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Ευχαριςτίεσ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ην δηάζηεκα κεηαμχ Μαΐνπ 

2019 θαη Μαΐνπ 2020, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Ηζηνξίαο, 

Αλζξσπνινγίαο θαη πνιηηηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ινηπφλ, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη 

Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, δηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Ηζηνξίαο, Αλζξσπνινγίαο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη επηβιέπνληα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, Γεκήηξην ηακαηφπνπιν, γηα 

φιεο ηηο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ, γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ θαη γηα ην 

εμαηξεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ δηακφξθσζε, ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα γηα ηελ 

πεξάησζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

Δπηπιένλ, επραξηζηψ ζεξκά φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Π.Μ.. Ηζηνξίαο, 

Αλζξσπνινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ, γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ. 

 

Ηδηαίηεξα ζεξκέο επραξηζηίεο ζέισ λα δψζσ ζηελ νηθνγέλεηά µνπ θαη ζηνπο 

νηθείνπο κνπ, γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 

θαη γηα φια φζα µνπ έρνπλ πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο µνπ, αιιά θαη ησλ 

ζπνπδψλ µνπ.  

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πνιχ ηελ ππεχζπλε ηνπ αλαγλσζηεξίνπ- 

βηβιηνζήθεο θαζψο θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Α.Κ.- Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 

Μαθεδνλίαο, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη γηα ηελ άδεηα κειέηεο θαη επεμεξγαζίαο 

ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο, παξέρνληάο κνπ 

έηζη ηε δπλαηφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 
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Abstract 

 

           In the present research dissertation, a brief introduction is first given which 

describes the historical and social context of the time in which the present dissertation 

refers, and then analyzes the chosen topic, which concerns ecclesiastical family law 

and its institutional function. Ecclesiastical courts in the Ottoman context, as well as 

the investigation of the archive of the Holy Diocese of Edirne. In addition, the 

purpose and individual objectives of the work are set out and a brief bibliographic 

overview and scientific discussion on the subject of the work is presented. 

Then, the methodology chosen to be followed in the present work is presented 

in detail, as well as the objectives that are expected to be achieved through it. 

The following is a historical overview, which includes a reference to the 

review of the administration of justice of the Ottoman Empire. It also includes 

reference to internal reforms, as well as the existing institutional framework. In 

particular, there is a brief reference to the reforms of Selim, Hati Sherif and Hati 

Humayun, as well as Tanzimat, while at the same time the General Regulations and 

the Privileged Issue are mentioned. 

In addition, the way in which the institutional framework is implemented is 

presented, through the citation of the legal collections that significantly defined 

Ottoman law, as well as the way in which the Ecclesiastical Courts and the Eldership 

function.  

Furthermore, the presentation and analysis of the Primary Sources is carried 

out. More specifically, the sample cases of the archives of the Holy Diocese of 

Edirne, which are included in the theme of the present work, are analyzed by 

analyzing the data qualitatively, while then the data of the quantitative analysis are 

presented through graphs.  

Finally, the limitations and conclusions that emerged from the above analysis 

of the research data are presented, as well as proposals for future research on this 

topic. 
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Περίλθψθ 

 

ηε παξνχζα εξεπλεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία, παξαηίζεηαη αξρηθά κηα 

ζχληνκε εηζαγσγή πνπ πεξηγξάθεη ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη ε ζεκαηηθή πνπ επηιέρζεθε θαη αθνξά ην εθθιεζηαζηηθφ νηθνγελεηαθφ 

δίθαην θαη ηελ ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζην νζσκαληθφ 

πιαίζην, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ αξρείνπ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο 

Αδξηαλνππφιεσο. 

Αθφκε, ηίζεηαη ν ζθνπφο θαη  νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο  θαη παξνπζηάδεηαη 

κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη επηζηεκνληθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

ηεο εξγαζίαο. 

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε λα 

αθνινπζεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη νη ζηφρνη πνπ αλακέλνληαη λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ απηήο. 

Έπεηηα, παξαηίζεηαη ε ηζηνξηθή επηζθφπεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηελ 

επηζθφπεζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Αθφκε, 

πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηηο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο, θαζψο θαη ζην πθηζηάκελν 

ζεζκηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

ειίκ, ησλ Υάηη εξίθ θαη Υάηη Υνπκαγηνχλ, θαζψο θαη ηνπ Σαλδηκάη, ελψ 

παξάιιεια αλαθέξνληαη νη Γεληθνί Καλνληζκνί θαη ην Πξνλνκηαθφ Εήηεκα.  

Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο  ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  κέζσ 

ηεο παξάζεζεο ησλ λνκηθψλ ζπιινγψλ, πνπ θαζφξηζαλ ζεκαληηθά ην νζσκαληθφ 

δίθαην, θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηεο 

Γεκνγεξνληίαο. 

Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη  ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

Πξσηνγελψλ Πεγψλ. Πην ζπγθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ε παξνπζίαζε 

δείγκαηνο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ αξρείνπ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκαηηθή ηεο  παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχνληαο πνηνηηθά 

ηα δεδνκέλα, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο, κέζσ γξαθεκάησλ.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα -πεξηνξηζκνί θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο. 
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Α. Ειςαγωγι 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα ζεκεηψλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα αθελφο εθδπηηθηζκνχ θαη αθεηέξνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δνκψλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθζπγρξνληζκφο απηφο 

επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη πεξηειάκβαλε ηε 

ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ ηζφηεηαο, ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο φισλ ησλ Οζσκαλψλ 

ππεθφσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο 
1
. 

Ζ ίδηα πεξίνδνο απνηειεί, επίζεο, θακπή γηα ηνλ Διιεληζκφ πνπ θαηνηθεί ζηα 

φξηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, θαζψο νη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο 

Tanzimat-i Hayriye (1839- 1876), ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

ησλ κε κνπζνπικάλσλ ππεθφσλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο πλεπκαηηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο πξνφδνπ. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο πινπνηήζεθαλ κε ηα δηαηάγκαηα 

Υάηη εξίθ, ην Χάηη Χνπκαγηνύλ (1856), Γεληθνί Καλνληζκνί (1862) θαη ην Οζσκαληθφ 

Σύληαγκα (1876)
2
. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1839 κε ην Υάηη εξίθ ηνπ Γθηνπιραλέ, επί ζνπιηάλνπ 

Αβδνχι Μεηδίη, άλνημε κηα πχιε ψζηε ηα παξαδνζηαθά πξνλφκηα λα ηδσζνχλ σο 

δηθαηψκαηα, αλαδηαξζξψζεθε δειαδή ε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηα πξνλφκηα. Απηά, 

ζηφρεπαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εθδπηηθηζκφ θαη αθνξνχζαλ ην πιαίζην θαη ηηο 

δηθαηνδνζίεο κε ηηο νπνίεο νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί ζα νξγάλσλαλ ηε δσή ηνπο, φκσο 

ε δηαδηθαζία έκεηλε αλνινθιήξσηε. 

Οη δηαθεξχμεηο ησλ Οζσκαλψλ γηα ηζφηεηα φισλ ησλ Οζσκαλψλ ππεθφσλ 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο πίζηε, θνξπθψλνληαη κε ηε δηνηθεηηθή 

αλαζπγθξφηεζε, κε ην ςήθηζκα ησλ Γεληθψλ Καλνληζκψλ ην 1856, φκσο 

παξαηεξνχκε πσο δηεπξχλνληαλ ή θαηαπαηνχληαλ θαηά ηηο βνπιέο ησλ ηνπηθψλ 

παζάδσλ
3
.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα πεξίνδν ε ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ Σαλδηκάη, πνπ 

αλαδεηθλχεη θαη πάιη ην ζπλεθηηθφ ξφιν πνπ επέδεημε ε Δθθιεζία σο αληηπξφζσπνο 

ησλ νξζφδνμσλ θνηλνηήησλ, απέλαληη ζηηο νζσκαληθέο αξρέο. 

                                                           
1
 ηακαηφπνπινο, Γ. (2001). Η Δθθιεζία σο Πνιηηεία. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Οξζόδνμνπ Μηιιέη θαη ην κνληέιν ηεο Σπληαγκαηηθήο 

Μνλαξρίαο. Αζήλα. Δθδ.: Μλήκσλ, ζζ. 183- 220. 
 
2 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζύλζεζε ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηώλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα, ζζ. 296- 300 

3 Δδεξηδφγινπ, Υ. (1992) Σν ‘’πξνλνκηαθφ’’ δήηεκα.  Σα Ηζηνξηθά, η. 9, ηεπρ. 16, ζζ. 67- 68.  
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Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ, επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο ζηηο ππφδνπιεο κε κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο, ελψ παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ, νη νπνίεο 

επέηξεςαλ ζε λέεο θνηλσληθέο δπλάκεηο λα ιάβνπλ ελεξγφ κέξνο ζηελ αλάιεςε 

ζεζκηθψλ ξφισλ ζηε δηαδηθαζία απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο
4
. 

 

Α.1. Θζμα – Σκοπόσ 

 

Ωο ζέκα ε παξνχζα εξεπλεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην 

εθθιεζηαζηηθφ νηθνγελεηαθφ δίθαην θαη ηε ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ ζην πιαίζην ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ αξρείνπ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο (1838- 1944).  

    Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα αλάιπζε βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

αληιεζεί απφ ην αξρείνπ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο (1838- 1944), πνπ 

θπιάζζεηαη ζην ΗΑΜ, θαη πξνζπαζεί λα εληάμεη ηα ζηνηρεία απηά κέζα ζην πιαίζην 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ νζσκαληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, σο επηκέξνπο ζηφρνη ηίζεληαη ε δηεξεχλεζε δηθαζηηθψλ 

εγγξάθσλ νηθνγελεηαθνχ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κειψλ ησλ δηθαζηηθψλ εγγξάθσλ, ηηο αηηίεο ησλ δηαδπγίσλ θαη ησλ 

δηαιχζεσλ αξξαβψλσλ, ηελ έθβαζε ηεο εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ηε 

ζχλδεζε ησλ απνθάζεσλ κε ηελ εθάζηνηε λνκηθή ζπιινγή ζηελ νπνία βαζίζηεθαλ, 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 

Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο 

εθδηθάζηεθαλ νη εθάζηνηε ππνζέζεηο, απνζθνπψληαο ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφδνζεο δηθαηνζχλεο ζηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα. 

 

Α.2. Επιςτθμονικι ςυηιτθςθ – Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

       Σν νζσκαληθφ λνκηθφ ζχζηεκα γλσξίδνπκε πσο βαζηδφηαλ ζηνλ Ηζιακηθφ 

ζξεζθεπηηθφ λφκν (αξία). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηζιακηθφ ζχζηεκα δηθαίνπ 

ηεο αξία είρε αλαπηπρζεί απφ έλα ζπλδπαζκφ εξκελεηψλ ηνπ Κνξαλίνπ, ησλ ιφγσλ 

ηνπ πξνθήηε Μσάκεζ, ηεο  ζπλαίλεζεο ησλ κειψλ ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο 

θαη ησλ ηνπηθψλ εζίκσλ, ηα νπνία δηδάζθνληαλ ζηηο λνκηθέο ζρνιέο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Δμαηηίαο ινηπφλ, ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 

πηνζέηεζε έλα ζχζηεκα πνπ βαζηδφηαλ ζηελ απνδνρή ηεο πξνλνκηαθήο δηαρείξηζεο 

ησλ ιαψλ ηεο Βίβινπ, Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ. Δπηπιένλ, ε νζσκαληθή 

εμνπζία επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ επί ηεο γεο, 

                                                           
4
 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξχζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζχλζεζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηψλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα, ζζ. 19-20. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
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γεγνλφο πνπ επέηξεπε ζηηο ηνπηθέο αξρέο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηά 

ηφπνπο κηιιέη
5
.  

      Αθφκε, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δηέζεηε ηξία δηθαζηηθά ζπζηήκαηα, έλα 

γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο, έλα γηα ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο, ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη Δβξαίνη, νη νξζφδνμνη Υξηζηηαλνί θαη νη Αξκέληνη 

(Γξεγνξηαλνί Υξηζηηαλνί). Δμαηηίαο ηεο χπαξμεο κηιιεηηψλ ππήξραλ παξάιιεια 

δηθαζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νξγάλσζε ησλ εθάζηνηε κηιιεηηψλ. 

ηα Ηζιακηθά δηθαζηήξηα, πνπ ήηαλ ηα βαζηθά δηθαζηήξηα ηεο Απηνθξαηνξίαο, ήηαλ 

ζχλεζεο λα θαηαθεχγνπλ νη Δβξαίνη θαη νη Υξηζηηαλνί γηα λα επηηχρνπλ κηα  απφθαζε 

θαιχηεξε απφ απηή πνπ είρε εθδνζεί απφ ηα δηθαζηήξηα ηνπ δηθνχ ηνπο κηιιεηηνχ. 

Σελ πξνεδξία ησλ ηζιακηθψλ δηθαζηεξίσλ είρε ν θαδήο, πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ 

ηάμε ησλ νπιεκάδσλ, δειαδή ησλ λνκνκαζψλ
6
. 

      Ζ κειέηε ησλ αξρείσλ ηεο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο, κπνξεί λα θσηίζεη 

ηε κειέηε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ειιελνξζφδνμνπ 

κηιιεηηνχ, ηνπ Ρνπκ κηιιέη, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ εηθφλα πνπ 

έρνπκε γηα ηνλ ξφιν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ.  

 

Α.3. Μεκοδολογία 

 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ηζηνξηθή – 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο πξνβιέπεη ηελ κειέηε ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ θαη 

θεηκέλσλ, ηα νπνία ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη νη θψδηθεο ηεο Μεηξφπνιεο 

Αδξηαλνππφιεσο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηζηνξηθή έξεπλα νξίδεηαη σο ν ζπζηεκαηηθφο θαη 

αληηθεηκεληθφο εληνπηζκφο, ε εθηίκεζε θαη ζχλζεζε καξηπξηψλ, κε ζηφρν ηε 

ζεκειίσζε γεγνλφησλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο. Αλαιπηηθφηεξα, ε κεζνδνινγηθή απηή πξνζέγγηζε, 

ζεσξείηαη κηα πξάμε αλαδφκεζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πηζηή αλαπαξάζηαζε κηαο 

πξνεγνχκελεο επνρήο
7
.  

Σα ζηάδηά ηεο αθνξνχλ ηελ επηινγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο δεηήκαηνο, ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο κε αθξίβεηα, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πεγψλ, ηε 

                                                           
 

5
Quataert, D. (2006). The Ottoman Empire, 1700–1922 (2 ed.). North Yorkshire. Publ.: Cambridge University Press. pp.36-37 

6 Υαζηψηεο, Η.Κ.(2001) Μεηαμχ Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη επξσπατθήο πξφθιεζεο. Ο Διιεληθφο Κφζκνο ζηα ρξφληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. Θεζζαινλίθε. Δθδ: University Studio Press, ζει. 34. 

 
7 Λνίδνο, Γ.Η. (2003- 2012) Ζ Ζιεθηξνληθή Ηζηνξηθή Έξεπλα θαη πγγξαθή. Έλαο Πξαθηηθφο Οδεγφο. ζει.5.[Γηαδίθηπν] 

Γηαζέζηκν ζην: http://www.anistor.gr/anistor/History-Guide.pdf . Αλαθηήζεθε: 23 Απξηιίνπ 2019. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%84
http://www.anistor.gr/anistor/History-Guide.pdf
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ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε κεηέπεηηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, εθαξκφδνληαη ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξηθήο- εξκελεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηελ ζπιινγή θαη εμαθξίβσζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

πιηθνχ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Δπηρεηξείηαη δειαδή ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ε εξκελεία ηνπ  κέζα ζην ηζηνξηθνθνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πιαίζην, ηεο νξζφδνμεο θνηλφηεηαο ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα ηεο εξκελείαο ησλ απνθάζεσλ ησλ εθδηθαδνκέλσλ 

ππνζέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν λνκηθφ πνπ αθνξά ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, φζν θαη 

ζε επίπεδν θνηλσληθφ, πνπ αθνξά ηελ εζλνηηθή θαη θνηλσληθή θαηαγσγή θαζψο θαη 

ην θχιν ησλ ελαγφλησλ. Σέινο, επηδηψθεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε 

αλαζπγθξφηεζε πηπρψλ ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο
8
.  

Σαπηφρξνλα, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, αθνινπζεί 

επηπιένλ, ηε κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, κε ηελ αλάιπζε ησλ δεπηεξνγελψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ θαη θαηλνκέλσλ κε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. χκθσλα ηελ κέζνδν απηή, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα επηδηψθνληαο ηα απνηειέζκαηα λα 

γεληθεπηνχλ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςία ρσξίο επαλάζεζε. Έηζη, ην δείγκα ηεο 

παξαθάησ κειέηεο απνηειείηαη απφ δείγκα εθαηφλ νγδφληα παξαηεξήζεσλ θαη 

αλαθέξεηαη ζε δεπηεξνγελή δεδνκέλα. Απηή ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο επηιέρζεθε 

κε ζθνπφ ηε ζπιινγή αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπλφινπ παξαηεξήζεσλ θαζψο κέζσ ηεο 

απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, πξνηείλεηαη ε επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο ελφο 

νξηζκέλνπ κεγέζνπο κε ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα 

πηζαλφηεηα επηινγήο ζην δείγκα θαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ακεξνιεςίαο κε ειάρηζην 

απνδεθηφ φξην παξαηεξήζεσλ ηηο ηξηάληα. Δλψ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ , ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θσδηθνπνήεζε θαη ε 

θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS
9
. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Λνίδνο, Γ.Η. (2003- 2012) Ζ Ζιεθηξνληθή Ηζηνξηθή Έξεπλα θαη πγγξαθή. Έλαο Πξαθηηθφο Οδεγφο.ζει.5. [Γηαδίθηπν] 

Γηαζέζηκν ζην: http://www.anistor.gr/anistor/History-Guide.pdf . Αλαθηήζεθε: 23 Απξηιίνπ 2019. 

9 Φσιίλαο, Γ., Γηακαληφπνπινο, Δ. (2018) Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, 

Δθαξκνγή κε ην SPSS θαη ηε γιψζζα R. Θεζζαινλίθε. Δθδφζεηο: Αληθνχια, ζει. 27. 

 

http://www.anistor.gr/anistor/History-Guide.pdf
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Β. Ιςτορικι Επιςκόπθςθ 

Β.1. Επιςκόπθςθ τθσ απονομισ δικαιοςφνθσ πριν από τισ 

Μεταρρυκμίςεισ του Τανηιμάτ. 

 

ην θεθάιαην απηφ, επηρεηξείηαη ε επηζθφπεζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Σαλδηκάη. Ύζηεξα απφ ηελ θαηάιπζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, θπξηάξρεζε ε 

εθαξκνγή ηνπ κνπζνπικαληθνχ δηθαίνπ, ελψ παξαηεξήζεθε ε παξάιιειε ηζρχο 

βπδαληηλνχ θαη κνπζνπικαληθνχ δηθαίνπ, θπξίσο ζηελ εθδίθαζε ηδησηηθψλ 

ππνζέζεσλ. Σν εθθιεζηαζηηθφ δίθαην παξαπέκπεη ζηνπο ηεξνχο θαλφλεο θαη ζηελ 

Βπδαληηλή λνκνζεζία. 

Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε, πσο κεηά ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν 

Μερκέη ν Πνξζεηήο απέδσζε ζηνλ λενεθιεγέληα Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο, 

Γελλάδην ρνιάξην, πξνλφκηα, φκνηα κε απηά πνπ ιάκβαλε ν Παηξηάξρεο απφ ηνπο 

Βπδαληηλνχο Απηνθξάηνξεο. ήκεξα βέβαηα νη ηζηνξηθνί ακθηζβεηνχλ φηη ην 

ζχζηεκα ησλ πξνλνκίσλ δφζεθε απφ ηνλ Μερκέη ηνλ Πνξζεηή, ζεκεηψλνληαο κηα 

ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ πξνλνκίσλ πνπ είραλ δνζεί λσξίηεξα . Ο Μερκέη, ζέιεζε κε 

ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή αθελφο λα θαηαζηήζεη ζαθή ηελ επίζεκε ζηάζε ηνπ απέλαληη 

ζην νξζφδνμν πνίκλην, ην νπνίν απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππεθφσλ ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ζηνλ Παηξηάξρε, αλαγλσξίδνληάο ηνλ σο αλψηαην 

εθπξφζσπν ηεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο, θαη αθεηέξνπ, λα θαζεζπράζεη ηνπο 

Οξζνδφμνπο
10

. 

Σα παηξηαξρηθά βεξάηηα, ήηαλ επίζεκα λνκηθά έγγξαθα ηα νπνία αλαγλψξηδαλ 

αθελφο ην δηνξηζκφ ηνπ Παηξηάξρε θαη αθεηέξνπ πεξηειάκβαλαλ ηα αλαγλσξηζκέλεο 

ηδηφηεηεο ηνπ Παηξηάξρε απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Δπηπιένλ, ηα βεξάηηα 

αχμεζαλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Παηξηάξρε θαη ηηο θαηέζηεζαλ ζπγθξηλφκελεο κε 

απηέο πνπ είρε ζηε βπδαληηλή πεξίνδν
11

.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Παηξηάξρεο επεθηείλνληαη ηφζν ζε 

ζξεζθεπηηθφ φζν θαη πνιηηηθφ επίπεδν κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο 

νξζφδνμνπο ππνηειείο, γεγνλφο πνπ ζπκθσλνχζε κε ηελ πάγηα πνιηηηθή ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Σα «πξνλφκηα» αθνξνχζαλ ην δηθαζηηθνχ, δηνηθεηηθνχ 

θαη ην ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ αξκνδηφηεηεο, ελψ αξγφηεξα επεθηάζεθαλ θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη ζνπιηαληθέο παξαρσξήζεηο ζηνπο ππφδνπινπο Οξζνδφμνπο κέζσ ησλ 

παηξηαξρηθψλ θαη αξρηεξαηηθψλ βεξαηίσλ βαζίδνληαλ ζηε ζεκειηψδε αξρή ηνπ 

Ηζιάκ, πνπ δηέθξηλε ηνπο ππεθφνπο ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο κε απνθιεηζηηθφ 

                                                           
10 Βαθαιφπνπινο, Δ. Α. (2000) Ιζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ. Σνκ. Β’. Σνπξθνθξαηία (1453- 1669) - Οη ηζηνξηθέο βάζεηο ηεο 

Νενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Αζήλα. Δθδ.: Δθδνηηθφο Οίθνο Αλη. ηακνχιε. ζει. 144. 
11

 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη, ζζ. 190-191. 
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θξηηήξην ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε ηνπο. Απηή ε αξρή επεξέαζε ζνβαξά ην λνκηθφ 

δίθαην ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
12

.  

Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία έλαληη ησλ 

ππφδνπισλ πιεζπζκψλ θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ππεθφσλ ηεο ζε κνπζνπικάλνπο θαη 

κε, δηήξθεζε έσο θαη ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σν γεγνλφο απηφ, επεξέαζε ζεκαληηθά ηε 

ζπλνιηθφηεξε δηακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

Ο 19
νο

 αηψλαο, ζεκαηνδφηεζε ηελ επέθηαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Παηξηάξρε 

κεηά ηελ έθξεμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Σαλδηκάη. Ζ 

επέθηαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Παηξηάξρε ζεκαηνδνηήζεθε απφ ην Υάηηη εξίθ θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν Παηξηάξρεο ζεσξήζεθε 

«κηιιέη κπαζήο» θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εζλνηηζκνχ πνπ επηθξάηεζε ζηε ζπλέρεηα 

νλνκάζηεθε «εζλάξρεο». 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  νη ππνζέζεηο ησλ νξζφδνμσλ ππνηειψλ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, αλήθαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Παηξηάξρε θαη δελ εθδηθάδνληαλ απφ 

ηηο νζσκαληθέο δηθαζηηθέο αξρέο. Οη ππνζέζεηο απηέο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία αθνξνχζαλ δεηήκαηα φπσο ζχλαςε γάκσλ, δηαδχγηα, 

θιεξνλνκηθά δεηήκαηα θαη άιια λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο ζε θιεξηθνχο. Δπηπιένλ, κεξηκλνχζε γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ θφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο θαη ην 

δηνξηζκφ ησλ θιεξηθψλ.  

Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο, επζπλφηαλ γηα ηελ ππαθνή θαη ηελ 

λνκηκνθξνζχλε ηνπ νξζφδνμνπ πνηκλίνπ ηνπ. Δίλαη ζπλεπψο εκθαλήο ν πνιηηηθφο 

ζηφρνο ησλ πξνλνκίσλ, πνπ ήηαλ ε λνκηκνθξνζχλε ηνπ πνηκλίνπ πξνο ηνλ ζνπιηάλν, 

γεγνλφο πνπ ελεξγνπνηνχζε θαη ηνλ ππξήλα ησλ πνιηηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε. Αλαθνξηθά φκσο κε ηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ, ν ίδηνο ινγνδνηνχζε ζην ζνπιηάλν θαη έηζη ππνβαζκίζηεθε ζεκαληηθά 

ν ξφινο ησλ ππφινηπσλ Παηξηαξρείσλ (Αληηφρεηαο, Ηεξνζνιχκσλ, Αιεμάλδξεηαο). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο 

νξζφδνμεο εθθιεζίαο γεληθφηεξα, νδήγεζε ζηελ εθδίθαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπ νξζφδνμνπ πνηκλίνπ απφ ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία 

εθάξκνδαλ θπξίσο ηνπ ηεξνχο θαλφλεο θαη ην εθθιεζηαζηηθφ δίθαην , ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ηα θαηά ηφπνπο έζηκα θαη ην βπδαληηλνξσκαηθφ 

δίθαην κέζα απφ ηε ρξήζε λνκηθψλ ζπιινγψλ θαη λνκηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα
13

. 

Ζ επηθχξσζε φζσλ απνθάζεσλ ελέπηπηαλ ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνχ 

Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ απφ ηνλ θαδή ή ηνλ βνεβφδα, θάλεη θαλεξή ηε ζπρλή 

πξνζθπγή ησλ ελαγφλησλ ζε απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε απφθαζε πνπ 

είραλ ζηα ρέξηα ηνπο δχλακε εθηέιεζεο, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαηαγήο απφ ηελ 

αξκφδηα νζσκαληθή αξρή. Οη πνηλέο πνπ επέβαιιαλ ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα, 

αθνξνχζαλ ηα «πλεπκαηηθά επηηίκηα» ηεο Δθθιεζίαο θαη θπξίσο ηνλ αθνξηζκφ ζηνλ 

                                                           
12

 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη, ζζ.  26- 29. 
13

 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη. ζ.ζ. 193, 199. 
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νπνίν δηλφηαλ κεγάιε βαξχηεηα δηφηη ν εθθιεζηαζηηθφο απνθιεηζκφο ζήκαηλε θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
14

.  

ε νξηζκέλα θπξίσο λεζησηηθά κέξε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ήηαλ 

αλεμάξηεηα απφ ην νζσκαληθφ ζχζηεκα θαη ηε δηθαζηηθή δηθαηνδνζία ηεο 

Δθθιεζίαο, είηε επεηδή είραλ κεηθηφ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ, είηε γηαηί ππάγνληαλ ζε 

ηδηαίηεξν πξνλνκηαθφ θνηλνηηθφ θαζεζηψο, θαζψο νη θνηλφηεηέο ηνπο απνηεινχζαλ 

λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαρεηξίδνληαλ ηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηνπξθηθή εμνπζία θαη ιεηηνπξγνχζαλ κε δηνηθεηηθή θαη λνκηθή απηνηέιεηα. 

Έηζη, ζε απηά ηα κέξε, νη Οξζφδνμνη κπνξνχζαλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

ηνπο, λα πξνζθεχγνπλ ζε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ηελ νπνία αλαιάκβαλαλ λα θέξνπλ 

εηο πέξαο ιατθνί, πνπ δίθαδαλ φρη κφλν πνιηηηθέο αιιά θαη πνιιέο πνηληθέο 

δηαθνξέο
15

.  

Δπηπιένλ, νη ζπλειεχζεηο ησλ θνηλνηήησλ, κε ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπο, αζθνχζαλ λνκνζεηηθή εμνπζία θαη βξήθε γφληκν έδαθνο ην θαηλφκελν ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ δηθάδνληαλ νη δηαθνξέο ησλ 

θαηνίθσλ, ππφ έλα λνκηθφ θαζεζηψο αλεμάξηεην απφ ηνπο θαδήδεο. 

Καηά ηε δηθνλνκηθή δηαδηθαζία, κέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, νη δηάδηθνη 

παξνπζηάδνληαλ ζην δηθαζηήξην ζέηνληαο ην αίηεκά ηνπο πξνθνξηθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην δηθαζηήξην θαινχζε ηνπο κάξηπξεο νη νπνίνη ζα επηβεβαίσλαλ ηα 

ιεγφκελα ησλ δηαδίθσλ. ε πεξίπησζε πνπ απνπζίαδαλ νη κάξηπξεο θαη ε παξνπζία 

ηνπο θξηλφηαλ απαξαίηεηε απφ ην δηθαζηήξην, ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο έπαηξλε 

αλαβνιή γηα επφκελε ζπλεδξίαζε κε ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία δηαδίθσλ θαη 

καξηχξσλ, φπσο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 

αξρείνπ ηεο Η.Μ. Αδξηαλνππφιεσο.  

 

Β.2. Η περίοδοσ των Μεταρρυκμίςεων 

 

ην παξφλ θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηακφξθσζαλ 

ην νζσκαληθφ δίθαην, ελψ παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία πνπ είραλ νη Γεληθνί 

Καλνληζκνί θαη ην Πξνλνκηαθφ Εήηεκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ κε κνπζνπικάλσλ ππεθφσλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνφδνπ
1617

. 

 

 

 

                                                           
14

 Μηραειάξεο, Π. (2004) Αθνξηζκόο. Η πξνζαξκνγή κηα πνηλήο ζηηο αλαγθαηόηεηεο ηεο Τνπξθνθξαηίαο, Αζήλα, Δθδ.: Δζληθφ 

Ίδξπκα Δξεπλψλ. 
15

Κνθνιάθεο, Μ. (2003) Μηα απηνθξαηνξία ζε θξίζε: Κξαηηθή νξγάλσζε –παιαηνί ζεζκνί – λέεο πξνζαξκνγέο,  ζην Βαζίιεο 

Παλαγησηφπνπινο (επηκ.), Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, η. 3νο, ζ. 41-58. 
16

 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζύλζεζε ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηώλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα. ζ.ζ. 35- 36. 

17 Lewis, B. (2001) Ζ αλάδπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο, ηφκνο 1. Αζήλα. Δθδ.: Παπαδήζε. ζ. ζ.190-191. 
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Β.2.1. Εςωτερικζσ Μεταρρυκμίςεισ- Θεςμικό Πλαίςιο 

 

Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία νδεγήζεθε ζε παξαθκή εμαηηίαο ησλ ζπλερψλ 

πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ,  ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο, ηεο απεηζαξρίαο πνπ επέδεημαλ νξηζκέλνη ηνπηθνί άξρνληεο φπσο ν 

Αιή Παζάο, ε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, θ.α.  

Ο ειίκ ν Γ’, ζηξάθεθε ζε κηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ επηζηεκψλ, ηνπ ζηξαηνχ θαη 

ηεο ζξεζθείαο, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. ηφρνο απηψλ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ λα απνθεπρζεί ε πεξαηηέξσ παξαθκή θαη ε κείσζε ησλ 

εδαθψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
18

. 

Ζ πεξίνδνο ησλ νζσκαληθψλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νλνκάζηεθε 

πεξίνδνο Σαλδηκάη πνπ ζεκαίλεη Καλνληζκφο θαη σο αθεηεξία ηεο είρε ην Υάηηη 

εξίθ, ην νπνίν εμέδσζε ην 1839 ζην Γθηνχι Υαλέ, ν ζνπιηάλνο Αβδνχι Μεηδήη Α’. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Αβδνχι Μεηδήη Α’ ζεσξνχζε πσο ζηελ άλζεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ζηε ζπλνιηθφηεξε επεκεξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζα ζπκβάιινπλ κηα 

ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ φπσο ήηαλ ην Υάηηη εξίθ ή αιιηψο Σαλδηκάηη Υατξηγηέ
19

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Υάηηη εξίθ πεξηειάκβαλε κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε θνξνινγία, ε νπνία δηακνξθσλφηαλ αλάινγα κε ηελ θηλεηή θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ εθάζηνηε Οζσκαλνχ ππεθφνπ, θαζψο θαη ην ζηξαηφ, φπνπ 

πεξηνξηδφηαλ ηφζν ν ρξφλνο ζηξάηεπζεο (απφ πέληε έηε ζε ηέζζεξα), φζν θαη ν 

αξηζκφο ησλ ζηξαηησηψλ θάζε επαξρίαο, αιιά θαη ηα έμνδα ζπληήξεζήο ηνπ. 

Δπηπιένλ, πεξηειάκβαλε κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηζφηεηα ησλ Οζσκαλψλ 

ππεθφσλ αλεμαξηήηνπ ζξεζθεχκαηνο, ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, ελψ εκπεξηείρε 

πεξηνξηζκνχο ηεο ελνηθίαζεο εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηδηψηεο ( «Ηιηδάκ»). ηφρνο 

ηνπ ζνπιηάλνπ ήηαλ λα ζεβαζηεί θαη λα πξνζηαηεχζεη ην ζχλνιν ησλ ππεθφσλ πνπ 

δηαβηνχζαλ ζηα εδάθε ηα Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
20

. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ην Υαηηη εξίθ ηνπ Γθηνχι Υαλέ, πεξηφξηδε 

ηα πξνλφκηα ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ππεθφσλ, 

γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. 

Έηζη ινηπφλ, νη κνπζνπικάλνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ζεψξεζαλ πξνδνζία ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ δπηηθά πξφηππα θαη ηνπο εμίζσλαλ κε ηνπο 

ρξηζηηαλνχο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ρξηζηηαλνί θάλεθαλ δχζπηζηνη απέλαληη 

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη δε δίζηαζαλ λα εθθξάζνπλ  ηελ αληίζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ. 

πλέρεηα ησλ παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεσλ ζεσξείηαη ην απηνθξαηνξηθφ 

δηάηαγκα ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ ηνλ νπνίν εμέδσζε ν Αβδνχι Μεηδήη A΄, ην 1856. 

Σν Υάηηη Υνπκαγηνχλ ήξζε σο απφξξνηα ηεο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Μεγάισλ 

                                                           
18 Finkel, C. (2005) Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923. New York. Publ.: Basic Books. p.113 

19
 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξχζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζχλζεζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηψλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα,  ζζ. 35- 36. 
20

 Παπαζηάζεο, Υ. (1984) Καλνληζκνί ησλ νξζφδνμσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο. 

Αζήλα. Δθδ.: Αθνί Κπξηαθίδε, ζζ. 78- 116. 
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Γπλάκεσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία έπξεπε λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηεηα ησλ ππεθφσλ ηεο
21

.  

Απνηέιεζκα ην Υάηηη Υνπκαγηνχλ ήηαλ ε επίζεκε αλαγλψξηζε, κε ηε 

πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1856, ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο 

απνθάζεηο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαζψο θαη ειεπζεξία δηαρείξηζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ δεηεκάησλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ρσξίο ηελ επέκβαζε ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Οι μεταρρυκμίςεισ του Χάττι Χουμαγιοφν αφοροφςαν τθν 

αναγνϊριςθ των προνομίων ςτα μθ μουςουλμανικά μιλλζτια και κατοχφρωνε τισ διατάξεισ 

του Χάττι Σερίφ για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των υπθκόων τθσ 

Οκωμανικισ   Αυτοκρατορίασ, ενϊ εξαςφάλιηε τθν ιςότθτα όλων των υπθκόων, 

ανεξαρτιτου κρθςκεφματοσ, εκνικισ και κοινωνικισ καταγωγισ22. 

Δπηπιένλ, πξνβιεπφηαλ ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κηιιέη, κε δηνηθεηηθή 

απηνηέιεηα θαη δηαζθάιηζε ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ γηα 

φια ηα ζξεζθεπηηθά δφγκαηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
23

. 

Αθφκε, αλαθνξηθά κε ηελ εθδίθαζε εκπνξηθψλ ή πνηληθψλ ππνζέζεσλ 

αλάκεζα ζε κνπζνπικάλνπο θαη ρξηζηηαλνχο, πξνβιεπφηαλ λα γίλεηαη απφ Μηθηά 

Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα, ησλ νπνίσλ ηα κέιε ζα απαξηίδνληαλ απφ ρξηζηηαλνχο θαη 

κνπζνπικάλνπο, ελψ νη κάξηπξεο έδηλαλ ηνλ φξθν ηεο εθάζηνηε ζξεζθείαο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, πξνέβιεπε θσδηθνπνίεζε θαη κεηάθξαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ Μηθηψλ Γηθαζηεξίσλ ζηηο νκηινχκελεο γιψζζεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο
24

. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο βαζίζηεθαλ ζηα δπηηθά πξφηππα θαη αθνξνχζαλ ην 

ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο ησλ ππεθφσλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε κεηαβνιή ηνπ 

ηξφπνπ άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ζηα κηιιέη, αθνχ ε εηζαγσγή ηνπ ιατθνχ ζηνηρείνπ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ παξέπεκπε ζηνλ δηαρσξηζκφ 

θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ηεο Γχζεο. Σαπηφρξνλα, ε εηζαγσγή ηνπ ιατθνχ ζηνηρείνπ 

εμαζθάιηδε ηελ επηβνιή ηνπ πνιηηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ Δθθιεζία. Παξάιιεια ε ρνξήγεζε κηζζνχ ζηνλ 

αλψηαην θιήξν ζηφρεπε ζηελ απνθπγή θαηαρξήζεσλ θαη ζηε κείσζε ηεο πνιηηηθήο 

παξέκβαζεο ηνπ θιήξνπ ζηα κηιιέη, ελψ νη ιατθνί ζα νδεγνχζαλ ζηνλ πνιηηηθφ θαη 

ζξεζθεπηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ κηιιεη
25

. 

Ζ ζέζπηζε ησλ Γεληθψλ Καλνληζκψλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ιατθψλ ζηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δθθιεζίαο, ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο νζσκαληθήο 

ζπλείδεζεο θαη ζηελ απνηξνπή ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

ηεο πνιηηηθήο ησλ εζληθψλ νκάδσλ πνπ δξνχζαλ ζηα Βαιθάληα 
26

.  

                                                           
21

 Παπαζηάζεο, Υ. (1984) Καλνληζκνί ησλ νξζφδνμσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο. 

Αζήλα. Δθδ.: Αθνί Κπξηαθίδε, ζζ. 78- 116. 
22

 Lewis, B. (2001) Η αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Τνπξθίαο, ηφκνο 1. Αζήλα. Δθδ.: Παπαδήζε, ζζ.468- 469. 
23

 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζύλζεζε ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηώλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα.ζει.356. 
24

 Παπαζηάζεο, Υ. (1984) Καλνληζκνί ησλ νξζόδνμσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο. 

Αζήλα. Δθδ.: Αθνί Κπξηαθίδε, ζζ. 78- 116. 
25

 Παπαζηάζεο, Υ. (1984) Καλνληζκνί ησλ νξζόδνμσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο. 

Αζήλα. Δθδ.: Αθνί Κπξηαθίδε., ζζ. 78- 116. 
26

 Jelavich, B. Ιζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ 18νο- 19νο αηώλαο, η.1. Αζήλα. Eθδ.: Πνιχηξνπνλ. ζει. 291 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνδπλάκσζε ηνπ αλψηεξνπ θιήξνπ ζηφρεπε ζηελ 

απνθπγή ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ζηα 

εδάθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηνπο κε κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο. 

Σελ ίδηα ζηφρεπζε είρε θαη ε πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ κηιιέη, αθνχ ε 

αλαδηνξγάλσζε απηή απνζθνπνχζε ζηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο ζπλείδεζεο θαη 

κηαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ππεθφσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία 

ζα απέηξεπε ηελ φπνηα κειινληηθή επηδίσμε γηα αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ κε 

κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ. Ζ ηζφηεηα φκσο πνπ πξνέβιεπε ην δηάηαγκα ηνπ Υάηηη 

Υνπκαγηνχλ, εκπεξηείρε κηαλ αληίθαζε
27

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη αθελφο ζέζπηδε ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ ππεθφσλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

αθεηέξνπ πηνζεηνχζε έλα ζχζηεκα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ην νπνίν δηαρψξηδε ηνλ 

πιεζπζκφ ζε κηιιέη, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ 

ππεθφσλ ηεο νζσκαληθήο θνηλσλίαο.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο ην δηάηαγκα, αθελφο απνξξίπηεη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο σο θξηηήξην αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, αθεηέξνπ φκσο πηνζεηεί ηε δηάθξηζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ζε κηιιέη κε άμνλα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ ππεθφσλ ηεο.  

Ζ αληίθαζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε εξγαιεηαθά απφ ηνπο Οζσκαλνχο ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ζηα δηνηθεηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζξεζθεπηηθά φξγαλα 

άζθεζεο εμνπζίαο, ηελ επηθξάηεζε φζσλ ήηαλ θηιηθά πξνζθείκελνη ζηελ πνιηηηθή 

ησλ νζσκαληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
28

.  

Δπηπξφζζεηα, κεηά ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Υάηηη 

Υνπκαγηνχλ, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία εθάξκνζε πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο νη 

νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζηελ νξγάλσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα, θαζψο 

ίδξπζε πνιηηηθά δηθαζηήξηα («ληδακηέ») θαη ζέζπηζε πνιηηηθνχο λφκνπο («ληδάκ», 

«θαλνχλ») γηα ηελ εθδίθαζε δηαθφξσλ ππνζέζεσλ. 

Παξάιιεια ινηπφλ κε ηνλ Ηεξφ Νφκν, δηακνξθψζεθε κηα πνιηηηθή λνκνζεζία 

εθδίδνληαο βεξάηηα πνπ εκπεξηείραλ ξπζκίζεηο δηαθφξσλ δεηεκάησλ. 

Αλαθνξηθά φκσο κε ηε ξχζκηζε ησλ ηδησηηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ 

ησλ ππεθφσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, δελ είρε ζεζπηζηεί Αζηηθφο Κψδηθαο. 

Οη ππνζέζεηο απηέο εθδηθάδνληαλ βαζηδφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνξαλίνπ θαη ζηηο 

εξκελείεο ησλ ζενιφγσλ ηνπ Ηζιάκ νη νπνίεο αλέιπαλ ηηο ζπιινγέο ησλ ιφγσλ ηνπ 

Πξνθήηε, έσο ην 1870
29

. 

 

                                                           
27

 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζύλζεζε ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηώλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα, ζζ. 119- 120. 
28 ηακαηφπνπινο, Γ. (2001). Η Δθθιεζία σο Πνιηηεία. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Οξζόδνμνπ Μηιιέη θαη ην κνληέιν ηεο 

Σπληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο. Αζήλα. Δθδ.: Μλήκσλ,  ζζ. 183- 220. 

29 Καζηειιάλ, Ε. (1991) Η Ιζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ. Από ηνλ 14ν ζηνλ 20ν αηώλα.  Μεηάθξαζε: Αιηθέξε, Β. Αζήλα. Δθδ.: 

Γθνβνζηε, ζζ.377- 378.  
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Β.2.2. Προνομιακό Ζιτθμα 

 

Σα παηξηαξρηθά πξνλφκηα, θαηνρπξψζεθαλ λνκηθά θαη πξνζηέζεθαλ ζε 

δηεζλείο ζπλζήθεο θαη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ην 1839 

έσο θαη ην 1876 θαη πξνέβιεπαλ ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη ηζφηεηα ησλ ππεθφσλ 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απέλαληη ζην λφκν, ελψ ηαπηφρξνλα δφζεθε ζηνπο 

Οξζνδφμνπο ην δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ δηθά ηνπο ζρνιεία, λανχο θαη θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα
30

. 

Αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε νη αξκνδηφηεηεο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ θαζνξίζηεθαλ απφ ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο θαη επηθπξψζεθαλ απφ 

ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε απφ ην 1860 έσο θαη ην 1862, νη θαδήδεο ακθηζβήηεζαλ 

έληνλα ηα πξνλφκηα ηνπ Παηξηαξρείνπ, θπξίσο ζε ππνζέζεηο φπνπ ην Παηξηαξρείν 

είρε ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην εθδίθαζήο ηνπο φπσο ήηαλ νη ππνζέζεηο δηαζεθψλ θαη 

πξνηθψλ, γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε λα εθδψζεη ηα έηε 1868, 

1874 θαη 1878 βεδηξηθέο εγθπθιίνπο κε ηηο νπνίεο ηνπο δηαηάζζεη λα κελ επεκβαίλνπλ 

ζηηο ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Παηξηαξρείνπ
31

. 

Βαδίδνληαο φκσο πξνο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη., ε νζσκαληθή θπβέξλεζε, 

αλαπξνζαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο απέλαληη ζηηο ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο θαη 

εθκεηαιιεπφκελε ην ρίζκα θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο, εμηζψλεη 

ην Παηξηαξρείν κε ηε Βνπιγαξηθή Δμαξρία ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ηνπ θχξνπο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ θαζψο θαη ζηελ αθνκνίσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ
32

. 

Με ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ην 1870,  νη ηδησηηθέο ππνζέζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο ησλ ππεθφσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο άξρηζαλ λα δηεπζεηνχληαη 

κε βάζε απηφλ θαη κεηψζεθε ε απζαηξεζία ηεο νζσκαληθήο θπβέξλεζεο ζε βάξνο 

ηνπο. Αληίζεηα φκσο κε ηηο εγγπήζεηο πνπ είρε δψζεη πεξί ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο 

ησλ ππεθφσλ ηεο Απηνθξαηνξίαο, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε κε αθνξκή ηελ 

Αλαηνιηθή Κξίζε θαη ην πάγσκα ηνπ πληάγκαηνο απφ ηνλ Αβδνχι Υακίη, 

πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ηα πξνλφκηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη θπξίσο ησλ δηθαζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. Με ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ινηπφλ, νη ηδησηηθέο ππνζέζεηο πνιιψλ 

νξζνδφμσλ, εθδηθάζηεθαλ απφ ηα ηεξνδηθεία θαη βαζίζηεθαλ ζην κνπζνπικαληθφ 

δίθαην.  

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε ηνλ θίλδπλν ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία λα 

πξνζεηαηξηζηνχλ απφ ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, θαζψο ηα ηεξνδηθεία, επηδηψθνληαο 

ην φθεινο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, αλαγλψξηδαλ ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα κνλάρα 

ζηα ηέθλα ηνπ ζαλφληα. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζε ξήμε 

αλάκεζα ζην Παηξηαξρείν  θαη ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο 

                                                           
30 Κνχθνπ, Δ. (1988) Θεζκνί θαη πξνλόκηα ηνπ ειιεληζκνύ κεηά ηελ άισζε. Γηακόξθσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ 

ηνπξθνθξαηία. Αζήλα. Δθδ.: άθθνπιαο, Αλη., ζζ. 38- 39, 46. 

31
 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη, ζζ. 213, 218. 

32 Καζηειιάλ, Ε. (1991) Η Ιζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ. Από ηνλ 14ν ζηνλ 20ν αηώλα.  Μεηάθξαζε: Αιηθέξε, Β. Αζήλα. Δθδ.: 

Γθνβνζηε. ζει.379. 
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ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο βνπιγαξηθήο εγεκνλίαο θαη 

θνξπθψζεθε ην 1883 κε ηελ εθδήισζε ηνπ Πξνλνκηαθνχ Εεηήκαηνο.
33

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Παηξηάξρεο Ησαθείκ Γ΄, κε επίζεκε επηζηνιή πνπ 

απέζηεηιε ην 1883 ζηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ εθδίθαζε 

ησλ αζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ θιεξηθψλ απφ ηα θαηά ηφπνπο ηεξνδηθεία, γηα ηελ δίθε 

ηνπο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ζε πεξίπησζε ηέιεζεο πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ,  γηα ηε κε αλαγλψξηζε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηελ απφδνζε 

δηαηξνθήο θαη ηελ εθηέιεζε δηαζεθψλ, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλέγεξζεο θαη 

επηζθεπήο λαψλ θαη ζρνιείσλ
34

.   

Ο Παηξηάξρεο Ησαθείκ Γ’, ζηήξημε ηα ιεγφκελά ηνπ ζην γεγνλφο πσο ηα 

πξνλφκηα ηνπ Παηξηαξρείνπ αλαγλσξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη γηα πνιιά έηε, απφ 

ηνλ ίδηνο ηνλ Μσάκεζ ηνλ Πνξζεηή, ν νπνίνο ηα παξαρψξεζε σο ζπλζήθε κεηαμχ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ππφδνπισλ Οξζνδφμσλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Παηξηάξρε ε αλαγλψξηζε ησλ Παηξηαξρηθψλ πξνλνκίσλ ήηαλ ζχκθσλε κε ηνλ ηεξφ 

κνπζνπικαληθφ λφκν, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ θαη ησλ λεφηεξσλ λφκσλ 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ην νζσκαληθφ ζχληαγκα θαη ηνλ απηνθξαηνξηθφ 

δηιθαδέ ηνπ 1873. Αθφκε, επηβεβαησλφηαλ απφ ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο πνπ έδσζε ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη απφ ηνπο Γεληθνχο 

Καλνληζκνχο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ εηδηθή Δπηηξνπή ηνπ Παηξηαξρείνπ ην 1862 

νπφηε θαη έγηλαλ επίζεκνη λφκνη ηνπ θξάηνπο. Σν ηαθξίξην πνπ απέζηεηιε ν 

Παηξηάξρεο είρε αξρηθά σο απνηέιεζκα ηελ εθ λένπ ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ηεο νζσκαληθήο θπβέξλεζεο, πξαθηηθά φκσο ε νζσκαληθή θπβέξλεζε 

ζπλέρηζε ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο, έηζη ν Παηξηάξρεο Ησαθείκ Γ΄ αλαγθάζηεθε ζε 

ηξείο ζπλερφκελεο παξαηηήζεηο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1883 έσο θαη ηελ ηειηθή ηνπ 

παξαίηεζε ε νπνία θαη έγηλε δεθηή ζηηο 30 Μαξηίνπ ην 1884
35

. 

Όηαλ ηνλ δηαδέρζεθε ν Παηξηάξρεο Ησαθείκ Γ΄, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε 

εμέδσζε ηεζθεξέ ην επηέκβξην ηνπ 1884, κε ηνλ νπνίν αλαγλψξηδε επίζεκα ηα 

παηξηαξρηθά πξνλφκηα, φκσο θαη πάιη νη αξκφδηεο θξαηηθέο νζσκαληθέο  ππεξεζίεο 

ακθηζβεηνχζαλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. 

Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνλνκηαθνχ δεηήκαηνο πξνέθπςε ην 1890 εμαηηίαο ηεο 

κε εθαξκνγήο ηνπ ζνπιηαληθνχ θηξκαληνχ ηνπ 1884, ζε ππνζέζεηο γάκσλ, δηαδπγίσλ 

θαη δηαηξνθψλ
36

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Γηνλχζηνο ν Δ΄, ζηηο 19 

Ηνπλίνπ ην 1890, απεχζπλε επίζεκν αίηεκα ζην Βεδίξε δήηεζε λα δηαηεξεζνχλ ηα 

                                                           
33

 Παπαζηάζεο, Υ. (1984) Καλνληζκνί ησλ νξζόδνμσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο. 

Αζήλα. Δθδ.: Αθνί Κπξηαθίδε, ζζ. 78- 116. 

 
34

 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη., ζζ. 206, 228. 

35 Δδεξηδφγινπ, Υ. (1992) Τν ‘’πξνλνκηαθό’’ δήηεκα.  Τα Ιζηνξηθά, η. 9, ηεπρ. 16., ζει.68. 

36 Γηάθα- Κακπνπξίδνπ, Β. (2006)
 
Μλεζηεία θαη γακήιηεο παξνρέο ζηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Σεξβίσλ- Κνδάλεο 

(18νο- 20νο αη.).Θεζζαινλίθε. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Α.Π.Θ. Σκήκα Ννκηθήο, ζζ. 66-74. 
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πξνλφκηα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, θαζψο ζηεξίδνληαη ζηα βεξάηηα θαη ηνπο 

Δζληθνχο Καλνληζκνχο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα αηηήκαηα ηνπ Γηνλπζίνπ Δ΄ αθνξνχζαλ ηε δπλαηφηεηα 

ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ απφ ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα πνπ 

αθνξνχζαλ ππνζέζεηο δηαηξνθψλ θαη δηαζεθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έγθξηζε ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ απφ ηα ηεξνδηθεία θαη ηα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα. Αθφκε, αηηήζεθε ε 

εθαξκνγή ηεο επνπηείαο ησλ θνηλνηηθψλ ρνιείσλ ησλ Οξζνδφμσλ λα γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην Παηξηαξρείν, πξνο απνθπγήλ απζαίξεησλ απνθάζεσλ απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο αμησκαηνχρνπο, γηα θιείζηκν ζρνιείσλ θαη θπιαθίζεηο δαζθάισλ. 

Δπηπιένλ, αηηήζεθε ηελ αμηνπξεπή κεηαρείξηζε ησλ θιεξηθψλ ζε πεξίπησζε 

πξνζσπνθξάηεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξθνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ θιεξηθψλ σο 

καξηχξσλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, θαη επίζεκν ραξαθηεξηζκφ ησλ Αξρηεξέσλ ησλ 

θνπίσλ θαη ησλ Πξεζπψλ, νη νπνίνη αλήθαλ ζηε Βνπιγαξηθή Δμαξρία, σο 

ζρηζκαηηθνχο
37

. 

Οη νζσκαληθέο αξρέο φκσο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηα αηηήκαηα ηνπ Γηνλχζηνπ 

Δ’, κε απνηέιεζκα λα παξαηηεζεί απφ ηελ παηξηαξρεία ηνλ Ηνχιην ηνπ 1890, δεηψληαο 

ηε ζηήξημε ησλ Απηνθέθαισλ Οξζφδνμσλ Δθθιεζηψλ ηεο Διιάδνο, ηεο Ρσζίαο, ηεο 

εξβίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε ππνςίεο γηα κειινληηθή 

παξέκβαζε ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1890, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε, επηζπκψληαο λα απνηξέςεη 

ηελ  θιηκάθσζε ησλ δηακαξηπξηψλ, αλέζηεηιε ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

«Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα» θαη ηεο εθεκεξίδαο «Αλαηνιηθφο Αζηήξ», έληππα ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε μεζήθσλαλ ηνλ νξζφδνμν πιεζπζκφ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο, ελψ ηαπηφρξνλα, δεκηνχξγεζε ππνπξγηθή επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε 

ηνπ πξνλνκηαθνχ δεηήκαηνο ησλ Οξζνδφμσλ θαη ησλ Αξκελίσλ, ηεο νπνίαο ε 

ιεηηνπξγία δελ ηθαλνπνίεζε ηηο απαηηήζεηο  ηνπ Παηξηαξρείνπ.  

Έηζη ινηπφλ, ε Ηεξά χλνδνο εμέδσζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1890, εγθχθιην κε 

ηελ ελεκέξσλε ηνπο Μεηξνπνιίηεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ γηα ηελ απνρψξεζή 

ηεο απφ ην Παηξηαξρείν, εμαηηίαο ηεο απζαίξεηεο παξέκβαζεο ηεο νζσκαληθήο 

παξέκβαζεο  ζε δεηήκαηα θαζαξά εθθιεζηαζηηθήο θχζεσο ζέκαηα.
38

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ε Δθθιεζία Κσλζηαληηλνππφιεσο εμέδσζε 

αλαθνίλσζε γηα ηε δπζαξέζθεηά ηεο θαη πξνρψξεζε ζε δξαζηηθά κέηξα, 

ζθξαγίδνληαο ηνπο νξζφδνμνπο λανχο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ησλ επαξρηψλ, θαη 

αλέζηεηιε ηελ εθηέιεζε ησλ ηεξαηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ ησλ Οθηψβξην, απηφ θξάηεζε 

κέρξη ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο πξεζβείαο ηε 

Ρσζίαο. 

