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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ «ΠΑΑΛΗΚΑΡΙΑΤΙΚΟΥ» ΚΑΙ «ΚΟΡΙΤΣΙΑΤΙΚΟΥ»

Τον Ιούλιο τοϋ 1973, από τυχαία συζήτηση, είχα έπισημάνει τά δύο 
πρώτα αρχεία τού Κυριάκου Παρασχούδη καί Βασιλείου Μαθιαντώνη. ’Από 
τότε μέχρι σήμερα ήλθαν στο φως τριάντα αρχεία ιδιωτών, πού περιλαμβά
νουν 2.500 έγγραφα περίπου. Τό πρόσφατο μάλιστα άρχείο, πού βρέθηκε 
στά χέρια τοϋ κ. Βασιλείου Τζιάτα, περιλαμβάνει μία σειρά πολυτίμων εγ
γράφων, πού προέρχονται άπό τό άρχείο τής οικογένειας τοϋ προεστοϋ καί 
όπλαρχηγοϋ τής επαναστάσεως τοϋ 1821 Χατζηγιώργη Μεταξά. Ή άνεύρε- 
σις αυτή πρέπει νά θεωρηθή σημαντικό γεγονός, γιατί τά νέα έγγραφα, πού 
είναι καί τά περισσότερα, συμπληρώνουν τό άρχείο τής μεγάλης αύτής οι
κογένειας, πού είχε διασκορπισθή μετά τό θάνατο τοϋ θετοϋ γιοΰ τοϋ οπλαρ
χηγού Χατζηγιώργη, Δημητρίου Χ'Έιαξή ή Δημητρούδη.

"Ενα μέρος τοϋ άρχείου αύτοΰ, πού είχε μεταφέρει ό ιατρός Κωνσταν
τίνος Δημητριάδης στό Λιμένα, έδημοσίευσε ό σεβαστός μου καθηγητής κ. Α. 
Βακαλόπουλος στον ΙΓ' τόμο τοϋ Άρχείου Ίδιωτικοϋ Δικαίου. Άλλο μικρό 
μέρος, πού ήσαν κυρίως τίτλοι ιδιοκτησίας, έκράτησε ό άλλος γιος τοϋ 
Δημητρούδη, Γεώργιος X" Γιαξής. Τό μεγαλύτερο όμως μέρος τοϋ άρχείου 
τής οικογένειας αύτής τό παρέλαβε, άπό τό παλιό άρχοντικό τοϋ Θεολόγου, 
ό Γιάννης Τζιάτας, πατέρας τοϋ σημερινού κατόχου κ. Βασιλείου Τζιάτα.

Τά έγγραφα, πού βρίσκονται στά χέρια τοϋ κ. Βασιλείου Τζιάτα, είναι 
τά παλιότερα τής οικογένειας αύτής. Αρχίζουν άπό τό έτος 1731, άπό τόν 
πρώτο γεννάρχη Παπαγιαννάκη, πού είναι ό προπάππος τοϋ προεστοϋ Χα
τζηγιώργη, καί φθάνουν μέχρι τό έτος 1857. Σύντομη παρουσίαση τοϋ αρ
χείου αύτοϋ κάναμε στήν τοπική εφημερίδα «Ταχυδρόμος» τής Καβάλας στά 
φύλλα 16, 17 καί 18 ’Οκτωβρίου 1974.

Τά έγγραφα τών ιδιωτικών άρχείων τής Θάσου προσφέρουν άφθονο 
ιστορικό καί λαογραφικό υλικό, πού παρέμεινε άγνωστο μέχρι σήμερα στήν 
ερευνά. Άπό τά έγγραφα αύτά παρελαύνουν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες 
κι ένδιαφέροντα έθιμα, πού άλλα έχουν χαθή, άλλα έχουν άτονήσει στά 
χρόνια μας. Δύο άπό τά έθιμα αύτά, πού έχουν έξαφανισθή στις μέρες μας, 
είναι τό έθιμο τοϋ «παλληκαριάτικου» καί τοϋ «κοριτσιάτικου».

Όταν σέ παλιότερη συζήτησή μας ή Μαριγώ Λασκαρίδου, άπό τήν 
Ποταμιά τής Θάσου, είχε ίσχυρισθή οτι ή κόρη της Λασκαρούδα, πού παν
τρεύτηκε τό έτος 1939 τόν άδελφό τοϋ πατέρα μου, Γεώργιο Χιόνη, επρεπε
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νά πάρη «κοριτσιάτικο», γιατί ό θείος μου ήταν χήρος καί ή κόρη της κο
πέλα, δέν τήν είχα πιστέψει. Μου φάνηκε άστεϊος ό ισχυρισμός της, γιατί 
κάτι τέτοιο δέν είχα άκούσει άπό άλλους, Πρόσφατα όμως, μελετώντας τά 
έγγραφα, πού είχα φωτοτυπήσει άπό τά θασίτικα Ιδιωτικά άρχεΐα, διαπί
στωσα τήν άλήθεια του ισχυρισμού της. Συνάντησα μερικά έγγραφα, πού 
άναφέρουν κι άποδεικνύουν τά έθιμα τού «παλληκαριάτικου» καί τού «κο- 
ριτσιάτικου» πού έπέζησαν στή Θάσο ως τις άρχές τού αιώνα μας.

