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                                        ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ 

Ηεξά Μεηξφπνιε εξβίσλ θαη Κνδάλεο θαηά ην 19ν αηψλα, δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαζήθεο πνπ ζπληάρζεθαλ  θαη ηα δηαδχγηα πνπ 

εθδφζεθαλ ηελ επίκαρε πεξίνδν, ελψ φζνλ αθνξά ζηε βηβιηνγξαθία αλαδεηήζεθε 

ζηα Γεληθά Αξρεία Σνπ Κξάηνπο ( Παξάξηεκα Κνδάλεο), κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα 

πνπ παξαρσξήζεθε, ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

ΠΑΜΑΚ. 

   

   Δμεηάδνληαη ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο εθθιεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο, νη λφκνη θαη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εθθιεζηαζηηθή δηθαηνζχλε, ν 

ηξφπνο θαη νη θαλφλεο ζχληαμεο ησλ δηαζεθψλ, θαζψο θαη ε θνηλσληθή ηάμε ησλ 

δηαζεηψλ θαη ησλ δηαδεπγκέλσλ δεπγαξηψλ, νη αηηίεο, νη νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο ηνπο 

ζπλέπεηεο  φπσο επίζεο θαη ην πψο αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ιχζεο ηνπ γάκνπ απφ 

ηελ εθθιεζία. 

   

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηζηνξία ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ εθθιεζία θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο, μεθηλά ήδε απφ ηελ ίδξπζή ηεο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ επηζηνιή ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο, φπνπ ηνπο θαιεί λα 

επηιχνπλ ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, απεπζπλφκελνη ζηελ θξίζε ησλ Δπηζθφπσλ ηνπο. 

  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δησγκψλ, νη δηαθνξέο ησλ Υξηζηηαλψλ, επηιπφηαλ απφ ηνπο 

Δπηζθφπνπο, φκσο, απφ ηελ επνρή ηνπ Μέγα Κσλζηαληίλνπ θαη έπεηηα, φηαλ θαη 

αλαγλσξίζηεθε θαη επίζεκα ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, νη Δπίζθνπνη απέθηεζαλ 

δηθαζηηθέο δηθαηνδνζίεο. Μάιηζηα ε δηθαζηηθή εμνπζία πνπ απέθηεζαλ νη Δπίζθνπνη 

ήηαλ ηέηνηα, ψζηε νη ππνζέζεηο ησλ Υξηζηηαλψλ λα δηθάδνληαη απφ ηα εθθιεζηαζηηθά 

δηθαζηήξηα, κε ηηο απνθάζεηο ηνπο λα ζεσξνχληαη εθηειέζηκεο αθφκα θαη απφ ηηο 

πνιηηεηαθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο ηεο επνρήο. 

 Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, κπνξνχζαλ λα επηιχνπλ 

θαη δεκφζηεο ππνζέζεηο, ελψ απφ ην 408 κ.Υ., νη δηθαζηηθέο αξρέο ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
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επηζθνπηθψλ θαλφλσλ, ελψ ε εθθιεζηαζηηθή δηθαηνζχλε απέθηεζε ηζρχ, θπξίσο επη 

Ηνπζηηληαλνχ. 

 Με ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο, ε δηθαηνζχλε έγηλε 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δθθιεζίαο, θάηη πνπ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Πφιεο, θαζψο ην θξάηνο αδπλαηνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηθαλέο 

δηθαζηηθέο αξρέο. 

 Έηζη, ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα, θξάηνο θαη εθθιεζία, εθηεινχζαλ απφ  θνηλνχ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ελψ θαηά ηα ρξφληα ηνπ Αλδξφληθνπ ηνπ Μηθξφηεξνπ, 

έγηλε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ θξαηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δχν δηθαζηήξηα, απνηεινχκελα απφ 4 

κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έπξεπε λα είλαη ν εθάζηνηε Δπίζθνπνο. 

 Οη δηθαζηέο 1νπ βαζκνχ νλνκαδφηαλ << θαζνιηθνί θξηηαί>>, θαη εθείλνη 2νπ βαζκνχ 

<< θαζνιηθνί θξηηαί ησλ Ρσκαίσλ>>, ζηε δηθαζηηθή δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ 

βξηζθφηαλ φιεο νη ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εμνπζίεο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δχλακεο πνπ είρε απνθηήζεη ε εθθιεζία θαη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηνπ Παηξηάξρε έλαληη ηνπ Βαζηιηά, απνηειεί ε δηακάρε πνπ μέζπαζε 

αλάκεζα ζηνλ Μέγα Αλδξφληθν, θαη ηνλ Αλδξφληθν ην Μηθξφηεξν, θαζψο κεηά ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο απφθαζεο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ δηθαζηεξίνπ, απφ ηνλ Αλδξφληθν ην 

Μέγα, ν Παηξηάξρεο ηνλ επηηίκεζε ιέγνληαο πσο << ην δηθαζηήξην ελεξγεί ειέσ 

Θενχ>>. 

  Ζ ηζρχ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο ηεο εθθιεζία επεθηάζεθε θαη επη Καηαθνπδελνχ, 

φηαλ φξηδε φηη << ε δηθαζηηθή εμνπζία είλαη δνζκέλε ζηνλ Παηξηάξρε απφ ην Θεφ, 

ελψ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φιεο νη ππνζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ππφθεηλην ζηνλ 

έιεγρν ηεο εθθιεζίαο. 

  Ζ δχλακε πνπ απέθηεζε ε εθθιεζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο, απνδεηθλχεηαη θαη 

απφ ην γεγνλφο φηη, αλάκεζα ζηηο δηθαηνδνηηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο ήηαλ θαη ε 

δπλαηφηεηα αθχξσζεο απνθάζεσλ ηνπ  απηνθξαηνξηθνχ δηθαζηεξίνπ, 

απνθαζίδνληαο ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, βάζεη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ. 

 Οη εθθιεζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο εθθιεζίαο, δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά ηελ 

θαηάθηεζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, θαζψο ν Μνράκελη ν Πνξζεηήο, 

θαηέζηεζε ζαθέο ζηνλ Παηξηάξρε Γελάδην <<φηη ζα δηαηεξνχζε φια ηα πξνλφκηα 

πνπ θαηείρε θαη πξηλ ηελ Άισζε. 
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 ηα 1662 ε εθθιεζηαζηηθή δηθαηνδνζία, πεξηνξηδφηαλ ζε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ θπξίσο  ηε θνξνινγία ησλ Υξηζηηαλψλ, σζηφζν ν Παηξηάξρεο επέθηεηλε 

ηε δηθαηνδνζία ηεο εθθιεζίαο, αθφκε θαη ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ Οζσκαλψλ 

θαη Υξηζηηαλψλ, φηαλ Οζσκαλνί θαηέζεηαλ αγσγέο ελαληίνλ Υξηζηηαλψλ, ελψπηνλ 

ηνπ Παηξηάξρε. 

  Καηά ζπλέπεηα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα επί ακνπήι, απνθξπζηαιιψζεθαλ 

νη δηθαηνδνζίεο ηεο εθθιεζίαο ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ Υξηζηηαλψλ, θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν, ελψ φζνλ αθνξά ζηηο εκπνξηθέο δηαθνξέο, 

επηιπφηαλ απφ έλα κεηθηφ δηθαζηήξην. 

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ζε φιε ηε Βαιθαληθή, ε δηθαηνζχλε βξηζθφηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηα ρέξηα ηεο εθθιεζίαο, απνλεκφκελε κε βάζε ην Βπδαληηλφ Γίθαην, 

κε θχξηα φξγαλα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ζε Α΄ βαζκφ ηα Μεηξνπνιηηηθά θαη 

Δπηζθνπηθά Γηθαζηήξηα, θαη ζε Β΄ βαζκφ ε Ηεξά  χλνδνο ππφ ηνλ Παηξηάξρε.
1
 

 Γεληθφηεξα, κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην Μσάκεζ ηνλ Πνξζεηή 

θαη, ιφγσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε, ε Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη δε 

ν Παηξηάξρεο, δηαηήξεζαλ θαη επαχμεζαλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαηείραλ θαη πξηλ 

ηελ άισζε ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. 

 πγθεθξηκέλα, κε ηελ έθδνζε εηδηθψλ «Βεξάηησλ»
2, 

ν Παηξηάξρεο νξηδφηαλ αξρεγφο 

φισλ ησλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ, δηνηθψληαο νπζηαζηηθά έλα μερσξηζηφ έζλνο κέζα 

ζην θξάηνο. 

                                                           
1
 Παληαδφπνπινο Ν. Church And Law In the Balkan PeninsulaDuring the Ottoman Rule. Ηλζηηηνχην 

Βαιθαληθψλ Μειεηψλ, Θεζζαινλίθε 1967, ζ.ζ. 35- 55 

2
 Σν ιεγφκελν επίζεκα ζηελ ειιεληθή "βεράτιον", ή απινχζηεξα βεξάηην, ή θαη βεξάηη εθ ηεο ηνπξθν-

πεξζηθήο "βεξάη" ήηαλ έλα επίζεκν δεκφζην έγγξαθν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κε ην νπνίν 

αλαγλσξηδφηαλ ή επηθπξσλφηαλ πςειφβαζκε δηνηθεηηθή ζέζε θαζψο θαη ηα πξνλφκηα πνπ 

απνδίδνληαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Αξρηθά ην βεξάηην είρε ραξαθηήξα αμηφγξαθνπ πνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζην δηάβα ησλ αηψλσλ έιαβε 

ηειηθά ραξαθηήξα επηθχξσζεο θαη αθφκε είδνο ζχγρξνλνπ δηαπηζηεπηεξίνπ ζηνλ ρνξεγνχκελν, ή ηνλ 

θαηέρνληα ηνχην. Σν βεξάηην εθδηδφηαλ θαη' εθαξκνγή εηδηθνχ δηαηάγκαηνο (θηξκάλη) κε εθηειεζηηθφ 

ραξαθηήξα, είηε απφ ηνλ νπιηάλν, είηε ζπλεζέζηεξα απφ ηνλ Μέγα Βεδίξε, θέξνληαο αληίζηνηρα 

ππνγξαθή ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ σο επηθεθαιίδα, φπσο θαη ην θηξκάλη. 

Σα βεξάηηα εθδίδνληαλ θπξίσο ζε Παηξηάξρεο, σο επηθχξσζε εθινγήο θαη αλαγλψξηζεο πξνλνκίσλ, 

ζε Δπηζθφπνπο θαη επηζθνπέο, νκνίσο ζε αλαγλψξηζε απηψλ θαζψο θαη ζε ηεξέο κνλέο, ζε αλαγλψξηζε 

πξνλνκίσλ θαη ησλ ππαγνκέλσλ ζ' απηά εθηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ, λήζσλ, λεζίδσλ, ιηκλψλ θ.ιπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
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 Έηζη, ηα Δθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα δίθαδαλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα 

Αζηηθνχ, αιιά θαη Οηθνγελεηαθνχ θαη Κιεξνλνκηθνχ Γηθαίνπ, δηαηεξψληαο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Δμαβίβινπ ηνπ Αξκελφπνπινπ. 

 ηα πιαίζηα απηά, νη Οξζφδνμνη θαηέθεπγαλ ζηα Οξζφδνμα Δθθιεζηαζηηθά 

Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ 

παξάδνζε πεξηνπζίαο ζηνπο θαηαθηεηέο, αθεηέξνπ γηα λα απνθχγνπλ θαη ηνλ 

αθνξηζκφ ή θαη ην αλάζεκα απφ ηελ Δθθιεζία.
3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                      
 
3
 Ληφιηνο Γξεγφξηνο. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία- Δθθιεζία θαη Γίθαην ζηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα 

θαηά ηνλ Gustav Geib. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζ.ζ. 16 -30 
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Ζ ηζηνξία ησλ λνκνθαλφλσλ ηεο εθθιεζίαο, μεθίλεζε ηδηαίηεξα θαηά ηελ Ηνπζηηληάλεηα πεξίνδν θαη 

κεηά απφ απηήλ. 

 Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο εθθιεζίαο, 

έγηλε θαηά ηνλ 6ν αηψλα, θπξίσο ιφγσ ηνπ πνιπάξηζκνπ δηάζπαξησλ θαλφλσλ  πνπ 

δπζρέξαλαλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο. 

  Σν πξψην έξγν πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή ησλ θαλφλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Ησάλλε ρνιαζηηθφ, θέξνληαο ηνλ ηίηιν << πλαγσγή Καλφλσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Δηο 

Δλ Σίηινπο Γηεξεκέλε>>, πεξηιακβάλνληαο νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηνπ <<corpus 

canonum>>. 

 Καηά ην 550 πεξίπνπ, ν Ησάλλεο ρνιαζηηθφο, ζεσξψληαο φηη νη πξνεγνχκελεο  φηη 

νη πξνεγνχκελεο ζπιινγέο δελ θάιππηαλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαίνπ, θαη θαζψο δελ είραλ ζπληαρζεί μερσξηζηεί λφκνη αλά 

δήηεκα, θαηάξηηζε λέα ζπιινγή. 

 Ζ ζπιινγή ηνπ ρνιαζηηθνχ πεξηειάκβαλε 50 ηίηινπο θαη ζπληάρζεθε βάζεη ησλ 

θαλφλσλ φισλ ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ θαη ησλ Σνπηθψλ ηεο Αλαηνιήο, ελψ νη 

θαλφλεο αλαθέξνληαη κε ην φλνκά ηνπο, θαηά χλνδν ή Οκάδα, απηνχζηα. 

 Καηά ηνλ 6ν αηψλα, θαηαξηίζηεθε, απφ ηνλ ηέθαλν ηνλ Δθέζην, θαη ηξίηε ζπιινγή 

κε ηελ νλνκαζία << χληαγκα Καλφλσλ ζε 14 Σίηινπο>>, θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε 

ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, ζε ζρέζε κε ην έξγν ηνπ Ησάλλε ρνιαζηηθνχ, κε 

ζεκαληηθφηεξε ηε κεηάθξαζε ησλ Καλφλσλ ηεο Καξρεδφλαο, ζηελ Διιεληθή, ελψ 

ρσξηδφηαλ ζε 14 ηίηινπο θαη, θάζε ηίηινο ζε θεθάιαηα. 

 Αξγφηεξα ζπληαρζήθαλ θαη άιιεο ζπιινγέο, φπσο ε << Collectio  XXV 

Capitulorum>>, ρσξηζκέλε ζε 25 θεθάιαηα, ηα 21 απφ ηα νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηνλ 

Ηνπζηηληάλεην Κψδηθα θαη ηα ππφινηπα απφ κεηαγελέζηεξνπο Κψδηθεο, ηηο << 

Νεαξέο>>. 

 Ζ <<Collectio XXXVII Capitulorum>>, πνπ απνηειεί έξγν ηνπ Ησάλλε 

ρνιαζηηθνχ, πεξηιακβάλνληαο δηάθνξεο εθθιεζηαζηηθέο δηαηάμεηο πνιηηεηαθήο 

πξνέιεπζεο θαη ρσξηδφηαλ ζε 87 θεθάιαηα. 
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 Αθφκε κία ζπιινγή πνπ ζπληάρζεθε ήηαλ ε << Collectio Triparta>>, σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ << πληάγκαηνο ησλ Καλφλσλ>>, πεξηέρνληαο θείκελα πνπ 

αθνξνχζαλ ζε θαλφλεο ηνπ έλλνκνπ βίνπ ηεο εθθιεζίαο, θαη, απνηειείηαη απφ 3 κέξε. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηηο ππφινηπεο, αθνξά ζην φηη 

απνηειείηαη απφ  επηηνκέο ηνπ ζπληάθηε, κε ηηο νπνίεο πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη ην 

πνιηηεηαθφ δίθαην πνπ ξχζκηδε εθθιεζηαζηηθέο ζρέζεηο. 

 Ζ << Collectio Ambvosiana>>, απνηειεί νπζηαζηηθά ηηο << Ηνπζηηληάλεηεο 

Νεαξέο>>, ζηελ νπνία ππεξίζρπζε ν εθθιεζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ Καλφλσλ. 

  Σν κεγαιχηεξν έξγν πνπ ζπληάρζεθε, ήηαλ ν << Ννκνθάλνλαο>>, ρσξηζκέλνο ζε 

50 ηίηινπο, θαη αθνξνχζε έλα ζπλδπαζκφ εθθιεζηαζηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ θαλφλσλ, 

βαζηζκέλνο ζην έξγν ηνπ Ησάλλε ρνιαζηηθνχ, ζπληαζζφκελνο ζε 3 θάζεηο, ελψ ε 

ρξήζε ηνπ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 12ν αηψλα. 

 Ο <<Ννκνθάλνλαο ζε 14 Σίηινπο>>, ππήξμε απνηέιεζκα ελζσκάησζεο, κέζα ζην 

<< χληαγκα ζε 14 Σίηινπο>>, εθθιεζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ηνπζηηληάλεηνπ 

Κψδηθα, θαζψο θαη ησλ Νεαξψλ απηνχ, θαη νινθιεξψζεθε ην 641 επί Ζξάθιεηνπ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ ζπληάθηεο ηεο εηθάδεηαη ν Παηξηάξρεο Φψηηνο. 

  Κάζε ηίηινο ρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα, βάζεη φισλ ησλ Ηεξψλ Καλφλσλ ( 

Οηθνπκεληθψλ, Σνπηθψλ, Απνζηνιηθψλ, Παηεξηθψλ), ελψ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

ν Καλφλαο ηξνπνπνηήζεθε, ψζηε λα ελζσκαηψζεη λέεο δηαηάμεηο. 

 Σέινο, έλα αθφκε έξγν πνπ ζπληάρζεθε ηελ επίκαρε πεξίνδν, αθνξνχζε ζηνπο 

<<Καλφλεο Σσλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ>>, σο απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ 

πλνδηθψλ Καλφλσλ, φπσο απνθαζίζηεθε ζηε ιεγφκελε << χλνδν Δλ Σξνχισ>>, 

ην 691 ππφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ ην Β΄, πεξηιακβάλνληαο 102 Καλφλεο, κε ηνπο νπνίνπο 

ξπζκηδφηαλ θάζε πηπρή ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ βίνπ.
4
 

 

 

 

 

                                                           
4
 πχξνο Σξσηάλνο. Οη πεγέο ηνπ Βπδαληηλνύ Γηθαίνπ. Δθδφζεηο άθνπιαο,  1999 ς.ς. 131-156 
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  Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, θαηαθηήζεθε θαη επνηθίζηεθε αξρηθά, απφ έλα 

ηνπξθηθφ θχιν, ηνπο Γηνπξνχθνπο ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα, ελψ ν επνηθηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο 

γεληθφηεξα, ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 15ν αηψλα. 

  Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ, αλάγθαζε πνιινχο θαηνίθνπο ησλ 

θαηαθηεκέλσλ πεξηνρψλ, λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο, θαηαθεχγνληαο ζηα 

νξεηλά, κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ Γπηηθνκαθεδφλσλ, λα κεηαλαζηεχνπλ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, φπνπ θαη αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην, αλαπηχζζνληαο  ζπνπδαία 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο, αιιά θαη ηεο Βαιθαληθήο. 

 Οη θάηνηθνη ηεο Κνδάλεο, δηέπξεςαλ ζην εκπφξην, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο φπσο ε 

Απζηξία, ε Πνισλία, ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Οπγγαξία θαη ε Γεξκαλία, 

δηεπξχλνληαο ζεκαληηθά ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δηαδξακάηηζε ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πνπ έηπρε ε πφιε, 

ράξε ζε έλα έγγξαθν πνπ εμαζθάιηζε θαη έθεξε ν Σξάληαο θαηά ην 17ν, θαη κε ην 

νπνίν ε νπιηαλνκήηνξ, παξαρσξνχζε ζεκαληηθέο ειεπζεξίεο θαη απηνλνκία ζηελ 

πεξηνρή. 

 Ηδηαίηεξε άλζεζε γλψξηζε ε παηδεία, φπνπ ην 1668 ηδξχζεθε ε ρνιή ηεο Κνδάλεο 

θαη άιια ηδξχκαηα, ζηα νπνία δίδαμαλ ζπνπδαίεο πλεπκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο 

επνρήο, ελψ θέληξν αλάπηπμεο απνηέιεζε ε Βηβιηνζήθε ηεο Κνδάλεο, ε πινπζηφηεξε 

ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 

 Πξσηεξγάηεο ηεο αλάπηπμεο ηεο πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο, ππήξμε ν 

Δπίζθνπνο Βεληακίλ, ν νπνίνο ράξε ζηηο δηπισκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο πξνζηάηεςε 

ηελ πφιε απφ επηδξνκέο μέλσλ θχισλ. 

  Οη <<Κψδηθεο ηεο Δπηζθνπήο εξβίσλ θαη Κνδάλεο>>, απνηεινχλ έγγξαθα πνπ 

πηζηνπνηνχλ πξάμεηο Γηθαίνπ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη δηαζηξσκάησζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

  ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Δπηζθνπήο, ηα έγγξαθα δηαθξίλνληαη ζε 

Δγθχθιηα Γξάκκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αιιεινγξαθία ησλ Αξρηεξέσλ πξνο 

ην πνίκληφ ηνπο, ελζξνλεζηήξηα ( κε ηα νπνία νη ελζξνλεζζέληεο θιεξηθνί 

ππφζρνληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πίζηε ηνπο ζηελ εθθιεζία θαη ηνπο ζεζκνχο 

ηεο). Δπίζεο Υεηξνηνλεηήξηα, κε ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε ρεηξνηνλία θαη ν βαζκφο 



10 
 

ηνπ ρεηξνηνλεζζέληνο, πζηαηηθά, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο, θαη δηλφηαλ ζηνπο θιεξηθνχο πνπ επξφθεηην λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ηελ άδεηα ηνπ Δπηζθφπνπ θαη λα κπνξνχλ λα 

δηακέλνπλ ζε μέλεο Δπηζθνπέο.  

 Σέινο, ηα πλνδηθά ηα νπνία αλαθεξφηαλ ζηηο απνθάζεηο ησλ πλφδσλ, έρνληαο ηελ 

επηθχξσζε ηνπ Πξνθαζήκελνπ, φπσο επίζεο θαη ηα Δληαιηήξηα, κε ηα νπνία 

θαζνξηδφηαλ νη θαλφλεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα Κιεξηθψλ θαη Μνλαρψλ. 

 Γηα ηελ επηβνιή ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαίνπ, ππεχζπλα ήηαλ ηα Μεηξνπνιηηηθά θαη 

Δπηζθνπηθφ Γηθαζηήξηα ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαη γηα επξχηεξεο ππνζέζεηο  ην 

Παηξηαξρηθφ, ιεηηνπξγψληαο κε βάζε ην Βπδαληηλφ Γίθαην. 

 Σα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, εθάξκνδαλ ην Βπδαληηλφ Γίθαην, βάζεη ηνπ 

<<Ννκνθάλνλα>> ηνπ Μαλνπήι Μαιαμνχ θαη ηνπ <<πληάγκαηνο>> ηνπ Μαηζαίνπ 

Βιαζηάξε, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, εθαξκφζηεθε ε <<Δμάβηβινο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Αξκελφπνπινπ. 

 Βέβαηα, ζηε Μαθεδνλία ε << Δμάβηβινο>> δελ ελζσκαηψζεθε ακέζσο, θαζψο ηα 

δηθαζηήξηα, βαζηδφηαλ πεξηζζφηεξα ζην << Πεδάιηνλ>> ηνπ Ηεξνκφλαρνπ Αγάπηνπ 

θαη ηνπ Μνλαρνχ Νηθφδεκνπ, ην << Καλνληθφλ>> ηνπ Υξηζηνθφξνπ θαη ην << 

Ννκηθφλ>> ηνπ Δπηζθφπνπ Κακπαλίαο, Θεφθηινπ.
5 

  Ζ <<Δμάβηβινο>>, ελζσκαηψζεθε ζηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλεο ηεο Κνδάλεο, 

θαηά ην 18ν αηψλα θαη ζπληάρζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηα 1345. 

 Απνηειείηαη απφ έμη βηβιία, αζηηθνχ θαη πνηληθνχ Γηθαίνπ, ελψ ζην πξννίκην ηνπ 

έξγνπ δίλνληαη απφ ην ζπγγξαθέα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπ ζπληάρζεθε, ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηε δηαίξεζή ηνπ ζε 

θεθάιαηα. Σν έξγν ηνπ Αξκελφπνπιν αμηνπνηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε 

κέρξη θαη ην 1946. 

 Ο Αξκελφπνπινο θαηά ην 1346 ζπλέηαμε θαη ηελ << Δπηηνκή ησλ Ηεξψλ θαη Θετθψλ 

Καλφλσλ>>, πνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε δηαηάμεηο εθθιεζηαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ππνδηαηξείηαη ζε έμη ηκήκαηα, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ην θάζε ηκήκα.
6 

                                                           
5
 Βαζηιηθή Γηάθα-Κακπνπξίδνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο εξβηώλ θαη Κνδάλεο ησλ εηώλ 1849-1868. 

Ηλζηηηνχην Βηβιίνπ θαη Αλάγλσζεο 2006,  ς.ς. 21-56 
6
. πχξνο Σξσηάλνο. Πήγεο ηνπ Βπδαληηλνύ Γηθαίνπ. Δθδφζεηο άθνπιαο, 1999 ς.ς. 286-303 
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 Όζνλ αθνξά ζηα δηνηθεηηθά δεηήκαηα ν Παηξηάξρεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο Δπίζθνπν 

εξβίσλ θαη Κνδάλεο, φξηδε ηε δηαδηθαζία ζηξαηνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

ρξηζηηαλψλ. 

  Ζ κνξθή ησλ εγγξαθψλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ είλαη ίδηα, ηα θείκελα  

αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Βπδαληηλήο Γηπισκαηηθήο, θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηξία κέξε, ηελ Έθζεζε, ηελ Απφθαζε θαη ηνλ Δπίινγν. 

 ηελ Έθζεζε αλαθέξνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε χζηαζε θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, Απφθαζε πνπ αθνξά ζηηο απνθάζεηο θιεξνλνκηάο, 

πηνζεζίαο, αγνξαπσιεζηψλ, θαη ε λνκηκφηεηά ηεο επηθπξψλεηαη κε εηδηθφ γξάκκα, ην 

Δλδεηθηηθφλ ή Απιηθφλ ή Μαξηπξηθφλ, αλάινγα κε ηελ ππφζεζε πνπ εμεηαδφηαλ θάζε 

θνξά. 

 Σελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ αλαιάκβαλε ην Δπηζθνπηθφ Γηθαζηήξην, ζην νπνίν 

πξνήδξεπε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ίδηνο ν Δπίζθνπνο, ζπλνδεία Κιεξηθψλ θαη 

Πξνθξίησλ.  

