παξεπέκθζε ε ππφζεζηο, απεθάλζε λα κέλε απαξελφριεηνο ε Μήηεξ ησλ θαη λα 

θαιιηεξγή δη΄νχηηλνο ζέιεη ηνπο αγξνχο ησλ, δηεκαξηπξήζε δε θαη΄απηψλ δηά ηνπ 

πδχγνπ ηεο απεηζεζάλησλ εηο ηελ απφθαζηλ ηαχηελ, θαη ηειεπηεζάζεο ηεο Μεηξφο 

ηεο θαηά ην 1830. Σεο έδνζαλ κελ κέρξη ηνπ  1832 φζα ήζεινλ ιφγσ δηθαηψκαηνο  

ησλ αγξψλ ηνπ, έθηνηε δε ηα αληεπνηήζεζαλ σο θχξηνη, ζηεξήζαληέο ηελ ηδηνξχζκσο 

ηεο παηξηθήο ηεο θιεξνλνκίαο. ηη είλαη εθηφο ηεο παηξηθήο ηεο νηθίαο πεξί ηεο 

νπνίαο επηθπιάηηεηαη δηθαίσκα ρσξηζηήο δίθεο, νη  θαηαθξαηνχκελνη ππφδηθνη 

παηξηθνί ηεο αγξνί νη εθεμήο: 1
νλ

 ) εηο ζέζηλ καξάθνβαλ εθηάζεσο ελφο θνπβειίνπ, 

ζπλνξεπφκελνο κε ηξάηελ Γεξαθνπιάθνλ, Γεκήηξηνλ.  

Δγγξαθείζεο ηεο ππνζέζεσο εηο ην αξκφδηνλ πηλάθηνλ θαη εηζαρζείζεο ελ ησ 

αθξναηεξίσ πξνο ζπδήηεζηλ θαζ΄ήλ (30 Ηνπιίνπ ε.ε.) θαη ζπδεηήζεσο 

θαη΄αληηκσιίαλ γελνκέλεο ην δηθαζηήξηνλ ηνχην εμέδσθελ ηελ ππ΄αξίζκ. 205  απφ 14 

Απγνχζηνπ ε.ε. δη΄εο δηέηαμελ ηελ απφδεημηλ εζίκνπ. Γηαηαρζείζεο φζελ ηεο 

απνδείμεσο ηαχηεο ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Γπζείνπ, εηζήρζε θαη αχζηο ε ππφζεζηο 

αχηε εηο ην αθξναηήξηνλ πξνο ζπδήηεζηλ θαζ΄ελ άθνπζαλ ηαο εγγξάθνπο πξνηάζεηο 

ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηεο ελαγνχζεο δη΄σλ αηηεί φζα θαη δηά ηεο αλσηέξσ αγσγήο ηεο 

επξφζζεζε δε κφλνλ λα εμαηξεζή ν κάξηπο Μηράιεο Μπάδνο σο ζπγγελήο, θαη νη 

Μαπξνπεηδήο Σδηιηθάθνο, Γεκεηξάθεο Ληαθάθνο, Γεψξγηνο Γεκεηξάθνο θαη 

Θεφδσξνο Μπελάθνο σο έρνληεο ζπκθέξνλ. 

Άθνπζαλ ηαο εγγξάθνπο πξνηάζεηο ηνπ πιεξεμνπζίνπ ησλ ελαγνκέλσλ δη΄σλ αηηεί  

α. Σελ απφξξηςηλ ηεο απφ 22 Μαξηίνπ 1843 αγσγήο θαηά απηψλ ηεο ελαγνχζεο, επί 

ησ ηέιεη ηνπ λα κέλνπλ ηα ππφδηθα θηήκαηα εηο ηελ δεζπνηείαλ θαη θαηνρήλ ησλ. 

β. Δηο πεξίζηαζηλ θαζ΄ελ ε αληίδηθνο θάκε αληηξξήζεηο επί ησλ εζίκσλ θαη ησλ 

άιισλ πξάμεσλ θαη αμηψζεψλ ησλ λα ηνηο δνζή ε δηά παληφο κέζνπ άδεηα απνδείμεσο 

νη δε κάξηπξεο λα εμεηαζζψζη ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Γπζείνπ πξνο απνθπγήλ 

εμφδσλ. 

γ. Σελ θαηαδίθελ απηήο εηο ηα έμνδα ηεο δίθεο.  

Αγνξεχζαληνο ηνπ αληηεηζαγγειέσο δηεμειζψλ ηελ δηθνγξαθίαλ ζθεθζέλ θαηά ηνλ 

λφκνλ  
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Χο πξνο ηελ εμαίξεζηλ ησλ καξηχξσλ. 