Πρόγαμη ονομάζεται ή δωρεά πού γίνεται άπό τόν άνδρα στή γυναίκα 
για τό γάμο τους. Ό θεσμός αύτός έμφανίσθηκε στήν ’Ανατολή καί υιοθε
τήθηκε καί άπό τό ρωμαϊκό δίκαιο (βλ. Γ. Πετροπούλου, 'Ιστορία καί Ειση
γήσεις τού Ρωμαϊκού Δικαίου, Άθήναι 1963, εκδ. β', σ. 1.220 κ.έ.). Ή πρό
γαμη δωρεά γνώρισε πολλές διακυμάνσεις τόσο στό βυζαντινό δίκαιο, όσο 
καί στό έλληνικό έθιμικό. Στό τελευταίο μιά μορφή πρόγαμης δωρεάς, όπου 
ξεφεύγουμε άπό τόν κανόνα τής παροχής άπό τόν άνδρα στή γυναίκα, είναι 
τό «παλληκαριάτικο» ή «άγριλίκιο», δηλ. τό δώρο πού γίνεται άπό τή χήροι 
γυναίκα στό μελλοντικό της σύζυγο. Τό αντίστροφο έθιμο, δηλ. ή δωρεά 
τού χήρου άνδρα στή μέλλουσα γυναίκα του, είναι βέβαια πρόγαμη δωρεά, 
άλλά δέν είναι γνωστό στις πηγές πού μπόρεσα νά ερευνήσω μέ ιδιαίτερο 
όνομα. Ή πρώτη ιδιαίτερη μνεία βρέθηκε στά θασίτικα έγγραφα πού παρα
κάτω δημοσιεύω καί όνομάζεται «κοριτσιάτικο».

Άπό τά έξη έγγραφα, πού δημοσιεύουμε παρακάτω, τά τρία άναφέρον- 
ται στό παλληκαριάτικο καί τά άλλα τρία στό κοριτσιάτικο. Τό πρώτο έγ
γραφο, πού προέρχεται άπό τό Θεολόγο τής Θάσου, άπό τά αρχεία τής οικο
γένειας Παρασχούδη, είναι τού έτους 1754 καί κάνει απλώς μνεία τού παλλη
καριάτικου. Τά ύπόλοιπα πέντε έγγραφα είναι προγαμιαίες δωρεές καί προέρ
χονται άπό διάφορα άρχεΐα. Τό δεύτερο έγγραφο, τού έτους 1880, βρίσκεται 
σήμερα στό Λαογραφικό Μουσείο Καβάλας καί προέρχεται άπό τήν Ποτα
μιά, άπό τό αρχείο τής Μαρίας Σταματίου Λασκαρίδου, πού αγοράσαμε 
πρόσφατα. Τό τρίτο, τού έτους 1881, μάς τό άπέστειλε, μέ πέντε άλλα πολύ
τιμα έγγραφα, άπό τήν ’Αθήνα ό γνωστός Θάσιος δικηγόρος Νικόλαος Βα
σιλικός, ό όποιος τά είχε συγκεντρώσει κατά τή διάρκεια τής δικηγορίας 
του στήν Καβάλα. Άπό τά ύπόλοιπα τρία έγγραφα, πού βρίσκονται στό 
Λαογραφικό Μουσείο Καβάλας, τό τέταρτο καί έκτο προέρχονται άπό τό 
Θεολόγο, άπό τά άρχεΐα τής οικογένειας Βασιλείου Μαθιαντώνη, τό πέμπτο 
άπό τήν Ποταμιά, άπό τό άρχεΐοΔημητρίουΚλημάτου. Στά δύο έγγραφα τού 
άρχείου Β. Μαθιαντώνη άναφέρεται ακόμη, ότι τό κοριτσιάτικο δίνεται «κατά 
τό έθος τού τόπου», ενώ στό πέμπτο έγγραφο τού άρχείου Δ. Κλημάτου 
άναγράφεται ότι ή προγαμιαία δωρεά δίνεται γιά άσφάλεια τής μελλονύμ
φου.
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Επειδή τό έθιμο τοϋ παλληκαριάτικου καί κοριτσιάτικου παρουσιά
ζει ένδιαφέρον, γι’ αυτό δημοσιεύουμε τά ίδια τα έγγραφα, πού μνημονεύουν 
τό θεσμό αύτό.

ΕΓΓΡΑΦΑ

1

1754 ’Ιανουάριου 16

Ό Παναγιώτης, τοϋ όποιου τό επίθετο δεν άναφέρεται, ομολογεί ότι 
έπώλησε στό Βασιλικό τής Κιρανούδινας πέντε δέντρα, άξίας πέντε γροσίων, 
στή θέση Παλάτια, τά όποια είχε ώς παλληκαριάτικα.

Τό έγγραφο είναι δίφυλλο κι εχει διαστάσεις 0,154 x 0,110. Τό κείμενο 
καί οί υπογραφές των μαρτύρων καταλαμβάνουν τήν πρώτη σελίδα καί έχουν 
γραφή άπό τον ίδιο τό γραφέα, τό όνομα τοϋ όποιου δέν άναφέρεται. Οί 
υπόλοιπες σελίδες είναι λευκές. Τό έγγραφο στις άκρες είναι λίγο κατε
στραμμένο. Τό κείμενο σώζεται σέ καλή κατάσταση καί ή γραφή είναι εύ- 
ανάγνωστη.

f {δ} δια τής {της} παρονσης ωμω /2λωγιας κι καθωλικής απωδιξεο(ς) / 
Άωμωλω(γώ) εγώ ω παναγιωτης πώς /4 επονλίσα τω βασιλικό) κιρανον /5δινας 
πε(V)τί γρωσω(ν) δέντρα {τα} /6στα παλάτια κι τα εχω παλικα βριατικα δέν
τρα πεντί ιγιον /8 πε(ν)τ'ι και κανένας να μιν / υεχη να καμί τιπωτας κι διά/ 
10τω βεβίων εδωθι ι παρούσα μου Ιηωμωλωγία διά των αξιωπιστων /12μαρτιρων /

13τιμιτης γιώρ 
uyiç πρωιστοτς 
151754
1βεν μινι 
Ιναρίου 
16

σωτιρης’ 
σαπωντζί 
γιανης δα 
μιανώ

Ή μορφή τοϋ πωλητηρίου έγγραφου είναι ή τυπική καί ή συνηθισμένη τής Θάσου. 
Ό τύπος αυτός τής συντάξεως τών άγοραπωλησιων χρησιμοποιείται καθ’ όλη τή διάρκεια 
τής τουρκοκρατίας στή Θάσο.