Ζ ζπκπαξάζηαζε πνπ επέδεημαλ πφιεηο φπσο ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, νη 

έξξεο, ε κχξλε, ε Μπηηιήλε, ηα Ησάλληλα θαη ε Πξέβεδα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

                                                           
37 Κνλφξηαο, Π. (1998) Οζσκαληθέο ζεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Βεξάηηα γηα ηνπο πξνθαζήκελνπο ηεο 

Μεγάιεο Δθθιεζίαο (17νο- αξρέο 20νπ αηψλα). Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα., ζζ 176. 

38
 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξχζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζχλζεζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηψλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα., ζει. 183. 
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πνξεηψλ δηακαξηπξίαο πξνθάιεζε αλεζπρία ζηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία 

αλεζπρνχζε γηα κηα πηζαλή επέκβαζε ηεο Ρσζίαο γηα ιχζε ηνπ δεηήκαηνο.  

Έηζη ινηπφλ, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε ζπλέηαμε ελψπησλ ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηεο Ηεξάο πλφδνπ θαη ηνπ Μηθηνχ πκβνπιίνπ, ζπκθσλεηηθφ ιχζεο ηνπ 

Πξνλνκηαθνχ δεηήκαηνο, ην νπνίν αληαπνθξηλφηαλ απηή ηε θνξά ζηα αηηήκαηα ηνπ 

Παηξηαξρείνπ. Ωο απνηέιεζκα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ, ν Παηξηάξρεο Γηνλχζηνο 

Δ΄, εηδνπνίεζε κε ηειεγξαθήκαηα ηνπο Ηεξάξρεο λα ιεηηνπξγήζνπλ φινη νη νξζφδνμνη 

λανί, αλήκεξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

χκθσλα ινηπφλ, κε ηε βεδηξηθή εγθχθιην, επηθπξψζεθε κε απηνθξαηνξηθφ 

δηάηαγκα θαη δηαβηβάζηεθε απφ ηνλ Κηακήι Παζά πξνο ηηο Ννκαξρίεο θαη ηηο 

αλεμάξηεηεο Σνπαξρίεο («Μνπηεζαξηθιίθηα»), ηα παηξηαξρηθά πξνλφκηα ήηαλ ηα 

εμήο: νη απνθάζεηο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ γηα ππνζέζεηο γάκσλ, 

δηαδπγίσλ, δηαηξνθήο, ηξαρψκαηνο θαη πξνίθαο,  ζα αλαγλσξίδνληαλ απφ ηελ 

νζσκαληθή θπβέξλεζε θαη ζα εθαξκφδνληαλ αλεκπφδηζηα. Αθφκε, νη εθθιεζηαζηηθέο 

απνθάζεηο, γηα ππνζέζεηο δηαζεθψλ νη νπνίεο ήηαλ επηθπξσκέλεο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

Ηεξάξρε ή επίηξνπν ίζρπαλ, εάλ θαη εθφζνλ ε θιεξνδνηνχκελε πεξηνπζία δελ 

πεξηειάκβαλε εθηάζεηο δεκνζίσλ γαηψλ, ελψ ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θιεξνλφκσλ 

πνπ αλήθαλ ζε άιιε θνηλφηεηα ή ήηαλ μέλνη ππήθννη, εθείλνη ζα παξαπεκπφηαλ ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ θξαηηθψλ δηθαζηεξίσλ
39

.  

Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα ησλ νξζφδνμσλ ζρνιείσλ ζα ζπληάζζνληαλ θαη ηα 

δηπιψκαηα ησλ δαζθάισλ ζα επηθπξψλνληαλ απφ ην Παηξηαξρείν θαη ηηο 

Μεηξνπφιεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γλσζηνπνηνχληαλ ζηελ αξκφδηα θξαηηθή ππεξεζία 

γηα επηζεψξεζε, ελψ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ, νη εθθιεζηαζηηθέο Αξρέο φθεηιαλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο θξαηηθέο ζπζηάζεηο.  

Δπηπξφζζεηα, νη θιεξηθνί θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο σο κάξηπξεο ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ απαιιάζζνληαλ απφ ηνλ φξθν θαη ε θιήηεπζε ελφο θαηεγνξνχκελνπ 

θιεξηθνχ γηα πνηληθφ αδίθεκα, πξνβιεπφηαλ λα γίλεη κέζσ ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηνπ 

Αξρήο κε πξνζσπνθξάηεζε. Δάλ ε πνηλή θπιάθηζεο αθνξνχζε πιεκκέιεκα ή 

πηαίζκα, δελ απαηηνχληαλ ε αθαίξεζε ηνπ ηεξαηηθνχ ηνπ αμηψκαηνο θαη  πνηλή ζα 

εθηηφηαλ ζην Παηξηαξρείν ή ζηηο Μεηξνπφιεηο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ αθνξνχζε 

θαθνχξγεκα, αθαηξνχληαλ ε ηεξαηηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη ε πνηλή ζα εθηηφηαλ ζηηο 

θνηλέο θπιαθέο
40

.  

Πξνβιεπφηαλ αθφκε, πσο ζε πεξίπησζε επηβνιήο ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζηελ 

νζσκαληθή επηθξάηεηα, νη δησθφκελνη απφ ηε δηθαηνζχλε ηεξείο ζα δηθάδνληαλ απφ ην 

ηξαηνδηθείν, ην νπνίν φκσο ζα δηαηεξνχζε ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο 

πξνζσπνθξάηεζεο θαη θπιάθηζεο ησλ θιεξηθψλ. Σν κνλαδηθφ δήηεκα πνπ δε 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηε βεδηξηθή εγθχθιην ήηαλ ηα βεξάηηα πνπ αθνξνχζαλ Βνπιγαξηθή 

Δμαξρία. 

                                                           
39 Κνλφξηαο, Π. (1998) Οζσκαληθέο ζεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Βεξάηηα γηα ηνπο πξνθαζήκελνπο ηεο 

Μεγάιεο Δθθιεζίαο (17νο- αξρέο 20νπ αηψλα). Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα, ζει. 357. 

40
 Παπαζηάζεο, Υ. (1984) Καλνληζκνί ησλ νξζφδνμσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο. 

Αζήλα. Δθδ.: Αθνί Κπξηαθίδε, ζζ. 78- 116. 
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Ο Γηνλχζηνο εμέδσζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1891 Παηξηαξρηθή θαη πλνδηθή 

Δγθχθιην ν κε ηελ νπνία ελεκέξσζε ηνπο Αξρηεξείο ησλ επαξρηψλ πσο αλέιαβε εθ 

λένπ ηε ζέζε ηνπ Παηξηάξρε θαη ηνπο θάιεζε λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

βεδηξηθήο Δγθπθιίνπ. Δπηπιένλ, δήηεζε απφ ηνπο Αξρηεξείο ησλ επαξρηψλ  λα 

ζπγθξνηήζνπλ δχν Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα έθαζηνο, έλα Πλεπκαηηθφ, ην νπνίν 

ζα απνηειείηαη απφ ηεξείο θαη ζα είλαη αξκφδην γηα ηηο πλεπκαηηθέο ππνζέζεηο ησλ 

Οξζνδφμσλ θαη έλα Μηθηφ, ην νπνίν ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πιηθψλ 

δηαθνξψλ, θαη ζα απνηειείηαη ηφζν απφ ηεξείο, φζν θαη απφ ιατθνχο. ηα 

Δθθιεζηαζηηθά απηά Γηθαζηήξηα ζα πξνήδξεπαλ νη ίδηνη ή νη επίηξνπνί ηνπο
41

. 

Δπίζεο, πξνέηξεςε ηνπο Αξρηεξείο ησλ επαξρηψλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

εθινγή ηεο ζρνιηθήο Δθνξείαο θαη ησλ δαζθάισλ ησλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ, λα 

ειέγρνπλ ηελ χιε ησλ καζεκάησλ, ψζηε δηαπιάζεηαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα 

κε ηα ρξηζηηαληθά πξφηππα, θαζψο θαη λα λνπζεηνχλ ηνπο θιεξηθνχο κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπο παξάδεηγκα, απνθεχγνληαο ηηο δηθαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο.  

Σελ πξνζπάζεηα ηνπ Γηνλπζίνπ Δ΄, αλαθνξηθά κε ηε ιχζε ηνπ Πξνλνκηαθνχ 

δεηήκαηνο πξνο φθεινο ησλ Οξζνδφμσλ ζηήξημαλ θαη νη Μεηξνπνιίηεο Ζξαθιείαο 

Γεξκαλφο θαη Γέξθσλ Καιιίληθνο,  ελψ ν Γηνλχζηνο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεδηξηθήο 

εγθπθιίνπ ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο  εθθιεζηαζηηθήο θαη 

θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1891.  

Γελ ήηαλ φκσο ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, θπξίσο κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ (1908), πνπ ε βεδηξηθή εγθχθιηνο παξεξκελεπφηαλ γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, γεγνλφο πνπ εκπφδηδε ηελ αλεκπφδηζηε 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ ρξήζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπ Παηξηαξρείνπ
42

.  

 

Γ. Εφαρμογι Θεςμικοφ Πλαιςίου 

 

Γ.1. Νομικζσ Συλλογζσ 

 

ην παξφλ θεθάιαην, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ λνκηθψλ 

ζπιινγψλ θαη ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο εθαξκνγήο ζεζκψλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ην Βπδαληηλφ Γίθαην, θπξίσο ζηνπο ππφδνπινπο πιεζπζκνχο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηφρνο ησλ εγεκφλσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ, 

λα νξγαλψζνπλ ηνπο ππφδνπινπο πιεζπζκνχο ζε κηα δηαθξηηή απηνδηνηθνχκελε 

                                                           
41

 Κνλφξηαο, Π. (1998) Οζσκαληθέο ζεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Βεξάηηα γηα ηνπο πξνθαζήκελνπο ηεο 

Μεγάιεο Δθθιεζίαο (17νο- αξρέο 20νπ αηψλα). Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα, ζει.187. 
42

 ηακαηφπνπινο, Γ. (2003) Μεηαξξχζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα Αλαζχλζεζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ ηνλ 19ν αηψλα. Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα., ζζ. 119- 120. 
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πιεζπζκηαθή νκάδα. Σν γεγνλφο απηφ επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηφζν νη ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο, φζν θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε εγεκφλα
43

. 

Σν θαηλφκελν απηφ, απνηππψλεηαη θπξίσο κέζα απφ κηα πιεζψξα δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη απφ ηηο λνκηθέο πεγέο ηεο επνρήο, νη νπνίεο ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο εκπλένληαη απφ βπδαληηλά θείκελα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη λνκηθέο απηέο πεγέο ήηαλ θπξίσο νη λνκηθέο ζπιινγέο 

ηεο επνρήο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά θαλφλα, φπσο ήηαλ ν «Ννκνθαλφλαο 

ηνπ Μαλνπήι Μαιαμνχ». Ο Μαλνπήι Μαιαμφο, ν νπνίνο ήηαλ λνηάξηνο ηεο 

Μεηξνπφιεσο Θεβψλ, ζπγθξφηεζε ηνλ λνκνθάλνλα απηφ ην 1561, ηνλ νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ν ίδηνο ν Μαιαμφο απνθάζηζε λα ηνλ παξαθξάζεη. Σν εχξνο ηεο δηάδνζεο 

ηνπ ρεηξφγξαθνπ ήηαλ ηεξάζηην, ελψ ζεκεηψζεθε πιεζψξα παξαιιαγψλ ηφζν ζε 

ιφγηα φζν θαη ζε δεκψδε κνξθή, δεκηνπξγφο αξθεηψλ απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα 

είλαη ν ίδηνο ν Μαιαμφο. Δπηπιένλ, ν λνκνθαλφλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα 

εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, παξάιιεια κε ηελ Δμάβηβιν κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ 

αηψλα, πνπ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ε ρξήζε ηνπ. Μηα αθφκε, λνκηθή ζπιινγή, ήηαλ 

ην «Πξφρεηξνλ Ννκηθφλ ηνπ Θεφθηινπ», ην νπνίν ζπληάρζεθε ην 1788, απφ ηνλ 

επίζθνπν Κακπαλίαο Θεφθηιν. Ζ ζπιινγή, απνηεινχληαλ απφ ηνλ Δθθιεζηαζηηθφ 

Νφκν θαη απφ ηνλ Πνιηηηθφ Νφκν, ελψ παξάιιεια κε ηα ρεηξφγξαθα ηεο ζπιινγήο,  

παξαηεξήζεθε ε ρξήζε ελφο παξαξηήκαηνο κε «Απνθξίζεηο» ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Θεφθηινπ. Δπηπιένλ, ππήξμε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη απνηέιεζε κία απφ 

ζεκειηψδεηο πεγέο ηνπ Μεηαβπδαληηλνχ Γηθαίνπ, αλ θαη δελ θαηέζηε ζαθήο, ε 

επηθχξσζή ηεο απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν
44

.  

Αθφκε, εμέρνπζα ζεκαζία ζην δίθαην ηνπ κηιιέη είρε ην εζηκηθφ δίθαην θαη ηα 

δηνηθεηηθά θαη δηθαηνπξαθηηθά έγγξαθα θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπιινγέο ησλ εζίκσλ, ήηαλ θσδηθνπνηήζεηο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, 

ησλ νπνίσλ ε ζπγθξφηεζε δηήξθεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα έσο ηηο παξακνλέο 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Αλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ, κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζησηηθνχ θπξίσο ρψξνπ, παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ηεο πεξηφδνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαζψο θαη ησλ εζίκσλ πνπ 

επηθξάηεζαλ. Αλαθνξηθά κε ηα δηνηθεηηθά θαη δηθαηνπξαθηηθά έγγξαθα θαη νη 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο, κειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξεί θαλείο πσο πξφθεηηαη 

γηα δηθαηνπξαθηηθά έγγξαθα, ηδησηηθά ή λνηαξηαθά ηα νπνία ζπκπιήξσλαλ θαηά 

θάπνην ηξφπν, ηηο πιινγέο ησλ εζίκσλ. Θεσξνχληαη ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ 

ζηελ θάζε πεξηνρή, κέζα απφ ηελ πιεζψξα ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο 

                                                           
43 Βηζβίδεο, Ηάθσβνο (1955). «Σν πξφβιεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Μεηαβπδαληηλνχ δηθαίνπ». Δπεηεξίο ηνπ Αξρείνπ 

ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ 6, ζ.ζ. 131-153. Γηαζέζηκν ζην: http://www.grissh.gr/article/5d6f96ac55744122be000079 . 

Αλαθηήζεθε: 4 Μαΐνπ 2019. 

44 Γθίλεο, Γ. . (1956) «Πεξίγξακκα ηζηνξίαο ηνπ κεηαβπδαληηλνχ δηθαίνπ» ΔΔΒ 26,  ζζ. 97,164. 

http://www.grissh.gr/article/5d6f96ac55744122be000079
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πξνέξρνληαη απφ ηα ηνπηθά εθθιεζηαζηηθά θαη θνηλνηηθά δηθαζηήξηα, θαζψο θαη απφ 

ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ
45

.  

Αθφκε, νη Κσδηθνπνηήζεηο ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, απνηεινχζαλ ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εγεκφλσλ ησλ Παξαδνπλάβησλ Ζγεκνληψλ, λα νξγαλψζνπλ λνκηθά 

ηα θξάηε ηνπο, εθδίδνληαο θσδηθνπνηήζεηο κε βπδαληηλή επηξξνή. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

ζνπιηάλνη κεξηκλνχζαλ γηα ην δηνξηζκφ εγεκφλσλ ησλ Παξαδνπλάβησλ Ζγεκνληψλ 

ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο, νη νπνίεο ηελ επνρή εθείλε ζπκπεξηιακβαλφηαλ 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ο δηνξηζκφο ησλ εγεκφλσλ απηψλ, ζηηο αξρέο ηνπ 

18
νπ

 αηψλα, πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηε θαλαξηψηηθε αξηζηνθξαηία. 

Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ζπλαληάηαη αθφκε, ην  «Ννκηθφλ 

Πξφρεηξνλ», ηνπ Μηραήι Φσηεηλφπνπινπ, ην νπνίν ζπληάρζεθε ην 1766, έπεηηα απφ 

παξαγγειία ηνπ εγεκφλα ηεο Βιαρίαο, απφ ηνλ ίδην ηνλ Μηραήι Φσηεηλφπνπιν. Σν 

έξγν δελ επηθπξψζεθε επίζεκα δηφηη κεζνιάβεζε ν ζάλαηνο ηνπ εγεκφλα ηεο 

Βιαρίαο. Δπηπιένλ, πεξηειάκβαλε πεξηερφκελν ην νπνίν ήηαλ βαζηζκέλν ζε 

βπδαληηλέο πεγέο, φπσο ηα Βαζηιηθά, ην χληαγκα θαηά ηνηρείνλ ηνπ Μαηζαίνπ 

Βιάζηαξε ηελ Δμάβηβιν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αξκελφπνπινπ θαη ηηο Νεαξέο ηνπ 

Λένληα Σ΄ ηνπ νθνχ, θαζψο θαη ηε λνκνινγία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ.  

Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθε ε ελζσκάησζε ζην έξγν,  ηεο ζπιινγήο ησλ ηνπηθψλ 

εζίκσλ ηεο Βιαρίαο
46

.  

Οξηζκέλνη κειεηεηέο ησλ λνκηθψλ ζπιινγψλ ηεο επνρήο, ππνζηήξημαλ πσο ην  

«Ννκηθφλ Πξφρεηξνλ» ηνπ Μηραήι Φσηεηλφπνπινπ, απνηέιεζε πξνεξγαζία ηνπ 

πληαγκάηηνπ Ννκηθνχ ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε, ην νπνίν ζχκθσλα κε απηνχο, 

εθδφζεθε ην 1780 απφ ηνλ εγεκφλα ηεο Βιαρίαο Αιέμαλδξν Τςειάληε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πληαγκάηηνλ Ννκηθφλ εθδφζεθε ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε 

ξνπκάληθε γιψζζα, ελψ ήηαλ δηαθξηηή ε επηξξνή ηνπ έξγνπ απφ ην βπδαληηλφ δίθαην 

θαζψο θαη απφ ζχγρξνλα έξγα ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ. Ζ ηζρχο ηνπ πληαγκάηηνπ 

Ννκηθνχ, δηήξθεζε έσο ην 1818, νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Κψδηθα 

Καξαηδά, ν νπνίνο, ζπγθξνηήζεθε ην 1818 ζηελ Βιαρία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εγεκνλίαο ηνπ Ησάλλνπ Γεσξγίνπ Καξαηδά γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην πληαγκάηηνλ 

Ννκηθφλ, ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε
47

. 

Ζ αληηθαηάζηαζε απηή θξίζεθε απαξαίηεηε δηφηη, νη ξπζκίζεηο ηνπ 

πληαγκάηηνπ Ννκηθνχ πξνθάιεζαλ πιεζψξα αληηδξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηνπηθψλ γαηνθηεκφλσλ, εμαηηίαο ηνπ θηιειεχζεξνπ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ.  

                                                           

45 Γθίλεο, Γ. . (1963) Κείκελα βπδαληηλνχ θαη κεηαβπδαληηλνχ δηθαίνπ εηο ρεηξνγξάθνπο ελ Διιάδη θψδηθαο, Αζήλαη, ζζ 37- 

39. 

46 Γθίλεο, Γ. . (1966) Πεξίγξακκα ηζηνξίαο ηνπ κεηαβπδαληηλνχ δηθαίνπ, Αζήλαη. (Πξαγκαηείαη Αθαδεκίαο Αζελψλ 26) 

(ζπκπιεξψκαηα ΔΔΒ 39-40 (1972-73) ζ.ζ. 201-46 θαη ΔΔΒ 43 (1977-78)  ζ.ζ. 152- 187. Γηαζέζηκν ζην: 

http://repository.academyofathens.gr/gr/listItems/57965 . Αλαθηήζεθε: 26 Ηνπλίνπ 2019 
47 Παπαξξήγα-Αξηεκηάδε, Λ., Αξλανχηνγινπ, Ζ., Υαηδάθεο, Η. (2011). Πεξίγξακκα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Μεηαβπδαληηλνχ Γηθαίνπ. 

Σα Διιεληθά Κείκελα, Πξαγκαηείαη ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Αζήλα.ζ.ζ. 86- 87. 
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Τπνζηεξίδεηαη πσο, ν ζπληάθηεο ηνπ Κψδηθα Καξαηδά, ήηαλ ν επεηξψηεο 

ιφγηνο θαη πνηεηήο Αζαλάζηνο Υξηζηφπνπινο, ν νπνίνο ζηεξίρζεθε ζε έξγα ηνπ 

βπδαληηλνχ δηθαίνπ θαζψο θαη ζε νξηζκέλα ηνπηθά έζηκα. Δπηπιένλ, ν θψδηθαο 

κεηαθξάζηεθε ζηα ξνπκαληθά, θαη ε ηζρχο ηνπ δηήξθεζε  έσο ηελ πεξίνδν ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 1859, νπφηε θαη ηνλ αληηθαηέζηεζε ν Κψδηθαο Καιιηκάρε.  

Ο Κψδηθαο Καιιηκάρε, ζπληάρζεθε ηελ πεξίνδν ηεο εγεκνλίαο ηνπ 

θαξιάηνπ Καιιηκάρε θαη απνηέιεζε ηνλ πνιηηηθφ θψδηθα ηεο Μνιδαβίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε λνκνζεζία ηεο Μνιδαβίαο έσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ήηαλ 

απνηεινχκελν απφ  έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπηθψλ εζίκσλ θαη ηεο επηξξνήο ηνπ 

βπδαληηλνχ δηθαίνπ
48

. 

  Σελ εμνπζία αλέιαβε ην 1816, ν Καιιηκάρεο, ν νπνίνο απνθάζηζε λα 

αθνινπζήζεη δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε 

πέληε Κσδίθσλ ηελ νπνία αλέιαβαλ ν Αλαλίαο Κνπδάλνο θαη ν Christian 

Flechtenmacher.  

Σν έξγν απηφ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηνλ απζηξηαθφ θαη ηνλ γαιιηθφ 

αζηηθφ θψδηθα, θαζψο θαη απφ ην βπδαληηλφ δίθαην, παξέκεηλε φκσο αλνινθιήξσην. 

Σέινο, ε ηζρχο ηνπ θψδηθα δηήξθεζε απφ ην 1817 έσο ην 1859 ζηε Μνιδαβία, ελψ κε 

ηε δεκηνπξγία ησλ Ζλσκέλσλ Ζγεκνληψλ ηεο Μνιδαβίαο θαη ηεο Βιαρίαο, 

επεθηάζεθε ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζή ηεο. Σν 1865 Κψδηθαο Καιιηκάρε θαηαξγήζεθε 

θαη ζηε ζέζε ηνπ εηζήρζε ν λένο Αζηηθφο Κψδηθαο ηεο Ρνπκαλίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, νξηζκέλεο πεξηνρέο απηνλνκήζεθαλ απφ 

ηνπο μέλνπο επηθπξίαξρνχο ηνπο, εμαηηίαο κίαο ζεηξάο ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα πέηπραλ ηε δεκηνπξγία εκηαπηφλνκσλ θξαηηδίσλ θάησ απφ ηελ πξνζηαζία 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ηεο επνρήο.  

Αλαιπηηθφηεξα, κε αθνξκή ηε λνκηθή νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

ζπγθξνηήζεθαλ λένη λνκηθνί θψδηθεο, νη νπνίνη επεξεάζηεθαλ αθελφο απφ ην 

δπηηθνεπξσπατθφ δίθαην θαη αθεηέξνπ απφ ην ηνπηθφ εζηκηθφ δίθαην. 

  Ο Ηφληνο Αζηηθφο Κψδηθαο απνηέιεζε ζπλέρεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, ν νπνίνο 

ζπληάρζεθε κε ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ θαη αθνξνχζε ην Ζλσκέλν Κξάηνο ησλ 

Ηνλίσλ Νήζσλ,  ην νπνίν βξηζθφηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο έσο 

ην 1864, ηελ έλσζε δειαδή κε ηνλ ειιαδηθφ θνξκφ. Δλ ζπλερεία, ην Κνηλνβνχιην ηνπ 

Ηνλίνπ Κξάηνπο, έζεζε ζε ηζρχ ηνλ Ηφλην Αζηηθφ Κψδηθα, ν νπνίνο ππήξμε ν πξψηνο 

αζηηθφο θψδηθαο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκπεξηείρε  2.111 άξζξα, 

ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζην γαιιηθφ δίθαην, ελψ εληνπίζηεθαλ επηδξάζεηο θαη απφ ηε 

βελεηηθή λνκνζεζία. Σέινο, ε γιψζζα ζηελ νπνία ζπληάρζεθε ήηαλ ηα ηηαιηθά, ελψ 

                                                           

48 Σξσηάλνο, . ( 2011) Οη πεγέο ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ. Αζήλα / Κνκνηελή. Δθδ.:  άθθνπια, Α., ζζ  71- 162. 
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ζηε ζπλέρεηα κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη ε ηζρχο ηνπ δηήξθεζε έσο ην 1946, 

νπφηε θαη θαηαξγήζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
49

.  

Αθφκε έλα παξάδεηγκα απνηέιεζε ν ακηαθφο Αζηηθφο Κψδηθαο, ν νπνίνο 

ζπληάρζεθε ην 1897 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ δχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο 

απηνλνκίαο ηεο άκνπ, πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πίεζε πνπ άζθεζε ε 

πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ζηελ Τςειή Πχιε. 

Ζ ζχληαμε ηνπ θψδηθα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηε ιεηηνπξγία ηεο άκνπ. Ο ακηαθφο 

Αζηηθφο Κψδηθαο ήηαλ βαζηζκέλνο ζην λνκνζρέδην ηνπ ειιεληθνχ αζηηθνχ θψδηθα 

ηνπ 1874, ελψ ε ηζρχο ηνπ ακηαθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ 

ελζσκάησζε ηεο άκνπ ζην λενειιεληθφ θνξκφ, γηα λα θαηαξγεζεί νξηζηηθά ην 

1946, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

Παξφκνην παξάδεηγκα απνηέιεζε, ν Κξεηηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο, ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ε νπνία αλαγλσξίζηεθε σο απηφλνκν θξάηνο ην 1896 θαη ηέζεθε 

θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ.  

Ο Κξεηηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο βαζίζηεθε ζην λνκνζρέδην ηνπ ειιεληθνχ 

αζηηθνχ θψδηθα, ηνπ 1874, ελψ επεξεάζηεθε θαη απφ άιινπο επξσπατθνχο Κψδηθεο 

ηεο επνρήο. Δπηπιένλ, ν Κξεηηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1904 θαη δηήξθεζε έσο ην 1946 πνπ παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν, ε επηζθφπεζε ησλ λνκηθψλ ζπιινγψλ πνπ ηέζεθαλ ζε 

εθαξκνγή, λα νινθιεξσζεί κε ηελ «Δμάβηβιν», ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αξκελφπνπινπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ θείκελν ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ άμνλα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη επέδξαζε 

ζεκαληηθά ζην δίθαην ηνπ Νενειιεληθνχ Κξάηνπο
50

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηππψζεθε ζε λενειιεληθή απφδνζε, ην 1744, απφ ηνλ 

Αιέμην παλφ ζηε Βελεηία. Δπηπιένλ, πιεζψξα απνζπαζκάησλ ηεο Δμαβίβινπ, 

παξαθξαζκέλα ζηε δεκνηηθή, είραλ ζπγθεληξσζεί επίζεο απφ ηνλ Νηθφιαν Κνπλάιε 

Κξηηφπνπιν, ελψ εθδφζεθε ην 1575 , απφ ηνλ Θενδφζην Επγνκαιά, ε Δπηηνκή ηνπ 

έξγνπ ζε λενειιεληθή απφδνζε. 

Αθνξκή γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ απνηέιεζε ε κειέηε απφ ηνλ 

Αξκελφπνπιν θαηά ηνλ 14ν αηψλα ηνπ παιαηφηεξνπ έξγνπ Πξφρεηξν ησλ Νφκσλ, πνπ 

                                                           
49 Παπαξξήγα-Αξηεκηάδε, Λ., Αξλανχηνγινπ, Ζ., Υαηδάθεο, Η. (2011). Πεξίγξακκα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Μεηαβπδαληηλνχ Γηθαίνπ. 

Σα Διιεληθά Κείκελα, Πξαγκαηείαη ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Αζήλα., ζζ. 86- 87. 

50 Παζραιίδεο, Ν. (2010) Ο λνκνθχιαμ ηεο Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληίλνο Αξκελφπνπινο θαη ε Δμάβηβινο, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Κπξνκάλνο, ζζ. 389- 397. 
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εθδφζεθε ην 1345 θαη έγηλε κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ βπδαληηλνχ 

απηνθξάηνξα Λένληα Σ΄
51

.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν Αξκελφπνπινο ζεψξεζε πσο ππήξραλ ζην έξγν απηφ, 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ην ζεσξνχζε δχζρξεζην. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο ινηπφλ, ν Αξκελφπνπινο, απνθάζηζε λα ζπγγξάςεη κηα λέα πξαγκαηεία κε 

βάζε ην παιαηφηεξν έξγν, πξνζζέηνληαο πεξηερφκελν ην νπνίν θέξεηαη λα ζηεξίρηεθε 

ζε ζρεδφλ φιν ην ζχλνιν ηεο βπδαληηλήο λνκνινγίαο. Οξηζκέλα απφ ηα έξγα ζηα 

νπνία ζηεξίρζεθε ήηαλ απηά ησλ Παλδεθηψλ θαη ηνπ Κψδηθα ηνπ Ηνπζηηληαλνχ, ην 

λνκηθφ έξγν γηα ηελ πνιενδνκία ηνπ Ηνπιηαλνχ Αζθαισλίηε, νη λφκνη θαη νη 

θσδηθνπνηήζεηο απφ ην έξγν Βαζηιηθά ηνπ Λένληνο Σ´, ην Πφλεκα 

Ννκηθφλ ηνπ Μηραήι Αηηαιεηάηε,  ηελ Πείξα ηνπ Δπζηάζηνπ Ρσκαίνπ, ελψ ζε 

νξηζκέλεο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ επηζπλάπηεηαη θαη ν Νφκνο Γεσξγηθφο ηεο επνρήο 

ησλ Ηζαχξσλ
52

. 

Ο Αξκελφπνπινο ζπλέιεμε θαη επεμεξγάζηεθε φια ηα παξαπάλσ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηέηξεςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ, ζε κηα νξγαλσκέλε 

πξαγκαηεία, πάλσ ζηελ νπνία εξγάζηεθε κε κεγάιε επηκέιεηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ην πην δηάζεκν έξγν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο. 

Αθφκε, ην θείκελν ηεο  «Δμαβίβινπ» κεηαθέξζεθε ζηε δεκψδε ειιεληθή 

γιψζζα απφ ηνπο Αλδξέα Γαξκάξην θαη ην Θενδφζην Επγνκαιά, ελψ δηαπηζηψζεθε ε 

ρξήζε ηνπ έξγνπ ζηα Βαιθάληα απφ ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο θαη ηα 

εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε ε  ρξήζε ηνπ έξγνπ σο λνκηθνχ αζηηθνχ θψδηθα απφ 

ην Διιεληθφ θξάηνο έσο ην 1946. Σέινο, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε  πεξηζζφηεξσλ απφ 100 ρεηξφγξαθα ηεο «Δμαβίβινπ»
53

. 

 

Γ.2. Εκκλθςιαςτικά Δικαςτιρια- Δθμογεροντία 

 

Ζ ζεζκηθή ιεηηνπξγία ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, φρη κφλν γηαηί πεξηθιείεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο, θαη ηνλ ζπλεθηηθφ ξφιν πνπ 

                                                           

51 Σνπξπηζφγινπ - ηεθαλίδνπ, Β. (1998) Πεξίγξακκα βπδαληηλψλ νηθνδνκηθψλ πεξηνξηζκψλ : Απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ ζηνλ 

Αξκελφπνπιν θαη ε πξνβνιή ηνπο ζηε λνκνζεζία ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Θεζζαινλίθε. Δθδ.: Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ 

πνπδψλ, ζζ. 15, 29. 
52

 Σξηαληαθπιιφπνπινο, Κ. (1960) Ζ εμάβηβινο ηνπ Αξκελφπνπινπ θαη ε λνκηθε ζθέςηο ελ Θεζζαινλίθε, θαηά ηνλ δέθαηνλ 

ηέηαξηνλ αηψλα. Θεζζαινλίθε. Δθδ.: Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ,ζει. 19. 

53 Παζραιίδεο, Ν. (2010) Ο λνκνθχιαμ ηεο Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληίλνο Αξκελφπνπινο θαη ε Δμάβηβινο, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Κπξνκάλνο, ζζ. 389- 397. 
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δηαδξακάηηζε ε Δθθιεζία ζηηο νξζφδνμεο θνηλφηεηεο, σο αληηπξφζσπνο απηψλ θαη 

ππφινγνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηηο νζσκαληθέο αξρέο, αιιά θπξίσο 

δηφηη θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ζπληειέζηεθαλ ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο 

ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, γλσζηέο σο Σαλδηκάη
54

.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη αιιαγέο απηέο, πνπ επέδξαζαλ ζηνλ ηξφπν απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο ζηηο ππφδνπιεο κε κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

κηα πεξίνδν έληνλσλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζηηο νξζφδνμεο θνηλφηεηεο, νη 

νπνίεο αλαθαηαηάμεηο επέηξεςαλ ζε λέεο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ λα ιάβνπλ ελεξγφ κέξνο ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ησλ 

ελ ιφγσ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ αλάιεςε ζεζκηθψλ ξφισλ ζηε δηαδηθαζία 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο
55

.  

Δπηπιένλ, ζηε δηθαηνδνζία ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ αλήθε θάζε 

ππφζεζε κλεζηείαο ή γάκνπ θαη ιχζεο ηνπο, παξακνλήο θαη δηαηξνθήο ζπδχγνπ θαη 

ηέθλσλ, θάζε δηαθνξά δηάζηαζεο ησλ ζπδχγσλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπδπγηθνχ 

βίνπ θάζε νξζφδνμνπ ρξηζηηαλνχ αιινδαπνχ ή κε. 

Πξηλ απφ ην 1862 ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα ήηαλ ην Παηξηαξρηθφ Γηθαζηήξην 

θαη ηα Μεηξνπνιηηηθά θαη Δπηζθνπηθά Γηθαζηήξηα, ηα νπνία απνηεινχληαλ απφ ηνλ 

Μεηξνπνιίηε ή ηνλ Δπίζθνπν ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, ελψ πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη ε 

ζπκκεηνρή παξέδξσλ θιεξηθψλ ή πξνθξίησλ
56

.  

ηελ Ηεξά χλνδν φπνπ πξνέδξεπε ν Παηξηάξρεο,  εθδηθάδνληαλ ππνζέζεηο ζε 

δεχηεξν βαζκφ, νη νπνίεο ζεσξνχληαλ ζεβαζηέο θαη ηεξέο.  

χκθσλα κε νδεγία πνπ δφζεθε ζην Παηξηαξρείν απφ ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε, 

κεηά ην 1862, ζπληάρζεθαλ λένη Καλνληζκνί, νη νπνίνη ζα εθάξκνδαλ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Υάηηη εξίθ (1839) θαη Υάηηη Υνπκαγηνχλ (1856) ζηηο κε 

κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο,  ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζπληάρζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ νη 

Γεληθνί Καλνληζκνί
57

. 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα Πλεπκαηηθά Γηθαζηήξηα, ήηαλ απνηεινχκελα απφ δχν έσο 

ηέζζεξεηο θιεξηθνχο θαη ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ πξνεδξία ησλ θαηά ηφπνπο 

Αξρηεξέσλ ή ησλ Δπηηξφπσλ απηψλ. Αθφκε, ηα κέιε ησλ Πλεπκαηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 

δηνξίδνληαλ απφ ηνπο θαηά ηφπνπο Αξρηεξείο, ελψ ε εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ γηλφηαλ 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ θαζψο επξφθεηην γηα πλεπκαηηθέο ππνζέζεηο πνπ απέξξεαλ 

απφ δηαθνξέο κλεζηείαο, γάκνπ, δηαηξνθήο, θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Πλεπκαηηθά 

                                                           
54 Κνλφξηαο, Π. (1998) Οζσκαληθέο ζεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Βεξάηηα γηα ηνπο πξνθαζήκελνπο ηεο 

Μεγάιεο Δθθιεζίαο (17νο- αξρέο 20νπ αηψλα). Αζήλα. Δθδ.: Αιεμάλδξεηα, ζζ. 259- 286. 

55 Stamatopoulos, D. (2018) Rum Millet between Vakifs and Property Rights Endowments’ Trials of the Ecumenical 

Patriarchate’s Mixed Council in the Late Ottoman Emprire (19th – 20th c.) pp. 61- 62.  

 

56  Finkel, C. (2005) Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923. New York. Publ.: Basic Books. p. 113. 

57 Καζηειιάλ, Ε. (1991) Ζ Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ. Απφ ηνλ 14ν ζηνλ 20ν αηψλα.  Μεηάθξαζε: Αιηθέξε, Β. Αζήλα. Δθδ.: 

Γθνβνζηε. ζει. 376- 380. 
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Γηθαζηήξηα ήηαλ ηα Παηξηαξρηθά Πλεπκαηηθά Γηθαζηήξηα ηα νπνία ζπληζηνχζαλ ην 

Δθθιεζηαζηηθφ ή Πλεπκαηηθφ Γηθαζηήξην θαη ε Ηεξά χλνδνο, ηα Πλεπκαηηθά 

Γηθαζηήξηα ησλ Μεηξνπφιεσλ, θαζψο θαη ηα Πλεπκαηηθά Γηθαζηήξηα ησλ 

Δπηζθνπψλ. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ
58

. 

 

 

Γ.2.1. Διαδικαςία απονομισ δικαιοςφνθσ και ςυμβαλλόμενα πρόςωπα 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ην Δθθιεζηαζηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο θαζψο θαη άιια Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα γηα λα 

απνλέκνπλ ηε δηθαηνζχλε, αθνινπζνχζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν, θαζψο ζηε 

πιεηνλφηεηα ησλ ππνζέζεσλ νη νπνίεο εθδηθάδνληαλ,  απαηηνχληαλ ε θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο απφ ηνλ ελάγνληα, ε παξνπζία ησλ δηαδίθσλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο 

θαη ησλ καξηχξσλ φπνπ απαηηνχληαλ ε απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ
59

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ελάγσλ ηεο εθάζηνηε ππφζεζεο, παξνπζηαδφηαλ ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη θαηέζεηε πξνθνξηθά ηελ αγσγή ηνπ παξνπζηάδνληαο ηελ 

ππφζεζή ηνπ θαζψο θαη ηελ αμίσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο
60

. 

Έπεηηα, ην δηθαζηήξην θαινχζε ηνλ ελαγφκελν θαη μεθηλνχζε ε ζπλεδξίαζε ελψπησλ 

ησλ αληίδηθσλ κεξψλ, νη νπνίνη παξίζηαλην είηε απηνπξνζψπσο
61

, είηε 

εθπξνζσπνχκελνη απφ ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπο
62

.  

ε πεξίπησζε εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ν έλαο απφ ηνπο δηαδίθνπο, 

θαηέζεηε  ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ην γεγνλφο πσο ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά επηιχζεθε 

εμσδηθαζηηθά. Δπηπιένλ, γηα λα επηθπξσζεί ε απφθαζε ηνπ εθάζηνηε Γηθαζηεξίνπ ζα 

                                                           
58 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.1 , 01/01/1889. «χκθσλα κε ηα άξζξα 2,3,4 θαη ηα επφκελα ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο Γεκνγεξνληίαο, απνθαζίζηεθε απφ ηε Γεληθή Δθινγηθή πλέιεπζε, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απνβηψζαληνο 

Γεσξγίνπ Σζαξφπνπινπ θαη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο πέληε δεκνγεξφλησλ νη νπνίνη απνρψξεζαλ, Βαζηιείνπ Ησαλλίδε, 

Κσλζηαληίλνπ Μαληδαλίδνπ, Γεσξγίνπ Βεξγίδνπ, Υξηζηφδνπινπ Μαπξίδε, Παλαγηψηε Σδηξέηε. πγθξνηήζεθε ζηηο 15 

Ηαλνπαξίνπ θαη εκέξαλ Κπξηαθή θαη ψξα πέληε. πκπεξηιήθζεζαλ κεηαμχ ησλ εθινγέσλ θαη  νη θάηνηθνη πξναζηίσλ πνπ είραλ 

πιεξψζεη 200 γξφζηα ηνλ ρξφλν ππεξ ηεο εθπαηδεχζεσο ησλ εληειινκέλσλ ησλ θνξνεπηηξνπψλ πνπ είλαη αξκφδηνη λα 

ππνδείμνπλ ηνπο ίδηνπο λα πξνζθιεζνχλ εγθαίξσο ζηε πλέιεπζε ». 

59 Κνχθνπ, Δ. (1988) Θεζκνί θαη πξνλόκηα ηνπ ειιεληζκνύ κεηά ηελ άισζε. Γηακόξθσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ 

ηνπξθνθξαηία. Αζήλα. Δθδ.: άθθνπιαο, Αλη. ζζ 38- 39. 

 
60

 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη, ζζ. 222- 223. 
 
61

     ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.75 , 01/07/1893. 

 « … Καη’ αίηεζηλ ηεο Φαλήο Κνζκίδνπ, εληνινδφρνπ ηεο αδεξθήο απηήο Υξπζήο Κνζκίδνπ, παξαπνλνχκελε εθ κέξνπο ηεο 

ξεζείζεο , φηη ν ζχδπγνο απηήο εγθαηέιηςελ απηήλ…». 

 
62 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζζ 232,233 , 21/03/1908. 

« …Ο Κ. Καιιίαο αλέπηπμε ηηο δίθαηεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε ηνπ θαη δήηεζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ησλ ελαγνκέλσλ. 

Όηαλ νη ελαγφκελνη έιαβαλ ην ιφγν, ηζρπξίζηεθαλ πσο ε δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα πξνήιζε απφ ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ ελάγνληα ν 

νπνίνο αλέβαιε ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ γηα ηέζζεξα έηε, ηνλ νπνίν ην πξνηθνζχκθσλν φξηδε πσο ζα ηεινχζαλ ζε έλα κήλα θαηά 

ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 1904…». 
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έπξεπε λα θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ησλ δχν δηάδηθσλ κεξψλ, ην ίδην ζα αθνινπζνχζε 

ην Γηθαζηήξην θαη ζε πεξηπηψζεηο δηθαηνπξαθηηθψλ εγγξάθσλ φπσο ε κεηαβίβαζε 

ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ή θπξηφηεηαο, ζηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην εθηεινχζε ηα θαζήθνληα 

ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Ζ θαηαγξαθή φισλ ησλ παξνπζηαδφκελσλ ηζρπξηζκψλ ζην 

δηθαζηήξην θαζψο θαη ηεο έθβαζεο ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο δηαδηθαζίαο, 

ελψ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ φξηδε ε Παηξηαξρηθή Γηθνλνκία γηα ηε δηαδηθαζία 

ελψπηνλ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ήηαλ νη νκνινγίεο, ηα ηεθκήξηα, νη 

απηνςίεο, ν φξθνο, ε εμέηαζε καξηχξσλ, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ηα έγγξαθα πνπ 

πξνζθνκίδνληαλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ
63

. Δπηπιένλ, 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα παξνπζίαο δηθεγφξσλ εθ κέξνπο ησλ δηαδίθσλ, κε ζθνπφ λα 

ηζρπξνπνηεζεί ε ζέζε ηνπο.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ηεο ππφζεζεο 

θαη ησλ θαηαζέζεσλ ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ καξηχξσλ, νη δηθαζηέο ζπζθέπηνληαλ θαη 

απνθαίλνληαλ γηα ηελ εθάζηνηε ππφζεζε.  

Μειεηψληαο ηε δνκή ησλ εγγξάθσλ ηεο εθάζηνηε δηθαζηηθήο απφθαζεο, 

παξαηεξήζεθε πσο θάζε επίζεκε δηθαζηηθή απφθαζε, εκπεξηείρε ζην πάλσ κέξνο 

ηνπ εγγξάθνπ ηε ζχλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηελ εκεξνρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα νλφκαηα ησλ δηαδίθσλ, θαζψο θαη αξθεηέο θνξέο ππήξρε 

αλαθνξάο ζηε ζπλνηθίαο φπνπ δηέκελαλ, ην επάγγεικα ησλ δηαδίθσλ, ην 

νλνκαηεπψλπκν ησλ πιεξεμνπζίσλ ηνπο, ζηε πεξηπηψζεηο πνπ εθπξνζσπνχληαλ νη 

δηάδηθνη κε απηφ ηνλ ηξφπν (βι. Παξάξηεκα, Δηθφλα 1). 

Δλ ζπλερεία, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ην έγγξαθν ηεο απφθαζεο εκπεξηείρε 

έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο αγσγήο θαη ηεο δίθεο, πνιιέο θνξέο θαη ηηο έθβαζεο κηαο 

πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαο πνπ αθνξνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Τπήξρε αλαθνξά 

ζηα πξαθηηθά, ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ ιήθζεθαλ ππφςε, θαζψο θαη ηηο λνκηθέο 

δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  Σέινο, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ε αλαθνξά ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ην εάλ ε απφθαζε 

ιήθζεθε εξήκελ θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο, εάλ ιήθζεθε πακςεθεί ή θαηά 

πιεηνςεθία, αλεθθιήησο ή εθθιήησο, ελψ ζην θάησ κέξνο ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

απφθαζεο ζπλαληάηαη πάληα ην δηαηαθηηθφ , ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο θαζψο θαη νη 

ππνγξαθέο ησλ κειψλ ηνπ εθάζηνηε Γηθαζηεξίνπ (βι. Παξάξηεκα, Δηθφλα 2).  

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ ηνπ αξρείνπ ηεο Η. 

Μ. Αδξηαλνππφιεσο, παξαηεξήζεθε ζπγθεθξηκέλα πσο ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

ζειίδαο αλαγξάθεηαη ζπλήζσο ν αξηζκφο Πξσηνθφιινπ ηεο αγσγήο θαη ν αξηζκφο 

Γηεθπεξαίσζήο ηεο, ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο φκσο δελ ππάξρεη αξ. πξση. ή αξ. δηεθπ., 

ελψ ζε άιιεο ν αξηζκ. πξση. αλαθέξεηαη ζην θπξίσο θείκελν ηεο απφθαζεο. 

Δπίζεο, ζα γίλεηαη ζην ζεκείν φπνπ ηνπνζεηείηαη ν ηίηινο ηεο ππφζεζεο ή ηεο 

απφθαζεο, ζηελ θαηαγξαθή ή κε θαηαγξαθή ηεο ψξαο, ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο 

εκεξνκελίαο, ζην ζχζηεκα αξίζκεζεο, ζηηο ππνγξαθέο, θ.α. (βι. Παξάξηεκα, Δηθφλα 

3). 

Δπηπιένλ, γηα ππνζέζεηο εθέζεσλ ησλ Δπηζθνπηθψλ Πξσηνδηθείσλ, αξκφδηα 

ήηαλ ηα Μεηξνπνιηηηθά Γηθαζηήξηα,  ελψ γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ αλαηξέζεηο 

                                                           
63 Stamatopoulos, D. (2018) Rum Millet between Vakifs and Property Rights Endowments’ Trials of the Ecumenical 
Patriarchate’s Mixed Council in the Late Ottoman Emprire (19th – 20th c.) pp. 68- 69.  
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θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, αξκφδηα ήηαλ ηα 

Παηξηαξρηθά Γηθαζηήξηα, ηα νπνία ήηαλ ηα αλψηαηα Γηθαζηήξηα. Δπηπιένλ, ηφζν απφ 

ηε βηβιηνγξαθία φζν θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ αξρείνπ ηεο Η.Μ. Αδξηαλνππφιεσο, 

παξαηεξείηαη πσο πθίζηαλην πξνυπνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ. 

Κάζε δηάδηθνο πξνθαηέβαιε ηα ηέιε θάζε δηθνγξάθνπ, απνθάζεσλ, αληηγξάθσλ θαη 

πξνζαγνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα ηνπ θιεηήξα. Γηα παξάδεηγκα, 

απφ ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνγεξνληίαο ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή 

εξγαζία, ηνπ αξρείνπ ηεο Η. Μ. Αδξηαλνππφιεσο πξνθχπηεη πσο πξνυπφζεζε έθδνζεο 

ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεκνγεξνληίαο ήηαλ ε θαηαβνιή ελφο πνζνχ γηα ηα δηθαζηηθά 

έμνδα, ή ηελ ακνηβή ηνπ ελδερφκελνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην πνζφ ηεο κηαο  ή κηζήο νζσκαληθήο ιίξαο, ην νπνίν 

ππνρξενχηαλ λα πιεξψζεη ν δηάδηθνο κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ, 

ή ζε πεξηπηψζεηο ζπκβηβαζκνχ ην πνζφ πιεξσλφηαλ ζε ηζφπνζα κέξε απφ φινπο 

ηνπο δηαδίθνπο, απαιιάζζνληαλ κνλάρα φζνη ήηαλ άπνξνη64.  

Ο πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ έδηλε ηελ εληνιή γηα ηελ επίδνζε ησλ 

δηθνγξάθσλ θαη ηελ πινπνηνχζε ν θιεηήξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ν νπνίνο δελ ζα έπξεπε 

λα έρεη ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνπο δηαδίθνπο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ππήξραλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηάδηθνη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξεπξεζνχλ 

απηνπξνζψπσο ελψπησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ην Γηθαζηήξην θαινχζε ηνλ αληίζηνηρν 

πιεξεμνχζηφ ηνπ λα θαηαζέζεη. Δπηπιένλ φκσο, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ην 

Γηθαζηήξην έζηειλε έλαλ ή δχν εηζεγεηέο γηα λα ηνλ εμεηάζνπλ ζηελ νηθία ηνπ, 

θαζψο θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ν νπνίνο ζα θξαηνχζε ηα πξαθηηθά ηεο 

ππφζεζεο θαη ζπλέηαζζε κηα έθζεζε ηελ νπνία ππέγξαθε ν δηάδηθνο καδί κε ηνλ 

γξακκαηέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  

Δπηπξνζζέησο, νη δηάδηθνη ππνρξενχληαλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα ψζηε λα ζηεξίμνπλ ην αίηεκά ηνπο, ηα νπνία ζηε πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαλ 

ζε άιιε γιψζζα εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα έπξεπε λα κεηαθξαζηνχλ θαη λα 

επηθπξσζνχλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ δηεξκελέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ εάλ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα απηή. Τπήξρε ε δπλαηφηεηα εθδίθαζεο κηαο ππφζεζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ 

ζπξψλ χζηεξα απφ αίηεζε θάπνηνπ απφ ηα δηάδηθα κέξε, είηε απηεπαγγέιησο, εάλ ην 

Γηθαζηήξην έθξηλε πσο πθίζηαηαη αλάγθε λα εθδηθαζηεί ε ππφζεζε ηνηνπηνηξφπσο. 

ε πεξηπηψζεηο εμέηαζεο πξψηνπ βαζκνχ ή έθεζεο ην Γηθαζηήξην είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα εθδψζεη απφθαζε ζπκβηβαζκνχ θαη ρξνληθφ πεξηζψξην ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ ελ ιφγσ ζπκβηβαζκνχ (π.ρ. ηνπηθή δηάζηαζε). Μεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξνληθνχ απηνχ πεξηζσξίνπ ε ππφζεζε εθδηθαδφηαλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε θαζψο θαη ηα ηεθηαηλφκελα θαηά ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ 

                                                           
64 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.48, 17/06/1905.  «…Με βάζε ην Νφκν ηνπ Αξκελφπνπινπ (4, ΗΓ) θαη 

ΝΔ 117, Κεθ. Ε’, ε αίηεζε ηεο ελάγνπζαο έγηλε δεθηή θαη απνθαζίζηεθε ν ελαγφκελνο λα: Α) επηζηξέςεη ζηελ ελάγνπζα 30 

ηνπξθηθέο ιίξεο , ην ξνιφη, ηα ελδχκαηα θαη φηη άιιν παξέιαβε σο πξνίθα, β) λα ρνξεγεί δηαηξνθή 200 γξνζίσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο γπλαίθαο θαη ησλ ηέθλσλ κέρξη λα κπνξνχλ ηα ίδηα λα ζπληεξήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο,  γ) λα θαηαβάιιεη εθάπαμ ην 

πνζφ ησλ 30 ηνπξθηθψλ ιηξψλ πξνο ηθαλνπνίεζε απηήο εμαηηίαο ηεο άδηθεο εγθαηάιεηςεο ηεο, δ) λα πιεξψζεη ηηο δηθεγνξηθέο 

ακνηβέο αμίαο 4 νζσκαληθψλ ιηξψλ , ε) ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηέιε ηεο απνθάζεωο αμία 100 γξνζίσλ πξνθαηαβαιιφκελα 

ππφ ηνπ επνπηεχνληνο θαη νξηδφκελσλ 31 εκεξψλ πξνζεζκίαο πξνο ρξήζηλ ηνπ επδηθίνπ κέζνπ ηεο αλαθνπήο…». 
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δφζεθε θαη λα απνθαζηζηεί εθ λένπ ρξνληθφ πεξηζψξην ζπκβηβαζκνχ ή λα δνζεί 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα ησλ δηαδίθσλ κεξψλ 
65

. 

Αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκβηβαζκνχ αλαηίζελην ζε δηαηηεηέο ζηηο απνθάζεηο 

ησλ νπνίσλ  ππήξρε ε δπλαηφηεηα έθεζεο ή αθχξσζεο ελψπησλ ηνπ αξκφδηνπ 

εθθιεζηαζηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Σν δηθαίσκα έλζηαζεο θάζε δηαδίθνπ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα ππνβιεζεί εγγξάθσο ή πξνθνξηθά ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία 

θαηαρσξνχληαλ ζηα πξαθηηθά θαη ην Γηθαζηήξην απνθαηλφηαλ γη’ απηήλ ακέζσο. 

ηελ εθάζηνηε δίθε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα άηνκα είραλ ην δηθαίσκα λα είλαη 

ζπλελάγνληεο ή ζπλελαγφκελνη, κε ηελ πξνυπφζεζε λα πθίζηαηαη θνηλφ ζπκθέξνλ ην 

νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ ίδηα λνκηθή θαη πξαγκαηηθή αηηία, ελψ φζνη απφ ηνπο 

δηαδίθνπο επηζπκνχζαλ λα θεξδίζνπλ κία εθθξεκή δίθε, είραλ ην δηθαίσκα 

πξνθνξηθήο ή γξαπηήο παξέκβαζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ζθνπφ ηελ 

έθδνζε απφθαζεο, πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα, 

δηθαίσκα λα ςεθίζεη πξψηνο απφ ηνπο θιεξηθνχο είρε ν θαηψηεξνο ζηελ θαηάηαμε, 

ελψ απφ ηνπο ιατθνχο ν λεφηεξνο ζε ειηθία θαη ελ ζπλερεία πξνρσξνχζε ε δηαδηθαζία 

ηεο ςεθνθνξίαο έσο ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο ςήθηδε ηειεπηαίνο. 

Σν Γηθαζηήξην, χζηεξα απφ αίηεζε θάπνηνπ δηαδίθνπ, ππνρξενχληαλ λα 

δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή εθηέιεζε ηεο απφθαζήο ηνπ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε 

απηή ζηεξίρζεθε ζε έγγξαθν δεκφζην ή αλακθηζβήηεηνπ θχξνπο ηδησηηθφ ή ζε 

νκνινγία ηνπ ελαγνκέλνπ, ε αθφκε θαη ζε νπνηαδήπνηε ππφζεζε έθξηλε ην 

Γηθαζηήξην πσο ε αλαβνιή ηεο θξηλφηαλ επείγνπζα. 

Παξαηεξνχληαη επίζεο απνθάζεηο νη νπνίεο ιήθζεθαλ εξήκελ
66

 ελφο εθ ησλ 

δηαδίθσλ  κεξψλ, γεγνλφο ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην 

Γηθαζηήξην ζεσξνχζε βάζηκνπο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ελάγνληα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δεκφζηα ηάμε. Δπηπιένλ, ν δηάδηθνο πνπ δηθάζηεθε 

εξήκελ απφ ην Γηθαζηήξην, είρε ην δηθαίσκα εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα κηαο  εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο λα αζθήζεη έθεζε, ελψ ζε θάζε ππφζεζε ν εθάζηνηε  

δηάδηθνο είρε ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη έθεζε θαηά ηεο απνθάζεσο θαη ησλ 

αληηδίθσλ ηνπ, εληφο πξνζεζκίαο εμήληα κηαο εκεξψλ, ην ίδην ρξνληθφ πεξηζψξην 

ίζρπε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ αλαίξεζεο αλέθθιεηεο απφθαζεο ηνπ 

Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ
67

. 