Δπεηδή ν παξά ηνπ Δηξελνδίθνπ Γπζείνπ Μηραήι Μπάδνο νκνινγεί φηη είλαη 

ζχγγακβξνο κεζ΄ελφο ηνπ δηθαδνκέλνπ ηνπ Βαζηιείνπ Σδαλεηάθνπ, νη δε 

Μαπξνπεηδήο Σδηιηθάθνο, Γεκήηξηνο Ληαθάθνο, Γεψξγηνο Γεκεηξάθνο θαη 

Θεφδσξνο Μπελάθνο θαηέζεζαλ φηη θαηαθξαηνχλ πεξηνπζίαλ ζειέσλ ζπγγελψλ ησλ 

επί ησ απηψ δηθαηψκαηη πεξί νπ δηθάδνληαη νη ελαγφκελνη, εηο δε ηνηαχηελ πεξίπησζηλ 

ιακβάλεη ρψξαλ δηά ηνπο κάξηπξαο ηνχηνπο ην άξζξν 324 παξ.2 θαη 7 ηεο Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, δηφηη ν Μπάδνο σλ ζχγγακβξνο ηνπ δηεμάγνληνο ηελ απφδεημηλ Βαζηιείνπ 

ηδαλεηάθνπ είλαη ζπγγελήο απηνχ εθ θαη΄εζηίαο ηξίηνπ βαζκνχ. Οη δε ινηπνί 

νκνινγνχληεο φηη θαηέρνπλ πξάγκαηα ζειέσλ ζπγγελψλ ηνπο απφ ησ απηψ 

δηθαηψκαηη, πεξί νπ δηθάδνληαη νη ελαγφκελνη ειπίδνπλ βεβαίσο εθ ηεο απνβάζεσο 

ηεο πξνθεηκέλεο δίθεο θαη απηήο καξηπξίαο ησλ ππεξηζρπνχζεο, άκεζνλ σθέιεηαλ 

δηφηη αλ ππεξηζρχζε ην πξνβαιιφκελνλ έζηκνλ νη κάξηπξεο νχηνη δχλαληαη λα είλαη 

αζθαιείο εηο ηα αληηπνηνχκελα δηθαηψκαηά ησλ λα θηλήζνπλ θαη θαη΄απηψλ αγσγήλ 

ηνηαχηελ, ψζηε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ λφκνλ, θαηά ζπλέπεηαλ δελ 

ιακβάλνληαη ππ΄φςηλ νη θαηαζέζεηο ησλ. 

Δπεηδή θαηά ηνλ λφκνλ 27 44.7 ππνρξεψζεη κε έρνπζα ηζρχλ δελ δχλαηαη λα ιάβε 

ηνηαχηελ παξά ησλ δηθαζηψλ θαη παξά ηνπ λφκνπ δελ επηθπξνχληαη, πάζα δε 

ζπκθσλία δηά λα έρε ηζρχλ απαηηείηαη ηθαλφηηο θαη ζπλαίλεζηο ησλ ζπκθσλνχλησλ 

πξάγκα πξνζδηνξηζκέλνλ ζρεκαηίδσλ ην αληηθείκελνλ ηεο ζπκθσλίαο θαη αηηίσλ 

επηηεηξακκέλσλ πξνο ην ππνζρεζέλ λφκνο 2 θαη 52 παξ. 4 ζπκθσλία δε κε έρνπζα ηα 

ηέζζεξα ζηνηρεία ηαχηα αληηβαίλνπζα εηο ηνπο λφκνπο θαη εηο ηελ ρξεζηνήζεηαλ θαη 

δηαζέηνπζα ηα αιιφηξηα σο ίδηα θ.η.ι. είλαη  θχζεη άθπξνο θαη δελ δχλαηαη λα έρε 

νπδεκίαλ ηζρχλ επί ηνπ πξνθεηκέλνπ νπνηνλδήπνηε θη αλ είλαη ην έγγξαθνλ ηεο 20 

Ηαλνπαξίνπ 1845 ην νπνίνλ επαξνπζίαζαλ νη ελαγφκελνη, αθνχ ηνχην πξαγκαηεχεηαη 

λα δηαζέζνπλ αλήιηθεο ή ε κήηεξ ησλ πεξηνπζίαλ ησλ ηέθλσλ ηεο θαη ηελ ηδίαλ θαη 

ηαχηελ αφξηζηνλ είλαη άθπξνλ θαη εηο έγγξαθνλ ζεσξνχκελνλ κε θέξνλ νπδεκίαλ 

ππνγξαθήλ ησλ ζπκθσλεζάλησλ. Φχζεη δε άθπξνο ε ζπκθσλία είλαη σο έγγξαθνο ή 

άγξαθνο ζεσξνπκέλε. Δπεηδή πξηλ ηεο πηψζεσο ηεο Διιεληθήο Απηνθξαηνξίαο ππφ  

ηνπ Οζσκαληθνχ δπγνχ, θαη πξηλ ηεο εμνπζίαο ησλ Δλεηψλ παξά ησλ Σνχξθσλ απφ 

ηελ Πεινπφλλεζνλ, θαη ε Μάλε επίζεο κε ηα ινηπά κέξε ηεο Διιάδνο δηνηθείην ππφ 

ηαθηηθήλ λνκνζεζίαλ ηελ ξσκατθήλ θαη ηελ ελεηηθήλ κέρξη ηεο ηνπξθηθήο εμνπζίαο. 