4-5. βασιλίκια κιρανονδινας : ό πρώτος γνωστός γενάρχης μιας μεγάλης οικογένειας 
τοϋ Θεολόγου, πού τό όνομά της χάνεται ή άλλάζει στις πρώτες δεκαετίες τοϋ 19ου 
αιώνα. Τό έγγραφο, πού δημοσιεύουμε παραπάνω, είναι τό μόνο στό όποιο αναγράφεται 
ό Βασιλικός μέ τό έπίθετο Κιρανούδινας, ένώ στα ύπόλοιπα έγγραφα τοϋ ’Αρχείου Πα- 
ρασχούδη άναφέρεται ώς Κυρανούδης.

6. παλάτια : τοπωνύμιον, πού βρίσκεται στήν περιφέρεια Άστρίς τής Κοινότητος 
Θεολόγου.

7. ίγιον : σέ πολλά έγγραφα άγοραπωλησιών τής Θάσου συναντάται ή λέξις ίγων αντί 
ήγουν.
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13-14. σωτιρης σαπωντζί : σ’ άλλο έγγραφο, πού προέρχεται άπό τό άρχεΐο τής 
οικογένειας Μεταξά Δημητρίου καί βρίσκεται στα χέρια τού κ. Βασιλείου Τζιάτα, άνα- 
φέρεται ώς σοτιρι σαπουτζι.

2
1880 ’Ιουλίου 6

'Η Ελένη Λουρέντσου μεταβιβάζει τή μισή πατρική της οικία καί όλό- 
κληρο τό πατρικό της χωράφι, στη θέση Λιονταρίνα, στον ’Ιωάννη Βασι
λείου, μέ τον όποιο έρχεται σέ δεύτερο γάμο. Ή προγαμιαία αύτή δωρεά δί
δεται ώς παλληκαριάτικο άμέσως μετά τήν τέλεση τοΟ γάμου της.

Δίφυλλο, διαστάσεων 0,295 x 0,208. Τό κείμενο μέ τις υπογραφές των 
μαρτύρων καταλαμβάνει τήν πρώτη σελίδα, ενώ οί υπόλοιπες τρεις σελί
δες είναι λευκές. 'Υπογράφουν οί ίδιοι οί μάρτυρες καί άναφέρεται τό όνο
μα τοϋ γραφέα ’Ιωάννη Λασκαρίδη. Τό κείμενο είναι ευανάγνωστο καί κα- 
λοσυνταγμένο.

Διά τοϋ παρόντος όήλον γίνεται, οτι ή /2 'Ελένη λουρέντσου Ιδία θέληση 
άποφασί /3σασα, iva εις δεύτερον γάμον ελθοϋσα, να /4 ύπανδρευθώ τον ' Ιωάν- 
νην Βασιλείου, καί /5 επειδή είμί χήρα, δίδω αυτά) ώς προγαμιαίαν β δωρεάν 
(παλικαριάτικον) τήν ήμύαειαν /7 πατρικήν οικίαν μου και τό εις λιονταρίνα / 
8πατρικόν μου χωράφι, δπερ συνορεύεται j9 μετά τον ’Αθανασίου Βασιλείου καί 
τον Παντελού /19δη. Ταντα αυθόρμητα) βουλήσει γράψα j11 σα είς τον συζηγόν 
’Ιωάννην κηρύσσω αυτόν /12 άπό τονδε κύριον των κτημάτων αυτών, προς / 
13ενδειξιν δε τοϋ κϋρος εδόθη αύτω ύπογρα /ηφεν παρά τοϋ επιτρόπου 'Αγίου Μα- 
ρωνείας καί παρά /15 των είς τήν εκτέλεσιν τοϋ Μυστηρίου παρευ /1β ρεθέντων. 
’Εν Ποτάμιά τή 6 ’Ιουλίου 1880. /17 α> του αγίου Μαρωνείας επίτροπος βέβαιοί/.
18 'Αθανάσιος διμητρίου μαρτυρό) / ;
19Χριστόδουλος Δ. Ραζίς Μαρτυρώ/
20 ’Ιωάννης Λασκαριδης έγραχρεν /..

Τά όνόματα των οικογενειών, πού άναφέρονται στό έγγραφο, έξακολουθούν νά ύπάρ- 
χουν στήν Ποταμιά τής Θάσου.

7. λιονταρίνα: τοπωνύμιον πού υπάρχει στήν Ποταμιά.
13. τοϋ κϋρος: άντί τού κύρους.
14. Πάνω άπό τή φράση 'Αγίου Μαρωνείας καί μεταξύ τού διαστήματος των στίχων 

13 καί 14 άναγράφεται ή λέξις έπιτρόπου.
17. Σέ κάθε χωριό τής Θάσου ύπήρχε άρχιερατικός έπίτροπος, πού άντιπροσώπευε 

τό Μητροπολίτη κι έφρόντιζε γιά τήν είσπραξη τών δικαιωμάτων του.
20. ’Ιωάννης Λασκαριδης : είναι άρκετά μορφωμένος γιά τήν έποχή του. Γράφει σύν

τομα καί καθαρά. Μάς σώθηκε τό άρχεΐο του, τό όποιο κατέχει ό καθηγητής Γεώργιος 
’Αναγνώστου.
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3
1881 ’Ιουνίου 27

Ή σαραντάρα χήρα Αικατερίνη Δημητρίου πραγματοποιεί υπόσχεση, 
πού είχε δώσει στον εικοσάχρονο σύζυγό της ’Ιωάννη Γιαννάκη, μέ τόν 
όποιο ήλθε σε δεύτερο γάμο, καί μεταβιβάζει σ’ αύτόν μέρος τής ακινήτου 
περιουσίας της σάν παλληκαριάτικο, μέ τήν υποχρέωση τής έπιστροφής 
των κτημάτων της, μετά τό θάνατόν του, στούς κληρονόμους της, σε περί
πτωση άποκτήσεως παιδιών από άλλη γυναίκα.