 Ζ παξάζηαζε ησλ ελαγφκελσλ γηλφηαλ απηνπξνζψπσο, είηε κε επίηξνπν, ή κε εηδηθφ 

πιεξεμνχζην, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ίζρπε εηδηθφ θαζεζηψο, θαζψο παξίζηαλην κφλεο 

ηνπο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ ειεχζεξεο, εηδάιισο γηα ηηο παληξεκέλεο θαη 

ρήξεο, ήηαλ ππνρξεσηηθή ε ζπλνδεία ηνπο απφ ην ζχδπγν ή εηδηθφ επίηξνπν. 

 Ζ παξνπζία ηνπ ελαγφκελνπ πηζηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζην ηέινο 

ηνπ εγγξάθνπ, κε εμαίξεζε ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα δηαλνκήο φπνπ 

δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα παξαζηεί. 

 Σα ζηνηρεία ησλ παξηζηάκελσλ γξαθφηαλ κε βάζε ην θχιν, δειαδή γηα ηνπο άληξεο 

πνπ ήηαλ παξφληεο γξαθφηαλ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο θαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπο, 

ελψ γηα ηηο γπλαίθεο, εθφζνλ ήηαλ παληξεκέλεο, έπξεπε λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία 

θαη ηνπ ζπδχγνπ. 

 Ζ απφθαζε ιακβαλφηαλ απφ ην Δπηζθνπηθφ Γηθαζηήξην παξνπζία καξηχξσλ  θαη ε 

εγθπξφηεηά ηεο επηβεβαησλφηαλ κε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 Γηα ηελ έγθπξε θαηάξηηζε ηεο δηθαηνπξαμίαο, ίζρπαλ νη θαλφλεο ηνπ Ηνπζηηληάλεηνπ 

Κψδηθα, κε εμαίξεζε ηελ ηζφηηκε ζέζεο ηεο γπλαίθαο κε εθείλε ηνπ άληξα, θαζψο ε 

γπλαίθα είρε ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη κφλε ηεο ζην δηθαζηήξην, πξνβαίλνληαο ζε 

αγνξαπσιεζία θαη ππνζήθεπζε αθηλήησλ πνπ βξηζθφηαλ ζην φλνκά ηεο. Χζηφζν, 
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απφ ην 1858 θαη έπεηηα ε ζέζε ηεο απνδπλακψζεθε, κε απνηέιεζκα λα ηζρχνπλ νη 

θαλφλεο ηνπ Βπδαληηλνχ Γηθαίνπ, πνπ φξηδαλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξνπζίαο ηεο 

γπλαίθαο ζηα δηθαζηήξηα. 

 Οη ζπκβάζεηο, φπσο νη θιεξνλνκηθέο, θαηαξηηδφηαλ εγγξάθσο κε ειεχζεξε βνχιεζε 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ελψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ζεζκφο ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο, ηνλ νπνίν αμηνπνίεζαλ ζην έπαθξν νη 

έκπνξνη ηεο Κνδάλεο, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ << Δπηηξνπηθψλ Γξακκάησλ>>, ζηα 

νπνία θπξηαξρνχλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα θιεξνλνκηάο, θάηη πνπ 

εμππεξεηνχζε εθείλνπο πνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, βξηζθφηαλ ζην 

εμσηεξηθφ.
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Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, δεκηνπξγήζεθε ην Βπδαληηλφ Γίθαην,     

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, φπνπ ην θξάηνο ρσξηδφηαλ ζε 

Αλαηνιηθφ θαη Γπηηθφ, θαη ν κνλαδηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο ήηαλ ε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία. 

 Ζ Δθθιεζία αλαγλσξίζηεθε απφ ην Μέγα Κσλζηαληίλν θαη έπεηηα, επίζεκνο 

θξαηηθφο ζεζκφο, επεξεάδνληαο, (απφ ηα κέζα ηνπ 4νπ αηψλα), ξπζκίζεηο 

νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. 

 Γεκηνπξγφο ηνπ Γηθαίνπ ήηαλ ν Απηνθξάηνξαο, φκσο πεγή ήηαλ ν Θεφο, θάηη ην 

νπνίν απνηειεί ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχλδεζεο Κξάηνπο – Δθθιεζίαο, θαζψο θαη 

ηελ επηξξνή πνπ αζθνχζε πιένλ ε Δθθιεζία, ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ Γηθαίνπ. 

  Ζ επίδξαζε ηεο Δθθιεζίαο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ήδε επί Μ. 

Κσλζηαληίλνπ ηα εθθιεζηαζηηθά φξγαλα δηνίθεζεο, επεξέαδαλ ηε ζχληαμε λφκσλ 

φρη κφλν ηεο αζηηθήο, αιιά θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο, κε ηελ θαζηέξσζε ζεζκψλ πνπ 

επλννχζαλ θαη ελίζρπαλ ην ξφιν ηεο Δθθιεζίαο. 
7 

 Δπίζεο αθφκε κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ηελ επίκαρε πεξίνδν 

αθνξνχζε ζηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο γξακκαηείαο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

δηθαηνζχλεο, απφ αλζξψπνπο πνπ ζηεξνχληαλ κελ λνκηθήο παηδείαο, αιιά δηέζεηαλ 

ξεηνξηθή δεηλφηεηα, θάηη πνπ βνεζνχζε ζην λα πεηζηεί ν ιαφο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

ςήθηζεο ηνπ εθάζηνηε λφκνπ.
8
 

 Δπί Ηνπζηηληαλνχ ζπληειέζηεθε θαη ε ιεγφκελε << γισζζηθή κεηαξξχζκηζε>> κε 

ηελ θαζηέξσζε ηεο ειιεληθήο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα, θαζψο κεηά ην ρσξηζκφ ηνπ 

θξάηνπο, πιεηνςεθνχζε  ειιελφθσλνο πιεζπζκφο. Έηζη έπξεπε λα θαζηεξσζεί ε 

ειιεληθή έλαληη ηεο ιαηηληθήο, ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί νη λφκνη απφ ηνπο 

πνιίηεο, κε απνηέιεζκα απφ ην 451 κ.Υ  θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζία 

απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ, φιεο νη δηαηάμεηο λα γξάθνληαη ζηα ειιεληθά.
9 

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη αθφκε θαη ην φηη, ζην Βπδαληηλφ Γίθαην ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε Σέρλε, θπξίσο ε Σέρλε ηνπ Λφγνπ, θαζψο ε λνκηθή θηινινγία 

ζπλδέζεθε κε ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο. 

                                                           
7
 Ζ επίιπζε ησλ ηδησηηθώλ δηαθνξώλ γηλόηαλ πιένλ από ηα Δπηζθνπηθά Γηθαζηήξηα, ελώ νη Κιεξηθνί 

δηθαδόηαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηηο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο. 
8
 Κπξίσο όζνλ αθνξνύζε λόκνπο πνπ πεξηόξηδαλ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, γηα ηελ αληηκεηώπηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο  πνπ έπιεμε εθείλε ηελ επνρή ηελ Απηνθξαηνξία. 
9
 Σξσηάλνο –Βειηζζαξνπνχινπ Καξαθψζηα. Ηζηνξία Γηθαίνπ. Δθδφζεηο άθνπιαο, Αζήλα 2002 ς.ς. 191-

193 



14 
 

 ηα πιαίζηα απηά, ε δνκή ησλ λφκσλ πεξηειάκβαλε ην πξννίκην, ηελ αθήγεζε, ην 

δηαηαθηηθφ κέξνο θαη ηνλ επίινγν. 

 θνπφο ηνπ πξννηκίνπ, ήηαλ λα πεηζηνχλ νη παξαιήπηεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπ, θαη γηα απηφ ην θξάηνο αλέζεηε ηε ζπγγξαθή ηνπ ζε θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπο ξήηνξεο, ψζηε λα επεξεάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ππεθφνπο. 

 ηελ αθήγεζε, εμεγνχληαη ιεπηνκεξψο νη ιφγνη ζχληαμεο ηνπ λφκνπ απφ ηνλ 

Απηνθξάηνξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ εθάζηνηε δεηήκαηνο πνπ πξνέθππηε 

θάζε θνξά, ελψ ν λνκνζέηεο πξνζπαζεί λα εμάξεη ηε δίθαηε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

απφ ηνλ Απηνθξάηνξα. 

 Σν δηαηαθηηθφ, απνηεινχζε ην θαλνληζηηθφ κέξνο κηαο λνκνζεηηθήο πξάμεο,  ελψ 

ηέινο ζηνλ επίινγν ηνληδφηαλ ε επηηαθηηθφηεηα ηήξεζεο ηνπ λφκνπ, ε επηβνιή 

απζηεξψλ θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο, νξηδφηαλ ηα ρξνληθά φξηα ηζρχνο ηνπ λφκνπ, 

ελίνηε ε αλάθιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θαη ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο θαη ε έθηαζε 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ.
10 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Ο.π. ς.ς. 196-202 
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     Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ην δήηεκα ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο 

ξπζκηδφηαλ κε βάζε ην επίζεκν ηνπξθηθφ δίθαην, ην νπνίν πεξηφξηδε ηε δηθαηνδνζία 

ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ κφλν ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ Μνλαρνχο 

θαη Κιεξηθνχο. 

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επεθηάζεθε θαη γηα ηνπο  ιατθνχο, ελψ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο επηθξαηνχζε άγξαθν εζηκηθφ δίθαην. 

 ηα πιαίζηα απηά, νη θφξεο πνπ πξνηθηδφηαλ δε δηθαηνχληαλ επηπιένλ κεξίδην απφ 

ηελ πεξηνπζία, θαη, νη ρήξεο δηαηεξνχζαλ κφλν ηελ επηθαξπία ηνπ ζαλφληνο ζπδχγνπ. 

 ε πεξηνρέο ηεο Πεινπνλήζνπ, φζνλ αθνξά ζην β΄ γάκν, κεηά ην ζάλαην ηνπ 

ζπδχγνπ θαη εθφζνλ δελ ππήξραλ παηδηά, ε πεξηνπζία πήγαηλε ηνπ πξναπνβηψζαληνο 

ζπδχγνπ. 

 Όζνλ αθνξά ζηα λεζηά, νη αλχπαληξεο θφξεο έπαηξλαλ ηελ πξνίθα ηεο κεηέξαο θαη, 

νη γηνη ηελ ππφινηπε πεξηνπζία, ελψ αλ δελ ππήξραλ αγφξηα, ηφηε νη θφξεο ιάκβαλαλ 

νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία. 

 Δπίζεο, ζε νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ίζρπε ν ζεζκφο ηεο ηξηκνηξίαο, θαηά ηνλ 

νπνίν ε γπλαίθα θιεξνλνκνχζε καδί κε απνκαθξπζκέλνπο ζπγγελείο ηελ πεξηνπζία 

ηνπ ζπδχγνπ, ιακβάλνληαο ηελ ακεηάθιεηε θπξηφηεηα  κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηα 

ππφινηπα κέξε κνηξαδφηαλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπγγελείο ηνπ ζαλφληνο. 

 Δπεθηείλνληαο ηε Νεαξά 40, ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Πνξθπξνγέλλεηνο, κε 

ηε Νεαξά 12, φξηδε πσο αλ ν δηαζέηεο πεζάλεη ρσξίο λα ζπληάμεη δηαζήθε θαη, δελ 

ππήξραλ παηδηά, ηα 2/3 ηεο πεξηνπζίαο κεηαβηβαδφηαλ ζηνπο εμ’ αδηαζέηνπ 

θιεξνλφκνπο ή ζην δεκφζην, ελψ εθφζνλ δελ ππήξραλ νχηε ζπγγελείο ην 1/3 

δηαηίζελην γηα ηελ ςπρηθή ζσηεξία ηνπ ζαλφληνο. 

 Ζ δηάηαμε απηή θσδηθνπνηήζεθε κε ηε Νεαξά 26 ηνπ Αλδξφληθνπ Παιαηνιφγνπ, ε 

θαηλνηνκία ηεο νπνίαο έγθεηην ζην φηη πξνέβιεπε πσο «εθφζνλ πεζάλεη έλαο απφ ηνπο 

δχν γνλείο θαη ππάξρεη παηδηά θαη πεζάλεη θαη απηφ, ην 1/3 ηεο πεξηνπζίαο πήγαηλε γηα 

ηελ αλάπαπζε ησλ λεθξψλ, 1/3 ζηνπο γνλείο ηνπ ζπδχγνπ θαη ην ππφινηπν ζηνλ 

επηδψληα γνλέα». 

 Αθφκε ζην πξψην θεθάιαην ηεο ίδηαο Νεαξάο πξνβιεπφηαλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ 

πέζαηλε πάξνηθνο  θαη δελ ππήξραλ παηδηά, ηφηε ην 1/3 πεξηεξρφηαλ ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπ θπξίνπ ηνπ , 1/3 ππέξ ηεο ςπρήο θαη ην ππφινηπν ζηνλ επηδψληα ζχδπγν. Αλ 
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πέζαηλε θαη εθείλνο, ζηνπο ινηπνχο ζπγγελείο θαη αλ δελ ππήξραλ, ην ½ ππέξ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ½ γηα ηα κλεκφζπλα. 

 Γεληθφηεξα ν ζεζκφο ηεο Σξηκνηξίαο απέθηεζε λνκηθή ηζρχ απφ ηελ Δθθιεζία ην 

1803, ελψ κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ζην ζεζκφ ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη νη κεηά ην 

γάκν δσξεέο ηνπ άληξα πξνο ηε ζχδπγφ ηνπ. 

 εκαληηθφ επίζεο είλαη πσο ε Σξηκνηξία δελ ίζρπε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αλήιηθνπ 

ηέθλνπ θαη, ηέινο έγηλε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο γπλαίθαο απφ ην ζχδπγν, κεηά ην ζάλαηφ ηεο. 
11 

 Οη θαλφλεο ξχζκηζεο ησλ δηαζεθψλ ζπληαζζφηαλ κε βάζε ηε Νεαξά 41 ηνπ Λένληνο 

ηνπ νθνχ, θαηά ηελ νπνία νη δηαζήθεο ζπληάζζνληαη παξνπζία 5 καξηχξσλ εθφζνλ 

ν δηαζέηεο θαηνηθεί ζηελ πφιε, θαη 3 καξηχξσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα θάηνηθν επαξρίαο. 

 Χζηφζν κε ηε Νεαξά 43, πξνβιεπφηαλ φηη, γηα λα είλαη έγθπξε κία δηαζήθε 

απαηηνχληαλ απιψο θαη κφλν ε παξνπζία καξηχξσλ, κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε λα 

είλαη αμηφπηζηνη. 

 Ο εθάζηνηε δηαζέηεο κπνξνχζε λα αιιάμεη ηε δηαζήθε ηνπ φζεο θνξέο ην 

επηζπκνχζε, ελψ φζνλ αθνξά ζηνπο κάξηπξεο, εθφζνλ νη αξρέο θαινχζαλ θάπνησλ εμ 

απηψλ λα επηβεβαηψζεη γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ, εθφζνλ δελ 

πξνζεξρφηαλ, ηηκσξνχληαλ κε θπξψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ απνθιεηζκφ σο 

κάξηπξα ζε δηαζήθεο, απαγφξεπζε λα ιάβεη θιεξνλνκηά απφ άιιε δηαζήθε θ.ά. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε Νεαξά απέθιεηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο πνιίηεο απφ ηελ παξνπζία ηνπο 

σο κάξηπξεο, φπσο νη θσθάιαιεο θαη άζσηεο γπλαίθεο.
12 

 Έλα ηδηαίηεξν δήηεκα αθνξνχζε ζηελ ηθαλφηεηα θσθάιαισλ θαη εμαξηεκέλσλ 

πνιηηψλ λα ζπληάζζνπλ κφλνη ηε δηαζήθε ηνπο, κε ηελ Δθθιεζία λα νξίδεη φηη βάζεη 

ηνπ λφκνπ, γηα λα δηεπθξηληζηεί ε ηθαλφηεηα ή κε ησλ αλζξψπσλ απηψλ, έπξεπε λα 

εμεηαζηεί αλ ε αλαπεξία πξνήιζε  εθ γελεηήο ή απφ αζζέλεηα. Δπίζεο σο φξην 

ειηθίαο ίζρπε ην 14ν έηνο γηα ηνπο άλδξεο θαη ην 12ν γηα ηηο γπλαίθεο.
13

 

                                                           
11

 Ληφιηνο Γξεγφξηνο. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία- Δθθιεζία Καη Γίθαην ηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα 

θαηά ηνλ Gustav Geib. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζ.ζ.80-90 
12

 Διεπζέξηνο Σαπεηλφο-Κσλζηαληίλνο Βαζηιεηάδεο. Πξόρεηξνλ Ννκηθόλ Θενθίινπ Δπηζθόπνπ 

Κακπαλίαο. Κσλζηαληηλνχπνιε, 1887 ς.ς. 132-149 
13 Διεπζεξία Παπαγηάλλε. Ζ Ννκνινγία ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Βπδαληηλήο θαη 

Μεηαβπδαληηλήο Πεξηόδνπ ζε ζέκαηα Πεξηνπζηαθν Γηθαίνπ. Κιεξνλνκηθό Γίθαην-ΣΟΜΟ ΗΗΗ . Εκδόςεισ 

ΑΚΟΤΛΑ ς.ς. 61-65 
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  ε φ,ηη αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ δηαζεθψλ, ήηαλ ππνρξεσηηθή ε ζπγγξαθή ηνπο 

απφ ηνλ ίδην ην δηαζέηε, ή απφ πιεξεμνχζην πνπ φξηδε ν ίδηνο ν δηαζέηεο, ελ φζν 

βξηζθφηαλ ελ δσή, παξνπζία καξηχξσλ. 

 Γεληθφηεξα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχζε ε ηήξεζε ησλ Ηεξψλ λφκσλ θαη 

θαλφλσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ν δηαζέηεο φθεηιε λα ζπληάμεη ηε δηαζήθε ηνπ θαη λα 

δηαζέζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ, ελψ κε απφθαζε ηνπ Παηξηάξρε Καιιίληθνπ έπξεπε  λα 

απνδεηθλχεηαη φηη ν δηαζέηεο ελεξγεί απηφλνκα θαη απηνβνχισο. 

  

  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιεξνλφκνπ, ην Βπδαληηλφ Γίθαην δελ θαζηζηνχζε 

ππνρξεσηηθή ηελ παλεγπξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θιεξνλφκνπ, ελψ εηδηθή θαηεγνξία 

απνηεινχζαλ ηα θιεξνδνηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ έγγξαθε θαη άγξαθε δηαζήθε 

θαη πεξηειάκβαλαλ θηλεηά θαη αθίλεηα αληηθείκελα, θαζψο θαη ρξήκαηα.
 

 

  Οη δηθαηνχρνη ηεο εθάζηνηε δηαζήθεο ρσξηδφηαλ ζε ηάμεηο, αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπγγέλεηαο πνπ είραλ κε ην δηαζέηε. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπ Ηνπζηηληάλεην Γίθαην, ζηελ πξψηε ηάμε νη 

θαηηφληεο,
14 

ζηε δεχηεξε νη αληφληεο ( ακθηζαιή αδέξθηα θαη ηέθλα ακθηζαιψλ 

αδεξθψλ), ζηελ ηξίηε ηάμε ηα εηεξνζαιή αδέξθηα θαη ηα ηέθλα ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ζην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα θάζε ηάμεο, νη θαηηφληεο
11

 θιεξνλνκνχζαλ 

ίζν κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ δηαζέηε, θάηη πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο δηαζήθεο 

πνπ ζπληαζζφηαλ ζηελ Κνδάλε, ρσξίο λα γίλνληαη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν, αλ 

θαη ηα αγφξηα απνιάκβαλαλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο έλαληη ησλ θνξηηζηψλ. 

 Ζ δεχηεξε ηάμε αθνξνχζε ζηελ θιήζε ησλ γνλέσλ ζηελ θιεξνλνκηά ησλ παηδηψλ 

ηνπο, φηαλ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο θαη, ηδηαίηεξα αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκσλ ηεο πεξηνπζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο, είηε σο ηέιεηνη 

θιεξνλφκνη, είηε καδί κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη εγγφληα ηνπο, έραλαλ φκσο ην 

δηθαίσκα απφθηεζεο θιεξνλνκηάο εθφζνλ πξνρσξνχζαλ ζηε ζχλαςε δεχηεξνπ 

γάκνπ.
 

                                                           
14

 Οη ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ 
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 Ο ζχδπγνο απνθηνχζε θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα φηαλ δελ ππήξραλ άιινη ζπγγελείο ηεο 

ζπδχγνπ, κέρξη έθηνπ βαζκνχ, φκσο κεηά απφ ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Ηνπζηηληάλεηνπ Κψδηθα, ε ιχζε ηνπ γάκνπ κεηά απφ ζάλαην ελίζρπε ηνλ επηδψληα 

ζχδπγν, αλαιφγσο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ζπλεηζθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ.
15 

  Δθηειεζηέο ηεο εθάζηνηε δηαζήθεο νξηδφηαλ, επί ην πιείζηνλ, έλαο ή θαη 

πεξηζζφηεξνη θιεξνλφκνη, ψζηε λα αλαιάβνπλ θαη ηα <<ςπρηθά>> ηνπ ζαλφληνο, 

πέξα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαζήθεο, έρνληαο θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ηελ 

πεξηνπζία ζηνπο ππφινηπνπο δηθαηνχρνπο θαη ηηο ειεεκνζχλεο, θαη, ην δηθφ ηνπ 

κεξίδην λα ην ιάβεη ηειεπηαίνο. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δήηεκα αθχξσζεο ηεο δηαζήθεο, θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιεπφηαλ ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε απηήο. 

 Δηδηθφηεξα, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο αθχξσζεο κίαο δηαζήθεο ήηαλ ν ζάλαηνο ελφο 

εθ ησλ θιεξνλφκσλ, πξηλ πεζάλεη ν ίδηνο ν δηαζέηεο, ελψ κηα δηαζήθε αθπξσλφηαλ 

φηαλ δε ζπκπεξηιακβαλφηαλ σο δηθαηνχρνο ην βξέθνο πνπ θπνθνξνχζε ε ζχδπγνο 

ηνπ δηαζέηε. 

 Δπίζεο κηα δηαζήθε αθπξσλφηαλ εληειψο  ζε πεξηπηψζεηο ξήμεο, «αθπξσζίαο» θαη 

αηέιεηαο, φηαλ ν δηαζέηεο πηνζεηνχζε γην κεηά ηε ζχληαμε ηεο δηαζήθεο, ή φηαλ 

γελλνχζε γην.  

 Αθφκε, φηαλ γελληφηαλ εγγνλφο απφ ζαλφληα γην ηνπ δηαζέηε θαη φηαλ δε 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηε δηαζήθε πηνζεηεκέλνο γηνο. 

 Μεξηθψο, αθπξσλφηαλ αλ ζηε δεχηεξε δηαζήθε πεξηιακβαλφηαλ δηαθνξεηηθφο 

δηθαηνχρνο θαη εθφζνλ δε ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε θφξε θαη ηα εγγφληα ηνπ δηαζέηε, 

φηαλ ππήξραλ. 

  Μηα δηαζήθε θεξπζζφηαλ άθπξε φηαλ ζπληαζζφηαλ απφ θαηαδηθαζζέληα ζε 

ζάλαην, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθ ησλ θιεξνλφκσλ δηεθδηθνχζε κεξίδην 

κεγαιχηεξν απφ φζν ηνπ αλαινγνχζε κε βάζε ηε δηαζήθε, ή φηαλ πξνθαινχζε 

γεληθφηεξα ζχγρπζε κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ, έραλε ηελ θιεξνλνκηά.
16

 

                                                           
15

 Διεπζεξία Παπαγηάλλε. Ζ Ννκνινγία ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Βπδαληηλήο θαη 

Μεηαβπδαληηλήο Πεξηόδνπ ζε ζέκαηα Πεξηνπζηαθνύ Γηθαίνπ- Κιεξνλνκηθό ΓίθαηνΣόκνο ΗΗΗ. Δθδφζεηο 

ΑΚΟΤΛΑ 
16

 Διεπζέξηνο Σαπεηλφο-Κσλζηαληίλνο Βαζηιεηάδεο. Πξόρεηξνλ Ννκηθόλ Θενθίινπ Δπηζθόπνπ 

Κακπαλίαο. Κσλζηαληηλνχπνιε 1887 ς.ς. 139-149 
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  Δπίζεο, φηαλ θάπνηνο είρε θαηεγνξεζεί γηα κνηρεία θαη ππέγξαθε σο κάξηπξαο, ή 

φηαλ ν δηαζέηεο είρε νινθιεξψζεη ηε δηαζήθε θαη επηζπκνχζε λα δηαζέζεη επηπιένλ  

πεξηνπζία, αιιά δελ πξνιάβαηλε, ηφηε ε δηαζήθε θεξπζζφηαλ άθπξε. 

  Έλαο αθφκε ιφγνο αθχξσζεο δηαζήθεο ήηαλ θαη νη ακθηβνιίεο απφ ηηο νπνίεο 

δηαθαηερφηαλ ν δηαζέηεο, ζρεηηθά κε ην αλ φλησο ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ νηθεία 

βνπιήζεη. 

  Γηαζήθεο πνπ ζπληαζζφηαλ απφ εμφξηζηνπο ή θπιαθηζκέλνπο πνπ πέζαλαλ πξηλ 

δηθαζηνχλ, έραλαλ επίζεο ηε λνκηθή ηνπο ηζρχ, ελψ θαη νη άζσηνη γηνη δελ είραλ 

δηθαίσκα, νχηε λα ζπληάμνπλ, νχηε λα παξαζηνχλ κάξηπξεο ζε δηαζήθε. 

  Όζνλ αθνξά ηνπο αηρκάισηνπο, ε Νεαξά 40 ηνπ Λένληνο νξίδεη φηη γηα λα θξηζεί 

κία δηαζήθε έγθπξε πξέπεη λα ζπληάζζεηαη παξνπζία 3-5 καξηχξσλ, ελψ θξίλεηαη 

άθπξε φηαλ ζπληαρζεί ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαζέηεο έρεη θαθνπνηεζεί. 

 Όηαλ ν δηαζέηεο απνθαζίζεη λα ζπληάμεη θαη 2ε δηαζήθε, ηφηε γηα λα θξηζεί λφκηκε 

αξθεί ε παξνπζία 5 καξηχξσλ θαηέρνληαο ηελ ηδηφηεηα εμ αδηαζέηνπ, ελψ αλ 

αζζελήζεη μαθληθά αθπξψλεηαη δηαζήθε. 

   Δπίζεο, αλ απνδεηρηεί φηη δελ επεηξάπε δηα ηεο βίαο ζην δηαζέηε λα θιεξνδνηήζεη 

κέξνο ηεο πεξηνπζίαο θαη ζε άιινπο ζπγγελείο, ηφηε θαη νη ππφινηπνη θιεξνλφκνη 

ράλνπλ ηελ θιεξνλνκηά. 