Αλ θάπνηνο ηξίηνο, έθξηλε φηη κηα δηθαζηηθή απφθαζε πξνζέβαιιε ή έζεηε ζε 

θίλδπλν θάπνην λφκηκν δηθαίσκά ηνπ, κπνξνχζε, κέρξη θαη ηελ παξαγξαθή ηνπ 

                                                           
65 Παζραιίδεο, Ν. (2010) Ο λνκνθχιαμ ηεο Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληίλνο Αξκελφπνπινο θαη ε Δμάβηβινο, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Κπξνκάλνο, ζζ. 389-397.  
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 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζζ. 4,5 , 07/02/1889. «… Ζ ελάγνπζα παξνπζηάζηεθε απηνπξνζψπσο 

ηζρπξηδφκελε ηα πξναλαθεξζέληα αιιά επεηδή ν ελαγφκελνο θξαηείηαη ζηε θπιαθή ηεο Αδξηαλνππφιεσο θξίζεθε πσο πξέπεη λα 

νδεγεζεί απφ ηε θπιαθή ζε λφκηκε ζπδήηεζε θαη λα εμεηαζηνχλ νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηα πεξαηηέξσ. Αθνχ εμεηάζηεθαλ 

ζηελ επφκελε ζπλεδξία νη αηηήζεηο ησλ δηαδίθσλ θαη απνδείρηεθαλ αιεζή θαη βάζηκα φζα ηζρπξίζηεθε ε ελάγνπζα, 

απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο δηάδεπμήο ηνπο…» 
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 Διεπζεξηάδεο, N. (1999). Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Αζήλα. Δθδ.: Μάηη, ζζ. 206, 228. 
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δηθαηψκαηφο ηνπ, λα αζθήζεη ην έλδηθν κέζν ηεο ηξηηαλαθνπήο θαηά ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο, αθφκε θη αλ δε ζπκκεηείρε κε θαλέλαλ ηξφπν ζηε ζρεηηθή δίθε.  

Οη απνθάζεηο απνηεινχζαλ δεδηθαζκέλν κφλν γηα ηνπο δηαδίθνπο πνπ 

αθνξνχζαλ θαη κφλν γηα ηηο δηαθνξέο γηα ηηο νπνίεο απνθαίλνληαλ θαη δηαθξίλνληαλ 

ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο, νη νπνίεο δηέηαζζαλ θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο δίθεο, ζε πξνζσξηλέο, νη νπνίεο δηέηαζζαλ ηε ιήςε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηζρπνπζψλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, ζε 

πξνδηθαζηηθέο, νη νπνίεο αλαδείθλπαλ ην πεξηερφκελν ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαη ζε 

νξηζηηθέο, κε ηηο νπνίεο νινθιεξσλφηαλ κέξνο ή νιφθιεξε ε δίθε. 

Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο, νη πξνζσξηλέο θαη νη πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο 

κπνξνχζαλ λα αλαθιεζνχλ απφ ην Γηθαζηήξην ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο. 

Σα εθδηδφκελα αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ απνθάζεσλ ππνγξάθνληαλ απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα θαη ζθξαγίδνληαλ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Οη 

απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαλ χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ησλ δηαδίθσλ. 

ην γξαθείν θάζε Γηθαζηεξίνπ θπιάζζνληαλ α) ην Βηβιίν πξαθηηθψλ 

ζπλεδξηψλ θαη δηαζθέςεσλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαλ φια φζα ειάκβαλαλ ρψξα 

θαηά ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαζθέςεσλ, 

θαζψο θαη νη απνθάζεηο θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο θαη β) ην Βηβιίν απνθάζεσλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα πξσηφηππα ησλ απνθάζεσλ. Σα παξαπάλσ βηβιία έθεξαλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ δηθαζηψλ θαη ηνπ γξακκαηέα. Πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζζεί κία απφθαζε Δθθιεζηαζηηθνχ Πλεπκαηηθνχ ή Μηθηνχ δηθαζηεξίνπ, 

έπξεπε λα είλαη γξακκέλε ζηα ηνπξθηθά, δηαηεξψληαο ηνλ ζπλήζε Παηξηαξρηθφ ηχπν, 

λα θέξεη, αλάινγα κε ηνλ ηφπν έθδνζήο ηεο, ηε ζθξαγίδα ηνπ Παηξηαξρείνπ ή ηνπ 

Αξρηεξέσο, ή ηνπ Δμάξρνπ, θαη λα επηζπλάπηεηαη ζ’ απηήλ ην απνδεηθηηθφ 

(ηικνπρακπέξηνλ) θνηλνπνίεζήο ηεο, απ’ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ρξφλνο επίδνζεο 

ηεο πξνο εθηέιεζε απφθαζεο, ζηνλ θαζ’ νπ ε έθδνζε. Ο επηζπκψλ ηελ εθηέιεζε 

δηάδηθνο κπνξνχζε λα ιάβεη ηα παξαπάλσ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ην ηνπξθηθφ 

γξαθείν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο απφ ην 

γξαθείν ηνπ δηθαζηεξίνπ έθδνζεο ηεο απφθαζεο
68

. 

ηε ζπλέρεηα, κπνξνχζε λα θάλεη αίηεζε εθηέιεζεο απνθάζεσο θαη καδί κε 

ηελ απφθαζε θαη ην ηικνπρακπέξηνλ, λα ηελ θαηαζέζεη, φζνλ αθνξνχζε απνθάζεηο 

πνπ εθδφζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζην εθηειεζηηθφ ηκήκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

εξή θαη φζνλ αθνξνχζε απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ απφ επαξρηαθά Γηθαζηήξηα, ζηνλ 

ηεξνδίθε (Καδή) ή ζηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ Αξρηεξέα ή 

Δμάξρνπ, φπνπ ε ελ ιφγσ αίηεζε έπαηξλε αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ δίλνληαλ ζηνλ 

αηηνχληα.  Όπσο πξναλαθέξζεθε εθηφο απφ ηα δηάδηθα κέξε θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη άιια πξφζσπα 

ησλ νπνίσλ ε παξνπζία θξηλφηαλ πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε ηεο 

ππφζεζεο θαζψο θαη γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε Γηθαζηεξίνπ. 

Σα πξφζσπα απηά ήηαλ ν γξακκαηέαο, ν νπνίνο κεξηκλνχζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζπκβάλησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, γηα ηελ ηήξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ 

                                                           
68 Stamatopoulos, D. (2018) Rum Millet between Vakifs and Property Rights Endowments’ Trials of the Ecumenical 
Patriarchate’s Mixed Council in the Late Ottoman Emprire (19th – 20th c.) p. 75. 
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πξαθηηθψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο πξνο αλάγλσζε θαη 

έγθξηζε, θαζψο θαη γηα ηε θχιαμε  θαη ηήξεζε ησλ δηθαζηεξηαθψλ εγγξάθσλ, ηελ 

έθδνζε αληηγξάθσλ απφ ηα πξσηφηππα έγγξαθα, ηελ ηήξεζε θψδηθα ζπκβνιαίσλ θαη 

δηαζεθψλ θαζψο θαη ηελ εγγξαθή ππνζέζεσλ ζην πηλάθην. Οη γξακκαηείο εθιέγνληαλ 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ζπλήζσο ήηαλ έλαο ή δχν, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
69

. 

Έλα αθφκε πξφζσπν κε ζεκαίλνπζα ζέζε ζηε δηαδηθαζία ηεο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο ήηαλ ν ζπκβνιαηνγξάθνο, ν νπνίνο κεξηκλνχζε γηα ηε ζχληαμε ησλ  

πηζηνπνηεηηθψλ λνκηθψλ εγγξάθσλ ησλ ηδησηψλ, ζπκπιήξσλε ηε ρξνλνινγία ζε 

ηδησηηθά έγγξαθα, ζπλέηαζζε δηθαζηηθά απφγξαθα, θ.α. Πνιιά δεκνγεξνληηθά 

ζπκβνιαηνγξαθεία ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα απφ ηηο Μεηξνπφιεηο θαη ηηο 

Δπηζθνπέο, θπξίσο ζηηο επαξρίεο, φκσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα θαζήθνληα ησλ 

ζπκβνιαηνγξάθσλ εθηεινχληαλ απφ ηνπο γξακκαηείο ησλ δηθαζηεξίσλ, ελψ ηα έμνδα 

ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ νξίδνληαλ απφ ηνπο εθάζηνηε Μεηξνπνιίηεο θαη 

Δπηζθφπνπο. Οη δηθεγφξνη, αλήθαλ θαη απηνί ζηε θαηεγνξία ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη ιεηηνπξγνχζαλ 

σο πιεξεμνχζηνη ησλ εθάζηνηε δηαδίθσλ παξνπζηάδνληαλ ζηα δηθαζηήξηα ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε άδεηα δηθεγνξίαο, ελψ ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ δηάδηθν θαζνξηδφηαλ απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο εληνιήο, ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαλ ηα κεηαμχ ηνπο δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο. Οη δηθεγφξνη ζα έπξεπε λα είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη θάηνρνη 

αληίζηνηρνπ δηπιψκαηνο, φκσο ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππήξραλ δηπισκαηνχρνη 

δηθεγφξνη κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ ππνζηήξημε δηαδίθνπ θαη νη κε 

δηπισκαηνχρνη
70

.   

Σέινο, ν δηθαζηηθφο θιεηήξαο κεξηκλνχζε γηα ηελ επίδνζε ησλ δηθνγξάθσλ 

θαη ηε θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ χζηεξα απφ εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

ζπλέηαζζε  γξαπηή έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζην επηδνηήξην θαη άιια έγγξαθα ηα 

νπνία είραλ ηζρχ δεκφζηνπ εγγξάθνπ, δηνξηδφηαλ απφ ηνλ ηνπηθφ Αξρηεξέα. Σα 

Γηθαζηήξηα εμέηαδαλ πεηζαξρηθά ηα παξαπάλσ πξφζσπα θαη πξνέβιεπαλ ηηκσξία κε 

επίπιεμε, πξφζηηκν γηα πιεξσκή ησλ εμφδσλ πνπ έγηλαλ απφ ακέιεηά ηνπο, 

πξνζσξηλή ή νξηζηηθή παχζε ηνπο. 

 

Γ.2.2. Τα όργανα απονομισ δικαιοςφνθσ – Ο ρόλοσ τθσ Δθμογεροντίασ 

 

Σν νζσκαληθφ θξάηνο παξαρψξεζε πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά 

πξνλφκηα ζηνπο ππνηειείο νη νπνίνη αλήθαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ, κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη λένπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηαπηφρξνλα 

λα πεξηνξίζεη ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ θιήξνπ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππνηειείο ππνρξενχληαλ ζε πιεξσκή ηνπ «αιιειέγγπνπ 

θφξνπ», ηνλ νπνίν εηζέπξαηηαλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, νη βνεβφδεο θαη νη δακπίηεο θαη έπεηηα νη εθπξφζσπνη ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο, νη νπνίνη κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία κηα 

κνξθήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη παξάιιεια απέλεηκαλ ηε δηθαηνζχλε θαζψο απφ 

ηνλ 17
ν
 αη. εθδίθαδαλ νη ίδηνη, πνιιέο θνξέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θιεξηθνχο ηηο 

ππνζέζεηο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο
71

. 

ηηο πξναλαθεξζείζεο θνηλφηεηεο ησλ ππνηειψλ δηακνξθψζεθε κηα θνηλή 

αληίιεςε έλαληη ηνπ δηθαίνπ ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο 

εζηκηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ήηαλ επεξεαζκέλν αθελφο απφ ην νζσκαληθφ δίθαην θαη 

αθεηέξνπ απφ ην βπδαληηλφ δίθαην φπσο πξναλαθέξζεθε.  

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε αλνκνηνκνξθία αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε 

δηθαηνζχλεο ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο,  ε νπνία ήηαλ απφξξνηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πξνλνκίσλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο θαη νδήγεζε ζηε δηεχξπλζε ηεο εμνπζίαο ησλ 

θνηλνηήησλ έλαληη απηήο ηεο Μεηξφπνιεο.  Με ηε ζέζπηζε φκσο ησλ Γεληθψλ 

Καλνληζκψλ ην 1860- 1862, δηακνξθψζεθε θαη δηαηεξήζεθε εληαίν θαζεζηψο ζην 

ζχλνιν ησλ νξζνδφμσλ θνηλνηήησλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θνηλνηήησλ, φπνπ 

πξνέθπςε ε αλάγθε λα ξπζκηζηνχλ νξηζκέλεο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο, εθαξκφζηεθαλ 

παξάιιεια νη θνηλνηηθνί θαη νη επαξρηαθνί θαλνληζκνί
72

. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλνηήησλ γηλφηαλ κέζσ ησλ νξγάλσλ ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο, ηα νπνία αλήθαλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο ζηα κνλνπξφζσπα θαη ζηα ζπιινγηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

κνλνπξφζσπα φξγαλα ήηαλ ν κεηξνπνιίηεο, ν ηαβνπιάξηνο θαη ν κνπρηάξεο, ελψ ηα 

ζπιινγηθά φξγαλα απνηεινχζαλ ε Αληηπξνζσπεία,  ε Γεκνγεξνληία, ε Δθνξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ, ε Δθνξία ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηνπ 

θνηλνηηθνχ θεξνπνηείνπ, ε Δπηηξνπή θπξηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ,  ε Δπηηξνπή 

πξνηθνπαξαδφζεσλ , νη αδάδεο,  ε ζπλέιεπζε ηεο ελνξίαο, νη επίηξνπνη ηνπ λανχ, νη 

δχν κνπρηάξεδεο ησλ κεγάισλ ελνξηψλ, ε Δπηηξνπή εθινγψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο 

θαη ηέινο, ε Δπηηξνπή κεηξψνπ εθινγέσλ θαη εθιέμηκσλ.  

Αθφκε, ηα θνηλνηηθά φξγαλα πηνζέηεζαλ ηελ πνηλή ηνπ κηθξνχ θαη κεγάινπ 

«αθνξηζκνχ»   απφ ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα. Κνηλή επηδίσμε ηφζν ησλ 

θνηλνηηθψλ φζν θαη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ ήηαλ ε επέθηαζε ηεο δηθαζηηθήο ηνπο 

δηθαηνδνζίαο θαη ζε άιιεο πνιηηηθέο δηαθνξέο θπξίσο κέζσ ηεο  δηαηηεζίαο,  ε νπνία 

ζηαδηαθά αλαγλσξίζηεθε θαη παξαρσξήζεθε  ζηνπο ππφδνπινπο ην δηθαίσκα 

εθδίθαζεο ησλ ειαθξψλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο έσο ηφηε αλήθαλ 

απνθιεηζηηθά  ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νζσκαληθψλ δηθαζηεξίσλ. 

  Ζ Αληηπξνζσπεία ήηαλ ην αλψηεξν φξγαλν ησλ θνηλνηήησλ, κε δηεηή ζεηεία 

ησλ κειψλ, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα ήηαλ δηνηθεηηθή θαη λνκνζεηηθή, θαζψο 

κεξηκλνχζε γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ησλ Δθνξηψλ ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θηιαλζξσπηθψλ Καηαζηεκάησλ,  γηα ηνλ έιεγρν δηαρείξηζεο 

ησλ Δθνξηψλ απηψλ, γηα  πηζαλέο αλαζεσξήζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ θαη γηα 

ηελ έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνχ ησλ Δθνξεηψλ  θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα εθπαηδεπηηθά  δεηήκαηα
73

. 

Ζ Δθνξία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Καηαζηεκάησλ ήηαλ αξκφδηα γηα ηε δηνίθεζε 

θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπο. Όπσο θαη ε Δθνξία ησλ Κνηλνηηθψλ Φηιαλζξσπηθψλ 

Καηαζηεκάησλ, δηέζεηε ηέζζεξα κέιε, πξνεξρφκελα απφ ηελ Αληηπξνζσπεία , ηα 

νπνία φκσο εμέιεγαλ νη ίδηεο. Σα ηέζζεξα κέιε ηεο Δθνξίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Καηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ηα ηέζζεξα κέιε ηεο, ήηνη λνζνθνκείσλ, βξεθνθνκείσλ 

θιπ., πξνέξρνληαλ απφ ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηα νπνία εμέιεγε ε ίδηα, ελψ 

πξνέδξεπε ν Μεηξνπνιίηεο
74

.  

Ζ νζσκαληθή αξρή,  παξαρψξεζε ζηνπο ππφδνπινπο ρξηζηηαλνχο ην δηθαίσκα 

λα δηαζέηνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαζεζηψο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηθήο 

απηνηέιεηαο, νη νπνίεο  δηνηθνχληαλ απφ ηηο Γεκνγεξνληίεο βάζε σλα πξνλνκίσλ πνπ 

ηνπο είραλ ρνξεγεζεί. Δπηπιένλ, θάζε ρσξηφ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη ηε δηθή 

ηνπ Γεκνγεξνληία, ε νπνία καδί κε ηνλ Μεηξνπνιίηε αληηπξνζψπεπε ηελ θνηλφηεηα 

ελψπηνλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.  

Αθφκε, νη Γεκνγεξνληίεο έδξεπαλ ζηνλ κεηξνπνιηηηθφ λαφ, ππφ ηελ επίβιεςε 

θαη επνπηεία ηεο Μεηξφπνιεο, ηεο νπνίαο ηε ζθξαγίδα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα 

επηθπξψζνπλ ηα έγγξαθα. Οη Γεκνγέξνληεο, εθιέγνληαλ θάζε έηνο απφ ρξηζηηαλνχο 

θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπο ήηαλ δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή θαη αθνξνχζε ηελ εθδίθαζε 

ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ, ηδηαίηεξα ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη 

θιεξνλνκηθψλ, ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηε παξάδνζή ηνπο 

ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο ζηηο νζσκαληθέο 

αξρέο, ηελ άζθεζε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ θαη ιεμηαξρηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ  εθινγή 

ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο πξνηθνπαξαδφζεσλ, ηνπ ηαβνπιάξηνπ θαη ησλ αδάδσλ, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο 

πξνηθνπαξαδφζεσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ελνξηψλ θαζψο θαη ε λφκηκε δίσμε ησλ 

φπνησλ θαηαρξαζηψλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο έθηαθηεο 

δαπάλεο ησλ λαψλ, ηελ επηθχξσζε ηεο εθινγήο ησλ ελνξηαθψλ επηηξφπσλ θαη ησλ 

κνπρηάξεδσλ απφ ηε ζπλέιεπζε ηεο ελνξίαο θαη παξάιιεια ε ιήςε ρξεκαηηθήο 

εγγχεζεο απφ ηνπο κνπρηάξεδεο θαη ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ επηθχξσζεο ησλ 

δηαθφξσλ εγγξάθσλ
75

.   

Αξθεηέο Γεκνγεξνληίεο ιεηηνπξγνχζαλ σο φξγαλα Μηθηνχ Δθθιεζηαζηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, ελψ ππνζηεξίδεηαη πσο πθίζηαληαη πεξηπηψζεηο ζηηο  νπνίεο ε 
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Γεκνγεξνληία απέλεηκε δηθαηνζχλε σο αλεμάξηεην φξγαλν απφ ηα Πλεπκαηηθά θαη 

Μηθηά Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα
76

.  

Ζ δηθαζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεκνγεξνληίαο, αθνξνχζε επηπιένλ, ηε 

ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο 

θνηλφηεηαο κε εμαίξεζε ηηο δηαθνξέο εκπνξηθνχ ή αζηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο αλήθαλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ κηθηψλ Γηθαζηεξίσλ
77

.  

ηε δηθαζηηθή δηθαηνδνζία ησλ θαηά ηφπνπο Γεκνγεξνληηψλ ησλ 

Μεηξνπφιεσλ θαη Δπηζθνπψλ αλήθαλ νη πιηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε 

ιχζε ηεο κλεζηείαο κε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηνπο κλεζηήξεο, νη ππνζέζεηο πεξί 

αλδξηθήο πεξηνπζίαο θαη θιεξνλνκίαο, χζηεξα απφ θνηλή αίηεζε ησλ δηαδίθσλ, ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε σο αζθαιηζηηθφ κέηξν θαη ε ρνξήγεζε ηεο 

ζρεηηθήο βεβαίσζεο, γεγνλφο πνπ θάλεη θαλεξή ηε δηθαζηηθή εμνπζία ηεο 

Γεκνγεξνληίαο, δηαθνξέο δηαζεθψλ, ζπλνηθεζίσλ θαη πηνζεζίαο, ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ απφ πξνηθνζχκθσλα επηθπξσκέλα απφ ηε Μεηξφπνιε ή απφ γάκνπο ησλ 

νπνίσλ ε άδεηα είρε δνζεί απφ ηελ Μεηξφπνιε, νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δηαθχιαμε ηεο πξνηθψαο πεξηνπζίαο απφ θαηαρξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζή ηεο 

γηα ηα ηέθλα θαη ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πιελ ησλ 

δεηεκάησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ παξέκελαλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ.  

Έηζη, ε έγθξηζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ ζε πεξηπηψζεηο ππνζήθεπζεο 

ζπηηηψλ ή νηθνπέδσλ σο ελέρπξα γηα δάλεηα θαη ε θξνληίδα, χζηεξα απφ ηελ 

εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ, λα θαηαιήμεη ε ππνζεθεπκέλε πεξηνπζία ζηνπο ηδηνθηήηεο ή 

ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο, θαη φηαλ δελ ππήξραλ απηνί, ζηελ Μεηξφπνιε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εθπνίεζε ησλ θηεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο 

ζε αιινεζλείο, ελέπηπηαλ ζηε δηθαζηηθή δηθαηνδνζία ησλ Γεκνγεξνληηψλ.  

Σέινο, ην δίθαην πνπ εθάξκνδε ε Γεκνγεξνληία ήηαλ ην εθθιεζηαζηηθφ αλ θαη 

ζπρλά ακθηηαιαληεπφηαλ αλάκεζα ζην εθθιεζηαζηηθφ δίθαην, ζην αζηηθφ δίθαην ηνπ 

Αξκελφπνπινπ θαη ζην εζηκηθφ ηνπηθφ δίθαην, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ 

ππνζέζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνπο θψδηθεο ηνπ αξρείνπ ηεο Η.Μ Αδξηαλνππφιεσο.  

 

Δ. Μεκοδολογικά Ζθτιματα 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

εληνπίζηεθε κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ, νη νπνίεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ 
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νχησο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

αθνινπζήζεθε, θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ. 

Αξρηθά, λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζην 

Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο, παξαηεξήζεθε πσο έλα κεγάιν κέξνο ησλ αξρείσλ ηνπ 

θψδηθα ηεο Η. Μ. Αδξηαλνππφιεσο ήηαλ ςεθηνπνηεκέλν ζε αξθεηά θαιή αλάιπζε, 

γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε ηελ αλάγλσζε ησλ ήδε δπζαλάγλσζησλ αξρείσλ, ελψ έλα 

αξθεηά κεγάιν κέξνο ηνπ Κψδηθα ππήξμε ε δπλαηφηεηα λα κνπ παξαρσξεζεί, έηζη 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί θαη’ νίθνλ. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξηζηε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ Μαθεδνλίαο, νδήγεζαλ 

θαη ζε κηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία ζε φιν ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε έσο φηνπ λα 

νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

Παξφια απηά, ν φγθνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ εκπεξηείραλ νη Κψδηθεο ηεο Η. Μ. 

Αδξηαλνππφιεσο ήηαλ κεγάινο θαη ε ζεκαηηθή ησλ ππνζέζεσλ πνίθηιε θαζψο 

ππήξραλ θαη ππνζέζεηο φπσο: νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, κηζζνδνζία δηθαζηηθψλ θαη 

δαζθάισλ, κηζζψζεηο έξγσλ, έζνδα θαη έμνδα ηεο Γεκνγεξνληίαο, ρξεκαηνδφηεζε 

θηιαλζξσπηθψλ νξγαληζκψλ, θ.α.. Δπηπιένλ, νη ππνζέζεηο απηέο ήηαλ πεξηζζφηεξεο 

αξηζκεηηθά, γεγνλφο πνπ δπζρέξαηλε ην έξγν ηεο κειέηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ φζσλ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζεκαηηθή ηεο εξγαζίαο. 

Αθφκε, ε πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζεκαηηθή ηεο 

εξγαζίαο ήηαλ κεγάιεο έθηαζεο (δχν, ηξία ή αθφκε θαη ηέζζεξα ςεθηνπνηεκέλα θαη 

κε αξρεία), ελψ πνιιέο θνξέο νη ππνζέζεηο απηέο ιάκβαλαλ αλαβνιή γηα επφκελε 

ζπλεδξίαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε κειέηε θαη ζπγγξαθή ηεο εθάζηνηε ππφζεζεο 

νινθιεξσλφηαλ αθνχ πξψηα εληνπηδφηαλ ην ζχλνιν ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ηελ 

αθνξνχζαλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ παξνχζα έξεπλα αξθεηά ρξνλνβφξα. 

Σέινο, εληνπίζηεθε ε επαλάιεςε ησλ ίδησλ ππνζέζεσλ ηφζν ζηα επίζεκα φζν 

θαη ζηα πξφρεηξα πξαθηηθά ηεο Γεκνγεξνληίαο, κε θίλδπλν επαλάιεςεο ηεο ίδηαο 

ππφζεζεο ηφζν ζηα πνηνηηθά φζν θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, γεγνλφο 

πνπ ζα νδεγνχζε θαη ζηελ εμαγσγή ιαζεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δε ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ηε κειέηε ηνπ 

Κψδηθα ινηπφλ, θαη ηελ πξνζεθηηθή θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνζέζεσλ 

εληνπίζηεθαλ ηα νλφκαηα ησλ δηαδίθσλ πνπ επαλαιακβάλνληαλ θαη ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ ηνπο αθνξνχζαλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θξίζεθε αλαγθαία ε 

επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ, αζθαινχο θαη αμηφπηζηνπ αξηζκνχ ππνζέζεσλ θάζε 

θαηεγνξίαο (δηαδπγίσλ, πξνηθνζπκθψλσλ- πξνίθαο- κλήζηξσλ θαη δηαζεθψλ), γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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Ε. Ανάλυςθ Πρωτογενϊν Πθγϊν 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αξρηθά ε παξνπζίαζε ηνπ αξρείνπ 

ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο, ην νπνίν εκπεξηέρεη θψδηθεο νη νπνίνη 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1838  έσο ην 1944.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αξρείν ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο 

εκπεξηέρεη ηνπο εμήο θψδηθεο: πκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, απνθάζεηο 

Γεκνγεξνληίαο 1884 – 1908, Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ηνπ 

Μηθηνχ Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1920 – 1925), Πξαθηηθά Γεκνγεξνληίαο 

(1889 – 1892), Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ(1893 – 1902), Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνγεξνληίαο (1902 – 

1904), Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνγεξνληίαο (1905 – 1910), Πξαθηηθά 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνγεξνληίαο (1910 – 1918), Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Γεκνγεξνληίαο (1918 – 1920), Πξφρεηξα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ Γεκνγεξνληίαο 

(1910 – 1911),  Πξφρεηξα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ Γεκνγεξνληίαο (1920 – 1922),  

Πξφρεηξα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ Γεκνγεξνληίαο (1921 – 1925), Πξσηφθνιιν 

Γεκνγεξνληίαο θαη Πλεπκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1904 – 1927), Πξαθηηθά Μηθηνχ 

Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1889 – 1907), Απνθάζεηο Μηθηνχ εθθιεζηαζηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ θαη θαηάζηηρα Γεκνγεξνληίαο (1911 – 1922), Ζκεξνιφγην 

Γεκνγεξνληίαο (Ηαλνπάξηνο 1921 - Ννέκβξηνο 1922), Πξαθηηθά ηνπ Πλεπκαηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ (1895 – 1900), Πξαθηηθά Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1901 – 1903), 

Πξαθηηθά Πλεπκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1904 – 1911), Πξαθηηθά Πλεπκαηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ (1911–1921), Πξαθηηθά Πλεπκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1921 - 1924), 

Πξφρεηξα Πξαθηηθά Πλεπκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (1921 – 1925). 

Αλαιπηηθφηεξα, νη θψδηθεο απηνί εκπεξηέρνπλ θπξίσο ππνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εληνχηνηο πεξηιακβάλνληαη θαη 

ππνζέζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ άιια δεηήκαηα, ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην φπσο είλαη: ηα δάλεηα ηδησηψλ απφ ηε Γεκνγεξνληία, νη 

ππνζέζεηο απζαίξεησλ δηνξηζκψλ δαζθάισλ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο επηζθεπψλ 

ζρνιείσλ, θιπ. Οξηζκέλεο απφ απηέο, φπσο: ε «πγρψλεπζηο Πλεπκαηηθνχ κεηά 

Μηθηνχ Γηθαζηεξίνπ», ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζηεξίμνπλ επηθνπξηθά ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε δείγκαηνο ησλ 

ππνζέζεσλ αλά θαηεγνξία (δηαδπγίσλ, δηαζεθψλ θαη ππνζέζεσλ κε αλαθνξέο ζε 

πξνηθνζχκθσλα). Ζ παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πεξηγξαθηθά έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ δηαθξηηά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζηελ 

πνζνηηθή αλάιπζε, νη αηηίεο δηαδπγίνπ, νη απνθάζεηο, θ.α..  
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Ε. 1. Περιγραφικι Παρουςίαςθ των Υποκζςεων 

Ε.1.1. Προικοςφμφωνα - Προίκα- Μνιςτρα 

 

Ζ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ έρεη σο αθεηεξία ηηο ππνζέζεηο κε 

αλαθνξά ζε πξνηθνζχκθσλα, πξνίθα ή κλήζηξα. Καηά ηε κειέηε ησλ ππνζέζεσλ 

απηψλ πξνέθπςαλ νξηζκέλνη άμνλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο εθδηθάζηεθαλ νη 

ππνζέζεηο θαη ζηαζεξά κνηίβα ζηελ θαηαγξαθή ησλ ππνζέζεσλ, φπσο ήηαλ ηα 

πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνληαλ σο δηάδηθνη, νη αηηία πνπ αλαθεξφηαλ θαζψο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο πξνίθαο. 

 

Γεώξγηνο Γαινπκελίδεο θαη Γεκήηξηνο Οδαληδίδεο 

Ο Γεώξγηνο Γαινπκελίδεο, παξνπζηάζηεθε εξρόκελνο από ην Γηδπκόηεηρν, ζηε 

ζπλνηθία Μνπκηδίδα κεηαθξαζηήο ηεο Ννκαξρηαθήο εθεκεξίδαο, δήισζε πσο ν 

πεζεξόο ηνπ Γεκήηξηνο Οδαληδίδεο, «πξνηθνδόηεζελ απησ νιόθιεξνλ ηεο νηθίαο 

ηνπ δπλάκεη επίζεκνπ πξνηθνζπκθώλνπ». Σν έγγξαθν ζθξαγίζηεθε κε ηηο 

ζθξαγίδεο ηνπ Μνπρηάξε ηεο ζπλνηθίαο θαη ησλ Αγάδσλ, αθνύ πξώηα 

παξνπζηάζηεθαλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη αθνύ κεηέβεζαλ ζηελ 

νηθεία ν Μνπρηάξεο θαη νη Αγάδεο ώζηε λα εμαθξηβώζνπλ εάλ ηζρύνπλ όζα 

αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα
78

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ηα πξφζσπα πνπ παξίζηαληαη είλαη ν παηέξαο ηεο λχθεο 

θαη ν γακπξφο ηνπ, ελψ ε πξνίθα πεξηειάκβαλε ηελ παξαρψξεζε ηεο παηξηθήο νίθηαο. 

 

Αληώληνο Αζαλαζίνπ θαη Αηθαηεξίλε Αλησλίνπ Αλαζηαζίνπ εθ Γηιδηξηκίνπ 

Ο Αληώληνο Αζαλαζίνπ εδήισζε πσο πξηλ από ελάκηζη ρξόλν εζηέθζε ηελ 

Αηθαηεξίλε, ζπγαηέξα ηνπ Αλησλίνπ Αλαζηαζίνπ. Πξηλ από ηνλ γάκν ζπληάρζεθε 

πξνηθνζύκθσλν, ην νπνίν επηθπξώζεθε από ηελ Μεηξόπνιε Αδξηαλνππόιεσο, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ν πεζεξόο ηνπ, ηνπ έδσζε «ιόγσ ηξαρώκαηνο» εθαηόλ κηα 

ηνπξθηθέο ιίξεο. Δθείλνο όκσο απεβίσζε θαη όπσο ζπκβαίλεη θαηά ην έζηκν, 

θιεξνλόκεζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπ εμίζνπ ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά ηνπ. Ζ πεζεξά 

ηνπ Αλησλίνπ αξλείηαη λα ηνπ δώζεη όζα είραλ ζπκθσλεζεί ζην πξνηθνζύκθσλν. Ζ 

πεζεξά ηνπ ππνρξεώζεθε λα απνδώζεη ηα ζπκθσλεζέληα από ην πξνηθνζύκθσλν 

πξνηθώα θαζώο θαη ην κεξίδην ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ αλαινγεί ζηε 

ζπγαηέξα ηεο
79

. 

                                                           
78 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.14, ζει.70 , 09/05/1903. 
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Οη δηάδηθνη είλαη ν γακπξφο θαη ε πεζεξά, ε νπνία αξρηθά αξλήζεθε λα παξαρσξήζεη 

ηελ πξνίθα πνπ είρε ππνζρεζεί θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνηθνζπκθψλνπ ν απνζαλψλ 

ζχδπγφο ηεο, ζηε ζπλέρεηα φκσο ζπκθψλεζε λα ηελ παξαρσξήζεη. Ζ πξνίθα 

πεξηειάκβαλε επηπιένλ κεξίδην απφ ηελ παηξηθή πεξηνπζία. 

Παπάο Νηθόιαο θαηά Βαζηιείνπ Αζαλαζίνπ 

Ο Παπάο Νηθόιαο ηζρπξίδεηαη πσο θαηά ηνλ αξξαβώλα ηνπ πηνύ ηνπ κε ηελ 

ζπγαηέξα ηνπ ελαγνκέλνπ, δαπάλεζε 2000 γξόζηα, ηα νπνία δεηά κεηά ηνλ ζάλαην 

ηνπ πηνύ ηνπ λα ηνπ επηζηξαθνύλ. Απνθαζίζηεθε λα επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα 

όπσο απηό πξνβιέπεηαη ζε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο, κέρξη ηνλ πξνζερή Αύγνπζην 

1909 θαη ν ελαγόκελνο δέρηεθε λα ππνγξάςεη νκόινγν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

ρξένπο
80

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ν παηέξαο ηεο  δεηάεη απφ ηνλ πεζεξφ ηελ επηζηξνθή 

ηεο πξνίθαο πνπ πεξηειάκβαλε ρξήκαηα, εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πηνχ ηνπ. 

 

Πέηξνο Αζαλαζίνπ θαηά Μηραήι Υξήζηνπ 

Ο Πέηξνο Αζαλαζίνπ αδειθόο ηεο ζαλνύζαο ζπδύγνπ ηνπ Μηραήι Υξήζηνπ, 

απαηηεί ζύκθσλα κε ην Νόκν λα ηνπ επηζηξαθεί ε πξνίθα ηεο αδειθήο ηνπ, ε 

νπνία απεβίσζε. Ο ελαγόκελνο θηιόζηνξγνο παηήξ ηζρπξίζηεθε πσο ηα ελδύκαηα 

θαη ε ινηπή πξνίθα αλήθνπλ ζην ηέθλν ηνπ θαζώο θαη απηά ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θξνληίδα θαη ηελ δηαηξνθή ηνπ. Ζ Γεκνγεξνληία ζα εθηηκήζεη ηελ αμία ησλ 

ελδπκάησλ θαη ηεο ινηπήο πξνηθώαο πεξηνπζίαο θαη λα ζπλεδξηάζεη εθ λένπ
81

. 

 ηελ παξνχζα ππφζεζε, ν αδεξθφο ηεο απνζαλνχζαο, δεηάεη απφ ην γακπξφ ηνπ, 

επηζηξνθή ηεο πξνίθαο πνπ πεξηειάκβαλε ελδχκαηα θαη ινηπά πξνηθηά. 

 

Μαξηγώ Βάιηζνπ θαηά Αλαζηαζίαο Νηθνιάνπ Ναιπαληνύδαο 

Ζ Μαξηγώ Βάιηζνπ θαηεγνξεί ηελ Αλαζηαζία Ναιπαληνύδα πσο θαηαθξαηεί 

αδίθσο ηα ζθεύε θαη ηα έπηπια ηνπ απνβηώζαληνο ζπδύγνπ ηεο θαη πηνύ ηεο 

Μαξηγώο. Όπσο ππνζηεξίδεη ππάξρνπλ δηάθνξα έπηπια θαη νηθηαθά ζθεύε, έλα 

αξγπξό θαη έλα δηακαληέλην δαρηπιίδη, θαζώο θαη κηα ρξπζή θαξθίηζα. Ζ 

Αλαζηαζία απάληεζε πσο ηα έπηπια θαη ηα ζθεύε έρνπλ ειάρηζηε αμία, ελώ ηα 

θνζκήκαηα θαη 30 ηνπξθηθέο ιίξεο ήηαλ απηά πνπ έδσζε απηή ιόγσ ηξαρώκαηνο 

πξηλ από ην γάκν. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, αλ θαη κεηά ην ζάλαην 

ηνπ ζπδύγνπ θαη ζηε πεξίπησζε όπσο ζηε πξνθεηκέλε, πνπ ην δεπγάξη είλαη άηεθλν 

                                                           
80 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει 296, 22/11/1908. 

81 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζζ 149,151, 26/01/1907. 
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ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ αλδξόο δίλνληαη ζηνπο γνλείο ηνπ αλδξόο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε όκσο ιόγσ έλδεηαο ηεο γπλαηθόο θαζώο θαη εμαηηίαο ησλ 

εμόδσλ λνζειείαο ηνπ αλδξόο πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, απνθαζίζηεθε 

λα κελ επηζηξαθνύλ όζα δεηεί ε πεζεξά ηεο θαη ε αγσγή ζεσξήζεθε «νιώο άδηθνο 

θαη παξάινγνο»
82

. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν παηέξαο δεηάεη επηζηξνθή ηεο πξνίθαο ηεο απνζαλνχζαο 

ζπγαηέξαο ηνπ, απφ ηνλ γακπξφ ηνπ. Ζ πξνίθα πεξηειάκβαλε ρξήκαηα θαη ελδχκαηα. 

 

Ησάλλεο Νηθνιάνπ θαηά καξάγδαο Μαξγαξίηε 

Ο ελάγσλ Ησάλλεο Νηθνιάνπ εθζέηεη πσο ηα ηέθλα ηεο θόξεο ηνπ θιεξνλνκνύλ ην 

ήκηζπ ηνπ καγαδηνύ ηνπ απνζαλόληνο γακπξνύ ηνπ, ην νπνίν είρε δνζεί σο πξνίθα 

θαη βξίζθεηαη ζήκεξα εγγεγξακκέλν ζην όλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ απνζαλόληνο, 

καξάγδαο Μαξγαξίηε. Ζ ελαγνκέλε έρνληαο θαη άιινπο θιεξνλόκνπο δέρηεθε λα 

πξάμεη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπκπεζέξνπ ηεο δίλνληαο σο ηαθίξη γηα ηα 

νξθαλά εγγόληα ηεο έλα θηήκα, ην νπνίν βξίζθεηαη εηθνληθώο εγγεγξακκέλν ζηνλ 

Κσλζηαληίλν Ξαλζόπνπιν, ππεξ ησλ νξθαλώλ. Ζ απόθαζε ζα ιεθζεί ηελ πξνζερή 

Παξαζθεπή
83

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ν πεζεξφο δεηά απφ ηελ πεζεξά λα κεηαβηβάζεη ην ήκηζπ 

ηνπ καγαδηνχ ηνπ απνζαλφληνο γακπξνχ ηνπ, ην νπνίν είρε δνζεί σο πξνίθα, ζηα 

νξθαλά εγγφληα ηνπο θαη εθείλε δέρηεθε λα παξαρσξήζεη αληί ηνπ  καγαδηνχ, έλα 

θηήκα, θαζψο έρεη θαη άιινπο θιεξνλφκνπο.  

Μηραήι Βαιαζίδεο θαηά Διέλεο Νηθνιαίδνπ 

Ο παηέξαο ηνπ απνβηώζαληνο Δκκαλνπήι Βαιαζίδε, ν νπνίνο είρε ζπλάςεη 

λόκηκνλ αξξαβώλα πξν δηεηίαο κε ηελ Διέλε Νηθνιαίδνπ, απεβίσζε θαη ν παηέξαο 

δεηεί επηζηξνθή ησλ δώξσλ θαη ησλ κλήζηξσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλα 

αδακάληηλν δαρηπιίδη, 30 πξόβαηα θαη έμνδα αμίαο 560 γξνζίσλ. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ζύκθσλα κε ην λόκν, ν νπνίνο πξνβιέπεη 

επηζηξνθή ησλ δώξσλ θαη ησλ κλήζηξσλ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο κλεζηείαο 

ιόγσ ζαλάηνπ, ε Διέλε Νηθνιαίδνπ ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη όζα αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ
84

. 

ηελ αλσηέξσ ππφζεζε, εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ γηνχ ηνπ, ν παηέξαο ηνπ δεηάεη 

επηζηξνθή ηεο πξνίθαο απφ ηελ λχθε ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θνζκήκαηα, 

ρξήκαηα θαη δψα. 
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Υξήζηνο Μαληδαλίδεο θαηά Γεσξγίνπ ηνπγηάλλνπ 

Ο παηέξαο ηεο Καιιηόπεο Μαληδαληδνπ, ε νπνία είρε ζπλάςεη λόκηκνλ αξξαβώλα 

πξν δηεηίαο κε ηνλ Γεώξγην ηνπγηάλλε, απεβίσζε θαη ν παηέξαο δεηεί επηζηξνθή 

ησλ δώξσλ θαη ησλ κλήζηξσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλα αδακάληηλν δαρηπιίδη, 

2 ρξπζά θινπξηά, κηα ρξπζή θαξθίηζα θαη έμνδα αμίαο 400 γξνζίσλ. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ζύκθσλα κε ην λόκν, ν νπνίνο πξνβιέπεη 

επηζηξνθή ησλ δώξσλ θαη ησλ κλήζηξσλ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο κλεζηείαο 

Λόγσ ζαλάηνπ, Γεώξγην ηνπγηάλλεο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη όζα αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ
85

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, κεηά ηνλ ζάλαην ηεο θφξεο ηνπ, ν παηέξαο ηεο δηεθδηθεί απφ 

ην γακπξφ ηνπ ηελ πξνίθα πνπ πεξηειάκβαλε θνζκήκαηα θαη ρξήκαηα. 

 

πγγελείο Πέηξνπ Αξάκπνγινπ ζαλόληνο θαηά ηεο  κλεζηήο ηνπ  

Οη ζπγγελείο ηνπ ζαλόληνο Πέηξνπ Αξάκπνγινπ, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε κεηέξα θαη ε αδεξθή ηνπ, δεηνύλ από ηελ κλεζηή ηνπ ηελ επηζηξνθή ηεο 

πξνηθώαο πεξηνπζίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη: θνζκήκαηα θαη ελδύκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, 1 ξνιόη κε αιπζίδα, 1 καραίξη καύξν, 1 θαπέιν, 1 κνπζακά, 2 

δσλάξηα, 1 ελδπκαζία, 1 δεύγνο ππνδεκάησλ. Σα «άιια δώξα ηνπ αξξαβώλα ζα 

κείλνπζη παξά ηε λέαλ σο πξνβιέπεη ν Νόκνο»
86

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ άλδξα νη νηθνγέλεηά ηνπ, δεηεί λα 

επηζηξαθεί ε πξνηθψα πεξηνπζία ηνπ ζε απηνχο. 

 

Γεώξγηνο Μηραήι θαη Απόζηνινο Θενδσξίδεο θαηά πεζεξάο ηνπο Διέλεο 

Υαηδεησάλλνπ 

Οη ελάγνληεο θάλνπλ ιόγν γηα ην νκόινγν 100 ιηξώλ πνπ είρε ππνγξάςεη ν 

απνζαλόλ πεζεξόο ηνπο, σο πξνηθώα πεξηνπζία, ηα νπνία ρξήκαηα βξίζθνληαη ζην 

ηακείν ηεο Ηεξάο Δθθιεζίαο. Μέρξη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ππόζεζεο, ηα ρξήκαηα ζα 

παξακείλνπλ ζην ηακείν ηεο Ηεξάο Δθθιεζίαο θαη ηνπο ηόθνπο ζα ιακβάλεη ε 

Διέλε Υαηδεησάλλνπ, κέρξη ην ζάλαηό ηεο, κεηά ηνλ νπνίν νη ζπγαηέξεο ηεο Μαξία 

θαη Αλαζηαζία, ζα κπνξνύλ λα απνζύξνπλ ην ρξήκα εμ εκηζείαο. Σν νκόινγν ζα 
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αλαλεσζεί θαη ζα γίλεη δύν νκόινγα ησλ 50 η. ιηξώλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ 

παξαπάλσ αηηήκαηνο
87

 . 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, νη γακπξνί δεηνχλ ρξήκαηα πνπ είραλ ζπκθσλεζεί κε ηνλ 

απνζαλφληα πεζεξφ ηνπο, απφ ηελ πεζεξά ηνπο. 

 

Γέζπνηλα Γεκεηξίνπ θαηά Υξήζηνπ Γεσξγίνπ Σδέξηδε 

Ζ ελάγνπζα Γέζπνηλα Γεκεηξίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο ιόγσ κέζεο θαη 

απξνλνεζίαο ηνπ ελαγνκέλνπ Υξήζηνπ Γεσξγίνπ Σδέξηδε κε ηνλ νπνίν ζύλαςε β’ 

γάκνλ γηα εθείλνλ, πξηλ από δύν ρξόληα. Ζ γπλαίθα ηζρπξίδεηαη πσο πνύιεζε ην 

δαρηπιίδη ησλ αξξαβώλσλ θαη εδαπάλεζε ηα ρξήκαηα γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Ζ 

κεηέξα ηνπ δήισζε πσο ε γπλαίθα εξγάδεηαη ζην Ρενύθ Παζζά ην ηζηθιίθη ελ 

Οπδνύλ Κηνπξνύ θαη ζηέιλεη ζην ζπίηη, μύια, θάξβνπλα, αιεύξη θαη άιια ρξήζηκα 

πξάγκαηα. Ο άλδξαο είπε πσο δελ έρεη θαλέλα παξάπνλν από ηε γπλαίθα ηνπ θαη 

δέρηεθε λα αθήζεη ην πνηό. Ζ γπλαίθα έιαβε ηελ πξνίθα ηεο εθ ηνπ Αξρηκαλδξίηνπ 

Υαξίησλνο εθηόο θάπνησλ κηθξώλ πξαγκάησλ. Ζ γπλαίθα έρεη ηελ νηθία ηε 

κεηέξαο ηεο θαη ν άλδξαο έρεη δηθή ηνπ νηθία. Μεηά από ζπκβνπιέο νη δηάδηθνη 

νκνλόεζαλ θαη απνθαζίζηεθε ν άλδξαο λα παξακείλεη ζηελ νηθία ηεο γπλαηθόο γηα 

έλαλ κήλα «πξνο δνθηκαζίαλ»
88

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε γπλαίθα δεηά ηε δηάδεπμή ηεο απφ ην ζχδπγφ ηεο 

ιφγσ κέζεο θαη απξνλνεζίαο γηα ηελ ίδηα, ελψ κέζα ζηελ ππφζεζε ηνπ δηαδπγίνπ 

βιέπνπκε πσο ζπλεζηδφηαλ λα αλαγξάθεηαη ε πξνίθα ε νπνία ζα επηζηξεθφηαλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε ζα ήηαλ ε δηάδεπμε. 

 

Αλαζηαζία Υξηζηνδνύινπ θαη Γεώξγηνο Νέζηνξνο 

Ζ Αλαζηαζία Υξηζηνδνύινπ, ζύδπγνο ηνπ Γεσξγίνπ Νέζηνξνο θαη ν αδεξθόο ηεο 

Πέηξνο Υξηζηνδνύινπ, δήισζαλ πσο πξηλ από πελήληα επηά εκέξεο  απεβίσζε ε 

άηεθλε αδεξθή ηνπο Δπαλζία, αθνύ ινηπόλ δελ είρε ηέθλα δεηνύλ ηελ επηζηξνθή 

ηεο πξνίθαο από ηνλ ζύδπγν ηεο Δπαλζίαο. Ο ζύδπγνο αξλείηαη λα επηζηξέςεη ηελ 

πξνίθα θαη ππνζηεξίδεη πσο δαπάλεζε πνιιέο ηνπξθηθέο ιίξεο γηα ηελ ηέιεζε ηεο 

θεδείαο ηεο γπλαίθαο ηνπ. Μεηά από ζύζθεςε, ν ελαγόκελνο ππνρξεώζεθε λα 

επηζηξέςεη ην πνζό ηεο πξνίθαο πνπ ππνιείπεηαη από ηα έμνδα ηεο θεδείαο
89

. 
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Σα αδέξθηα ηεο απνζαλνχζαο γπλαίθαο δεηνχλ απφ ηνλ άληξα ηελ επηζηξνθή ηεο 

πξνίθαο πνπ πεξηειάκβαλε ρξήκαηα, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ. 

 

Αζελά Ησάλλνπ θαηά ηνπ Γεσξγίνπ Υξήζηνπ 

Ζ Αζελά Ησάλλνπ δήισζε πσο θαηά ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηεο κε ηνλ Γεώξγην 

Υξήζηνπ, παξέδσζε ζε απηόλ ελώπησλ αμηόπηζησλ καξηύξσλ, κεηαμύ άιισλ 

πξνηθηώλ θαη κηα αδακάληηλε ζθξαγίδα αμίαο 15 ιηξώλ, έλα δεύγνο αδακάληηλσλ 

ελσπίσλ αμίαο 8 ιηξώλ, έλα δεύγνο ρξπζώλ ελσπίσλ αμίαο 2 ιηξώλ, δαρηπιίδηα ηνπ 

παξαλύκθνπ ηεο αμίαο 2 ιηξώλ θαη 8 θινπξηά αμίαο 30 γξνζίσλ ην θαζέλα, ύθαζκα 

κάιιηλα αμίαο κηαο ιίξαο θαη ςαιίδσλ αμίαο κηζήο ιίξαο. Μεηά ηε δηάδεπμή ηνπο 

απαηηεί ηελ επηζηξνθή ησλ παξαπάλσ γηα ηε ζπληήξεζή ηεο. Ο ελαγόκελνο 

ππνζηήξημε πσο κεηά ηε δηάδεπμή ηνπο έκεηλα ζηελ νηθία έπηπια θαη ζθεύε αμίαο 

1616 γξνζίσλ θαη 500 γξόζηα κεηξεηά. Απνθαζίζηεθε ε αλαβνιή ηεο ππόζεζεο γηα 

παξνπζηαζηνύλ κάξηπξεο πνπ ζα επηβεβαηώζνπλ ηα ιεγόκελα ησλ δηαδίθσλ. ηε 

ζπλέρεηα, αθνύ παξνπζηάζηεθαλ νη κάξηπξεο θαη ν Μνπρηάξεο θαη δελ βξήθαλ ην 

ζύλνιν ησλ παξαπάλσ θνζκεκάησλ αιιά έλα κέξνο ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ 

επίπισλ, κεηά από ζύζθεςε απνθαζίζηεθε λα κνηξαζηεί θαηά ην ήκηζπ ε αμία ησλ 

ππαξρόλησλ θνζκεκάησλ θαη επίπισλ
90

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ιφγσ δηάιπζεο ηνπ γάκνπ, ε γπλαίθα δεηάεη λα ηεο επηζηξαθεί ε 

πξνίθα απφ ηνλ άληξα ηεο πνπ πεξηειάκβαλε θνζκήκαηα θαη έπηπια. 

 

Λακπξηλή Αιέθνπ θαηά ηνπ Παλαγηώηε Παζράιε 

Μεηά ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ησλ δηαδίθσλ, ν ελαγόκελνο Παλαγηώηεο Παζράιεο 

ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ην πνζό ησλ 30 ηνπξθηθώλ ιηξώλ σο πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πξνίθα πνπ ηνπ δόζεθε γηα ην γάκν ηνπ κε ηε Λακπξηλή Αιέθνπ. 

Αθόκε, ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη έλα αξγπξό ξνιόη, ελδύκαηα θαη ινηπά ινύζα 

πνπ ηνπ δόζεθαλ. Δπηπιένλ, ππνρξενύηαη λα δίλεη δηαηξνθή 200 γξνζίσλ κεληαίσο 

γηα ηε ζπληήξεζε ηεο Λακπξηλήο θαη ησλ ηέθλσλ ηνπο. 

Μεηά από ζύζθεςε, ν Παλαγηώηεο Παζράιεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδώζεη 

ηα παξαπάλσ πξνηθηά θαη ηε δηαηξνθή θαζώο θαη επηπιένλ 30 νζσκαληθέο ιίξεο 

σο αλαθνύθηζε γηα ηε Λακπξηλή,  δηόηη κε ηε δηαγσγήο πνπ επέδεημε απέλαληη ζηε 

ζύδπγό ηνπ, ηελ αδίθεζε θαη ηεο θαηέζηξεςε ην κέιινλ. 

Δπίζεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηηο δηθεγνξηθέο ακνηβέο 

αμίαο 4 νζσκαληθώλ ιηξώλ. 
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Ο ελαγόκελνο δελ παξέζηε ζηε ζπλεδξία αιιά εθπξνζσπήζεθε κε πιεξεμνύζην 

από ηε δηθεγόξν ηνπ, γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηε λνκνζεζία θαη δηθάζηεθε εξήκελ. 

Με βάζε ην Νόκν ηνπ Αξκελόπνπινπ (4, ΗΓ) θαη ΝΔ 117, Κεθ. Ε’, ε αίηεζε ηεο 

ελάγνπζαο έγηλε δεθηή θαη απνθαζίζηεθε ν ελαγόκελνο λα: 

Α) επηζηξέςεη ζηελ ελάγνπζα 30 ηνπξθηθέο ιίξεο , ην ξνιόη, ηα ελδύκαηα θαη όηη 

άιιν παξέιαβε σο πξνίθα, β) λα ρνξεγεί δηαηξνθή 200 γξνζίσλ γηα ηε ζπληήξεζε 

ηεο γπλαίθαο θαη ησλ ηέθλσλ κέρξη λα κπνξνύλ ηα ίδηα λα ζπληεξήζνπλ ηνλ εαπηό 

ηνπο,  γ) λα θαηαβάιιεη εθάπαμ ην πνζό ησλ 30 ηνπξθηθώλ ιηξώλ πξνο 

ηθαλνπνίεζε απηήο εμαηηίαο ηεο άδηθεο εγθαηάιεηςεο ηεο, δ) λα πιεξώζεη ηηο 

δηθεγνξηθέο ακνηβέο αμίαο 4 νζσκαληθώλ ιηξώλ , ε) ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηέιε 

ηεο απνθάζεσο αμία 100 γξνζίσλ πξνθαηαβαιιόκελα ππό ηνπ επνπηεύνληνο θαη 

νξηδόκελσλ 31 εκεξώλ πξνζεζκίαο πξνο ρξήζηλ ηνπ επδηθίνπ κέζνπ ηεο 

αλαθνπήο
91

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Κ. Αξκελφπνπινπ, 

κεηά ηε δηάδεπμε ησλ δηαδίθσλ, ε γπλαίθα δεηάεη λα ηεο επηζηξαθεί ε πξνίθα απφ ηνλ 

άληξα ηεο πνπ πεξηειάκβαλε ρξήκαηα. 

Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ θαηά Βαζηιείνπ Μηραήι 

Ο Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ είρε ζπλάςεη β γάκνλ κε ηελ Αλαζηαζία Απνζηόινπ, ε 

νπνία είρε ηξία ηέθλα από ηνλ πξώην ηεο γάκν (ελ άξξελ θαη δύν ζήιεα), ηα νπνία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ Αλαζηαζία Απνζηόινπ κεγάισζαλ θαη ηα 

πξνηθνδόηεζε. Σν έλα εθ ησλ νπνίσλ ν Βαζίιεηνο Μηραήι, ηνπ ρξσζηά ράξηλ θαη 

επγλσκνζύλε γηα ηελ πξνηθνδόηεζε πνπ ηνπ  παξείρε ν Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ, 

όκσο κεηά ηε δηάδεπμή ηνπ κε ηε κεηέξα ηνπο ηνλ έδησμε από ηελ νηθία θαη 

θαηαθξαηά αδίθσο έλα δεπγάξη βόαο θαη ην γέλλεκά ηνπο, ηα νπνία ηνπ αλήθνπλ. 

Εεηεί ινηπόλ λα ηνπ επηζηξαθνύλ σο αληάιιαγκα ηεο πξνίθα πνπ ηνπ παξείρε. 

Ο Βαζίιεηνο Μηραήι ηζρπξίζηεθε πσο δελ ηνλ έδησμε από ηελ νηθία αιιά έθπγε κε 

ηε ζέιεζή ηνπ θαη πσο γηα ην δεπγάξη βνδηώλ πιεξώλεη ελνίθην, θάηη πνπ κπνξεί λα 

απνδείμεη. Αθνύ θιήζεθαλ νη κάξηπξεο, επηβεβαίσζαλ όζα ηζρπξίζηεθε ν 

Βαζίιεηνο Μηραήι θαη ε αίηεζε ηνπ ελάγνληα απνξξίθζεθε
92

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ιφγσ δηάιπζεο ηνπ γάκνπ ν άληξαο δεηάεη απφ ην γην, 

πνπ είρε ε γπλαίθα ηνπ απφ ηνλ πξψην γάκν θαη ηνλ είρε πξνηθνδνηήζεη ν ίδηνο, λα 

ηνπ επηζηξέςεη  έλα δεπγάξη δψσλ. 
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Κσλζηαληίλνο Γεσξγίνπ θαηά ηνπ ηεθάλνπ Ναικπάληνγινπ 

Ο Κσλζηαληίλνο Γεσξγίνπ ήιζε εηο γάκνλ θνηλσλίαλ κε ηελ Διέλε ηεθάλνπ 

Ναικπάληνγινπ πξηλ από δεθαηξία ρξόληα θαη ν παηέξαο ηεο ππνζρέζεθε λα 

παξαδώζεη ζηνλ γακπξό πξνίθα ε ν νπνία ζα πεξηειάκβαλε ελδύκαηα θαη 

επηπινζπθεπέο θαηά ην έζηκν θαζώο θαη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηεο κηζήο νηθίαο 

ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζπλνηθία Καξαγάηο. Ο παηέξαο παξέδσζε ηα ελδύκαηα θαη 

ηηο επηπινζπζθεπέο όκσο δελ αξλείηαη λα κεηαβηβάζεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο 

όπσο πξνβιεπόηαλ από ην πξνηθνζύκθσλν ην νπνίν ζπληάρζεθε 11 Οθησβξίνπ 

1893. 

Ο παηέξαο δήισζε πσο δελ αξλείηαη λα παξαρσξήζεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο, 

όκσο ε νηθία είλαη κηθξή θαη δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί. 

Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε λα παξαδώζεη ν ηέθαλνο 

Ναικπάληνγινπ ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηεο κηζήο νηθίαο πνπ πξναλαθέξζεθε 

θαζώο ε αίηεζε ηνπ ελάγνληα ζηεξίδεηαη ζε λόκηκν πξνηθνζύκθσλν. ηε 

πεξίπησζε πνπ δελ δύλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηνπο ηίηινπο ππνρξενύηαη λα 

παξαδώζεη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζό ηεο πξνηθνδνηεζήζαο νηθίαο αμίαο 

15 ιηξώλ
93

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε πξνηθνζπκθψλνπ, ν πεζεξφο δελ παξέδσζε ζηνλ γακπξφ ηνπ 

φιε ηελ πξνίθα πνπ είρε ζπκθσλεζεί πνπ  πεξηειάκβαλε ελδχκαηα, έπηπια θαη ην 

ήκηζπ κηαο νηθίαο. 

Μαξία Ησάλλνπ θαηά Γεσξγίνπ Νηθνιάνπ 

Μεηά ηε δηάδεπμή ηνπο ν ελαγόκελνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ηε πξνίθα πνπ 

παξέιαβε από ηελ ελάγνπζα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ελδπκαζίεο θαη 

επηπινζηξώκαηα, 30 ηνπξθηθέο ιίξεο κεηξεηά. Δπεηδή ν ελαγόκελνο νθείιεη λα 

παξέρεη κεληαίσο δηαηξνθή300 γξνζίσλ γηα απηή θαη ηα ηέθλα ν ελαγόκελνο δεηεί 

ηα θνζκήκαηα πνπ έδσζε σο πξνίθα ν ίδηνο θαηά ηνλ γάκν. 

Μεηά από ζύζθεςε απνθαζίζηεθε πσο ε επηζηξνθή ηεο πξνίθαο εθαηέξσζελ 

ηπγράλεη λόκηκε θαη δίθαηα, ζπλεπώο ν άλδξαο ζα επηζηξέςεη ηα ελδύκαηα θαη ηηο 

30 ηνπξθηθέο ιίξεο θαη ζα παξέρεη δηαηξνθή κέρξη ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη 

ε γπλαίθα ζα επηζηξέςεη ηα θνζκήκαηα ηα νπνία είλαη: έλα δαρηπιίδη κε 

αδακάληηλνλ ιίζνλ, κηα κηθξή θαξθίηζα, έλα δεύγνο ρξπζόλ ελσπίνλ. Ο ελαγόκελνο 

ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηα δηθαζηηθά έμνδα
94

 . 

Μεηά ηε δηάδεπμε ηνπο, ε γπλαίθα δεηάεη λα ηεο επηζηξαθεί ε πξνίθα απφ ηνλ άληξα 

ηεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ελδχκαηα θαη ρξήκαηα. 
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Καιιηόπε Πξνδξνκίδνπ θαηά Ησάλλνπ Πξνδξνκίδνπ 

Μεηά από ηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα εμάκελε ηνπηθή δηάζηαζε, απνθαζίζηεθε ε 

Καιιηόπε λα ιακβάλεη κεληαία δηαηξνθή 2 η. ιηξώλ, δεηεί όκσο ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ 160 η. ιηξώλ ζε κεηξεηά ηα νπνία είραλ παξαδνζεί ζηνλ Ησάλλε σο πξνίθα θαη 

ηελ αύμεζηλ ηεο κεληαίαο δηαηξνθήο γηα λα ζπληεξεζεί δηόηη ρξεηάδεηαη λα 

πιεξώλεη ην ελνίθην ηεο νηθίαο, θαζώο ν ελαγόκελνο ιακβάλεη σο κηζζό πνζό ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζε 20 ιίξεο ην κήλα, ηα νπνία θαηαζπαηαιά. 

Ο ελαγόκελνο ηζρπξίζηεθε πσο δελ κπνξεί λα δώζεη νιόθιεξν ην πνζό ηεο πξνίθαο 

δηόηη ην ζπαηάιεζε γηα λα ιάβεη ην δίπισκα ηνπ νδνληηάηξνπ θαη λα αγνξάζεη 

εξγαιεία. 

Μεηά από ζύζθεςε απνθαζίζηεθε ν ελαγόκελνο λα δίλεη κεληαία δηαηξνθή 8 ιηξώλ 

(αλέβεθε) θαη λα δώζεη σο εγγύεζε ηεο πξνίθαο 60 η. ιίξεο έσο ηε ιήμε ηνπ 

ηνπηθνύ ρσξηζκνύ
95

. 

Μεηά απφ ηελ απφθαζε γηα ηνπηθή δηάζηαζε, ε γπλαίθα δεηάεη απφ ηνλ άληξα ηεο λα 

ηεο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ είραλ δνζεί σο πξνίθα. 

 

Γηαζήθε  Παξαζθεπά Αξακπαηδόγινπ 

ηε δηαζήθε ηνπ Παξαζθεπά Αξακπαηδόγινπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ιίζηα ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξά γηα ην κεξίδην πνπ ζα ιάβεη ε ζύδπγνο ηνπ 

απνζαλόληα θαη ηα ηέθλα. 

Αλαθέξεηαη πσο εθ ηνύησλ, ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζα παξαδνζεί ζηνλ 

γακπξό, ζύδπγν ηεο θόξεο ηνπ Πελειόπεο 300 ιίξεο πνπ ηνπ ππνζρέζεθε σο 

πξνίθα θαζώο θαη δύν θηήκαηα ηα νπνί ζα δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο θαη κηα νηθία ζην 

Βαηλδηξην αμίαο 180 ιηξώλ. 

Ζ πεζεξά όκσο δήηεζε λα ηειεζηεί πξώηα ν γάκνο θαη κεηά λα γίλεη εγγξαθή ησλ 

θηεκάησλ ζην όλνκα ηνπ γακπξνύ. Απνθαζίζηεθε λα δνζνύλ ζηνλ γακπξό 100 

ιίξεο θαη ελδπκαζίεο θαη λα γίλεη δηαθαλνληζκόο ηεο πξνίθαο θαη ηέιεζε ηνπ γάκνπ 

εληόο ελόο έηνπο
96

. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ άληξα ηεο, ε πεζεξά αξλείηαη λα παξαδψζεη ζηνλ γακπξφ   ηεο 

ηελ πξνίθα πνπ είρε απνθαζίδεη λα δψζεη πνπ πεξηειάκβαλε ρξήκαηα θαη νηθία. 
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Υξύζησ Καξακαλιή θαηά Γεκεηξίνπ Καξακαλιή 

Δμαζθάιηζε πξνίθαο 60 ιηξώλ από ηνλ ζύδπγν κεηά ηελ απόθαζε ηνπηθνύ 

ρσξηζκνύ θαη δηαηξνθή 150 γξνζίσλ. Γίθαηα θαη λόκηκε θαηά ηνλ λόκν ε αίηεζε.
97

 

Μεηά ηνλ ρσξηζκφ, ε γπλαίθα δεηάεη λα επηζηξαθεί ε πξνίθα ηεο απφ ηνλ πξψελ 

ζχδπγφ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα. 

 

Πξνηθνζύκθσλν Εήζε Ησάλλνπ  πξνο Παλαγηώηε Κειεκπόζε 

Γόζεθε ην απαηηνύκελν αληίγξαθν ηνπ πξνηθνζπκθώλνπ, ην νπνίν νξίδεη ηε 

κεηαγξαθή ηεο ήκηζπο νηθίαο σο πξνημ από ηνλ πεζεξό Εήζε Ησάλλνπ  ζηνλ 

γακπξό Παλαγηώηε Κειεκπόζε. Λεθζέλησλ ησλ παξαπόλσλ ηνπ γέξνληνο πεζεξνύ 

Εήζε Ησάλλνπ  απεθαζίζζε ν γακπξόο λα θελώζεη ηελ νηθία θαη λα επηηξέςεη ζηνλ 

πεζεξό λα θαηνηθεί θαη απηόο δηόηη ε νηθία αλήθεη θαη ζηνπο δύν εμ εκηζείαο. Δίλαη 

ινηπόλ δίθαην θαη πξέπνλ ν γέξσλ λα θαηνηθήζεη ζε απηή, είλαη όκσο 

ππνρξεσκέλνο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ νηθία λα δώζεη ην ηαθίξη  γηα ην ήκηζπ ηεο 

νηθίαο πνπ παξαρώξεζε ζηνλ γακπξό Παλαγηώηε Κειεκπόζε όπσο αλαθέξεηαη ζην 

πξνηθνζύκθσλν πνπ ζύλαςαλ
98

. 

ην ζπγθεθξηκέλν πξνηθνζχκθσλν κεηαμχ ηνπ παηέξα ηεο λχθεο θαη ηνπ γακπξνχ 

πεξηιακβάλεηαη ην ήκηζπ νηθίαο. 

 

Πεξηθιήο Κνπξηίδεο θαηά ηνπ Ησάλλνπ Πξνδξνκίδε 

Ζ κεηέξα ηνπ Ησάλλε Πξνδξνκίδε, Αλαζηαζία Πξνδξνκίδνπ, παξνπζηάζηεθε κε 

πιεξεμνύζην γηα λα εθπξνζσπήζεη ηνλ γην ηεο. Ο πεζεξόο ηνπ Ησάλλε, Πεξηθιήο 

Κνπξηίδεο απαηηεί επηζηξνθή ηεο πξνίθαο βάζε ηνπ πξνηθνζπκθώλνπ πνπ είραλ 

ζπλάςεη, ηεο ζπγαηέξαο ηνπ Καιιηόπεο, κε ηελ νπνία είρε ζπλάςεη γάκν ν Ησάλλεο 

Πξνδξνκίδεο θαη ε νπνία απεβίσζε. ε επόκελε ζπλεδξίαζε ακθηζβεηήζεθε ε 

γλεζηόηεηα ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ από ηε κεηέξα ηνπ γακπξνύ θαη ηνλ 

γακπξό, ην νπνίν ζπληάρζεθε κεηά ην πξνηθνζύκθσλν ζύκθσλα κε ηνλ δηθεγόξν 

ηνπ πεζεξνύ Κ. Καιιία. Ακθηζβήηεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο. Σν δηθαζηήξηνλ 

επεθπιάρζε λα εθδώζε ηελ επί ηεο δίθεο ηαύηεο απόθαζίλ ηνπ, ηελ πξνζερή 

Παξαζθεπή ίλα ελ ηε κεηαμύ ηα κέιε ηεο Γεκνγεξνληίαο κειεηήζσζη ηαο ζρεηηθάο 

δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. ε ζπλέρεηα ηεο ππνζέζεσο νη θ.θ. Γεκνγέξνληεο 

ζπζθέθζεθαλ θαη απνθάζηζαλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνίθα θαη ηνπ ππάξρνληνο 

ζπκθώλνπ. Απνζαλνύζεο ηεο Καιιηόπεο Κνπξηίδνπ ε πξνημ αλήθεη εηο ην ηέθλνλ 
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θαη ζπλεπώο δένλ λα θαηέρεη απηήο ν παηήξ Ησάλλεο Πξνδξνκίδεο κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ λεπίνπ
99

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ιφγσ ζαλάηνπ ηεο γπλαίθαο ν παηέξαο ηεο δεηάεη ηελ 

επηζηξνθή ηεο πξνίθαο απφ ηνλ γακπξφ ηνπ. 

Πελειόπε Αξακπαηδόγινπ θαηά Ησάλλνπ Αθεληνύιε 

Ζ ελάγνπζα απαηηεί ηελ επηζηξνθή ηεο νηθείαο ηεο ηελ νπνία κεηέγξαςε ε κεηέξα 

ηεο σο πξνίθα ζηνλ Ησάλλε Αθεληνύιε, ιόγσ ηεο δηάδεπμήο ηνπο. 

Δπεηδή ν ελαγόκελνο δελ παξέζηε ε απόθαζε ιήθζεθε εξήκελ ηνπ. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, έγηλε δεθηή ε αίηεζε ηεο ελάγνπζαο γηα ηελ 

επηζηξνθή ηεο νηθίαο
100

. 

Ζ γπλαίθα ζηελ παξνχζα ππφζεζε, απαηηεί απφ ηνλ άληξα ηεο ηελ επηζηξνθή ηεο 

πξνίθαο, ιφγσ ηεο δηάδεπμεο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα νηθία. 

 

Μηραήι Υξήζηνπ θαηά Πέηξνπ Αζαλαζίνπ 

Ο Μηραήι Υξήζηνπ είρε θαηαζέζεη ζην ηακείν ηεο Γεκνγεξνληίαο 1473 γξόζηα 

ππεξ ηνπ αλειίθνπ ηέθλνπ ηνπ Αλαζηαζίαο, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ πώιεζε 

ηεο πξνίθαο ηεο απνζαλνύζαο γπλαηθόο ηνπ. Δπεηδή απεβίσζε θαη ην ηέθλν θαζώο 

θαη ιόγσ ηεο απαίηεζεο ηνπ γπλαηθαδειθνύ ηνπ Πέηξνπ Αζαλαζίνπ, ν νπνίνο δεηεί 

κεξίδην από ην πνζό ηεο πξνίθαο πνπ θαηαηέζεθε, ν Μηραήι Υξήζηνπ δεηά ηελ 

επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ. 

ε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο ε Δθθιεζία δηαηξεί ηελ πεξηνπζία ζε ηξία κεξίδηα, έλα 

ζηνλ επηδώληα γνλέα ησλ ηέθλσλ, έλα ζηνπο ζπγγελείο ηνπ απνζαλνύληνο θαη ην 

ηξίην δηαηίζεηαη γηα ηα έμνδα κλεκόζπλνπ. 

ηελ παξνύζα πεξίπησζε απνθαζίζηεθε ηα 400 γξόζηα λα δνζνύλ ζηνπο 

πξνηθνδνηήζαληεο ζπγγελείο ηεο απνζαλνύζεο θαη ηα ππόινηπα λα ηα θξαηήζεη ν 

ζύδπγνο Μηραήι Υξήζηνπ. Οη δηαθεξόκελνη ζπλήλεζαλ ζηελ απόθαζε απηή θαη 

δηεηάρζε ην γξαθείν λα δηεθπεξαηώζεη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ην 

πξναλαθεξζέλ πνζό
101

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ν αδεξθφο ηεο απνζαλνχζαο γπλαηθφο, δεηεί απφ ηνλ 

γακπξφ ηνπ ηελ επηζηξνθή ηεο πξνίθαο πνπ πεξηειάκβαλε ρξήκαηα. 
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Μαγδαιελή Θενδώξνπ 

Πξνζήιζε ε κεηέξα ηεο Μαγδαιελήο Θενδώξνπ ηεο πησρήο απηήο θόξεο θαη 

παξαθάιεζε λα ζπλδξάκεη ε Γεκνγεξνληία ζηελ απνηειείσζε ηεο πξνίθαο ηεο 

κεκλεζηεπκέλεο θαη εηνηκνγάκσλ θόξεο ηεο. 

Απνθαζίζηεθε ε Φηιόπησρνο Αδειθόηεο λα δώζεη 2 εηθνζάθξαγθα, ην Σακείν ηεο 

Γεκνγεξνληίαο έλα θαη ην Σακείνλ ηνπ Διένπο έλα. Σα ρξήκαηα ζα δνζνύλ ζηηο 

ρείξεο ηνπ ηακείνπ ηεο Η. Δθθιεζίαο ηνπ ΑΓ. Γεσξγίνπ θ. Βαζηιείνπ Απνζηνιίδνπ ε 

νπνία ζα επηζηαηήζεη ηα έμνδα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε θεηδώ θαη λα 

απνθαηαζηαζεί ε λέα ππαλδξεπνκέλε θαηά ηνλ Οθηώβξην
102

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε κεηέξα δεηάεη πξνίθα απφ ηελ Γεκνγεξνληία γηα ηελ 

ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο θησρήο ηεο θφξεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα. 

 

Διέλε Αζαλαζίνπ θαηά Ησάλλνπ Πέηξνπ 

Αθνύ ηνλ θαηεγόξεζε πσο πξν κελώλ ηελ εγθαηέιεηςε θαη κεηέβε ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα δνπιεηά ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 

εθείλνο απάληεζε πσο έρεη παξάπνλα από ηελ πεζεξά ηνπ θαη ηνπο γπλαηθαδειθνύο 

ηνπ θαη ζέιεη λα πάξεη ηελ γπλαίθα ηνπ θαη λα δήζνπλ αιινύ. 

Αθόκε, αλέθεξε πσο νη γπλαηθαδειθνί ηνπ, θαξπώλνληαη ην ελνίθην ηνπ θηήκαηνο 

ηεο γπλαίθαο ηνπ, ην νπνίν πξηλ από ηνλ γάκν πξνόξηδαλ σο πξνίθα ηεο ζπδύγνπ 

ηνπ. Αθνύ έγηλε ιεπηνκεξήο πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ παξαπόλσλ θαη ησλ δύν 

πιεπξώλ, απνθαζίζηεθε ν Ησάλλε Πέηξνπ λα παξαιάβεη ηελ ζύδπγό ηνπ θαη λα 

θαηνηθήζεη ζε ηδηαίηεξε νηθία, όκσο γηα κηα εβδνκάδα ε ζύδπγνο λα ππνρξεσζεί λα 

θαηνηθήζεη ζην ζπίηη ηεο πεζεξάο ηεο. 

Αθνύ έγηλε ε ζπλδηαιιαγή απνρώξεζαλ όινη επραξηζηεκέλνη από ηε ιύζε ηεο 

δηαθνξάο ηνπο, ν γακπξόο ζα ιακβάλεη ην ελνίθην ηνπ κπνδαηδίδηθνπ κε 

ππνζρεηηθό έγγξαθν από ηνλ πεζεξό θαη ηνπο γπλαηθαδειθνύο ηνπ. 

Σν έγγξαθν ζα ην παξαιάβεη κόλν όηαλ εθπιεξώζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ λα 

θαηνηθήζεη κε ηε ζύδπγό ηνπ ζε ηδηαίηεξε νηθία. Δπίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

πιεξώζεη ηα έμνδα ηεο ζπδύγνπ ηνπ ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

απνπζία θαη γηα λα ηα θαιύςεη αλαγθάζηεθε λα δώζεη ηα θνζκήκαηά ηεο
103

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο δεηάεη λα ηνπ δνζεί ε πξνίθα, πνπ πεξηειάκβαλε ην 

ελνίθην θηήκαηνο, απφ ηελ πεζεξά ηνπ θαη ηα αδέξθηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ. 

 
                                                           
102 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.189 , 24/08/1907. 
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νπιηαλίηζα πησρή 

Μεηά από πξόηαζε ηνπ εθεκεξίνπ ηεο Η. Δθθιεζίαο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ 

Αηδεζηκνηάηνπ Ηεξνκλεκνλνο Π.. Υξήζηνπ έγηλε ζύζθεςε  γηα ηελ πησρή λέα 

κεκλεζηεπκέλε ε νπνία δελ δύλαηαη λα ηέιεζε ην γάκν ηεο ιόγσ αλέρεηαο. Οη 

παξηζηάκελνη Γεκνγέξνληεο αθινπζώληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Πξνέδξνπ 

Δπηζθόπνπ, ζπλεηζέθεξαλ έθαζηνο 5- 10 γξόζηα θαη ζπγθεληξώζεθε ην πνζό ησλ 

90 γξνζίσλ ηα νπνία εδόζεζαλ ζηα ρέξηα ηνπ ηεξέα γηα λα θξνληίζεη γηα ηνλ γάκν 

ηεο πησρήο θόξεο
104

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, εμαηηίαο ηεο αλέρεηαο ηεο γπλαίθαο, απνθαζίζηεθε απφ ηελ 

Γεκνγεξνληία λα ηεο δνζνχλ ρξήκαηα σο πξνίθα γηα λα παληξεπηεί. 

 

Μαξηγώ Παλαγηώηνπ θαηά νπιηαλίηζαο Αζαλαζίνπ 

Ζ κεηέξα θαη ε αδειθή ηνπ απνζαλόληνο πξν εκεξώλ Πέηξνπ Αξάπνγινπ, θαζώο 

θαη ε . Γεκνγεξνληία παξαθαινύλ ηε κλεζηήλ ηνπ απνζαλνύληνο λα επηζηξέςεη 

ηα θαηαθξαηνύκελα θαη εηο ηνλ Πέηξνλ αλήθνληα δηάθνξα θνζκήκαηα θαη 

ελδύκαηα ηα νπνία ν καθαξίηεο είρε δώζεη σο πξνίθα εηνηκαδόκελνο λα ηειέζεη 

ηνλ γάκν ηνπο, όκσο ν ζάλαηνο καηαίσζε ηνλ γάκν ηνπο. 

Οη θιεξνλόκνη ηνπ απνβηώζαληνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηειέζνπλ ην κλεκόζπλν 

θαη δεηνύλ ηα πξάγκαηά  ηνπ. 

θέςεσο γελνκέλεο, αλέιαβε ν Πξόεδξνο Θενθηιέζηαηνο Δπίζθνπνο λα 

πξνζθαιέζεη θαη’ ηδίαλ ηε κεηέξα ηεο κλεζηήο ηνπ απνζαλόληνο  γηα λα 

δηεθπεξαηώζεη ηε δηαθνξά κε ζπκβηβαζκό. 

Μεηά ηε ζπλάληεζε θαη θαηόπηλ επηζηακέλεο ζθέςεσο θαη εμαθξίβσζεο 

απνθαζίζηεθε ηα θνζκήκαηα θαη ηα ελδύκαηα πνπ δόζεθαλ από ηνλ απνβηώζαληα 

κλεζηήξα ζηε κλεζηή λα επηζηξαθνύλ ζηελ αδειθή ηνπ. Σα πξάγκαηά ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1 ξνιόη κε αιπζίδα, 1 καύξν καραίξη, 1 θαπέιν, 1 κνπζακά, 1 ζειηέ, 2 δσλάξηα, 1 

ελδπκαζίαλ, 1 δεύγνο ππνδεκάησλ. Σα άιια πξνγακηαία δώξα ζα παξακείλνπλ ζηε 

λέα όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο
105

. 

Δμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ άλδξα, ε κεηέξα θαη ε αδεξθή ηνπ απαηηνχλ φπσο 

ζπλεζίδεηαη, απφ ηελ λχθε ηνπο επηζηξνθή ηεο πξνίθαο πνπ πεξηειάκβαλε ελδχκαηα 

θαη θνζκήκαηα. 

 

                                                           
104 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.203 , 09/11/1907. 
105 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.208 , 30/11/1907. 
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Κσζηήο ηόγηνπ θαηά Μαξίαο Υαηδεαλησλίνπ, Λακπξηλήο, Βαζηιείνπ θαη 

Εελνβίαο Υαηδεαλησλίνπ 

Δλώπηνλ ηνπ θ. Κ. Καιιίνπ ζπλεγόξνπ ηνπ ελάγνληα Κσζηή ηόγηνπ, θαη ησλ 

ελαγνκέλσλ, αλαγλώζηεθε ε αγσγή ηνπ, κέζσ ηεο νπνίαο δεηεί απνδεκίσζε 50 

ηνπξθηθώλ ιηξώλ εθ κέξνπο ησλ ελαγνκέλσλ εμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ηνπ αξξαβώλα 

ηνπ κε ηε Μαξία Υαηδεαλησλίνπ. Εεηεί ζπγρξόλσο ηελ θαηά ηνλ λόκνλ επηζηξνθή 

ησλ κλήζηξσλ θαη ησλ δαπαλώλ ηνπ αξξαβώλνο θαη ρξήκαηα γηα ηα δηθαζηηθά 

έμνδα θαη ηε δηθεγνξηθή ακνηβή. 

Ο Κ. Καιιίαο αλέπηπμε ηηο δίθαηεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε ηνπ θαη δήηεζε ηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ησλ ελαγνκέλσλ. Όηαλ νη ελαγόκελνη έιαβαλ ην ιόγν, 

ηζρπξίζηεθαλ πσο ε δηάιπζε ηνπ αξξαβώλα πξνήιζε από ηελ ππαηηηόηεηα ηνπ 

ελάγνληα ν νπνίνο αλέβαιε ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ γηα ηέζζεξα έηε, ηνλ νπνίν ην 

πξνηθνζύκθσλν όξηδε πσο ζα ηεινύζαλ ζε έλα κήλα θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 

έηνπο 1904. 

Μεηά ηελ απνρώξεζε ησλ δηαδίθσλ εγέλεην ζθέςηο ππό ηεο Γεκνγεξνληίαο γηα λα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ζπκθηιίσζεο, γη απηό πξνζεθιήζεη ε Μαξία 

Υαηδεαλησλίνπ λα δερζεί ηελ ηέιεζε γάκνπ κε ηνλ κλεζηήξα ηεο. Ζ Μαξία 

αξλήζεθε θαη έηζη ην Γηθαζηήξην κεηά από ζύζθεςε απνθάζηζε λα εθδώζεη ηελ 

απόθαζή ηεο ηελ εξρόκελε Παξαζθεπή
106

. 

Δμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ηνπ αξξαβψλα ν άληξαο δεηάεη λα ηνπ δνζεί πξνίθα απφ ηελ 

γπλαίθα ηνπ πνπ πεξηειάκβαλε ρξήκαηα. 

 

Μέιε: Κ. Μαληδαλίδεο, Γ. Μαξαηδίδεο, Γξ. Κσλζηαληίλνπ, Θ. Μεηζόλαο 

Γηάδηθνη: Κσλζηαληίλνο Απνζηόινπ θαη Θενπνύια Ησάλλνπ πεζεξά 

Ο Κσλζηαληίλνο Απνζηόινπ απαηηεί ε ελαγνκέλε πεζεξά ηνπ λα ππνρξεσζεί  λα 

απνδώζεη έλα δαρηπιίδη θαη κηα αδακάληηλε θαξθίηζα αμίαο 4 ιηξώλ, θαζώο θαη ην 

¼ ηεο νηθίαο ηεο ιόγσ πξνηθόο ηεο ζπδύγνπ ηνπ Βαζηιηθήο. Οη δηάδηθνη 

παξεπξέζεθαλ απηνπξνζώπσο θαη ε ελαγόκελε νκνιόγεζε ηελ θξάηεζε θαη 

θύιαμε ησλ αλσηέξσ θνζκεκάησλ. Αλαθνξηθά κε ην ¼ ηεο νηθίαο επεηδή θαηά 

ηελ νκνινγία ηεο δήισζε πσο ην κηζό αλήθεη ζηελ ίδηα θαη ην άιιν κηζό ζηα 

παηδηά ηεο αλαβιήζεθε ε ζπλεδξίαζε γηα εμαθξίβσζε θαη πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζε 

επόκελε ζπλεδξίαζε
107

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ν γακπξφο δεηάεη απφ ηελ πεζεξά ηνπ λα ηνπ παξαδψζεη ηελ 

πξνίθα πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ην ¼ νηθίαο. 
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Βαζηιηθή Ησάλλνπ θαηά Θενπνύιαο κεηξόο ηεο 

Ζ ελάγνπζα Βαζηιηθή παξαπνλείηαη πσο ε ελαγόκελε κεηέξα ηεο θαηαθξαηεί ηα 

ελδύκαηα θαη ηα έπηπια θαη ηα ζθεύε ηεο θαη αξλείηαη λα ηελ δερζεί κε ηνλ άληξα 

ηεο ζηελ νηθία κε ηεο νπνία ην κηζό , ηελ πξνίθηζε. Αθνύ έγηλε  ε παξνπζίαζε 

απνδείμεσλ θαη θαηαιόγνπ ησλ θαηαθξαηεκέλσλ πξαγκάησλ θαη απνθαζίζηεθε ν 

Γ. Γηαλλάθνο θαη ν Κ. Γίνπρνο λα κεηαβνύλ ζηελ νηθία γηα λα ζεκεηώζνπλ ηα 

πξάγκαηα θαη λα ηα παξαδώζνπλ ζηελ ελάγνπζα
108

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε θφξε δεηάεη απφ ηελ κεηέξα ηεο λα ηεο παξαδψζεη ηελ 

πξνίθα, πνπ πεξηιακβάλεη ην κηζφ ηεο νηθίαο ηεο. 

 

Κσλζηαληίλνο Ησάλλνπ θαηά Υξπζώο Γεσξγίνπ 

Ο ελάγσλ Κσλζηαληίλνο Ησάλλνπ δεηεί από ηελ ελαγόκελε Υξπζώο Γεσξγίνπ ηελ 

επηζηξνθή ηεο πξνίθαο πνπ είρε δνζεί θαηά ηνλ γάκν ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

κηα νηθία, ιόγσ ηεο δηάδεπμήο ηνπο
109

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο δεηάεη απφ ηελ ζχδπγφ ηνπ, κέξνο επηζηξνθή ηεο 

πξνηθψαο πεξηνπζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα νηθία. 

 

Μέιε: Μαπξίδεο, Μαξαηδίδεο, Μεηζάλαο, Κσλζηαληίλνπ, Μεηδίδεο. 

Γηάδηθνη: Αηθαηεξίλε Μηραήι, Κσλζηαληίλνο ηεθάλνπ 

ύληαμε πξνηθνζπκθώλνπ κε ηελ παξνπζία ησλ καξηύξσλ Ησάλλε Γεσξγίνπ θαη 

Γεκεηξίνπ Γηαλλάθνπ, νη νπνίνη δύλαληαη λα απνδείμνπλ πσο ε πξνίθα ηεο 

Αηθαηεξίλεο Μηραήι ε νπνία ζα δνζεί ζηνλ Κσλζηαληίλν ηεθάλνπ γηα ηελ ηέιεζε 

ηνπ γάκνπ ηνπο απνηειείηαη από: 

1 δεύγνο ελσπίσλ αδακάληηλσ αμίαο 615 η. ιηξώλ, 1 γνύλα αμίαο 225 η. ιηξώλ, 1 

δεύγνο ππνδεκάησλ 120 η. ιηξώλ ,  1 δεύγνο παληόθιεο 18 η. ιηξώλ, κπνγνπο θαη 

πεηζεηνπηηδάκεο ινπηξνύ 132 η. ιηξώλ,  1 ππνθάκηζνλ 10 η. ιηξώλ, θαζξέπηηλ 50 η. 

ιηξώλ, θηέληνλ ειέθαλ 20 η. ιηξώλ, 1 αιεμίιηνλ
110

, 1 ζάιη 102 η. ιηξώλ. Ζ ζπλνιηθή 

αμία ηεο πξνίθαο είλαη 1192 η. ιίξεο, ηα νπνία ν πεζεξόο ηέθαλνο Μηραήι 

αλαιακβάλεη λα παξαδώζεη ζηνλ γακπξό.
111
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ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζχληαμεο πξνηθνζπκθψλνπ, θαηαγξάθεηαη ε πξνίθα 

πνπ ζα δνζεί ζηνλ γακπξφ απφ ηνλ πεζεξφ. 

Μέιε: Ηεξνδηάθνλνο Μαθάξηνο: Ηάθσβνο Υαηδερξήζηνπ 

Γηάδηθνη: ηαπξνο Γεκεηξίνπ θαη Κπξηαθή Γεκεηξίνπ 

ήκεξα ζηελ Αδξηαλνύπνιε 14 Μαίνπ 1884, Γεπηέξα 4 κεζεκβξίαο,  κε παξνπζία 

ησλ καξηύξσλ Υαξαιάκπνπ Γεσξγηάδε θαη Ησάλλνπ Ηνξδαλίδε, πξνζήιζαλ ζηελ 

Η. Μεηξόπνιε ν ηαύξνο Γεκεηξίνπ θάηνηθνο ηνπ ρσξηνύ Αξλανπηθνη θαη ε 

Κπξηαθή Γεκεηξίνπ εθ Κηνπδάλ Κηνπξνύ, ζπλεξρόκελνη εηο λόκηκνλ α’ γάκνλ 

θνηλσλίαλ, νκνινγνύζα ε Κπξηαθή Γεκεηξίνπ θέξεη εηο ηαύξνλ Γεκεηξίνπ, ν 

νπνίνο παξαιακβάλεη ηελ πξνίθα: 3000 γξόζηα κεηξεηά, 2 έπηπια θαη νηθηαθά 

ζθεύε ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζην παξόλ έγγξαθν, ην νπνίν θέξεη ηηο ππνγξαθέο 

θαη ησλ δύν. Σν αλώηεξν έγγξαθν έρεη ππνγξαθεί από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

Κπξηαθή θαη ηαύξν Γεκεηξίνπ θαζώο θαη από ηνπο κάξηπξεο θαη επηθπξώζεθεο 

από ηελ Η.Μ. Αδξηαλνππόιεσο
112

.   

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε έρνπκε ηελ παξνπζία 2 καξηχξσλ γηα λα επηθπξψζνπλ 

ηελ πξνίθα κεηαμχ ηνπ δεχγνπο πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ζθεχε. 

 

Γεκήηξηνο θαη Σειέκαρνο Αγγειίδεο 

Ο Γεκήηξηνο θαη Σειέκαρνο Αγγειίδεο εθ ηεο ελνξίαο ηνπ Σηκίνπ Πξνδξόκνπ,  

αλαθέξνπλ πσο α) έρνπλ κηα αδεξθή ζε ειηθία γάκνπ ε νπνία θαιείηαη θαη επηζπκεί 

λα ζπλάςεη λόκηκνλ γάκνλ κε ηνλ Υαξάιακπν Πέηξνπ,  κε ηνλ νπνίν ζπκθώλεζαλ 

θαη παξέδσζαλ ιόγσ  ηξαρώκαηνο 120 η. ιίξεο ηηο νπνίεο παξέιαβε δηα ρεηξόο 

εκώλ θαη αλειιηπώο νη αδειθνί Γεκήηξηνο θαη Σειέκαρνο ζα παξαδώζνπλ ζηνλ 

Υαξάιακπν Πέηξνπ ηελ πξνίθα ηεο αδεξθήο ηνπο ε νπνία απνηειείηαη από έπηπια 

θαη ζθεύε θαη ελδύκαηα θαη θνζκήκαηα ηα νπνία ζεκεηώλνληαη ζε ηδηαίηεξν 

θαηάινγν πνπ θέξεη ζεκεξηλή εκεξνκελία θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ ζπκθσλνύλησλ 

κεξώλ. 

Δπίζεο, παξαρσξείηαη κεξίδην ηεο παηξηθήο νηθίαο θείκελε εηο Καθέ Καπή ηεο 

ελνξίαο Σηκίνπ Πξνδξόκνπ. Β) Ο Υαξάιακπνο Πέηξνπ κόιηο παξαιάβεη ηηο 120 η. 

ιίξεο νζσκαληθνύ ηξαρώκαηνο θαιείηαη λα κεηαβηβάζεη κεηά ηνπ γάκνπ ζην όλνκα 

ηεο κειινλύκθνπ εβαζηήο Αγγειίδνπ ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηζόηηκνπ κέξνπο 

ηεο θαηνηθίαο πνπ αλήθεη ζηε πεξηθέξεηα Φηιηππνππόιεσο κεηαμύ ησλ ρσξίσλ 

Αριάλη θαη Μπειαδίηζα. 

«Δθ’ σ σο ελδεημαη εγέλεην ην παξόλ πξνηθνζύκθσλνλ όπεξ αλαγλσζζέλ ππεγξάθε 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ησλ θπξίσλ Γεκεηξίνπ θαη Σειέκαρνπ Αγγειίδνπ 
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θαη θπξίνπ Υαξαιάκπνπο Πέηξνπ, ππν ησλ αμηόηηκσλ δύν καξηύξσλ θπξίσλ 

Γεσξγίνπ Εσγξαθόπνπινπ θαη Γεσξγίνπ Λακπνζηάδνπ θαη ππ εκνύ σο έπεηαη»
113

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ηα αδέξθηα ηεο λχθεο πξνηθνδνηνχλ ηνλ γακπξφ ηνπο κε 

ρξήκαηα θαη νηθία. 

 

Γέζπνηλα Βαζηιεηάδε 

Ζ ππεξεηνύζα Γέζπνηλα Βαζηιεηάδε επί έλδεθα θαη ήκηζπ έηε θαη κέιινπζα 

απνθαηαζηαζήλαη δηα γάκνπ θνηλσλίαο θαη απνζπξόκελε ηεο ππεξεζίαο ηαύηεο, 

έιαβνλ έλαληη ζπκθσλεκέλνλ κηζζώλ ελδύκαηα, έπηπια νηθηαθά θαη ραιθεύκαηα 

απαξηίδνληα ηελ πξνίθα κνπ πξνο 3391 γξόζηα θαη κεηξεηά ιόγσ ηξαρώκαηνο 

κειινλύκθνπ πξνο 3013 θαη ήκηζπ. πλνιηθά 6404 θαη ½ γξόζηα. Ούησο 

επραξηζηεζείζα , κε δηθαηνύκελε ηνπ ινηπνύ επ νπδελί ιόγν ή πξόθαζε απαηηήζεηο 

παξ’ απηνπ εμνθιήζαζα ηειείσο
114

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε λχθε έιαβε πξνίθα πνπ πεξηιακβάλεη ελδχκαηα, 

ρξήκαηα θαη έπηπια. 

 

Μαξία Μακαθηδή Γεκήηξηνο Απγεξηλόο 

Ζ Μαξία Μακαθηδή δηδαζθάιηζζα θαηά ηνπ κλεζηήξα ηεο Γεκεηξίνπ Απγεξηλνύ 

δηόηη ν κλεζηήξ δύν κήλεο κεηά ηνπο αξξαβώλεο ηεο αλαθνίλσζε πσο δηαιύεη ηνλ 

αξξαβώλα θαη δελ ηε ζεσξεί κλεζηή ηνπ. Κιήζεθε ν Γεκήηξηνο Απγεξηλνύ λα 

θαηαζέζεη ην ιόγν ηεο δηάιπζεο ηνπ αξξαβώλα θαη είπε πσο άθνπζε ηε γλώκε ησλ 

γνλέσλ ηνπ θαη πξνέβεη  ζηνλ αξξαβώλα,  είλαη όκσο αδύλαην ηειηθά λα 

ζπκθσλήζεη κε ηε γλώκε ηνπο θαη λα ηελ αγαπήζεη έηζη απαηηεί ηε δηάιπζε ηνπ 

αξξαβώλα. Ζ Μαξία επίζεο δελ θαηαδέρηεθε λα ζπλδέζεη ην κέιινλ ηεο κε ηνλ 

άλδξα έηζη απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ αξξαβώλα θαη επηζηξνθή ησλ δώξσλ ηνπ 

αξξαβώλα. Δπίζεο ν άλδξαο ππνρξεώζεθε λα πιεξώζεη γηα ηελ εζηθή 

ηθαλνπνίεζε ηεο γπλαηθόο
115

. 

Δμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ηνπ αξξαβψλα ε γπλαίθα δεηάεη απφ ηνλ άληξα, ηελ επηζηξνθή 

ησλ δψξσλ ηνπ αξξαβψλα. 

Γεκήηξηνο Θενδώξνπ θαη Εσγηώ Ησάλλνπ 

Οη δηάδηθνη κεηά από δηεηή δηάζηαζε θαη κε ζπκθηιίσζε απνθαζίζηεθε λα 

δηαδεπρζνύλ. Με ηελ έγθξηζε ηεο δηάιπζεο ηνπ γάκνπ ηνπο ν Γεκήηξηνο 
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ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ζηε Εσγηώ ην ρσξάθη ην νπνίν ηνπ είρε δνζεί σο 

πξνίθα θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηνπο
116

. 

Δμαηηίαο ηεο δηάδεπμήο ηνπο, ν άληξαο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ γπλαίθα ηελ 

πξνίθα, ε νπνία πεξηειάκβαλε έλα ρσξάθη. 

 

Γεκήηξηνο Γεσξγίνπ θαηά Αλζνύιαο Πνιπρξνλίνπ 

Ζ Αλζνύια Πνιπρξνλία νκνιόγεζε πσο εκνίρεπζε έηζη ινηπόλ απνθαζίζηεθε ε 

δηάδεπμή ηνπο. Ζ ίδηα ππνρξεώζεθε λα πιεξώζεη γηα ηα έμνδα ηνπ δηαδπγίνπ θαη 

έραζε ηελ «πξνγακηαία δσξεά» αμίαο ρηιίσλ γξνζίσλ
117

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, εμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ηνπ γάκνπ, ε γπλαίθα επηζηξέθεη ζηνλ 

άλδξα ηελ πξνίθα πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα. 

 

Αλδξέαο ηξαηήο θαηά Αλαζηαζνύδαο Γεσξγίνπ 

Οη δηάδηθνη παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο θαη ν παηέξαο ηεο λέαο Γεσξγίνπ 

Σάζνο επέκεηλε ζηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο ε νπνία έγηλε άλεπ ζπγθαηαζέζεσο θαη 

παξνπζίαο ηεξέσο. Απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ αξξαβώλα θαη ηα κνίξαζκα ησλ 

κλήζηξσλ θαη ησλ δώξσλ ηνπ αξξαβώλα. Ο λένο παξνπζίαζε ζεκείσκα ην νπνίν 

παξέδσζε ζηνλ Μνπρηάξε ηνπ ρσξηνύ κε ην νπνίν απαηηεί ηα εμήο δώξα θαη 

έμνδα: 

2 πνιίηηθα θινπξηά κε ην καληήιη ηνπο αμίαο 61,50 γξνζίσλ, 3 πνιίηηθα ινπινύδηα, 

66 γξνζίσλ, θηιέξηα θαη παπνύηζηα 40 γξνζίσλ, θάιηζεο, ηζνπξάπηα θαη ηεξιίθηα 

26 γξνζίσλ,  καλδήιηα, γηαικάδεο, θαιπάθη θαη βακβαθνύδη 89 γξνζίσλ,  9 

εκεξνκίζζηα  εηο ην ρσξάθη 108 γξόζηα, 3 ακάμηα θνύηζνπξα 45 γξόζηα, 2 θηιά 

θαξύδηα, 1 θπζεξό
118

, 32 γξόζηα  θαη δηάθνξα ςηιά δώξα δαραξσηά θνπθέηα 

θεξάζκαηα 83 γξόζηα. πλνιηθά 995 γξόζηα. Ζ λέα νκνιόγεζε κόλν 1 εηθνζάξηθν 

θινπξί, 1 καλδήιη ιόγσ αξξαβώλνο, 1 δεύγνο πνηηλίσλ, 2 ηζεκπέξηα, 1 δεύγνο 

ηζνπξάπηα, ηα δε ινηπά αξλήζε.  Πξνζθιήζεθαλ νη κάξηπξεο πνπ ήηαλ ζηνλ 

αξξαβώλα, Άγγεινο Μήηξνπ θαη Κσλζηαληίλνο ηεξγίνπ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ πσο 

ν ελάγσλ κλεζηήξ Αλδξέαο, έδσζε ζηε κλεζηή ηνπ: 2 εηθνζάξηθα θινπξηά θαη 

ελδύκαηα 445 γξνζίσλ, 1 καλδήιη, 2 πνιίηηθα ινπινύδηα, όηη εξγάζηεθε 8 εκέξαο 

εηο ην ρσξάθηνλ ηνπ κέιινληνο πεζεξνύ ηνπ, έθεξε ζηελ νηθία ηνπ 3 ακάμηα 

θνύηζνπξα, 1 θηιό θαξύδηα, όια καδί αμίαο 756 γξνζίσλ. 
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Απνξξίθζεθαλ ινηπόλ, ηα πεξί ςηιώλ δώξσλ θαη θεξαζκάησλ. Ο αξξαβώλ 

θεξύρζεθε δηαιπκέλνο θαη ν παηέξαο ηεο λέαο θαηαδηθάζηεθε λα πιεξώζεη ην 

παξαπάλσ πνζό ησλ 756 γξνζίσλ εληόο 61  εκεξώλ από ηε ζεκεξηλή εκεξνκελία 

ζηνλ Αλδξέα ηξαηή
119

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ν γακπξφο δεηάεη απφ ηνλ παηέξα ηεο λχθεο ηελ πξνίθα 

πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, ππνδήκαηα θηι. 

 

Μέιε: Υξ. Παπαδόπνπινο, Π. Σδηξίηεο, π. Κπξηαθόπνπινο, Β. Μεηδηδηέο, ΓΡ. 

Κσλζηαληήο. 

Γηάδηθνη: Ραιίηζα Απνζηόινπ θαηά ηνπ κλεζηήξνο ηεο Κσλζηαληίλνπ Γξεγνξίνπ 

Γεκελεληδή. 

Οη κλεζηήξεο παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο θαη αλαγλώζηεθε ε ππ. αξηζ. 51 

από 22 Ηνπλίνπ αλαθνξά ηνπ Απνζηόινπ Νηθνιάνπ κνπρηάξε ηεο ζπλνηθίαο Αθ 

Μεηδίη  πεξί ππνρξεώζεσο ηνπ ελαγόκελνπ λα ζπδεπρζεί κε ηε ζπγαηέξα ηνπ. Μεηά 

ηε δηαδηθαζία θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε όισλ γηα ηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο, απηή 

δηαιύζεθε θαη θαηά ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε δηαηάρζεθε ε απόδνζε ησλ δώξσλ 

ηνπ αξξαβώλα θαη από ηα δύν κέξε
120

. 

ηελ ππφζεζε απηή, έρνπκε ηελ δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα θαη ηελ εθαηέξσζελ 

επηζηξνθή πξνίθαο απφ ην δεπγάξη. 

Μέιε: Υξ. Παπαδόπνπινο, Π. Σδηξίηεο, π. Κπξηαθόπνπινο, Β. Μεηδηδηέο, Γξ. 

Κσλζηαληήο. 

Γηάδηθνη: Διηζάβεη Καινπδάθε θαηά ηνπ ζπδύγνπ ηεο Αζαλαζίνπ ηεθάλνπ 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο δηάξθεηαο ελόο έηνπο,  ησλ δηαδίθσλ 

ζπδύγσλ θαη ηελ άξλεζε ηνπ ζπδύγνπ λα απέλαληη ζηηο ζπκβνπιέο πξνο παξαιαβή 

ηεο γπλαηθόο ηνπ θαη νκόλνηα, απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. Ζ Διηζάβεη 

Καινπδάθε δεηεί λα πιεξώζεη ν ζύδπγόο ηεο άπαμ θαη δηα παληόο 30 νζσκαληθέο 

ιίξεο  θαη δύν ηάπεηεο πξνο εμόθιεζε πάζεο ζπδπγηθήο θαη πξνηθώαο 

απαηηήζεσο. 

Καηά ηελ λνκνινγία ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Οζσκαληθνύ ζξόλνπ 

θαη πξνο πξόιεςηλ πάζεο εζηθήο θαη πιηθήο θαηαζηξνθήο ηεο γπλαίθαο ν γάκνο 

ηνπο θεξύρζεθε δηαιπκέλνο θαη ν αλήξ ππνρξεώζεθε λα πιεξώζεη 30 νζσκαληθέο 
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ιίξεο θαη λα επηζηξέςεη ηνπο δύν ηάπεηεο ζηε γπλαίθα πξνο εμόθιεζε ηεο πξνίθαο 

ηεο
121

. 

Μεηά ηελ δηάιπζε ηνπ γάκνπ ν άληξαο επέζηξεςε ηελ πξνίθα ζηελ γπλαίθα, ε νπνία 

πεξηιάκβαλε ρξήκαηα θαη ηάπεηεο. 

 

Οθηώβξηνο, Παξαζθεπή 

Μέιε: Λ. Φάζζνο, Υξ. Παπαδόπνπινο, π. Κπξηαθόπνπινο, Γξ. Κσλζηαληήο, Β. 

Μεηδηδηέο. 

Γηάδηθνη: Ζιίαο Απνζηόινπ θαηά ηεο κλεζηήο ηνπ νθίαο Υξήζηνπ 

Παξνπζηάζηεθαλ νη γνλείο ηεο λέαο Υξήζηνο θαη Υξπζώ θαη ν ελάγσλ Ζιίαο, 

δεηώληαο ηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο θαη ηελ απόδνζε ησλ δώξσλ ηνπ αξξαβώλα. 

Οη γνλείο ηζρπξίζηεθαλ πσο ε λέα κεηέβε κε ηελ άδεηα ηνπ κλεζηήξα ηεο ζην 

Μνπζηαθά Γηαλλά καδί κε ηε ζεία ηεο  θαη επέζηξεςε ην βξάδπ ηνπ γάκνπ, έηζη 

δελ πξόιαβαλ λα εηνηκάζνπλ ηηο 10 ιίξεο ηεο πξνίθαο. Αθνύ ζπκθώλεζαλ ηα δύν 

κέξε γηα ηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο,  νη γνλείο ηεο λέαο θαηέζεζαλ ηα δώξα ηνπ 

αξξαβώλα πνπ δήηεζε ν λένο: 

Έλα δεύγνο ελώηηα αδακάληηλα, έλα δηακαληέλην δαρηπιίδη, έλα κάιιηλν θνπζηάλη, 

έλα ζάιη, κηα νκπξέια θαη ηξία άιια δαρηπιίδηα ρξπζά δώξα ησλ ζπγγελώλ. Ζ λέα 

θαη νη γνλείο ηεο δήηεζαλ λα ηνπο επηζηξαθνύλ από ηνλ κλεζηήξα ηα εμήο δώξα 

θαη πξάγκαηα ηνπ αξξαβώλα: 

Έλα ρξπζό δαρηπιίδη αμίαο 180 νζσκαληθώλ ιηξώλ, έλα ηζηβξέλ ρξπζνθέληεην 

αμίαο 30 γξνζίσλ, ηέζζεξηο κπόγνπο αμίαο 130 γξνζίσλ, έλα ηζεκπέξη 6 γξόζηα, 

επηά δεύγε παπνύηζηα 105 γξόζηα, έλδεθα δεύγε θάιηζεο 90 γξόζηα, δύν πνδηέο 12 

γξόζηα, πέληε ζαθνύιεο 80 γξόζηα, αμίαο 800 ζπλνιηθά κε ηα έμνδα ηεο κεηαθνξάο 

200 γξνζίσλ θαη ηε θαηαζθεπή ηεο εμώπνξηαο ηεο νηθίαο 246 γξόζηα. Ο λένο 

νκνιόγεζε ηελ παξαιαβή ησλ δώξσλ ηνπ αξξαβώλα θαη δέρηεθε λα επηζηξέςεη ηα 

δώξα πνπ ηνπ δεηήζεθαλ όκσο ζεώξεζε ηελ αμία ηεο ζύξαο ππεξβνιηθή. Μεηά 

από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε λα επηζηξαθνύλ ηα παξαπάλσ από 

ηα δύν κέξε, θαη ν ελάγσλ λένο λα πιεξώζεη ηελ αμία ηνπ απνιεζζέληνο 

δαρηπιηδηνύ 400 γξόζηα θαη ηελ κεηξηαδόκελε αμία ηεο ζύξαο 123 γξόζηα, ελώ ηα 

δηθαζηηθά έμνδα απνθαζίζηεθε λα πιεξσζνύλ εμ εκηζείαο
122

. 

Μεηά ηελ δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα, ν άληξαο δεηάεη λα ηνπ απνδνζεί ε πξνίθα απφ 

ηνπο γνλείο ηεο γπλαίθαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε θνζκήκαηα, ελδχκαηα, ρξήκαηα θαη 

επηπιένλ δψξα. 
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Μέιε: Κπξηαθόπνπινο, Παπαδόπνπινο 

Γηάδηθνη: Γόπξεο Υξηζηνδνύινπ θαηά ηεο κλεζηήο ηνπ Εελνβίαο Βειίθνπ 

Παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο ηα δηάδηθα κέξε θαη ε κεηέξα ηεο λέαο θαη ν 

ελάγσλ απαίηεζε ηελ ππνρξέσζε ηεο κλεζηήο ηνπ λα ηνλ παληξεπηεί. Ζ λέα 

αξλήζεθε λα πξνρσξήζεη ζε γάκν κε ηνλ ελάγνληα έηζη απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε 

ηεο κλεζηείαο θαη ε επηζηξνθή ησλ δώξσλ ηνπ αξξαβώλα. Ο λένο δήηεζε από 

ηνπο γνλείο ηεο λέαο έλα δαρηπιίδη , κηα θαξθίηζα, έλα ξνιόη, έλα θνπζηάλη 

κεηαμσηό, έλα θινπξί θαη έλα δεύγνο πνηηλίσλ. Αθόκε απαίηεζε ηα έμνδα ηνπ 

αξξαβώλα θαη 11 πήρεηο ύθαζκα αμίαο 27 ½ γξνζίσλ. Ζ κεηέξα ηεο λέαο δήηεζε 

ηα ξαπηηθά θαη ηα ελδύκαηα πνπ είραλ δνζεί ζηνλ λέν
123

.  

Ο άληξαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δεηάεη ηελ επηζηξνθή ηεο πξνίθαο απφ ηνπο 

γνλείο ηεο γπλαίθαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα δψξα ηνπ αξξαβψλα (θνζκήκαηα, 

ελδχκαηα). 