Δπεηδή ε Μάλε κε ππνθχςαζα εληειψο εηο ηελ νζσκαληθήλ εμνπζίαλ, θαη 
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δηαηεξήζαζα νπνζνχλ απηφλνκίαλ ηηλά εζσηεξηθήλ εηο ηελ ηδηαηηέξαλ θνηλσληθήλ 

ζρέζηλ ηεο κέρξη ηεο Δζληθήο Δπαλαζηάζεσο δηνηθείην θαίηνη αηειψο ππφ ηελ 

επίξξνηαλ ηεο ξσκατθήο θαη ελεηηθήο λνκνζεζίαο, αγξάθσο παξαδερζείζεο θαζ΄έμηλ 

θαη θαηά ζπλήζεηαλ εο ηε ηαο ζπλαιιαγάο θαη δηαδνράο ησλ Μαληαηψλ θαη ηαο 

γακηθάο θαη ινηπάο θνηλσληθάο ζρέζεηο ησλ, ππεξαζπηδφκελνη ηα ακνηβαία 

δηθαηψκαηά ησλ δηά ηεο ηδηαηηέξαο ηζρχνο ησλ, ππνβαιινκέλσλ ησλ αδπλαηνηέξσλ 

εηο ηνπο ηζρπξνηέξνπο. Δπεηδή θαη ην ηεο αξξελνγνλίαο θαη ζπιεγνλίαο δηθαίσκα ην  

νπνίνλ θαηαξγεζέλ απφ ην 4. Κεθαι. Σεο 118 Νεαξάο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ θαη 

παξαδερζέλ κεηά ησλ ηξνπνινγηψλ θαη εμαηξέζεσλ ηνπ απφ ηνπο ελεηηθνχο λφκνπο 

(πξνηηκνπκέλνπ πάληνηε ηνπ βαζκνχ ηεο ζπγγελείαο εηζερψξεζε πνηέ σο λφκνο θαη 

δηεηεξήζε εηζέηη θαηά ζπλήζεηαλ εηο πνιιά κέξε ηεο Μάλεο θαη έρεη ηελ αξρήλ ηνπ  

απφ απηήλ ηελ ησλ Δλεηψλ λνκνζεζίαλ. Δπεηδή ην ηεο αξξελνγνλείαο δηθαίσκα είηε 

σο λφκνο, είηε σο έζηκνλ ζεσξνχκελνλ δελ απνθιείεη παληάπαζηλ ηνλ  θπζηθφλ θαη 

αλαιείνηνλ λφκνλ, αιιά παξαθνινπζεί ηελ απηήλ ζρεδφλ ηάμηλ εηο ηαο εμ αδηαζέηνπ 

θιεξνλνκίαο κεηά ησλ εμαηξέζεσλ, νίνλ αλ ν απνζαλψλ θαηέιεηπελ πηνχο θαη 

ζπγαηέξαο αγάκνπο θαη εγγάκνπο θαη ηελ κεηέξα ηνχησλ, ε κελ κήηεξ δελ 

θιεξνλνκεί παληάπαζηλ, κήηε αη έγγακνη ζπγαηέξεο, έρνπζαη κφλνλ ηελ πξνίθα ηνπο, 

αιιά κφλνλ νη έγγακνη θαη κε πηνί, θαη αη άγακνη ζπγαηέξεο ηνπ απνζαλφληνο θαη΄ 

ηζνκνηξίαλ, θαηαβάινληεο νη απνπνίεηνη φζα ησλ παηξηθψλ έιαβνλ πξηλ ηεο 

απνπνηήζεσο, θαη απνθιεηφκελαη αη ζπγαηέξεο νινηειψο, απφ ηα αθίλεηα ηνπ 

ηεζλεθφηνο, αλ φκσο ηα θηλεηά δελ επαξθέζνπλ δηά πξνίθα ησλ αγάκσλ ζπγαηέξσλ ε 

εμνπζία αλαγθάδεη ηνπο άξξελαο λα πξνηθίζνπλ επαμίσο ηαχηαο, ή ηαο εηζάγεη θαη εηο 

ηα αθίλεηα, αλ δε ν απνζαλψλ θαηέιηπελ κφλνλ ζπγαηέξαο ππάλδξνπο θαη κε, 

θιεξνλνκνχλ εμ ίζνπ ηα ηε θηλεηά θαη αθίλεηα, θαηαζέηνπζαη εηο ηελ νκάδαλ αη 

ππάλδξαη, φζα εθ ησλ παηξηθψλ έιαβνλ εηο πξνίθα. Αλ πάιηλ ν απνζαλψλ θαηέιηπελ 

 πηνχο θαη ηέθλα ηηλφο ή ηηλψλ ησλ απνζαλφλησλ πηψλ ηνπ θαη ζπγαηέξεο αγάκνπο, 

θιεξνλνκνχλ ηαχηα θαηά θπιήλ, αιιά αη ζπγαηέξεο εηζέξρνληαη θαη εηο ηα αθίλεηα, 

θαη αλ ν απνζαλψλ άθεζελ εγγφλνπο ή εγγφλαο εμ πηψλ θαη εθ κφλσλ ζπγαηέξσλ 

θιεξνλνκνχλ θαηά θπιήλ αδηαθξίησο, αιιά νη εμ άξξελεο εγγνλνί θαη εγγφλεο 

απνθιείνπλ ηνπο εθ ζχιεσο εγγφλνπο θαη εγγφλαο. Αλ ν απνζαλψλ θαηέιηπελ 

αδειθνχο ή παηέξα ή πάππνλ θιεξνλνκνχλ απηφλ επίζεο, απνθιεηνκέλσλ ησλ 

ζπιέσλ, απνθιεηνκέλσλ ησλ ζπιέσλ αλ αδειθαί κφλνλ, ηνλ θιεξνλνκνχλ αχηαη θ.η.ι. 