  Γηα ηνπο ηξαπκαηίεο πνιέκνπ, αθφκα θαη αλ ζθνησλφηαλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα λα θξηζεί ε δηαζήθε ηνπο έγθπξε ήηαλ λα ηε ζπληάμνπλ ή λα ηελ αγνξεχζνπλ 

δσληαλνί παξνπζία έζησ θαη  ελφο κάξηπξα. 

 Οη ζηξαηηψηεο κπνξνχζαλ λα ζπληάμνπλ ηε δηαζήθε ηνπο ειεχζεξα, φκσο αλ 

θξηλφηαλ αηειήο έραλε ηε λνκηθή ηεο ηζρχ. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαζήθεο 

Δπηζθφπσλ θαη Μνλαρψλ. 

 Δηδηθφηεξα, ε πεξηνπζία Δπηζθφπνπ πνπ απνθηήζεθε πξηλ ιάβεη ην αμίσκα, 

δηαηίζεηαη φπσο εθείλνο επηζπκεί, ελψ κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο θχξηνο 

θιεξνλφκνο νξίδεηαη ε Δθθιεζία. 

 Ο Μνλαρφο, εθφζνλ δηαζέζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ πξνηνχ εηζέιζεη ζην Μνλαζηήξη 

ράλεη ηελ θπξηφηεηά ηεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάμεη δηαζήθε  ε πεξηνπζία 
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ηνπ θιεξνδνηείηαη ζην Μνλαζηήξη θαη, αλ ππάξρνπλ παηδηά ζπληάζζεηαη δηαζήθε κε 

ηελ νπνία νξίδνληαη ζπγθιεξνλφκνη κε ηε Μνλή. 

 Σέινο, αλ ν δηαζέηεο, δελ θιεξνδνηήζεη πεξηνπζία ζηα παηδηά ηνπ θαη, φληαο 

Μνλαρφο πεζάλεη, κέξνο  ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δηαηίζεηαη ζηα ηέθλα σο εμ’ αδηαζέηνπ 

θιεξνλφκνπο θαη ην ππφινηπν ζην Μνλαζηήξη.
17 

 Γεηληθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ζπγγξαθή ησλ δηαζεθψλ, ν δηαζέηεο, παξνπζία 

Δθθιεζηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ελίνηε παξεπξηζθφηαλ θαη ν Δπίζθνπνο θαη 

καξηχξσλ, αθνχ δηαβεβαίσλε γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία κε ηε θξάζε << έρσλ 

ζψαο ηαο θξέλαο>>, ζπλέηαζζε ηε δηαζήθε ηνπ, πεξηγξάθνληαο πνχ βξηζθφηαλ θάζε 

αθίλεην, ην νπνίν δηέζεηε, επηθπξψλνληαο ηελ ν ίδηνο εθφζνλ γλψξηδε γξάκκαηα, ή 

κέζσ πιεξεμνπζίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ εθείλνο ήηαλ αγξάκκαηνο. 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Κσλζηαληίλνο Πηηζάθεο. Κσλζηαληίλνπ Αξκελόπνπινπ- Πξόρεηξνλ Νόκσλ ή Δμάβηβινο. Δθδφζεηο 

Γσδψλε, Αζήλα 1970 ζ.ζ. 227-288 
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Οη δηαζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Η.Μ..Κ. ζπληαζζφηαλ παξνπζία ηνπ Γξακκαηηθνχ ηεο 

Ηεξάο Μεηξνπφιεσο, έρνληαο ηελ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Δπηζθφπνπ ( αλαθεξφηαλ 

είηε ζηελ αξρή, είηε ζην ηέινο ηεο δηαζήθεο), θαη παξνπζία καξηχξσλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα απηήο. 

  Απφ ηε κειέηε ησλ δηαζεθψλ πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη δηαζέηεο ήηαλ άληξεο, 

ελψ νξηζκέλεο δηαζήθεο ζπληαζζφηαλ απφ θνηλνχ. 

  Δηδηθφηεξα, 6 δηαζήθεο ζπληάρζεθαλ απφ άληξεο, δχν απφ ηηο ζπδχγνπο θαη 3 απφ 

θνηλνχ. Όηαλ ε δηαζήθε ζπληαζζφηαλ απφ θνηλνχ, νη δχν ζχδπγνη ζπλέηαζζαλ θαη 

ππέγξαθαλ ηε δηαζήθε κε ηε κνξθή ζπκθσλεηηθνχ. 

  Όζνλ αθνξά ηνπο θιεξνλφκνπο, ζε 11 δηαζήθεο θιεξνλφκνη νξίδνληαη νη ζχδπγνη, 

ζε 8 νη άξξελεο θιεξνλφκνη ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξνο κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο, 

σζηφζν ηα θνξίηζηα ππεξηεξνχλ, θαζψο αλαθέξνληαη 13 πεξηπηψζεηο, φπνπ νη θφξεο 

ιακβάλνπλ  κέξνο ηεο πεξηνπζίαο. 

 To γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηείραλ ηα αγφξηα έλαληη ησλ 

θνξηηζηψλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη, ελψ ηα αγφξηα θιεξνλνκνχλ ηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία, ηα θνξίηζηα θιεξνλνκνχλ κηθξφ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο, πνπ 

πεξηνξηδφηαλ θπξίσο ζηελ θιεξνδφηεζε ακπειηνχ ή θαη κέξνπο απηνχ. 

  Απφ ηνπο άξξελεο θιεξνλφκνπο ζε δχν πεξηπηψζεηο ν γηνο είλαη πηνζεηεκέλνο, ελψ 

φζνλ αθνξά ηηο θφξεο ζε δχν δηαζήθεο είλαη πηνζεηεκέλεο, ζε κία δηαζήθε πέξα απφ 

ηελ θφξε, θιεξνλφκνο θαζίζηαηαη θαη ν ζχδπγφο ηεο, ελψ ζε δχν πεξηπηψζεηο 

νξίδεηαη απνθιεηζηηθή θαη κνλαδηθή θιεξνλφκνο ε κία κφλν θφξε. 

  Όζν αθνξά ζηηο ζπδχγνπο θαη ηνπο ζπδχγνπο,  απφ ηηο 11 δηαζήθεο πνπ νξίδνληαη 

θιεξνλφκνη, ζηηο 5 νξίδεηαη θιεξνλφκνο ε ζχδπγνο, ζε κία αλαθέξεηαη σο 

θιεξνλφκνο ε ζπκβία ηνπ δηαζέηε, ζηηο δηαζήθεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηηο ζπδχγνπο 

θχξηνη θιεξνλφκνη νξίδνληαη νη ζχδπγνη. 

  Δπίζεο, ζε 5 πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηνπο ζπδχγνπο, θιεξνλφκνη νξίδνληαη θαη ηα 

αδέξθηα ηνπ δηαζέηε, ιακβάλνληαο φκσο κηθξφ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο, πνπ αθνξά είηε 

ζε ακπέιη, είηε ζε θηλεηή πεξηνπζία. 
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 Σέινο, κία δηαζέηεο ράξηδε ηελ πεξηνπζία ηεο ζηα αλίςηα ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη ζα αλαιάκβαλαλ ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ πνπ είρε αθήζεη. 

  ε φ,ηη αθνξά ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε ησλ δηαζεηψλ, 9 δηαζέηεο 

άλεθαλ ζηελ πςειή ηάμε δηαζέηνληαο κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα, 7 ζηε κεζαία 

θαη κηθξνκεζαία ηάμε, ελψ 5 δηαζέηεο άλεθαλ ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα. 

 

 Γεληθφηεξα, νη δηαζήθεο ζπληαζζφηαλ κε βάζε ηνπο Καλφλεο, θάηη πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη είραλ ηελ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Δπηζθφπνπ, γξαθφηαλ 

παξνπζία ηνπ Γξακκαηηθνχ σο εθπξνζψπνπ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο θαη καξηχξσλ, 

ελψ γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο ππέγξαθαλ ν Γξακκαηηθφο, ν δηαζέηεο θαη νη κάξηπξεο, ν 

δηαζέηεο δηαβεβαίσλε γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία, ελψ φξηδαλ θαη εηδηθνχο 

εθηειεζηέο ησλ δηαζεθψλ ηνπο. 

 Δπίζεο δελ απνθιεηφηαλ απφ ηελ θιεξνλνκηά θαλείο απφ ηνπο θαηηφληεο ζπγγελείο. 
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                                  ΓΗΑΘΖΚΔ ΔΠΗΚΟΠΖ ΔΡΒΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΕΑΝΖ 
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                                                                 ΓΗΑΘΖΚΖ Κ. . 

 

Με ηελ παξνχζα δηαζήθε, ν θχξηνο Κ., επηθαινχκελνο ην φλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο. 

δηαβεβαηψλνληαο,  γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία, θαη δεηψληαο ζπγρψξεζε απφ φζνπο 

πίθξαλε θαη ζπγρσξψληαο φζνπο ηνλ πίθξαλαλ, αθήλεη νιφθιεξν ην ζπίηη ηνπ, ελψ 

βξηζθφηαλ ελ δσή, ζην γην ηνπ, θαζψο θαη έλα ακπέιη, κε ηελ ππνρξέσζε φκσο λα 

θξνληίδεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπο λα ηειέζεη ηα κλεκφζπλα απηψλ. 

 ηελ θφξε ηνπ άθελε ην κηζφ ακπέιη θαη φζα ηεο είρε δψζεη σο πξνίθα, δίλνληαο 

παξάιιεια ηελ επρή ηνπ. 

 Αθφκε άθελε δσξεά ζηελ πφιε, ζηηο εθθιεζίεο (θαη γεληθφηεξα ηνλ θιήξν), θαη ην 

ηδακί 

 Κιείλνληαο ηε δηαζήθε, δηαβεβαίσλε φηη ηε ζπλέηαμε απηνβνχισο θαη ππέγξαςε ν 

ίδηνο,  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε γλεζηφηεηα θαη εγθπξφηεηα απηήο. 

 Σν γεγνλφο φηη επηθαιείηαη ην φλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο, θαη αθηεξψλεη ρξεκαηηθά 

πνζά ζηηο Δθθιεζίεο, ην ηδακί θαη ηνπο θιεξηθνχο, απνδεηθλχεη ηελ Πίζηε ησλ 

πνιηηψλ ζηελ Οξζνδνμία θαη, ηε ζχλδεζε θξάηνπο θαη εθθιεζίαο, ελψ απφ ηα 

θιεξνδνηήκαηα πνπ δηαζέηεη κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη αλήθε ζηε κεζαία ηάμε. 

 Σέινο, ην  φηη άθεζε νιφθιεξν ην ζπίηη ζην γην ηνπ, θαηαδεηθλχεη ηελ πξνλνκηαθή 

ζέζε πνπ θαηείραλ ηα αγφξηα έλαληη ησλ θνξηηζηψλ, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ζην ξφιν ηεο 

Δθθιεζίαο, ηε δηαζήθε επηθπξψλεη ν εθεκέξηνο Ηεξέαο, σο εθπξφζσπνο ηεο 

Μεηξφπνιεο.
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Πξνηθνζύκθσλσλ Κνδάλεο-Πξνηθνζύκσλα. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875-1889) 

ΓΑΚ Κνδάλεο Φ.11 ΤΠ. ΑΡ. 294 
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                                       ΓΗΑΘΖΚΖ Α. ΤΕΤΓΟΤ ΣΟΤ ΠΟΣΔ Μ. . 

 

  Ζ Α. ., ζχδπγνο ηνπ Μηράιε,  αθνχ δηεπθξηλίδεη φηη 

επεηδή << νπδείο γλσξίδεη πφηε ζα έξζεη ην ηέινο ηεο 

δσήο ηνπ>>, δειψλεη ηελ πξφζεζε ηεο λα δηαζέζεη ηελ 

πεξηνπζία ηεο. 

  πγθεθξηκέλα, ζην γην ηεο Γεκήηξην, πέξα απφ ηελ 

επρή ηεο, έδηλε ηελ πξνίθα πνπ είρε απνθηήζεη απφ ην 

γάκν ηεο θαη φπνην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ηεο είρε 

δνζεί, κε ηελ εληνιή ν γηνο ηεο λα θαηαζηεί θιεξνλφκνο 

κεηά ην ζάλαηφ ηεο, θαζψο θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ. 

 Δπίζεο, άθελε ρξεκαηηθά πνζά ζηηο θφξεο ηεο, ζηελ 

γπλαίθα πνπ ηε θξφληηδε, φπσο θαη ζηηο εθθιεζίεο, ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζπιιφγνπο ηεο πφιεο. 

 Κιείλνληαο ηε δηαζήθε ηεο, έδσζε εληνιή θάλεηο λα 

κελ ακθηζβεηήζεη θαη δηεθδηθήζεη απφ ηε δηαζήθε, 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ φζν ηνπ αλαινγνχζε, εηδάιισο 

ζα έπξεπε λα ινγνδνηήζεη ζην Θεφ. 

 Ζ δηεπθξίληζε απηή, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ησλ δηαζεθψλ ηεο επνρήο, πνπ ζπληαζζφηαλ 

κε βάζε ην Βπδαληηλφ Γίθαην. 

  Σέινο, δηαπηζηψλνπκε φηη δηέζεηε κφλν θηλεηή 

πεξηνπζία πνπ αθνξνχζε εηδηθφηεξα ζε ρξήκαηα, θαη δε 

γξφζηα, θαη απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

θαη ηελ θνηλσληθή ηεο ηάμε. 

   Ζ δηαζήθε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

αξρή ηνπ εγγξάθνπ είρε ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηζθφπνπ 

εξβίσλ θαη Κνδάλεο.
19 
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                                      ΓΗΑΘΖΚΖ  Ε. ΤΕΤΓΟΤ Κ. ΜΠ.  

 

 

Ζ θπξία Ε. ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηεο, δηαβεβαηψλνληαο 

επίζεο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηεο πγεία, θαη εθθξάδνληαο 

ηελ επηζπκία λα εμαζθαιίζεη ηελ θφξε ηεο,  επεηδή κφλν 

εθείλε ηελ πεξηέζαιςε, ζε αληίζεζε κε ηνπο γηνπο ηεο 

πνπ δελ ελδηαθεξφηαλ. 

 Έηζη, φξηδε ηελ θφξε ηεο κνλαδηθή θιεξνλφκα ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε έλα ηδηφθηεην ζπίηη, κε φια ηνπ ηα 

ππάξρνληα ( έπηπια θαη ζθεχε), θαη  πξφβαηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα λα ην δηαζέζεη ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηεο. 

  Αθφκε, δηέηαζζε φηη νπδείο είρε ην δηθαίσκα λα 

ακθηζβεηήζεη ηε δηαζήθε ηεο, δίλνληαο θαηάξα, ζε 

φπνηνλ ηνικήζεη λα δηεθδηθήζεη κεξίδην, λα έρεη ηελ 

ηηκσξία ηνπ Θενχ. 

 Γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηαζήθεο, επεηδή ε ίδηα δε 

γλψξηδε γξάκκαηα, θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη φηη αλήθε ζηα 

κηθξφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ππέγξαςε σο 

πιεξεμνχζηνο ν Πλεπκαηηθφο ηεο θαη νη κάξηπξεο. 

  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαζήθεο απηήο είλαη ην γεγνλφο 

φηη απνθιείνληαη ηα αγφξηα απφ ηελ πεξηνπζία θαη ηελ 

θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηεθδίθεζε απηήο, ελψ 

απνδεηθλχεηαη θαη ην πφζν ζενζεβνχκελε ήηαλ. 

 Σέινο, ζεκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε δηαζήθε 

ζπληάρζεθε ελψπηνλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ ηεο δηαζέηηδνο, 
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ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη επηβεβαίσζε απφ ηνλ 

Δπίζθνπν ή ην Γξακκαηηθφ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο.
20 
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                          ΓΗΑΘΖΚΖ Δ. ΘΤΓΑΣΔΡΟ Κ. Ν. – ΤΕΤΓΟΤ Κ. Γ. 

 

Ζ θπξία Δ. δήισλε κε ην παξφλ έγγξαθν φηη απνθάζηδε 

λα ζπληάμεη ηε δηαζήθε ηεο, κε ζθνπφ λα απνθχγεη 

ηπρφλ δηελέμεηο κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ ηεο, δεηψληαο 

ζπγρψξεζε απφ φζνπο πίθξαλε θαη ζπγρσξψληαο φζνπο 

ηελ πίθξαλαλ. 

 Δηδηθφηεξα, θαζηζηνχζε, θαηά ην ήκηζπ θιεξνλφκνπο, 

φζσλ εμαζθάιηζε απφ ηελ πξνίθα ηεο, ζην ζχδπγφ ηεο 

θαη ηελ παξαθφξε ηεο Αλαζηαζία. 

 Σέινο, ράξηδε έλα ακπέιη ζηνλ αδεξθφ ηεο θαη δσξεά 

ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, 

εμαζθαιίδνληαο κέζσ καξηχξσλ φηη << νπδείο είρε ην 

δηθαίσκα λα δηαηαξάμεη ηε δηαζήθε ηεο>>, ελψ 

βεβαίσλε γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ φζσλ  γξαθφηαλ ζηε 

δηαζήθε, δηα ηνπ Πλεπκαηηθνχ ηεο. 

 Ζ αλαθνξά ηεο θπξίαο Διέλεο ζηελ παξαθφξε ηεο, 

απνδεηθλχεη φηη ε ίδηα θαη ν ζχδπγφο ηεο δελ είραλ δηθά 

ηνπο παηδηά, σζηφζν δηέζεηαλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

άλεθαλ ζηα εχξσζηα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε 

παξνπζία Πλεπκαηηθνχ απνδεηθλχεη ηε βαζεηά ηεο 

Πίζηε. 

  Σελ εγθπξφηεηα ηεο δηαζήθεο επηβεβαίσζε ν 

Πλεπκαηηθφο ηεο θπξίαο Διέλεο θαη εθεκέξηνο ηεο 

ελνξίαο ηεο.
21 
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                                                 ΓΗΑΘΖΚΖ  Κ.  Π.  

 

 

Ο θχξηνο  Π. δηαβεβαηψλνληαο φηη << έρεη ζψαο ηαο 

θξέλαο>>, αλαγλσξίδνληαο φηη <<νπδείο γλσξίδεη πφηε 

ζα  επέιζεη ν ζάλαηφο ηνπ>>, θαη ζέινληαο λα 

εμαζθαιίζεη ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, ζπλέηαμε ηε 

δηαζήθε ηνπ, κε ηελ νπνία, θαζηζηνχζε θιεξνλφκνπο ηηο 

θφξεο ηνπο, ζηηο νπνίεο άθελε φζα ηηο είρε δψζεη σο 

πξνίθα, ην ζεηφ ηνπ γην Αξγχξε απφ ηνλ γακπξφ ηνπ, 

θαζψο  θαη ηνλ πξαγκαηηθφ  ηνπ γην Μαλψιε  ( κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα γεξνθνκήζεη εθείλνλ θαη ηε ζχδπγφ 

ηνπ). 

  Δηδηθφηεξα ζην γην ηνπ Μαλψιε δηέζεηε ην ηδηφθηεην 

ζπίηη ηνπ, κε φια ηα ππάξρνληα πνπ βξηζθφηαλ εληφο, 

ελψ ζηα ππφινηπα παηδηά ηνπο άθελε ηα ακπέιηα θαη ην 

ππφινηπν απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ. 

 Σέινο έδσζε εληνιή ζην γην ηνπ Μαλψιε λα δηαζέζεη 

ζπγθεθξηκέλα πνζά, σο δσξεά, ζηηο εθθιεζίεο θαη ζηα 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα κλεκνλεχεηαη ην φλνκα 

ηνπ παηέξα ηνπ. 

 Κιείλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ φξηδε ηνπο εθηειεζηέο 

απηήο θαη γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο ππέγξαςε ν ίδηνο. 

  Σν γεγνλφο φηη ζηε δηαζήθε, πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

θιεξνλφκνπο, φινη νη ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ, θαζψο 

θαη ν πηνζεηεκέλνο γηνο, απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ 

έδηλαλ νη Κνδαλίηεο ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

ζχληαμεο ηεο δηαζήθεο ηνπο. 

  Αθφκε απφ ηα θιεξνδνηήκαηά ηνπ, θαίλεηαη φηη αλήθε 

ζηα πςειά θαη πινχζηα ζηξψκαηα ηεο ηνπηθήο 
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θνηλσλίαο, ελψ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δηαζήθεο 

ππέγξαςε ν ίδηνο ν Δπίζθνπνο.
22
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                    ΓΗΑΘΖΚΖ Ν. Μ. ΜΠ. 

 

 Ο Ν. Μπ., κε ηε δηαζήθε πνπ ζπλέηαμε φξηδε ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, κε      ηελ 

εληνιή θαλείο απφ ηνπο ζπγγελείο ή νπνηνζδήπνηε άιινο, δελ είρε ην δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζεη κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ζηε ζχδπγν ηνπ, ιφγσ ηνπ επηπρηζκέλνπ 

βίνπ πνπ δνχζε καδί ηεο θαη ησλ θξνληίδσλ πνπ ηνπ 

παξείρε, ηεο ράξηδε, απφ ηελ ψξα πνπ ζπλέηαμε ηε 

δηαζήθε ηνπ, ην ηδηφθηεην ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνχζαλ, 

καδί κε φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα αληηθείκελα πνπ 

βξηζθφηαλ εληφο απηνχ, ακπέιηα θαη φζα νκφινγα 

θαηείρε ζην φλνκά ηνπ. 

 Αθφκε ράξηδε ζηνλ αδεξθφ ηνπ Θσκά έλα ακπέιηα θαη 

ζηνλ αδεξθφ ηνπ Κψζηα 200 γξφζηα. 

 Σέινο άθελε δσξεά ζηνπο Ηεξνχο Νανχο θαη ηα ζρνιεία 

ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ. 

 Ζ δηαζήθε έθιεηλε θαηά ην ζπλήζε ηξφπν, κε ηε 

δηαθνξά φηη γηα ηε βεβαίσζε ηεο δηαζήθεο ππέγξαςε ν 

Πλεπκαηηθφο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαζέηε, ελψ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε λνκηθή ηζρχ 

ππέγξαςε θαη ν ίδηνο ν Δπίζθνπνο. 

 Απφ ηε δηαζήθε απηή, μερσξίδεη ε αλαθνξά ζηελ 

χπαξμε νκνιφγσλ, θάηη πνπ απνδείθλπε φηη αλήθε ζηα 

αλψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, φπσο 

επίζεο θαη ηελ ειεπζεξία πνπ απνιάκβαλαλ νη θάηνηθνη 

ηεο πφιεο ζηε δεκηνπξγία θαη θαηνρή φρη κφλν 

αθίλεηεο, αιιά θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο.
23 
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             ΓΗΑΘΖΚΖ Μ. Γ. Μ. ΚΑΗ Α. Γ. Μ. 

 

 

Οη δχν ζχδπγνη, αθνχ αλαγλσξίδνπλ φηη, νπδείο γλσξίδεη 

πφηε ζα επέιζεη ν ζάλαηφο ηνπ θαη δηαβεβαηψλνληαο γηα 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπο πγεία, ζπλέηαμαλ ηε δηαζήθε ηνπο, 

κε ηελ νπνία φξηδαλ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο. 

 Δηδηθφηεξα, ν  Μ., ράξηδε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ, θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνπ αλεξρφηαλ ζε 

νκφινγα, κε ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ πεξηζάιςεη φζν 

βξηζθφηαλ ελ δσή, ελψ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ,  λα 

θξνληίζεη γηα ηα κλεκφζπλά ηνπ, θαζψο θαη λα αθήζεη 

ρξεκαηηθά πνζά (σο δσξεά), ζηηο εθθιεζίεο, ηα ζρνιεία 

θαη ην θηιφπησρν ηακείν. 

 ηα αδέξθηα ηνπ άθελε απφ 100 γξφζηα θαη ζηηο θφξεο 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ απφ 30 γξφζηα. 

 Ζ Α., απνθαζηζηνχζε θιεξνλφκν ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, φπσο θαη φζσλ νκνιφγσλ 

θαηείρε ζην φλνκά ηεο, ην ζχδπγφ ηεο, ελψ άθελε θαη 

δσξεά ζηηο εθθιεζίεο, ηα ζρνιεία θαη ζην θηιφπησρν 

ηακείν, θαη, ζηα αδέξθηα ηεο απφ 150 γξφζηα. 

  Σέινο, απνζαθήληδαλ φηη, επεηδή ν Θεφο πήξε ην γην 

ηνπο αιιά επέηξεςε λα πηνζεηήζνπλ κία θφξε, έδηλαλ 

θαη ζε εθείλε κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 

  Έθιεηλαλ ηε δηαζήθε ηνπο νξίδνληαο εθηειεζηέο, ελψ 

γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηήο, ππέγξαςαλ 

νη ίδηνη, παξνπζία καξηχξσλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηαζήθεο απηήο, 

απνηεινχλ αθελφο φηη ζπληάρζεθε απφ θνηλνχ απφ ηνπο 

δχν ζπδχγνπο, αθεηέξνπ φηη θαη νη δχν θαηείραλ 
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νκφινγα σο ρξεκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν, θαη 

απφ ην νπνίν ζπκπεξαίλνπκε ηελ ηάμε ζηελ νπνία 

άλεθαλ. 

 Αθφκε, απνδερφκελνη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ λα πάξεη ην γην ηνπο θαη λα 

ηνπο δψζεη ηελ επινγία λα πηνζεηήζνπλ παηδί, ζην νπνίν 

παξαρσξνχζαλ κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, είλαη ελδεηθηηθφ ηεο 

βαζεηάο ηνπο Πίζηεο θαη ηήξεζεο ησλ Ηεξψλ Καλφλσλ.
24
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                         ΓΗΑΘΖΚΖ Ν. Μ. Κ. 

Ο Ν. Κ., αθνχ δηαβεβαίσλε γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία θαη, 

δεηψληαο ζπγρψξεζε απφ φζνπο πίθξαλε θαη ζπγρσξψληαο φζνπο ηνλ 

πίθξαλαλ, ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ, κε ηελ νπνία φξηδε ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ, ηνλίδνληαο φηη θαλείο απφ ηνπο ζπγγελείο ή άιινπο  

μέλνπο δελ είρε δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία 

ηνπ. 

 πγθεθξηκέλα, άθελε ζηε ζχδπγφ ηνπ, ην θνχξλν πνπ δηαηεξνχζε, 

θαη, 70 νζσκαληθέο ιίξεο, ηηο νπνίεο θαη εμαζθάιηζε απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ γηα λα ηηο αμηνπνηήζεη ε ζχδπγφο ηνπ, φπσο εθείλε έθξηλε. 