 

Κ. Αξλαβνύηνγινπ κεηά ηεο κεηξόο ηνπ θαηά ρήξαο λύθεο ηνπ Αγαζήο σηεξίνπ 

Ο ελάγσλ Κ. Αξλαβνύηνγινπ παξνπζηάζηεθε κεηά ηεο κεηξόο ηνπ θαη ηζρπξίζηεθε 

πσο «δελ εδπλήζεζαλ λα εθπνηήζνπλ ηνλ κύινλ» θαη έηζη αδπλαηνύλ λα 

πιεξώζνπλ ην ρξένο ηνπο όπσο απηό πξνβιέπεηαη απέλαληη ζηε ρήξα λύθε ηνπο 

Αγαζή σηεξίνπ εθ ηεο Δλ. Αγ. Ησάλλνπ. Δπεηδή ν ζθνπόο ηνπ θαίλεηαη λα αδηθεί 

ηε λύθε ηνπ, εγθξίζεθε λα ππνζεθεύζεη ηα κεξίδηα ηνπ κύινπ «πξνο εμαζθάιηζηλ 

ηεο γπλαηθόο» θαη ε Αγαζή σηεξίνπ λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνρσξήζεη ζε 

θαηάζρεζε
124

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, νη δηάδηθνη ζπκθψλεζαλ λα ππνζεθεπηεί ν κχινο ηνπ 

αδειθνχ ηνπ απνζαλφληα ζπδχγνπ ηεο γπλαίθαο, έηζη ψζηε απηή λα ιάβεη ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηηο αλαινγεί, φπσο είζηζηαη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

 

Λακπξηλή Μηραήι θαηά Κσλζηαληίλνπ Γεκεηξίνπ 

Ζ ελάγνπζα παξνπζηάζηεθε κε ηε κεηέξα ηεο απαηηώληαο ηε  δηάιπζε ηεο 

κλεζηείαο θαζώο είλαη ήδε κεκλεζηεπκέλε έλα έηνο θαη δελ δύλαηαη λα πεξηκέλεη 

άιιν. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ν λένο λα επηζηξέςεη 
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ηα δώξα θαη ηα κλήζηξα εληόο ηξηκήλνπ δηόηη βξίζθεηαη εηο ηελ αιινδαπή θαη λα 

δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηε λέα λα ζπλάςεη έηεξνλ αξξαβώλα
125

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηε δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα θαη ηελ επηζηξνθή 

ησλ δψξσλ  ηνπ αξξαβψλα απφ ηνλ άληξα. 

 

 

Φεβξνπάξηνο, Παξαζθεπή 

Μέιε: Παπαδόπνπινο, Κπξηαθόπνπινο, Παλαγηώηνπ, Θενδώξνπ, Μαξαηδίδεο, 

Σδεξίηεο. 

Γηάδηθνη: Φσηεηλή Αξηζηνηέινπο θαηά ηνπ Γεσξγίνπ Μηραήι 

Παξνπζηάζηεθαλ ε λέα θαη ν αδεξθόο ηεο Νηθόιανο Αξηζηνηέινπο θαη εθ κέξνπο 

ηνπ λένπ παξνπζηάζηεθε ν αδεξθόο ηνπ Θεκηζηνθιήο. Ζ λέα δήηεζε ηε δηάιπζε 

ηεο κλεζηείαο ιόγσ αζζέλεηαο ηνπ κλεζηήξα πξηλ από ηξεηο κήλεο , ελώ ν αδεξθόο 

ηεο επαλέιαβε πσο ε αδεξθή ηνπ δελ ζα κπνξνύζε λα επηπρίζεη κε ηνλ ελαγόκελν 

θαζώο ε κλεζηεία ηνπο δελ έγηλε κεηά από ώξηκε ζθέςε όπσο πξνβιέπνπλ ηα ήζε 

θαη ηα ηδηώκαηά ηνπο ηα νπνία δηαθέξνπλ.  

Ο πιεξεμνύζηνο ηνπ ελαγνκέλνπ ζπκθώλεζε ζηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο θαη 

δήηεζε ηελ θαηαδίθε ησλ αληηδίθσλ λα πιεξώζνπλ 2764 γξόζηα ηα νπνία 

απνηεινύλ ηελ αμία ησλ κλήζηξσλ θαη ησλ δηάθνξσλ δώξσλ θαη εμόδσλ ηνπ 

αξξαβώλα θαη κε κηα ηδηαίηεξε ζεκείσζε δεηά ηα εμήο: 1 θνπζηάλη θαη έλα θαπέιν 

αμίαο 725 γξνζίσλ, 2 ραιθάδεο 160 γξόζηα, έλα θπζεξό 39 γξόζηα, δαραξσηά 738  

γξόζηα, 1 αιεμίιην κεηαμσηό 72 γξόζηα, έμνδα κεηαβηβάζεσο θαη δηαζθεδάζεσο εηο 

Καξά Αγάηο θαη ακπέιηα 661 γξόζηα, θηινδσξήκαηα θαη ινηπά έμνδα  344 γξόζηα. 

Σα παξαπάλσ θαηαηέζεθαλ εθαηέξσζελ θαη ε αμία από ηα δαρηπιίδηα ηνπο 

εθηηκήζεθε : ηνπ λένπ 10 νζ. Λίξεο θαη ηεο λέαο 2-3 ιίξεο.  

Μεηά από ζθέςε αθνύ κεηά ηηο νκνινγίεο απνδείρζεθε πσο ν αξξαβώλαο 

δηαιύεηαη από ππαηηηόηεηα ηεο λέαο, ζε απηή ηε πεξίπησζε ε λέα ππνρξενύηαη 

θαηά ηνλ Νόκνλ λα απνδεκηώζεη ηνλ κλεζηήξα ηεο.  Ο αξξαβώλαο θεξύρζεθε 

δηαιπκέλνο θαη ε λέα θαηαδηθάζηεθε λα επηζηξέςεη: ηα δαρηπιίδηα ηνπ αξξαβώλα, 

θαη ηνπ εγθεραξαγκέλνπ επ νλόκαηη ηνπ λένπ ραιθά θαη αθνύ κέηξεζαλ ην 

νθεηινύκελν πνζό ησλ 10 ιηξώλ νζσκαληθώλ θαη 941 γξνζίσλ γηα ηελ αμία ηνπ 

θνπζηαληνύ θαη ηνπ θαπέινπ πνπ θέξνπλ ην όλνκα ηεο λέαο,  ηνπ αιεμειίνπ, ηνπ 

θπζεξνύ, ησλ γαληηώλ. Γηα ηα δηθαζηηθά έμνδα απνθαζίζηεθε ε λέα λα πιεξώζεη 3 

ιίξεο θαη ν λένο 1 ιίξα
126

. 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αθνχ ππήξμε δηάδεπμε ε γπλαίθα επέζηξεςε ηελ πξνίθα 

ζηνλ άληξα πνπ πεξηειάκβαλε θνζκήκαηα, ελδχκαηα.   

 

Αλαζηάζηνο Παλαγηώηνπ θαη Διηζάβεη Παπά Νηθνιάνπ, ζπγαηέξα Παπά Νηθνιάνπ 

Δθεκέξηνπ ηνπ ρσξηνύ Οξηαθηζή 

Ο Παπάο Νηθόιανο Δθεκέξηνο ηνπ ρσξηνύ Οξηαθηζή, κηιά γηα ηε «δήζελ 

κλεζηεία» ηεο ζπγαηέξαο ηνπ κε ηνλ Αλαζηάζην Παλαγηώηνπ, εθ ηνπ ηδίνπ ρσξίνπ, 

ν νπνίνο επηκέλεη λα ηνλ ζηεθζεί «δήζελ σο εθνινύζεζελ απηόλ», ελώ ν παηέξαο, 

«θαη’ νπδέλα ηξόπν ζηέξγεη λα δώζε ηε ζπγαηέξα ηνπ εηο απηόλ κεηά ηνηαύηελ 

πξνζβνιήλ». Ζ λέα, εξσηήζεθε ηδηαηηέξσο θαη εμνκνινγήζεθε ζηνλ ηεξέα Παπά 

Υξεζηάθε πσο ν άλδξαο ηελ απήγαγε δηα ηεο βίαο θαη ηελ ρηύπεζε θαη εμαηηίαο 

απηήο ηεο ύβξεο δελ ηνλ ζέιεη. Ο λένο δηαηάρζεθε λα επηζηέςεη ηα έλδύκαηά ηεο 

θαη ν ηεξέαο λα παξαδώζεη 3 η.ιίξεο, ηηο νπνίεο ηζρπξίδεηαη πσο ηνπ έδσζε σο 

δώξνλ, αληί ησλ ινηπώλ πξαγκάησλ πνπ δόζεθαλ ζε απηή σο δείγκα αγάπεο
127

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, κεηά απφ ηελ δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα κεηαμχ ηνπ 

δεχγνπο  ε πξνίθα ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ελδχκαηα, επηζηξέθεηαη θαη 

απφ ηα δχν κέξε. 

 

Μαξηγώ Ησάλλνπ θαηά Νηθνιάνπ Βαζηιείνπ 

Παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο νη δηάδηθνη θαη νη γνλείο ηεο ελάγνπζαο θαη 

αλαγλώζηεθε ε αλαθνξά ηεο ελάγνπζαο ε νπνία απαηηνύζε ηε δηάιπζε ηεο 

κλεζηείαο ηεο δηόηη ν ελαγόκελνο ηπγράλεη λπκθεπόκελνο ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ 

Καζηνξηά. Οη γνλείο  ηεο λέαο δήηεζαλ ηα δώξα ηνπ αξξαβώλα: 

Έλα ρξπζό δαρηπιίδη αμίαο δύν ιηξώλ θαη δαλεηθώλ ρξεκάησλ γηα ηα έμνδα ησλ 

αξξαβώλσλ αμίαο 1170 γξνζίσλ. Ο ελαγόκελνο ηζρπξίζηεθε πσο είλαη 

δηαδεπγκέλνο θαη κεηά από πξνηξνπή ε λέα εδέρζε πσο ν κλεζηήξαο ηεο είλαη 

ειεύζεξνο  όκσο επέκεηλε ζηε δηάιπζε ηνπ αξξαβώλα. Έηζη κεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ αξξαβώλα θαη λα απνδώζεη ν 

ελαγόκελνο ηα παξαπάλσ δώξα ηνπ αξξαβώλα. Ο ελαγόκελνο δήηεζε επηζηξνθή 

ελόο ρξπζνύ δαρηπιηδηνύ ηνπ αξξαβώλα θαη ηα ελδύκαηα θαη ηα εξγαιεία ηνπ πνπ 

θαηαθξαηνύλ νη γνλείο ηεο ελάγνπζαο
128

. 

Μεηά απφ ηελ δηάιπζε ηεο κλεζηείαο ε γπλαίθα δεηάεη λα ηεο επηζηξαθνχλ απφ ηνλ 

άληξα θνζκήκαηα θαη ρξήκαηα. 
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Υξηζηίλα Απνζηόινπ θαηά Κσλζηαληίλνπ Γεσξγίνπ  Κνπξηάζνγινπ 

Ζ ελάγνπζα απαίηεζε ηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο  από ηνλ ελαγόκελν ιόγσ κέζεο, 

νθλεξίαο θαη ραξηνπαημίαο ηνπ ελαγόκελνπ. Ο ελαγόκελνο δήισζε πσο ε κεηέξα 

θαη ν αδεξθόο ηεο κλεζηήο ηνπ δελ εθπιήξσζαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληί 

ηνπ, δελ ηνπ έδσζαλ ηηο 50 ιίξεο πνπ ηνπ ππνζρέζεθαλ θαη γη απηό αλέβαιε κέρξη 

ηώξα ηνλ γάκν.  Καηέζεζαλ θαη νη δύν κλεζηήξεο ηα δαρηπιίδηα ησλ αξξαβώλσλ 

ηνπο θαη κε έρνληεο άιιεο απαηηήζεηο  ν έλαο από ηνλ άιιν, απνρώξεζαλ
129

. 

ηελ πεξίπησζε απηή κεηά ηελ δηάιπζε ηεο κλεζηείαο ν άληξαο θαη ε γπλαίθα 

επέζηξεςαλ ηα δαθηπιίδηα ηνπ αξξαβψλα.  

 

Γεκήηξηνο Μεηζάλαο θαηά ηεο Γόκλαο Υαηδεδεκεηξίνπ πεζεξάο ηνπ 

Ο Γεκήηξηνο Μεηζάλαο δεηεί από ηελ ελαγόκελε πεζεξά ηνπ Γόκλα 

Υαηδεδεκεηξίνπ, λα ηνπ παξαδίδεη κεληαίσο όζν δεη, 400 γξόζηα γηα ην ρσξάθη 

πνπ ηνπ ππνζρέζεθε σο πξνίθα ηεο θόξεο ηεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε θαη θηήκαηα 

θείκελα ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό  θαη έλαλ νληά θείκελν εηο Γεκηη Καδάλ, 

ππνρξεσκέλνο λα δώζεη ηαθίξη γηα απηά. Ζ Γεκνγεξνληία εγθξίλεη ηελ νκνινγία 

ηνπ ζην παξόλ έγγξαθν θαη ππό ηνύηνπο όξνπο ηα δύν κέξε ζπκβηβάζηεθαλ
130

. 

ηελ ππφζεζε απηήλ ν γακπξφο δεηάεη απφ ηελ πεζεξά ηνπ ηελ πξνίθα πνπ 

πεξηιακβάλεη θηήκαηα θαη ελνίθην ρσξαθηνχ. 

 

7 Φεβξνπαξίνπ 

Μέιε: Παπαδόπνπινο, Κπξηαθόπνπινο, Παλαγηώηνπ, Θενδώξνπ, Μαξαηδίδεο, 

Σδεξίηεο. 

Γηάδηθνη: θαξιάηνο Γεκήηξηνο θαηά νθίαο Γεκεηξίνπ ζπδύγνπ ηνπ 

Οη δηάδηθνη ζύδπγνη παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο κεηά από επαλεηιεκκέλεο 

ηνπηθέο δηαζηάζεηο δηαβάζηεθε ε αλαθνξά ησλ πξνθξίησλ ηνπ ρσξηνύ νη νπνίνη 

δήισζαλ πσο θάζε απόπεηξα ζπλδηαιιαγήο θαη ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ 

απέηπρε θαη ε ζθαλδαιώδεο δηαγσγή θαη ησλ δύν έθεξε αλαζηάησζε ζην ρσξηό. 

Μεηά ηηο απαηηνύκελεο ζπκβνπιέο θαη λνπζεζίεο πεξί ζπκθηιηώζεσο νη δηάδηθνη 

επέκεηλαλ ζηε δηάδεπμή ηνπο. «Γελνκέλεο ζθέςεσο», εγθξίζεθε ε δηάδεπμή ηνπο, 
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θαζώο θαη λα απνδώζεη ν άλδξαο ηα πξνηθηά θαη ηα πξνγακηαία δώξα ηεο 

ελαγνκέλεο αμίαο 665 γξνζίσλ
131

.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε δηάδεπμε θαη ν άληξαο θαιείηαη λα επηζηξέςεη 

ζηελ γπλαίθα ηελ πξνίθα πνπ πεξηιακβάλεη δψξα . 

 

14 Φεβξνπαξίνπ 

Μέιε: Παπαδόπνπινο, Κπξηαθόπνπινο, Παλαγηώηνπ, Θενδώξνπ, Μαξαηδίδεο, 

Σδεξίηεο. 

Γηάδηθνη:  Οιπκπία Παξαζθεπά θαηά ηνπ ζπδύγνπ ηεο Αιεμάλδξνπ Παλνπζηάδνπ 

Ζ Οιπκπία Παξαζθεπά δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ζύδπγν ηεο Αιεμάλδξνπ 

Παλνπζηάδνπ, εκπόξν, εμαηηίαο ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο 

θαθνπνίεζήο ηεο ζε θαηάζηαζε κέζεο ε νπνία νδήγεζε ζηελ απνβνιή ηεο. Οη 

κάξηπξεο Κ. Αξηζηείδεο, Αλαζηαζία Αξηζηείδνπ, πύξνο Κνύλδνπξνο, Ζιίαο 

Μνπρηάξεο κε ηελ πεζεξά ηνπ, νη νπνίνη είλαη γείηνλεο ηνπο επηβεβαίσζαλ ηα δεηλά 

πνπ ππέζηε από ηνλ ελαγόκελν. Μεηά από ζύζθεςε ηεο δεκνγεξνληίαο 

απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ε κείσζε θαηά ¼ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, πξνο 

όθειόο ηεο θαη ηελ  πξνίθα πνπ ηνπ είρε παξαδώζεη ε ελάγνπζα θαη ε πιεξσκή 

300 γξνζίσλ ηνλ κήλα σο δηαηξνθή. Ζ πξνίθα πνπ αλαθέξεηαη απνηειείηαη από: 

έλα δηακαληέλην δαρηπιίδη θαη ηα ελδύκαηά ηεο
132

.  

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα θαη επηζηξνθή ηεο πξνίθαο πνπ 

πεξηιακβάλεη θνζκήκαηα θαη ελδχκαηα. 

 

Δππξαμία Μαξαηδίδνπ θαηά ηνπ Ησάλλε Θενδνζίνπ  

Ζ Δππξαμία Μαξαηδίδνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ελαγόκελν Ησάλλε 

Θενδνζίνπ ιόγσ βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη «απεηιαί ζαλάηνπ», «απεηιεί κε δηα 

καραίξαο».  Αθόκε, δεηεί ηεο πξνίθα πνπ ηνπ παξέδσζε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

γάκνπ ηνπο αμίαο 52 ιηξώλ θαη ηεο εκηζείαο νηθίαο. Δθείλνο ηζρπξίζηεθε πσο 

ελέξγεζε κε ηνλ ηξόπν απηό ιόγσ ηνπ ζθαλδάινπ πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ από 14 

εκέξεο εμαηηίαο ηεο επίζθεςεο ελόο άλδξα ζηελ νηθία ηνπο. Μεηά από ζύζθεςε 

ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο δελ ππάξρεη ιόγνο δηαδπγίνπ θαη απνθαζίζηεθε 

ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε
133

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε θαη επηζηξνθή ηεο 

πξνίθαο απφ ηνλ άληξα ηεο πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα. 
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Φαλή Γεκεηξίνπ θαηά Θενδώξνπ Γεσξγίνπ 

ε ζπλέρεηα ηεο ππόζεζεο κεηά από πξνεγνύκελν αίηεκα δηάδεπμεο, ε γπλαίθα 

αξλήζεθε λα αθνινπζήζεη ηνλ άλδξα έλα εθείλνο δελ απνδώζεη πξώηα ηελ πξνίθα 

22 ½ ιηξώλ θαη ηα θνζκήκαηά ηεο. Ο άλδξαο νκνιόγεζε ηελ εηιηθξηλή ηνπ 

κεηάλνηα θαη ππνζρέζεθε λα πεξηπνηείηαη ηε ζύδπγό ηνπ. Μεηά από πξνηξνπέο ε 

πεζεξά ηνπ πείζζεθε λα ηνλ δερηεί ζηνλ νίθνλ ηεο, λα ζπγθαηνηθήζεη καδί ηνπο θαη 

λα ζπληεξεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Οη δηάδηθνη απνρώξεζαλ νκνλνήζαληεο
134

. 

ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, ε γπλαίθα κεηά απφ ηελ αίηεζε δηαδπγίνπ, δεηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο πξνηθψαο πεξηνπζίαο πνπ είρε παξαδψζεη, φπσο είζηζηαη, φκσο ν 

άληξα κεηαλνεί θαη νη δηάδηθνη νκνλννχλ. 

 

Διέλε Υξηζηνδνύινπ θαηά Νηθνιάνπ Αλαζηαζίνπ 

Ζ ελάγνπζα Διέλε Υξηζηνδνύινπ ηζρπξίδεηαη πσο αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη 

καδί κε ην ηέθλν ηνπο, από ηελ νηθία ηνπ παηξόο ηεο όπνπ θαηνηθνύλ αθνύ πξώηα 

έιαβε όπσο ηζρπξίδεηαη ν ελαγόκελνο ηελ πξνγακηαία δσξεά ηεο 200 γξνζίσλ. Ο 

ελαγόκελνο είπε όηη ε γπλαίθα ηνλ έδησμε θαη πσο ηα 12 ζηξέκκαηα ρσξάθηα πνπ 

ηνπ είρε ππνζρεζεί ν πεζεξόο ηνπ κε ζρεηηθό έγγξαθν δελ ηνπ απνδόζεθαλ.  Ζ 

γπλαίθα είπε πσο ηα Υξηζηνύγελλα ν ζύδπγόο ηεο ηελ ρηύπεζε θαη πσο αγαπά άιιε 

γπλαίθα θαη πσο δελ κεξηκλά γηα ηελ δύν εηώλ ζπγαηέξα ηνπο Γέζπνηλα. Ο πεζεξόο 

ηνλ θαηεγνξεί πσο είλαη θιέθηεο θαη πσο άξπαμε ηελ θόξε ηνπ κε έλα ξεβόιβεξ, 

ώξα 5 ηεο λπθηόο, ελώ δελ δέρεηαη λα παξαρσξήζεη ηα ρσξάθηα δηόηη έθιεςε ηελ 

ζπγαηέξα ηνπ. Ζ ππόζεζε αλεβιήζε πξνο δηεξεύλεζε ησλ πεξαηηέξσ θαη ν άλδξαο 

ππνρξεώζεθε λα παξαδώζεη ην ηξάρσκα 200 γξνζίσλ
135

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη λα επηζηξαθεί ην ηξάρσκα πνπ είρε παξαδψζεη πξηλ απφ ηνλ γάκν 

ηεο θαζψο επηζπκεί ηε δηάδεπμή ηεο, ελψ ν ελαγφκελνο ζχδπγνο παξαπνλείηαη πσο δελ 

έιαβε ηα ρσξάθηα πνπ ηνπ είραλ ππνζρεζεί σο πξνίθα. 

 

Μέιε: Μαπξίδεο, Μαξαηδίδεο, Μεηζάλαο, Κσλζηαληίλνπ, Μεηδίδεο. 

Γηάδηθνη: Αηθαηεξίλε Μηραήι, Κσλζηαληίλνο ηεθάλνπ 

ύληαμε πξνηθνζπκθώλνπ κε ηελ παξνπζία ησλ καξηύξσλ Ησάλλε Γεσξγίνπ θαη 

Γεκεηξίνπ Γηαλλάθνπ, νη νπνίνη δύλαληαη λα απνδείμνπλ πσο ε πξνίθα ηεο 

Αηθαηεξίλεο Μηραήι ε νπνία ζα δνζεί ζηνλ Κσλζηαληίλν ηεθάλνπ γηα ηελ ηέιεζε 

ηνπ γάκνπ ηνπο απνηειείηαη από: 1 δεύγνο ελσπίσλ αδακάληηλσ αμίαο 615 η. ιηξώλ, 
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1 γνύλα αμίαο 225 η. ιηξώλ, 1 δεύγνο ππνδεκάησλ 120 η. ιηξώλ ,  1 δεύγνο 

παληόθιεο 18 η. ιηξώλ, κπνγνπο θαη πεηζεηνπηηδάκεο ινπηξνύ 132 η. ιηξώλ,  1 

ππνθάκηζνλ 10 η. ιηξώλ, θαζξέπηηλ 50 η. ιηξώλ, θηέληνλ ειέθαλ 20 η. ιηξώλ, 1 ζάιη 

102 η. ιηξώλ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο πξνίθαο είλαη 1192 η. ιίξεο, ηα νπνία ν πεζεξόο 

ηέθαλνο Μηραήι αλαιακβάλεη λα παξαδώζεη ζηνλ γακπξό
136

. 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε απιή ζχληαμε πξνηθνζπκθψλνπ κεηαμχ ηνπ δεχγνπο. 

Γεώξγηνο Σόθνγινπ θαηά Απνζηόινπ Κσλζηαληίλνπ 

Ο ελάγσλ Γεώξγηνο Σόθνγινπ, δήισζε πσο «ελ θαηξώ γάκνπ ηεο ζπγαηξόο ηνπ 

νπιηάλεο κεηά ηνπ Απνζηόινπ Κσλζηαληίλνπ» έδσζε σο ηξάρσκα έλα νηθόπεδν 

ζην νπνίν «βξαδύηεξα» ν ελαγόκελνο έρρηηζε νηθία κε ηε ζύκπξάμή ηνπ, θαζώο 

θαη ινηπή πξνίθα. Ο ελάγσλ δεηεί κεηά ηνλ πξό δύν κελώλ ζάλαην ηεο ζπγαηέξαο 

ηνπ, επηζηξνθή ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηεο πξνίθαο πνπ έδσζε ζηνλ ελαγόκελν. Ο 

ελαγόκελνο απνθξίζεθε πσο ν πεζεξόο ηνπ έδσζε κόλνλ 167 γξόζηα γηα ηα έμνδα 

ηεο θεδείαο ηε ζπγαηέξαο ηνπ, έηζη αλαγθάζηεθε λα πιεξώζεη ν ίδηνο θαη εθπνίεζε 

πνιιά από ηελ πξνίθα πνπ είρε ιάβεη γηα ηελ θεδεία θαη γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ, 

ελώ λσξίηεξα εδαπάλεζε πνιιά γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο νηθίαο. Απνθαζίζηεθε ν 

ελάγσλ λα παξαδώζεη 20 θξάγθα ζηνλ ελαγόκελν θαη λα παξαιάβεη ην νηθόπεδνλ 

κε ηελ νηθία, όκσο ν ελάγσλ δήισζε πσο δελ δύλαηαη λα πιεξώζεη απηό ην πνζό 

θαη ε ππόζεζε αλαβιήζεθε
137

. 

Ο παηέξαο ηεο απνζαλνχζαο, δεηά επηζηξνθή ηεο πξνηθψαο πεξηνπζίαο απφ ηνλ 

γακπξφ ηνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα νηθφπεδν ζην νπνίν ν γακπξφ έθηηζε κηα νηθία. 

Γεκήηξηνο Πέηξνπ Υξπζή Σξηαληαθύιινπ 

Λεζέληνο ηνπ γάκνπ ηνπο ν Γεκήηξηνο Πέηξνπ θαη ε Υξπζή Σξηαληαθύιινπ 

παξνπζηάζηεθαλ γηα ηηο κεηαμύ ηνπο πιηθέο απαηηήζεηο, ησλ πξνηθώσλ πξαγκάησλ 

θαη ελδπκάησλ ηεο γπλαηθόο .Ο άλδξαο ηζρπξίζηεθε πσο ε γπλαίθα κεηά ηεο 

κεηξόο ηεο πήξε ηελ πξνηθώα πεξηνπζία ηεο πιήλ ηνπ θαζξέπηε, ηεο νκπξέιιαο 

θαη ηνπ λπθηθνύ θνξέκαηνο. Ζ γπλαίθα ηζρπξίδεηαη πσο ηα πξνηθώα πξάγκαηά ηεο 

έκεηλαλ ζηνλ νίθνλ θαηά ηελ εθδίσμή ηεο θαη πσο ν άλδξαο ηα εθπνίεζε όπσο 

δύλαηαη λα απνδείμεη κεηά ησλ καξηύξσλ Παλαγηώηε Θενδνζίνπ, Βαζίιεην 

ηνγηάλλε θαη Αληώλην  Ησάλλνπ. Σα πξνηθώα θνζκήκαηα πνπ εθπνίεζε ήηαλ έλα 

δεύγνο ελσπίσλ αδακαληνθόιιεηνλ, έλα αξγπξό νξνιόη κε αιπζίδα αξγπξή, δύν 

δαρηπιίδηα αξγπξά θερξπζσκέλα θαη κηα θαξθίηζα. Ζ ζπλεδξίαζε αλεβιήζε γηα 

ηελ πξνζερή Παξαζθεπή, ώζηε λα παξαζηνύλ νη αλσηέξσ κάξηπξεο
138

. 

Μεηά απφ ηε δηάδεπμε ησλ δηαδίθσλ ε γπλαίθα δεηά απφ ηνλ άλδξα λα επηζηξαθεί ε 

πξνίθα πνπ πεξηειάκβαλε δηάθνξα ελδχκαηα θαη θνζκήκαηα. 
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Αλαζηαζία ζύδπγνο Σηκνιένληνο θαηά ηνπ πεζεξνύ ηεο 

Παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο νη δηάδηθνη  θαη ν ελαγόκελνο, από ηα ζπλσδά 

ησλ πξνεγνύκελσλ πξαθηηθώλ παξνπζίαζε ηελ πξνγακηαία δσξεά δνζείζα από 

ηελ ελάγνπζα ζηνλ πηό ηνπ θαη πξώην ζύδπγόο ηεο. Ο Σηκνιέσλ λπλ ζύδπγνο ηεο 

ελάγνπζαο ππνζρέζεθε όηη εγγπάηαη ζηνλ παηέξα θαη ζηνλ αδειθό ηεο λα πιεξώζεη 

θαηά ηνλ πξνζερή Αύγνπζην αθνύ πνπιήζεη ηα γελήκκαηα ζηνλ θ. Γεώξγην 

Σαξθίδε, 5 ιίξεο νζσκαληθέο ρξένο ζηνλ παηέξα ηεο ελάγνπζαο. Οη δε αδειθνί 

απηήο πιήξσζαλ ζηνλ ελαγόκελν 4 ιίξεο νζσκαληθέο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ρσξαθηνύ ηνπο. Σα δηάδηθα κέξε ζα παξνπζηαζηνύλ ηελ πξνζερή Παξαζθεπή πξνο 

ηελ ζύληαμηλ θαη ππνγξαθή ηνπ εμνθιεηηθνύ εγγξάθνπ
139

. 

 

Απφ ηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο, αθνξνχλ ηε ζχληαμε 

πξνηθνζπκθψλνπ, ελψ άιιεο αθνξνχζαλ ηελ επηζηξνθήο ηεο πξνίθαο ή ησλ δψξσλ 

ηνπ αξξαβψλα, εμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ηνπ αξξαβψλα ή ηνπ γάκνπ ή ιφγσ ζαλάηνπ 

ελφο εθ ησλ δχν. Αθφκε, εμεηάδνληαο ην θχιν ησλ ελαγφλησλ ζηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο ησλ πξνηθνζπκθψλσλ, πξνθχπηεη πσο νη γπλαίθεο ελάγνπζεο ππεξηεξνχλ 

ησλ αλδξψλ αξηζκεηηθά ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη ελάγνπζα κηα γπλαίθα 

ε ππφζεζε απηή αθνξά ζπλήζσο ηε δηεθδίθεζε ηεο πξνίθαο είηε απφ ηνλ ζχδπγν 

(ιφγσ δηαδπγίνπ), είηε απφ ηνλ παηέξα, ηελ κεηέξα ή θαη ηνπο άξξελεο αδειθνχο ηεο 

κέζα απφ κηα ηαπηφρξνλε δηεθδίθεζε ηνπ κεξηδίνπ πνπ ηεο αλάινγε απφ ηε παηξηθή 

ή κεηξηθή πεξηνπζία.   

Δπηπιένλ δηαθαίλεηαη πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πξνίθα πνπ είρε 

ζπκθσλεζεί δελ απνδφζεθε θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε ηε δηεθδίθεζε είηε απφ ηνλ 

γακπξφ ν νπνίνο ζπλήζσο απεπζχλεηαη ζηνλ πεζεξφ ή ζηελ πεζεξά. Αθφκε, 

ζπλαληψληαη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε θφξε δεηά ηε δίθαηε απφδνζε ηεο 

ζπκθσλεζείζαο πξνίθαο απφ ηελ κεηέξα ή ηνλ παηέξα ηεο, ζηνλ γακπξφ.  

Δπηπξφζζεηα, ε αλαθεξφκελε πξνίθα πνίθηιε, πηζαλφλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε νηθνγέλεηαο θαη ηα ζπλεζέζηεξα πνπ πεξηειάκβαλε ήηαλ: 

θινπξηά, γξφζηα θαη ιίξεο (ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο πνίθηιε), νηθία (νιφθιεξε ή θαηά 

ην ήκηζπ), δαρηπιίδηα (ρξπζά ή αδακάληηλα), ρσξάθηα (κε αλαθνξά ησλ 

ζηξεκκάησλ), ελδχκαηα, νηθηαθά ζθεχε, έμνδα αξξαβψλσλ ή γάκνπ (απαηηνχληαλ ε 

επηζηξνθή ηνπο ζηε πεξίπησζε δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα ή ηνπ γάκνπ αληίζηνηρα),θ.α.  

Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

ππνζέζεσλ κε αλαθνξά ζε πξνηθνζχκθσλα, πξνίθα ή κλήζηξα, δελ βαζίζηεθε ζε 
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θάπνηα λνκηθή ζπιινγή θαη ειάρηζηεο ππνζέζεηο αλαθέξνληαη ζηελ Δμάβηβιν ηνπ 

Αξκελφπνπινπ. 

Ε.1.2. Διακικεσ- Κλθρονομιά 

 

Πξνρσξψληαο ζηελ παξάζεζε θαη πεξηγξαθή ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε δηαζήθεο θαη θιεξνλνκηά, πξνέθπςαλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αθελφο 

ζηελ εθδίθαζε θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηαγξαθή ησλ ππνζέζεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά ησλ ππνζέζεσλ, αθνξνχζαλ ηα πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνληαλ σο δηάδηθνη, νη 

αηηίεο πνπ αλαθέξνληαλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο θιεξνλνκηάο. 

 

Γηάδηθνη: Τηνί θαη θιεξνλόκνη ηνπ Δκκαλνπήι Ησάλλνπ  

Πξνζθιεζέληεο νη θιεξνλόκνη ηνπ απνζαλώλ Δκκαλνπήι Ησάλλνπ, πηνί Θενθάλεο, 

Θσκάο, Ησάλλεο, Λεσλίδαο, Νηθόιανο θαη Αιέμαλδξνο νη ηξεηο από απηνύο 

παξνπζίαζαλ ζην ηακείν ηεο Γεκνγεξνληίαο θάθειν κε ηνλ αξηζκό 112 ν νπνίνο 

εκπεξηείρε ρξεσζηηθά έγγξαθα θαη απνδείμεηο απηώλ, ηνπ Θενθάλνπο απέλαληη 

ζηνλ αδειθό ηνπ Ησάλλε, ηα νπνία πξνέθπςαλ από έμνδα εγρείξηζεο ηνπ Θενθάλε 

πνπ επηβεβαηώλνληαη θαη από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό. Ο Θσκάο, ν Ησάλλεο θαη ν 

Λεσλίδαο παξέδσζαλ ηηο απνδείμεηο ζηνπο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο ηνπ παηέξα 

ηνπο, δεηώληαο απαιιαγή από ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί από ηελ πεξηνπζία θαη 

ππνρξέσζε ηνπ Θενθάλε θαη ηεο κεηέξαο ηνπο λα απνπιεξώζνπλ ην πνζό ησλ 

απνδείμεσλ. Δπεηδή ππήξρε έλα ήδε θαηαηεζεηκέλν ρξεσζηηθό νκόινγν αμίαο 138, 

66  νζσκαληθέο ιίξεο ην νπνίν κεηά από ηξηεηείο ηόθνπο αλήιζε ζηηο 163, 61 ιίξεο. 

Εεηήζεθε ινηπόλ πξώηα λα νινθιεξσζεί ε εμόθιεζε ησλ ρξεώλ απέλαληη ζην 

ηακείν ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ελ ζπλερεία λα δηεθδηθήζεη ην ελ ιόγσ πνζό από ηνλ 

αδεξθό  θαη ηελ κεηέξα ηνπ, ν ίδηνο παξαπνλέζεθε θαη δήηεζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

κειώλ ηεο Γεκνγεξνληίαο, έηζη ε απόθαζε ζα παξζεί ζε επόκελε ζπλεδξίαζε
140

. 

Ο απνζαλψλ άληξαο θιεξνδνηεί ηνπο πηνχο ηνπ πξψηα φκσο ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί 

πνζφ ρξεψλ ζηελ Γεκνγεξνληία. 

 

Μηραήι Κνπηνπκάδνο, μελνδόρνο 

ηηο 1 Απξηιίνπ 1885 , Γεπηέξαλ, σξαλ ηέηαξηελ πξνκεζεκβξία, πξνζήιζαλ ζηε 

Η.Μ. Αδξηαλνππόιεσο, ν Μηραήι Κνπηνπκάδνο εθ Μαζηηρνρσξίνπ ηεο λήζνπ Υίνπ, 

μελνδόρνο ζην επάγγεικα θαη άιινη επηά κάξηπξεο, δηόηη επηζπκεί λα ζπληάμεη ηε 

δηαζήθε ηνπ. Αθνύ βεβαησζήθακε πσο δηαζέηεη δηαλνεηηθή πγεία θαη 
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απνκαθξύλζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην πξνζήιζε ν δηαζέηεο γηα λα 

ζπληάμεη ηελ πεξηνπζία θαη ν Μηραήι Κνπηνπκάδνο είπε απηά απηνιεμεί: 

Ζ πεξηνπζία κνπ θηλεηή θαη αθίλεηε, παξαρσξείηαη κε νηθεία βνύιεζε ζηνπο πέληε 

πηνύο κνπ Φώηην, Κσλζηαληίλν, Αλέζηε, Ησάλλε, Υξήζην Κνπηνπκάδν θαη λα 

δηαλεκεζνύλ εμίζνπ ππό ηνπο εμήο όξνπο:  

Α) παξαρσξώ ζηε θόξε κνπ Διηζάβεη, ζύδπγνλ Γεσξγίνπ ηαπξηλνύδε, έλα 

ρσξάθη θείκελν ζηε ζέζε Πεγή πξνο γεληθήλ εμόθιεζε απηήο από νπνηαδήπνηε 

κειινληηθή αμίσζε από ηελ πεξηνπζία κνπ, 

Β) λα αλαιάβνπλ όια ηα ρξέε κνπ απέλαληη ζηνλ ζπγρσξηαλό κνπ πνπ κέλεη ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, θ. Γεώξγηνλ Λακπξηλνύδε. 

Όηαλ ξσηήζεθε εάλ ζέιεη λα αθήζεη θάηη ζηα επηά θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 

θαηαζηήκαηα ηεο παηξίδαο ηνπ ή ζηελ Δθθιεζία απάληεζε πσο δηνξίδεη θαη 

δηαηάδεη ηνπο πηνύο ηνπ λα δσξίζνπλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ ρσξηνύ πνπ βξίζθεηαη ζην 

όλνκα ηεο Παλαγίαο, 2 η. ιίξεο
141

. 

Ο άληξαο παξαρσξεί ζηνπο 5 γηνχο ηνπ φιε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία θαη 

ζηελ θφξε ηνπ παξαρσξεί έλα ρσξάθη. Ωο πξνυπφζεζε, νξίδεη λα αλαιάβνπλ ηα ρξέε 

ηνπ πξνο ζπγρσξηαλφ ηνπ.  

 

Γεώξγηνο Βεξγίδεο θαθεηδήο 

Αθνύ επηβεβαηώζεθε πσο ν  Γεώξγηνο Βεξγίδεο έρεη ζώαο ηαο θξέλαο, 

απνκαθξύλζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην θαη ζπλαίλεζαλ λα θπιάμνπλ 

κπζηηθά όζα ζα αθνύζνπλ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ. Δλώπησλ εκνύ θαη ησλ καξηύξσλ 

θαηαρσξώ απηά απηνιεμεί: 

Καζηζηώ θιεξνλόκνπο ηα ηξία ηέθλα κνπ ώζηε λα κνηξαζηνύλ εμίζνπ ηα εμήο: 

3 δαρηπιίδηα, έλα κπηξιάληη, θαη ξνδέηεο θαη ηελ κηζή νηθία κνπ θείκελε ζηελ 

ελνξία ηεο Παλαγίαο νξηδόκελσλ αθελόο κελ ππό ηεο νηθίαο ηεο ζπγαηξόο κνπ 

Μαξγηώξαο, εμ άιισλ ην θαθελείνλ κνπ εμ όπηζζελ ηεο απιήο ηεο νηθίαο ηνπ πηνύ 

κνπ Λεσλίδα θαη ππό ηνλ δξόκν Μπαξιόθ Μπαδάξ . Έλα δσκάηην θείκελν ελ ηεο 

Ρνπηδέκ Παζά Υαλί πιεζίνλ ζύξαο εηο ην θάησ πάησκα θαη έλα θαθελείν θαη έλα 

θαξκαθείν παξαθείκελα ηεο νδνύ Μπαξιόθ Παδάξ όπηζζελ ηεο νηθίαο ηνπ πηνύ 

κνπ Λεσλίδα θαη έλα εξγαζηήξην θείκελν εληόο ηεο αγνξάο Αιή Παζά θαη 4000 

γξόζηα θαη 2 η. ιίξεο ππέξ ηεο Μεηξνπόιεσο. Όηαλ εξσηήζεθε γηα ηα 

θηιαλζξσπηθά θαηαζηήκαηα ηεο πόιεσο, απάληεζε ππέξ ηεο Κεληξηθήο Δθνξίαο 

αθήλεη έλα κεξίδην νληά θείκελν εηο ην Ρνπκ Παζά Υαλί εηο ην θάησ πάησκα
142

. 
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Ο άληξαο θιεξνδνηεί ζηα 3 ηέθλα ηνπ αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία (θνζκήκαηα, 

νηθία, θαθελείν, εξγαζηήξην θαη ρξήκαηα). 

 

Διέλε Φάζζνπ 

Αθνύ επηβεβαηώζεθε πσο ε Διέλε Φάζζνπ, έρεη ζώαο ηαο θξέλαο, 

απνκαθξύζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην θαη ζπλαίλεζαλ λα θπιαμνπλ κπζηηθά 

όζα ζα αθνύζνπλ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ. Δλώπησλ εκνύ θαη ησλ καξηύξσλ 

θαηαρσξώ απηά απηνιεμεί: 

Όιε ε πεξηνπζία κνπ θηλεηή θαη αθίλεηε λα δηαλεκεζεί ζηα ηξία ηέθλα κνπ, ε 

νπνία απνηειείηαη από: 

Έλα βαθνπθηθό θηήκα, ην νπνίν νη λόκηκνη θιεξνλόκνη κνπ κπνξνύλ λα δηαλέκνπλ 

κεηαμύ ηνπο θαηά ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Έλα κπηξιάληη κνλόπεηξνλ, έλα άιιν δαρηπιίδη κε ελλέα κεγάιεο πέηξεο θαη έληεθα 

κηθξέο, 3000 γξόζηα κεηξεηά θαη 123 γξόζηα. Παξαρσξώ αθόκε ζηα ρέξηα ηεο 

ζπγαηέξαο κνπ Μαξίαο, 4000 γξόζηα γηα ηα έμνδα ηεο θεδείαο κνπ, θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπ Αγίνπ Αδξηαλνππόιεσο θπξίνπ Νεόθπηνπ, δπόκηζη ιίξεο θαη ζηνλ 

ηεξνθήξπθα Γεξκαλό κία νζσκαληθή ιίξα. 

Γηαθεξύηησ πσο εθηόο από όζα ζεκεηώζεθαλ ζην παξόλ έγγξαθν νπδεκία άιιε 

πεξηνπζία έρσ. 

(Τπνζεκ.: Ζ δηαζέηεο Διέλε Φάζζνπ, κε δπλάκελε λα ππνγξάςεη δηόηη έηξεκαλ ηα 

ρέξηα ηεο ππέγξαςε γη απηήλ ν Πξσηνζύγθεινο Πνιύθαξπνο ηλαίηεο , «απηή δε 

ζηαπξνπνηή»)
143

. 

Ζ γπλαίθα θιεξνδνηεί φιε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο (θνζκήκαηα, θηήκα, 

ρξήκαηα) ζηα 3 ηεο ηέθλα. 

 

Γηάδηθνη: Βηθησξία Γεσξγίνπ, Ησάλλεο Γεσξγίνπ θαη Αζαλάζηνο Γεσξγίνπ 

Σν παξόλ εμνθιεηηθό ζπληάζζεηαη ζήκεξα 20 Φεβξνπαξίνπ 1886, εκέξα Πέκπηε, 

παξνπζηάζηεθαλ ε Βηθησξία Γεσξγίνπ αδειθή ηεο ζαλνύζαο, ν Ησάλλεο Γεσξγίνπ 

αλεςηόο ηεο θαη ν Αζαλάζηνο Γεσξγίνπ αδεξθόο ηεο πξώηεο θαη ζείνο ηνπ 

δεύηεξνπ. Οη παξόληεο δήισζαλ πσο έρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ 

παηξηθή θαη κεηξηθή νηθία ε νπνία βξίζθεηαη ζην Καξαηδά Αρκέη καραιεζί θαη 

ζπλνξεύεη κε ηελ νηθία ηνπ Εαθεηξίνπ παπνπηζή θαη ηνλ θεληξηθό δξόκν. Ζ 

Βηθησξία Γεσξγίνπ θαη ν Ησάλλεο Γεσξγίνπ παξαρώξεζαλ ηα κεξίδηά ηνπο ζηνλ 
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Αζαλάζην Γεσξγίνπ θαη έιαβαλ 1100 γξόζηα ν θαζέλαο. Σν παξόλ εμνθιεηηθό 

έγγξαθν ππνγξάθηεθε από όια ηα κέξε 
144

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ ηεο γπλαίθαο 

γηα ηελ νηθία ηεο. 

 

Βιάζηνο  ηεθάλνπ 

ύληαμε δηαζήθεο έηνο 1887, ηνπ Βιαζίνπ ηεθάλνπ, θαηνίθνπ ηεο ζπλνηθίαο Αγ. 

Νηθνιάνπ νη Βαζίιεηνο Λαπξηώηεο επίηξνπνο θαη νηθνλόκνο ηνπ Λαπξησηηθνύ 

Μεηνρίνπ θαη ν Μ. Παπιίδεο, θαζεγεηήο νζσκαληθήο ζην Γπκλάζην ν νπνίνο 

εθπιεξώλεη ρξέε γξακκαηέα ηεο Γεκνγεξνληίαο, βξήθαλ ηνλ Βιάζην ηεθάλνπ λα 

έρεη ζώαο ηαο θξέλαο.  Όηαλ ηνλ ξώηεζαλ πνηνο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ηνπο θάιεζε 

ζηελ νηθία ηνπ, εθείλνο ελ νλόκαηη ηεο νκννπζίνπ θαη αδηαηξέηνπ Σξηάδνο θαη 

παξνπζία απάλησλ εκώλ δηέηαμε θαη θαηέζεζε ηα εμήο: 

Α. ην καγαδί θείκελν  ελ θειεζί, πίζσ από ηνλ θήπν ηνπ Διεπζεξάθε θαη κπξνζηά 

από ηνλ δεκόζην δξόκν , ην παξαρσξεί ζηα εθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα  ηεο 

Οξζόδνμεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ηεο Αδξηαλνππόιεσο. 

Β. έλα άιιν καγαδί παξαθείκελν ζην πξναλαθεξζέλ καγαδί, ην παξαρσξεί θαηά ην 

ήκηζπ ζηελ Διέλε Νεζηνξάθε θαη ην άιιν κηζό ζηελ Καηηληώ ηεθάλνπ. 

Γ. ηελ νηθία ηνπ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ηελ παξαρσξεί 

ζηελ Καηηληώ ηεθάλνπ
145

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο παξαρσξεί έλα καγαδί ζηα εθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα  

ηεο Οξζφδνμεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ηεο Αδξηαλνππφιεσο θαη ηελ ππφινηπε 

πεξηνπζία ηνπ ζε ζπγγελείο ηνπ. Ζ θιεξνλνκηά πεξηιακβάλεη ηελ νηθία ηνπ θαη έλα 

καγαδί. 

 

Βαζίιεηνο Μεηζάλαο θαηά Αλαζηαζία, Δπγελίαο θαη Αλαζηαζίαο Νηθνιάνπ. 

Σν παξόλ εμνθιεηηθό ζπληάζζεηαη ζήκεξα 11 Μαξηίνπ, εκέξα Σεηάξηε, 

παξνπζηάζηεθαλ  ε Καηίλα θαη Γεσξγία Υαηδεπέηξνπ αδειθέο ηεο ζαλνύζαο θαη ν 

Βαζίιεηνο Υαηδεπέηξνπ αδειθόο  ηεο ζαλνύζαο.  

Οη παξόληεο δήισζαλ πσο έρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ παηξηθή θαη 

κεηξηθή νηθία. Ζ Καηίλα θαη ε Γεσξγία Υαηδεπέηξνπ παξαρώξεζαλ ηα κεξίδηά 
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ηνπο ζηνλ Βαζίιεηνο Υαηδεπέηξνπ θαη έιαβαλ 1000 γξόζηα ε θαζεκία σο 

αληάιιαγκα. Σν παξόλ εμνθιεηηθό έγγξαθν ππνγξάθηεθε από όια ηα κέξε
146

 . 

ηελ αλσηέξσ ππφζεζε, έρνπκε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ γηα ηελ κεηξηθή 

πεξηνπζία. 

 

Καιιίαο Γεώξγηνο 

Με ην παξόλ έγγξαθν ε θηλεηή πεξηνπζία ηνπ ππνθαηλόκελνπ θαη θαζώο δελ 

ππάξρεη αθίλεηε πεξηνπζία ζην όλνκά ηνπ, όινη νη θιεξνλόκνη δηθαηνύληαη ηζόηηκν 

κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνζαλόληνο Καιιίαο Γεσξγίνπ, έσο εδώ θαίλεηαη ε 

πεξηνπζία θαη όια ηα ρξέε ηνπ καθαξίηε θαη 22 γξόζηα σο δσξεά ππεξ ηεο ρνιήο 

ηεο Κεληξηθήο Δθνξίαο Δθπαηδεύζεσο ηεο Αδξηαλνύπνιεο
147

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο θιεξνδνηεί ηζφπνζα, φιε ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ 

ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, θαζψο θαη έλα κέξνο απηήο ζηε ρνιή ηεο Κεληξηθήο 

Δθνξίαο Δθπαηδεχζεσο ηεο Αδξηαλνχπνιεο. 

 

Ησάλλεο Μπάιηαο έκπνξνο θαηά ηεο νθίαο ρήξαο ηνπ ζείνπ ηνπ Αιέθνπ 

Παδαξηδή θαη ησλ ζείσλ ηνπ Καηίλαο Γηακαληή θαη Δπγελίαο Καξά Μηραήι. 

Ηαλνπάξηνο ,1877 

Παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο ν ελάγσλ Η. Μπαιηάο θαη νη ελαγόκελεο νθία, 

Καηίλα θαη Δπγελία κε ηνλ εθπξόζσπό ηνπο Γεκήηξην Αζιαλίδε. Ο ελάγσλ 

δηεθδηθεί ηα θιεξνλνκηθά ηνπ δηθαηώκαηα από ηελ πεξηνπζία ηνπ απνζαλόληνο 

παηέξα ηνπ Γξεγνξίνπ 83 ζηξέκκαηα ακπέιηα θαη ηνπ ζείνπ ηνπ Αιέθνπ κηζό 

ιαραλόθεπν γηα ηνλ νπνίν ν ελάγσλ βξήθε έγγξαθν ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα 

παξαρσξνύζε ηνλ κηζό ιαραλόθεπν ν ζείνο ζηνλ παηέξα ηνπ. Ζ θ. νθία θαη ν 

Γεκήηξηνο Αζιαλίδεο απέθξνπζαλ ηελ αμίσζε ηνπ ελάγνληα ιέγνληαο πσο νύηε  ν 

καθαξίηεο παηέξαο ηνπ νύηε θαη ν αδεξθόο ηνπ Αιέθνο έρνπλ δηθαηώκαηα ζηα 

ακπέιηα θαη ζηνλ ιαραλόθεπν, δηόηη ηνλ ιαραλόθεπν είρε ηάμεη ζηελ Καηίλα θαη ηα 

ακπέιηα ήηαλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Αιέθνπ, όκσο πνπιήζεθαλ έλαληη ηνπ 

πνζνύ ησλ 16000 γξνζίσλ γηα λα απνπιεξσζνύλ ηα ρξέε ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ 

παηέξα ηνπ Γξεγνξίνπ.  Καηά ησλ Γαηώλ Νόκν νη αδεξθέο απνθιείνπλ ηνλ αληςηό 

από ηελ θιεξνλνκηά θαη ε αίηεζε ηνπ ελάγνληα απνξξίθζεθε
148

. 

Ο άληξαο ζηελ ππφζεζε απηή δηεθδηθεί απφ ηηο αδεξθέο ηνπ κεξίδην απφ ηελ 

πεξηνπζία ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηνπ ζείνπ ηνπ,  πνπ πεξηιακβάλνπλ ρσξάθηα. 
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Λακπξηλή Γεκεηξίνπ θαηά ηεο λύθεο ηεο Διέλεο Ναηδίλεο θαη ηνπ λπκθαδειθνύ 

ηεο Αζαλαζίνπ. 

Ζ Λακπξηλή απαηηεί ηελ ππνρξέσζε ησλ αληηδίθσλ λα απνδώζνπλ ην πνζό ηεο 

θιεξνλνκηάο ηνπ απνζαλόληνο πηνύ ηεο Πνιπδώε, αλαθέξεη πσο βξίζθεηαη ζε 

κεγάιε έλδεηα θαη πσο σο κεηέξα μόδεςε θαη ηνλ ηειεπηαίν νβνιό ηεο γηα ηε 

δηαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ καθαξίηε πηνύ ηεο, έηζη δηθαηνύηαη λα ιάβεη 

πνζό αλάινγν θαηά ην Νόκν από ηελ πεξηνπζία ηνπ. Πεξηόξηζε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

από 10 έσο 15 ιίξεο , ν ελαγόκελνο Αζαλάζηνο δελ ζέιεζε λα δώζεη νύηε νβνιόλ 

θαζώο ν απνζαλώλ εγθαηέιεηςε ην ηέθλν ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθία ζην 

Γηδπκόηεηρν, ζύκθσλα κε ηνλ ηίηιν ηδηνθηεζία πνπ παξνπζηάζηεθε ην πεξηερόκελν 

ηεο νηθίαο βξίζθεηαη εγγεγξακκέλν ζην όλνκα ηνπ Πνιπδώε , ζην πίζσ κέξνο όκσο 

αλαθέξεηαη ζε ζεκείσζε ηνπ απνζαλόληνο πσο ραξίδεη ηελ νηθία θαη ηα 

εμαξηήκαηά ηεο ζηνλ παηέξα θαη ηελ κεηέξα ηνπ. Δπεηδή ν ελαγόκελνο 

παξαπνλέζεθε θαη ε ζύδπγνο Διέλε δελ παξνπζηάζηεθε ε ππόζεζε αλαβιήζεθε γηα 

επόκελε ζπλεδξίαζε
149

. 

Ζ κεηέξα ηνπ απνζαλφληνο , απαηηεί λα παξαδνζεί ε πεξηνπζία ηνπ γηνχ ηεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα νηθία, απφ ηελ λχθε ηεο ζηελ ίδηα. 

Βαζηιηθή Φώηνγινπ θαηά ησλ αδεξθώλ ηεο Ησάλλε θαη Κσλζηαληίλνπ. 

Αθνύ παξνπζηάζηεθαλ όινη απηνπξνζώπσο, ε ελάγνπζα Βαζηιηθή απαίηεζε ηελ 

απόδνζε  ηνπ κεξηδίνπ πνπ ηεο αλαινγεί από ηελ παηξηθή πεξηνπζία, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη 20 ζηξεκκάησλ ρσξάθη. Οη ελαγόκελνη απάληεζαλ πσο εθπιήξσζαλ 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ αδεξθή ηνπο όηαλ ν Κσλζηαληίλνο αλέιαβε λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα ηελ παληξέςεη θαη λα ζπληεξήζεη ηελ ελ δσή αθόκε 

κεηέξα ηνπο, ηόηε έιαβε σο αληάιιαγκα ηα είθνζη ζηξέκκαηα ηεο παηξηθήο γεο. 

Γηα λα απνδείμεη όζα αλέθεξε παξνπζίαζε εμνθιεηηθό έγγξαθν , κε εκεξνκελία 19 

Οθησβξίνπ 1875, επηθπξσκέλν από ηνλ Μνπρηάξε θαη ηνπο πξνεζηνύο ηνπ ρσξηνύ. 

Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, επεηδή απνδείρζεθε πσο ν Κσλζηαληίλνο 

εμόθιεζε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, αθνύ απνθαηέζηεζε ηελ αδεξθή ηνπ θαη 

πεξηπνηήζεθε ηε κεηέξα ηνπ, ε αίηεζε ηεο ελάγνπζαο απνξξίθζεθε θαη δελ 

δηθαηνύηαη λα δεηήζεη κεξίδην από ηελ παηξηθή γε
150

. 

Ζ γπλαίθα απαηηεί απφ ηνπο αδεξθνχο ηεο, κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παηέξα ηεο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ρσξάθηα. 