Χο πεξί ηνπ ηνηνχηνπ ελεηηθνχ λφκνπ, ε ηδηαηηέξα λνκνζεζία ηεο ελαληίαο νξίδεη πνηέ 

φκσο δελ επέθεξε ηνλ θαλφλα, απφηεξνη θαη απνκεκαθξηζκέλνη ζπγγελείο κέρξη 
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ζπγρσξήζεσο γάκνπ θαη δηφηη είλαη άξξελεο λα δχλαληαη λα απφθιείνπλ ηαο 

ζπγαηέξαο ηνπ απνζαλφληνο ή ηαο εγγφλαο απηνχ ή ηαο αδειθάο, θαη ζπγαηέξαο 

απηνχ, ε δε ελαληία αξρή θαη παξαδνρή απηή θαη ηνηνχηνπ θαλφλνο, παξαθσιχεη ηαο 

θνηλσλίαο θαη ζπγρίδεη ηαο ζρέζεηο ησλ ινγηθψλ φλησλ θαη απνθιείεη ην έκθπηνλ 

θπζηθφλ δίθαηνλ, ην νπνίνλ θχζεη ελππάξρεη εηο ηνλ άλζξσπνλ, είηε εηο πνιηηηθήλ 

θνηλσλίαλ δηνηθνχκελνλ είηε εηο απηήλ ηελ θπζηθήλ θαηάζηαζηλ δηαγφκελνλ. Δπεηδή 

ππφ ηνηαχηελ έπνςηλ ζεσξνχκελνλ ην ηεο αξξελνγνλίαο έζηκνλ, θαη απφ ηνηαχηεο 

λνκνζεζίαο παξαγφκελνλ, θαίλεηαη κέρξη ζήκεξνλ επηθξαηήζαλ θαη δηα δνζέλ εηο 

πνιιάο επαξρίαο θαη ηφπνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ,  πεξηνξηδφκελνλ κέρξηο εθείλνπ ηνπ 

βαζκνχ ηνπ λα απνθιείνπλ  νη άξξελεο αδειθνί ηεο παηξηθήο θαη κεηξηθήο θαη 

αδηαζέηνπ πεξηνπζίαο, ηαο ππάλδξνπο αδειθάο ησλ, λα ιακβάλνπλ νχηνη ηελ 

θξνληίδα λα λπκθεχζνπλ ηαο αγάκνπο, πξνηθίδνληεο απηάο αλαιφγσο ηεο παηξηθήο 

θαη κεηξηθήο πεξηνπζίαο ησλ εθ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, θαη ελίνηε ρνξεγνχληεο 

θαη απφ ηελ ηδίαλ ηνπο πεξηνπζίαλ θαη άιινηε πεξηζζνηέξαλ ηεο λνκίκνπ κεξίδνο ησλ, 

σο θαινί θαη πξνζθηιείο νηθνγελεηάξραη, θαη άιινηε θαηά ην νιηγψηεξνλ θαηά ηαο 

πεξηζηάζεηο, θαηά ηελ ησλ γνλέσλ πεξηνπζίαλ, θαη θαηά ηελ δηάθνξνλ δηάζεζηλ θαη 

ζρέζηλ ησλ ζπκθσλνχλησλ ηνλ γάκνλ, παξαθπιιάηηνληεο νη αδειθνί ζρεδφλ πάληνηε 

δη΄ εαπηνχο σο θέληξνλ ηελ παηξηθήλ εζηίαλ, ε δε ρήξα ηνπ ηεζλεθφηνο εκκέλνπζα 

εηο ηελ ρεξείαλ ηεο, έζσδε ην δηθαίσκα ηεο δηά βίνπ δηαηξνθήο θαη ελδπκαζίαο εθ ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ αλδξφο ηεο. Δπεηδή σο εηο ηα ινηπά κέξε ηεο Πεινπνλλήζνπ, νχησ  

θαη εηο ηελ Μάλελ ιαβφλ ηζρχλ ην έζηκνλ ηνχην, δηεζψζε απφ ηεο επνρήο ηεο 

εμψζεσο ησλ Δλεηψλ κέρξη ηνχδε, ην νπνίνλ ε αθφξεζηνο δχλακηο ηνπ ηζρπξνηέξνπ, 

θαηαζιηβνχζα ζπλήζσο ηελ αζζελήλ θσλήλ ηνπ αδπλάηνπ, θαη παξαβηάδνπζα, επί 

πξνζρήκαηη δηθαηψκαηνο, ηα ηεξά δηθαηψκαηά ησλ, σο εθ ηεο θχζεψο ησλ απηή θαη 

ηεο ηχρεο ησλ αζζελψλ νξθαλψλ θαη απξνζηαηεχησλ ζπγαηέξσλ, ζηεξνπκέλσλ 

παηξφο θαη αδειθψλ, θαηέζηεζε κέρξη θαηαρξήζεσο εηο ην λα πξνβάιινπλ σο 

δηθαίσκα πνιιάθηο, θαη πνιχ απνκεκαθξπζκέλνη ή θαηά θαληαζίαλ - σο επί ηνπ 

πξνθεηκέλνπ - άξξελεο ζπγγελείο, φηη έρνπλ δίθαηνλ λα ζθεηεξηζηνχλ ηελ πεξηνπζίαλ 