Δίφυλλο, διαστάσεων 0,338x0,210. Τό κείμενο μέ τις υπογραφές των 
μαρτύρων καταλαμβάνει τήν πρώτη σελίδα, ενώ οί ύπόλοιπες σελίδες είναι 
λευκές. Υπογράφουν οί ίδιοι οί μάρτυρες καί άναφέρεται ό γραφέας, πού 
είναι ό ’Ιωάννης Λασκαρίδης, πού εχει συντάξει καί τό προηγούμενο έγγρα
φο. "Αλλωστε εύκολα άναγνωρίζεται τό καλαμαράδικο στύλ τής γραφής του 
κι αν παρέλειπε ν’ άναγράψη τό όνομά του.

f δ Μαρωνείας 'Ιερώνυμος έπιβεβαιοί/
2Διά τον παρόντος εγγράφου τύπου τακτικής διαβθηκης νπέχοντος ομολο

γώ δτι ή υποφαινόμενη ΑΙκα βτηρίνη Δημητρίου ελθονσα εις Βον γάμον εν ήλι- 
κί βα τεσσαροκονταετή μετά μόλις (20) εικοσαετούς νέ βον τον Ίωάννον Γιαν
νάκη ύπεσχέθην να δωρήσω β διά παλικαριατικόν τά ακόλουθα κτήματα. \ 
8τρία έλαιόδενδρα εις Χαρακοπάδικα /
9δύο » εις λεμόνι χωραφιον /
10εν )) εις Μαντρινιά Καλογερικήν /
ηεν στρέμμα τσαΐριον καί δύο σκάλες άμπελοτοπου. β2 Καί επειδή το αρμόδιον 
προς τούτο έγγραφον μέχρι /13 τονδε δεν έγενετό φοβούμενη δε καί τό αιφνίδιον 
του lu θανάτου διατίθημι τά ανωτέρω κτήματα εις τήν /15 κατοχήν καί κυριότητα 
αυτόν εν δσω ζή μετά δε β6τόν θάνατον αντοϋ αν καί τέκνα απόκτηση εξ αλ β1 λης 
γυναικός ή διατεθεΐσα αύτώ άνωτέρω περιον β8σία να επιστρέφη εις τους κλη
ρονόμους μου. /19 Ταϋτα διαθέσασα ούτως τά δε λοιπά κτήματά μου /20 άφή- 
νονσα εις τήν μονογενή κόρην μου τήν εκ τον /21 Λ'»> μου άνδρός ύποφαίνομαι / 
-2Έν Ποτάμιά τή 27 ' Ιουνίου 1881 /23 Κατερίνι Δ ιμητρίου ύποφαίνομε εις τά 
άνοθεν ός αγράμα/ 2ί{μα}τι ηπογράφωμε διά του Βασιλικόν Νικολάου όστις 
κέ /25 μαρτιροι /
26Κ. Ιωάνου προσκυνιτής μάρτηρό /
21 Χριστόδουλος Δημητρίου Μαρτυρώ /
28’7. Λασκαρίδης γοάψας μαρτυρεί.

1. Ή καλλιγραφική αναγραφή xoö όνόματος τοΰ μητροπολίτου Μαρωνείας 'Ιερωνύ
μου, πού έπιβεβαιώνει τήν πράξη, δέν εχει γραφή άπό τόν ίδιο τό μητροπολίτη, άλλα από 
τό γραφέα ’Ιωάννη Λασκαρίδη, πού ελαβε, φαίνεται, έντολή άπό τόν αρχιερατικό επίτροπο,
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πού είχε δικαίωμα συντάξεως καί έπιβεβαιώσεως των έγγραφων αυτών, από μέρους τού 
μητροπολίτου. Οί γραμματείς τής Μητροπόλεως, καθώς καί οί κατά τόπους αρχιερατικοί 
έπίτροποι, μπορούσαν να υπογράφουν για λογαριασμό τού Μητροπολίτου. Ένα πλήθος 
ανεκδότων έγγράφων αλλά καί δημοσιευμένων (βλ. Α. Βακαλοπούλου, ’Ανέκδοτα 
δικαιοπρακτικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, Άρχεΐον Ίδιωτ. Δικαίου, τόμ. 
1Γ' 1946, σελ. 187 κ.έ., έγγρ. 7,8,9,12,13) άποδεικνύουν τό προνόμιο, πού είχαν οϊ έκπρόσω- 
ποι αυτοί τού μητροπολίτου. Άναφέρονται όμως καί μερικές καταχρήσεις. Διαθήκη τού 
έτους 1894, πού συνέταξε ό άρχιερατικός έπίτροπος Κάστρου Γιαννάκης Βασιλείου ή Βα
σιλικού, μέ έπιβεβαίωση τού μητροπολίτου καί μέ σφραγίδα, μάλιστα, τής Τέρας Μητρο
πόλεως Μαρωνείας, χαρακτηρίζεται πλαστή καί άκυρώνεται μέ απόφαση τού Μεικτού ’Εκ
κλησιαστικού Δικαστηρίου τόν έπόμενο χρόνο. Ή Διαθήκη καί ή άπόφασις τού Μ.Ε. Δι
καστηρίου πού βρίσκονται σήμερα στά χέρια μου, προέρχονται άπό τό άνέκδοτο αρχείο 
τού κ. Νικολάου Βασιλικού.

8. Χαρακοπάδικα : τοπωνύμιο, πού συναντιέται σέ πολλά ανέκδοτα έγγραφα καί βρί
σκεται στήν Ποταμιά.

10. καλογερικήν : άντί καλογερικήν. Ή καλογερική Μαντρινιά υπάρχει καί σή
μερα.

11. τσαΐριον : λιβάδι. Βλ. καί Α. Βακαλοπούλου, έ.ά., σ. 191 έγγρ. 2, όπου ή 
ίδια λέξις σ’ έγγραφο τού έτους 1793 άναφέρεται τζαγίρι.

4
1878 Νοεμβρίου 15

Ό Ιωάννης ’Αναστασίου ’Ιατρού μεταβιβάζει, σάν κοριτσάτικο, στή 
δεύτερη γυναίκα του Άννοόδα Σκαρλάτη Άργυροπούλου τή μισή οικία του 
μέ την περιοχή της, μέ τή συμφωνία τής επιστροφής, μετά τό θάνατό της, 
στά τέκνα του συζύγου της, σέ περίπτωση μή άποκτήσεως δικών της παι
διών. "Αν όμως ή Άννούδα άποκτουσε παιδιά, τότε είχε τό δικαίωμα τής 
πωλήσεως ή τής μεταβιβάσεως τού μεριδίου της στά δικά της παιδιά.