 ην γην ηνπ Μ., άθελε φιε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ, 

εθηφο απφ ηνλ θνχξλν θαη έλαλ νληά πνπ βξηζθφηαλ εληφο ηεο νηθίαο 

ηνπ, θαζψο θαη έλα αθίλεην κε φια ηνπ ηα ππάξρνληα, ακπέιηα, 

ρσξάθηα θαη νκφινγα, έρνληαο ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ γεξνθνκήζεη 

θαη λα ηνλ θξνληίζεη, ελψ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ παηέξα ηνπ, λα 

πεξηζάιςεη ηε κεηέξα ηνπ. 

  ηηο θφξεο  ηνπ άθελε κεξίδην απφ ηα ακπέιηα ηνπ, ελψ 

νινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ δηαβεβαίσλε φηη ηε ζπλέηαμε 

απηνβνχισο, δίλνληαο ηελ εληνιή θαλείο άιινο λα κε δηεθδηθήζεη 

ν,ηηδήπνηε απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

 Γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηαζήθεο, ππέγξαςε ηδηνρείξσο, παξνπζία 

καξηχξσλ. 

  Ζ αλαθνξά χπαξμεο θνχξλνπ θαη νκνιφγσλ, ππνδειψλνπλ φηη αλήθε 

ζηα πςειά ζηξψκαηα , ελψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε χπαξμε 

πνιιψλ παηδηψλ, απφ ηα νπνία θαλέλα δελ απνθιείεηαη απφ ηελ 

θιεξνλνκηά πεξηνπζίαο. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο Δθθιεζίαο, δελ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά.
25 
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Ο Λ. Πα. νξθηδφκελνο ζην Όλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο, 

δήισζε (παξνπζία καξηχξσλ), ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ζπληάμεη ηε δηαζήθε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

δεκηνπξγεζνχλ δηελέμεηο κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ θαη 

θιεξνλφκσλ ηνπ. 

 Με βάζε ινηπφλ ηε δηαζήθε ηνπ, πνπ απνηεινχληαλ 

απφ έλα ζπίηη 4 δσκαηίσλ, 5 θειαξίσλ, απιήο θαη 

κηθξψλ ακπειαθίσλ, 1 καγεηξηνχ, 1 πεγαδηνχ, 1 

αρπξψλα, θαζψο θαη άιια θηλεηά θαη αθίλεηα, φπσο θαη 

νκφινγα κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο, θαζηζηνχζε 

θιεξνλφκνπο ηνπ, ηε ζχδπγφ ηνπ νπιηάλα θαη ηελ 

θφξε ηνπ Διέλε. 

 Αθφκε, φξηδε φηη, ε θφξε ηνπ κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη 

θαη λα δηαρεηξηζηεί ειεχζεξα ηελ πεξηνπζία ηεο, είηε 

παληξεπφηαλ, είηε έκελε κε ηε κεηέξα ηεο. 

 Σέινο, δηέηαζζε φηη, θακία απφ ηηο ππφινηπεο θφξεο  λα 

κελ ελνριεζεί θαη λα κε δηεθδηθήζεη κεξίδην απφ ηελ 

πεξηνπζία, θαη, εθφζνλ παληξεπφηαλ ε θφξε ηνπ Διέλε, 

θαη, ε κεηέξα ηεο δελ επηζπκνχζε λα δήζεη καδί ηεο, λα 

ιάβεη ε ζχδπγφο ηνπ εθηφο απφ ην πξνηθνζχκθσλν, 

επηπιένλ δέθα νθάδεο απφ δηάθνξα κπαθίξηα. 

 Απφ ηε δηαζήθε ηνπ Λάδαξνπ Π., δηαπηζηψλνπκε ηελ 

κεγάιε νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα, άξα θαη ηελ ηάμε 

ζηελ νπνία αλήθε, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην φηη 

δε δηέζεζε κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηηο 

ππφινηπεο θφξεο ηνπ. 

 Σέινο, ε αλαθνξά ζην Όλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηελ 

εηζαγσγή ηεο δηαζήθεο ππνδειψλεη ηε βαζεηά ηνπ 

Πίζηε.
26 
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                                 ΓΗΑΘΖΚΖ Υ. ΤΕΤΓΟΤ ΠΟΣΔ Κ. ΥΑΗ. 

 

  Ζ Υ., παξνπζία ηνπ εθεκέξηνπ ηεξέα θαη καξηχξσλ, 

δειψλνληαο φηη << έρεη ζψαο ηαο θξέλαο>>, ζπλέηαμε 

ηε δηαζήθεο ηεο, κε ηελ νπνία απνθαζηζηνχζε γεληθφ 
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θιεξνλφκν ηεο πεξηνπζίαο ηεο ηνλ αλεςηφ ηεο 

Αιθηβηάδε, εθφζνλ φκσο εθείλνο αλαιάκβαλε λα 

κεγαιψζεη ηηο αλεςηέο ηεο θαη εμνθινχζε ηα ρξέε ηεο. 

 ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, άθελε φιε ηεο ηελ 

πεξηνπζία ζηηο αληςηέο ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

εμνθιήζνπλ θαη εθείλεο ηα ρξέε ηεο, θαζψο φιε θηλεηή 

θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο, ε νπνία θαη αλεξρφηαλ  ζε 

έλα ακπέιη, δηάθνξα αληηθείκελα θαη κία ιίξα, ήηαλ 

ππνζεθεπκέλε. 

 Σέινο, έθιεηλε ηε δηαζήθε ηεο δίλνληαο πιήξε 

πεξηγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο, επηθπξψλνληαο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνπζία καξηχξσλ, θαη δηαηάζζνληαο 

θαλείο λα κε ηε δηαηαξάμεη. 

  Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηαζήθεο απηήο είλαη φηη 

απνπζηάδνπλ ηέθλα θαη ζχδπγνο ( θαζψο είρε πεζάλεη), 

θαη φηη, νη άκεζνη θιεξνλφκνη, πξνθεηκέλνπ γηα λα 

ιάβνπλ ηελ θιεξνλνκηά, θαζφηη ήηαλ ππνζεθεπκέλε ζε 

δαλεηζηέο, έπξεπε πξψηα λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε θαη 

έπεηηα λα ιάβνπλ ην κεξίδηφ ηνπο. 

 Δπίζεο ε αλαθνξά ηεο ιέμεο << πνηέ>>, ζηελ αξρή ηεο 

δηαζήθεο ήηαλ αξθεηά ζπλήζεο ζε πεξηπηψζεη πνπ ηε 

δηαζήθε ζπλέηαζζε ε ρήξα ηνπ ζαλφληνο ζπδχγνπ, ψζηε 

λα δειψζεη φηη θάπνηε ήηαλ παληξεκέλε. 

 ΄0ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή ηεο ηάμε δηαπηζηψλνπκε 

φηη αλήθε ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα, θαζψο φιε ηεο ε 

πεξηνπζία ήηαλ ππνζεθεπκέλε, ελψ γηα ηελ λνκηκφηεηα 

ηεο δηαζήθεο, ππέγξαςε εθ κέξνπο ηεο Δθθιεζίαο ν 

ίδηνο ν Δπίζθνπνο.
27 
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                             ΓΗΑΘΖΚΖ ΑΝ. ΤΕΤΓΟΤ ΠΟΣΔ Γ. Μ. 

 

  Ζ Αλ. ζχδπγνο ηνπ Γ. Μ., κε ην παξφλ έγγξαθν, αθνχ 

δηεπθξηλίδεη φηη << θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή θάζε 

αλζξψπνπ επέξρεηαη ν ζάλαηνο>>, ζπγρσξψληαο φζνπο 

ηελ πίθξαλαλ θαη δεηψληαο ζπγρψξεζε απφ φζνπο 

πίθξαλε, δηέζεζε ηελ πεξηνπζία ηεο. 
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 ηελ θφξε ηεο Κ. άθελε ην ακπέιη ηεο θαη, ζηηο θφξεο 

ηεο Θ. θαη Δι., άθελε ην ζπίηη ηεο, κε ηελ ππνρξέσζε λα 

δψζνπλ απφ 1000 γξφζηα ζηελ αδεξθή ηνπο, γηαηί ην 

ακπέιηα δελ είρε κεγάιε αμία. 

 Αθφκε, φξηδε φηη εθφζνλ κία απφ ηηο δχν ηεο θφξεο 

ήζειε λα πνπιήζεη κεξίδηφ ηεο απφ ην ζπίηη, δελ είρε ην 

δηθαίσκα λα ην πνπιήζεη ζε μέλν άλζξσπν, ελψ ζηελ 

ηέηαξηε θφξε ηεο, άθελε έλαλ θήπν κε ηνλ κεραληζκφ 

πνηίζκαηνο θαη φζα θηλεηά θαη αθίλεηα βξηζθφηαλ ζε 

απηφλ. 

 Όζνλ αθνξά ζην εξγαζηήξηφ ηεο, ήζειε λα ην 

πνπιήζεη, ψζηε λα εμνθιήζεη ηα ρξέε  ηεο ίδηαο θαη ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο, θαη, ζηε ζεηή ηεο θφξε Υ., άθελε 

ρξήκαηα, σο αληαπφδνζε γηα ηελ θξνληίδα πνπ 

πξφζθεξε  ζε εθείλε θαη ζην ζχδπγφ ηεο, δεηψληαο απφ 

ηηο ππφινηπεο θφξεο ηεο λα ηελ πξνζέρνπλ σο 

πξαγκαηηθή ηνπο αδεξθή, λα ηελ παληξέςνπλ θαη ηεο 

δψζνπλ θαη ηελ πξνίθα πνπ είρε εηνηκάζεη γηα εθείλε ε 

κεηέξα ηνπο. 

 Σέινο, φξηδε φηη κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ έιαβαλ ε Θ. 

θαη ε Δ. φθεηιαλ λα ην δηαζέζνπλ γηα ηα κλεκφζπλα ηεο 

κεηέξαο ηνπο, θαη φηη θακία δελ είρε ην δηθαίσκα λα 

ακθηζβεηήζεη ηε δηαζήθε. 

 Κιείλνληαο επηθχξσζε ηε δηαζήθε κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο, παξνπζία ηνπ Πλεπκαηηθνχ ηεο, σο εθπξνζψπνπ 

ηεο Δθθιεζίαο, θαη καξηχξσλ. 

 ηε δηαζήθε απηή απνηππψλεηαη ε θξνληίδα ηεο κάλαο 

λα κελ αδηθήζεη θαλέλα απφ ηα παηδηά ηεο, θαζψο θαη ε 

κέξηκλά ηεο γηα ηελ πηνζεηεκέλε ηεο θφξε, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο 

δηαζήθεο. 
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 Δπίζεο, απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαζήθεο 

δηαπηζηψλνπκε φηη πξνεξρφηαλ απφ νηθνγέλεηα πνπ 

αλήθε ζηε κεζαία ηάμε,  ελψ θαηείρε αξθεηά κεγάιε 

πεξηνπζία.
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                                     ΓΗΑΘΖΚΖ Ν. Μ. Κ. 

 

Ο Ν. Μ. Κ., αθνχ δηαβεβαηψλεη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

πγεία, νξίδεη θιεξνλφκν ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, ην γην ηνπ Μ., ηηο θφξεο ηνπ θαη ηε 

ζχδπγφ ηνπ Α. 
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 Δηδηθφηεξα, ζην γην ηνπ άθελε ην ζπίηη ηνπ, ηα ακπέιηα 

θαη ηα ρσξάθηα ηνπ θαη φζα νκφινγα θαηείρε ζην φλνκά 

ηνπ, κε ηελ ππνρξέσζε λα γεξνθνκήζεη ηνπο γνλείο ηνπ 

θαη, ζηε ζχδπγφ ηνπ άθελε έλαλ θνχξλν θαη έλαλ νληά, 

θαζψο θαη 70 νζσκαληθέο ιίξεο, ψζηε λα ηηο αμηνπνηήζεη 

φπσο εθείλε ήζειε. 

 ηηο θφξεο ηνπ, άθελε απφ έλα πνζφ ζε νζσκαληθέο 

ιίξεο, ελψ θιείλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ ηφληδε φηη ηε 

ζπλέηαμε απηνβνχισο θαη πσο θαλείο άιινο δελ είρε 

δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη ν Ν. Κ. βξηζθφηαλ ζε θαιή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελψ ην γεγνλφο φηη, ν γηνο ηνπ 

πήξε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, 

απνδεηθλχεη ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηείραλ ηα αγφξηα 

ζηελ νηθνγέλεηα. 

 Σέινο, ζηελ παξνχζα δηαζήθε δε γίλεηαη αλαθνξά γηα 

ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Δθθιεζίαο.
29 

  

 

 

 

                                              ΓΗΑΘΖΚΖ Ν. Ν. ΝΣ. 

 

 

 

Ο Ν. Νη., αλαγλσξίδνληαο ην αλαπφθεπθην ηνπ ζαλάηνπ 

θαη, ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, 

επηβεβαηψλνληαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία, δήισλε 

ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπληάμεη ηε δηαζήθε ηνπ. 
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  ηε ζχδπγφ ηνπ  άθελε φιε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ, ε νπνία ζα επεξρφηαλ ζηελ θπξηφηεηά 

ηεο κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Ζ ίδηα, φθεηιε κεηά ην ζάλαηφ 

ηεο λα παξαρσξήζεη ηελ θιεξνλνκηά ζην ζεηφ ηνπο γην 

Γεκ. Αγξ., κε ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ θξνληίζνπλ, θαη, 

κεηά ην ζάλαηφ ηνπ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ θεδεία ηνπ, 

πιεξψλνληαο θαη ηα ρξέε ηνπ. 

 Ζ πεξηνπζία ηνπο απνηεινχληαλ απφ έλα ζπίηη κε δχν 

νξφθνπο θαη αξθεηνχο ρψξνπο, έλα εξγαζηήξη θαη 

ακπέιηα. 

 Κιείλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ έδηλε ζηε ζχδπγν θαη ην 

ζεηφ ηνπο γην, ηελ επρή ηνπ, ελψ άθελε θαη δσξεά ζηνπο 

Ηεξνχο Νανχο ηεο πφιεο, δηαβεβαηψλνληαο φηη ζπλέηαμε 

ηε δηαζήθε ηνπ νηθεηνζειψο, ελψ γηα ηε λνκηκφηεηά ηεο 

ππέγξαςε ν ίδηνο παξνπζία ηνπ Δπηζθφπνπ Βεληακίλ θαη 

ινηπψλ καξηχξσλ. 

  ηελ παξνχζα δηαζήθε δηαπηζηψλνπκε φηη ν δηαζέηεο 

αλήθε ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα, ελψ απφ ηελ παξνπζία 

ηνπ Δπηζθφπνπ, ν νπνίνο θαη επηθχξσζε ηε δηαζήθε, 

κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη ήηαλ ζεκαίλνλ πξφζσπν 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Σέινο, ε αλαθνξά ζην ζεηφ ηνπ γην, θαηαδεηθλχεη ην 

ζχλεζεο ηεο επνρήο, νηθνγέλεηεο λα πηνζεηνχλ παηδηά, 

αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ή φρη δηθά ηνπο.
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         ΓΗΑΘΖΚΖ ΓΖΜ. ΓΑΡ. 

Ο Γεκ. Γαξ. πξνβιέπνληαο ην ζάλαηφ ηνπ ζέιεζε λα 

ζπληάμεη ηε δηαζήθε ηνπ κε ηελ νπνία θαζηζηνχζε 

θιεξνλφκνπο ηνπ ηελ θφξε ηνπ θαη ηνλ γακπξφ ηνπ, 

θαζψο θαη ηε ζχδπγφ ηνπ. 

 Με βάζε ινηπφλ ηε δηαζήθε, άθελε ζηελ θφξε ηνπ θαη 

ην ζχδπγφ ηεο ηελ ηδηφθηεηε θαηνηθία ηνπ, ψζηε λα 

θαηνηθήζνπλ καδί ηνπ θαη λα ηνλ θξνληίζνπλ κέρξη ην 

ζάλαηφ ηνπ ( φπσο θαη ηε κεηέξα ηνπο), νξίδνληαο φηη 

δελ είραλ ην δηθαίσκα λα δηψμνπλ ηε ζχδπγφ ηνπ φζν 

δνχζε. 
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  Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ην ζπίηη ηνπ ζα ην δηαηεξνχζαλ 

νη θιεξνλφκνη θαηά ην ήκηζπ, θαη κφλν κεηά ην ζάλαην 

ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ζα πεξηεξρφηαλ εμ νινθιήξνπ ζηε 

δηάζεζε ηεο θφξεο θαη ηνπ γακπξνχ ηνπ. 

 Δπίζεο άθελε ηα ακπέιηα ηνπ ζηε ζχδπγφ ηνπ, θαη, 

εθείλε κεηά ην ζάλαηφ ηεο ζα ηα κεηαβίβαδε ζηελ θφξε 

ηνπο. 

 Κιείλνληαο, δήηεζε ηελ έθδνζε ηεο δηαζήθεο θαη ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ απηήο, ππνγξάθνληαο ν ίδηνο θαη 

δεηψληαο θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ καξηχξσλ θαη ηε  

έγγξαθε βεβαίσζε Μεηξνπνιίηε. 

 ηε δηαζήθε απηή μερσξίδεη ε αλαθνξά ζην ζχδπγν ηεο 

θφξεο ηνπ δηαζέηε, ν νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ην 

κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο, θαη ν φξνο πνπ λνκηκνπνηεί ηε 

δηαζήθε θαη δείρλεη φηη ζπληάρζεθε κε βάζε φινπο ηνπο 

Καλφλεο. 

 Σέινο, απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπλάγνπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη αλήθε ζηα πςειά ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο.
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             ΓΗΑΘΖΚΖ Ν. Η. ΠΑΡ. 

Ο Ν. Παξ., γλσξίδνληαο ην αλαπφθεπθην ηέινο ηεο δσήο 

ηνπ, βεβαηψλνληαο φηη << έρεη ζψαο ηαο θξέλαο>>, 

ζπλέηαμε  λέα δηαζήθε πνπ αλαηξνχζε ηελ πξψηε, θαη, 

κε ηελ νπνία, θαζηζηνχζε θιεξνλφκνπο ηνπ, ηα εγγφληα  

ηνπ, ηελ θφξε ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

 ηα εγγφληα ηνπ ράξηδε φιε ηελ  αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ 

(έλα ηδηφθηεην νηθφπεδν, έλα εξγαζηήξη θαη ακπέιηα), ε 

νπνία ζα πεξηεξρφηαλ ηζφπνζα ζηελ θπξηφηεηά ηνπο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα εμνθιήζνπλ πνπ ηπρφλ ν ίδηνο δελ 

κπνξνχζε λα μεπιεξψζεη. 

  ηελ θφξε ηνπ Α. άθελε έλα ακπέιη δχν ζηξεκκάησλ, 

ζηελ θφξε ην ήκηζπ ελφο ακπειηνχ ηξηψλ ζηξεκκάησλ, 

θαη, ην ππφινηπν κηζφ ακπέιη ζηνλ αδεξθφ ηνπ Νηίλν. 

  Σέινο, άθελε ρξεκαηηθά πνζά σο δσξεά ζηηο 

εθθιεζίεο, ζηνπο θιεξηθνχο, ζην θηιφπησρν ηακείν, 
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ζηηο ρνιέο θαη ζηνπο Πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο ηεο 

πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα κλεκνλεχεηαη ην φλνκά ηνπ. 

 Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ, φξηδε ηνπο 

εθηειεζηέο ηε, δεηψληαο γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο, ηελ 

έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Μεηξνπνιίηε Βεληακίλ θαη ηηο 

ππνγξαθέο ησλ καξηχξσλ. 

  Απφ ηελ παξνχζα δηαζήθε δηαπηζηψλνπκε φηη 

απνθιεξψλνληαη νη αξρηθνί θιεξνλφκνη, κε ην 

κεγαιχηεξνο κέξνο ηεο πεξηνπζίαο λα πεξηέξρεηαη ζηελ 

θπξηφηεηα ησλ εγγνλψλ ηνπ δηαζέηε, θαζψο θαη ην φηη ν 

δηαζέηεο είρε αθήζεη αξθεηά ρξέε. 

 Γηαπηζηψλνπκε φηη ν δηαζέηεο αλήθε ζηα πςειά 

ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, αθήλνληαο φκσο θαη ρξέε, 

πξνο πιιφγνπο θαη ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο.
32 
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                              ΓΗΑΘΖΚΖ . ΜΑΥ.  ΚΑΗ ΤΜΒΗΑ ΑΤΣΟΤ 

 

Ο . Μαρ. θαη ε ζπκβία απηνχ Μ., αθνχ δηαβεβαίσζαλ γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

πγεία, φξηζαλ απφ θνηλνχ θιεξνλφκνπο ηνπο ηελ θφξε ηεο θαη ην γακπξφ ηνπο, ζηνπο 

νπνίνπο άθελαλ φιε ηνπο ηελ πεξηνπζία. 

 Χζηφζν, ν . άθελε αξρηθά ηελ πεξηνπζία ηνπ (θηλεηή, αθίλεηε θαη ρξεκαηηθή), ζηε 

ζπκβία ηνπ, κε ηνλ φξν κεηά ην ζάλαηφ θαη ησλ δχν, λα πεξηέιζεη ζηελ πιήξε 

θπξηφηεηα ηεο θφξεο ηνπο θαη ηνπ γακπξνχ ηνπο. 

  Σέινο, άθελε ρξεκαηηθά πνζά σο δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, νξίδνληαο ηνπο 

εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο, ππνγξάθνληαο γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο. 

  ηε δηαζήθε απηή μερσξίδεη ην γεγνλφο φηη, ε γπλαίθα ηνπ . δελ αλαθέξεηαη σο 

ζχδπγνο αιιά σο ζπκβία. 

 Δπίζεο, αλήθε ζηε κεζαία ηάμε, ελψ φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο Δθθιεζίαο, ν ίδηνο ν 

Δπίζθνπνο ππέγξαςε γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δηαζήθεο, δίλνληάο ηεο κεγαιχηεξε 

ηζρχ.
33 
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                                             ΓΗΑΘΖΚΖ Κ. Σ. 

 

Ο Κ.. δειψλνληαο φηη << έρεη ζψαο ηαο θξέλαο>>, ζπγρσξψληαο φζνπο ηνλ 

πίθξαλαλ θαη δεηψληαο ζπγρψξεζε απφ φζνπο ν ίδηνο πίθξαλε, ζπλέηαμε ηε δηαζήθε 

ηνπ, κε βάζε ηελ νπνία άθελε νιφθιεξν ην ζπίηη ηνπ απφ ηελ ψξα ζχληαμεο ηεο 

δηαζήθεο, ζην γην ηνπ καδί κε φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα πνπ βξηζθφηαλ εληφο θαη 

παξαθείκελα απφ απηφ, κε ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδεη ηνπο γνλείο ηνπ, θαη, κεηά ην 

ζάλαηφ ηνπο λα ηειέζεη ηα Ηεξά Μπζηήξηα, πιεξψλνληαο ακέζσο ηνπο ηεξείο. 

 ηελ θφξε ηνπ άθελε κηζφ ακπέιη θαη φζα ηεο είρε δψζεη σο πξνίθα, ελψ θιείλνληαο 

ηε δηαζήθε ηνπ, έδηλε ηελ επρή ηνπ ζηα παηδηά ηνπ, βεβαηψλνληαο φηη ηε ζπλέηαμε 

απηνβνχισο, παξνπζία ηνπ Πλεπκαηηθνχ ηνπ θαη καξηχξσλ. 

 Ο δηαζέηεο αλήθε ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε δηαζήθε απέθηεζε 

ηζρχ, θαζψο επηθπξψζεθε θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Δπίζθνπν.
34 
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                                            ΓΗΑΘΖΚΖ Γ. ΚΟΚ. 

 

Ο Γ. Κ. ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ ελψπηνλ ηνπ Δπηζθφπνπ Βεληακίλ θαη ηνπ 

πξνθξίηνπ, αθνχ πξψηα δηαβεβαίσζε γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία. 

  Με βάζε ηε δηαζήθε ηνπ ράξηδε ζηε ζπκβία ηνπ (κε ηελ νπνία απέθηεζε θαη κία 

θφξε) έλα ακπέιη ελφο ζηξέκκαηνο θαη δηάθνξα αληηθείκελα, απφ ηελ ψξα πνπ 

ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ, ελψ ηεο άθελε θαη νκφινγα, κε ηνλ φξν φκσο λα ηα 

απνθηήζεη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

 ηελ γην ηνπ Γεκ., ηνλ νπνίν θαη απέθηεζε απφ ηελ πξψηε ηνπ γπλαίθα δηάθνξα 

αληηθείκελα αμίαο, έλα ακπέιη θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, ελψ άθελε δσξεά ζηηο 

Δθθιεζίεο θαη γεληθφηεξα ζηνλ θιήξν. 

  Απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη βξηζθφηαλ ζε αξθεηά θαιή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε,  ελψ ην γεγνλφο φηη δελ ππέγξαςε ν ίδηνο απνδεηθλχεη φηη παξά ηελ 

πεξηνπζία ηνπ δελ είρε απνθηήζεη κφξθσζε. Δπίζεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα 

έρεη απνθηήζεη έλα παηδί απφ ηνλ πξψην ηνπ γάκν, θαη έλα αθφκε καδί κε ηε ζπκβία 

ηνπ, θάηη πνπ δελ ήηαλ αξθεηά ζχλεζεο εθείλε ηελ επνρή. 
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  Σέινο, γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δηαζήθεο ππέγξαςε ν εθεκέξηνο ηεο ελνξίαο, σο 

εθπξφζσπνο ηεο Δθθιεζίαο.
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ΓΗΑΘΖΚΖ Β. ΜΠΑ. 

 

     Ζ Β. Μπ., ππαγφξεπζε  ηε δηαζήθε ηεο ζην Γξακκαηηθφ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο 

εξβίσλ θαη Κνδάλεο, θαη ν νπνίνο θαη ηε ζπλέηαμε, παξνπζία καξηχξσλ. 

 Γηθαηνχρνπο ηεο θιεξνλνκηάο φξηδε ηα μαδέξθηα ηεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ηεο πφιεο. 

 Δηδηθφηεξα ζηα μαδέξθηα ηεο άθελε αξγπξά κειήηηα, ελψ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα φιε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ έλα ζπίηη  κε 

δχν νξφθνπο θαη επξχρσξα δσκάηηα, έλα ππφγεην θαη έλα καγεηξείν, θαζψο θαη δχν 

ακπέιηα. 
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 Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηεο φξηδε ηνπο εθηειεζηέο, ελψ γηα ηελ εγθπξφηεηα 

απηήο ππέγξαςε γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηδηθφο πιεξεμνχζηνο, γηαηί ε ίδηα ήηαλ 

αγξάκκαηε. 

  Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ηελ άθελε ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πφιεο, ελψ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε ηέθλα θαη ζχδπγν. 