ελ γέλεη ησλ ηνηνχησλ αζιίσλ αηφκσλ θαη εθ ηεο ζθιεξάο ηχρεο ησλ εδηθεκέλσλ, 

αλαδερφκελνη ηζρπξηδφκελνη κφλνλ ηελ ππαλδξείαλ ηνπο θαηά ζέιεζηλ, θαηά ηελ 

ηδηαηηέξαλ δηάζεζίλ ηνπο, θαη θαηά ηαο ζρέζεηο ησλ παξαβηαδνκέλσλ, σο ηνχην 

απνδεηθλχεηαη ζαθέζηαηα θαη απφ απηνχο ηνπο εμεηαζζέληαο κάξηπξαο απνδείμεσο 

θαη αληαπνδείμεσο θαηαζέηνληαο, φηη άιινηε κελ νη παξνπζηαδφκελνη νχηνη 

πξνζηάηαη ησλ ζπιέσλ, έδηδνλ φιελ ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ απνζαλφληνο εηο ηνπο 
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γακβξνχο (θαη αχηαη εηζίλ αη κνλαρνθιεξνλφκηζαη) άιινηε έδηδνλ ην πιείζηνλ, ην 

ήκηζπ θαη ην έιαηηνλ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο, θαη άιινηε δελ έδηδνλ  ηίπνηε, εληεχζελ 

δε ζπλάγεηαη φηη αλ νη πξνζηάηαη εζζάλνλην ην θαζήθνλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ 

θσλήλ ηεο ζπλεηδήζεσο  θαη ν παξνπζηαδφκελνο λπκθίνο ήηνλ επί ηνζνχηνλ δπλαηφο, 

ψζηε ε ηζρχο ηνπ λα εζπγθξίλεην ή ππεξίζρπε ηεο ελαληίαο απειάκβαλνλ αη 

ζπγαηέξεο ηα θπζηθά δηθαηψκαηά ησλ θαη δελ εδχλαλην ή δελ ήζεινλ νη πξνζηάηαη λα 

σθειεζνχλ εμ αδηθήκαηνο, αλ πάιη νη πξνζηάηαη ήζαλ νιηγψηεξνλ άδηθνη θαη θαηά ηη 

ηζρπξφηεξνη ηνπ λπκθίνπ, ηφηε επεθχιαηηνλ δη΄ εαπηνχο φζα ήζεινλ θαη  εδχλαλην, 

θαη απέδηδνλ ηα ινηπά εηο ηνλ λφκηκνλ ηδηνθηήηελ, αλ δε ηειεπηαίνλ  ήζαλ εληειψο 

άδηθνη θαη ν λπκθίνο σκνίαδε θαηά ηελ ηζρχλ κε ηαο ππαλδξεπκέλαο θφξαο, 

εζθεηεξίδνλην φια  θαη πνιιάθηο ππνρξέσλαλ θαη ηνλ λπκθίνλ λα θαηαβάιιε θαη απφ 

ηα ίδηά ηνπ αλ είρελ, θαη απηφο είρε ηελ ηηκήλ θαη ην θαχρεκά ηνπ λα πξνζθαιεζζή εηο 

ηελ θπιήλ ηνπο δηά λα πξνζηαηεχεηαη εηο ηαο επηδξνκάο ησλ ερζξψλ ηνπ, ή λα 

εθδηθείηαη ηνχηνπο θαη λα δχλαηαη λα παξαβηάδε άιινπο. Καη εληεχζελ πεγάδεη ην κε 

νκνηφκνξθνλ ηνπ λνκηδνκέλνπ εζίκνπ ηνχηνπ, ε αλσκαιία απηνχ θαη ε κε ελέξγεηά 

ηνπ θαη΄ίζνλ βαζκφλ θαη ηάμηλ εηο φιαο ηαο νκνεηδείο πεξηζηάζεηο. Δπεηδή ηνχησλ 

νχησο ερφλησλ επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ην αληηπνηνχκελνλ έζηκνλ παξά ησλ ελαγνκέλσλ, 

θαη ε αμίσζηο απηψλ ηνπ λα απνθιείζνπλ ηεο παηξηθήο ή ηεο ηνπ απνζαλφληνο 

αδειθνχ ηνπο πεξηνπζίαο ηελ ελάγνπζαλ επί ησ ιφγσ φηη είλαη άξξελεο ζπγγελείο (θαη 

επί ηνηνχηνλ κάιηζηα απνκεκαθξπζκέλνη) ησλ απνζαλφλησλ, φρη κφλνλ δελ έιαβε 

πνηέ χπαξμηλ σο έζηκνλ αιιά δελ εδχλαην λα ιάβε ηνηαχηελ θαη΄ νξζφλ ιφγνλ θαη 

θαηά θπζηθφλ δίθαηνλ, θαη απηήο ηεο θπζηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ αλζξψπνπ, ε δε 

δηθαηνζχλε ε νξζή θξίζηο, θαη ε θπζηθή επηείθεηα δελ δχλαηαη πνηέ λα παξαδερζή σο 