Δίφυλλο, διαστάσεων 0,211 χ0,170. Τό κείμενο καταλαμβάνει τήν πρώ
τη σελίδα, ενώ οί ύπόλοιπες τρεις σελίδες είναι λευκές. Στό άριστερό μέ
ρος του κειμένου αφήνεται περιθώριο 2 έκατ. Ό γραφέας άρχιμανδρΐτης 
Γαβριήλ, πού μάς είναι γνωστός άπό πλήθος άλλα ανέκδοτα έγγραφα τής 
έποχής αυτής, είναι καί ό μόνος μάρτυρας, πού υπογράφει στήν προγαμιαία 
αύτή δωρεά για λογαριασμό του Ίωάννου ’Αναστασίου ’Ιατρού, πού δέν ξέ
ρει γράμματα καί δακτυλοτυπεί. Ή γραφή είναι καθαρή καί εύανάγνωστη.

Αιά τον παρόντος γράμματος δήλον άποκαΟίσταται δτι εγώ ο υποφαι
νόμενος ’Ιωάννης ’Αναστασίου ’Ιατρόν, επειδή έλθών εις δεύτερον /3 γάμον και 
ελαβα εις νόμιμον σύζυγόν μου τήν Άνούδα Ουγάτηρ /4 σκαρλάτη Άργυροπού- 
λου, καί κατά το έθος τοϋ τώπου, έδωσα εις /5 τήν ρηθείσαν Άνούδα ε’ις προ- 
γαμιαίαν δωρεάν κορητσάτηκον, τό /β μισόν όσπήτιόν μου άνώγαιον καί κατώ- 
γαιον και με τήν άνήκονσαν /7 αντω περιοχήν τον, ΰθεν άπό Σήμερον καί εις
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το εξής θέλει είναι β τελεία πληρεξούσια καί Ιδιοκτήτησα εις την άνωθεν μισήν 
οικίαν /9 ή ρηθείσα σύζυγός μου άνούδα, καί ανεπηρέαστη εκ των παίδων μου / 
10καί èrp όλων των συγγενών μου εως ότ ον ζή, καί αν εν τέκνο Ιηποιήσεος. αν όμως 
όπερ μη γένοιτο{ί} καί συμβή θάνατος ήθελεν /12 προτελεντήσει ή άνούδα σύ
ζυγός μου αν εν τ εκνοποιήσεως, να διαμένη β3ή οικία μου εις τά παιδία, ή δε καί 
τεκνοποίηση, έχει το έλεύ β^Οερον ή σύζυγός μου Άνούδα, να πώληση την άνω
θεν οικίαν άνεμπο β3δίστως, εις όποιον πρόσωπον θέλει, ή εις τά τέκνα αυτής 
νά το δίδη, /1β όθεν εγένετο το παρόν μου καί επεδώθη αυτή Iva ίσχύη εις ενδει- 
ξιν β7 καί άσφάλειαν διηνεκή εν παντί δικαστήρια) δικαιοσύνης καί νποφαί / 
ί8νομαι. Θάσου θεολόγου τή 15 Νοεμβρίου 1878 β9Κάγώ ό 5Ιωάννης Αναστασίου 
’ Ιατρού υπόσχομαι καί διά τον άγράμ β°ματόν μου νπογράφωμαι διά χειρός τον 
γράψα εγώ δακτνλωποιώ. /21 Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ εκ στόματος αυτού γρά
φω καί μαρτυρώ

6. κατώγαιον : ό γραφέας άρχιμανδρίτης Γαβριήλ χρησιμοποιεί τή γλώσσα τής έκ- 
κλησιαστικής παραδόσεως. Στήν όμιλουμένη λέγεται κατώγι.

9. ανεπηρέαστη εκ τών παίδων μου : ό ’Ιωάννης ’Αναστασίου Ίατροϋ είχε άπο- 
κτήσει παιδιά άπό τήν πρώτη του γυναίκα, τά όποια δέν άναφέρονται στήν προγαμιαία 
αυτή δωρεά.

13. ή δέ: είναι υποθετικό καί πρέπει νά γραφή εί.

5
1896 Απριλίου 21

'Ο Ιωάννης Δημητρίου μεταβιβάζει τήν ήμέρα τής τελέσεως του δευ
τέρου γάμου του ενα μέρος τής ακινήτου περιουσίας του στή μέλλουσα σύ
ζυγό του Μαρία Δημητρίου Βαρσαμά.

Τό έγγραφο εχει ύψος 0,271 καί πλάτος 0,210. ’Από τό δεύτερο φύλλο 
εχει άπομείνει ενα μέρος μόνο, εκείνο πάνω στό όποιο άναγράφεται ή περί
ληψη, πού βρίσκεται στήν 4η σελίδα: «μαρίας του γραψιμυοϋ Άντρόσ τις». 
Τό μέρος αυτό καταλαμβάνει τό 1/4 τής άρχικής του έκτάσεως. Τό κόψιμο 
ολοκλήρου ή μέρους μόνο του δευτέρου φύλλου των έγγράφων τού άρχείου 
Δημητρίου Κλημάτου εγινε κατά τή διάρκεια τής κατοχής (1940-44) άπό 
τόν έγγονό Δημήτριο Κλημάτο, για νά χρησιμοποιήση τό χαρτί ώς τσιγα
ρόχαρτο. Κατά τόν ίδιο τρόπο, όπως ώμολόγησε ό Δημήτριος Κλημάτος, 
κάτοχος του άρχείου αυτού, κατέστρεψε για τόν ίδιο σκοπό καί άλλα πολλά 
έγγραφα, πού θεώρησε άχρηστα. Τό κείμενο του έγγράφου, πού δημοσιεύου
με, είναι καλλιγραφικά γραμμένο, ευανάγνωστο καί όρθογραφημένο. Δέν 
άναφέρεται τό όνομα του καλλιγράφου γραφέα. Τό κείμενο καί οί ύπογρα- 
φές τών δύο μαρτύρων καταλαμβάνουν τήν πρώτη σελίδα.