 Αθφκε, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηεο κέζσ ηνπ Γξακκαηηθνχ, θαη, 

ππέγξαςε γηα ινγαξηαζκφ ηεο πιεξεμνχζηνο, δηαπηζηψλνπκε φηη ίζσο αλήθε ζηα 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

  Ζ δηαζήθε ζπληάρζεθε θαη επηθπξψζεθε απφ ην Γξακκαηηθφ, σο εθπξφζσπν ηεο 

Ηεξάο Μεηξνπφιεσο εξβίσλ θαη Κνδάλεο.
36 

 

 

 

                                                      ΓΗΑΘΖΚΖ Γ. Σ.    

 

Ο Γ. Υ. Σ.ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ παξνπζία καξηχξσλ ( ηνπο νπνίνπο φξθηζε λα 

θξαηήζνπλ απφιπηε ερεκχζεηα, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ), θαη, κε ηελ νπνία φξηδε ηέιεηα 

θιεξνλφκν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηε ζχδπγφ ηνπ Αλ., ζηελ νπνία άθελε ην ζπίηη ηνπ θαη 

ηξία ακπέιηα. 

 ηνλ αδεξθφ ηνπ Π., άθελε 50 γξφζηα θαη ζηνλ παηέξα ηνπ κία ιίξα, ελψ 

νινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ, φξηδε ηνπο εθηειεζηέο ηεο θαη, γηα ηελ εγθπξφηεηα 

απηήο ππέγξαςαλ νη κάξηπξεο επεηδή ν ίδηνο ήηαλ αγξάκκαηνο. 

 Απφ ηελ παξνχζα δηαζήθε απνπζηάδεη θαη πάιη ε αλαθνξά ζε ηέθλα, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην φηη αθήλεη κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο θαη ζηνλ παηέξα ηνπ.
 

   Απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ δηαζέηε θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππέγξαςε ηδηνρείξσο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη αλήθε ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ γηα ηελ 

εγθπξφηεηά ηεο ππέγξαςαλ νη κάξηπξεο θαη ν Γξακκαηηθφο, σο εθπξφζσπνο ηεο 

Μεηξφπνιεο.
 37 
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Οη δηαζήθεο εξβίσλ – Βειβελδνχ ζπληάζζνληαη επί ην 

πιείζηνλ απφ ην Γξακκαηηθφ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο, 

είηε απφ θάπνηνλ δηδάζθαιν θαη γεληθφηεξα κνξθσκέλν 

ηεο επνρήο ( σο εθπξφζσπν ηεο Η.Μ.). 

  Ο Γξακκαηηθφο ζηελ εηζαγσγή θάζε δηαζήθεο 

πεξηγξάθεη ην δηαζέηε, ηνπο κάξηπξεο, ηελ αθξηβή 

ηνπνζεζία ηεο νηθίαο ηεο νπνίαο πξνζεθιήζε, ηνπο 

κάξηπξεο, ηε ζρέζε ηνπ κε ην δηαζέηε θαη ηνπο 

κάξηπξεο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νξθίδεη ηνπο κάξηπξεο λα 

θξαηήζνπλ απφιπηε ερεκχζεηα κέρξη ην άλνηγκα ηεο 

δηαζήθεο, θαζψο θαη ην φηη επηβεβαηψλεη γηα ηελ 

πλεπκαηηθή πγεία ηνπ δηαζέηε. 

 Σέινο, κεηά ηελ αγφξεπζε ηνπ δηαζέηε, ηνπ ππελζπκίδεη 

φηη βάζεη ηνπ λφκνπ, νθείιεη, εθφζνλ έρεη θαη  άιινπο 

ζπγγελείο πέξα απφ φζνπο αλαθέξνληαη ζηε δηαζήθε, λα 

δηαζέζεη θαη ζε εθείλνπο κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

εηδάιισο ε δηαζήθε θαζίζηαηαη άθπξε. 
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 Κάζε δηαζήθε ηειεηψλεη κε ηελ πξνζθνξά δσξεάο ηνπ 

εθάζηνηε δηαζέηε πξνο ηηο εθθιεζίεο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαη κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

εθηειεζηψλ θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ δηαζέηε, ησλ 

καξηχξσλ θαη ηνπ Γξακκαηηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

         ΓΗΑΘΖΚΖ ΠΑΝ. Σ. 

 

Ο Παλ. η., θαζηζηνχζε θιεξνλφκνπο ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηελ πξψηε ηνπ ζχδπγν, ην γην 

ηνπ Αλ. θαη ηελ θφξε ηνπ Δι. απφ ηνλ πξψην ηνπ γάκν 

θαη ην γην ηνπ Μ., ηνλ νπνίν απέθηεζε κε ηε δεχηεξε 

ζχδπγφ ηνπ. 

  Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε ηνπ ζχδπγν άθελε έλα 

δσκάηην απφ ηελ νηθία ηνπ, ζην γην ηνπ Αλ. 2 κειιήηηα 

θαη ζηελ θφξε ηνπ επίζεο δχν κειιήηηα. 

  ην γην ηνπ Μ., πνπ απέθηεζε απφ ηε δεχηεξε ζχδπγφ 

ηνπ άθελε ( εθηφο απφ ην έλα δσκάηην πνπ ράξηδε ζηελ 

πξψηε ηνπ ζχδπγν), ην ππφινηπν ζπίηη καδί κε φια ηα 

θηλεηά θαη αθίλεηα αληηθείκελα πνπ βξηζθφηαλ εληφο 

απηνχ, θαη δχν ακπέιηα. 

  Σέινο άθελε δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, 

νξίδνληαο ηνπο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο θαη 

ππνγξάθνληαο καδί κε ηνπο κάξηπξεο θαη ην 
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Γξακκαηηθφ, πξνο βεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο 

δηαζήθεο. 

  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηελ 

πξψηε ηνπ ζχδπγν θαη ηα παηδηά πνπ απέθηεζε καδί ηεο, 

θιεξνλφκνο ηεο πεξηνπζίαο θαζίζηαηαη θαη ν γηνο απφ 

ην δεχηεξν γάκν ηνπ, απνθηψληαο κάιηζηα ην  

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο, ελψ ε δεχηεξε 

ζχδπγνο ηνπ δελ απνιακβάλεη θιεξνλνκηάο. 

 Δπίζεο απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ ρψξσλ ηεο νηθίαο ηνπ, δηαπηζηψλνπκε 

φηη αλήθε ζηα αλψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. 

  Όζνλ αθνξά ζηελ επηθχξσζε ηεο δηαζήθεο ππέγξαςε 

ν Γξακκαηηθφο, σο εθπξφζσπνο ηεο Δθθιεζίαο.
38 
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             ΓΗΑΘΖΚΖ ΑΝ. . 

 

Ο Γξακκαηηθφο πεξηγξάθεη ηελ ηνπνζεζία θαη ηνπο 

κάξηπξεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηαζήθε ηνπ Αλησλίνπ 

νχθα. 

 Με βάζε ηε δηαζήθε ηνπ, ν Αλ. . θαζηζηά 

θιεξνλφκνπο ηνπ, ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηελ αλεςηά ηεο, 

ηελ αδεξθή ηνπ θαη ηνπο γηνπο ηεο, ηνλ Ησάλλε 

Βαξζακφπνπιν. 

 Δηδηθφηεξα, ζηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηελ αληςηά ηεο άθελε 

απφ έλα δσκάηην ηεο νηθίαο ηνπ, ζηνλ Η. Βαξ. επίζεο έλα 

δσκάηην κε φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα αληηθείκελα πνπ 

βξηζθφηαλ εληφο απηνχ. 

 Σέινο, ζηελ αδεξθή ηνπ θαη ζηα παηδηά ηεο άθελε απφ 

κηζή ιίξα, ελψ νινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ 

ππέγξαςε κέζσ πιεξεμνχζηνπ. 

  Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο νηθίαο δηαπηζηψλνπκε φηη ν 

δηαζέηεο βξηζθφηαλ ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

αλήθνληαο ζηε κεζαία ηάμε, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 



58 
 

ην γεγνλφο φηη δελ είρε δηθά ηνπ παηδηά, ψζηε, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη λφκηκε ε δηαζήθε, άθεζε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ ζηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηνπο πιεζηέζηεξνπο 

ζπγγελείο. 

 Ζ δηαζήθε επηθπξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Δπίζθνπν 

εξβίσλ θαη Κνδάλεο. 

 

 

 

 

 

                     ΓΗΑΘΖΚΖ ΓΖΜ. Σ.
 

  

Ο Γεκ. η. κε ηε δηαζήθε ηελ νπνία ππαγφξεπζε ζην 

Γξακκαηηθφ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο εξβίσλ θαη 

Κνδάλεο, φξηδε θιεξνλφκνπο ηνπ ηε ζχδπγφ ηνπ, ηελ 

θφξε ηνπ θαη ηελ εγγνλή ηνπ, ηα αδέξθηα ηνπ θαη ηηο 

αδεξθέο ηνπ. 

  ηε ζχδπγφ ηνπ άθελε ηελ νηθία ηνπ, ηξία ακπέιηα θαη 

αληηθείκελα αμίαο, ζηελ θφξε ηνπ έλα ακπέιη, έλαλ 

αρπξψλα θαη δηάθνξα ζθεχε, ελψ ζηελ εγγνλή ηνπ έλα 

ακπέιηα, ράιθηλα αγγεία θαη έλα βαξέιη. 

 Σέινο, ζηα αδέξθηα ηνπ θαη ηηο αδεξθέο ηνπ, άθελε απφ 

έλα αξγπξφ κειιήηην. 

 Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ φξηζε ηνπο κάξηπξεο, 

επηθπξψλνληάο ηελ κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ 

καξηχξσλ θαη, δεηψληαο λα αλαγλσζηεί κεγαινθψλσο 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη κεγαιχηεξε λνκηθή ηζρχ. 

  Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο νηθίαο ηνπ θαη γεληθφηεξα ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη 
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ν δηαζέηεο αλήθε ζηα πςειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο. 

 Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ην φηη δε 

δηέζεηε ρξήκαηα σο δσξεά ζηηο εθθιεζίεο θαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπσο ζπλεζηδφηαλ.
39 

  

 

 

 

                           ΓΗΑΘΖΚΖ Θ. Ε. 

 

Ζ Θ. Ε. αθνχ πξνζθάιεζε ην Γξακκαηηθφ, θαη παξνπζία 

καξηχξσλ ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηεο κε ηελ νπνία φξηδε 

θιεξνλφκνπο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο 

ηα αλίςηα ηεο. 

  Δηδηθφηεξα, ζηελ αληςηά ηεο Α. ( θφξε ηνπ αδεξθνχ 

ηεο), άθελε νιφθιεξν ην ζπίηη ηεο θαη έλα ακπέιη. 

  ηα ππφινηπα αλίςηα ηεο άθελε απφ 1 ιίξα, ελψ κεηά 

ηελ ππελζχκηζε ηνπ Γξακκαηηθνχ ράξηδε απφ κία ιίξα 

ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

 Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηεο φξηδε ηνπο εθηειεζηέο 

ηεο θαη, αθνχ ππέγξαςε κέζσ πιεξεμνχζηνπ γηαηί ε ίδηα 

ήηαλ αγξάκκαηε, δήηεζε λα αλαγλσζηεί κεγαινθψλσο, 

γηα λα κελ κπνξεί θαλείο απφ ηνπο ζπγγελείο ή  άιινο 

λα ηελ ακθηζβεηήζεη. 

 Ζ δηαζέηεο αλήθε ζηε κηθξνκεζαία ηάμε ηεο θνηλσλίαο, 

ελψ ε δηαζήθε ηεο επηθπξψζεθε απφ ηνλ Δπίζθνπν.
40 
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                           ΓΗΑΘΖΚΖ Γ. ΚΛ. 

  

Ο Γ. Κι., ελψπηνλ ηνπ Γξακκαηηθνχ θαη καξηχξσλ 

ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ κε ηελ νπνία φξηδε 

θιεξνλφκνπο ηνπ ηε ζχδπγφ ηνπ, ηε ζεηή ηνπο θφξε, ηα 

αλίςηα θαη ηελ μαδέξθε ηνπ. 

 ηε ζχδπγφ ηνπ άθελε ην ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνχζε 

θαη δχν ακπέιηα, ελψ ζηε ζεηή ηνπ θφξε έλα δσκάηην 

απφ ην ζπίηη ηνπ, καδί κε ηα ζθεχε πνπ βξηζθφηαλ εληφο 

απηνχ, θαζψο θαη δχν ακπέιηα. 

 ηα αλίςηα ηνπ ( παηδηά ηνπ αδεξθνχ ηνπ), απφ 40 

γξφζηα θαη ζηα αλίςηα απφ ηνλ μάδεξθφ ηνπ θαη ηελ 

αδεξθή ηνπ, απφ 30 γξφζηα. 

 Σέινο, άθελε δσξεά ζηα ζρνιεία θαη ηα ππφινηπα 

ηδξχκαηα 2 ιίξεο, νξίδνληαο ηνπο εθηειεζηέο ηεο 

δηαζήθεο, ππνγξάθνληαο κέζσ πιεξεμνχζηνπ, γηαηί ν 

ίδηνο δε γλψξηδε γξάκκαηα. 

                                                                                                                                                                      
40
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 Σν γεγνλφο φηη, νχηε ν Γ. Κ., γλψξηδε γξάκκαηα (θάηη 

πνπ απνδεηθλχεη φηη αλήθε ζηα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα), 

θαηαδεηθλχεη φηη νη άλζξσπνη ηεο επαξρίαο, 

αζρνινχκελνη κε ηα ρσξάθηα δελ είραλ ηηο επθαηξίεο λα 

κνξθσζνχλ, δεκηνπξγψληαο φκσο ζεκαληηθή πεξηνπζία, 

κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπο. 

 Καη απηή ε δηαζήθε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

εγγξάθνπ, επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Δπίζθνπν.
41 

 

 

 

               ΓΗΑΘΖΚΖ ΥΑΡ. . 

Ο Υαξ. ., ζπλέηαμε ελψπηνλ ηνπ Γξακκαηηθνχ θαη ησλ 

καξηχξσλ ηε δηαζήθε ηνπ, έρνληαο θαη ηε βεβαίσζε ηνπ 

Δπηζθφπνπ, κε ηελ νπνία νξίδεη θιεξνλφκνπο ηνπ, ηνπο 

γηνπο ηνπ, ηελ θφξε ηνπ, ηα εγγφληα ηνπ, ηα αδέξθηα θαη 

αλίςηα ηνπ. 

  ηελ θφξε ηνπ Μ. άθελε κηζή ιίξα, ζηνλ αδεξθφ ηνπ 

θαη ζηα αλίςηα ηνπ απφ έλα αξγπξφ κειιήηην. 

 ηνλ εγγνλφ ηνπ Αλ. άθελε ην ήκηζπ ηεο νηθίαο ηνπ, θαη 

ηα κηζά ζθεχε πνπ βξηζθφηαλ εληφο απηήο θαη ζηνλ 

εγγνλφ ηνπ Υαξ. ην ππφινηπν ήκηζπ ηεο νηθίαο, δχν 

ακπέιηα θαη ηα ππφινηπα ζθεχε. 

  Σέινο, κεηά απφ ππελζχκηζε ηνπ Γξακκαηηθνχ άθελε 

δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 2 νζσκαληθέο ιίξεο, 

ελψ θιείλνληαο ηε δηαζήθε, φξηδε ηνπο εθηειεζηέο ηεο 

θαη ππέγξαςε ν ίδηνο θαη νη κάξηπξεο γηα ηελ επηθχξσζή 

ηεο. 
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   Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δηαζέηε, 

δηαπηζηψλνπκε φηη βξηζθφηαλ ζε θαιή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ελψ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο δελ αλαθέξεηαη 

ε ζχδπγνο θαη επίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην φηη 

θιεξνδνηεί ην ζπίηη ζηα εγγφληα ηνπ, αληί γηα ηελ θφξε 

ηνπ ή ηνλ αδεξθφ ηνπ.
42 

 

 

 

 

 

                            ΓΗΑΘΖΚΖ Ν. Π. 

 

Ο Ν. Π., κέζσ ηεο δηαζήθεο ηνπ, ε νπνία έθεξε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Δπηζθφπνπ, απνθαζηζηνχζε ηειείνπο 

θιεξνλφκνπο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, 

ηε ζχδπγφ ηνπ, ηνπο γηνπο θαη ηελ θφξε ηνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ζην γην ηνπ Γ. άθελε ηελ νηθία ζηελ 

νπνία θαηνηθνχζε κε φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα πνπ 

βξηζθφηαλ εληφο απηήο, ζην γην ηνπ Μ. έλα αξγπξφ 

κειιήηην θαη ζην γην ηνπ Η. 500 γξφζηα. 

 ηε ζχδπγφ ηνπ άθελε δχν νζσκαληθέο ιίξεο, ζηελ 

θφξε ηνπ Μ. έλα αρνχξη θαη δχν ακπέιηα, ζηελ θφξε 

ηνπ Β. έλα ακπέιη. 

  Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ φξηδε ηνπο 

εθηειεζηέο ηεο, ελψ γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ φζσλ 

θιεξνδνηνχζε, ππέγξαςαλ νη κάξηπξεο θαη ν ίδηνο κέζσ 

πιεξεμνχζηνπ γηαηί ήηαλ αγξάκκαηνο. 
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 Ο δηαζέηεο δηέζεηε κεγάιε πεξηνπζία, αλήθνληαο ζηα 

πςειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. ραξίδνληάο ηελ επί ην 

πιείζηνλ ζηνπο γηνπο ηνπ θαη ηηο θφξεο ηνπ.
43 

 

 

 

 

 

 

 

            ΓΗΑΘΖΚΖ ΥΡ. Γ. ΠΑ 

 

Ο Υξ. Γ. Πα, νξίδεη θιεξνλφκνπο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ( 

θηλεηή θαη αθίλεηεο), ηα παηδηά ηνπ. 

  ηνπο γηνπο ηνπ Γ. θαη Γξ. άθελε εμ’ εκηζείαο ηελ 

νηθία ηνπ θαη ηξία ακπέιηα, ελψ ζην γην ηνπ Ν. κία 

νζσκαληθή ιίξα. 

 ηελ θφξε ηνπ Δι. έλα ακπέιη θαη ηα θηίξηα πνπ 

βξηζθφηαλ εληφο απηνχ, ελψ άθελε δσξεά θαη ζηα 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

 Σέινο, φξηδε ηνπο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο, ελψ γηα ηελ 

επηθχξσζή ηεο ππέγξαςε ν ίδηνο θαη νη κάξηπξεο. 

 Απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο δηαζήθεο δελ αλαθέξεηαη ε 

ζχδπγνο, θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηνπζίαο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ν δηαζέηεο θαηείρε αξθεηά κεγάιε, 

θπξίσο αθίλεηε πεξηνπζία. 
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 Ο δηαζέηεο αλήθε ζηε κεζαία ηάμε, ελψ ε δηαζήθε είρε 

ηε βεβαίσζε ηνπ Δπηζθφπνπ, απνθηψληαο λνκηθή ηζρχ.
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ΓΗΑΘΖΚΖ ΑΘ. ΓΚ. 

 

Με ηε δηαζήθε ηνπ ν Αζ. ΓΚ., απνθαζηζηά ηειείνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ, ηε ζχδπγφ ηνπ, ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηνλ 

αδεξθφ ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ζηε ζχδπγφ ηνπ άθελε 20 νζσκαληθέο ιίξεο 

θαη ζηελ αδεξθή ηνπ 1 νζσκαληθή ιίξα. 

 ηνπο γηνπο ηνπ άθελε, θαηά ην ήκηζπ, ηελ νηθία ζηελ 

νπνία θαηνηθνχζε, έλα αρπξψλα κε αιψλη θαη θήπν, έλα 

ακπέιη θαη δψα, ελψ ζηνλ αδεξθφ ηνπ κία νζσκαληθή 

ιίξα. 

 Οινθιεξψλνληαο, θαη κεηά απφ ηελ ππελζχκηζε ηνπ 

Γξακκαηηθνχ άθελε κία ιίξα ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο, ελψ γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο 

φξηδε ηνπο εθηειεζηέο ηεο θαη ππέγξαςε καδί κε ηνπο 

κάξηπξεο. 
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 Ο Αζ. Γθ., φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

ήηαλ αξθεηά πινχζηνο, αλήθνληαο ζηα πςειά 

ζηξψκαηα, ελψ ε παξνπζία βννεηδψλ θαη ινηπψλ δψσλ, 

θαζψο θαη ακπειηψλ, θαηαδεηθλχεη ην φηη αζρνινχληαλ 

κε αγξνην-θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο. 

 Σέινο, θαη ελ ιφγσ δηαζήθε έθεξε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Δπηζθφπνπ εξβίσλ θαη Κνδάλεο.
45 

   

  

 

 

 

                              ΓΗΑΘΖΚΖ Ε. ΣΑ. 

 

Ο Ε. Σα., απνθαζηζηά θιεξνλφκνπο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, 

ηε ζχδπγφ ηνπ, ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηελ θφξε ηνπ. 

 ην γην ηνπ Υαξ. άθελε ην κηζφ ζπίηη απνηεινχκελν 

απφ δχν δσκάηηα νξφθνπ, έλαλ θήπν, έλαλ αρπξψλα θαη 

έλα αιψλη θαη 2 ζηξέκκαηα απφ έλα ακπέιη. 

 ηε ζχδπγφ ηνπ, ην δσκάηην ηνπ θάησ νξφθνπ, έλα 

ακπέιη θαη δχν βαξέιηα θαη ζην γην ηνπ Μ., ην 

εξγαζηήξη ηνπ. 

  ην γην ηνπ Αλ. έλα ακπέιη, ζηελ θφξε ηνπ Α. έλα 

ακπέιη κε έλαλ αρπξψλα θαη ζηελ θφξε ηνπ ., έλα 

ακπέιη. 

 Σέινο, άθελε δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο κία 

νζσκαληθή  ιίξα. 
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 Απφ ηελ πεξηνπζία πνπ θιεξνδνηνχζε ν δηαζέηεο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ήηαλ αξθεηά πινχζηνο θαη 

δηαηεξνχζε έλα εξγαζηήξη σο επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Δπίζεο, ην φηη θιεξνδφηεζε ζηα παηδηά ηνπ θαη 

ακπέιηα, θαηαδεηθλχεη φηη πέξα απφ ηελ ελαζρφιεζή 

ηνπ κε ην εξγαζηήξη ηνπ, αζρνινχληαλ θαη κε γεσξγηθέο 

εξγαζίεο. 

 Ο δηαζέηεο αλήθε ζηελ ηάμε ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη αγξνηψλ, ελψ ε δηαζήθε 

επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Δπίζθνπν.
46 

 

                    

            ΓΗΑΘΖΚΖ ΥΑΡ. Ε.  

 

Ο Υαξ. Ε., αθνχ ηνλίδεη φηη νπδείο γλσξίδεη ην πφηε ζα επέιζεη ν 

ζάλαηφο ηνπ, ζέινληαο λα απνθχγεη ηπρφλ δηελέμεηο κεηαμχ ησλ 

θιεξνλφκσλ ηνπ, ζπληάζζεη ηε δηαζήθε ηνπ, ε νπνία έρεη ηε βεβαίσζε 

ηνπ Δπηζθφπνπ, κε ηελ νπνία απνθαζηζηά θιεξνλφκνπο ηνπ ηε ζχδπγφ 

ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ. 

  Δηδηθφηεξα, ζηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηελ θφξε ηνπ παξαρσξνχζε ηα 

θηήκαηά ηνπ θαη ην κχιν κε ην κεραληζκφ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ελφο κπαηαλίνπ.
47 
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 Σν κπαηάλη εηλαη κηα εκβνιηθή θαηαζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη δηαζηνιή 
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απνηέιεζκα είλαη, ζε ζπλδηαζκό κε ηελ πγξαζία ηεο πεξηνρήο, ην καιιί λα γπξλάεη θαη λα θνπζθώλεη. 

 



67 
 

   ηνπο γηνπο ηνπ άθελε ην δεχηεξν κπαηάλη, επίζεο κε φια ηνπ ηα 

εμαξηήκαηα, ελψ φιε ηελ ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ ηελ παξαρσξνχζε, 

κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ζηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ, κε ηελ εληνιή 

λα ηε κνηξαζηνχλ ηζφπνζα. 

 Σέινο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο άθελε δσξεά κία νζσκαληθή ιίξα. 

  Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε ηνπ δηεπθξίληδε φηη ηε ζπλέηαμε 

απηνβνχισο θαη θαλείο δελ κπνξνχζε λα ηελ ακθηζβεηήζεη, ελψ γηα 

ηελ εγθπξφηεηά ηεο ππέγξαςαλ ν ίδηνο θαη νη κάξηπξεο. 

 Απφ ηε δηαζήθε ηνπ Υαξ. Ε., δηαπηζηψλνπκε φηη δηέζεηε αξθεηά 

κεγάιε πεξηνπζία, αλήθνληαο ζηα πςειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηελ 

νπνία θαη απέθηεζε απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ επεμεξγαζία 

καιιηνχ θαη ηε γεσξγία.
48 

  

 

                                      ΓΗΑΘΖΚΖ ΔΤ. Ε. 

 

Ο Δπ. Μ. Ε.,  κε ηελ παξνχζα δηαζήθε ηνπ νξίδεη θιεξνλφκνπο ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηε ζχδπγφ ηνπ, ηελ θφξε ηνπ θαη 

ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

 ηε ζχδπγφ ηνπ, άθελε 5 ρξπζέο νζσκαληθέο ιίξεο, ζηελ θφξε ηνπ 

Διέλε  άθελε νιφθιεξε ηελ νηθία ηνπ, κε φ,ηη θηλεηφ θαη αθίλεην 

ππήξρε εληφο απηήο. 

 Σέινο ζηνλ αδεξθφ ηνπ έλα αξγπξφ κειιήηην θαη ζηα ζρνιεία ηεο 

πφιεο ηνπ κία νζσκαληθή ιίξα. 

  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ελ ιφγσ δηαζήθεο, ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ 

ηνλ Δπίζθνπν είλαη ην φηη, ειιείςεη πηψλ, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

πεξηνπζίαο θιεξνδνηήζεθε ζηελ θφξε ηνπ δηαζέηε, αληί ηεο ζπδχγνπ 

ηνπ. 
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 Απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ δηαζέηε δηαπηζηψλνπκε φηη αλήθε ζηε κεζαία 

ηάμε.
49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ΓΗΑΘΖΚΖ ΠΔΡ. ΤΕΤΓΟΤ ΓΔΛ. 

 

 Ζ Πεξηζηέξα, ζχδπγνο Γειεγηψξγνπ, κε ηε δηαζήθε ηεο νξίδεη 

θιεξνλφκνπο ηεο ηελ Δθθιεζία ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ηελ 

αδεξθή ηεο Αιμάλδξα. 