έζηκνλ φηη ε ηζρχο ηνπ ηζρπξνχ ήξπαμε ή αξπάδεη δηά ρεηξψλ αδίθσλ απφ αδπλάησλ 

ρείξαο, δηφηη δψλησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Μάλεο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο Οζσκαληθήο 

θαηαδπλαζηείαο εηο ηελ θπζηθήλ ζρεδφλ θαηάζηαζηλ ηνπ αλζξψπνπ, ε θαθή δηάζεζηο 

ηνπ θαθνχ, ε δχλακηο ηνπ ηζρπξνχ θ.η.ι. επνιιαπιαζίαζαλ ηαο αξπαγάο θαη ηα 

αδηθήκαηα θαη ηαο θαηέζηεζαλ ζρεδφλ ζπλερείο, εθηφο αλ λνκηζζή σο έζηκνλ, θαζ΄ ν 

επί ην πνιχ γηλφκελνλ θαη επαλαιακβαλφκελνλ θαη φηαλ νη ηνηνχηνη  ηζρπξνί θαη 

έλνπινη ζπλειάκβαλνλ άνπινπο θαη αδπλάηνπο, θαη δηά ηελ ιχηξσζηλ απηψλ 

ειάκβαλνλ ακνηβάο, ζπλεθψλνπλ ηνηαχηαο, θαη απήηνπλ σο δίθαηά ηνπο απηάο αιιά 

ηαο ηνηαχηαο αμηψζεηο θαη άιιαο νκνίαο θαζ΄ ν αληηβαίλνπζαη, θαη εηο απηά ηα 

αμηψκαηα ηνπ αλειεήηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ Honeste vivere alterum non laedere suum 

cuique tribuere. 
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Δηο απηήλ ηελ θπζηθήλ θαηάζηαζηλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ ζεκλνπξέπεηαλ, δελ 

δχλαηαη πνηέ λα ππνθέξε θαη λα αλερζή νπδεκία θνηλσληθή θαηάζηαζηο, θαη απηφο ν 

νξζφο ιφγνο σο ζνθνί λνκνζέηεο ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ παληνδαπψο δηά λφκνλ 

εζέζπηζαλ δη΄VII 53 quas zit eng. Conjuetudinis ujus que lengevi non auetevites est 

vevum non άξζξν ηεο momento vet vinset atit le gern. Δπεηδή θαη αλ ππνηεζνχλ ηα 

εηξεκέλα σο έζηκα, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ απνζαλφληνο ηνπ παηξφο ηεο ελαγνχζεο 

έκεηλε θαηά ην έζηκνλ ηνχην λφκηκνο θιεξνλφκνο απηνχ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ εζίκνπ 

ν αδειθφο ηεο ελαγνχζεο Μηραήι Κνκελφο, ηνλ νπνίνλ εθιεξνλφκεζελ ε ελάγνπζα 

αδειθή ηνπ απνζαλφληα νιίγνπο ρξφλνπο πξηλ ηεο Δπαλαζηάζεσο θαηά ηελ 

ζπλνκνινγίαλ ησλ δηθαδνκέλσλ, κήηε είλαη αιεζέο φηη νη ελαγφκελνη είλαη πξψηνη 

εμάδειθνη ηεο ελαγνχζεο, δηφηη ν παηήξ απηήο απνζαλψλ δελ θαηέιηπελ άιια ηέθλα 

κήηε εγγνλνχο ή αδειθνχο, θαη θαηά ζπλέπεηαλ αχηε σο εθ πιαγίνπ πιεζηεζηάηε 

ζπγγελήο εθιεξνλφκεζε ηνλ αδειθφλ ηεο απνδηψθνπζα ηνπο απνκεκαθξπζκέλνπο . 

 Δπεηδή νη εθ πεξηζζνχ θαη αλ ππνηεζή ην έζηκνλ ηνχην φηη έιαβελ χπαξμηλ θαηά ηνπο 

φξνπο ησλ αμηψζεσλ ησλ ελαγνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηαλ ηζρχεη θαη άρξη ηνχδε θαηά 

ην απφ 23 Φεβξνπαξίνπ 1835 Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αιιά ν λφκνο νχηνο ηνηαχηα έζηκα, 

νπνία πνιπρξφληνο θαη αδηάθνπνο ζπλήζεηα θαζηέξσζελ επί ηνπ πξνθεηκέλνπ 

παληάπαζηλ δελ απέδεημαλ νη ελάγνληεο ηελ χπαξμηλ ηνηνχησλ εζίκσλ, απελαληίαο 

κάιηζηα εθ ησλ ηδίσλ θαηαζέζεψλ ησλ ηεο απνδείμεσο καξηχξσλ, απνδεηθλχεηαη φηη 

ππήξμαλ πεξηπηψζεηο θαζ΄ αο κφλαη σο θιεξνλφκνη αη ζπγαηέξεο ησλ απνζαλφλησλ 

θιεξνλφκεζαλ σο κνλαρνθιεξνλφκηζαη άπαζαλ ηελ πεξηνπζίαλ ησλ αληφλησλ. 