Δπάγγεινο Ησάλλνπ θαηά ηεο πεζεξάο ηνπ Καηίλαο θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ 

Λακπξηλνύδαο 

Ο ελάγσλ δεηεί κεξίδην από ηελ παηξηθή πεξηνπζία ηεο ζπδύγνπ ηνπ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη 150 ιίξεο, 70 ζηξέκκαηα αγξνύ, κηζή νηθία θείκελε ζην βνζθνρώξη. 
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Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ζπκβηβαζκνύ ηεο πεζεξάο ηνπ 

Δπάγγεινπ Ησάλλνπ, ε πεζεξά δέρηεθε λα ιάβεη ην πνζό ησλ 150 ιηξώλ θαη λα 

παξαρσξήζεη ηα 70 ζηξέκκαηα αγξνύ θαη ηελ κηζή νηθία θείκελε ζην βνζθνρώξη 

ζηνλ πηό ηεο, θαζώο θαη λα κελ πξνβάιιεη θακία κειινληηθή αμίσζε γηα ηα 

πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία
151

. 

Ο άλδξαο δεηάεη απφ ηελ πεζεξά ηνπ, κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παηέξα ηεο γπλαίθαο 

ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ρσξάθηα. 

 

Σξύθσλ Βαζηιείνπ θαηά ηεο πεζεξάο ηνπ Βαζηιηθήο Γεκεηξίνπ 

Ο ελάγσλ δεηεί ην κεξίδην πνπ αλαινγνύζε ζηελ απνζαλνύζα ζύδπγό ηνπ Μαξία, 

από ηελ παηξηθή πεξηνπζία ε νπνία πεξηιακβάλεη 2000 γξόζηα κεηξεηά, 2 ρσξάθηα 

από 60 ζηξέκκαηα ην θαζέλα θαη κηα νηθία. 

Ζ Βαζηιηθή Γεκεηξίνπ δέρηεθε λα παξαρσξήζεη ζην γακπξό ηεο, ην κεξίδην ηεο 

παηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ αλαινγνύζε ζηελ απνζαλνύζα, αλέθεξε όκσο πσο ζηε 

Μαξία είρε δνζεί ην ήκηζπ ηεο ελ ιόγσ νηθίαο σο πξνίθα, ζπλεπώο ηα ππόινηπα ζα 

δνζνύλ ζηνπο δύν πηνύο ηεο Αληώλην θαη Βαζίιεην.  

Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, απνθαζίζηεθε ηα 2000 γξόζηα κεηξεηά, ηα 

2 ρσξάθηα από 60 ζηξέκκαηα ην θαζέλα θαη ην ππόινηπν ήκηζπ ηεο νηθίαο λα 

κνηξαζηνύλ εμίζνπ ζηε κεηέξα Βαζηιηθή Γεκεηξίνπ νπ θαη ζηνπο δύν πηνύο ηεο 

Αληώλην θαη Βαζίιεην, θαζώο ε ζπγαηέξα ηεο Μαξία είρε ιάβεη λσξίηεξα ην ήκηζπ 

ηεο νηθία σο πξνίθα θαη ζεσξήζεθε πσο δελ δηθαηνύηαη πεξαηηέξσ κεξίδην από 

ηελ παηξηθή πεξηνπζία. πλεπώο ε αίηεζε ηνπ ελάγνληα ζπδύγνπ ηεο Μαξίαο, 

Σξύθσλ Βαζηιείνπ, απνξξίθζεθε
152

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο δεηάεη απφ ηελ πεζεξά ηνπ, κεξίδην ηεο παηξηθήο 

πεξηνπζίαο ηεο απνζαλνχζαο ζπδχγνπ ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, ρσξάθηα 

θαη κηα νηθία. 

Αζαλάζηνο Απνζηόινπ θαηά ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ απνζαλόληνο Εαθεξίνπ, ηνπ πηνύ 

ηνπ ηαύξνπ θαη ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Καηίλαο, Υξπζώο θαη Δπζπκίαο. 

Ο ελάγσλ Αζαλάζηνο Απνζηόινπ, δεηά από ηνπο ελαγόκελνπο λα απνδώζνπλ ην 

κεξίδην ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ απνζαλόληνο παηέξα ηνπο ζηελ ζπγαηέξα ηνπ ίδηνπ 

θαη εγγνλή ηνπ απνζαλόληνο Εαθεηξίνπ, ηπιηαλή. Δπεηδή νη ελαγόκελνη 

αξλήζεθαλ λα παξνπζηαζηνύλ, ν ελάγσλ είλαη ειεύζεξνο λα δηεθδηθήζεη ην κεξίδην 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ αλαινγεί ζηελ ηπιηαλή Αζαλαζίνπ, κεηά ην ζάλαην ηνπ 

παππνύ ηεο
153

. 
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ηελ παξνχζα ππφζεζε,  ν άληξαο δηεθδηθεί απφ ηα αδέξθηα ηνπ, ηελ θιεξνλνκηά γηα 

ηελ θφξε ηνπ. 

 

Μαξηγώ ρήξα Κσζηή Καπλά 

Ζ πξνζθάησο απνβηώζαζα Μαξηγώ ρήξα Κσζηή Καπλά, κέζα από ηελ επίζεκε 

δηαζήθε ηεο, παξαρώξεζε ππεξ ηεο εθπαηδεύζεσο 15 νζσκαληθέο ιίξεο, ππεξ ηεο 

Φηιόπησρνπ Αδειθόηεηνο 10 ιίξεο, ππεξ ηνπ πζζηηίνπ 5 ιίξεο θαη ππεξ ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο Γεκνγεξνληίαο 5 ιίξεο. πλνιηθά, ζα πξέπεη λα παξαρσξεζνύλ από 

ηελ πεξηνπζία ηεο Μαξηγώο ηξηάληα πέληε νζσκαληθέο ιίξεο ηηο νπνίεο 

ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ν πηόο ηεο Βαζίιεηνο, ν νπνίνο όκσο αξλείηαη λα ηηο 

θαηαβάιιεη. Γηα ηνλ ιόγν απηό αλαηέζεθε από ηελ Γεκνγεξνληία, ζηνλ 

Υξπζόζηνκν Παληαδίδε λα πείζεη ηνλ πηό λα εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία επηζπκία ηεο 

κεηέξαο ηνπ δηαθνξεηηθά ζα αλαιάβεη ηελ ππόζεζε ν εθηειεζηηθό ηκήκα ηεο 

Γεκνγεξνληίαο
154

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε απνβηψζαζα γπλαίθα παξαρσξεί κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζε 

ηδξχκαηα, πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, ηα νπνία αξλείηαη λα παξαδψζεη ν γηφο ηεο. 

 

Ησάλλεο, Θενθάλεο, Θσκάο, Ησάλλεο, Λεσλίδαο, Νηθόιανο θαη Αιέμαλδξνο 

Ησάλλνπ 

Παξνπζηάζηεθαλ νη πηνί θαη θιεξνλόκνη ηνπ Δκκαλνπήι Ησάλλνπ, Θενθάλεο, 

Θσκάο, Ησάλλεο, Λεσλίδαο, Νηθόιανο θαη Αιέμαλδξνο θαη δήηεζαλ ηνλ 

δηαθαλνληζκό θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ρξένπο ηνπ παηέξα ηνπο Θενθάλε 

Ησάλλνπ πνζνύ αμίαο 117,53 ιηξώλ θαζώο θαη ησλ ηόθσλ ηξηώλ εηώλ
155

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, νη πηνί ηνπ απνζαλφληνο, δεηνχλ ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

ρξένπο ηνπ παηέξα ηνπο. 

νθία Αιέθνπ θαη Γεκήηξεο Αζιαλίδεο 

Ζ νθία Αιέθνπ εθ ηεο ελνξίαο Αγ. Νηθνιάνπ, κε επίζεκε δηαζήθε κε εκεξνκελία 

10 Απξηιίνπ 1901, «θαηαρσξεκέλεο ελ ησ Κώδηθα ηεο Η. Μεηξνπόιεσο ππ. Αξ. 

153», δηέζεζε νιόθιεξε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ζηνλ πηό ηεο 

Γεκήηξην Αζιαλίδε, ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηεο νηθίαο 

ηεο.
156

. 

Ζ γπλαίθα ζηελ παξνχζα ππφζεζε, παξαρσξεί ηελ πεξηνπζία ηεο, θηλεηή θαη αθίλεηε 

ζηνλ πηφ ηεο. 
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Παζράιεο Νηθνιάνπ θαηά Αξηζηνηέιε Υξήζηνπ 

Καηαγξαθή πεξηνπζίαο θαη πιεξσκή ηνπ ρξένπο απέλαληη ζηελ απνβηώζαζα 

Διέλεο Γεκεηξίνπ, ην νπνίν ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη ζηνλ πηό ηεο Παζράιε. 

Ο Αξηζηνηέιεο Υξήζηνπ ηζρπξίζηεθε πσο εμόθιεζε ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζηελ 

Διέλε Γεκεηξίνπ θαη παξνπζίαζε έγγξαθν ελώ ν Παζράιεο Νηθνιάνπ επέκεηλε 

πσο εηζήιζε εηο ηελ νηθία ηεο κεηέξαο ηνπ θαη πήξε θαη άιια πξάγκαηα, ελώ 

δήηεζε λα πιεξώζνπλ ηα έμνδα ηεο θεδείαο εμ εκηζείαο. Ζ ππόζεζε αλαβιήζεθε 

ώζηε λα εμαθξηβσζεί πνηα πξάγκαηα ιείπνπλ από ηελ νηθία ηεο Διέλεο 

Γεκεηξίνπ
157

. 

ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, ν γηνο  δεηάεη θαηαγξαθή ηεο πεξηνχζηαο ηεο κεηέξαο ηνπ 

θαη απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο πνπ είρε ν άληξαο ζηελ κεηέξα ηνπ. 

 

Ησάλλεο Ραπηάθεο 

Ο απνζαλώλ Ησάλλεο Ραπηάθεο παξαρσξεί κέζα από ην επίζεκν έγγξαθν ηεο 

δηαζήθεο ηνπ, ην ήκηζπ ηεο νηθίαο ηνπ Κπξηαθή Υαηδειία, σο απνδεκίσζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε εξγαδόκελε ζηε νηθία ηνπ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε
158

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο παξαρσξεί ηελ κηζή νηθία ηνπ ζηελ γπλαίθα πνπ 

εξγαδφηαλ ζηελ νηθία ηνπ ηα ηειεπηαία έηε. 

Φσηεηλή Γεσξγίνπ θαη ηέθαλνο Αλησλίνπ 

Ζ Φσηεηλή Γεσξγίνπ κε ηελ ππ. Αξ. 228 αίηεζή ηεο, αηηείηαη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

θιεξνλόκσλ ηνπ απνζαλόληα Γηαλλάθνπ Σανπζηάλε, ν νπνίνο πξηλ απνβηώζεη ηεο 

ππνζρέζεθε πσο ζα ηεο παξαρσξνύζε ην ήκηζπ ηεο κεγάιεο νηθίαο σο 

απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε επί πνιιά έηε (6), εξγαδόκελε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε νηθία ηνπ απνζαλόληα. Ο ηέθαλνο Αλησλίνπ, γακπξόο ηνπ 

απνζαλόληα θαη ζύδπγνο ηεο θιεξνλόκνπ ηε πεξηνπζίαο ηνπ Γηαλλάθνπ Σανπζηάλε, 

ππνζρέζεθε πσο δελ ζα αδηθήζεη ηελ Φσηεηλή Γεσξγίνπ θαη ζα παξαρσξήζεη ζε 

απηή όζα ηεο ππνζρέζεθε ν καθαξίηεο πεζεξόο ηνπ
159

. 

Ζ εξγαδφκελε γπλαίθα δεηάεη κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ άληξα, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξείρε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ νηθία ηνπ, απφ ηνλ γακπξφ ηνπ,  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην ήκηζπ ηεο νηθίαο. 
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Αλαζηαζία Γθέληδνπ θαηά ηνπ αδειθνύ ηεο Μηραήι Γθέληδνπ 

Ζ Αλαζηαζία Γθέληδνπ δήισζε πσο ελώ είλαη ηδηνθηήηξηα ησλ ¾ ηεο νηθίαο ππ. 

Αξηζκόλ 34  βαθνπθηθήο θύζεσο, ηεο αλήθνπλ κνλάρα νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηεο 

κηζήο νηθίαο θαη ε ππόινηπε κηζή είλαη εγγεγξακκέλε ζην όλνκα ηνπ αδεξθνύ ηεο 

Μηραήι. Αθνύ παξνπζίαζε ην επίζεκν έγγξαθν ηεο δηαζήθεο ε Αλαζηαζία δήηεζε 

λα ηεο παξαρσξεζεί κε επίζεκν έγγξαθν ν ηίηινο ησλ ¾ ηεο νηθίαο. Ο αδεξθόο 

ηεο Μηραήι ηζρπξίζηεθε πσο ε αδεξθή ηνπ δηακέλεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηελ 

νηθία νιόθιεξε, ζπκθώλεζε λα θξαηήζεη ην ¼ ηεο νηθίαο όκσο δήηεζε λα ηνπ 

παξαρσξεζεί κεηά ην ζάλαηό ηεο νιόθιεξε ε νηθία.  Απνθαζίζηεθε ινηπόλ ε 

ζύληαμε επίζεκνπ εγγξάθνπ πνπ ζα πξνβιέπεη ηα παξαπάλσ ξεζέληα
160

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε γπλαίθα δηεθδηθεί κέξνο ηεο νηθίαο απφ ηνλ αδεξθφ ηεο. 

Θενθάλεο Δκκαλνπήι 

ύληαμε δηαζήθεο ηνπ Θενθάλε Δκκαλνπήι, αθνύ δηα πηζηώζεθε πσο έρεη ζώαο 

ηα θξέλαο, ηνλ ξώηεζαλ πνηνο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ηνπο θάιεζε ζηελ νηθία ηνπ, 

εθείλνο ελ νλόκαηη ηεο νκννπζίνπ θαη αδηαηξέηνπ Σξηάδνο θαη παξνπζία απάλησλ 

εκώλ δηέηαμε θαη θαηέζεζε ηα εμήο: 

Α. κηα απνζήθε θείκελε ζην δεκόζην δξόκν , ηελ παξαρσξεί ζηα εθπαηδεπηηθά 

θαηαζηήκαηα ηεο  Οξζόδνμεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ηεο Αδξηαλνππόιεσο. 

Β. έλα καγαδί παξαθείκελν ζηε πξναλαθεξζείζα απνζήθε , ην παξαρσξεί θαηά ην 

ήκηζπ ζηε ζύδπγό ηνπ Μαξία θαη ην άιιν κηζό ζηε ζπγαηέξα ηνπ Αηθαηεξίλε. 

Γ. ηελ νηθία ηνπ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία Καξά Αγάηο ηελ παξαρσξεί ζηε 

ζύδπγό ηνπ Μαξία
161

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε,  ν άληξαο παξαρσξεί ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηε ζχδπγφ ηνπ, 

ζηελ θφξε ηνπ θαη ζηα εθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Οξζφδνμεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο ηεο Αδξηαλνππφιεσο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα απνζήθε, έλα καγαδί θαη 

κηα  νηθία. 

 

Αλαζηαζίαο σηεξίνπ θαηά αδειθώλ ηεο Αιεμάλδξνπ θαη Γεσξγίνπ Μαξγαξηηίδε 

Αθνύ παξνπζηάζηεθαλ όινη απηνπξνζώπσο, ε ελάγνπζα Αλαζηαζίαο σηεξίνπ 

απαίηεζε ηελ απόδνζε  ηνπ κεξηδίνπ πνπ ηεο αλαινγεί από ηελ παηξηθή πεξηνπζία, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη 20 ζηξεκκάησλ ρσξάθη. Οη ελαγόκελνη απάληεζαλ πσο 

εθπιήξσζαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ αδεξθή ηνπο όηαλ αλέιαβαλ λα 
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ηελ απνθαηαζηήζνπλ ην 1882,νπόηε θαη έιαβε σο αληάιιαγκα ηξηάληα ζηξέκκαηα  

παηξηθήο γεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, επεηδή απνδείρζεθε πσο νη 

αδειθνί ηεο Αλαζηαζίαο εμόθιεζαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληί ηεο, αθνύ 

απνθαηέζηεζαλ ηελ αδεξθή ηνπο, ε αίηεζε ηεο ελάγνπζαο απνξξίθζεθε θαη ε ίδηα 

δελ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη κεξίδην από ηελ παηξηθή γε
162

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε γπλαίθα δεηάεη απφ ηα αδέξθηα ηεο, κέξνο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ παηέξα ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηξέκκαηα ρσξαθηψλ. 

 

Παύινο Παλαγηώηνπ θαηά Αηθαηεξίλεο Θενδώξνπ 

Ο ελάγσλ Παύινο Παλαγηώηνπ δεηεί από ηε λύθε ηνπ ελνίθην αμίαο 2240 γξνζίσλ 

κεηά από ηε δηάδεπμή ηεο κε ηνλ γην ηνπ. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο 

ην αίηεκα ηνπ ελάγνληα απνξξίθζεθε
163

. 

Ο άληξαο δεηάεη απφ ηε λχθε ηνπ ρξήκαηα έλαληη ελνηθίνπ κεηά απφ ηε δηάδεπμή ηεο 

απφ ηνλ γην ηνπ. 

Νηθνιαΐδεο Ησάλλεο 

Με ην παξόλ έγγξαθν ε θηλεηή πεξηνπζία ηνπ ππνθαηλόκελνπ θαη θαζώο δελ 

ππάξρεη αθίλεηε πεξηνπζία ζην όλνκά ηνπ, όινη νη θιεξνλόκνη δηθαηνύληαη ηζόηηκν 

κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνζαλόληνο Νηθνιαΐδεο Ησάλλνπ θαη παξνπζηάζηεθε 

έγγξαθν ζην νπνίν θαίλεηαη πσο  παξαρσξνύληαη επηπιένλ 300 γξόζηα σο δσξεά 

ππεξ ηεο ρνιήο ηεο Κεληξηθήο Δθνξίαο Δθπαηδεύζεσο ηεο Αδξηαλνύπνιεο
164

. 

Ο άληξαο παξαρσξεί ηελ θηλεηή ηνπ πεξηνπζία ηζφηηκα ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ θαη  

ζηελ ρνιή ηεο Κεληξηθή Δθνξίαο Δθπαηδεχζεσο ηεο Αδξηαλνχπνιεο.  

 

Απόζηνινο Αζαλαζίνπ θαηά θιεξνλόκσλ ηαύξνπ, Καηίλαο, Υξπζήο, Δπζπκίαο. 

Πξνζθιεζέληεο νη θιεξνλόκνη ηνπ απνζαλώλ Εαθεηξίνπ Αζαλαζίνπ , πηόο ηαύξνο 

θαη ζπγαηέξεο Καηίλα, Υξπζή θαη Δπζπκία, παξνπζίαζαλ ζην ηακείν ηεο 

Γεκνγεξνληίαο θάθειν ν νπνίνο εκπεξηείρε ρξεσζηηθά έγγξαθα θαη απνδείμεηο ηα 

νπνία πξνέθπςαλ από έμνδα εγρείξηζεο ηνπ παηέξα ηνπο θαη επηβεβαηώλνληαη θαη 

από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό. Αθνύ ν Αληώληνο Αζαλαζίνπ, παξέδσζε ηηο απνδείμεηο 

ζηνπο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο ηνπ παηέξα ηνπο, δήηεζε ηελ απαιιαγή ησλ 

αδεξθώλ ηνπ από ηε παηξηθή πεξηνπζία θαζώο ν ίδηνο είρε πξνρσξήζεη ζε ίζεο 

αμίαο έμνδα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ παηξόο ηνπο. Σα αδέξθηα ηνπ αξλήζεθαλ λα 
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παξαρσξήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο από ηε παηξηθή πεξηνπζία, έηζη ε απόθαζε ζα 

παξζεί ζε επόκελε ζπλεδξίαζε
165

. 

Ο γηφο ηνπ απνζαλφληνο,  δεηάεη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ,νη νπνίνη είλαη ηα ππφινηπα 

αδέξθηα ηνπ, λα ηνπ παξαρσξεζεί εμνινθιήξνπ ε θιεξνλνκηά, δηφηη αλέιαβε ηα 

έμνδα λνζειείαο ηνπ παηέξα ηνπο.  

 

Δπάγγεινο Νηθνιάνπ θαηά κεηξηάο Μαξηγώο Γεκεηξίνπ 

Ο ελάγσλ απαηηεί κεξίδην από ηελ παηξηθή ηνπ πεξηνπζία κεηά από ηνλ ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ, θαζώο ν παηέξαο έγγξαςε ζην όλνκά ηνπ θαη ζηα νλόκαηα ησλ 

ππόινηπσλ θιεξνλόκσλ 2 ρσξάθηα 70 ζηξεκκάησλ, 5 ζηξέκκαηα ρσξάθη ζην 

Σνθάι Σζαίξ, 7 ζηξέκκαηα ακπειηώλ, 10 ζηξέκκαηα κπαρηζέδεο, 5 ζηξέκκαηα 

ρσξάθηα ζην Παζά Σζαγθίξ θαη αγειάδεο θαη βόδηα ηα νπνία ε κεηξηά πνύιεζε 

θαη έιαβε ηα ρξήκαηα 
166

. 

Ο γηφο απαηηεί ηελ παηξηθή θιεξνλνκηά πνπ ηνπ αλαινγεί απφ ηελ κεηξηά ηνπ. 

Νηθόιανο Πέηθνπ θαηά γπλαηθαδειθνύ Βαζηιείνπ Ησάλλνπ 

Με ην παξόλ ν Νηθόιανο Πέηθνπ δεηά από ηνλ γπλαηθαδειθό ηνπ Βαζίιεην 

Ησάλλνπ, πιεξσκή 1340 γξνζίσλ, πξνεξρόκελα από δηάθνξεο θιεξνλνκηθέο 

απαηηήζεηο.
167

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ν γακπξφο δεηά απφ ηνλ αδειθφ ηεο γπλαίθαο ηνπ λα 

εμνθιήζεη ηηο φπνηεο θιεξνλνκηθέο νθεηιέο έρεη απέλαληί ηνπ. 

Αλδξέαο Μαθξίδεο 

Αθνύ επηβεβαηώζεθε πσο ν Αλδξέαο Μαθξίδεο έρεη ζώαο ηαο θξέλαο, 

απνκαθξύλζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην θαη ζπλαίλεζαλ λα θπιαμνπλ 

κπζηηθά όζα ζα αθνύζνπλ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ. Δλώπησλ εκνύ θαη ησλ καξηύξσλ 

θαηαρσξώ απηά απηνιεμεί: Καζηζηώ θιεξνλόκνπο ηα δύν ηέθλα κνπ, ώζηε λα 

κνηξαζηνύλ εμίζνπ ηα εμήο: 1 δαρηπιίδη κε κπηξιάληη, θαη ηελ κηζή νηθία κνπ. 

Δπηπιένλ παξαρσξώ έλα δσκάηην εηο ην θάησ πάησκα θείκελν εληόο ηεο αγνξάο 

Αιή Παζά ππέξ ηεο Μεηξνπόιεσο. Όηαλ εξσηήζεθε γηα ηα θηιαλζξσπηθά 

θαηαζηήκαηα ηεο πόιεσο, απάληεζε ππέξ ηεο Κεληξηθήο Δθνξίαο αθήλεη 2000 

γξόζηα
168

. 

Ο άληξαο θιεξνδνηεί ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα δχν ηνπ ηέθλα θαη παξαρσξεί έλα πνζφ 

ππέξ ηεο Κεληξηθήο Δθνξίαο. Ζ θιεξνλνκηά πεξηειάκβαλε θνζκήκαηα, ρξήκαηα θαη 

κέξνο νηθίαο. 
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Βαζηιηθή Υξήζηνπ θαηά πηνύ ηνπ αδειθνύ ηεο Γεκεηξίνπ Κσζηή 

Ζ ελάγνπζα Βαζηιηθή Υξήζηνπ απαηηεί ηελ απόδνζε κεξηδίνπ από ηα θηήκαηα ηνπ 

απνβηώζαληνο παηξόο ηεο εθ ηνπ αδεξθνύ ηεο Γεκεηξίνπ Κσζηή
 
, ν νπνίνο ηα 

θαηαθξαηεί παξαλόκσο
169

. 

Ζ γπλαίθα απαηηεί ηελ δίθαηε απφδνζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ ηεο 

αλαινγεί απφ ηνλ αδεξθφ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θηήκαηα. 

Υήξα Γεκεηξίνπ Βεξεηδίνγινπ θαη Θεόδσξνο Βεξεηδίνγινπ  

Πξνζειζνύζα ε ρήξα ηνπ Γεκεηξίνπ Βεξεηδίνγινπ καδί κε ηνλ Θεόδσξν 

Βεξεηδίνγινπ, αδεξθνύ ηνπ απνζαλόληνο αλδξόο ηεο, δήηεζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

ηξία θηήκαηα πνπ βξίζθνληαη θείκελα ζην Υαηηηδέ, αλά κηα δηεηία. Ζ πξόηαζε 

εγθξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ν Θεόδσξνο Βεξεηδίνγινπ λα δίλεη ζηε ρήξα ηνπ 

αδεξθνύ ηνπ, 2η.ι. γηα κηα ηξηεηία γηα ηελ θξνληίδα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηεο
170

. 

Ζ γπλαίθα καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ άλδξα ηεο, δεηνχλ ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ησλ 

θηεκάησλ ηνπ απνζαλφληα ζπδχγνπ ηεο. 

Αζελά Βεξγίδνπ 

Αθνύ επηβεβαηώζεθε πσο ε Αζελά Βεξγίδνπ, έρεη ζώαο ηαο θξέλαο, 

απνκαθξύλζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην θαη ζπλαίλεζαλ λα θπιαμνπλ 

κπζηηθά όζα ζα αθνύζνπλ κέρξη ηνλ ζάλαην ηεο. Καηαρσξήζεθαλ απηνιεμεί ηα 

εμήο: Όιε ε πεξηνπζία κνπ θηλεηή θαη αθίλεηε λα δηαλεκεζεί ζηνλ πηό κνπ. Έλα 

βαθνπθηθό θηήκα θαη 4560 γξόζηα κεηξεηά. Παξαρσξώ αθόκε 1200 γξόζηα γηα ηα 

έμνδα ηεο θεδείαο κνπ. Γηαθεξύηησ πσο εθηόο από όζα ζεκεηώζεθαλ ζην παξόλ 

έγγξαθν νπδεκία άιιε πεξηνπζία έρσ
171

. 

Ζ γπλαίθα παξαρσξεί ζηνλ γηφ ηεο, ηελ πεξηνπζία ηεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

ρξήκαηα θαη έλα θηήκα, φπσο επίζεο παξαρσξεί ρξήκαηα γηα ηελ ηέιεζε ηεο θεδείαο 

ηεο. 

Μαξία Γεκεηξίνπ θαηά Δπαγγέινπ Νηθνιάνπ 

Ζ ελάγνπζα Μαξία Γεκεηξίνπ δεηά από ηνλ ελαγόκελν πηό ηνπ απνζαλόληνο 

ζπδύγνπ ηεο Δπάγγειν Νηθνιάνπ λα ηεο απνδώζεη ην πνζό ησλ 360 γξνζίσλ σο 

εμόθιεζε ησλ θιεξνλνκηθώλ δηθαησκάησλ ηεο, θαζώο ε ίδηα δελ δέρεηαη ην πνζό 

ησλ 200 γξνζίσλ πνπ ηεο είρε πξνηαζεί ζε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε
172

. 

Ζ γπλαίθα δεηά απφ ηνλ γην ηνπ απνζαλφληνο ζπδχγνπ ηεο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ σο 

εμφθιεζε ησλ θιεξνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ηεο, ιακβάλνληαο ην νπνίν, ε ίδηα δελ ζα 

έρεη κειινληηθέο δηεθδηθήζεηο απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 
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 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.64 , 05/12/1886. 
171 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.14, ζζ 54-57 , 24/03/1903. 
172 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζζ 84,86 , 07/12/1890. 



 80 

Μαξγηώξα Κσλζηαληίλνπ θαηά πεζεξάο Βηθησξίαο Γεσξγίνπ 

Ζ ελάγνπζα δεηεί κεξίδην από ηελ παηξηθή πεξηνπζία ηνπ απνζαλόληνο ζπδύγνπ 

ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 150 ιίξεο, 70 ζηξέκκαηα αγξνύ θαη  κηζή νηθία. Μεηά 

από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ε πεζεξά δέρηεθε λα δώζεη ην πνζό ησλ 150 

ιηξώλ κε ηελ απαίηεζε ε λύθε ηνπ απνζαλόληνο πηνύ ηεο λα κελ πξνβάιιεη θακία 

κειινληηθή αμίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία
173

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη απφ ηελ πεζεξά, κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παηέξα ηνπ απνζαλφληνο 

ζπδχγνπ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, ρσξάθηα θαη κηζή νηθία. 

Δκκαλνπήι Ησάλλνπ 

Ο ελάγσλ Δκκαλνπήι Ησάλλνπ δεηεί ην κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί από ηελ παηξηθή 

πεξηνπζία ε νπνία πεξηιακβάλεη 150 ιίξεο, 40 ζηξέκκαηα αγξνύ θαη κηζή νηθία. 

Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ζπκβηβαζκνύ ηεο κεηέξαο ηνπ 

Δκκαλνπήι Ησάλλνπ, ε κεηέξα δέρηεθε λα ιάβεη ην πνζό ησλ 150 ιηξώλ θαη λα 

παξαρσξήζεη ηα 40 ζηξέκκαηα αγξνύ θαη ηελ κηζή νηθία ζηνλ πηό ηεο, θαζώο θαη 

λα κελ πξνβάιιεη θακία κειινληηθή αμίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία
174

. 

Ο άληξαο δεηάεη απφ ηελ κεηέξα ηνπ, έλα κέξνο ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, ρσξάθηα θαη κίζε νηθία. 

Υξπζή σηεξίνπ θαηά αλδξαδειθώλ Απνζηόινπ, Διέλεο θαη Αλίηζαο 

Ζ ελάγνπζα Υξπζή σηεξίνπ δεηεί κεξίδην από ηελ παηξηθή πεξηνπζία ηνπ 

απνζαλόληνο ζπδύγνπ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 90 ιίξεο θαη 100 ζηξέκκαηα 

αγξνύ. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, νη ελαγόκελνη απνδέρηεθαλ λα 

απνδώζνπλ ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 90 ιηξώλ κε ηνλ όξν ε λύθε ηνπο λα κελ 

πξνβάιιεη θακία κειινληηθή αμίσζε γηα ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία
175

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη απφ ηα αδέιθηα ηνπ απνζαλφληνο ζπδχγνπ ηεο, έλα κέξνο ηεο 

παηξηθήο πεξηνπζίαο ηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ρσξάθηα. 

Βηθηώξηα Νηθνιάνπ θαηά αδειθήο ηεο Αλαζηαζίαο Ναικπαληνύδαο 

Ζ ελάγνπζα Βηθηώξηα Νηθνιάνπ δεηεί κεξίδην από ηελ παηξηθή ηεο πεξηνπζία ε 

νπνία πεξηιακβάλεη 1000 γξόζηα, 60 ζηξέκκαηα αγξνύ θαη ην ήκηζπ ηεο παηξηθήο 

νηθίαο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, ηα δηάδηθα κέξε απνδέρηεθαλ λα 

κνηξαζηνύλ θαηά ην ήκηζπ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία
176

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη απφ ηελ αδειθή ηεο, έλα κέξνο ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο ηνπο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, κηζή νηθία θαη ρσξάθηα. 
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 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.98 , 29/01/1891. 
174 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.6 , 21/01/1905. 
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Γεώξγηνο Θενδώξνπ θαηά Κσλζηαληίλνπ αδειθνύ ηνπ 

 Σα δηάδηθα κέξε δήισζαλ πσο έρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά, ζρεηηθά κε ηελ 

παηξηθή πεξηνπζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα αγξνθήπηνλ. πγθεθξηκέλα ν ελάγσλ 

Γεώξγηνο Θενδώξνπ ππνζηήξημε πσο ν αδειθόο ηνπ πξνζπάζεζε λα παξαβηάζεη ην 

αγξνθήπηνλ πνπ ηνπ είρε θιεξνδνηεζεί θαη ηνλ είδε ε λύθε ηνπ ε νπνία βξηζθόηαλ 

εθεί
177

 . 

ηελ ππφζεζε απηή, ηα αδέξθηα δηεθδηθνχλ κέξνο ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο ε νπνία 

αθνξά έλα αγξνθήπην. 

Υξπζή Ακεξνύ θαηά Γεκεηξίνπ Παπαδόπνπινπ αδειθνύ ηεο 

Ζ ελάγνπζα Υξπζή Ακεξνύ ηζρπξίδεηαη πσο ν αδειθόο ηεο θαηαθξαηεί θνζκήκαηα 

από ηελ παηξηθή ηνπο πεξηνπζία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 1 δαρηπιίδη ξνδέηα 

αμίαο 10 ιηξώλ, 1 ρξπζό βξαρηόιη αμίαο 5 ιηξώλ, 1 δηακαληέλην κνλόπεηξν αμίαο 15 

ιηξώλ θαη 1 δεύγνο ελσπίσλ αμίαο 10 ιηξώλ. Δθείλνο απνθξίζεθε πσο θαηαθξαηεί 

ηα θνζκήκαηα σο θάιπςε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ απνζαλόληνο γακπξνύ ηνπ, 

αμίαο 4000 γξνζίσλ. Ζ ελάγνπζα επέκεηλε ζηελ απόδνζε ησλ θνζκεκάησλ γηα ηελ 

θάιπςε ηεο θξνληίδαο ησλ ηέθλσλ ηεο
178

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε γπλαίθα δεηά ηελ απφδνζε ησλ θνζκεκάησλ πνπ 

θαηαθξαηεί ν αδεξθφο ηεο ψζηε λα θαιχςεη ηα έμνδα ηεο θξνληίδαο ησλ ηέθλσλ ηεο. 

 

Ησάλλεο Υαηδεεκκαλνπήι θαηά ηεο πεζεξάο ηνπ Φσηεηλήο Αξηζηνηέινπο 

Ο ελάγσλ δεηεί ην κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηε ζύδπγό ηνπ Θενθαλία, από ηελ 

παηξηθή πεξηνπζία ε νπνία πεξηιακβάλεη  1000 γξόζηα κεηξεηά, 2 ρσξάθηα από 20 

ζηξέκκαηα ην θαζέλα θαη κηα νηθία. 

Ζ Φσηεηλή Αξηζηνηέινπο δέρηεθε λα παξαρσξήζεη ζηε ζπγαηέξα ηεο ην κεξίδην 

ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ ηεο αλαινγεί, αλέθεξε όκσο πσο ζηε Θενθαλία είρε 

δνζεί ην ήκηζπ ηεο ελ ιόγσ νηθίαο σο πξνίθα, ζπλεπώο ηα ππόινηπα ζα δνζνύλ 

ζηνπο δύν πηνύο ηεο Μηραήι θαη Γηνλύζην.  

Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, απνθαζίζηεθε ηα 1000 γξόζηα κεηξεηά, ηα 

2 ρσξάθηα από 20 ζηξέκκαηα ην θαζέλα θαη ην ππόινηπν ήκηζπ ηεο νηθίαο λα 

κνηξαζηνύλ εμίζνπ ζηε κεηέξα θαη ζηνπο δύν πηνύο ηεο Αληώλην θαη Βαζίιεην, 

θαζώο ε ζπγαηέξα ηεο Θενθαλία είρε ιάβεη λσξίηεξα ην ήκηζπ ηεο νηθία σο 

πξνίθα θαη ζεσξήζεθε πσο δελ δηθαηνύηαη πεξαηηέξσ κεξίδην από ηελ παηξηθή 

                                                           
177 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.51 , 25/05/1890. 
178

 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.60 , 03/07/1890. 



 82 

πεξηνπζία. πλεπώο ε αίηεζε ηνπ ελάγνληα ζπδύγνπ ηεο Θενθαλίαο, Ησάλλνπ 

Υαηδεεκκαλνπήι, απνξξίθζεθε
179

.  

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο δεηάεη απφ ηελ πεζεξά ηνπ, κέξνο απφ ηελ παηξηθή 

πεξηνπζία ηεο γπλαίθαο ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρξήκαηα, ρσξάθηα θαη νηθία. 

Κπξηαθή ηνγηάλλε ρήξα Υξήζηνπ θαηά αλδξαδειθήο Αλαζηαζίαο Γεσξγίνπ 

Παλαγηώηνπ 

Ζ ελάγνπζα Κπξηαθή ηνγηάλλε δεηεί κεξίδην από ηελ παηξηθή πεξηνπζία ηνπ 

απνζαλόληνο ζπδύγνπ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα εξγαζηήξην, έπηπια θαη ηα 2/3 

ηεο παηξηθήο νηθίαο, ηα νπνία ηεο κεηαβίβαζε ν ζύδπγόο ηεο ζε πξνθνξηθή 

δηαζήθε, όκσο ηεο δόζεθε κνλάρα ην 1/3 ηεο νηθίαο.
180

. 

Ζ ελάγνπζα δεηά λα ηεο απνδνζεί κέξνο ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο ηνπ απνζαλφληνο 

ζπδχγνπ ηεο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ πξνθνξηθή δηαζήθε. 

Υξπζή ηαύξνπ ζύδπγνο Κσλζηαληίλνπ παξαιύηνπ, θαηά αλδξαδειθνύ Νηθνιάνπ 

Υαηδεδεκεηξίνπ 

Ζ ελάγνπζα Υξπζή ηαύξνπ θαηεγνξεί ηνλ Νηθόιαν Υαηδεδεκεηξίνπ πσο δελ 

απέδσζε ηα ζπκθσλεκέλα κεξίδηα ελνηθίσλ από ην ζθαγείν θαη ην θξενπσιείν 

ζηνλ παξάιπην αδειθό ηνπ, ηα νπνία απαηηεί ε ίδηα εθπξνζσπώληαο ηνλ ζύδπγό 

ηεο
181

. 

Ζ γπλαίθα εθπξνζσπεί ηνλ ζχδπγφ ηεο θα απαηηεί ηε δίθαηε απφδνζε ζε απηφλ, ησλ 

κεξηδίσλ ησλ ελνηθίσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ απφ ηνλ αδειθφ ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

Φαλή Νηθνιάνπ θαηά γακπξνύ Γεσξγίνπ Νεξαηδόγινπ 

Ζ ελάγνπζα πεζεξά ηνπ Γεσξγίνπ Νεξαηδόγινπ
 
θαηεγνξεί ηνλ γακπξό ηεο πσο ηελ 

κεηά ην ζάλαην ηεο θόξεο ηεο ηελ θαθνκεηαρεηξίδεηαη θαη ηελ απεηιεί ώζηε ε 

πεζεξά ηνπ λα εγθαηαιείςεη ηελ νηθία θαη λα ηελ δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο
182

. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε πεζεξά θαηεγνξεί ηνλ γακπξφ ηεο πσο κεηά ην ζάλαην ηεο 

θφξεο ηεο επηδηψθεη λα εθδηψμεη απφ ηελ νηθία. 

Παζράιεο Νηθνιάνπ θαη Γεκήηξηνο Θενδώξνπ θαηά Διεληώο, Μαξίαο Κύξνπ θαη 

νπιηάλαο Γεκεηξίνπ 

Οη ελάγνληεο Παζράιεο Νηθνιάνπ θαη Γεκήηξηνο Θενδώξνπ, αληςηνί ηεο 

απνζαλνύζαο Διέλεο, ηζρπξίδνληαη πσο νη ελαγόκελεο Διεληώ, Μαξία Κύξνπ θαη 

νπιηάλα Γεκεηξίνπ, επσθειήζεθαλ από ηνλ ζάλαην
 

ηεο ζείαο ηνπο. 

Τπνζηεξίδνπλ πσο νη γπλαίθεο πνπ αλαθέξνληαη δελ εηδνπνίεζαλ ηνπο ζπγγελείο 
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γηα ηελ αζζέλεηα ηεο ζείαο ηνπο, έηζη ώζηε λα ηελ θξνληίδνπλ ν ίδηεο κε 

απνηέιεζκα ηνλ ηζρπξηζκό ηνπο πσο ε απνζαλνύζα Διέλε δώξηζε ηελ πεξηνπζία 

ηεο ζηηο ελαγόκελεο γπλαίθεο. Οη ελάγνληεο θαηεγνξνύλ ηηο ελαγόκελεο γπλαίθεο 

πσο θαηαθξαηνύλ ηελ πεξηνπζία ηεο ζείαο ηνπο παξαλόκσο. Ζ ππόζεζε έιαβε 

αλαβνιή γηα ηελ πξνζθόκηζε απνδείμεσλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο.
183

. 

Οη δχν άλδξεο θαηεγνξνχλ ηηο ελαγφκελεο γπλαίθεο πσο εμαπάηεζαλ ηελ άξξσζηε 

ζεία ηνπο, ε νπνία φηαλ απεβίσζε παξαρψξεζε ηελ πεξηνπζία ηεο ζηηο γπλαίθεο. Οη 

ίδηνη απαηηνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ηνπο αλήθεη. 

Κπξηαθή ηεθάλνπ 

Ζ ελάγνπζα γπλαίθα πξνζήιζε κε ηελ αληςηά ηεο Υξπζή ζύδπγν Γεσξγίνπ θαη 

δήισζε όηη πξν ηεηξαεηίαο αθηέξσζε ηελ ηδηόθηεηε νηθία ηεο ζηελ Ηεξά Δθθιεζία 

Αγ. Γεσξγίνπ. ήκεξα ζέιεη λα αλαθαιέζεη ηελ απόθαζε απηή θαη λα εγγξάςεη ηελ 

νηθία απηή ζηελ αληςηά ηεο Υξπζή, ε νπνία ζα ηελ γεξνθνκήζεη
184

. 

Ζ γπλαίθα δεηά λα αλαθιεζεί πξνεγνχκελε απφθαζε κε ηελ νπνία δψξηζε ηελ νηθία 

ηεο ζηελ Ηεξά Δθθιεζία Αγ. Γεσξγίνπ θαη λα ηελ παξαρσξήζεη ζηελ αληςηά ηεο. 

Αιέμαλδξνο σηεξίνπ Κνκληαλνύ θαη θιεξνλόκνη Οηθνλόκνπ Ησάλλνπ 

Ο ελάγσλ Αιέμαλδξνο σηεξίνπ Κνκληαλνύ ηζρπξίζηεθε πσο ν απνζαλώλ ζείνο 

ηνπ Οηθνλόκνπ Ησάλλεο, είρε ιάβεη δάλεηνλ 20 θξάγθσλ, ηα νπνία ηώξα δεηεί λα 

ηνπ απνδνζνύλ από ηε ζύδπγν ηνπ Οηθνλόκνπ Ησάλλε, ελώ παξνπζίαζε θαη ην 

ζπκθσλεηηθό έγγξαθν πνπ είραλ ππνγξάςεη ηα δύν κέξε ην 1903 
185

. 

Ο άλδξαο δεηά λα ηνπ επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα πνπ είρε δαλείζεη ζηνλ ζείν ηνπ πξηλ 

εθείλνο απνβηψζεη. 

Μαξηγώ Παλαγηώηνπ 

Ζ ελάγνπζα Μαξηγώ Παλαγηώηνπ παξνπζηάζηεθε απηνπξνζώπσο θαη δήηεζε λα 

αθηεξώζεη ηελ πεξηνπζία ηεο, ζηελ Ηεξά Δθθιεζία Σηκίνπ Πξνδξόκνπ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα νηθία θείκελε ζηε Ηεξά Δθθιεζία Αγ. Γεσξγίνπ
186

. 

Ζ γπλαίθα δεηά λα αθηεξψζεη ηελ νηθία ηεο ζηελ Ηεξά Δθθιεζία Σηκίνπ Πξνδξφκνπ. 

Ησζήθ θαη Γεκήηξηνο Μηραήι 

Σα δύν αδέιθηα πξνρσξνύλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ππνρξέσζε πνπ έρνπλ από ηελ 

παηξηθή δηαζήθε λα παξαρσξήζνπλ ζηελ Φηιόπησρνλ Αδειθόηεηα «Αγάπε» 2 η. 
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ιίξεο. Δπίζεο, ν Γεκήηξηνο Μηραήι ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηνλ αδεξθό ηνπ 

Ησζήθ δώδεθα νθεηιόκελα ελνίθηα
187

. 

Σα δχν αδέξθηα θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνέβιεπε ε 

δηαζήθε ηνπ παηέξα ηνπο θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο νθεηιέο. 

 Παξαζθεπάο Αξακπαηδόγινπ 

Αθνύ επηβεβαηώζεθε πσο ν Παξαζθεπάο Αξακπαηδόγινπ, έρεη ζώαο ηαο θξέλαο, 

απνκαθξύλζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην θαη ζπλαίλεζαλ λα θπιαμνπλ 

κπζηηθά όζα ζα αθνύζνπλ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ. Δλώπησλ εκνύ θαη ησλ καξηύξσλ 

θαηαρσξώ απηά απηνιεμεί: Όιε ε πεξηνπζία κνπ θηλεηή θαη αθίλεηε λα δηαλεκεζεί 

ζηα ηέθλα κνπ, ε νπνία απνηειείηαη από: Έλα καγαδί, ην νπνίν νη λόκηκνη 

θιεξνλόκνη κνπ κπνξνύλ λα δηαλέκνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο 

ηεο Κπβεξλήζεσο, θξαζηά θαη βαξέιηα, κηα νηθία θείκελε ζην Καξά Νηθόια 

καραιεζί, θ.α., όιε ε πεξηνπζία ζπλνιηθήο αμίαο 812 η. ιηξώλ. Γηαθεξύηησ πσο 

εθηόο από όζα ζεκεηώζεθαλ ζην παξόλ έγγξαθν νπδεκία άιιε πεξηνπζία έρσ
188

. 

Ο άληξαο ζπληάζζεη ηε δηαζήθε ηνπ θαη παξαρσξεί ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη καγαδί, θξαζηά θαη βαξέιηα θαη κηα νηθία. 

Κσλζηαληίλνο Ησάλλνπ θαηά Υξπζώο Γεσξγίνπ 

Ο ελάγσλ Κσλζηαληίλνο Ησάλλνπ δεηεί από ηελ ελαγόκελε Υξπζώο Γεσξγίνπ ηελ 

επηζηξνθή ηεο πξνίθαο πνπ είρε δνζεί θαηά ηνλ γάκν ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

κηα νηθία, ιόγσ ηεο δηάδεπμήο ηνπο
189

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν άληξαο δεηάεη απφ ηελ ζχδπγφ ηνπ, κέξνο επηζηξνθή ηεο 

πξνηθψαο πεξηνπζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα νηθία. 

Πειαγία Νηθνιάνπ 

Ζ ελάγνπζα Πειαγία Νηθνιάνπ δεηά ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζπδύγνπ ηεο Πέηξνπ 

Γεκεηξίνπ, ηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο θαηαζρέζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ άλδξα 

ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα θηήκα, ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ δηαηξνθή ησλ 

ηέθλσλ ηεο
190

. 

Ζ γπλαίθα δεηά λα κελ θαηαζρεζεί ε πεξηνπζία ηνπ απνζαλφληνο ζπδχγνπ ηεο, ψζηε 

λα θξνληίζεη ηα ηέθλα ηεο. 

Αλαζηάζηνο Υαηδεγεσξγίνπ 

ηηο 1 Απξηιίνπ 1910 , Σεηάξηελ πξνζήιζε ζηελ Η.Μ. Αδξηαλνππόιεσο ν 

Αλαζηάζηνο Υαηδεγεσξγίνπ θαη άιινη επηά κάξηπξεο, δηόηη επηζπκεί λα ζπληάμεη 
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ηε δηαζήθε ηνπ. Αθνύ βεβαησζήθακε πσο δηαζέηεη δηαλνεηηθή πγεία θαη 

απνκαθξύλζεθαλ νη κάξηπξεο από ην δσκάηην πξνζήιζε ν δηαζέηεο γηα λα 

ζπληάμεη ηελ πεξηνπζία θαη ν Αλαζηάζηνο Υαηδεγεσξγίνπ είπε απηά απηνιεμεί: Ζ 

πεξηνπζία κνπ θηλεηή θαη αθίλεηε, παξαρσξείηαη κε νηθεία βνύιεζε ζηνπο δύν 

πηνύο κνπ Ησάλλε θαη Υξήζην γηα λα δηαλεκεζνύλ εμίζνπ ππό ηνπο εμήο όξνπο: λα 

αλαιάβνπλ όια ηα ρξέε κνπ απέλαληη ζηνλ ζπγρσξηαλό κνπ θ. Γεώξγηνλ 

Αλαζηαζηάδε, λα δσξίζνπλ ζηελ Δθθιεζία ηεο ζπλνηθίαο 3 η. ιίξεο
191

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ν άληξαο παξαρσξεί ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ 

ζηνπο δχν γηνπο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηεπζεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπ ζην 

ζπγρσξηαλφ ηνπ θαη λα δσξίζνπλ ζηελ Δθθιεζία ρξήκαηα. 

Γεώξγηνο ακαθνβίηεο θαηά  αδειθνύ ηνπ Ησάλλνπ ακαθνβίηνπ 

Ο ελάγσλ Γεώξγηνο ακαθνβίηεο δεηά από ηνλ αδειθό ηνπ Ησάλλε ακαθνβίηε, 

κε ηνλ νπνίν δηαηεξνύζαλ από θνηλνύ ζπλεηαηξηζκό, ρξήκαηα γηα ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, 5εηή δηθαηώκαηα δηαηξνθήο θαη 6 έηε κηζζώλ 

βνπξεζίαο νθεηιόκελα ζηελ κεηέξα θαη ηελ αδειθή ηνπο.
192

. 

Ο άλδξαο δεηά απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ λα ηνπ παξαδψζεη νθεηιφκελα ρξήκαηα ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπο, δηαηξνθήο θαη κηζζψλ . 

Υαξίθιεηα θαη Διέλε Γξεγνξίνπ θαηά ζείνπ ηνπο Αλησλίνπ Αζαλαζίνπ 

Οη ελάγνπζεο αδειθέο Υαξίθιεηα θαη Διέλε Γξεγνξίνπ ηζρπξίδνληαη πσο κεηά ηνλ 

ζάλαην ησλ γνλέσλ ηνπο , αλέιαβε ηελ θεδεκνλία ηνπο ν ζείνο ηνπο Αληώληνο 

Αζαλαζίνπ, ν νπνίνο έιαβε ηελ παηξηθή ηνπο πεξηνπζία κε ζθνπό λα ηηο θξνληίδεη 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Ζ Υαξίθιεηα όκσο έιαβε σο ηξάρσκα 30 η. ιίξεο
 

θαη θνζκήκαηα ηα νπνία ζεσξεί πσο επαξθνύλ θαζώο δελ αληηζηνηρνύλ ζην 

κεξίδην ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ ηεο αλαινγεί
193

. 

Οη δχν αδειθέο δεηνχλ απφ ηνλ ζείν ηνπο λα ηνπο απνδνζεί ην κεξίδην ηεο παηξηθήο 

πεξηνπζίαο πνπ ηνπο αλαινγεί θαζψο ζεσξνχλ πσο ν ζείνο ηνπο δελ ην δηαρεηξίζηεθε 

δίθαηα. 

Διέλε Υνπξκνπδηάδνπ 

Ζ ελάγνπζα Διέλε Υνπξκνπδηάδνπ παξνπζηάζηεθε απηνπξνζώπσο θαη δήηεζε λα 

αθηεξώζεη ηελ πεξηνπζία ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έπηπια, ελδύκαηα θαη κηα νηθία 

ζηελ Φηιόπησρνλ Αδειθόηεηα
194

. 

Ζ γπλαίθα δεηά λα αθηεξψζεη ηελ πεξηνπζία ηεο ζηελ Φηιφπησρν Αδειθφηεηα. 

                                                           
191 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.140 , 01/12/1906. 
192 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.75 , 14/10/1905. 
193 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζζ 77,78 , 28/10/1905. 
194 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.79 , 28/10/1905. 
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ηέθαλνο Αζαλαζίνπ θαηά θιεξνλόκσλ ηνπ Πέηξνπ Υαηδεκηραήι 

Ο ελάγσλ ηέθαλνο Αζαλαζίνπ δεηά από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ Πέηξνπ 

Υαηδεκηραήι
 

λα απνδώζνπλ ην ρξένο ηνπ καθαξίηε πξνο απηόλ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 187 η. ιίξεο, όρη ζηνλ ίδην αιιά ζηελ Ηεξά Δθθιεζία Σηκίνπ 

Πξνδξόκνπ
195

. 

Ο άληξαο δεηά απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ άλδξα ν νπνίνο είρε ρξένο απέλαληί ηνπ 

θαη απεβίσζε, λα παξαρσξήζνπλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο ζηελ Ηεξά Δθθιεζία 

Σηκίνπ Πξνδξφκνπ. 

καξάγδα Υξήζηνπ θαηά Απνζηόινπ Βαζηιείνπ 

Ζ ελάγνπζα καξάγδα Υξήζηνπ δεηά από ηνλ ελαγόκελν ζύδπγό ηεο ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ηξαρώκαηνο ιόγσ δηάιπζεο ηνπ γάκνπ ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

έπηπια, νηθηαθά ζθεύε θαη 6 η. ιίξεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, 

απνθαζίζηεθε ε απόδνζε 10η. ιηξώλ ηξαρώκαηνο θη 6 η. ιηξώλ σο αμία ησλ 

ζθεπώλ θαη ησλ επίπισλ ζηελ ελάγνπζα καξάγδα από ηνλ ζύδπγό ηεο
196

. 

Ζ γπλαίθα δεηά απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ 

ηξαρψκαηνο ιφγσ ηεο κεηαμχ ηνπο δηάδεπμεο. 

Θεόδσξνο Αζαλαζίνπ θαη Κσλζηαληίλνο Μαληδαλίδεο 

Με ην παξόλ έγγξαθν  ν Θεόδσξνο Αζαλαζίνπ κεηαβηβάδεη έλεθα αλάγθεο ηνπ 

ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα νηθία 

αμίαο 153,47 η. ιηξώλ
197

. 

Ο άληξαο κεηαβηβάδεη ηνπο ηίηινπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ κε αληάιιαγκα ηα ρξήκαηα. 

Κ. Κσζηάθεο θαηά Κ. Θενδώξνπ 

Ο ελάγσλ Κ. Κσζηάθεο, δεηά από ηε ζύδπγν ηνπ απνζαλόληνο Κ. Θενδώξνπ λα 

επηζηξαθνύλ νη ηόθνη ησλ ρξεκάησλ πνπ είρε δαλείζεη ζηνλ απνζαλόληα ζύδπγό 

ηεο, σο αληάιιαγκα ησλ ηόθσλ δεηά ηνλ ιαραλόθεπνλ ηνπ Κ. Θενδώξνπ, ν νπνίνο 

όκσο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 100 η. ιηξσλ ησλ ηόθσλ, έηζη ε ππόζεζε 

αλαβάιιεηαη γηα επόκελε ζπλεδξία
198

. 

Ο άληξαο δηεθδηθεί απφ ηελ ζχδπγν ηνπ απνζαλφληα νθεηιέηε ηνπ, έλαλ ιαραλφθεπν 

ζε αληάιιαγκα ησλ ηφθσλ πνπ ηνπ φθεηιε ν απνζαλψλ.  

                                                           
195 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.15, ζει.82 , 19/11/1905. 

 
196 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.14, ζει.16 , 25/10/1902. 
197

 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.14, ζει.23 , 03/12/1902. 
198 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.14, ζει.26 , 20/12/1902. 
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ηόηθνπ ζεηή ζπγάηεξ Υαηδεγεσξγίνπ Γήκνπ Αιεπξά 

Ζ ππνθαηλόκελε ηόηθνπ ζεηή ζπγάηεξ Υαηδεγεσξγίνπ Γήκνπ Αιεπξά θαη ζύδπγνο 

Αζαλαζίνπ Αλαζηαζίνπ θάηνηθνο ζπλνηθίαο Οξηά Σζηθνύξ ηνπ πξναζηίνπ Κηδηθίνπ, 

δελ δηθαηνύηαη λα εγείξεη θακία αμίσζε ηδηνθηεζίαο όζν βξίζθνληαη ελ δσή ν 

Υαηδεγεσξγίνπ Γήκνο Αιεπξάο θαη ε ζύδπγόο ηνπ Κπξηαθή Υξήζηνπ, αλαθνξηθά 

κε ηηο νηθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έγγξαθν. Ο 
 
Υαηδεγεσξγίνπ Γήκνο 

Αιεπξάο  θαη ε ζύδπγόο ηνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο νηθίεο θαη λα 

ηηο κεηαπσιήζνπλ. Δγώ ππόζρνκαη λα κεηαβηβάζσ ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ζηνλ 

θ. Υαηδεγεσξγίνπ ή ζε όπνηνλ άιινλ εγθξίλεη ν ίδηνο. Καηά ηε δηαηαγή ηνπ 

ππνρξενύκαη εγώ θαη νη θιεξνλόκνη κνπ λα πιεξώζνπκε ηελ αμία ηεο νηθίαο απηήο 

(20000 γξόζηα). Μεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ε νηθία κεηαβαίλεη ζηελ θαηνρή ηεο ζπδύγνπ 

ηνπ, ε νπνία δελ έρεη ην δηθαίσκα ηεο πώιεζεο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο ζπδύγνπ ζα 

είκαη εγώ ε κόλε ηδηνθηήηξηα
199

. 