 ηελ Δθθιεζία άθελε έλα ακπέιη θαη φιε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο, 

θαζψο θαη νζσκαληθέο ιίξεο, ελψ ζηελ αδεξθή ηεο έλα αξγπξφ 

κειιήηην. 

 ηελ παξνχζα δηαζήθε παξαηεξνχκε φηη ε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο 

δηαζέηηδνο θιεξνδνηείηαη ζηελ Δθθιεζία, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απνπζίαο ζπδχγνπ θαη ηέθλσλ θαη, ηεο βαζεηάο Πίζηεο ησλ 

Υξηζηηαλψλ. 

  Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηαζέηεο αλήθε ζηε κεζαία ηάμε, ελψ ε 

δηαζήθε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ Δπίζθνπν.
50 
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                    ΓΗΑΘΖΚΖ Α. ΤΕΤΓΟΤ Θ. 

 

 Με ηε δηαζήθε ηεο, ε Α., ζχδπγνο Θ., ηελ νπνία ζπλέηαμε ν 

Γξακκαηηθφο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο, φξηδε θιεξνλφκνπο ηεο ηνλ 

αδεξθφ ηεο, ηελ αδεξθή ηεο  θαη ηα αληςηά ηεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζην αδέξθηα ηεο άθελε απφ κία νζσκαληθή ιίξα. 

 ηελ αληςηά ηεο, θιεξνδνηνχζε ην ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνχζε ηξία 

εξγαζηήξηα θαη ηξία ακπέιηα, ελψ ζηα ππφινηπα αλίςηα ηεο απφ κία 

νζσκαληθή ιίξα. 

 Σέινο, άθελε δσξεά ζηηο Δθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ελψ 

γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δηαζήθεο ππέγξαςαλ ε ίδηα θαη νη κάξηπξεο. 

  Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Α., δηέζεηε αξθεηά κεγάιε πεξηνπζία, 

αλήθνληαο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 
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ηελ αλαθνξά ζε ηξία εξγαζηήξηα πνπ δηαηεξνχζε θαη ίζσο 

απνηεινχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη ηελ πεξηνπζία ηεο θιεξνλνκνχζαλ, επί ην 

πιείζηνλ, ηα αλίςηα ηεο, θαζψο, φπσο απνδεηθλχεηαη ε ίδηα δελ είρε 

δηθά ηεο παηδηά. 

 Καη ε δηαζήθε απηή ζπγγξάθεηαη απφ ην Γξακκαηηθφ ηεο Ηεξάο 

Μεηξνπφιεσο, έρνληαο ηε βεβαίσζε ηνπ Δπηζθφπνπ.
51  

 

 

 

 

 

 

 

                                        ΓΗΑΘΖΚΖ Κ. ΝΔΒ 

Με ηελ παξνχζα δηαζήθε, ν  Κ. Νεβ. Υξπζνρφνο ζην επάγγεικα, 

νξίδεη θιεξνλφκνπο ηνπ, ηε ζχδπγν ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ. 

 ηνπο γηνπο ηνπ άθελε ην ήκηζπ απφ ηελ νηθία ηνπ θαη έλαλ θνχξλν 

πνπ βξηζθφηαλ εληφο απηήο, κε ηε δηαηαγή λα ηα κνηξαζηνχλ ηζφπνζα. 

 ηε ζχδπγφ ηνπ άθελε ην ππφινηπν κηζφ απφ ην ζπίηη  ηνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε, κεηά ην ζάλαηφ ηεο, λα θιεξνδνηήζεη ηελ πεξηνπζία ηεο 

ζηνπο γηνπο ηνπ, εθφζνλ φκσο εθείλνη θξφληηδαλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

ηειψληαο ηα κλεκφζπλά ηνπο, κεηά ην ζάλαηφ ηνπο. 

 Σέινο, άθελε ζηελ θφξε ηνπ κία νζσκαληθή ιίξα.  

 Απφ ηελ πεξηνπζία θαη ην επάγγεικα ηνπ δηαζέηε, θαηαιαβαίλνπκε φηη 

αλήθε ζηελ αλψηεξε νηθνλνκηθά ηάμε, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 
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φηη, παξφιε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα δελ άθεζε δσξεά ζηηο 

Δθθιεζίεο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πφιεο.
52 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ΓΗΑΘΖΚΖ Η. . 

               

 Ο Η. ., ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηνπ, ελψπηνλ ηνπ δηδαζθάινπ ηεο 

πεξηνρήο, ν νπνίνο εθηεινχζε θαη ρξέε ζπκβνιαηνγξάθνπ, θαη κε ηελ 

νπνία θαζηζηά θιεξνλφκνπο ηνπ ηε ζχδπγφ ηνπ, ην γην ηνπ θαη ηελ 

θφξε ηνπ. 

 ηε ζχδπγφ ηνπ άθελε έλα δσκάηην απφ ηελ νηθία ηνπ θαη ζηελ θφξε 

ηνπ ηξεηο νζσκαληθέο ιίξεο. 

 ην γην ηνπ άθελε ηελ ππφινηπε νηθία ηνπ, φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα 

πνπ βξηζθφηαλ εληφο απηήο, έλαλ αρπξψλα θαη έλαλ θνχξλν. 
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  Σέινο, κεηά ηελ ππελζχκηζε ηνπ Γξακκαηηθνχ, φηη φθεηιε, ( εθφζνλ 

είρε άιινπο άκεζνπο ζπγγελείο) λα αθήζεη θαη ζε εθείλνπο κεξίδην απφ 

ηελ πεξηνπζία ηνπ, άθελε κία νζσκαληθή ιίξα ζηελ αδειθή ηνπ, 

θαζψο θαη δσξεά ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο θνηλφηεηαο, απφ ηελ 

νπνία θαηαγφηαλ. 

 Ο δηαζέηεο ήηαλ αξθεηά πινχζηνο, αλήθνληαο ζηα πςειά ζηξψκαηα, 

θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ,  ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, αληί ηνπ Γξακκαηηθνχ, ρξέε 

ζπκβνιαηνγξάθνπ εθηεινχζε ν δηδάζθαινο.
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ΓΗΑΘΖΚΖ ΥΡ. ΠΑ. 

 Ζ Υξ. Πα., κε ηε δηαζήθε ηεο θαζηζηνχζε θιεξνλφκνπο ηεο ηα Ηεξά 

Ηδξχκαηα ηεο πφιεο, ηε λχθε θαη ηα αλίςηα ηεο. 

  Δηδηθφηεξα,  ζηα Ηεξά Ηδξχκαηα άθελε ηελ ηδηφθηεηε νηθία  ηεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία παξζελαγσγείνπ, ην εξγαζηήξη ηεο θαη 

κία Ηεξή Δηθφλα, ελψ ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγίαο Σξηάδαο Μεηνρίνπ, άθελε 

έλα ξαθνθάδαλν. 

  ηε λχθε ηεο άθελε έλα εξγαζηήξη, έλα ακπεινπξγείν θαη δχν 

βαξέιηα θαη γεληθφηεξα ηελ ππφινηπε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

ηεο, εθηφο απφ δχν αθφκε ακπέιηα πνπ άθελε ζηελ αληςηά ηεο. 

 Σέινο, άθελε ζην γεξνθνκείν έλα αθφκε εξγαζηήξη θαη θηήκαηα. 
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 Απφ ηελ πεξηνπζία ηεο δηαζέηηδνο, δηαπηζηψλνπκε φηη ήηαλ πινχζηα 

θαη ειεχζεξε επαγγεικαηίαο, ελψ ε παξνπζία αξθεηψλ θηεκάησλ, 

εξγαζηεξίσλ, ακπειηψλ θαη ηνπ ακπεινπξγείνπ, θαζψο θαη ζπλαθψλ 

ζθεπψλ, ππνδειψλεη φηη θχξηα επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 

ε παξαγσγή θξαζηνχ θαη νκνεηδψλ νηλνπλεπκαησδψλ. 

 Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη άθελε ηελ ηδηφθηεηε νηθία ηεο ζηηο 

Δθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε πξφζεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

παξζελαγσγείν, απνδεηθλχεη ηελ Πίζηε ηεο ζην Θεφ, θαη, ηελ θξνληίδα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο ζηελ θνηλφηεηά ηεο.
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ΓΗΑΘΖΚΖ Η. ΚΑΡ. 

  Ο Η. Καξ., ππαγφξεπζε ζην Γξακκαηηθφ ηε δηαζήθε ηνπ, κε ηελ νπνία 

φξηδε θιεξνλφκνπο ηνπ ηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ζηε ζχδπγφ ηνπ άθελε 100 νζσκαληθέο ιίξεο θαη ζηελ 

θφξε ηνπ Α., ηελ πξνίθα πνπ ηεο είρε δψζεη γηα ην γάκν ηεο θαη 

επηπιένλ 50 νζσκαληθέο ιίξεο. 

 ηελ θφξε ηνπ Δι. επίζεο ηελ πξνίθα ηεο θαη 20 ιίξεο, ελψ ζηελ θφξε 

ηνπ Κ., επεηδή ήηαλ αλχπαληξε 100 ιίξεο. 

 ηνπο γηνπο ηνπ άθελε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ καδί κε ην 

εξγαζηήξη ηνπ, κε ηελ εληνιή λα ηε κνηξαζηνχλ ιακβάλνληαο ίζν 
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κεξίδην ν θαζέλαο, θαη, εθφζνλ ν ίδηνο πέζαλε, λα πξνηθίζνπλ ηελ 

αδεξθή ηνπο Κ.. 

 Σέινο, κεηά ηελ ππελζχκηζε ηνπ Γξακκαηηθνχ φηη φθεηιε λα δηαζέζεη 

κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ζηνπο ππφινηπνπο άκεζνπ ζπγγελείο αλ 

είρε, ή λα θάλεη θάπνπ δσξεά, αθνχ δηαβεβαίσζε φηη δελ είρε άιινπο 

άκεζνπο ζπγγελείο, άθελε δσξεά ζηηο Δθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο. 

 Οινθιεξψλνληαο ηε δηαζήθε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο 

ππέγξαςαλ ν ίδηνο θαη νη κάξηπξεο. 

 Ο δηαζέηεο δηέζεηε κεγάιε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία, θάηη πνπ 

θαλεξψλεη θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ηάμε, ελψ απφ ηελ χπαξμε ακπειηψλ 

θαη εξγαζηεξίνπ, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη σο θχξηα επαγγεικαηηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε παξαγσγή θξαζηνχ.
55 

 

 

 

 

                                            

                                           ΓΗΑΘΖΚΖ Γ. Κ.   

Με ηελ παξνχζα δηαζήθε ν Γ. Κ., θαζηζηά θιεξνλφκν νιφθιεξεο ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ην κνλάθξηβν γην ηνπ Θ., κε ηελ 

εληνιή λα δηαζέζεη, εθφζνλ ζειήζεη, κφλν ηελ θηλεηή πεξηνπζία, θαη 

λα θιεξνδνηήζεη θαη εθείλνο ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα παηδηά ηνπ. 

  Μεηά ηελ ππελζχκηζε ηνπ Γξακκαηηθνχ φηη βάζεη ηνπ λφκνπ έπξεπε 

λα δηαζέζεη  κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

θαηηφληεο,  δηαβεβαηψλνληαο φηη νη γνλείο ηνπ είραλ απνβηψζεη, άθελε 

κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ζηα ππφινηπα παηδηά ηνπ. 
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 Σέινο, άθελε δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ππέγξαςαλ ν ίδηνο, 

νη κάξηπξεο θαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο. 

  Ζ παξνπζία δψσλ θαη ακπειηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ν δηαζέηεο αλήθε 

ζηε κεζαία ηάμε θαη αζρνινχληαλ κε γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

εξγαζίεο, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη άθελε ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ κφλν ζην έλα ηνπ παηδί.
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                ΓΗΑΘΖΚΖ Μ. Φ. 

 Ζ Μ. Φ. νξίδεη κνλαδηθφ θιεξνλφκν ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο (απνηεινχκελεο απφ έλα ζπίηη, 

έλα εξγαζηήξη θαη έλα ακπέιη), ηελ πηνζεηεκέλε ηεο 

θφξε Γιπθεξία. 

 Αθφκε, κεηά ηελ ππελζχκηζε ηνπ Γξακκαηηθνχ φηη 

κπνξνχζε, εθφζνλ ην επηζπκνχζε λα δηαζέζεη κέξνο ησλ 

ρξεκάησλ ηεο ζε δσξεέο πξνο ηηο εθθιεζίεο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πφιεο, άθελε απφ κία 
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νζσκαληθή ιίξα ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα ρξηζηηαληθά 

ζρνιεία ησλ εξβίσλ. 

 Απφ ηελ παξνχζα δηαζήθε μερσξίδεη ην γεγνλφο φηη 

κνλαδηθή θιεξνλφκνο ηεο δηαζέηηδνο θαζίζηαηαη ε 

πηνζεηεκέλε ηεο θφξε (θφξε ηε; αδεξθήο ηεο, θάηη 

αξθεηά ζχλεζεο γηα ηελ επνρή), ελψ απνθιείνληαη νη 

θνληηλνί ζπγγελείο. 

 Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε δηεπθξίληζε πνπ θάλεη ε 

δηαζέηεο, φηη αθήλεη δσξεά κφλν ζηα ρξηζηηαληθά 

ζρνιεία. 

 Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε φηη αλήθε ζηε κηθξνκεζαία ηάμε 

ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ.
57 

 

 

 

 

 

 

 

              ΓΗΑΘΖΚΖ ΑΝ. Υ. 

 Ο Αλ. Υ.,  ζπληάζζνληαο ηε δηαζήθε ηνπ, παξνπζία ηνπ 

Γξακκαηηθνχ θαη καξηχξσλ, φξηζε θιεξνλφκνπο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, ζηε ζεηή ηνπ θφξε θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

 Δηδηθφηεξα ζηε ζεηή ηνπ θφξε άθελε, κεηά ην ζάλαηφ 

ηνπ, ην ηδηφθηεην ζπίηη ηνπ κε φια ηα θηλεηά θαη 

αθίλεηα πνπ βξηζθφηαλ εληφο απηνχ, έλα ακπέιη, δχν 

θήπνπο θαη έλαλ αρπξψλα, ελψ ζηνλ αδεξθφ ηνπ έλα 

ακπέιη. 
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 Όηαλ ν δηαζέηεο ηνπ ππελζχκηζε ηελ ππνρξέσζε πνπ 

είρε λα δηαζέζεη πεξηνπζία θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

θνληηλνχο ηνπ ζπγγελείο, δηεπθξίληζε φηη δελ είρε άιια 

παηδηά θαη πσο ζηνπο άιινπο ζπγγελείο δελ κπνξνχζε 

λα δηαζέζεη κεξίδην. 

 Σέινο, άθελε δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, 4 

νζσκαληθέο ιίξεο, νξίδνληαο ηνπο εθηειεζηέο ηεο 

δηαζήθεο θαη ππνγξάθνληαο ηδηνρείξσο γηα ηελ 

επηθχξσζή ηεο. 

 Ο Αλ. Υ., δε δηέζεηε αξθεηά κεγάιε πεξηνπζία, θάηη 

πνπ θαηαδεηθλχεη φηη αλήθε ζηε κεζαία ηάμε, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη άθεζε φιε ζρεδφλ ηελ 

πεξηνπζία ηνπ ζηελ πηνζεηεκέλε ηνπ θφξε.
58 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΘΖΚΖ ΑΝ. ΓΔΡ. ΤΕΤΓΟΤ ΥΡ. 

Ζ Αλ. Γεξ., θαζηζηά θιεξνλφκνπο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, 

ην ζχδπγφ ηεο θαη ηελ θφξε ηεο, κε ηελ εληνιή λα 

ιάβνπλ ίζν κεξίδην, κεηά ην ζάλαηφ ηεο. 

 πγθεθξηκέλα, άθελε θαη ζηνπο δχν, θαηά ην ήκηζπ, 

ηελ νηθία ηεο κε φια φζα ππήξραλ εληφο απηήο, έλαλ 

αρπξψλα, έλα αιψλη, έλαλ θήπν, έλα ακπέιη. 

 Σέινο, αθνχ δηεπθξίληζε ζην Γξακκαηηθφ φηη δελ είρε 

άιια παηδηά θαη, φηη  ζηνπο ππφινηπνπο ζπγγελείο ηεο 
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δελ κπνξνχζε λα ραξίζεη ηίπνηα άιιν, εθηφο απφ  ηε 

ζπγρψξεζή ηεο, φξηδε ζηνπο θιεξνλφκνπο ηεο, λα 

δηαζέζνπλ 5 νζσκαληθέο ιίξεο σο δσξεά ζηα ζρνιεία 

ηεο πεξηνρήο. 

  Γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαζήθεο ππέγξαςε ηδηνρείξσο, 

φπσο θαη νη κάξηπξεο. 

 Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Αλ. Γεξ. δε δηέζεηε κεγάιε 

πεξηνπζία ( θάηη πνπ ηελ θαηέηαζζε ζηε κηθξνκεζαία 

ηάμε), θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ αδπλακία ηεο 

λα δηαζέζεη κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο ζπγγελείο, πέξα απφ ην ζχδπγν θαη ηελ θφξε 

ηεο.
59 

 

 

 

 

 

 

 

         ΓΗΑΘΖΚΖ ΔΛ. ΤΕΤΓΟΤ ΓΡ. 

Ζ δηαζέηεο, εγθαζηζηά θιεξνλφκνπο ηεο ηνλ εγγνλφ ηεο, 

ζηνλ νπνίν άθελε (απφ ηελ νηθία ηεο) έλα δσκάηην πάλσ 

νξφθνπ κε φια ηνπ ηα έπηπια, δηάθνξα ζθεχε αμίαο, 

βαξέιηα γηα ηελ παξαγσγή ξαθήο θαη έλα ακπέιη. 

 Δπίζεο, ηα αδέξθηα ηεο, ζηα νπνία άθελε απφ δχν 

αξγπξά κειιήηηα. 
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 Σέινο, πξνο δσξεά ζηα ζρνιεία θαη ζηα θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο έλα ρξπζφ λφκηζκα, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε κλεκφλεπζε ηνπ νλφκαηφο ηεο. 

  Ζ δηαζέηεο σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αζθνχζε ηελ παξαγσγή ξαθήο, απφ ηελ νπνία απέθηεζε 

θπξίσο θηλεηή πεξηνπζία κεγάιε αμίαο, θιεξνδνηψληαο 

ηελ  ζηνλ εγγνλφ ηεο. 

 Απφ ηελ πεξηνπζία ηεο δηαπηζηψλνπκε φηη ήηαλ κία 

κεζαία ειεχζεξε επαγγεικαηίαο.
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ΓΗΑΘΖΚΖ ΠΑΝ. . 

Ο Παλ. ., θαζηζηά θιεξνλφκνπο ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηηο θφξεο 

ηνπ. 

 ην γην ηνπ Δ.  θιεξνδνηνχζε  ην ζπίηη ηνπ, δηάθνξα 

θηλεηά αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο, βαξέιηα γηα 

παξαγσγή ξαθήο, δψα, ακπέιηα θαη ρσξάθηα. 
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 ην γην ηνπ Ν., ην κεξίδην ηεο πεξηνπζίαο πνπ ηνπ 

αλαινγνχζε θαη, επηπιένλ κία νζσκαληθή ιίξα, ελψ ζηηο 

θφξεο ηνπ Μ. θαη Β., ηελ πξνίθα πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζηελ θαζεκηά θαη απφ δχν αξγπξά κειιήηηα. 

 Σέινο άθελε δσξεά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη 

επηθχξσζε ηε δηαζήθε νξίδνληαο ηνπο εθηειεζηέο ηεο, 

ππνγξάθνληαο ν ίδηνο θαη νη κάξηπξεο. 

 Ο ελ ιφγσ δηαζέηεο ήηαλ αξθεηά πινχζηνο, έρνληαο σο 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή ξαθήο, 

ελψ ε χπαξμε δψσλ θαη ρσξαθηψλ, ππνδειψλεη ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ θαη κε ηε γεσξγία.
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΓΗΑΘΖΚΖ ΔΛ. Η. ΣΕ. 

 Ζ Δι.Σδ. Παξνπζία ηνπ Γξακκαηηθνχ θαη καξηχξσλ 

ζπλέηαμε ηε δηαζήθε ηεο κε ηελ νπνία θαζηζηνχζε 

ηέιεην θαη κνλαδηθφ θιεξνλφκν ηνπ κηζνχ ηεο θηλεηήο 

θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, ην κλεζηήξα ηεο Αληψλην. 

  πγθεθξηκέλα, άθελε ζην κλεζηήξα ηεο ην ήκηζπ ηεο 

νηθίαο ηεο απνηεινχκελεο απφ έλαλ φξνθν θαη δχν 
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απνζήθεο, θαζψο θαη ην ήκηζπ απφ ηνπο αρπξψλεο, ηα 

αιψληα θαη ηα ακπέιηα ηεο. 

 Σειεηψλνληαο, δηαβεβαίσλε φηη απηή ήηαλ ε ηειεπηαία 

ηεο επηζπκία, δηεπθξηλίδνληαο φηη δελ κπνξνχζε λα 

δηαζέζεη δσξεά ζηα εθπαηδεπηηθά θαη θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο, ππνγξάθνληαο γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο δηαζήθεο θαη νξίδνληαο ηνπο εθηειεζηέο 

απηήο. 

  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαζήθεο απηήο είλαη ην φηη ν 

Γξακκαηηθφο επηθαιείηαη ηε <<ρξηζηηαληθή 

ζπλείδεζε>> ησλ καξηχξσλ, ψζηε λα θξαηήζνπλ 

κπζηηθή ηε δηαζήθε κέρξη ην ζάλαην ηεο δηαζέηηδνο, 

θάηη αληίζηνηρν κε ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα πνπ 

επηρεηξνχζαλ νη ξήηνξεο ηνπ Βπδαληηλνχ Γηθαίνπ. 

 Δπίζεο, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, παξφιν πνπ 

ε δηαζέηεο δηέζεηε αξθεηή πεξηνπζία, απφ ην νπνίν 

ζπκπεξαίλνπκε θαη ηελ θνηλσληθή ηεο ζέζε, 

επηθαιέζηεθε αδπλακία λα δσξίζεη ρξήκαηα ζηηο 

εθθιεζίεο θαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.
62 

 

 

 

             ΓΗΑΘΖΚΖ ΣΔΡ. ΤΕΤΓΟΤ Γ. Ε. 

 

Με ηε δηαζήθε ηεο ε ηεξ., νξίδεη θιεξνλφκνπο ηεο, ηνλ 

εγγνλφ ηεο Γεκ. θαη ηε λχθε ηεο, ζχδπγν ηνπ γηνπ ηεο, 

θαζψο θαη ηα αδέξθηα ηεο. 

 ηνλ εγγνλφ ηεο θαη ηε λχθε ηεο άθελε ην κεξίδην ηεο 

νηθίαο πνπ απέθηεζε απφ ηνλ γάκν ηεο, ζηνπο αδεξθνχο 
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ηεο άθελε, κεηά ην ζάλαηφ ηεο απφ 50 γξφζηα θαη ζηελ 

αδεξθή ηεο 25 γξφζηα. 

 Σέινο, φξηζε ηνπο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο θαη 

ππέγξαςε καδί κε ηνπο κάξηπξεο θαη ην Γξακκαηηθφ γηα 

ηελ επηθχξσζε απηήο. 

 Σν γεγνλφο φηη, νχηε ε ηεξ. Ε. δελ άθελε θάπνηα 

δσξεά, απνδεηθλχεη φηη αλήθε ζηα ρακειφηεξα 

ζηξψκαηα θαη, γεληθφηεξα ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θάηνηθνη ησλ επαξρηαθψλ πφιεσλ 

ηεο επνρήο, ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ δε δηέζεηαλ αξθεηά 

κεγάιε πεξηνπζία.
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ΓΗΑΘΖΚΖ Η. ΚΑ. 

Ο Η. Κ. θαζηζηά θιεξνλφκνπο ηνπ, ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηηο 

θφξεο ηνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ζην γην ηνπ Γ.  άθελε έλα δσκάηην, έλα 

θνξηεγφ, ην κηζφ κεξίδην απφ ην ζπίηη, κηζφ ακπέιη, κηα 

άκαμα κε άινγν θαη έλα ακπέιη. 
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ην γην ηνπ Θ. άθελε δχν δσκάηην κε ην ηζφγεην θαη ην 

ζαιφλη, έλαλ αρπξψλα, 100 πξφβαηα, κία άκαμα κε 

κνπιάξη θαη ην ήκηζπ απφ ηα έπηπια θαη ηα ζθεχε ηεο 

νηθίαο ηνπ. 

 ηηο θφξεο ηνπ επίζεο άθελε ην αλάινγν κεξίδην απφ 

ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ, ηελ πξνίθα πνπ 

ηεο είρε δψζεη θαη απφ δέθα πξφβαηα. 

 Σέινο φξηδε ηνπο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο θαη 

ππέγξαςε καδί κε ηνπο κάξηπξεο γηα ηελ επηθχξσζή ηεο. 

 Απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ δηαζέηε 

δηαπηζηψλνπκε φηη αζρνινχληαλ κε ηε γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία, απνθηψληαο αξθεηά κεγάιε πεξηνπζία, 

ιφγσ ηεο νπνίαο θαηαηαζζφηαλ ζηελ ηάμε ησλ 

ηζηθιηθάδσλ ηεο επνρήο.
64 
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                     ΓΗΑΕΤΓΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ιχζε ηνπ γάκνπ επεξρφηαλ είηε απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν, 

είηε κεηά απφ θείλε βνχιεζε θαη ησλ δχν, σο 

απνηέιεζκα αηηίσλ πνπ εκπφδηδαλ ην δεπγάξη λα 

<<εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ έγγακνπ βίνπ>>. 

 Χζηφζν, κε ηε Νεαξά 117 ηνπ Ηνπζηηληάλεηνπ Κψδηθα, 

νη ιφγνη ιχζεο ηνπ γάκνπ γηλφηαλ δεθηνί απφ ηελ 
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Δθθιεζία, ελψ ρσξηδφηαλ ζε << ιφγνπο ηηκσξίαο>> θαη 

<< κε ηηκσξίαο>>. 

 ε απηφ ην πιαίζην ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα 

απνθάζηδαλ απηνβνχισο ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, φηαλ 

δηαπίζησλαλ δηαηάξαμε ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο ηνπ 

δεπγαξηνχ. 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο ιχζεο ηνπ γάκνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

πεξηνπζία, εμαξηηφηαλ απφ ην πξφζσπν πνπ επζπλφηαλ 

γηα ην δηαδχγην. 

  Έηζη, φηαλ ην δηαδχγην έβγαηλε ζπλαηλεηηθά, ν θάζε 

ζχδπγνο ιάκβαλε φ,ηη είρε ζπλεηζθέξεη θαη ην δεπγάξη 

επέιπε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δηαθνξέο πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ιχζε ηνπ γάκνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ επζπλφηαλ ν ζχδπγνο έραλε ηελ 

πξνίθα θαη ηελ πξφγακε δσξεά. 