ID
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’Έγγραφον προγαμιαίας δωρεάς /
2 Ό υποφαινόμενος ’Ιωάννης Δη μητριόν δηλοποιώ δτι σήμερον ερχοβμαι 

εις γάμον κοινωνίαν μετά τής Μαρίας θυγατρός Δη μητριόν Βαρσαμά /4 καί 
επειδή εγώ έρχομαι εις δεύτερον γάμον αντη δε εις πρώτον δίδω εις αυτήν / 
5πρός ασφάλειαν της επί λόγον προγαμιαίας δωρεάς τά έξης, αονJ Την ήμίσει / 
6αν οικίαν μου. βονJ Μιας λάντας κήπον όπισθεν τής οικίας μου μετά των εντός / 
^αυτής καθεριδίων μου. Καί γονή ΌκτώΝ. 8 ελαιόδενδρα τοντέστι ëv Ν.1 είςΒα / 
8ΐνάρη χωράφιον Θεοδοσίου Βασιλούδη, τρία Ν. 3 εις Μαγαζίον χωράφιον / 
9Λιουσάβας, εν N. 1 εις Παπακλημάτη χωράφι Νικολάου ’Αντωνίου, εν Ν.1 / 
10είς Παγιάδικα χωράφιον Χριστοδουλάδικον, εν Ν.1. εις Κηράναν χωράφιον / 
λ1Δημητρίον Άρσένη, καί εν Ν.1 εις Παγιάδικα χωράφιον Δημητρών /6 * * * * * 12 * * Κου- 
τλή. Ταντα λοιπόν δωρονμαι μετ’ ακρας ενχαριστήσεως τή διαληφθείση μελ / 
13λονύμφη μοι Μαρία θυγατρί Δημητρών Βαρσαμά άτινα πλέον θά θεωρών β^ται 
Ιδια κτήματα αυτής καί των τέκνων τά οποία θά άποκτήσωμεν ημείς οί /15 μελ
λόνυμφοι. Έφ’ φ εγένετο το παρόν αποδεικτικόν έγγραφον προγαμιαίας δω / 
16ρεας καί εις την περί τούτου ενδειξιν ΐνα ισχνή ένθα δη καί νποφαίνομαι. /

17 Τή 21ή ’Απριλίου 1896 Ποτάμιά 
18ηωανις διμιτριου ηποφενομε δια χιρός 

19 παπάβασιληον ωςστης και μαρτιρί
20 Γεώργιος Νικολάου μάρτνς

3. Δη μητριόν Βαρσαμά: άλλα έγγραφα, πού προέρχονται άπό τό ίδιο αρχείο τον 
άναφέρουν ώς Δημήτριο Κλημάτο.

7-12. Τά όνόματα τών κατόχων των χωραφιων έχουν αλλάξει, τά τοπωνύμια όμως 
ύπάρχουν καί σήμερα.

6
1920 ’Οκτωβρίου 26

Ό Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, πού πρόκειται ναλθη σέ δεύτερο γάμο
μέ τή Σωτηρία Ίωάννου Πιστέλλα, μεταβιβάζει τή μισή οικία του καί ενα
χωράφι στίς Πολίτες στή μέλλουσα σύζυγό του, μέ τή συμφωνία ότι ή οικία,
πού βρίσκεται στήν κατοχή τής μητέρας του Κωνσταντίνου Χριστοδούλου,
θά περιέλθη στήν έξουσία τής μελλονύμφου μετά τό θάνατο τής μητέρας του.

Τό έγγραφο είναι ενα μόνο φύλλο, πού εχει διαστάσεις 0,298x0,198.
Τό κείμενο καί οί υπογραφές των μαρτύρων καταλαμβάνουν τήν πρώτη
σελίδα. Υπογράφουν τήν προγαμιαία αύτή δωρεά πέντε μάρτυρες, ό ιερέας 
τής συνοικίας καί ό ίδιος ό δωρητής Κ. Χριστοδούλου. Οί υπογραφές 
τών πέντε μαρτύρων είναι γραμμένες άπό τόν ίδιο τό συντάκτη καί γρα- 
φέα τού κειμένου. Ιδιόχειρες είναι οί υπογραφές τού ίερέα τής συνοικίας 
καί τοδ δωρητοΰ. Τό κείμενο είναι καλλιγραφικά γραμμένο κι εύανάγνωστο.
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Προγαμιαία Δωρεά/
2 Σήμερον την εικοστήν εκτην /3 τον μηνάς ’Οκτώβριον τον χιλιοστόν εν- 

νεακοσιοστον εικοστού β έτους ημέραν Δεντέραν καί ώραν 8ην μ.μ. ό νποφαι- 
νόμε βνος Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Μέλλων νά έλθω εις δεύτερον με /6τά 
τής Δεσπο(ι)νίδος Σωτηρίας Ίωάννου Πιστέλλα τά γένος Δίδω εις β αυτήν ώς 
προγαμιαίαν Δωρεάν καί κατά τά εθιμον το(ν) τόπον μας, β την ήμίσειαν οι
κίαν μον μετά τής ενρισκομένης περιοχής της β ονσα έλενθέρα παντός χρέους 
καί παρ’ ονδενάς ενοχλημένη. /10 'Ωσαύτως καί τά χωράφιον εύρισκόμεν(ον) 
εις τοποθεσίαν Πολίτης καί β1 σννορενόμενον μετά τον Σ. Βαμβούρη καί Ψα- 
ρογιάννη. /12 Κατεχομένη δέ ή περί ου πρόκειται οικία μον παρά τής Μητράς / 
13μον μετά τον θάνατον τής Μητρός μον θά είναι νπά την ίδι{ο) β*οκτησίαν τής 
μελλούσης Συζύγου Σωτηρίας ’Ιωάννον Πιστέλλα β5 ήτις θά είναι ανενόχλητος 
εις την προγαμιαίαν Δωρεάν /1β παρ’ ονδενός. β7 Δ ι δ εγένετο τά παρόν προικο- 
σύμφωνον ύπογεγραμμένον παρά, β8 τοϋ eΙερέως τής Συνοικίας καί παρ’ αξιό
πιστων Μαρτύρων β9 καί εις ενδειξιν ύποφαίνομαι. /

'Ο Έν Θεολογώ τή 26 \10 \20.
'Ιερενς τής Συνοικίας Οι 'Υπόσχομαι τά άνωθεν.
Παπά Κυριάκού Μάρτυρες Κ. Χριστοδούλου

Ιωάννης Μάνθος 
Μεταξάς Μαθιαντόνη 
Δ. Βαγγέλης 
Β. ’/. Κρίτος 
Γεώργιος Γκαίκα

Όλα τά όνόματα, πού άναφέρονται στην προγαμιαία αύτή δωρεά, μάς είναι γνωστά. 
"Εχουν πεθάνει βέβαια όλοι όσοι αναγράφονται στό έγγραφο, μά έξακολουθοϋν νά ύπάρ- 
χουν τά παιδιά καί τά έγγόνια τους.