Ζ γπλαίθα θαη ζεηή θφξε ηνπ άλδξα πνπ αλαθέξεηαη, κεηαβηβάδεη ηνπο ηίηινπο 

ηδηνθηεζίαο κηαο νηθίαο ζηνλ ζεηφ παηέξα ηεο θαη ζηε ζχδπγφ ηνπ, νη νπνίνη ζα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ηίηινπο κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπο.  

Απφ ηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο, αθνξνχλ ηε ζχληαμε 

δηαζήθεο, ελψ άιιεο ηε δηεθπεξαίσζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζχληαμε δηαζήθεο παξαηεξείηαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνηίβν, φπσο ε χπαξμε καξηχξσλ, ε παξαδνρή πσο ν θιεξνδφηεο έρεη 

«ζψαο ηαο θξέλαο», ε θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ε 

παξαρψξεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζηα θηιαλζξσπηθά θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο, ζηε 

Μεηξφπνιε, ή αθφκε θαη αλαθνξά μερσξηζηνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηε ηέιεζε ηεο 

θεδείαο ηνπ. ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηεθπεξαίσζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

θιεξνλφκσλ, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ηφζν ζηε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ, ε νπνία 

πηζαλφλ νθείιεηαη ζηε θχζε ηνπ εγγξάθνπ (πξφρεηξα ή επίζεκα πξαθηηθά ηεο 

Γεκνγεξνληίαο), φζν θαη ζην θχιν ησλ ελαγφλησλ, ή ζηε ζπγγεληθή ζρέζε ησλ 

δηαδίθσλ (αδέξθηα, πεζεξφο ή πεζεξά θαη γακπξφο, παηέξαο ή κεηέξα θαη θφξε ή 

πηφο), ζηελ αηηία (δηεθδίθεζε ηνπ κεξηδίνπ απφ ηε παηξηθή ή ηε κεηξηθή πεξηνπζία), 

αλαθνξά ή κε ζηε δηεθπεξαίσζε απνπιεξσκήο ρξεψλ, ζηε δσξεά ρξεκάησλ γηα ηα 

θηιαλζξσπηθά θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο, ηε Μεηξφπνιε, ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηε 

ηέιεζε ηεο θεδείαο. 

Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αλαθεξφκελε 

θιεξνλνκηά πνίθηιε, πηζαλφλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε 

νηθνγέλεηαο θαη ηα ζπλεζέζηεξα πνπ πεξηειάκβαλε ήηαλ: θινπξηά, γξφζηα θαη ιίξεο 

                                                           
199 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζζ 3-4 , 15/03/1884. 
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(ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο πνίθηιε), νηθία (νιφθιεξε ή θαηά ην ήκηζπ), δαρηπιίδηα 

(ρξπζά ή αδακάληηλα), ρσξάθηα (κε αλαθνξά ησλ ζηξεκκάησλ), θαθελεία, 

εξγαζηήξηα (κε αλαθνξά ζηε ηνπνζεζία), θ.α.  

Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη πσο ην ζχλνιν ησλ 

ππνζέζεσλ δηαζεθψλ θαη θιεξνλνκηθψλ δηαθνξψλ, δελ βαζίζηεθε ζε θάπνηα λνκηθή 

ζπιινγή. 

 

Ε.1.3. Διαηφγια 

 

Πξνρσξψληαο ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ, 

παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλα  ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν εθδίθαζεο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ ππνζέζεσλ, ηα νπνία είλαη θνηλά.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία απηά, αθνξνχλ ην θχιν ησλ ελαγφλησλ θαη 

ησλ ελαγνκέλσλ, ηελ απηνπξνζψπσο παξνπζία ηνπο θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 

ή ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο απφ ζπγγεληθφ πξφζσπν, ηελ χπαξμε ή κε καξηχξσλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. Αθφκε, ζην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αηηίεο 

ηνπ δηαδπγίνπ θαη ζηελ απφθαζε πνπ ιήθζεθε, ελψ ζε πνιιέο ππνζέζεηο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ απφδνζε δηαηξνθήο  θαη επηζηξνθήο ηεο πξνηθψαο  πεξηνπζίαο  θαη 

θαηαγξαθή ηεο.  

Παξαθάησ εληνπίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζε θαζεκία απφ ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ Κψδηθα ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο: 

 

Ηαλνπάξηνο, Σξίηε 24 

Μέιε: Μεηξνπνιίηεο, Λ. Φάζζνο, Υξ. Παπαδόπνπινο, π. Κπξηαθόπνπινο. 

Γηάδηθνη: Καηίλα Νηθνιάνπ εθ Κηδηθίνπ, ζπλνηθίαο Μέληδαο,  θαηά Θενδώξνπ 

Ησάλλνπ παηζαηδή, θαηνίθνπ επίζεο Κηδηθίνπ. 

ύκθσλα κε ηα πξαθηηθά, νη δηάδηθνη παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο θαη ζηε 

ζπλέρεηα «αλεγλώζζε ε ππ.αξ.4 θαη εκεξνκελίαο 21 Ηαλνπαξίνπ, αίηεζε ηεο 

ελάγνπζαο Καηίλαο θαηά ηνπ ελαγνκέλνπ ζπδύγνπ ηεο». 

Ζ γπλαίθα επαλέιαβε όζα ππήξραλ ζηελ πξναλαθεξόκελε αίηεζε, δεηώληαο ηε 

«δηάδεπμήλ» ηεο από ηνλ ελαγόκελν. Ωο αηηίαο ε ίδηα ε ελάγνπζα αλαθέξεη ηε κέζε 

θαη ηελ θαθή δηαγσγή ηνπ ζπδύγνπ ηεο. Αθόκε αλαθέξεη ηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο 

κηθξήο πξνηθώαο πεξηνπζίαο ηεο από ηνλ ζύδπγό ηεο. Δπηπιένλ, ηνλίδεη ηελ 

αδηαθνξία πνπ επέδεημε ν ελαγόκελνο γηα ηελ ηξηώλ εηώλ θόξε ηνπο. 
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Ο ελαγόκελνο, ππνζηήξημε πσο ε ζύδπγόο ηνπ, ηνλ εγθαηέιεηςε θαη πήγε ζηελ νηθία 

ηεο κεηέξαο ηεο. Οκνιόγεζε πσο ρηύπεζε ηε ζύδπγό ηνπ θαη πσο πίλεη θαη κεζά 

ελίνηε, ελώ ηζρπξίζηεθε πσο ηξείο εκέξεο κεηά ηελ απνρώξεζε ηεο ζπδύγνπ ηνπ, 

ηελ έζηεηιε «ηξνθή». Σα κέιε, δήηεζαλ ηε λνπζεζία ηνπ άλδξα θαη ηελ απνρή ηνπ 

από ην πνηό, όκσο ε γπλαίθα επέκεηλε ζηε δηάδεπμελ. Όηαλ ξσηήζεθε ν 

ελαγόκελνο γηα ηελ πξνίθα, απάληεζε πσο απηή απνηειείηαη από έλα καδέξη θαη 

έλα ζηξώκα θαη πσο ζα ηα βξνπλ ζην Μνπηδαθέξ Γηαλλνύ, ν νπνίνο θαηαζθεύαζε 

κηα θνύληα γηα ην ηέθλν ηνπο. 

Μεηά από ζύζθεςε, ηα κέιε απνθάλζεθαλ πσο δελ πθίζηαηαη αηηία δηαδπγίνπ, θαη 

δόζεθε «πξνο δνθηκήλ ηνπ αλδξόο», έλαο κήλαο «ηνπηθνύ ρσξηζκνύ». ην 

δηάζηεκα απηό, δελ ζα κπνξνύζε ν άλδξαο λα πεγαίλεη ζηελ νηθεία ηνπ, νύηε λα 

ελνριεί ηε γπλαίθα ηνπ. Αθόκε, νξίζηεθε δηαηξνθή 90 γξνζίσλ ηελ νπνία ν άλδξαο 

ζα έπξεπε λα θαηαβάιιεη θάζε εβδνκάδα ζηε γπλαίθα ηνπ, γηα ηα έμνδα ηεο ίδηαο 

θαη ηνπ παηδηνύ ηνπο, κέρξη ηε ιήμε ηεο «ηνπηθήο δηάζηαζεο»
200

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε γπλαίθα δεηάεη δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα γηα ιφγνπο κέζεο, 

βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο, θαηαζπαηάιεζε πεξηνπζίαο θαη αδηαθνξίαο γηα ην ηέθλν 

ηνπο. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ έλαο κήλαο ηνπηθνχ ρσξηζκνχ. 

 

Μέιε: Παπαπαδόπνπινο Κπξηαθόπνπινο, Μεηδηδηέο, Γνπθείδεο, 

Υαηδεπαλαγηώηνπ, Κσλζηαληίλνπ. 

Γηάδηθνη: Αλλίθα Κσλζηαληίλνπ θαηά Αλησλίνπ Υξήζηνπ θπιαθηζκέλνπ 

Αλαγλώζηεθε ε ππ. αξ. 6 θαη εκεξνκ. 2 Φεβξνπαξίνπ αίηεζε ηεο ελάγνπζαο 

Αλλίθαο θαηά ηνπ ελαγόκελνπ ζπδύγνπ ηεο Αλησλίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία δεηεί 

ηε δηάδεπμή ηεο  εμαηηίαο ηνπ θαύινπ βίνπ γηα πνιιά ρξόληα, ρσξίο λα πξνλνεί γηα 

ηελ ελάγνπζα «κε πξνλνήζαληνο». Πξόζθαηα ζπλειήθζε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 

ηξηεηή θπιάθηζε. Ζ ελάγνπζα παξνπζηάζηεθε απηνπξνζώπσο ηζρπξηδόκελε ηα 

πξναλαθεξζέληα αιιά επεηδή ν ελαγόκελνο θξαηείηαη ζηε θπιαθή ηεο 

Αδξηαλνππόιεσο θξίζεθε πσο πξέπεη λα νδεγεζεί από ηε θπιαθή ζε λόκηκε 

ζπδήηεζε θαη λα εμεηαζηνύλ νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηα πεξαηηέξσ. Αθνύ 

εμεηάζηεθαλ ζηελ επόκελε ζπλεδξία νη αηηήζεηο ησλ δηαδίθσλ θαη απνδέηρζεθαλ 

αιεζή θαη βάζηκα όζα ηζρπξίζηεθε ε ελάγνπζα, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο 

δηάδεπμήο ηνπο, θαζώο θαη ε επηζηξνθή ζηνλ ελαγόκελν θπιαθηζκέλν άλδξα ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ηνπ αλήθνπλ θαη παξέκεηλαλ ζηελ νηθία ηα νπνία είλαη: 2 θνξεζηέο 

ελδύκαηα, 1 καγθάιη, 1 ηεγάλη, κηα θάπα, 3 καμηιάξηα, 1 πνπθάκηζν θαη έλα 

ζώβξαθν
201
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ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη 

απηφο θξαηείηαη ζηελ θπιαθή. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ε δηάδεπμε. 

3 Φεβξνπαξίνπ 

Μέιε: Παπαπαδόπνπινο Κπξηαθόπνπινο, Μεηδηδηέο, Γνπθείδεο, 

Υαηδεπαλαγηώηνπ, Κσλζηαληίλνπ  

Γηάδηθνη: Ραιηώ Κσίηζνπ θαηά Γεσξγίνπ ηνπγηάλλνπ κπισλά 

Αλαγλώζηεθε ε ππ. Αξ. 5 από 22 Ηαλνπαξίνπ αίηεζε ηεο ελάγνπζαο Ραιηώο ε 

νπνία δεηά ηελ δηάδεπμή ηεο από ηνλ ελαγόκελν θαζώο ηελ θαθνκεηαρεηξηδόηαλ 

«κέρξη απεηιήο ηεο ύπαξμήο ηεο». Ο ελαγόκελνο νκνιόγεζε πσο ελεξγνύζε 

βξηζθόκελνο ζε θαηάζηαζε κέζεο θαη θέξζεθε βάλαπζα ζηε ζύδπγό ηνπ αιιά 

κεηαλόεζε θα δήηεζε ζπγλώκε.  

Δπεηδή ε ελάγνπζα δελ παξνπζηάζηεθε ιόγσ αζζέλεηαο, ζύκθσλα κε ηε δήισζε 

ηνπ αδεξθνύ ηεο Υαξίησλνο, ε ππόζεζε αλαβιήζεθε γηα επόκελε ζπλεδξίαζε θαη 

δηεηάρζεζαλ νη Μνπρηάξεδεο ηεο ζπλνηθίαο λα ιάβνπλ εγγύεζε από ηνλ ελαγόκελν 

πσο δελ ζα θαθνπνηήζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη λα κελ επηηξαπεί ε είζνδόο ηνπ ζηελ 

νηθία ηνπ κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο
202

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο ιφγσ ηεο 

θαθνκεηαρείξηζεο ηεο απφ ηνλ ίδην πνπ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε 

αλαβιήζεθε γηα επφκελε ζπλεδξίαζε.  

7 Φεβξνπαξίνπ 

Μέιε: Παπαπαδόπνπινο Κπξηαθόπνπινο, Μεηδηδηέο, Γνπθείδεο, 

Υαηδεπαλαγηώηνπ, Κσλζηαληίλνπ  

Γηάδηθνη: θαξιάηνο Γεκήηξηνο θαηά νθίαο Γεκεηξίνπ ζπδύγνπ ηνπ 

 

Οη δηάδηθνη ζύδπγνη παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο κεηά από επαλεηιεκκέλεο 

ηνπηθέο δηαζηάζεηο δηαβάζηεθε ε αλαθνξά ησλ πξνθξίησλ ηνπ ρσξηνύ νη νπνίνη 

δήισζαλ πσο θάζε απόπεηξα ζπλδηαιιαγήο θαη ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ 

απέηπρε θαη ε ζθαλδαιώδεο δηαγσγή θαη ησλ δύν έθεξε αλαζηάησζε ζην ρσξηό. 

Μεηά ηηο απαηηνύκελεο ζπκβνπιέο θαη λνπζεζίεο πεξί ζπκθηιηώζεσο νη δηάδηθνη 

επέκεηλαλ ζηε δηάδεπμή ηνπο. «Γελνκέλεο ζθέςεσο», εγθξίζεθε ε δηάδεπμή ηνπο, 

θαζώο θαη λα απνδώζεη ν άλδξαο ηα πξνηθηά θαη ηα πξνγακηαία δώξα ηεο 

ελαγνκέλεο αμίαο 665 γξνζίσλ
203

.  
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ηελ ππφζεζε απηή, κεηά απφ ζπλέρεηο ηνπηθέο δηαζηάζεηο ηνπ αλδξφγπλνπ 

απνθαζηζηηθέ ηειηθά ε δηάδεπμε ηνπο. 

Ηαλνπάξηνο 17 

Μέιε, Μεηξνπνιίηεο, Φάζζνο, Παπαδόπνπινο, Κπξηαθόπνπινο, Σδηξίηεο, 

Γεκεηξίνπ, Μεηζάλαο, Κσλζηαληίλνπ. 

Γηάδηθνη: Θεκηζηνθιήο Γηακαληήο θαηά Διέλεο Παζράιε ζπδύγνπ ηνπ. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο ηνπηθήο δηάζηαζεο κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ ζπδύγσλ, 

παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο θαη ηα δύν κέξε θαη ν ζύδπγνο παξαπνλέζεθε 

πσο ε ζύδπγόο ηνπ ηνλ εγθαηέιεηςε άδηθα. Ζ ζύδπγνο αξλήζεθε πσο ηνλ 

εγθαηέιεηςε θαη αλέθεξε πσο ε ζπκβίσζε ζηνλ νίθν ηνπ ζπδύγνπ ηεο καδί κε ηελ 

πεζεξά ηεο είλαη αδύλαηε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Μεηά ηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνηξνπέο θαη λνπζεζίεο απνθαζίζηεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε
204

.  

ηελ  ππφζεζε απηή, κεηά απφ ηνπηθή δηάζηαζε πνπ είρε απνθαζηζηεί λσξίηεξα, ν 

άληξαο παξαπνλέζεθε φηη ε γπλαίθα ηνλ εγθαηέιεηςε. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ 

εθ λένπ ηνπηθή δηάζηαζε. 

22 Φεβξνπαξίνπ 

Μέιε: Μεηξνπνιίηεο, Φάζζνο, Παπαδόπνπινο, Κπξηαθόπνπινο, Σδηξίηεο, 

Γεκεηξίνπ, Μεηζάλαο, Κσλζηαληίλνπ 

Γηάδηθνη:  Οιπκπία Παξαζθεπά θαηά ηνπ ζπδύγνπ ηεο Αιεμάλδξνπ Παλνπζηάδνπ 

Ζ Οιπκπία Παξαζθεπά δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ζύδπγν ηεο Αιεμάλδξνπ 

Παλνπζηάδνπ, εκπόξν, εμαηηίαο ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο 

θαθνπνίεζήο ηεο ζε θαηάζηαζε κέζεο ε νπνία νδήγεζε ζηελ απνβνιή ηεο. Οη 

κάξηπξεο Κ. Αξηζηείδεο, Αλαζηαζία Αξηζηείδνπ, πύξνο Κνύλδνπξνο, Ζιίαο 

Μνπρηάξεο κε ηελ πεζεξά ηνπ, νη νπνίνη είλαη γείηνλεο ηνπο επηβεβαίσζαλ ηα δεηλά 

πνπ ππέζηε από ηνλ ελαγόκελν. Μεηά από ζύζθεςε ηεο δεκνγεξνληίαο 

απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ε κείσζε θαηά ¼ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξνο 

όθειόο ηεο θαη ε πιεξσκή 300 γξνζίσλ ηνλ κήλα σο δηαηξνθή
205

. 

Ζ γπλαίθα ιφγσ ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη θαθνπνίεζεο πνπ ππέζηε ζε 

θαηάζηαζε κέζεο ηνπ άληξα, δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηνπο. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε 

ήηαλ ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

 

 

 

                                                           
204

 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.3, 07/02/1889. 
205

 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.6  , 14/02/1889. 



 92 

27 Φεβξνπαξίνπ 

Μέιε: Μεηξνπνιίηεο, Κπξηαθόπνπινο, Παπαδόπνπινο 

Γηάδηθνη: Αλαζηαζία Παζράιε θαηά ηνπ ζπδύγνπ ηεο Υξήζηνπ Αξακπαηδόγινπ. 

Οη δηάδηθνη παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο θαη αλαγλώζηεθε ε ππ. Αξ. 8 αίηεζε 

ηεο ελάγνπζαο θαη εκεξνκ.  14 Ηαλνπαξίνπ , ε νπνία παξαπνλείηαη πσο ν άλδξαο 

ηεο ηελ έδησμε αλαίηηα κέζα ζηε λύρηα από ηελ νηθία ηνπο θαη ηελ ρηύπεζε 

βξηζθόκελνο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο επέκεηλε ζηε δηάδεπμή 

ηεο από ηνλ ελαγόκελν. Ο άλδξαο αξλήζεθε ηηο θαηεγνξίεο ηεο ελάγνπζαο θα 

εθείλε δελ κπόξεζε λα απνδείμεη ηα ιεγόκελά ηεο, κεηά από ηηο απαηηνύκελεο 

ζπκβνπιέο θαη παξνηξύλζεηο θαη ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ηεο γπλαίθαο νη 

δηάδηθνη απνρώξεζαλ νκνλννύκελνη
206

.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηεο απφ ηνλ άληξα, ιφγσ 

θαθνκεηαρείξηζεο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ην 

αλδξφγπλν απνρψξεζε νκνλννχκελν.  

 

Μαξηγώ Γεσξγίνπ θαηά Βαζηιείνπ Ηαθώβνπ εκπόξνπ  

Ζ ελάγνπζα δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο ιόγσ κέζεο, βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απξνλνεζίαο ηνπ ζπδύγνπ. Ο ελαγόκελνο αξλήζεθε ηηο θαηεγνξίεο θαη έηζη κεηά 

από ζύζθεςε ηεο δεκνγεξνληίαο επηβιήζεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε  θαζώο θαη 

απόδνζε 30 γξνζίσλ δηαηξνθή από ηνλ ζύδπγν ζηελ γπλαίθα θαη ην 5 κελώλ 

βξέθνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο
207

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη είρε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ζε 

θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε αθνξνχζε ηνπηθή δηάζηαζε. 

Δππξαμία Μαξαηδίδνπ θαηά ηνπ Ησάλλε Θενδνζίνπ ππάιιεινο 

Ζ Δππξαμία Μαξαηδίδνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ελαγόκελν Ησάλλε 

Θενδνζίνπ ιόγσ βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη «απεηιαί ζαλάηνπ», «απεηιεί κε δηα 

καραίξαο».  Αθόκε, δεηεί ηεο πξνίθα πνπ ηνπ παξέδσζε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ 

γάκνπ ηνπο αμίαο 52 ιηξώλ θαη ηεο εκηζείαο νηθίαο. Δθείλνο ηζρπξίζηεθε πσο 

ελέξγεζε κε ηνλ ηξόπν απηό ιόγσ ηνπ ζθαλδάινπ πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ από 14 

εκέξεο εμαηηίαο ηεο επίζθεςεο ελόο άλδξα ζηελ νηθία ηνπο. Μεηά από ζύζθεςε 

ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο δελ ππάξρεη ιόγνο δηαδπγίνπ θαη απνθαζίζηεθε 

ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε
208

. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ βάλαπζεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη απεηιψλ. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 
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Κσλζηαληήο ηεξγίνπ θαη Αιέμσ Απνζηόινπ 

Οη δηάδηθνη ήιζαλ εηο γάκνλ θνηλσλίαλ  πξηλ από έλαλ ρξόλν, δεηνύλ ηώξα 

ακθόηεξνη ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε δηόηη ήξζαλ ζε ξήμε θαη έξηδα εμαηηίαο ηεο 

βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλδξόο.  Ζ γπλαίθα απνρώξεζε από ηελ νηθία 

παίξλνληαο καδί ηελ πξνίθα θαη ηα πξάγκαηά ηεο. Αθνύ νη απαξαίηεηεο λνπζεζίεο 

θαη παξνηξύλζεηο γηα λα νκνλνήζνπλ νη νπνίεο απέηπραλ, κεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε
209

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ην αλδξφγπλν δεηά ηελ δηάδεπμε ηνπ δηφηη ήξζαλ ζε δηακάρε απφ 

ηελ βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ηνπ άληξα. Ζ απφθαζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Γεσξγία Κσλζηαληίλνπ θαηά ηέθαλνπ Υξήζηνπ  

Οη δηάδηθνη ήιζαλ εηο γάκνλ θνηλσλίαλ πξηλ από 22 ρξόληα θαη δελ έδεζαλ εηξεληθό 

βίν εμαηηίαο ηνπ ζπδύγνπ ηεο ν νπνίνο κεζνύζε θαη ηελ έδεξλε. Γηα πεξίπνπ έλαλ 

ρξόλν δνπλ βξηζθόκελνη ζε δηάζηαζε θαη ε γπλαίθα δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ 

ελαγόκελν ζύδπγό ηεο. Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα 

δήζνπλ κε νκόλνηα, απνθαζίζηεθε ε αλαλέσζε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο γηα έλαλ 

αθόκε ρξόλν
210

. 

Μεηά απφ ηνπηθή δηάζηαζε ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ 

βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε ήηαλ εθ λένπ ηνπηθή 

δηάζηαζε. 

 

Κσζηαληίλνο Παζράιεο θαη Παγώλα Γεσξγίνπ 

Οη δηάδηθνη ζύλαςαλ λόκηκν γάκν πξηλ από 2 ρξόληα θαη ελλέα κήλεο θαη κεηά από 

επαιαλακβαλόκελεο δηαζηάζεηο δεηνύλ ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε . Μεηά από ηηο 

πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα δελ ηα θαηάθεξαλ 

έηζη απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο δηάδεπμήο ηνπο θαη ε γπλαίθα ππνρξεώζεθε λα 

επηζηξέςεη ζηνλ άλδξα ηα ππάξρνληα έπηπια θαη 400 γξόζηα πξνο ηέιεηα 

εμόθιεζε
211

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε ην αλδξφγπλν κεηά απφ ζπλερείο ηνπηθέο δηαζηάζεηο δεηνχλ 

ηελ δηάδεπμε ηνπο. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ηειηθά ήηαλ δηάδεπμε. 
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Βαζίισ Γεκεηξίνπ θαη Αζαλάζηνο Πάληνο 

Οη δηάδηθνη  κεηά από επαλαιακβαλόκελεο δηαζηάζεηο ζε έλα δηάζηεκα δηάξθεηαο 

δύν εηώλ, δεηνύλ ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε . Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο 

ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα, απνθαζίζηεθε ε αλαλέσζε ηεο 

ηνπηθήο δηάζηαζεο γηα έμη κήλεο
212

. 

Σν αλδξφγπλν κεηά απφ ζπλερείο ηνπηθέο δηαζηάζεηο δεηάεη ηελ δηάδεπμε ηνπ. Ζ 

απφθαζε ήηαλ εθ λένπ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Εαραξηώ Γεσξγίνπ θαηά Αγγειάθε Γεσξγίνπ 

Ζ Εαραξηώ Γεσξγίνπ, δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από  ηνλ Αγγειάθε Γεώξγην εμαηηίαο 

ηεο κνηρεία πνπ εθείλνο δηέπξαμε . Μεηά από ηελ επηβεβαίσζε ηεο κνηρείαο από 

ηελ θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα θαζώο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη 

πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα δελ ηα θαηάθεξαλ έηζη απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε 

ηεο δηάδεπμήο ηνπο. Ο άλδξαο ππνρξεώζεθε ζε δηαηξνθή γηα ηε ζπληήξεζε ηεο 

γπλαίθαο ηνπ θαη ησλ ηξηώλ ηέθλσλ ηνπο Διέλεο, Θενθαλώο θαη Γεσξγίνπ.
213

 

Ζ γπλαίθα δεηάεη δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα, ιφγσ ηεο κνηρείαο πνπ απηφο δηέπξαμε. Ζ 

απφθαζε ήηαλ  ε δηάδεπμε. 

Υξεζηάθεο Αλησλίνπ θεπνπξνο θαηά Διέλεο Νηθνιάνπ 

Παξνπζηάζηεθε ν ελάγσλ Υξεζηάθεο Αλησλίνπ θαη αλαγλώζζε ε ππό εκεξνκελία 

19 Ηαλνπαξίνπ αλαθνξά απηνύ πεξί δηαδεύμεώο ηνπ από ηελ ελαγόκελε ζύδπγό ηνπ 

Διέλε Νηθνιάνπ ιόγσ απνδξάζεσο απηήο εθ ηεο νηθίαο ηνπ. Δπεηδή ε ελαγόκελε 

δηαηεινύζα παξακάλα ζηελ νηθία ηνπ Αιεμ. Γεκεηξηάδνπ, δελ πξνζήιζε. Καηά ηελ 

ηδηαηηέξαλ εμνκνιόγεζε  ηεο κεηξόο ηεο πξνο ηελ Α. εβαζκηόηεηα, ε ελαγόκελε 

αλαγθάζηεθε λα δξαπεηεύζεη από ηελ ζπδπγηθή ηεο νηθία ιόγσ δαξκνύ θαη 

θαθνπνίεζεο εθ ησλ αλδξαδειθώλ ηεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο 

επεβιήζε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε
214

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ν ζχδπγνο δεηά ηελ δηάδεπμή ηνπ ιφγσ εγθαηάιεηςεο ηεο νηθίαο 

απφ ηελ ζχδπγν, ηεο νπνίαο ε κεηέξα ηζρπξίζηεθε πσο ζπλέβε ιφγσ ηεο θαθνπνίεζεο 

πνπ δέρηεθε. 

Υξπζή Κνζκίδνπ θαηά Βαζηιείνπ Αλδξένπ 

Ζ Φαλή Κνζκίδνπ εληεινδόρνο ηεο αδεξθήο ηεο Υξπζήο, ηζρπξίζηεθε πσο ν 

Βαζίιεηνο Αλδξένπ εγθαηέιεηςε ηελ αδεξθή ηεο πξηλ από 14 ρξόληα ρσξίο λα ιάβεη 

δηαηξνθή, ελώ είλαη άγλσζην εάλ βξίζθεηαη ζηε δσή.  ύκθσλα κε ηνπο 
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ππάξρνληεο λόκνπο θαη θαλόλεο ε αδεξθή ηεο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη δηαδπγην κεηά 

ην πέξαο ηεο πεληαεηίαο από ηελ εκέξα ηεο εγθαηάιεηςεο, «ελ σ δηαζηήκαηη δελ 

αλεγλώζζε νπ δε ή απέζαλελ ν αλήξ». ύκθσλα κε ηνλ Αξκελόπνπιν, «Ίδηνλ ηε 

θαη ηνλ Αξκελόπνπιν» (Βηβι. Γ’, ηηηι. 12), απνθαζίζηεθε ε έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ. 

«Δγέλεην Αδξηαλνύπνιηο 1 επηεκβξίνπ 1892»
215

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Κ. 

Αξκελφπνπινπ, ε γπλαίθα, κε εθπξφζσπν ηελ αδεξθή ηεο, δεηάεη δηαδχγην απφ ηνλ 

άληξα δηφηη ηελ εγθαηέιεηςε. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ε έθδνζε δηαδπγίνπ. 

Κπξηάθνο Κσζηόπνπινο θαηά Διέλεο Βαζηιείνπ 

Ο Κπξηάθνο Κσζηόπνπινο είρε ζπλάςεη δεύηεξν γάκν κε ηελ Διέλε Βαζηιείνπ, 

δεηεί όκσο ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ ελάγνπζα δηόηη εθείλε θέξεηαη απξεπώο θαη 

βάλαπζα, ελώ ηαπηόρξνλα πσιεί ηα νηθηαθά ζθεύε θαη έπηπια θαη δαπαλά ηα 

ρξήκαηα πνπ ιακβάλεη από απηά «θαθείζζε». Απνγύκλσζε εληειώο ηελ νηθία από 

έπηπια θαη ζθεύε θαη είλαη θαθή νηθνδέζπνηλα. Ζ Γεκνγεξνληία, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπο ιόγνπο ηνπ ελάγνληνο ζπδύγνπ, απνθάζηζε ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ 

κεηά θαη από ηε ζπλέλεζε ηεο Διέλεο Βαζηιείνπ. «Σνύησλ έλεθα ην δηθαζηήξησ 

θαη ηνλ Αξκελόπνπιν (Βηβι. 9, ηηηι. 12) απεθάλζε λα εθδόζε ηε δηάδεπμηλ ηνπ 

ξεζέληνο Κπξηάθνπ Κσζηόπνπινπ». «Δγέλεην Αδξηαλνύπνιηο 14 επηεκβξίνπ 

1892»
216

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Κ. Αξκελφπνπινπ, ν 

άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα ιφγσ βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε 

απφθαζε ήηαλ ε δηάδεπμε ηνπ δεχγνπο. 

Αλδξέαο Γεσξγίνπ θαη Καξπνθπιιηά Κσλζηαληίλνπ  

Οη δηάδηθνη  κεηά από επαλαιακβαλόκελεο δηαζηάζεηο, δεηνύλ ηε κεηαμύ ηνπο 

δηάδεπμε . Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε 

νκόλνηα δελ ηα θαηάθεξαλ έηζη απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο δηάδεπμήο ηνπο θαη 

δόζεθε άδεηα θαη ζηνπο δύν λα ζπλάςνπλ δεύηεξν γάκν
217

. 

Σν αλδξφγπλν κεηά απφ ζπλερείο ηνπηθέο δηαζηάζεηο δεηάεη ηελ δηάδεπμε ηνπ. Ζ 

απφθαζε ήηαλ ηειηθά ε δηάδεπμε. 

Υξπζνύια Αγγέινπ θαηά Παλαγηώηε Κξάηε 

Ζ Υξπζνύια Αγγέινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Παλαγηώηε Κξάηε, κε ηνλ 

νπνίν ζύλαςε γάκν πξηλ από κηα δεθαεηία, δηόηη εθείλνο ηελ εγθαηέιεηςε θαη 

αλαρώξεζε ζην εμσηεξηθό ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα εθείλε, ελώ είλαη άγλσζην εάλ 

βξίζθεηαη ζηε δσή θαη πνπ θαηνηθεί. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο 
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απνθαζίζηεθε ε απαιιαγή ηεο ελάγνπζαο από ηνλ ζπδπγηθό δεζκό θαη εγθξίζεθε ε 

δηάδεπμή ηεο
218

. 

Ζ γπλαίθα ζηελ ππφζεζε απηή, δεηάεη δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο δηφηη εθείλνο ηελ 

εγθαηέιεηςε. Απνθαζίζηεθε ε δηάδεπμε ηνπ δεχγνπο. 

Μαξία Διεπζεξίνπ θαηά Μαπξνπδή Νηθνιάνπ 

Ζ Μαξία Διεπζεξίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Μαπξνπδή Νηθόιαν, δηόηη 

εθείλνο ηελ θαθνκεηαρεηξηδόηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο θαη κεηά ηελ επηκνλή ηνλ δηαδίθσλ γηα ηε δηάδεπμή ηνπο κεηά ηηο 

πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη λνπζεζίεο, απνθαζίζηεθε δηάδεπμή ηνπο
219

. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ ηεο 

θαθνκεηαρείξηζεο ηεο απφ ηνλ ίδην ζε θαηάζηαζε κέζεο. Απνθαζίζηεθε ε δηάδεπμε 

ηνπο. 

Γεκήηξεο Παθνγηάλλεο θαηά ηεο Γήκεηξαο Κηνζζέ 

Ο Γεκήηξεο Παθνγηάλλεο δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ Γήκεηξα Κηνζζέ, κε ηελ 

νπνία ζύλαςε γάκν πξηλ από δεθαηξία ρξόληα, δηόηη εθείλε ηνλ εγθαηέιεηςε 

«εδξαπέηεπζε ηεο ζπδπγηθήο ηεο νηθίαο» πξηλ από ηέζζεξηο κήλεο. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη αθνύ δόζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη 

πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα, απνθαζίζηεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε.
220

 

ηελ ππφζεζε απηή ν άληξαο δεηεί ηελ δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα δηφηη απηή ηνλ 

εγθαηέιεηςε. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε αθνξνχζε ηνπηθή δηάζηαζε. 

Ησάλλεο Θενθίινπ θαηά Αξρνληνύιαο Αθεληνύιε 

Ο Ησάλλεο Θενθίινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ Αξρνληνύια Αθεληνύιε, κε 

ηελ νπνία ζύλαςε δεύηεξν γάκν, δηόηη εθείλε ηνλ εγθαηέιεηςε «αλαρσξήζαζα από 

ηελ ζπδπγηθήλ νηθίαλ» πξηλ από ηέζζεξηο κήλεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο θαη αθνύ δόζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα 

δήζνπλ κε νκόλνηα, ηηο νπνίεο νη δηάδηθνη δελ έιαβαλ ππόςε,  απνθαζίζηεθε ε 

έγθξηζε ηεο δηάδεπμήο ηνπο
221

. 

Ο άληξαο δεηάεη δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα ιφγσ εγθαηάιεηςεο. Απνθαζίζηεθε 

ηειηθά ε δηάδεπμε ηνπ αλδξφγπλνπ. 

Μαξηγώ Ησζήθ Νηθνιή θαηά ηνπ Αθεληνύιε Γεκεηξίνπ 

Ζ Μαξηγώ Ησζήθ Νηθνιή ε νπνία ζύλαςε γάκν κε ηνλ Αθεληνύιε Γεκήηξην πξηλ 

από κηα ηεξαεηία, δεηεί ηελ δηάδεπμή ηεο από ηνλ ελαγόκελν ζύδπγό ηεο ιόγσ ηεο 
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αληθαλόηεηαο ηνπ αλδξόο ηεο. Ζ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο αλαβάιιεηαη κέρξη 

απνδείμεσο ηεο αληθαλόηεηαο ηνπ αλδξόο
222

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ ηεο 

αληθαλφηεηαο ηνπ. Ζ ππφζεζε αλαβιήζεθε. 

Γεώξγηνο Κπξηάθνπ θαη Δπθξνζύλε Κπξηάθνπ 

Οη δηάδηθνη  κεηά από επαλαιακβαλόκελεο δηαζηάζεηο ζε έλα δηάζηεκα δηάξθεηαο 

δύν εηώλ, δεηνύλ ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε . Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο 

ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα δελ ηα θαηάθεξαλ έηζη 

απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο δηάδεπμήο ηνπο
223

. 

Σν αλδξφγπλν κεηά απφ ζπλερείο ηνπηθέο δηαζηάζεηο δεηάεη ηελ δηάδεπμε ηνπ. Ζ 

απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ δηάδεπμε. 

Παλαγηώηεο Μήηξνπ θαη Δπγελία Μήηξνπ εθ ρσξίνπ Οζκαλιί 

Οη δηάδηθνη  κεηά από επαλαιακβαλόκελεο δηαζηάζεηο ζε έλα δηάζηεκα δηάξθεηαο 

ελόο έηνπο, δεηνύλ ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε. Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο 

ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα θαη κεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε ζθόπηκε ε αλαλέσζε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο γηα έλαλ 

αθόκε ρξόλν.
224

 

Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ηνπηθέο δηαζηάζεηο ην αλδξφγπλν δεηάεη ηελ δηάδεπμε 

ηνπ. Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε αθνξνχζε εθ λένπ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Υαξάιακπνο Γθόγθνο θαη Διέλε Κνθθίλε 

Οη δηάδηθνη  κεηά από επαλαιακβαλόκελεο δηαζηάζεηο ζε έλα δηάζηεκα δηάξθεηαο 

δύν εηώλ, δεηνύλ ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε . Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο 

ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα δελ ηα θαηάθεξαλ έηζη 

απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ηεο δηάδεπμήο ηνπο.
225

 

Μεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ηνπηθέο δηαζηάζεηο ην αλδξφγπλν δεηάεη ηελ δηάδεπμε 

ηνπ. Απνθαζίζηεθε ε δηάδεπμε ηνπο. 

Αξγπξώ Κηνππαλνπ θαηά Αθεληνύιε Παλαγηώηνπ 

Ζ Αξγπξώ Κηνππαλνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Αθεληνύιε Παλαγηώηνπ, δηόηη 

όπσο ηζρπξίδεηαη δελ δύλαηαη λα ζπκβηώζεη καδί ηνπ εμαηηίαο ηεο «ειηζηόηεηαο» 

θαη ηεο «θξελνβιάβεηάο» ηνπ, ν νπνίνο δελ ιακβάλεη θακία πξόλνηα γηα ηελ ίδηα. 

Σα ιεγόκελα ηεο Αξγπξώο Κηνππαλνπ επηβεβαηώζεθαλ θαη από ηνλ πξόθξηην έηζη 
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απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ κεηαμύ ηνπο γάκνπ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ζπδύγνπ λα 

παξέρεη δηαηξνθή ζηελ  Αξγπξώ Κηνππαλνπ θαη ηα ηέθλα ηνπο
226

. 

ηελ ππφζεζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ ηνλ ςπρηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ. Απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

 

 

Γεκήηξηνο Γεσξγίνπ θαηά Αλζνύιαο Πνιπρξνλίνπ 

Ο Γεκήηξηνο Γεσξγίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ ελαγόκελε Αλζνύια 

Πνιπρξνλίνπ, δηόηη εθείλε «εκνίρεπζε». Ζ ελαγόκελε νκνιόγεζε ηε κνηρεία θαη 

έηζη κεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ 

ηνπο θαη ε γπλαίθα ππνρξεώζεθε λα πιεξώζεη ηα έμνδα ηνπ δηαδπγίνπ θαζώο θαη 

λα ράζεη ηε πξνγακηαία δσξεά αμίαο ρηιίσλ γξνζίσλ
227

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ν άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηε γπλαίθα ηνπ ιφγσ 

κνηρείαο. Δλ ηέιεη απνθαζίζηεθε δηάδεπμε. 

Αλαζηαζία Υξηζηνδνύινπ θαηά ηνγηάλλνπ Παλαγηώηε 

Ζ Αλαζηαζία Υξηζηνδνύινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ηνγηάλλνπ 

Παλαγηώηε, δηόηη εθείλνο ηελ εγθαηέιεηςε πξηλ από κηα δηεηία θαη αλαρώξεζε ζηε  

Βνπιγαξία ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα εθείλε θαη λα γξάςεη θάπνην γξάκκα, ελώ είλαη 

άγλσζην εάλ βξίζθεηαη ζηε δσή θαη πνπ θαηνηθεί. Ζ γπλαίθα «έλεθα πελίαο» ζπδεί 

κε άιινλ άλδξα. Πξνο απνθπγή ζθαλδάινπ, απνθαζίζηεθε από ηε Γεκνγεξνληία ε 

δηάδεπμή ηνπο
228

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη ηελ 

εγθαηέιεηςε. Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ε δηάδεπμε. 

Δπγελία ηαπξάθε εθ Ηκάκ Παδάξ θαηά ηνπ Γεσξγίνπ Αλαζηαζίνπ 

Ζ Δπγελία ηαπξάθε δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Γεσξγίνπ Αλαζηάζην, εμαηηίαο 

ηε βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη κέζεο ηνπ αλδξόο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη λνπζεζίεο απνθαζίζηεθε ε 

ηξίκελε δηάζηαζή ηνπο.
229

 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηεο απφ ην ζχδπγφ ηεο, ιφγσ ηεο βάλαπζεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ άληξα ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

 

                                                           
226 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.81 , 20/04/1898. 
227 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.81 , 20/04/1898. 
228 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.81 , 21/08/1898. 
229 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.82 , 16/09/1898. 
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Δπγελία Γεσξγίνπ θαηά Βαζηιείνπ Αλδξέα 

Ζ Δπγελία Γεσξγίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Βαζηιείνπ Αλδξέα, δηόηη 

εθείλνο ηελ εγθαηέιεηςε πξηλ από ηέζζεξα ρξόληα  ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα εθείλε 

θαη ηα δύν ηέθλα ηνπο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε 

δηάδεπμή ηνπο
230

. 

ηελ παξνχζα ππφζεζε ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη απηφο ηελ 

εγθαηέιεηςε θαη δελ κεξίκλεζε γηα εθείλε θαη ηα παηδηά ηνπο. Ζ απφθαζε πνπ 

πάξζεθε ήηαλ δηάδεπμε. 

Φσηεηλή Υξήζηνπ θαηά Γεσξγίνπ Αιεμίνπ 

Ζ Φσηεηλή Υξήζηνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Γεσξγίνπ Αιέμην, δηόηη εθείλνο 

δελ δύλαηαη λα κεξηκλήζεη γηα εθείλε θαη ηελ ζπγαηέξα ηνπο καξάγδα ιόγσ 

έλδεηαο.  Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε εμάκελε ηνπηθή 

δηάζηαζε
231

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη δελ κπνξνχζε λα κεξηκλήζεη γηα 

απηήλ θαη ηελ θφξε ηνπο. Ζ απφθαζε αθνξνχζε ηνπηθή δηάζηαζε. 

Κπξηαθή ηνγηάλλνπ Αγγειίνγινπ θαηά Γαληήι Μηδάθνγινπ 

Ζ Κπξηαθή ηνγηάλλνπ Αγγειίνγινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Γαληήι 

Μηδάθνγινπ, δηόηη εθείλνο ηελ εγθαηέιεηςε πξηλ από έμη ρξόληα ρσξίο λα 

κεξηκλήζεη γηα εθείλε. Σεο έζηεηιε γξάκκα ζην νπνίν ηεο ιέεη  πσο δελ ζα 

επηζηξέςεη νπδέπνηε θαη πσο ηεο επηηξέπεη λα ζπλάςεη β’ γάκνλ. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ ηνπο
232

. 

Λφγσ εγθαηάιεηςεο ηεο γπλαίθαο απφ ηνλ άληξα, απηή δεηάεη ηελ δηάδεπμε ηνπο. Ζ 

απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ην δηαδχγην. 

Αλαζηαζία Αζαλαζίνπ θαηά Πέηξνπ Αλαγλώζηνπ  

Ζ Αλαζηαζία Αζαλαζίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Πέηξν Αλαγλώζηνπ, κε ηνλ 

νπνίν ζύλαςε α’ γάκν πξηλ από νθηώ ρξόληα, δηόηη εθείλνο ηελ εγθαηέιεηςε 

«εδξαπέηεπζε ηεο ζπδπγηθήο ηεο νηθίαο» πξηλ από πέληε ρξόληα θαη αλαρώξεζε 

ζηε  Βνπιγαξία ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα εθείλε θαη ηα ηέθλα ηνπο. Αθνύ ζύκθσλα 

κε ηνλ λόκνλ «Γπλή επί ηεηξαεηίαλ κόλνλ ππνρξενύηαη λα αλακέλεη ηνλ 

εγθαηαιείπνληα απηήλ ζύδπγνλ, δηθαηνύκελε αθνινύζσο απνβιέςαη εηο έηεξνλ 

γάκνλ». ύκθσλα κε ηνλ παξαπαλσ λόκν θαη ηελ απόθαζε ηεο Γεκνγεξνληίαο ν 

γάκνο ηνπο ζεσξήζεθε δηαιπκέλνο θαη δόζεθε έγθξηζε ζηελ Αλαζηαζία 

                                                           
230 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.82 , 19/02/1899. 
231 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.83 , 30/12/1905. 

 
232 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.83 , 11/01/1906. 
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Αζαλαζίνπ λα ζπλάςεη β’ γάκν κε ηνλ ηέθαλν Ησάλλνπ κε ηνλ νπνίν ζπδεί 

παξαλόκσο.
233

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη 

εθείλνο ηελ εγθαηέιεηςε ρσξίο λα κεξηκλήζεη γηα εθείλε θαη ηα παηδηά ηνπο. Ζ 

απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ε δηάδεπμε. 

Σαζηώ Αζαλαζίνπ θαηά Γεκεηξίνπ ηεξγηάθνγινπ 

Ζ Σαζηώ Αζαλαζίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Γεκήηξην ηεξγηάθνγινπ, ν 

νπνίνο κεηά από ηξίκελε ζπκβίσζε ηεο θέξζεθε κε βάλαπζν ηξόπν θαη επηπιένλ 

κεζνύζε βξηζθόκελνο ζην θαπειεηό απνθαζίζηεθε από ηε Γεκνγεξνληία ε 

δηάδεπμή ηεο από ηνλ Γεκήηξην ηεξγηάθνγινπ
234

. 

ηελ ππφζεζε απηή ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα δηφηη εθείλνο ζε 

θαηάζηαζε κέζεο ηελ θεξφηαλ βάλαπζα. Απνθαζίζηεθε ε δηάδεπμε ηνπο. 

Γεώξγηνο Γειίθνπ θαηά Άλλαο Γειίθνπ  

Ο Γεώξγηνο Γειίθνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηε ζύδπγό ηνπ Άλλα, δηόηη εθείλε 

«εκνίρεπζε». Αθνύ ε κνηρεία δελ απνδείρζεθε θαη αθνύ δόζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο 

ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα, νη δηάδηθνη ζύδπγνη απνρώξεζαλ 

«νκνλνήζαληεο». 
235

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα ιφγσ κνηρείαο. 

Σν αλδξφγπλν απνρψξεζε κε ζπκβηβαζκφ.  

Αλαζηάζηνο Κπξίλνπ από ην ρσξηό Ρίδηα θαηά ηεο Υξπζήο Γεσξγίνπ 

Ο Αλαζηάζηνο Κπξίλνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηε ζύδπγό ηνπ Υξπζή, δηόηη 

εθείλε παξνπζίαζε θξελνβιάβεηα θαη εθείλνο δελ δύλαηαη λα ζπκβηώζεη καδί ηεο. 

Μεηά ηε ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο «γελνκέλεο ζθέςεσο», απνθαζίζηεθε ε 

δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηνπο.
236

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ν άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηε γπλαίθα δηφηη 

παξνπζίαζε θξελνβιάβεηα. Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

Μαξία Γεσξγίνπ θαηά Αζαλαζίνπ Υεθίκνγινπ 

Παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο νη δηάδηθνη κεηά από ηελ αλαθνξά ηεο 

ελάγνπζαο θαηά ηελ νπνία δεηά, κεηά από ηνλ ηξίκελν ηνπηθό ρσξηζκό ηε 

δηάδεπμή ηεο από ηνλ ζύδπγό ηεο γηα ιόγνπο κέζεο. Ο ελαγόκελνο ζύδπγόο ηεο 

                                                           
233 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.83 , 24/08/1907. 
234 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.1, ζει.84 , 22/07/1908. 
235 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.8 , 07/03/1889. 

236 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.9 , 07/03/1889. 
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απνθξίζεθε όηη δελ κεζά αιιά όηη πίλεη θαη απηόο θαη όινη νη άλδξεο. Ζ ελάγνπζα 

ηζρπξίζηεθε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηώλ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, ν ελαγόκελνο 

επξέζε «θπιηόκελνο ελ θξαηπάιε θαη κέζε». Μεηά ηαύηα ε Α.. πξόεδξνο 

πξνέηξεςε απηόλ λα παύζε λα κεζά θαη ηελ ελάγνπζα λα νκνλνήζεη κε ηνλ ζύδπγό 

ηεο αιιά απηό απνδείρζεθε αδύλαην. Μεηά από ζύζθεςε απνθαζίζηεθε λα ηεζνύλ 

ζε εμάκελν ηνπηθό ρσξηζκό κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζπδύγνπ λα απνδίδεη κέρξη ηνλ 

πξνζερή Ηαλνπάξην, 120 γξόζηα γηα ηελ δηαηξνθή ησλ ηξηώλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ 

θαη λα απνδώζεη ζηε γπλαίθα ηνπ ηα ζηξώκαηα ησλ ηέθλσλ, έλα θόξεκα, έλα 

ηξαπέδη θαη έλα θηβώηην 
237

. 

ηελ ππφζεζε απηή, κεηά ηελ ηνπηθή δηάζηαζε ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε ηεο 

απφ ηνλ άληξα δηφηη κεζά θαη αδηαθνξεί γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Απνθαζίζηεθε εθ 

λένπ εμάκελε ηνπηθή δηάδεπμε. 

Βαζίιεηνο Υξήζηνπ θαθεηδήο, θαηά ηεο Μαξηγώο Υξήζηaθε 

Ο Βαζίιεηνο Υξήζηνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ ελαγόκελε Μαξηγώ Υξήζηνπ, 

δηόηη εθείλε «εκνίρεπζε». Ζ ελαγόκελε αξλήζεθε ηε κνηρεία «γελνκέλεο ζθέςεσο» 

από ηε Γεκνγεξνληία, απνθαζίζηεθε ε αλαβνιή ηεο ππόζεζεο ώζηε ζηελ επόκελε 

ζπλεδξία λα απνδεηρζνύλ ηα ιεγόκελα ηνπ ελάγνληνο ή ηεο ελαγνκέλεο. Καηά ηε 

δεύηεξε ζπλεδξία απνδείρζεθε πσο ε απηζηία ηνπ αλδξόο ζηεξίδεηαη κνλάρα ζηε 

θαηάζεζε ηνπ Αλησλίνπ Αγγειή «θαθνήζεο θαηαζέζαληνο», έηζη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ε θαηάζεζε δελ έρεη θαλέλα θύξνο έλαληη ηνπ Νόκνπ, θαζώο ε πεξί 

ακαξηήκαηνο νκνινγία ηνπ «πιελ ηνπ όηη επρεξώο πηζηεύεηαη», (Αξκελνπ. Βηβι. Α 

Σηηι. Γ),  δίλεη ζηνλ δηθαζηή ην δηθαίσκα λα ππνζέζεη όηη ν ελ ιόγν κάξηπξαο 

«εζνθίζζε» όζα αλέθεξε σο επηρείξεκα θόβνπ γηα ηελ «απαιιαγήλ επί θινπή ησλ 

ελσπίσλ», θαζώο θαη επεηδή κεηαμύ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ελάγνληνο θαη ηνπ 

κάξηπξα ππάξρνπλ αληηθάζεηο.  Ο Αληώληνο είπε όηη  ηελ Σεηάξηελ ην απόγεπκα 

πήγε ζηελ νηθία ηνπ θαη παξέκεηλε εθεί καδί κε ηελ Μαξηγώ κέρξη ηηο 7 ην 

απόγεπκα ελώ ν ελάγσλ Βαζίιεηνο, δήισζε πσο εθείλν ην κεζεκέξη έθιεηζε ην 

θαθελείν ηνπ ζηηο 2κηζε ην κεζεκέξη θαη επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ. Οη νκνινγίεο 

απηέο θαζηζηνύλ πηζηεπηή ηελ απνινγία ηεο Μαξηγώο. «Γηα ηαύηα απνξξίπηνλ ηελ 

πεξί παξαβηάζεσο δηα κνηρείαο ηεο ζπδπγηθήο πίζηεσο» αγσγε ηνπ ελάγνληα θαη 

θεξύρζεθε αζώα ε θαηεγνξνύκελε Μαξηγώ. Μεηά από εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη 

ησλ δύν γηα δηάδεπμε ε  ζπκβίσζή ηνπο θξίζεθε αδύλαηε θαη απνθαζίζηεθε ε 

δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηνπο «θερσξηζκέλνη ππό πάζεο ζπδπγηθήο ζπλάθεηαο». Σέινο, 

αθνύ δελ ππήξμε δηεθδίθεζε πξνίθαο ή άιισλ πξαγκάησλ από ηηο δύν πιεπξέο, ν 

Βαζίιεηνο θαηαδηθάζηεθε λα πιεξώλεη κηζή νζσκαληθή ιίξα θάζε κήλα, σο 

δηαηξνθή γηα ην αλήιηθν ηέθλν ηνπ Γεώξγην (εηώλ 3), έσο ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 
238

 

                                                           
237 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.92 , 21/12/1890. 

 
238 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζζ 15,16 , 28/04/1889. 
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ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Κ. Αξκελφπνπινπ, ν 

άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηελ γπλαηθά ιφγσ κνηρείαο. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε 

ήηαλ ε δηάδεπμε (παξφηη δελ ππήξμε επαιήζεπζε ησλ ηζρπξηζκψλ). 