 Αθφκε, φηαλ  ν ζχδπγνο δηέπξαηηε κνηρεία εηο βάξνο 

ηεο ζπδχγνπ ηνπ, εθείλε ειάκβαλε ηελ πξνίθα θαη ηελ 

πξνγακηαία δσξεά, σο << πνηλή>>, γηα ηελ πξνζβνιή 

ηεο ηηκήο ηεο, ελψ φηαλ έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο 

πξνέβαηλε ζε δεχηεξν γάκν ( εθφζνλ ππήξραλ ηέθλα), 

ηφηε ε πξνίθα πεξηεξρφηαλ ζε εθείλα. 

 Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο δε ζπλαηλνχζε 

θαη, παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Δπηζθφπνπ λα ηνπο 

ζπκθηιηψζεη, επέκελε ζηε ιχζε ηνπ γάκνπ, ν Δπίζθνπνο 

επηθχξσλε νξηζηηθά ην δηαδχγην. 

 Ζ Δμάβηβινο ηνπ Αξκελφπνπινπ, φξηδε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο κνηραιίδαο γπλαίθαο, θαζψο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο πεξηπηψζεσλ φπνπ ν έλαο ζχδπγνο 

θαηεγνξνχζε ηνλ άιινλ γηα απηζηία, ρσξίο φκσο λα ην 

απνδεηθλχεη κε ζηνηρεία. 
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 Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλαο αθφκε 

ιφγνο ιχζεο ηνπ γάκνπ, ήηαλ ε αληθαλφηεηα ηνπ άληξα 

λα έξζεη ζε ζπλνπζία (ζχκθσλα κε ηελ Δμάβηβιν ηνπ 

Αξκελφπνπινπ  ν ιφγνο απηφο ίζρπε, αλ ε αληθαλφηεηα 

απηή ηνπ άλδξα δηαηεξνχληαλ γηα δηάζηεκα απφ ηξία 

ρξφληα θαη πάλσ), ρσξίο φκσο ζπλέπεηεο θαη γηα ηα δχν 

κέξε, φπσο θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζχδπγνο 

εγθαηαιείπεη ηε ζπδπγηθή εζηία επηθαινχκελε κεηξηθφ 

λφζεκα, κε κπνξψληαο λα εθπιεξψζεη ηα ζπδπγηθά ηεο 

θαζήθνληα, ιφγνο ηνλ νπνίν απνδερφηαλ ην 

Δθθιεζηαζηηθφ Γηθαζηήξην. 

    Έλαο αθφκε ιφγνο ιχζεο ηνπ γάκνπ πνπ φξηδε ε 

Δμάβηβινο ήηαλ θαη ε αηρκαισζία, ρσξίο φκσο νη 

ζχδπγνη λα κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ δεχηεξν γάκν πξηλ 

ηελ πάξνδν πέληε εηψλ, δηαθνξεηηθά εθείλνο πνπ 

παξάβαηλε ηνλ θαλφλα, απέδηδε ζηνλ άιινλ ην κεξίδην 

πνπ απέθηεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ, σο πνηλή. 

  Με βάζε ηε Νεαξά 33 ηνπ Λένληνο σζηφζν, 

πξνβιεπφηαλ φηη νη ζχδπγνη φθεηιαλ λα πεξηκέλνπλ ηνλ 

αηρκάισην, εθφζνλ δελ είραλ ιάβεη επίζεκε εηδνπνίεζε 

γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο. 

 Αθφκε, ε Νεαξά 31 φξηδε πσο ν άλδξαο είρε ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη δηαδχγην, φηαλ δηαπηζησλφηαλ φηη ε 

ζχδπγφο ηνπ πξνρσξνχζε ζε άκβισζε. 

 Δπίζεο, Ηεξέαο πνπ απέβαιε ην Ηεξφ ρήκα θαη 

παληξεπφηαλ, φπσο θαη νη κάξηπξεο πνπ ζπλαίλεζαλ, 

ηηκσξνχληαλ απζηεξά θαη, ν γάκνο δηαιπφηαλ απφ ηελ 

ίδηα ηελ Δθθιεζία. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ πξνίθα, αλ ν άλδξαο ζεσξνχζε φηη ε 

ζχδπγφο ηνπ ηνλ απαηνχζε, είρε δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηε κνηρεία θαη, αλ απνδεηθλπφηαλ ε πξάμε, 

ηφηε ιάκβαλε ηελ πξφγακε δσξεά θαη ηελ πξνίθα, ελψ 
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αλ δελ ππήξραλ παηδηά, ιάκβαλε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνπζία ηεο γπλαίθαο, αιιά αλ ππήξραλ νξηδφηαλ 

δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία αλήθε ζηελ 

θπξηφηεηα ησλ παηδηψλ. 

 ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δελ απνδεηθλπφηαλ ε 

θαηεγνξία πεξί κνηρείαο ηεο ζπδχγνπ, ηφηε δηθαηνχληαλ 

εθείλε λα δεηήζεη δηαδχγην ιακβάλνληαο νιφθιεξε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ ζπδχγνπ, εθφζνλ δελ ππήξραλ παηδηά, 

ελψ αλ ππήξραλ παηδηά νξηδφηαλ δηαρεηξηζηήο ηεο 

θιεξνλνκηάο. 

 Αλ δηέπξαηηε κνηρεία ν ζχδπγνο, ε γπλαίθα ιάκβαλε 

ηελ πξνίθα θαη ηελ πξφγακε δσξεά, σζηφζν αλ ππήξραλ 

παηδηά ε πεξηνπζία ηνπ ζπδχγνπ θιεξνδνηνχληαλ ζηα 

παηδηά. 

  Αθφκε, ν γάκνο δηαιπφηαλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ζχδπγνο, παξά ηηο λνπζεζίεο ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ 

ζπγγελψλ ηνπ, πξνέβαηλε ζε αζέκηηεο πξάμεηο ή 

πεξηθξνλνχζε ζπλερψο ηε ζχδπγφ ηνπ. 

 Μία αθφκε αηηία ιχζεο ηνπ γάκνπ πνπ πξνέβιεπε ε 

Δμάβηβινο ήηαλ θαη ε ρσξίο ιφγν εθδίσμε ηεο ζπδχγνπ 

απφ ην ζπίηη, θαζψο θαη ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπδχγνπ πξνο εθείλε, κε απνηέιεζκα ε ζχδπγνο λα 

δηθαηνχηαη αίηεζεο δηαδπγίνπ, ιακβάλνληαο ηελ 

πεξηνπζία ηνπ άλδξα. 

 Όζνλ αθνξά εθείλνπο πνπ ππεξεηνχζαλ ζην ηξαηφ, 

εθφζνλ ρξεηαδφηαλ λα πνιεκήζνπλ, νη γπλαίθεο ηνπο 

φθεηιαλ λα πεξηκέλνπλ θαη, κφλν φηαλ απνδεηθλπφηαλ ν 

ζάλαηνο ηνπ ζπδχγνπ θαη κεηά ηελ πάξνδν 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ιπλφηαλ ν γάκνο 

θαη επηηξεπφηαλ ζηε ζχδπγν λα ζπλάςεη θαη δεχηεξν 

γάκν. 
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 Αλ επηζχλαπηε δεχηεξν γάκν ρσξίο λα πθίζηαηαη ν 

παξαπάλσ ιφγνο, ηηκσξνχληαλ θαη εθείλε θαη ν άλδξαο 

πνπ ζπλαίλεζε ζηελ πξάμε απηή. 

  Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο θαλφλαο ηεο Δμαβίβινπ φξηδε 

φηη « εθφζνλ θξίλεηαη αλππφζηαηε ε πιεξνθνξία φηη ν 

ζχδπγνο έρεη πεζάλεη, ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν εθείλνη πνπ δηέδσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε θήκε 

θαη, αλ επηζηξέςεη ν ζχδπγνο δηθαηνχηαη λα ζπλερίζεη λα 

δεη κε ηε ζχδπγφ ηνπ», κε απνηέιεζκα ν γάκνο λα κελ 

έρεη δηαιπζεί.
65 

   

 Σέινο, ηδηάδνπζα αηηία ιχζεο ηνπ γάκνπ, απνηεινχζε 

θαη ε <<καλία>>, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ςπρνπλεπκαηηθή δηαηαξαρή ελφο εθ ησλ ζπδχγσλ πνπ 

θαηαιακβάλεηαη απφ έκκνλεο ηδέεο ή θξελνβιάβεηα πνπ 

επηθαινχληαλ ν ελάγσλ θαη απνδεηθλπφηαλ κεηά απφ 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη’ εληνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
 

  

 

 

 

 

 

 Οξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ιχζεο ηνπ γάκνπ νξηδφηαλ θαη ζην Ννκνθάλνλα ηνπ Δπηζθφπνπ    

Κακπαλίαο, θαη, κε βάζε απηφ, ην δηαδχγην επεξρφηαλ θαη φηαλ ην δεπγάξη δελ κπνξνχζε λα 

ζπλεπξεζεί, κεηά απφ ηξία ρξφληα γάκνπ, ή φηαλ ε γπλαηθά εκθαληδφηαλ παξζέλα θαη απνδεηθλπφηαλ 

εθ ησλ πζηέξσλ φηη είρε ζπλάςεη ζρέζεηο θαη πξηλ ην γάκν. 

                                                           
65

 Κσλζηαληίλνο Πηηζάθεο. Πξόρεηξνλ Νόκσλ Ή Δμάβηβινο ηνπ Κσλζηηαληίλνπ Αξκελόπνπινπ. 

Δθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα, 1971 ζ.ζ. 270-276 
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 Αθφκε, φηαλ έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο είρε αηρκαισηηζζεί θαη δελ εκθαληδφηαλ 

κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ, είηε φηαλ απνδεηθλπφηαλ ζπγγελείο κεηά απφ πηνζεζία 

ελφο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ. 

 Δπίζεο, αθφκε κία αηηία ιχζεο ηνπ γάκνπ ήηαλ θαη ε ζχλαςε γάκνπ απφ αλήιηθα, ή 

εθφζνλ έλαο απφ ηνπο δχν ήηαλ αηξεηηθφο θαη αξλνχληαλ λα βαπηηζηεί Οξζφδνμνο. 

 Σέινο, ν Ννκνθάλσλ φξηδε φηη ην δεπγάξη έπξεπε λα ρσξίζεη αλ ν ζχδπγνο ήηαλ 

δαηκνληζκέλνο ή απνδεηθλπφηαλ φηη είρε πξνβεί ζε παξάλνκεο πξάμεηο.
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Λφγνη ιχζεο ηνπ γάκνπ νξηδφηαλ  θαη κε βάζε ηνλ Ηνπζηηληάλεην Κψδηθα, εηδηθφηεξα 

ππέξ πνηα πιεπξάο ζα έβγαηλε ην δηαδχγην. 

                                                           
66

 Διεπζέξηνο Σαπεηλφο-Κσλζηαληίλνο Βαζηιεηάδεο. Πξόρεηξνλ Ννκηθόλ Θενθίινπ Δπηζθόπνπ 

Κακπαλίαο. Κσλζηαληηλνχπνιε 1887 ζ.ζ. 101-111 
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 Έηζη, ιφγνη ππέξ ηνπ ζπδχγνπ ήηαλ ην έγθιεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ε κνηρεία, ε 

επηβνπιή θαηά ηεο δσήο ηνπ ζπδχγνπ ( απφ ηε ζχδπγν), ακέζσο ή εκκέζσο, θαζψο 

θαη νη αλήζηθεο πξάμεηο ηεο γπλαίθαο πνπ ζπλίζηαλην ζηελ απνπζία ηεο απφ ην ζπίηη 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εθδειψζεηο πνπ παξεπξηζθφηαλ θαη άλδξεο, ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπδχγνπ. 

 Τπέξ ηεο ζπδχγνπ έβγαηλε ην δηαδχγην φηαλ ν άλδξαο πξνέβαηλε ζε πξάμεηο εζράηεο 

πξνδνζίαο, επηβνπιεπφηαλ ηε δσή ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ε πξνζβνιή ηεο εζηθήο ηεο 

γπλαίθαο, είηε ζε πεξηπηψζεηο απηζηίαο, είηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ζχδπγνο εμέδηδε ηε 

γπλαίθα ηνπ.
 

 Αθφκε, κε βάζε ηνλ Ηνπζηηληάλεην θψδηθα απαγνξεπφηαλ ε έθδνζε ζπλαηλεηηθνχ 

δηαδπγίνπ θαη, επηηξεπφηαλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο 

επηζπκνχζε λα κνλάζεη. Όζνη παξέβαηλαλ ηνλ θαλφλα, ηηκσξνχληαλ κε θπξψζεηο πνπ 

αθνξνχζα θπξίσο πεξηνπζηαθά δεηήκαηα, ελψ αξγφηεξα επηβιήζεθε ε ππνρξεσηηθή 

θνπξά. 

 Δηδηθή κέξηκλα ιάκβαλε ν Κψδηθαο γηα ηα παηδηά, θαζψο βάζεη απηνχ ηδξχζεθαλ 

εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία αλαιάκβαλαλ ηελ θξνληίδα θαη δηαπαηδαγψγεζε 

παηδηψλ ρσξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ.
67 

 Σέινο, ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

φξηδαλ σο αηηίεο ιχζεο ηνπ γάκνπ θαη ηελ αληθαλφηεηα θαη ησλ δχν ζπδχγσλ λα 

ζπληεξήζνπλ νηθνγέλεηα, ηελ πξφσξε παχζε ηεο εγθπκνζχλεο, ηε κεγάιε δηαθνξά 

ειηθίαο,
68 

θαζψο θαη ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε λνζήκαηα, φπσο αθξνδηζηαθά θαη φζα 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγηεηλή ηνπ ζψκαηνο.
69 

 

 

   εκαληηθφ επίζεο δήηεκα πνπ νξηδφηαλ απφ ην Οηθνγελεηαθφ Γίθαην ήηαλ θαη ε απφθηεζε 

πξνίθαο, ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, ε νπνία θαη κνηξαδφηαλ αλάινγα κε ηελ αηηία ιχζεο ηνπ γάκνπ. 

                                                           
67

 Βαζίιεο Κνπξήο. Ζ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ. Δθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα, 1999 
68

 Πξάγκα αξθεηά ζχλεζεο γηα ηελ επνρή, φπνπ νη γπλαίθεο κλεζηεπφηαλ απφ κηθξή ειηθία. 
69

 Ληφιηνο Γξεγφξηνο. Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία – Δθθιεζία θαη Γίθαην ηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα 

θαηά ηνλ Gustav Geib Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  ζ.ζ. 60-62 
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 Δηδηθφηεξα, φηαλ ν γάκνο ιπλφηαλ ιφγσ κνηρείαο ηεο ζπδχγνπ, ν ζχδπγνο δε 

δηθαηνχληαλ κεξίδην απφ ηελ πξνίθα ηεο ζπδχγνπ, θαη, κφλν εθφζνλ ππήξραλ παηδηά, 

ηεινχζε σο δηαρεηξηζηήο ηεο πξνίθαο ζηα πιαίζηα ηεο παηξηθήο εμνπζίαο. 

  Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε γπλαίθα έιπλε ην γάκν ιφγσ αληθαλφηεηαο ηνπ άληξα 

λα έξζεη ζε ζπλνπζία,  νη ζχδπγνη ιάκβαλαλ ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγνχζε.
 

  Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη απνθάζηδαλ λα κνλάζνπλ, θάζε έλαο 

έπαηξλε ην κεξίδην πνπ είρε εηζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ.
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                          

 

 

 

 

                      

          

                                                           
70

 Διεπζεξία Παπαγηάλλε. Ζ Ννκνινγία ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Βπδαληηλήο θαη 

Μεηαβπδαληηλήο Πεξηόδνπ ζε ζέκαηα Πεξηνπζηαθνύ Γηθαίνπ-Σόκνο ΗΗ. Οηθνγελεηαθό Γίθαην. Δθδφζεηο 

άθνπιαο   ζ.ζ. 113-128 
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Σα δηαδχγηα ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε εξβίσλ θαη Κνδάλεο ζπληαζζφηαλ θαη εθδηδφηαλ απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή 

Δπηηξνπή, (πξνεδξεχνληνο ηνπ Δπηζθφπνπ θαη κε ηελ παξνπζία Πξνθξίησλ), ε νπνία θαη εμέηαδε ηνπο ιφγνπο θαη 

ηηο αηηίεο ιχζεο ηνπ γάκνπ, είηε  κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο, είηε ιφγν ηεο πξνζέιεπζεο ησλ ζπδχγσλ 

θαη ηεο νκφθσλεο επηζπκία ηνπο λα επηθπξψζεη ε Δπηηξνπή ην δηαδχγην. 

 Δηδηθφηεξα, 7 δηαδχγηα εθδφζεθαλ ζπλαηλεηηθά θαη πέληε κεηά απφ ηδία πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο, ελψ ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Δπηζθφπνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο λα λνπζεηήζνπλ ην δεπγάξη 

θαη λα απνηξέςνπλ ηνλ ρσξηζκφ. 

 Χο αηηίεο ιχζεο ηνπ γάκνπ, (φζνλ αθνξά ηα ζπλαηλεηηθά δηαδχγηα), ζε δχν πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη ε αίηεζε 

ιχζεο ηνπ γάκνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπδχγνπ, θαζψο νη ζχδπγνη πξνέβαηλαλ ζε αζέκηηεο πξάμεηο, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθδνζε δηαδπγίνπ ιφγσ ηεο επαλεηιεκκέλεο άξλεζεο ηεο ζπδχγνπ λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνπο Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έγγακνπ βίνπ. 

 Αθφκε, ζε δχν πεξηπηψζεηο ε Δθθιεζία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε δηαδπγίνπ κεηά απφ αίηεζε ησλ γπλαηθψλ, 

θαζψο νη ζχδπγνί ηνπο κεηαλαζηεχνληαο ζην εμσηεξηθφ δελ εθπιήξσλαλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απέξξεαλ απφ ην 

Γίθαην ηεο επνρήο. 

  Όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε δηαδπγίνπ κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο, ηξία δηαδχγηα εμέδσζε ε Δπηηξνπή, 

αθνχ δηαπίζησζε φηη δελ πιεξνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ηνπ 

δεπγαξηνχ, ζε κία πεξίπησζε απνθάζηζε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ιφγσ θξελνβιάβεηαο ηεο ζπδχγνπ θαη ζε κία ιφγσ 

απηζηίαο. 

 Ζ έθδνζε ησλ δηαδπγίσλ γηλφηαλ κε βάζε ηελ απφιπηε ηήξεζε ησλ Καλφλσλ, θαζψο φια ηα δηαδχγηα εθδφζεθαλ, 

αθνχ εμεηαδφηαλ αλ ζπλέηξεραλ νη ιφγνη θαη νη αηηίεο ιχζεο ηνπ γάκνπ, φπσο νξηδφηαλ απφ ην Δθθιεζηαζηηθφ 

Γίθαην. 

 Δηδηθφηεξα, φπσο φξηδαλ νη Καλφλεο ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαίνπ, ε έθδνζε δηαδπγίνπ απνθαζηδφηαλ απφ ηελ 

αξκφδηα Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή θαη, εθφζνλ ζπλέηξεραλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε κε αξκνληθή 

ζπκβίσζε ηνπ δεπγαξηνχ, ε απηζηία θαη ε δηελέξγεηα αζέκηησλ πξάμεσλ, ε κε εθπιήξσζε ησλ ζπδπγηθψλ 

θαζεθφλησλ, ε απνπζία ζπδχγνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ε κε παξνπζία ηνπ κεηά ηελ πάξνδν ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, θαζψο θαη ε εκθάληζε ζνβαξήο αζζέλεηαο ελφο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ. 

   Γεληθφηεξα, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηα δηαδχγηα ήηαλ ην γεγνλφο πσο δελ 

νξηδφηαλ θαηαβνιή δηαηξνθήο, ελψ επηηξεπφηαλ ην ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην ( θάηη πνπ απαγνξεπφηαλ απφ ην 

Ηνπζηηληάλεην Γίθαην), θαζψο θαη ε ζχλαςε δεχηεξνπ γάκνπ, ρσξίο λα πξνβιέπνληαη θάπνηνπ είδνπο θπξψζεηο απφ 

ηελ Δθθιεζία. 
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                                                                            ΓΗΑΕΤΓΗΟ Κ. Γ. ΚΑΗ Α. 

 



94 
 

 

 

Με ην παξφλ εθθιεζηαζηηθφ γξάκκα, ε Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ππφ ηνλ Δπίζθνπν, 

απνθάζηζε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπ Κ. θαη ηεο Α. 

 Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε ήηαλ ην φηη ν γάκνο ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ζπλνηθέζην, κε απνηέιεζκα λα εθθξάδνληαη εθαηέξσζελ 

θαηεγνξίεο. 

 πγθεθξηκέλα, ν κελ ζχδπγνο θαηεγνξνχζε ηε γπλαίθα ηνπ φηη δελ ηελ ππάθνπε, ε δε 

ζχδπγνο φηη ν άληξαο ηεο ηελ θαθνκεηαρεηξηδφηαλ, θηάλνληαο ζε ζεκείν λα απεηιεί 

αθφκε θαη ηε δσή ηεο. 

  Οη θαηαζηάζεηο απηέο νδήγεζαλ ηελ Δθθιεζία λα πξνρσξήζεη ζηε ιχζε ηνπ γάκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ εηξεληθά, έρνληαο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ δχν ζπδχγσλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςηλ θαηαζέζεηο καξηχξσλ πνπ επηβεβαίσλαλ φηη ην δεπγάξη δε δνχζε 

αξκνληθά. 

 Γηαπηζηψλνπκε φηη ν γάκνο ιχζεθε απφ ηελ Δθθιεζία, κε βάζε ην Οηθνγελεηαθφ 

Γίθαην,  ιφγσ κε αξκνληθήο ζπκβίσζεο.
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71 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ. ΑΡ. 39 
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Ο Δπίζθνπνο Κνδάλεο κε ηνπο Πξνθξίηνπο, ελέθξηλαλ ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ησλ δχν 

ζπδχγσλ, αθνχ πξψηα, σο έζραην κέηξν, πξνζπάζεζαλ λα ηνπο λνπζεηήζνπλ θαη λα 

ηνπο επαλελψζνπλ. 

 Όκσο, θαζψο εθείλνη επέκελαλ ζην δηαδχγην πξνβάιινληαο δηάθνξνπο ιφγνπο θαη 

αηηίεο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ έγθξηζε ιχζεο ηνπ γάκνπ ηνπο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε πξνζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο λα ζπκθηιηψζεη ην 

δεπγάξη, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ην φηη δελ ελέθξηλε ην δηαδχγην σο κέζν επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ ελφο δεπγαξηνχ, παξά κφλν σο έζραηε ιχζε. 

  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην δηαδχγην επηθπξψζεθε απφ ηελ Δθθιεζία, κεηά απφ ηελ 

επίκνλε άξλεζε ησλ ζπδχγσλ λα μαλαζκίμνπλ.
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                                               ΓΗΑΕΤΓΗΟ ΥΡ. Σ. ΚΑΗ Μ. 

                                                           

72 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ. ΑΡ. 79 
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Ο Υξ. θαη ε Μ., δήηεζαλ ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ ηνπο, κεηά απφ 4 ρξφληα γάκνπ, 

θαζψο ε ζχδπγνο πξνθαζίζηεθε φηη δελ κπνξνχζε λα αληέμεη ηελ αγξνηηθή δσή ηνπ 

άληξα ηεο. Έηζη, παξά ηηο λνπζεζίεο ηεο Δθθιεζίαο θαη, αθνχ δήηεζαλ θαη νη δχν ηε 

ιχζε ηνπ γάκνπ, ε Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην δηαδχγην, δίλνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζπλάςνπλ θαη δεχηεξν γάκν εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ. 

  Απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επέβαιιαλ ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπ ελ ιφγσ δεπγαξηνχ, 

δηαπηζηψλνπκε ηελ ππαηηηφηεηα ηεο ζπδχγνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ 

απφθηεζε ηεο πξνίθαο, φπσο φξηδαλ νη Ννκνθάλνλεο ηεο Δθθιεζίαο. 

  Καη εδψ ε Δθθιεζία πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ην ρσξηζκφ θαη, κφλν κεηά απφ ηελ 

επηκνλή ησλ ζπδχγσλ εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ.
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      ΓΗΑΕΤΓΗΟ Κ. Σ. ΚΑΗ ΤΕΤΓΟΤ Μ. 

                                                           

73 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ. ΑΡ. 93 

 
 



97 
 

 

 

Ο Δπίζθνπνο εξβίσλ θαη Κνδάλεο, απνθάλζεθε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπ Κ. η. θαη 

ηεο ζπδχγνπ ηνπ Μ., κεηά απφ παξάθιεζε θαη ησλ δχν, αθνχ δηαπίζησζαλ φηη δελ 

κπνξνχζαλ λα δνπλ πιένλ αξκνληθά. 

 Έηζη, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δθθιεζίαο λα ηνπο ζπκθηιηψζεη θαη, αθνχ θαη νη δχν 

επέκελαλ, ελέθξηλε ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 

 Καη ζην παξφλ Δθθιεζηαζηηθφ Γξάκκα, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην δηαδχγην, 

παξαηεξνχκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο λα απνηξέςεη ην δεπγάξη απφ ην λα 

ρσξίζεη, ελψ σο αηηία πξνβάιιεηαη ε κε αξκνληθή ζπκβίσζε.
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74 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ. ΑΡ. 107 
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Με ην παξφλ Δθθιεζηαζηηθφ Γξάκκα, ν Δπίζθνπνο απνθαζίδεη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ 

ηνπ . Σ. θαη ηεο Μαξίαο ., ιφγσ θξελνβιάβεηαο ηεο ζπδχγνπ. 

 Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ πάξνδν 8 εηψλ, ε ζχδπγνο παξνπζίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε 

αζζέλεηα, ελψ πξνθεηκέλνπ γηα ηε  ζεξαπεία ηεο ν ζχδπγφο ηεο, δαπάλεζε φιε ηνπ 

ηελ πεξηνπζία, πξνζπαζψληαο λα ηε γηαηξέςεη, δεηψληαο θαη ηε βνήζεηα ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ησλ ηαηξψλ. 

 Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη, αθνχ αλαγθάζηεθε λα ηελ θξαηά αιπζνδεκέλε ζην 

ζπίηη, δήηεζε απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή λα εθδψζεη ην δηαδχγην ηνπ 

δεπγαξηνχ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζπλάςεη δεχηεξν γάκν. 

 Έηζη, εμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε θαη επηβεβαηψλνληαο κέζσ καξηχξσλ ηελ 

αζζέλεηα ηεο Μαξίαο, ε Δθθιεζία ελέθξηλε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζην . λα μαλαπαληξεπηεί. 