10. Πολίτης: άντί Πολίτες. Είναι τοπωνύμιο, πού βρίσκεται στην περιοχή τού 
Θεολόγου. Παλιότερα ήταν συνοικισμός, πού έγινε, όπως αναφέρει ή παράδοση, άπό κα
τοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως άμέσως μετά τήν άλωση. Τό άρχικό όνομα τού συνοι
κισμού ήταν Κωνσταντινοπολίτες. ’Αργότερα χάριν συντομίας ώνομάσθηκε Πολίτες, όνο
μα πού έπεκράτησε καί παρέμεινε ώς τίς μέρες μας. Υπάρχουν σήμερα οι άνω Πολίτες 
καί οί κάτω Πολίτες καί σώζονται δύο μικρά παρεκκλήσια στό μέρος έκεϊνο. Οί κάτοικοι 
τού συνοικισμού αύτοΰ μέ τούς κατοίκους τών άλλων παραλιακών συνοικισμών τής άνα- 
τολικής πλευράς τής Θάσου, πού άπεσύρθησαν στό έσωτερικό τού νησιού, άπετέλεσαν 
τήν Κοινότητα Θεολόγου, πού έδρασε στούς χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Σποραδικές μαρτυρίες προγαμιαίων δωρεών άναφέρονται καί σ’ άλλα 
έγγραφα. Πρόσφατα, μάλιστα, στον κώδικα τής ’Επιτροπής ’Ορφανών Ρα- 
χωνίου Θάσου, συνάντησα πράξη καταχωρημένη άπό τήν έγχώρια Όρφα- 
νοεπιτροπή, πού μνημονεύει προγαμιαία δωρεά, πού έγινε στό Γιοβάνη Πέ- 
σου άπό τή γυναίκα του, πού είχε πεθάνει τό έτος 1881. Τό παλληκαριάτικο,
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πού έλαβε ό Γνοβάνης Πέσου άπό τή γυναίκα του, δέχεται νά τό παραχωρή- 
ση στά όρφανά παιδιά τής γυναίκας του, άρκεϊ ν’ άνελάμβαναν τα ορφανά 
τήν πληρωμή του χρέους του, πού έφθανε τό ποσόν των 700 γροσίων. Ή 
περιουσία τής γυναίκας του ήταν μία οικία καί ένας κήπος. Τα μισά όμως 
άπ’ αύτά είχαν παραχωρηθή σαν παλληκαριάτικο στο Γιοβάνη Πέσου. 
Αντιγράψαμε τήν πράξη τής Όρφανοεπιτροπής, πού έχει ως έξής1:

f’Ορφανά Αικατερίνης καί ’Αντωνίου /2 μία οικία, εις κήπος τα οποία τά 
ήμνσι κήπον βκαϊ οικίαν έχει παραχωρημένα με έγραφαν ώς προγα βμυέαν δω
ρεάν εις τον επιζόντα Γιοβάνην ΙΙέσου βεπι παρουσία τοϋ Άρχιερέως καί Δη
μογερόντων θεω βρηθείσα ή υποθέσεις Αυτή παρεδέχθη ό άνω 'ρειθείς !ηΓιοβάνης 
Πέσον νά άπαλαχθή άπό τά χρέη τα οποία βεχρεώθη εν κερώ οπον εζη ή σύ
ζυγός του να τα άναδεχθοϋν βτά ορφανά έως επτακόσια Άριθ. 700 γρ. καί νά 
άφύση εις τά όρφα β°νά τήν ήμνση οικίαν καί ήμυσι κήπον τα οποία έχει με / 
11 έγγραφον ώς προγαμυέαν δωρεάν καθώς παραδίδει καί το εγ /12γραφον εις τήν 
επιτροπήν των ορφανόν. Βούλγαρον τή 16 β3Αύγονστου 1881. /1*Γιονβάνης πέ
σου διά χιρδς Βασιλείου κοσταντήνου παραδέ β3χεται τά ανοθεν έγό δς άγθάμα
τος βάζουτό σιμίον του στ αβρόν f /16 /I. Καραγ ιαννόπονλος /17 Κ. γιοργίου / 
18 Στηλειανός Γιοργίου.

2. ’Αναγράφεται στόν κώδικα είς άντί τού όρθού είς.

’'Αλλο ένα σημαντικό έγγραφο, πού άναφέρεται στο έθιμο τού κοριτσιά- 
τικου, βρίσκεται στά χέρια τοϋ συνταξιούχου δημοδιδασκάλου κ. Νικολάου 
Αργυρίου, πού άσχολήθηκε παλιότερα μέ τά λαογραφικά τής Θάσου. Τό 
περιεχόμενο τοϋ έγγράφου αύτοΰ τό μελέτησα μετά τή σύνθεση τής εργασίας 
μου. Προέρχεται άπό τήν Καλλιράχη καί ή μεταβίβαση τοϋ κοριτσιάτικου 
γίνεται άρκετά χρόνια μετά τόν γάμον. Άπό τήν περίπτωση αύτή, καθώς κι 
άπό τήν άλλη τοϋ εικοσάχρονου νέου, πού είδαμε νά λαμβάνη τό παλληκα- 
ριάιικο άπό τήν σαραντάχρονη χήρα μετά τό γάμο, άποδεικνύεται ότι ή 
προφορική ύπόσχεση τοϋ συζύγου ή τής συζύγου, πού ώφειλε νά δώση τό 
κοριτσιάτικο ή τό παλληκαριάτικο, άρκοϋσε πολλές φορές γιά νά γίνη ό γά
μος. Κι ένώ στήν περίπτωση τοϋ είκοσάχρονου νέου, όπως καί άλλων προ
γαμιαίων δωρεών, υπάρχουν περιορισμοί γιά τήν μελλοντική τύχη τής άκί- 
νητης περιουσίας πού μεταβιβάζεται, στό έγγραφο αύτό δεν ύπάρχει κανέ
νας περιορισμός καί ή σύζυγος είναι ελεύθερη νά τήν διαθέση κατά βούληση.