Αηθαηεξίλε Εηάηνπ θαηά ηνπ Γεσξγίνπ σηεξίνπ ακαμνπνηόο  

Ζ ελάγνπζα δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο ιόγσ κέζεο, βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο, βαζάλσλ 

θαη θαθνπαζεηώλ πνπ ππέζηε από ηνλ ελαγόκελν ζύδπγό ηεο. Μεηά από ζύζθεςε 

ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο δελ ππάξρεη λόκηκνο ιόγνο δηαδπγίνπ θαη 

επηβιήζεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη απόδνζε δηαηξνθήο από ηνλ ελαγόκελν 

ζύδπγν ζηελ ελάγνπζα γπλαίθα.
239

 

ηελ ππφζεζε απηή, ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ βάλαπζεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Παξαζθεπνύδαο Αγγέινπ θαηά ηνπ  Μαπξνπδή ηεθάλνπ 

Ζ Παξαζθεπνύδα Αγγέινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Μαπξνπδή ηεθάλνπ, κε 

ηνλ νπνίν ζύλαςε α’ γάκν, δηόηη εθείλνο απείιεζε ηε δσή ηεο κε καραίξη θαη 

απείιεζε λα ηελ ξίμεη ζην θξέαξ. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο 

ζεσξήζεθε αδύλαηε ε ζπκβίσζή ηνπο θαη απνθαζίζηεθε  ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ 

ηνπο.
240

 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απεηιψλ. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

Μαξηγώ Γεσξγίνπ θαηά Νέζηνξα Παλαγηώηνπ 

Ζ ελάγνπζα δεηεί Μαξηγώ Γεσξγίνπ ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ελαγόκελν ζύδπγό 

ηεο  Νέζηνξα Παλαγηώηνπ ιόγσ κέζεο θαη βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο από ηνλ 

ελαγόκελν ζύδπγό ηεο. Ζ ππόζεζε αξρηθά αλαβιήζεθε γηα επόκελε ζπλεδξίαζε 

όκσο ζηε ζπλέρεηα, ζηε δεύηεξε ζπλεδξίαζε θαηέζεζε ν Μνπρηάξεο θαη νη 

γείηνλεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαγνκέλνπ. Καηέζεζαλ πσο ήηαλ 

κέζπζνο θαη καραηξνβγάιηεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο 

δελ ππάξρεη λόκηκνο ιόγνο δηαδπγίνπ θαη επηβιήζεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη 

απόδνζε δηαηξνθήο από ηνλ ελαγόκελν ζύδπγν ζηελ ελάγνπζα γπλαίθα.
241

 

ηελ ππφζεζε απηή ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε ιφγσ βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

άληξα ζε θαηάζηαζε κέζεο. Δλψ αξρηθά αλαβιήζεθε ε απφθαζε ζηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζε απνθαζίζηεθε ηνπηθή δηάζηαζε. 
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Διηζάβεη Θνξπβίδνπ θαηά ηνπ Υξεζηάθε Θνξπβίδε ηαηξνύ 4
νπ

 ηάγκαηνο ηνπ 

πεδηθνύ ζπληάγκαηνο ηνπ Απηνθξαηνξηθνύ ζηξαηνύ 

Ζ ελάγνπζα δεηεί Διηζάβεη Θνξπβίδνπ ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ελαγόκελν ζύδπγό 

ηεο  Υξεζηάθε Θνξπβίδε ηαηξνύ 4
νπ

 ηάγκαηνο ηνπ πεδηθνύ ζπληάγκαηνο ηνπ 

Απηνθξαηνξηθνύ ζηξαηνύ ιόγσ κέζεο θαη βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο. Ο ελαγόκελνο 

νκνιόγεζε πσο ηελ έδεηξε δηόηη είρε ζρέζε κε ηνλ θαζεγεηή Γαιιηθώλ, θαζώο 

βξήθε θσηνγξαθία κε εξσηηθά ιόγηα ζπλνδεπόκελε από ηξηαληάθπιιν. Ζ ελάγνπζα 

δελ ην αξλήζεθε, έηζη κεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε 

δηάιπζε ηνπ γάκνπ θαη λα δνζεί ε θεδεκνλία ηνπ δπόκηζε εηώλ ηέθλνπ ηνπο ζηνλ 

παηέξα. 
242

 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηεο απφ ηνλ άληξα δηφηη είρε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά 

ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ αξηνπνηόο θαηά ηεο Καιιηόπεο Μηραήι 

Ο ελάγσλ Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ, δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ ελαγνκέλε ζύδπγό 

ηνπ Καιιηόπεο Μηραήι, εμαηηίαο ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

νηθνδέζπνηλαο. Ζ ελαγνκέλε Καιιηόπε αξλήζεθε ηα ιεγόκελα ηνπ ελάγνληα 

ζπδύγνπ ηεο θαη εμέθξαζε ηελ αγαλάθηεζή ηεο ιόγσ ησλ βαξέσλ νηθηαθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ ε ίδηα έρεη αλαιάβεη απέλαληη ζηνλ αδειθό ηνπ ζπδύγνπ ηεο.  

Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο δελ ππάξρεη λόκηκνο ιόγνο 

δηαδπγίνπ θαη επηβιήζεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη απόδνζε δηαηξνθήο από 

ηνλ ελαγόκελν ζύδπγν ζηελ ελάγνπζα γπλαίθα θαη ην αλήιηθν ηέθλν ηνπο εθαηόλ 

πελήληα γξνζίσλ θάζε κήλα θαη δηακνλή ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθία ηεο κεηέξαο ηεο 

έσο ηε ιήμε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο.
243

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ν άληξα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηε γπλαίθα δηφηη εθείλε 

δελ ήηαλ θαιή νηθνδέζπνηλα. Ζ απφθαζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Φαλίηζα Γξεγνξίνπ θαηά ηνπ Γεκεηξίνπ Γξεγνξίνπ 

Ζ ελάγνπζα Φαλίηζα Γξεγνξίνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο ηνπηθήο ηνπο δηάζηαζεο 

δηάξθεηαο ελόο έηνπο, δεηά ηε κεηαμύ ηνπο δηάδεπμε. Δπεηδή όκσο ν ελαγόκελνο 

δελ πξνζήιζε, απνθαζίζηεθε αλαλέσζε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο γηα έλαλ ρξόλν 

αθόκε θαη δηαηξνθή ηνπ ελαγνκέλνπ πξνο ηελ ελάγνπζα 18 γξνζίσλ ηελ 

εβδνκάδα.
244
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Μεηά απφ ηελ ηνπηθή δηάζηαζε πνπ είρε επηβιεζεί ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ 

ηνλ άληξα. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ εθ λένπ ηνπηθή δηάζηαζε δηφηη ν άληξαο 

δελ πξνζήιζε. 

Υξήζηνο Παπακηραήι θαηά ηεο Καξπνθπιιηάο Γεσξγίνπ  

Ο Υξήζηνο Παπακηραήι δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηε ζύδπγό ηνπ Καξπνθπιιηάο 

Γεσξγίνπ, δηόηη εθείλε ηνλ εγθαηέιεηςε «εδξαπέηεπζε ηεο ζπδπγηθήο ηεο νηθίαο» 

θαη κεηέβε ζηελ παηξηθή νηθία ηεο. Δθείλε ηζρπξίζηεθε πσο ν ελάγσλ  ηελ 

θαθνκεηαρεηξηδόηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο  θαη έηζη αλαγθάζηεθε λα κεηαβεί ζηελ 

νηθία ηεο κεηέξαο ηεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο δελ 

ππάξρεη λόκηκνο ιόγνο δηαδπγίνπ θαη επηβιήζεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε.
245

 

ηελ πεξίπησζε απηή ν άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα ιφγσ 

εγθαηάιεηςεο . Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Διηζάβεη Καινπδάθε θαηά Αζαλαζίνπ ηεθάλνπ ππάιιεινο  

Ζ Διηζάβεη Καινπδάθε δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Αζαλαζίνπ ηεθάλνπ, ν 

νπνίνο ηελ θαθνκεηαρεηξίζηεθε ζε θαηάζηαζε κέζεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη απόδνζε δηαηξνθήο 

ηξηάληα νζσκαληθώλ ιηξώλ σο απνδεκίσζε ηεο πξνίθαο ηεο γπλαίθαο. 
246

 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηεο απφ ηνλ άληξα ηεο, επεηδή εθείλνο ηελ 

θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Μαξηγώ Γεσξγίνπ θαηά ηνπ ηεθάλνπ Ρντδε 

Ζ Μαξηγώ Γεσξγίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ηέθαλν Ρντδε, ν νπνίνο 

ππνδεηθλύεη επαλεηιεκκέλα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά θαη κεζά ρσξίο  λα κεξηκλεί γηα 

εθείλε. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε εμάκελε ηνπηθή 

δηάζηαζε θαη ε απόδνζε δηαηξνθήο κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάζηαζεο.
247

 

Ζ γπλαίθα δεηεί ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ιφγσ ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζε θαηάζηαζε κέζεο.  Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ε ηνπηθή δηάζηαζε. 

Μαξία Κώηηζνπ θαηά Νηθνιάνπ Γεκεηξίνπ 

Ζ Μαξία Κώηηζνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Νηθόιαν Γεκεηξίνπ, κε ηνλ 

νπνίν ζύλαςε α’ γάκν πξηλ από ηξία ρξόληα, δηόηη εθείλνο ηελ θαθνκεηαρεηξηδόηαλ 

ρσξίο λα κεξηκλεί γηα εθείλε. Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο 

δελ ππάξρεη λόκηκνο ιόγνο δηαδπγίνπ θαη επηβιήζεθε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη 

δηαηξνθή 30 γξνζίσλ.
248
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ηελ ππφζεζε απηήλ ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο δηφηη εθείλνο 

ηελ θαθνκεηαρεηξηδφηαλ. Ζ απφθαζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Αλαζηαζία Πέηξνπ θαηά ηνπ Βαζηιείνπ Βνγηαηδή 

Ζ Αλαζηαζία Πέηξνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Βαζίιεην Βνγηαηδή, εμαηηίαο 

ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο θαθνπνίεζήο ηεο ζε θαηάζηαζε κέζεο. 

Μεηά από ζύζθεςε ηεο δεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ 

ηνπο.
249

 

ηελ ππφζεζε απηήλ ε γπλαίθα δεηάεη δηάδεπμε ιφγσ βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

θαηάζηαζε κέζεο ηνπ άληξα ηεο. Ζ απφθαζε ήηαλ ε δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ αξηνπνηόο θαηά Καιιηόπεο Μηραήι 

Ο Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ ζύδπγό ηνπ Καιιηόπε 

Μηραήι, δηόηη εθείλε «εκνίρεπζε». Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη 

αθνύ δελ απνδείρηεθε ε κνηρεία ηεο ελαγνκέλεο Καιιηόπεο, επηβιήζεθε εμάκελε 

ηνπηθή δηάζηαζε.
250

 

ηελ ππφζεζε απηήλ ν άληξαο δεηάεη δηάδεπμε ιφγσ κνηρείαο ηεο γπλαίθα ηνπ. Ζ 

απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Αλδξέαο ηξαηήνγινπ γεσξγόο θαηά Αλαζηαζίαο Γεσξγίνπ  

Ο Αλδξέαο ηξαηήνγινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ Αλαζηαζίαο Γεσξγίνπ, 

δηόηη όπσο ηζρπξίδεηαη δελ δύλαηαη λα ζπκβηώζεη καδί ηεο  εμαηηίαο ηνπ «πάζνπο» 

θαη ηνπ «ζειεληαζκνύ» ηεο θαη «κε δπλάκελνο λα αλερζή ηε καληώδε 

θαηάζηαζηλ». Μεηά από ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε 

ηνπ κεηαμύ ηνπο γάκνπ.
251

 

ηελ ππφζεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ν άληξαο δεηάεη δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα ηνπ ιφγσ 

ηνλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο. Ζ απφθαζε ήηαλ δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

Βαζίιεηνο Κώζηνγινπ πνηκήλ θαηά Αλαζηαζίαο Κσζηή 

Ο Βαζίιεηνο Κώζηνγινπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ Αλαζηαζίαο Κσζηή, δηόηη 

όπσο ηζρπξίδεηαη «παζνύζεο ηαο θξέλαο ζπδπγνπ» γηα πεξίπνπ κηα νθηαεηία θαη 

εμαηηίαο απηνύ, δελ δύλαηαη λα ζπκβηώζεη καδί ηεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο 

Γεκνγεξνληίαο, απνθαζίζηεθε αλαβνιή ηεο ππόζεζεο ώζηε λα παξνπζηαζηεί ζηελ 

επόκελε ζπλεδξίαζε πηζηνπνηεηηθό θξελνβιάβεηαο ηεο γπλαίθαο. ηελ επόκελε 

ζπλεδξίαζε παξνπζηάζηεθε έγγξαθν από ηνλ Μνπρηάξε ην νπνίν επηβεβαίσζε πσο 
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ε ζύδπγνο έπαζρε από θξελνβιάβεηα γηα ηελ νπνία δελ ππήξρε ζεξαπεία. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο, απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηνπ κεηαμύ ηνπο γάκνπ.
252

 

ηελ ππφζεζε απηή ν άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηνπ απφ ηελ γπλαίθα ηνπ, ιφγσ ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο. Ζ απφθαζε ήηαλ δηάιπζε ηνπ γάκνπ. 

Πειαγία Αλδξένπ θαηά Θενδώξνπ Θενράξε ξάπηεο 

Ζ Πειαγία Αλδξένπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Θεόδσξν Θενράξε, δηόηη «κεζά 

θαη ηελ θαθνκεηαρεηξίδεηαη» εμαηηίαο δειαδή ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη 

ηεο θαθνπνίεζήο ηεο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Μεηά από ζύζθεςε ηεο δεκνγεξνληίαο 

απνθαζίζηεθε ε ηξίκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη απόδνζε δηαηξνθήο 12 γξνζίσλ ηελ 

εβδνκάδα έσο ηε ιήμε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο.
253

 

ηελ ππφζεζε απηή ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο ιφγσ ηεο 

βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο θαη θαθνκεηαρείξηζεο ηεο ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε 

πνπ ειήθζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Μηραήι Υξήζηνπ θαηά Βαζηιηθήο Μηραήι 

Παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο νη δηάδηθνη θαη αλεγλώζζε ε ππό 8 Ηαλνπαξίνπ 

αλαθνξά ηνπ ελάγνληνο ζηελ νπνία δεηά ηε δηάδεπμή ηνπ από ηελ ζύδπγό ηνπ δηόηη 

δελ δύλαηαη λα ζπδήζεη κε απηή. Αθνύ ηέζεθαλ ηξείο επαλεηιεκκέλεο θνξέο ζε 

ηνπηθή δηάζηαζε από ην Γηθαζηήξην, ε ηειεπηαία έιεμε ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα 

κε ηε ζύδπγν λα «εκκέλεη ζηελ θαθία». Σν Γηθαζηήξην πξνέηξεςε ακθόηεξνπο λα 

νκνλνήζνπλ αιιά νη ζύδπγνη απέθξνπζαλ ηηο πξνηξνπέο θαη επέκεηλαλ ζηε 

δηάδεπμε πνπ επαλεηιεκκέλσο δήηεζαλ. Σν Γηθαζηήξηνλ βιέπνληαο ηηο 

επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο λα λαπαγνύλ, δηαζθεςάκελνλ απνθάζηζε ηε δηάδεπμή 

ηνπο. Σν δεθαεηέο ηέθλνλ Αληώληνο κεηά ηελ επηζπκία ηνπ απνθαζίζηεθε λα κελ 

απνρσξηζηεί ηελ κεηέξα ηνπ, ελώ ν άλδξαο απνθαζίζηεθε λα παξαδώζεη ζηε 

γπλαίθα 2 ζεξβίηζηα, ην ηξαπέδη θαη ην θηβώηηνλ. Ακθόηεξνη νη δηάδηθνη 

απνθαζίζηεθε λα πιεξώζνπλ γηα ηα ηέιε ηεο απνθάζεσο.
254

 

Μεηά απφ επαλεηιεκκέλεο ηνπηθέο δηαζηάζεηο ην αλδξφγπλν δεηάεη ηελ δηάδεπμε ηνπ. 

Ζ απφθαζε πνπ ειήθζε ήηαλ ε δηάδεπμή ηνπο. 

Διέλε Παπαδνύια θαηά ηνπ ηέξγηνπ Γεκεηξίνπ 

Ζ Διέλε Παπαδνύια δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ ηέξγην Γεκεηξίνπ, κε ηνλ 

νπνίν είρε ζπλάςεη γάκν πξηλ από ηξία ρξόληα, δηόηη εθείλνο ηελ 

θαθνκεηαρεηξηδόηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο θαη δελ κεξηκλνύζε γηα εθείλε. Μεηά από 

                                                           
252 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.29 , 20/10/1889. 
253 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.29 , 20/10/1889. 

 
254 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.94 , 11/01/1891. 
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ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο απνθαζίζηεθε εμάκελε ηνπηθή δηάζηαζε θαη «κε 

ππάξρνληνο ηέθλνπ» ν ελαγόκελνο δελ ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη δηαηξνθή
255

. 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο δηφηη εθείλνο ηελ 

θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο. Ζ απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ηνπηθή 

δηάζηαζε. 

Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ πνηκήλ θαη Δπαλζία Γεσξγίνπ 

Ζ Δπαλζία Γεσξγίνπ δεηεί  ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Κσλζηαληίλν Βαζηιείνπ δηόηη 

εμαηηίαο ηεο δεινηππίαο ηνπ δε δύλαηαη λα ζπκβηώζεη καδί ηνπ. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη πξνηξνπέο λα 

δήζνπλ κε νκόλνηα, απνθαζίζηεθε εμάκελε ηνπηθή δηάζηαζε.
256

 

ηελ ππφζεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ε γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο 

ιφγσ δήιεηαο. Ζ απφθαζε ήηαλ ηνπηθή δηάζηαζε. 

Γαθλνύδα Βαγγέιε θαηά Θενδώξνπ Μήηξνπ 

Ζ Γαθλνύδα Βαγγέιε δεηεί  ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Θεόδσξν Μήηξνπ θαζώο 

εμαηηίαο ηεο θξελνβιάβεηάο ηνπ δελ δύλαηαη λα ζπκβηώζεη καδί ηνπ. Μεηά από 

ζύζθεςε ηεο Γεκνγεξνληίαο θξίζεθε πσο ε ππόζεζε πξέπεη λα αλαβιεζεί γηα 

επόκελε ζπλεδξίαζε ώζηε λα απνδεηρζεί ε θξελνβιάβεηα ηνπ ζπδύγνπ.
257

 

Ζ γπλαίθα δεηάεη ηελ δηάδεπμή ηεο απφ ηνλ άληξα, ιφγσ ηεο θξελνβιάβεηαο ηνπ. Ζ 

ππφζεζε αλαβιήζεθε γηα επφκελε ζπλεδξίαζε. 

Υαξηζνύδαο Αζαλαζίνπ θαηά Αλησλίνπ Γεσξγίνπ θεπνπξόο 

Ζ Υαξηζνύδαο Αζαλαζίνπ δεηεί ηε δηάδεπμή ηεο από ηνλ Αληώλην Γεσξγίνπ, 

εμαηηίαο ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο αληθαλόηεηάο ηνπ λα θέξεη εηο 

πέξαο ηα ζπδπγηθά ηνπ θαζήθνληα. Μεηά από ηηο πξνβιεπόκελεο ζπκβνπιέο θαη 

πξνηξνπέο λα δήζνπλ κε νκόλνηα ε γπλαίθα αθνινύζεζε ηνλ άλδξα ζηελ νηθία 

ηνπο.
258

 

ηελ ππφζεζε απηήλ ε γπλαίθα δεηεί δηάδεπμε απφ ηνλ άληξα ηεο ιφγσ ηεο βάλαπζεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο αληθαλφηεηαο απέλαληη ζηα ζπδπγηθά ηνπ θαζήθνληα. 

Μεηά απφ ζπκβνπιέο ππήξμε ζπκβηβαζκφο. 

Βαζίιεηνο Ησάλλνπ θαηά Μαξίαο Αζαλαζίνπ 

Καηά ηελ λόκηκελ δηαδηθαζία παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζώπσο νη δηάδηθνη θαη ν 

ελάγσλ Βαζίιεηνο Ησάλλνπ δηα ηεο ππό εκεξνκελίαο 27 Φεβξνπαξίνπ αλαθνξάο 

ηνπ  εμέζεηε όηη πξν 17 εηώλ λπκθεπζήο ηελ Μαξία Αζαλαζίνπ θαη επί 17 έηε 

                                                           
255 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.32 , 14/11/1889. 
256 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.33 , 28/11/1889. 
257 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.34 , 01/12/1889. 
258 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.34 , 01/12/1889. 
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ζπδήζαο κεη’ απηήο θαη δηήγαγε βίνλ ζπειώδε εμαηηίαο ηεο αηίκνπ απηήο 

ζπκπεξηθνξάο. Καίηνη δε επαλεηιεκκέλσο εζπλίζηαην θαη δνζείζεο ζπκβνπιέο πξνο 

αιιήισλ βίνλ θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ ζπδπγηθώλ απηήο θαζεθόλησλ θαη 

ζσθξνληζκόλ, νπδέλ όκσο άιιαμε, δηα ηνύην ν ελάγσλ δε δύλαηαη λα ππνθέξεη 

πεξαηηέξσ θαη εμαηηείηαη ηελ απ’ απηήο δηάδεπμε, ηλά απαιιαγή από ηεο ζπδύγνπ 

επηιήςηκεο δηαγσγήο. Ζ ελαγόκελεαπάληεζε όηη όια είλαη ζπθνθαληίεο θαη νπδέλα 

ηξόπνλ δέρεηαη ηελ δηάδεπμε, ελλννύζα ηνλ ζύδύγόλ ηεο ππεύζπλνλ δηα πάλησλ 

γελόκελσλ, κε επαξθώο δπλεζήο απνδείμεη ηαύηα. Δπεηδή ην Γηθαζηήξηνλ 

ζεώξεζε δίθαηα ηελ αίηεζε ηεο ελαγόκελεο επέηαμε ηνλ ελάγνληα λα απνδέημεη ηελ 

θαηεγνξίαλ δηα καξηύξσλ, ηνύηνπ δε απνδείμαληνο σο κάξηπξαο επ’ απηνθόξσ 

ζπιιαβόληνο απηήλ αζέκηηε νύζα κεηά ηνπ Καιιηόπνπινπ θαη κεηά ηνπ ππεξέηνπ 

απηνύ σηεξάθε, ηνπ θ. Υαηδεαζαλαζίνπ, ηνπ θ. Υαηδεαιέθνπ θαπλά ην 

επάγγεικα, ηνπ Παλαγηώηνπ θαθεηδή θαη ηνπ Πέηξνπ ηόηθνπ. Απνθαζίζηεθε 

αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο κέρξη ηελ απόδεημε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ελάγνληνο από 

ηνπο αλσηέξσ κάξηπξεο
259

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ν άληξαο δεηάεη ηελ δηάδεπμε απφ ηελ γπλαίθα ηνπ 

ιφγσ αλέληηκεο ζπκπεξηθνξάο θαη κνηρείαο. Απνθαζίζηεθε αλαβνιή ηεο ππφζεζεο 

κέρξη απνδείμεσο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ελάγνληνο απφ ηνπο κάξηπξεο. 

 

Απφ ηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο ζε πνιιέο απφ ηηο ππνζέζεηο δηαδπγίσλ, παξαηεξήζεθε πσο 

αλαθνξηθά κε  ην θχιν ησλ ελαγφλησλ θαη ησλ ελαγνκέλσλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

ελαγφλησλ ήηαλ γπλαίθεο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο αηηίεο αγσγήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ε ζπλεζέζηεξε αηηία 

αγσγήο ήηαλ ε κέζε θαη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά θαη αθνινπζνχζαλ ε εγθαηάιεηςε, ε 

κνηρεία θαη ζχλαςε αζέκηησλ ζρέζεσλ, ελψ ιηγφηεξεο ππνζέζεηο αθνξνχζαλ ηε καλία 

θαη ηε θξελνβιάβεηα, ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαζηάζεηο, ηε θπιάθηζε, ηε δεινηππία, ηελ 

αληθαλφηεηα, θαζψο θαη ην γεγνλφο πσο ε ζχδπγνο ήηαλ θαθή νηθνδέζπνηλα. 

Δπηπιένλ, απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο δηαδπγίσλ εληνπίζηεθε πσο αλαθνξηθά κε ηελ 

έθβαζε ηεο εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ, ε πην ζπρλή ήηαλ ε ηνπηθή δηάζηαζε θαη 

αθνινπζνχζαλ ε δηάιπζε ηεο ζχδεπμεο, ε αλαβνιή ηεο ππφζεζεο γηα επφκελε 

ζπλεδξίαζε θαη ν ζπκβηβαζκφο ησλ δηαδίθσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζε νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο παξνπζηάδεηαη ην 

επάγγεικα ησλ ελαγφλησλ, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ησλ 

δηαδπγίσλ, δελ βαζίζηεθε ζε θάπνηα λνκηθή ζπιινγή θαη ειάρηζηεο είραλ αλαθνξά 

ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ.  

                                                           
259 ΗΑΜ., Μεηξφπνιε Αδξηαλνππφιεσο,αξ.θσδ.12, ζει.85 , 11/12/1890. 
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Σέινο, κέζα ζηηο ππνζέζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ Κψδηθα ηεο Ηεξάο 

Μεηξφπνιεο Αδξηαλνππφιεσο, αλαθέξζεθαλ ε απηνπξνζψπσο παξνπζία ησλ 

δηαδίθσλ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, ή ε  εθπξνζψπεζή ηνπο απφ ζπγγεληθφ 

πξφζσπν, θαζψο θαη ε χπαξμε ή κε καξηχξσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ελψ ζε 

πνιιέο ππνζέζεηο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απφδνζε δηαηξνθήο  θαη επηζηξνθήο ηεο 

πξνηθψαο  πεξηνπζίαο  θαη θαηαγξαθή ηεο.  

Ε.2. Παρουςίαςθ των ποςοτικϊν ςτοιχείων τθσ ζρευνασ 

Ξεθηλψληαο ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο κειέηεο, 

πξνθχπηεη πσο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, απηέο 

βαζίδνληαη θαηά 97,8% ζην Κψδηθα Γεκνγεξνληίαο θαη θαηά 2,2% ζηελ Δμάβηβιν 

ηνπ Αξκελφπνπινπ (βι. Δηθφλα 1). Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην θχιν ηνπ ελάγνληνο 

ζε 94 πεξηπηψζεηο ην 52,2% απηψλ, λα ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 47,8% άλδξεο (βι. 

Δηθφλα 2). ε φηη αθνξά ηελ αηηία αγσγήο (βι. Δηθφλα 3), νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη 

είλαη ε δηάιπζε γάκνπ ή αξξαβψλα (28,4%) θαη ν ζάλαηνο (12,7%) αηηίεο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο ππνζέζεηο κε αλαθνξά ζε πξνηθνζχκθσλα, θαζψο θαη ε κέζε θαη ε 

βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (20,6%), νη επαλεηιεκκέλεο δηαζηάζεηο (10,8%), ε 

εγθαηάιεηςε (9,8%), ε κνηρεία θαη ε ζχλαςε αζέκηησλ ζρέζεσλ (5,9%), ε καλία θαη 

ε θξελνβιάβεηα (4,9%), ε αληθαλφηεηα (2,0%), ε θαθή νηθνδεζπνζχλε (2,0%), ε 

θπιάθηζε (1,0%), ε αδπλακία ζπληήξεζεο ηεο νηθνγέλεηαο (1,0%) θαη ε δεινηππία 

(1,0%). ρεηηθά κε ηελ έθβαζε ησλ αγσγψλ (βι. Δηθφλα 4), ζην 45,0% απηψλ 

απνθαζίζζεθε δηάιπζε ζχδεπμεο, ζην 43,3% ηνπηθή δηάζηαζε, ζην 6,7% αλαβνιή 

θαη ζην 5,0% ζπκβηβαζκφο. Παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ην επάγγεικα ησλ 

ελαγφλησλ, (βι. Δηθφλα 5), αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα ηνπ εκπφξνπ (18,2%), ηνπ 

πνηκέλα (9,1%), ηνπ θαθεηδή (9,1%), ηνπ αξηνπνηνχ (9,1%), ηνπ ππαιιήινπ (9,1%), 

ηνπ κπισλά (9,1%), ηνπ θεπνπξνχ (9,1%), ηνπ μελνδφρνπ (4,5%), ηνπ ακαμνπνηνχ 

(4,5%), ηνπ ξάπηε (4,5%), ηνπ γηαηξνχ (4,5%), ηνπ γεσξγνχ (4,5%), θαη ηνπ 

θξενπψιε (4,5%), νπνίνη ήηαλ ζην ζχλνιν ηνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο. Σέινο, 

ζρεηηθά κε ηα δηαδχγηα, πξνθχπηεη φηη απηά είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ηελ πεξίνδν 

1889-1893, (46,7%), ηελ πεξίνδν 1894-1898 θαηαγξάθνληαη 13 δηαδχγηα (21,7%), 

ελψ νη πεξηπηψζεηο ησλ δηαδπγίσλ κεηψλνληαη ζε 1 (1,7%) ηελ πεξίνδν 1899-1903 θαη 

4 (6,7%) ηελ πεξίνδν 1904-1908, ηα νπνία φκσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 
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ύλνιν παξαηεξήζεωλ ηνπ δείγκαηνο 

 N % 

Δίδνο ππφζεζεο 

Γηαδχγην 60 33,3% 

Πξνηθνζχκθσλν- Μλήζηξα 60 33,3% 

Γηαζήθε- Κιεξνλνκηά 60 33,3% 

Φχιν ελάγνληνο 
Άλδξαο 86 47,8% 

Γπλαίθα 94 52,2% 

Αηηία αγσγήο 

Μέζε θαη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά 21 20,6% 

Δγθαηάιεηςε 10 9,8% 

Μνηρεία θαη ζχλαςε αζέκηησλ ζρέζεσλ 6 5,9% 

Μαλία θαη θξελνβιάβεηα 5 4,9% 

Αδπλακία ζπληήξεζεο νηθνγέλεηαο 1 1,0% 

Δπαλεηιεκκέλεο δηαζηάζεηο 11 10,8% 

Φπιάθηζε 1 1,0% 

Εεινηππία 1 1,0% 

Γηάιπζε γάκνπ/ Αξξαβψλα 29 28,4% 

Θάλαηνο 13 12,7% 

Αληθαλφηεηα 2 2,0% 

Καθή νηθνδέζπνηλα 2 2,0% 

Έθβαζε 

Σνπηθή δηάζηαζε 26 43,3% 

Γηάιπζε ζχδεπμεο 27 45,0% 

Αλαβνιή 4 6,7% 

πκβηβαζκφο 3 5,0% 

Δπάγγεικα ελάγνληνο 

Έκπνξνο 4 18,2% 

Πνηκήλ 2 9,1% 

Γεσξγφο 1 4,5% 

Καθεηδήο 2 9,1% 

Ακαμνπνηφο 1 4,5% 

Ράπηεο 1 4,5% 

Τπάιιεινο 2 9,1% 

Ξελνδφρνο 1 4,5% 

Μπισλάο 2 9,1% 

Κεπνπξφο 2 9,1% 

Ηαηξφο 1 4,5% 

Αξηνπνηφο 2 9,1% 

Κξενπψιεο 1 4,5% 

Καηαγσγή ελάγνληνο Διιεληθή 180 100,0% 

Ννκηθή ζπιινγή 
Κψδηθαο Γεκνγεξνληίαο 176 97,8% 

Αξκελφπνπινο 4 2,2% 
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Υξνλνινγία 

1884-1888 10 5,6% 

1889-1893 84 46,7% 

1894-1898 22 12,2% 

1899-1903 13 7,2% 

1904-1908 51 28,3% 

 

 

Δηθόλα 1:Πνζνζηά  παξνπζίαζεο ππνζέζεσλ κε βάζε ηε λνκηθή ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
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Δηθόλα 2: Πνζνζηά έκθπιεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ. 

.  

Δηθόλα 3, Πνζνζηά ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ αηηία αγσγήο. 
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Δηθόλα 4, Πνζνζηά ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ έθβαζε ηεο ππόζεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5,  Πνζνζηά παξνπζίαζεο επαγγεικάησλ ησλ ελαγόλησλ. 
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Ε.2.1. Παρουςίαςθ ποςοτικϊν ςτοιχείων των υποκζςεων των 

διαηυγίων 

ρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δηαδχγηα πξνθχπηεη φηη γηα ην 63,3% 

απηψλ νη ελάγνπζεο ήηαλ γπλαίθεο θαη γηα ην 36,7% νη ελάγνληεο ήηαλ άλδξεο (βι. 

Δηθφλα 6). Ζ αηηία αγσγήο γηα ην 35,0% ησλ ππνζέζεσλ δηαδπγίσλ ήηαλ ε κέζε θαη 

βάλαπζε ζπκπεξηθνξά, γηα ην 16,7% ε εγθαηάιεηςε, γηα ην 18,3% επαλεηιεκκέλεο 

δηαζηάζεηο, γηα ην 10,0% ε κνηρεία θαη ζχλαςε αζέκηησλ ζρέζεσλ, γηα ην 8,3% καλία 

θαη θξελνβιάβεηα, αληθαλφηεηα (3,3%) θαη θαθή νηθνδέζπνηλα (3,3%), αδπλακία 

ζπληήξεζεο νηθνγέλεηαο (1,7%) , γηα ην 1,7% θπιάθηζε, δεινηππία (1,7%), (βι. 

Δηθφλα 7). ε ζρέζε κε ηελ έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ δηαδπγίνπ γηα ην 45,0% δηάιπζε 

ζχδεπμεο, γηα ην 43,3% απηψλ απνθαζίζζεθε ηνπηθή δηάζηαζε, γηα ην 6,7% αλαβνιή 

θαη γηα ην 5,0% ζπκβηβαζκφο (βι. Δηθφλα 8). Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεηαη ην 

επάγγεικα ησλ ελαγφλησλ (βι. Δηθφλα 9) γηα ηηο ππνζέζεηο δηαδπγίνπ αλάκεζα ζηα 

επαγγέικαηα ηνπ εκπφξνπ (12,5%), ηνπ πνηκέλα (12,5%), ηνπ αξηνπνηνχ (12,5%), 

ηνπ ππαιιήινπ (12,5%), ηνπ θεπνπξνχ (12,5%), ηνπ ακαμνπνηνχ (6,2%), ηνπ 

θαθεηδή (6,2%), ηνπ ξάπηε (6,2%), ηνπ κπισλά (6,2%), ηνπ γηαηξνχ (6,2%), θαη ηνπ 

γεσξγνχ (6,2%), ελψ πξνθχπηεη φηη ην 95,0% ησλ δεδνκέλσλ βαζίζζεθαλ ζηνλ 

Κψδηθα Γεκνγεξνληίαο θαη ην 5,0% ζηε ζπιινγή Αξκελφπνπινπ (βι. Δηθφλα 10). 

Γηαδύγηα 

 N % 

Φχιν ελάγνληνο 
Άλδξαο 22 36,7% 

Γπλαίθα 38 63,3% 

Αηηία αγσγήο 

Μέζε θαη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά 21 35,0% 

Δγθαηάιεηςε 10 16,7% 

Μνηρεία θαη ζχλαςε αζέκηησλ ζρέζεσλ 6 10,0% 

Μαλία θαη θξελνβιάβεηα 5 8,3% 

Αδπλακία ζπληήξεζεο νηθνγέλεηαο 1 1,7% 

Δπαλεηιεκκέλεο δηαζηάζεηο 11 18,3% 

Φπιάθηζε 1 1,7% 

Εεινηππία 1 1,7% 

Αληθαλφηεηα 2 3,3% 

Καθή νηθνδέζπνηλα 2 3,3% 

Έθβαζε 

Σνπηθή δηάζηαζε 26 43,3% 

Γηάιπζε ζχδεπμεο 27 45,0% 

Αλαβνιή 4 6,7% 

πκβηβαζκφο 3 5,0% 

Δπάγγεικα ελάγνληνο 

Έκπνξνο 2 12,5% 

Πνηκήλ 2 12,5% 

Γεσξγφο 1 6,2% 
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Καθεηδήο 1 6,2% 

Ακαμνπνηφο 1 6,2% 

Ράπηεο 1 6,2% 

Τπάιιεινο 2 12,5% 

Μπισλάο 1 6,2% 

Κεπνπξφο 2 12,5% 

Ηαηξφο 1 6,2% 

Αξηνπνηφο 2 12,5% 

Ννκηθή ζπιινγή 
Κψδηθαο Γεκνγεξνληίαο 57 95,0% 

Αξκελφπνπινο 3 5,0% 

 

 

 

Δηθόλα 6, Πνζνζηά έκθπιεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ 
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Δηθόλα 7, Πνζνζηά παξνπζίαζεο αηηηώλ δηάδεπμεο. 

 

 
 

Δηθόλα 8, Πνζνζηά έθβαζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ. 
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Δηθόλα 9,  Πνζνζηά παξνπζίαζεο επαγγεικάησλ ησλ ελαγόλησλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ δηαδπγίσλ. 

 

 

 

Δηθόλα 10, Πνζνζηά παξνπζίαζεο ππνζέζεσλ κε βάζε ηε λνκηθή ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
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Ε.2.2. Παρουςίαςθ ποςοτικϊν ςτοιχείων των υποκζςεων με αναφορά 

ςε προικοςφμφωνο, προίκα ι μνιςτρα 

Δμεηάδνληαο ην θχιν ησλ ελαγφλησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνηθνζπκθψλσλ, 

πξνθχπηεη φηη φπνπ αλαθέξεηαη, ην 51,7% απηψλ είλαη άλδξεο θαη ην 48,3% γπλαίθεο 

(βι. Δηθφλα 11). Παξάιιεια, ην 69,0% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ είρε σο αηηία 

ηε δηάιπζε γάκνπ ή αξξαβψλα, ην 31,0 % είρε σο αηηία ηνλ ζάλαην (βι. Δηθφλα 12). 

Σν 98,3% ησλ δεδνκέλσλ λα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ππνζέζεηο κε αλαθνξά ζε 

πξνηθνζχκθσλα, πξνέθπςε πσο βαζίζηεθαλ ζηνλ Κψδηθα Γεκνγεξνληίαο θαη ην 

1,7% ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ (βι. Δηθφλα 13). 

Πξνηθνζύκθωλα 

 N % 

Φχιν ελάγνληνο 

 

Αηηία Αγσγήο 

 

Άλδξαο 31 51,7% 

Γπλαίθα 29 48,3% 

Γηάιπζε γάκνπ/ Αξξαβψλα 29 69,0% 

Θάλαηνο 13 31,0% 

Ννκηθή ζπιινγή 
Κψδηθαο Γεκνγεξνληίαο 59 98,3% 

Αξκελφπνπινο 1 1,7% 

 

 

Δηθόλα 11. Πνζνζηά έκθπιεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ κε αλαθνξά ζε πξνηθνζύκθσλα. 
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Δηθόλα 12, Πνζνζηά αηηηώλ ησλ ππνζέζεσλ κε αλαθνξά ζε πξνηθνζύκθσλα. 

 

 

Δηθόλα 13, Πνζνζηά παξνπζίαζεο ππνζέζεσλ κε βάζε ηε λνκηθή ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
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Ε.2.3. Παρουςίαςθ  ποςοτικϊν ςτοιχείων των διακθκϊν- κλθρονομιϊν 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο δηαζεθψλ θαη θιεξνλνκηψλ, φπνπ 

αλαθέξεηαη ην θχιν πξνθχπηεη φηη ην 55,0% ησλ ελαγφλησλ είλαη άλδξεο θαη ην 

45,0% γπλαίθεο (βι. Δηθφλα 14), ελψ ηα επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ππνζέζεηο απηέο είλαη ηνπ εκπφξνπ (25%), ηνπ θαθεηδή (25%), ηνπ μελνδφρνπ (25%) 

θαη ηνπ θξενπψιε (25%) (βι. Δηθφλα 15). Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ έρνπλ 

αληιεζεί απφ ηνλ Κψδηθα Γεκνγεξνληίαο (βι. Δηθφλα 16). 

Γηαζήθεο θαη θιεξνλνκίεο 

 N % 

Φχιν ελάγνληνο 
Άλδξαο 33 55,0% 

Γπλαίθα 27 45,0% 

Δπάγγεικα ελάγνληνο 

Έκπνξνο 1 25,0% 

 Καθεηδήο 1 25,0% 

  Ξελνδφρνο 1 25,0% 

               Κξενπψιεο 

 

1 

 

25,0% 

 

Ννκηθή ζπιινγή 

 

Κψδηθαο Γεκνγεξνληίαο 60 100,0% 

Αξκελφπνπινο 0 0,0% 

 

 

Δηθόλα 14, Πνζνζηά έκθπιεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαζεθώλ- θιεξνλνκηώλ. 
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Δηθόλα 15. Πνζνζηά παξνπζίαζεο επαγγεικάησλ ησλ ελαγόλησλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ δηαζεθώλ- θιεξνλνκηώλ. 

 

 

 

 

Δηθόλα 16, Πνζνζηά παξνπζίαζεο ππνζέζεσλ κε βάζε ηε λνκηθή ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
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Ε. 3. Παρουςίαςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ χρονικισ 

διακφμανςθσ και τθσ ςυχνότθτασ των διαηυγίων με άξονα τον χρόνο 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο εμέιημεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ  

κε άμνλα ηνλ ρξφλν, έγηλε αξρηθά αλάιπζε ηεο ρξνληθήο δηαθχκαλζεο θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ δηαδπγίσλ ζε ζρέζε κε ηηο ρξνλνινγίεο ζηηο νπνίεο εθδηθάζηεθαλ νη 

ππνζέζεηο απηέο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ιήθζεθε σο παξάκεηξνο θαη ε έθβαζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ θαη πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα κειεηεζεί ε  

δηαθχκαλζε ηεο έθβαζεο ησλ δηαδπγίσλ κε άμνλα ηνλ ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη νη ππνζέζεηο δηαδπγίσλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο ηελ πεξίνδν 

1889-1893, κε πνζνζηφ 70%. Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν 1894-1898 θαηαγξάθνληαη 13 

δηαδχγηα (21,7%), ελψ νη πεξηπηψζεηο ησλ δηαδπγίσλ κεηψλνληαη ζε 1 (1,7%) ηελ 

πεξίνδν 1899-1903 θαη 4 (6,7%) ηελ πεξίνδν 1904-1908 (βι. Δηθφλα 17, 18). 

 
Γηαδχγηα 

Ν % 

Υξνλνινγία 

1889-1893 42 70,0% 

1894-1898 13 21,7% 

1899-1903 1 1,7% 

1904-1908 4 6,7% 

 

Δηθόλα 17, Πνζνζηά ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ κε άμνλα ηνλ ρξόλν. 
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Δηθόλα 18, Γξάθεκα κε ηα πνζνζηά ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ κε άμνλα ηνλ ρξόλν. 

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο έθβαζεο ησλ δηαδπγίσλ 

κε άμνλα ηνλ ρξφλν, παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1889-1893, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ δηαδπγίσλ (52,4%) θαηαιήγνπλ ζε ηνπηθή δηάζηαζε, ελψ απμεκέλα είλαη 

ηα πνζνζηά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ νπνίσλ ε έθβαζε είλαη ε δηάιπζε ζχδεπμεο. 

Παξάιιεια, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ην 7,1% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδπγίσλ 

θαηαιήγνπλ ζε αλαβνιή, ελψ αληίζηνηρν είλαη ην πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ 

δηαδπγίσλ ησλ νπνίσλ ε έθβαζε είλαη ν ζπκβηβαζκφο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξίνδν 1894-1898, ε έθβαζε ηνπ 23,1% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδπγίσλ είλαη ε ηνπηθή 

δηάζηαζε, ηνπ 69,2% ε δηάιπζε ζχδεπμεο θαη ηνπ 7,7% ε αλαβνιή. Αθφκε, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1899-1903 θαηαγξάθεηαη έλα δηαδχγην ην νπνίν θαηαιήγεη ζε δηάιπζε 

ζχδεπμεο, ελψ ηελ πεξίνδν 1904-1908, ην 25,0% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδπγίσλ 

θαηαιήγεη ζε ηνπηθή δηάζηαζε θαη ην 75,0% απηψλ ζε δηάιπζε ζχδεπμεο (βι. Δηθφλα 

19). 

 

 

 



 124 

 Έθβαζε 

Σνπηθή δηάζηαζε Γηάιπζε ζχδεπμεο Αλαβνιή πκβηβαζκφο 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

 

1889-1893 22 52,4% 14 33,3% 3 7,1% 3 7,1% 

1894-1898 3 23,1% 9 69,2% 1 7,7% 0 0,0% 

1899-1903 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1904-1908 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
 

 

 

 

Δηθόλα 19, Γξάθεκα κε ηα πνζνζηά ηεο έθβαζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ κε άμνλα  ηνλ ρξόλν. 
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Στ. Συμπεράςματα- Προτάςεισ 

 

Λακβάλνληαο ινηπφλ, ππφςε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ επξεκάησλ 

ηεο έξεπλαο ηνπ αξρείνπ ηεο Η. Μ. Αδξηαλνππφιεσο, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηεο έξεπλαο, δηακνξθψζεθε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ θαη δφζεθαλ απαληήζεηο ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο. 

Αξρήο γελνκέλεο απφ ην ζπζρεηηζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ αξρείνπ ηεο Η. Μ. Αδξηαλνππφιεσο, επηβεβαηψζεθε ε ζεκαίλνπζα 

ζέζε ηεο Μεηξφπνιεο θαζψο θαη ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηεο 

Γεκνγεξνληίαο ζηε δσή ησλ νξζφδνμσλ πιεζπζκψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηνρήο ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαη ησλ γχξσ επαξρηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαθαίλεηαη πσο ην ζχλνιν ησλ νξζφδνμσλ πιεζπζκψλ 

ειιεληθήο ζην ζχλνιφ ηεο θαηαγσγήο, ζηξάθεθε ζην Γηθαζηήξην ηεο Γεκνγεξνληίαο 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε πνηθίισλ δεηεκάησλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη άιινπ είδνπο ππνζέζεηο 

φπσο: νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, κηζζνδνζία δηθαζηηθψλ θαη δαζθάισλ, κηζζψζεηο 

έξγσλ, έζνδα θαη έμνδα ηεο Γεκνγεξνληίαο, ρξεκαηνδφηεζε θηιαλζξσπηθψλ 

νξγαληζκψλ, θ.α..  

Δπηπιένλ, κειεηψληαο ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ θαη φζσλ δειαδή δελ 

εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηβεβαηψλεηαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεκνγεξνληίαο 

(εθινγή κειψλ, παχζε κειψλ, θ.α.), ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηείραλ ζεκαίλνπζα ζέζε 

ζηε δηαδηθαζία απνλνκήο δηθαηνζχλεο (πξφεδξνο Γεκνγεξνληίαο, δηθεγφξνο, 

γξακκαηέαο Γεκνγεξνληίαο, θ.α.), θαζψο θαη ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο (παξνπζίαζε δηαδίθσλ, θαηαζέζεηο δηαδίθσλ θαη καξηχξσλ, ιήςε 

απνθάζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη απφ ηε ρξήζε ππνζεκεηψζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο απφ ην αξρείν ηεο Η. Μ. Αδξηαλνππφιεσο, 

νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ επηθνπξηθά θαη ζηήξημαλ ην ζεσξεηηθφ- ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πξνέθπςε πσο 

αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, θαηά 97,8% απηέο δελ 

βαζίζηεθαλ ζε θάπνηα λνκηθή ζπιινγή θαη θαηά 2,2% ππήξμε αλαθνξά ζηελ 

Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ, γεγνλφο πνπ απαληά ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

ηέζεθε εμαξρήο ζρεηηθά κε ηε λνκηθή ζπιινγή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ. 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ ελαγφλησλ πξνθχπηεη πσο ην 52,2% 

απηψλ είλαη γπλαίθεο θαη ην 47,8% άλδξεο, ζηνηρείν πνπ απαληά ζην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ έκθπινπ δηαρσξηζκνχ ησλ ελαγφλησλ 
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θαη ησλ ελαγνκέλσλ. ε φηη αθνξά  ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αηηία αγσγήο, νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πξφθπςε πσο είλαη  ε δηάιπζε γάκνπ ή 

αξξαβψλα (28,4%) αηηία πνπ εκπίπηεη ζηηο ππνζέζεηο κε αλαθνξά ζε 

πξνηθνζχκθσλα, θαζψο θαη ε κέζε θαη ε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (20,6%), ν ζάλαηνο 

(12,7%) θαη νη επαλεηιεκκέλεο δηαζηάζεηο (10,8%). ρεηηθά ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

πνπ αθνξνχζε ηελ έθβαζε ησλ αγσγψλ, πξνέθπςε πσο ζην 45,0% απηψλ 

απνθαζίζζεθε δηάιπζε ζχδεπμεο, ζην 43,3% ηνπηθή δηάζηαζε, ζην 6,7% αλαβνιή 

θαη ζην 5,0% ζπκβηβαζκφο, ελψ παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ην επάγγεικα ησλ 

ελαγφλησλ, νη νπνίνη ήηαλ ζην ζχλνιν ηνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλά θαηεγνξία ππνζέζεσλ, πξφθπςε πσο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ δηαδχγηα ην 63,3% απηψλ νη ελάγνπζεο ήηαλ γπλαίθεο θαη 

γηα ην 36,7% νη ελάγνληεο ήηαλ άλδξεο. Ζ αηηία αγσγήο γηα ην 35,0% ησλ ππνζέζεσλ 

δηαδπγίσλ ήηαλ ε κέζε θαη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά, γηα ην 16,7% ε εγθαηάιεηςε, γηα 

ην 18,3% επαλεηιεκκέλεο δηαζηάζεηο, γηα ην 10,0% ε κνηρεία θαη ζχλαςε αζέκηησλ 

ζρέζεσλ, γηα ην 8,3% καλία θαη θξελνβιάβεηα, αληθαλφηεηα (3,3%) θαη θαθή 

νηθνδέζπνηλα (3,3%), αδπλακία ζπληήξεζεο νηθνγέλεηαο (1,7%) , γηα ην 1,7% 

θπιάθηζε, δεινηππία (1,7%). ε ζρέζε κε ηελ έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ δηαδπγίνπ γηα 

ην 45,0% δηάιπζε ζχδεπμεο, γηα ην 43,3% απηψλ απνθαζίζζεθε ηνπηθή δηάζηαζε, 

γηα ην 6,7% αλαβνιή θαη γηα ην 5,0% ζπκβηβαζκφο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεηαη ην 

επάγγεικα ησλ ελαγφλησλ γηα ηηο ππνζέζεηο δηαδπγίνπ αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα ηνπ 

εκπφξνπ (12,5%), ηνπ πνηκέλα (12,5%), ηνπ αξηνπνηνχ (12,5%), ηνπ ππαιιήινπ 

(12,5%), ηνπ θεπνπξνχ (12,5%), ηνπ ακαμνπνηνχ (6,2%), ηνπ θαθεηδή (6,2%), ηνπ 

ξάπηε (6,2%), ηνπ κπισλά (6,2%), ηνπ γηαηξνχ (6,2%), θαη ηνπ γεσξγνχ (6,2%), ελψ 

πξνθχπηεη φηη ην 95,0% ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ, δελ 

βαζίζζεθαλ ζε θάπνηα λνκηθή ζπιινγή θαη ην 5,0% αλαθέξνληαη ζηε ζπιινγή 

Αξκελφπνπινπ. 

Δπηπξφζζεηα, εμεηάδνληαο ην θχιν ησλ ελαγφλησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνηθνζπκθψλσλ, πξνθχπηεη φηη φπνπ αλαθέξεηαη, ην 51,7% απηψλ είλαη άλδξεο θαη 

ην 48,3% γπλαίθεο. Παξάιιεια, ην 69,0% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ είρε σο 

αηηία ηε δηάιπζε γάκνπ ή αξξαβψλα, ην 31,0%  είρε σο αηηία ηνλ ζάλαην. Σν 98,3% 

ησλ δεδνκέλσλ λα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ππνζέζεηο κε αλαθνξά ζε 

πξνηθνζχκθσλα, πξνέθπςε πσο δελ ζηεξίρζεθαλ ζε θάπνηα λνκηθή ζπιινγή θαη ην 

1,7%  αλαθέξνληαη ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο δηαζεθψλ θαη θιεξνλνκηψλ, φπνπ 

αλαθέξεηαη ην θχιν πξνθχπηεη φηη ην 55,0% ησλ ελαγφλησλ είλαη άλδξεο θαη ην 

45,0% γπλαίθεο, ελψ ηα επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνζέζεηο απηέο είλαη ηνπ 

εκπφξνπ (25%), ηνπ θαθεηδή (25%), ηνπ μελνδφρνπ (25%) θαη ηνπ θξενπψιε (25%). 

Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ δελ έρνπλ ζηεξηρζεί ζε λνκηθή ζπιινγή, νχηε έρνπλ 

αλαθνξά ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ. 



 127 

Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ  κε άμνλα ηνλ ρξφλν, έγηλε αξρηθά αλάιπζε ηεο ρξνληθήο 

δηαθχκαλζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δηαδπγίσλ ζε ζρέζε κε ηηο ρξνλνινγίεο ζηηο 

νπνίεο εθδηθάζηεθαλ νη ππνζέζεηο απηέο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ιήθζεθε σο παξάκεηξνο 

θαη ε έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ δηαδπγίσλ θαη πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ψζηε λα κειεηεζεί ε  δηαθχκαλζε ηεο έθβαζεο ησλ δηαδπγίσλ κε άμνλα ηνλ ρξφλν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη νη ππνζέζεηο δηαδπγίσλ είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο ηελ πεξίνδν 1889-1893, κε πνζνζηφ 70%. Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν 1894-

1898 θαηαγξάθνληαη 13 δηαδχγηα (21,7%), ελψ νη πεξηπηψζεηο ησλ δηαδπγίσλ 

κεηψλνληαη ζε 1 (1,7%) ηελ πεξίνδν 1899-1903 θαη 4 (6,7%) ηελ πεξίνδν 1904-1908. 

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο έθβαζεο ησλ δηαδπγίσλ 

κε άμνλα ηνλ ρξφλν, παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1889-1893, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ δηαδπγίσλ (52,4%) θαηαιήγνπλ ζε ηνπηθή δηάζηαζε, ελψ απμεκέλα είλαη 

ηα πνζνζηά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ νπνίσλ ε έθβαζε είλαη ε δηάιπζε ζχδεπμεο. 

Παξάιιεια, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ην 7,1% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδπγίσλ 

θαηαιήγνπλ ζε αλαβνιή, ελψ αληίζηνηρν είλαη ην πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ 

δηαδπγίσλ ησλ νπνίσλ ε έθβαζε είλαη ν ζπκβηβαζκφο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξίνδν 1894-1898, ε έθβαζε ηνπ 23,1% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδπγίσλ είλαη ε ηνπηθή 

δηάζηαζε, ηνπ 69,2% ε δηάιπζε ζχδεπμεο θαη ηνπ 7,7% ε αλαβνιή. Αθφκε, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1899-1903 θαηαγξάθεηαη έλα δηαδχγην ην νπνίν θαηαιήγεη ζε δηάιπζε 

ζχδεπμεο, ελψ ηελ πεξίνδν 1904-1908, ην 25,0% ησλ πεξηπηψζεσλ δηαδπγίσλ 

θαηαιήγεη ζε ηνπηθή δηάζηαζε θαη ην 75,0% απηψλ ζε δηάιπζε ζχδεπμεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ηνπ αξρείνπ ηεο Η.Μ. 

Αδξηαλνππφιεσο, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ηφζν ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο 

φζν θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα νη ζπγθεθξηκέλνη Κψδηθεο εκπεξηείραλ πιεζψξα 

ππνζέζεσλ άιισλ ζεκαηηθψλ θαη πηπρψλ ηνπ νζσκαληθνχ δηθαίνπ (νηθνλνκηθέο 

δηαθνξέο, κηζζνδνζία δηθαζηηθψλ θαη δαζθάισλ, κηζζψζεηο έξγσλ, έζνδα θαη έμνδα 

ηεο Γεκνγεξνληίαο, ρξεκαηνδφηεζε θηιαλζξσπηθψλ νξγαληζκψλ, θ.α.), νη νπνίεο 

είλαη ηθαλέο λα απνηππψζνπλ ηε δσή ησλ νξζφδνμσλ πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο.  

Αθφκε εληνπίζηεθαλ ππνζέζεηο εηθνληθψλ κεηαβηβάζεσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, 

γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο ησλ καδηθψλ απηψλ εηθνληθψλ 

κεηαβηβάζεσλ θαζψο θαη ησλ ζθνπψλ πνπ απηέο εμππεξεηνχζαλ. 

Μηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε επίζεο λα δηεξεπλήζεη ηηο ππνζέζεηο 

νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαλ ζηα θξαηηθά δηθαζηήξηα πξνο 

έγθξηζε, γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία φκσο δελ εληνπίζηεθε ηέηνηνπ 

είδνπο αλαθνξά ζε θάπνην απφ ηα αξρεία (π.ρ. αλαθνξά πξνο έγθξηζε). 

Θα κπνξνχζαλ ηέινο, λα δηεξεπλεζνχλ κειινληηθά νη Κψδηθεο Δπηζθνπψλ ηεο 

πεξηνρήο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή έξεπλα ησλ αξρείσλ ηνπο κε απηά ηεο 

Η.Μ. Αδξηαλνππφιεσο θαη ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο θαη εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο 
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Γεκνγεξνληίαο κε ηα Δπηζθνπηθά Γηθαζηήξηα πνπ πηζαλφλ λα ιεηηνπξγνχζαλ ζηε 

πεξηνρή. 
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