Δπεηδή πεξί νηθίαο ήδε δελ γίλεηαη ιφγνο θαη ην δίθαηνλ δελ δχλαηαη λα ππεξβή ηαο 

ζπδεηήζεηο ησλ κεξψλ. Δπεηδή νη θαξπνί νθείινληαη αθ΄ ήο εδεηήζε θαη 

δηεκαξηπξήζε ε ελάγνπζα πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο ήηνη απφ ηαο 22 Μαΐνπ 1829 φηε 

εδηακαξηπξήζε ελψπηνλ ηεο Γεκνγεξνληίαο πεξί απηνχ εγγξάθσο θαηά ην ηεο απηήο 

εκεξνκελίαο αληίγξαθνλ ηεο αλαθνξάο ηεο κεηά πξνεγεζείζαλ απφθαζηλ ηεο 

Γεκνγεξνληίαο ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 1829 απνθαζίδεη παξαδερφκελνλ ηαο πξνηάζεηο ηεο 

ελαγνχζεο Μαξίαο Κνκελίηδαο θεξχηηεη εμαηξεηένπο ηνπο Μηραήι Μπάδνλ, ζπγγελή 

ησλ ελαγνκέλσλ, Μαπξνπεηδή Σδηιηθάθνπ, Γεκεηξίνπ Λεθάθνπ, Γεσξγίνπ 

Γεκεηξάθνπ θαη Θενδψξνπ Μηλαθάθνλ σο έρνληαο βεβαίσο ζπκθέξνλ απφ ηελ 

έθβαζηλ ηεο δίθεο θαη θαηά ζπλέπεηαλ δελ ιακβάλεη ππ΄φςηλ ηαο θαηαζέζεηο ησλ. 

Απνξξίπηεη φιαο ηαο ινηπάο πξνηάζεηο θαη ελζηάζεηο ησλ ελαγνκέλσλ θαη 

θαηαδηθάδεη ηνχηνπο λα απνδψζνπλ εηο ηελ ελάγνπζαλ Μαξίαλ Κνκελίηδαλ ηα 

πεξηιακβαλφκελα θηήκαηά ηεο θαη ηα θηήκαηα εηο ηελ αγσγήλ ηεο: 1)εηο ζέζηλ 
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Μαξάθνβαλ εθηάζεσο ελφο θνπβειίνπ 2) εηο Άγηνλ Ησάλλελ δχν θνπβειίσλ 3) εηο 

Αιεπξάδηθνλ ελφο θνπβειίνπ 4) εηο Καβαιπζηήλ δχν ινχξεο κηαο θαβάζνο θαη 

άλσζελ απηήο εηέξαο ινχξαο ελφο θνπβειίνπ 5) αγξφο εηο ηελ απηήλ ζέζηλ κε άισλα 

(επηιεγφκελνο αιψλη) ελφο θνπβειίνπ 6) εηο ηελ απηήλ ζέζηλ αγξφο ελφο ζπλνηθίνπ 7) 

εηο ζέζηλ Αγξηνζπθηάλ ελφο θνπβειίνπ 8) εηο Καβαιχζηελ κηαο γαβάζαο 9) εηο ηελ 

απηήλ ζέζηλ ελφο θνπβειίνπ. Καη ηνπο θαξπνχο ησλ θηεκάησλ ηνχησλ απφ ηεο 29 

Μαξηίνπ 1829 εθηηκνπκέλεο δηά πξαγκαηνγλσκφλσλ. Δπηβάιιεη εηο ηνπο 

ελαγνκέλνπο φια ηα έμνδα ελ γέλεη ηεο ζεκάλζεσο θαη ηα πξνο ηελ αληίδηθφλ ησλ 

Μαξίαλ Κνκελίηδαλ ζπληζηάκελα εηο δξαρκάο 210. Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ 

πάξηε ηελ 12
ελ

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1843 έηνπο. [αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ησλ 

δηθαζηψλ] 

 

 

Α/Α 
ΠΔΡΙΠΣΩ
Η (ΠΗΓΗ) 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 
ΑΠΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

1.  Π.Α. 78/1841 Άγηνο Νηθφιανο 

Βνηψλ 

«Πξν ηνπ 1816» Κχζεξα 

2.  Π.Α. 6/1847 Αλψγεηα 1808 Εάθπλζνο 

 3.  Π.Α.155/1836 Βνξδψληα «Πξν ηεο 

επαλαζηάζεσο» 

Ηζάθε 

4.  Π.Α. 92/1847 Γεξάθη - πέηζεο 

5.  Π.Α. 64/1842 Κππαξίζζη 1814 Όδξα 

6.  Π.Α. 44/1846 Λάρη «Πξν ηεο 

επαλαζηάζεσο» 

Υίνο 

7.  Π.Α. 79/1845 Λπξά 

Μνλεκβαζίαο 

- Κξήηε 

8.  Π.Α. 41/1843 Μνιάνη - Όδξα 

9.  Π.Α. 30/1844 Ρεηρέα 1814 πέηζεο 

10.  Π.Α. 43/1846 νρά - Κχζεξα 

11.  Π.Α. 22/1842 Υξχζαθα «Πξν ηνπ 1815» Όδξα 

12.  Π.Α. 65/1843,   

Π.Α. 75/1843 

Υξχζαθα «Δπί 

ηνπξθνθξαηίαο» 

Όδξα -  κχξλε 

13.  Π.Α. 99/1846 Υξχζαθα - Όδξα 

14.  Π.Α. 46/1837 Υξχζαθα «Πξν ηνπ 1813» Όδξα 
 

Πίλαθαο 1-Φπγέο πξνο λεζησηηθέο πεξηνρέο, 1770-1820 
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Α/Α 
ΠΔΡΙΠΣΩ
Η (ΠΗΓΗ) 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 
ΑΠΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

1.  Π.Α. 