1. Ό κώδικας της Όρφανοεπιτροπής Ραχωνίου μεταφέρθηκε άπό τόν πρώην μητρο
πολίτη Φιλίππων-Νεαπόλεως καί Θάσου κ. ’Αλέξανδρο στόν Άγιο Σίλα, υστέρα άπό ύπό- 
δειξή μου, γιά νά τοποθετηθή στό ’Εκκλησιαστικόν Μουσεΐον, πού πρόκειται νά ίδρυθη 
καί νά λειτουργήση μελλοντικά.
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Διαπιστώνεται ακόμα ότι τό πατροπαράδοτο έθιμο τό τηρούσαν πάντοτε 
οί Θάσιοι, έστω καί αν πραγματοποιοϋσαν μερικές φορές τήν όφειλόμενη 
μεταβίβαση σέ πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Στήν πράξη αυτή τής μεταβιβά- 
σεως τού κοριτσιάτικου προβαίνει ό Καλλιραχιώτης Γεώργιος Δημητρίου, 
από τή μια γιά νά έκπληρώση παλαιά του υπόσχεση, από τήν άλλη για νά 
συμμορφωθή πρός τά έθιμα τής πατρίδος του. ’Αναφέρουμε αυτό τό χαρακτη
ριστικό άπόσπασμα: Διά τον παρόντος αποδεικτικού γράμματος δηλοποιώ 
εγώ ο γεώργιος Δημητρών... επειδή ήμουν χηρευάμενος ύπεσχέθην νά δώσω 
εις αυτήν μερικά κτήματα εκ των Ιδιον μον κτιμάτων διά κοριτσιάτικα κατά τής 
πατρίδος μου τà έθιμα... Στή συνέχεια μεταβιβάζει στή γυναίκα του επτά 
έλαιόδενδρα, μισή οικία, κήπο κ.ά., καθώς καί 24 μελίσσια καί ένα χάλκωμα1, 
πού τά είχε λάβει άπό τόν πατέρα της. Καί τελειώνει τό έγγραφο μέ τά έξής: 
"Οθεν τά ανωτέρω κτήματα δπου έγώ εξ Ιδιον μου τής έχάρισα καθώς καί τά 
διαληφθέντα μελήσοια και το χάλκομα του πατρός της και θέλει τά μετέρχεται 
ώς θέλει καί βονλετε καί δεν 'έχι δίκαιον νά τήν ενόχληση τις δι αυτά άλλά θά 
ήναι ανενόχλητος περί αυτά διότι εγώ εκείνα δπον τής έχάρισα τά εδοσα με εν- 
χαρίστηαίν μον. δθεν εις τήν περί τούτου ενδειξιν εγένετω το παρόν μου καί ενι- 
χηρίσθη εις χήρας αυτής διά νά εχη τό κήρος διά πάντα. 1872 ’Ιανουάριου 1.

γεώργιος δημητρίου βεβαιώ τά άνωθεν καί ώς άγράμματος νποσημαιοϋμαι 
διά χειρός τοϋ γράιραντος Κωνσταντίνου Οικονόμου.
Παπακωνσταντίνου Οικονόμου γράψας μαρτυρώ.
Κωνσταντίνος δημητρών μαρτυρώ.

Τό παλληκαριάτικο ή τό κοριτσιάτικο ήταν ένα είδος άποζημιώσεως, 
πού κατέβαλε ώς αντισήκωμα ό ένας των συζύγων, πού έρχόταν σέ δεύτερο 
γάμο, πρός τόν άλλο, πού πραγματοποιούσε τόν πρώτο του γάμο. Δέν γνω
ρίζουμε τήν προέλευση καί τήν έξέλιξη τού έθίμου. Πρέπει όμως ν’ ανάγε
ται σέ πολύ παλιά χρόνια. Ό κ. Ν. Πανταζόπουλος αναφέρει πώς τό παλλη
καριάτικο (άγριλίκι) υπενθυμίζει παλιότερο άνάλογο θεσμό, πού ϊσχυε ήδη 
προ τής άλώσεως καί ώνομαζόταν «θεώρητρον»1 2.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΧΙΟΝΗΣ

1. Χάλκωμα: μεγάλο χάλκινο καζάνι.
2. Βλ. N. I. Πανταζοπούλου, Άπό τής λογίας παραδόσεως εις τόν ’Αστικόν 

Κώδικα, Άθήναι 1947, σ. 333.



RÉSUMÉ

Constantin Chionis, Documents inédits de Thassos, concernât 
les coutumes «Pallikariatico» et «Coritsiatico».

Le «pallikariatico» et «coritsiatico» sont des institutions importantes qui 
ont duré de longues années à Thassos. Le premier témoignage se rapport à 
un document de 1754, tandis que le dernier témoignage se rapporte à un do
cument de 1920.

La femme qui convolait en secondes noces avec un «pallikari» (jeune 
homme) devait transférer une partie de sa fortune, («pallikariatico»), à son 
nouveau mari qui se mariait pour la première fois. Il en était de même de 
l’homme qui convolait en secondes noces avec une jeune fille: il devait don
ner «coritsiatico» à sa nouvelle femme. Ce transfert d’une partie de la for
tune s’appelait don prénuptial.

Nous ignorons la provenance et le développement de cette coutume, 
mais elle doit remonter à une époque très ancienne.
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