 Γηαθξίλνπκε σο αηηία ιχζεο ηνπ γάκνπ ηε θξελνβιάβεηα, ζχκθσλα θαη κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ φξηδε ην Δθθιεζηαζηηθφ Γίθαην.
75 
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Ο Δπίζθνπνο εξβίσλ θαη Κνδάλεο απνθάζηζε κε ην παξφλ Δθθιεζηαζηηθφ Έγγξαθν 

ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπ η. Κ. θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Φ., δηαπηζηψλνληαο πνιινχο 

ιφγνπο θαη αηηίεο. 

 Δηδηθφηεξα, δηαπίζησζε απηζηία απφ ηελ κεξηά ηνπ άληξα,
76

 θαη άιιεο πξάμεηο, θαη 

ηεο γπλαίθαο πνπ θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ πεξαηηέξσ αξκνληθή ηνπο ζπκβίσζε. 

 Έηζη, παξά ηηο λνπζεζίεο ηεο Δθθιεζίαο θαη κεηά ηελ επηκνλή θαη ησλ δχν ζπδχγσλ 

λα πξνρσξήζνπλ ζην δηαδχγην, ε Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηειηθά ηε ιχζε 

ηνπ γάκνπ ηνπο. 

   Χο αηηίεο ιχζεο ηνπ ελ ιφγσ γάκνπ πξνβάιινληαη ε απηζηία θαη δηάθνξεο ζπλζήθεο 

πνπ θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ηνπ δεπγαξηνχ.
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ΓΗΑΕΤΓΗΟ Α. Π. ΚΑΗ Μ. Λ. 
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 Με βάζε ην Γίθαην, ζε πεξίπησζε πνπ ν γάκνο ιπλόηαλ ιόγσ απηζηίαο ηνπ άλδξα, εθείλνο έραλε όιε 

ηελ πεξηνπζία σο πνηλή γηα ηελ εζηθή πξνζβνιή ηεο ζπδύγνπ. 
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Ο Δπίζθνπνο εξβίσλ θαη Κνδάλεο, απνθάζηζε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπ Α. θαη ηεο 

Μ., θαζψο, ελψ παληξεχηεθαλ θαλνληθά, νπδέπνηε έδεζαλ καδί, κε απνηέιεζκα λα 

δεηήζνπλ απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπο. 

 Έηζη, θαη παξά ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Δπηζθφπνπ λα αιιάμνπλ γλψκε θαη λα 

ζπκθηιησζνχλ, εθείλνη επέκελαλ κε απνηέιεζκα ε Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ην δηαδχγην, 

δίλνληάο ηνπο ηελ άδεηα λα μαλαπαληξεπηνχλ θαη επηζπλάςνπλ θαη άιιεο ζρέζεηο 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 

 Χο ιφγνο ιχζεο ηνπ γάκνπ εκθαλίδεηαη θαη εδψ ε αδπλακία ηνπ δεπγαξηνχ λα δήζεη 

αξκνληθά, ελψ μερσξίδεη θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο λα ηνπο απνηξέςεη, 

απνδερφκελε ηειηθά ηελ έληνλε επηζπκία θαη ησλ δχν λα ρσξίζνπλ.
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Σν παξφλ δηαδχγην εθδφζεθε κεηά απφ επηζπκία ηεο Μ. ., ε νπνία παξνπζηάζηεθε 

ζηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή, δεηψληαο ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηεο, εμεγψληαο θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε. 

 Δηδηθφηεξα, απφ ηελ ψξα πνπ ν ζχδπγφο ηεο έθπγε ζην εμσηεξηθφ, δελ ηεο έζηειλε 

ρξήκαηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή ηεο, ρσξίο γεληθφηεξα λα εθπιεξψλεη 

θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ έλα γάκν. 

 Χζηφζν, ε Δπηηξνπή πξνζπάζεζε λα ηε κεηαπείζεη ψζηε λα ηνλ πεξηκέλεη, φκσο 

θαζψο εθείλε επέκελε απνθαζίζηεθε ηειηθά ε έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ, ελψ ην 

Δθθιεζηαζηηθφ Γξάκκα πνπ επηθχξσλε ην δηαδχγην, έδηλε ηε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο 

δχν λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλαςε θαη δεχηεξνπ γάκνπ, νξίδνληαο φηη κεηαμχ ηνπο ζα 

ζεσξνχληαη μέλνη. 

  πκπεξαίλνπκε φηη αηηία ιχζεο ηνπ δηαδπγίνπ ήηαλ ε ρξφληα θαη παληειήο απνπζία 

ηνπ ζπδχγνπ θαη ε κε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο νξηδφηαλ θαη απφ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ, θάηη πνπ απνδέρηεθε θαη ε Δθθιεζηαζηηθή 

Δπηηξνπή εγθξίλνληαο ην δηαδχγην.
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79 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ.ΑΡ. 37 
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Ο Δπίζθνπνο κε ην παξφλ Δθθιεζηαζηηθφ Γξάκκα απνθαίλεηαη ηε ιχζε ηνπ γάκνπ 

ηνπ Α. θαη ηεο Αη., ιφγσ ηνπ φηη πξηλ απφ ηξία ρξφληα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

δηαζαιεχηεθε ε ζπδπγηθή ηνπο αξκνλία θαη, παξά ηηο ελέξγεηέο ηνπ λα ηνπο 

λνπζεηήζεη εθείλνη αξλνχληαλ θάζε πξνζπάζεηα, επηκέλνληαο ζην δηαδχγην. 

 Έηζη θξίλνληαο φηη ήηαλ αδχλαηε πιένλ ε κεηαμχ ηνπο ζπκβίσζε απνθαζίζηεθε ε 

ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπο, ελψ ζεσξνχληαλ πιένλ μέλνη, έρνληαο ην δηθαίσκα λα 

μαλαπαληξεπηνχλ. 

  Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν βαζηθφηεξνο ιφγνο ιχζεο ηνπ γάκνπ είλαη ε κε 

αξκνληθή ζπκβίσζε, θαηλφκελα αξθεηά ζχλεζεο γηα ηελ επνρή, θαζψο νη γάκνη 

γηλφηαλ επί ην πιείζηνλ κεηά απφ πξνμεληφ. 

 εκαληηθφ είλαη ην φηη ν ίδηνο ν Δπίζθνπνο απνθάζηζε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, 

δηαπηζηψλνληαο φηη, παξά ηηο ελέξγεηέο ηνπ, θαζίζηαλην αδχλαηε ε ζπκβίσζε ηνπ 

δεπγαξηνχ.
80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΓΗΑΕΤΓΗΟ Κ.Π. ΚΑΗ ΒΑ. ΣΑ. 

                                                           

80 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ.ΑΡ. 43 
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Ζ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ππφ ηνλ Δπίζθνπν εξβίσλ θαη Κνδάλεο, απνθάζηζε ηε 

ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπ Κ. Π. θαη ηεο Β. Σα., κεηά απφ αγσγή πνπ θαηέζεζε ν ζχδπγνο, 

ιφγσ ηνπ φηη απνδεδεηγκέλα ε ζχδπγφο ηνπ πξνέβε ζε αζέκηηεο πξάμεηο, θαηά ην 

Δθθιεζηαζηηθφ Γίθαην. 

 Αθφκε, ε Δπηηξνπή φξηδε φηη ζα ζεσξνχληαλ μέλνη κεηαμχ ηνπο, επηηξέπνληάο ηνπο 

λα επηζπλάςνπλ θαη δεχηεξν γάκν. 

  Ζ Δθθιεζία ελέθξηλε ηελ αίηεζε δηαδπγίνπ ηνπ ζπδχγνπ, απνδερφκελε ηηο αηηίεο πνπ 

επηθαιέζηεθε ν ζχδπγνο.
81 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

81 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ. ΑΡ. 124 
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                              ΓΗΑΕΤΓΗΟ Θ. ΚΑΗ Φ. ΓΚ. 

 

 

Ο Θ. Νη. θαη ε Φ. Γθ. επήιζαλ ζηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ νκφθσλε ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δχν ζπδχγσλ φηη 

δελ κπνξνχζαλ δήζνπλ κεηαμχ ηνπο αξκνληθά, κε ππαηηηφηεηα ηεο ζπδχγνπ. 

  Μάιηζηα, ε Δθθιεζία είρε επηβάιιεη
82

 ζηελ Φ. ήδε δχν ρσξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα 

ηε ζπλεηίζεη, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. 

 Έηζη, απνθαζίζηεθε ε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπο, ελψ κε βάζε ην Δθθιεζηαζηηθφ 

Έγγξαθν ζεσξνχληαλ πιένλ μέλνη κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα ζπλάςνπλ θαη 

άιινλ γάκν, εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη ην δεπγάξη δε ζπκβίσλε αξκνληθά, κε ππαηηηφηεηα ηεο 

ζπδχγνπ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα κέηξα πνπ ηεο επηβιήζεθαλ απφ ηελ Δθθιεζία. 

 Ζ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ δηαδπγίνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δθθιεζία, ιφγσ ηνπ φηη 

απνδείρζεθε αδχλαηνλ λα ζπκκνξθσζεί ε ζχδπγνο κε ηνπο Ννκηθνχο Καλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε έλαλ γάκν.
83

 

                                                           
82

 ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, βάζεη ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ θαη Οηθνγελεηαθνύ Γηθαίνπ όηαλ ε Δθθιεζία 

έθξηλε αλαγθαίν, έιπλε ην γάκν κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, όηαλ δηαπίζησλε όηη δελ ππήξραλ νη ζπλζήθεο 

αξκνληθήο ζπκβίσζεο. 

83 Αξρείν Πξάζζνπ. Κώδημ Δπηζθνπήο (1875 – 1889). ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ, Φ. 11 ΤΠ. ΑΡ. 306               
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        ΓΗΑΕΤΓΗΟ Η. ΚΑΗ ΤΕΤΓΟΤ ΑΤΣΟΤ . 

Ο Η. θαη ε . πξνρψξεζαλ ζηε ιχζε ηνπ γάκνπ ηνπο, κεηά θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Δπηζθφπνπ. 

 πγθεθξηκέλα, κεηά απφ ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ ηνπο, ν Η. έθπγε ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο 

λα επηθνηλσλήζεη πνηέ κε ηε ζχδπγφ ηνπ, κελ εθπιεξψλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

αλαγθάδνληάο ηελ λα δεηήζεη απφ ηελ Δθθιεζία ηε ιχζε ηνπ γάκνπ. 

 Ο Δπίζθνπνο ηε ζπκβνχιεςε λα ηνλ πεξηκέλεη, θαζψο φκσο εθείλε αξλήζεθε 

αηηηνινγψληαο φηη δελ κπνξνχζε λα θάλεη θαη άιιε ππνκνλή, απνθαζίζηεθε ε έθδνζε 

ηνπ δηαδπγίνπ, πξνθεηκέλνπ ε . λα κπνξέζεη λα μαλαπαληξεπηεί. 

 Σν γεγνλφο φηη σο αηηία ιχζεο ηνπ γάκνπ ήηαλ ε θπγή ηνπ άληξα ζην εμσηεξηθφ θαη 

ε κε εθπιήξσζε ησλ ζπδπγηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, απνδεηθλχεη φηη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κε ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο νη ζχδπγνη, αδηαθνξνχζαλ γηα ηηο ζπδχγνπο 

πνπ άθελαλ πίζσ.
 

  
 Ο Δπίζθνπνο ελέθξηλε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, απνδερφκελνο φηη θαζίζηαλην πιένλ ε 

ζχδπγνο λα παξακέλεη πηζηή ζηνλ άλδξαο, εθφζνλ εθείλνο δελ ηελ θξφληηδε, δίλνληάο 

ηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάςεη δεχηεξν γάκν.
84 
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Ζ Ηεξά Μεηξφπνιε εξβίσλ θαη Κνδάλεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ απηνλνκία ηεο 

αλέπηπμε πινχζηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 19ν αηψλα, 

ελψ απμήζεθαλ θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δηθαηνδνζίεο ηεο Δθθιεζίαο. 

 Έηζη φιεο νη ππνζέζεηο ησλ Υξηζηηαλψλ δηθαδφηαλ απφ ηα Δπηζθνπηθά Γηθαζηήξηα 

θαη απφ ηηο αξκφδηεο Δθθιεζηαζηηθέο Δπηηξνπέο. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζχληαμε ησλ δηαζεθψλ, εηδηθφηεξα ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο, 

παξαηεξείηαη ε απφιπηε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη θαλφλσλ ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ 

Γηθαίνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ν δηαζέηεο ζπληάζζεη ηε δηαζήθε ηνπ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο 

Δθθιεζίαο θαη καξηχξσλ, δηαβεβαηψλνληαο γηα ηελ  πλεπκαηηθή ηνπ πγεία, ελψ 

θιεξνδνηεί φινπο ηνπο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ. 

 Δπίζεο, γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθάζηνηε δηαζήθε ηεο ππνγξάθνπλ ν δηαζέηεο ή 

πιεξεμνχζηφο ηνπ, εθφζνλ εθείλνο δε γλψξηδε γξάκκαηα, ν εθπξφζσπνο ηεο 

Μεηξφπνιεο θαη ν Δπίζθνπνο. 

 ηελ επαξρία, φπσο ζηηο πεξηνρέο εξβίσλ θαη Βειβελδνχ, ε δηαζήθε ζπληάζζεηαη 

απφ ην Γξακκαηηθφ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο, είηε απφ ην δηδάζθαιν, ν νπνίνο 

εθηεινχζε θαη ρξέε ζπκβνιαηνγξάθνπ, ελψ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη 

πεξηζζφηεξνη δηαζέηεο λα κε γλσξίδνπλ γξάκκαηα, θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ επαξρηαθψλ πφιεσλ, ηελ επνρή εθείλε. 

  Όζνλ αθνξά ζηα δηαδχγηα, εηδηθνί θαλφλεο ηεο Δθθιεζίαο, φξηδαλ ηνπο ιφγνπο θαη 

ηηο αηηίεο πνπ επέβαιιαλ ηε ιχζε ελφο γάκνπ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε ζπδχγνπ, εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξνχζε ζηελ θαηνρή ηεο 

πξνίθαο. 

  Γηα ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ απνθαηλφηαλ εηδηθή Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή, είηε 

κεηά απφ απαίηεζε ελφο ή θαη ησλ δχν ζπδχγσλ, είηε κε ηδία πξσηνβνπιία ηεο 

Δθθιεζίαο, εθφζνλ δηαπηζησλφηαλ φηη δελ ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

εμαζθάιηδαλ ηελ αξκνληθή δηαβίσζε ηνπ δεπγαξηνχ. 

 Ζ Δπηηξνπή εμέηαδε ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαλ νη ζχδπγνη, πξνζπαζψληαο λα 

ηνπο ζπκθηιηψζεη, εθφζνλ φκσο εθείλνη επέκελαλ ζηελ έθδνζε δηαδπγίνπ, θαη, 

έρνληαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηζθφπνπ, επηθχξσλε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, νξίδνληαο φηη 
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ην δεπγάξη ζα ζεσξνχληαλ μέλνη κεηαμχ ηνπο, δίλνληάο ηνπο ην δηθαίσκα λα 

μαλαπαληξεπηνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ. 

 Απφ ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ δηαζεθψλ θαη ησλ δηαδπγίσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

θάηνηθνη ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο εξβίσλ θαη Κνδάλεο, δηαθξηλφηαλ γηα ηε βαζεηά 

ηνπο Πίζηε θαη ην ζεβαζκφ θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ ηεο Δθθιεζίαο. 

  Σέινο, ην γεγνλφο φηη νη λνκηθνί θαλφλεο νξηδφηαλ απφ ηελ Δθθιεζία, θαηαδηεθλχεη 

ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο Δθθιεζίαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. 

  Ζ εξγαζία πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη θαη λα θαηαδείμεη ην ξφιν ηεο Δθθιεζίαο, ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαζεθψλ, ηνπο ιφγνπο, ηηο 

αηηίεο θαη ηνλ ηξφπν ιχζεο ηνπ γάκνπ ηελ επίκαρε πεξίνδν, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή 

ηάμε ησλ πνιηηψλ ηεο Μεηξφπνιεο εξβίσλ θαη Κνδάλεο. 
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                    ΔΠΗΚΟΠΟΗ Η.Μ. ΔΡΒΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΕΑΝΖ 
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          ΔΠΗΚΟΠΟ ΒΔΝΗΑΜΗΝ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (1815-1850) 

 

 

Ο Βενιαμίν Καρίπογλου ήηαλ έλαο απφ ηνπο καθξνβηφηεξνπο θαη 

δπλακηθφηεξνπο επηζθφπνπο ηεο Μεηξφπνιεο εξβίσλ θαη Κνδάλεο. 

Καηαγφηαλ απφ ηε Θεζζαινλίθε  θαη ήηαλ γηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Καξίπνγινπ–

Αγξαθηψηε. Γελλήζεθε ην 1781. Αθνχ νξθάλεςε απφ παηέξα, ρεηξνηνλήζεθε 

θιεξηθφο θαη ππεξέηεζε σο Αξρηκαλδξίηεο ζηε Θεζζαινλίθε. Γηεηέιεζε θαη 

εγνχκελνο ηεο Μνλήο Βιαηάδσλ. Σν 1815, ζε ειηθία 34 εηψλ, ρεηξνηνλήζεθε 

επίζθνπνο θαη ηνπνζεηήζεθε ζηελ  Μεηξφπνιε εξβίσλ θαη Κνδάλεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηεξαηείαο ηνπ, κεξίκλεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

πξναπιίνπ ηνπ Δπηζθνπείνπ ηεο Κνδάλεο, αγνξάδνληαο δηπιαλφ αγξφ. Δπίζεο πξνέβε 

ζε επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ πνπ είρε αγνξάζεη ν επίζθνπνο Μειέηηνο. Ζ ζεκεξηλή φςε 

ηνπ Δπηζθνπείνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο απηή πνπ πξνέθπςε απφ ηηο επηζθεπέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Βεληακίλ. 

Σν 1818 κεηέβε ζηε Γαθία, φπνπ κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξία, αγσληδφκελνο θαηά 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ζπλδέζεθε κε ιφγηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

ζπγθέληξσζε πεξί ηνπο 100 ηφκνπο βηβιίσλ, κε ηνπο νπνίνπο εκπινχηηζε ηε 

λενζχζηαηε Βηβιηνζήθε ηεο Κνδάλεο. 

Δπί 35 ρξφληα ν Βεληακίλ θπξηάξρεζε ζηε ζξεζθεπηηθή, εθπαηδεπηηθή, πλεπκαηηθή 

θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο Κνδάλεο. Έθαλε αμηφινγα θνηλσληθά, θηιαλζξσπηθά, 

εθπαηδεπηηθά θαη εζληθά έξγα, θαη κεξίκλεζε γηα ηα θησρά ζηξψκαηα θαη ηελ ηξίηε 

ειηθία. Ο Μαλνπήι Γεδεψλ γξάθεη γηα ηνλ Βεληακίλ: «...Σξηώλ αξρηεξέσλ 

αιεζκόλεηνο ε κλήκε πξέπεη λα δηαηεξεζεί παξά ησ ειιεληθώ έζλεη-πξώηνο ηάηηεηαη 

Βεληακίλ ν εξβίσλ θαη Κνδάλεο επίζθνπνο...». ε είθνζη επηγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

δηαζσζεί, ιφγηνη ηεο επνρήο εμαίξνπλ ην κεγάιν ηνπ έξγν γηα ηελ Κνδάλε θαη γηα ηελ 

παηδεία ηεο. Μεηαμχ απηψλ, ν ιφγηνο δηδάζθαινο ηνπ Γέλνπο θαη δηεπζπληήο ηεο 

ρνιήο Κνδάλεο, ηέθαλνο ηακθίδεο, γράθει: «...Άιινηο έπαηλνο Βεληακίλ εξβίσλ 

άιινο γ' επ' άιισ ησλ επαίλσλ αμίσλ εγώ δ' επαηλώ ηεο θξνλήζεσο ράξηλ απηόλ δη' ελ 

ζηέθνπζη κνύζαη θαη ζέκηο...». 
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  Δπίζεο, ράξε ζηηο δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαηφξζσζε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ απηνλνκία  ηεο πεξηνρήο, ελψ δηέζσζε αξθεηνχο Ηεξείο απφ ηελ 

ηηκσξία ησλ Σνχξθσλ. 

Παξαηηήζεθε ην 1849 θαη πέζαλε ηνλ Απξίιην ηνπ 1851. Με δηαζήθε ηνπ άθεζε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο ζηελ Κνδάλε, ελψ ην παηξηθφ ηνπ ζπίηη, ζηε 

γσλία νδψλ Οιχκπνπ 147 θαη Ηνπιηαλνχ ζηε Θεζζαινλίθε, αγνξάζηεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Κνηλφηεηα ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.
85
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 Αλαζηαζία Παιενχ. Βνεβόδεο ηεο Κνδάλεο θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο θαηά ην 19ν 

αηώλα. ΝΟΜΟ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2010 
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              ΔΠΗΚΟΠΟ ΔΤΓΔΝΗΟ ΠΑΣΔΡΑ (1849- 1882) 

 

 

 

Γελλήζεθε ζηα έξβηα ην 1808 εθ παηξφο Κσλζηαληίλνπ Παηέξα θαη κεηξφο 

Βαζηιηθήο. Οξθάλεςε λσξίο θαη ηνλ πήξε ζηελ πξνζηαζία ηνπ ν Δπίζθνπνο Βεληακίλ. 

πνχδαζε ζην ζρνιείν ηεο Κνδάλεο θαη ην 1825 κφιηο 17-18 εηψλ ρεηξνηνλήζεθε 

δηάθνλνο. Χο Αξρηκαλδξίηεο ππεξέηεζε ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε ζπλέρεηα σο 

εθεκέξηνο ζηε Λεηςία. Σν 1849 κε ηελ παξαίηεζε ηνπ Βεληακίλ ρεηξνηνλήζεθε θαη 

ηνπνζεηήζεθε Δπίζθνπνο εξβίσλ θαη Κνδάλεο. 

 Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηνπ μερσξίδεη ε αλέγεξζε ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίσλ 

Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, ην 1858, γηα ηνλ νπνίν ν Δπίζθνπνο δηέζεζε 500 γξφζηα, 

ελψ φηαλ θαηαιήθζεθε απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, ν Δπγέληνο κε επηζηνιή ηνπ πξνο 

ηνλ Παηξηάξρε δήηεζε ηελ παξέκβαζή ηνπ, ψζηε λα επηζηξέςεη ν λαφο ζηνπο 

ρξηζηηαλνχο.
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ΓΗΑΘΖΚΔ Η.Μ. ΔΡΒΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΕΑΝΖ 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζεηψλ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ήηαλ άλδξεο (30), νη γπλαίθεο πνπ θιεξνδφηεζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο αλεξρφηαλ ζε 16 θαη ζε 

δχν πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ηε δηάζεζε πεξηνπζίαο ηνπ αλδξφγπλνπ απφ θνηλνχ.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
            

Από το παραπάνω διαγραμμά, όςον αφορά ςτθν κλθροδοτοφμυνθ περιουςίς διαπιςτώνουμε ότι οι ςιακζυες κλθροδοτοφςαν ςε 47 διακικες ακίνθτα (οικιαίσ, αμπζλια κλπ) ςε 34 διακικεσ λιρεσ, ςε 2 ομόλογα και ςε 22 διάφορα κινθτά που αφοροφν κυρίωσ ςε ηώα και πολφτιμα αντικζιμενα.
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Από το παραπάνω διαγραμμά, όςον αφορά ςτθν κλθροδοτοφμυνθ περιουςίς διαπιςτώνουμε ότι οι ςιακζυες κλθροδοτοφςαν ςε 47 διακικες ακίνθτα (οικιαίσ, αμπζλια κλπ) ςε 34 διακικεσ λιρεσ, ςε 2 ομόλογα και ςε 22 διάφορα κινθτά που αφοροφν κυρίωσ ςε ηώα και πολφτιμα αντικζιμενα.
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Όπσο απνηππψλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, 21 δηαζέηεο 

άλεθαλ ζηελ πςειή ηάμε, 21 ζηε κεζαία θαη 6 ζηελ θαηψηεξε. 

   Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θιεξνλφκσλ πνπ άλεθαλ ζηελ πςειή ηάμε δηαπηζηψλνπκε ην αξθεηφ πςειφ 

επίπεδν δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο εξβίσλ θαη Κνδάλεο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη θαη ηελ έληνλε  νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέπηπμαλ ηελ επίκαρε πεξίνδν. 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα θαηαδεηθλχεη πσο, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο θιεξνλφκνπο, ππεξηεξνχλ νη γηνη 

(31), νη ζχδπγνη αλέξρνληαη ζε 27, ζε 22 δηαζήθεο νξίδνληαη θιεξνλφκνη θαη ινηπνί ζπγγελείο, ελψ 

νη θφξεο αλαθέξνληαη ζε 21 δηαζήθεο.  

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη νη γηνη ππεξηεξνχλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ 

θαηείραλ έλαληη ησλ ζπδχγσλ θαη ινηπψλ ζπγγελψλ, σζηφζν ιακβάλεηαη κέξηκλα θαη γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ζπγγελείο ηδηαίηεξα ηε ζχδπγν, φπνπ ν δηαζέηεο δηεπθξηλίδεη φηη θιεξνδνηεί κέξνο ηεο 

πεξηνπζίαο ζηε ζχδπγν ιφγσ ηνπ επηπρηζκέλνπ βίνπ πνπ έδεζε καδί ηεο. 
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 ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαθαίλεηαη ε θιεξνδνηνχκελε πεξηνπζία, ε νπνία πεξηειάκβαλε, πέξα 

απφ αθίλεηα ( νηθίεο, ρσξάθηα θ.ι.π.), θηλεηά ( ζθεχε κεγάιεο αμίαο, επαγγεικαηηθά εξγαιεία), 

αιιά θαη ρξεκαηηθά πνζά (ιίξεο) πνπ δηλφηαλ σο θιεξνλνκηά ζηνπο ζπγγελείο, είηε σο δσξεά ζηελ 

Δθθιεζία ( απνδεηθλχνληαο ηελ πίζηε ησλ θαηνίθσλ), θαζψο θαη νκφινγα ησλ αλψηεξσλ 

νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ ηεο επνρήο εθείλεο, θάηη πνπ καο δείρλεη φηη ε θπθινθνξία ρξήκαηνο δε 

δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε ζεκεξηλή επνρή. 

 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ θιεξνδνηνχκελε πεξηνπζία παξαηεξνχκε φηη ε θιεξνδνηνχκελε 

αθίλεηε πεξηνπζία αθνξά 47 δηαζήθεο, ε θηλεηή 22, ε ρξεκαηηθή ζε ιίξεο 34 θαη ε ρξεκαηηθή ζε 

νκφινγα 2 δηαζήθεο. 
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