212/1840 
Αιηνκπξά 

«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Αλαβξπηή 

2.  Π.Α. 

137/1841 
Αλψγεηα 1810 «Δπαξρία Αλδξνχζεο» 

3.  Π.Α. 

196/1845 
Παξφξη 

«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Αλδξνχβηζηα 

4.  Π.Α. 98/1842 Μεγάιε Βξχζε 1800 «Παιαηαί Πάηξαη» 

5.  Π.Α. 68/1843 νρά 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Σξίπνιε - Ναχπιην 

6.  Π.Α. 85/1846 ειιαζία 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Αξθαζάδεο 

7.  Π.Α. 

194/1842 
θηθηάληθα 1803 

Άγηνο Ησάλλεο 

[πάξηεο] 

 

8.  Π.Α. 

198/1842 
Κνπκνπζηά 

«Δπί 

ηνπξθνθξαηίαο» 
Ναχπιην 

9.  Π.Α. 

240/1845 
Γνξάλνη «πξν πνιψλ εηψλ» Γεσξγίηζη 

10.  Π.Α. 

267/1842 

Άγηνο Ησάλλεο 

(πάξηεο) 
Πξν ηνπ 1800 Γχζεην  

11.  Π.Α. 

136/1847 
Παιαηνπαλαγηά 1804 Γχζεην 

12.  Π.Α. 

155/1843 
Μπζηξάο Πεξ. 1810 Γχζεην 

 

Πίλαθαο 2-Φπγέο πξνο ηόπνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ, 1770-1820 

 

Α/Α 
ΠΔΡΙΠΣΩ

Η (ΠΗΓΗ) 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΑΠΟ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

1.  Π.Α. 16/1843 Βνξδψληα πξν ηνπ 1812 Πέξγακνο 

2.  Π.Α.  44/1843 Κφθθηλα Λνπξηά 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
«Αζία» 

3.  Π.Α. 30/1844 Κξεκαζηή 1814 «Αζία» 
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4.  Π.Α. 

113/1836 
Μεγάιε Βξχζε 1806 «Αζία» 

5.  Π.Α. 

122/1841 
Μειέα 1816 «Αλαηνιή» 

6.  Π.Α. 72/1843 εξβέηθα 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
«Αζία» 

7.  Π.Α. 43/1837 Γεξάθη 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
«Αζία» 

8.  Π.Α. 13/1844 Λνγθαλίθνο Πξν ηνπ 1790 Κσλζηαληηλνχπνιε 

9.  Π.Α. 62/1843 Μπζηξάο 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Ρσζία 

10.  Π.Α. 

195/1847 
Γεξάθη 

«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Ρσζία 

11.  Π.Α. 

148/1840 
Λεσλίδην 

«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
«Δθηφο Διιάδνο» 

12.  Π.Α. 40/1836 Μπζηξάο 
«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Οδεζζφο 

13.  Π.Α. 

148/1846 
Μπζηξάο 

«πξν ηεο 

Δπαλαζηάζεσο» 
Σνχλεδη 

14.  Π.Α. 

160/1846 

Πξαζηφο - 

Λεσλίδην 
1818 «Αζία» 

15.  Π. Α. 42/1838 
Πξαζηφο - 

Λεσλίδην 
πξν ηνπ 1814 Κσλζηαληηλνχπνιε 

16.  Π.Α. 

252/1842 

Πξαζηφο – 

Λεσλίδην 
πξν ηνπ 1815 Κσλζηαληηλνχπνιε 

 

Πίλαθαο 3-Φπγέο  πξνο «εθηόο Διιάδνο» ηόπνπο, 1770-1820 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηε ρξνληθή πεξίνδν 1770 – 1830, κε έκθαζε ζε 

δπν ζεκαηηθέο πεξηνρέο: α) ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη β) ζε εθθξάζεηο 

δηθαίνπ επί πεξηνπζηαθψλ αδηθεκάησλ. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ αδεκνζίεπην 

αξρεηαθφ πιηθφ, ηηο πξψηεο (1835-1850) πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

πάξηεο, φπνπ εκπεξηέρνληαη «αθεγήζεηο» δηθαζηψλ θαη θπξίσο δηαδίθσλ, πνπ 

πξνζέξρνληαη κελ ζην δηθαζηήξην κεηά ην 1835, θέξνπλ, φκσο, ππνζέζεηο πνπ 

αλάγνληαη ρξνληθά θαη ζηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν. Μέζα απφ απηέο ηηο 

«αλαγσγέο» παξαθνινπζνχληαη ηα δεηήκαηα πεξηνπζηψλ θαη δηθαίνπ ζηε Λαθσλία – 

απφ φπνπ θαη νη αθεγεηέο- ελψ αλαδεηθλχνληαη θαη νη ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


