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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η παρούσα μελέτη ανήκει ως προς τον αρχικό προβληματισμό της στην παράδοση 

των μονογραφιών, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές της δεκαε-

τίας του 1990 και είχαν ως κύριο ερευνητικό άξονα τον τρόπο εφαρμογής και τις 

συνέπειες των νόμων διάθεσης της εθνικής γης του 1871.1 Τότε, για πρώτη φορά, 

αξιοποιήθηκαν πηγές, όπως τα αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Υποθηκοφυ-

λακείων και των τοπικών συμβολαιογράφων. Το πλούσιο και καινοφανές πραγμα-

τολογικό υλικό που συγκεντρώθηκε, έθετε από μία άποψη περισσότερα ζητήματα 

απ’ όσα έλυνε. Η εκ διά μέτρου αντίθετη, για παράδειγμα, συμπεριφορά των κτη-

ματιών και των εμπόρων απέναντι στη δυνατότητα απόκτησης γης σε Αμαλιάδα και 

Αργολίδα, δύο περιοχές με διαφορετικό μεν καλλιεργητικό προσανατολισμό αλλά 

έντονο εμπορευματικό χαρακτήρα, οδήγησε στη διατύπωση διαφορετικών εκτιμή-

σεων σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των νομοθετημάτων του 1871.2 

Το ζήτημα «επιλύθηκε» με τη λογική του κανόνα και της εξαίρεσης: το κίνητρο της 

εκμετάλλευσης των νόμων διάθεσης εθνικής γης εκδηλώθηκε μόνο εκεί που παρα-

γόταν σταφίδα . αντίθετα, όπου η συγκεκριμένη αιτία εξέλειπε, οι νόμοι απλά επι-

κύρωσαν την ήδη υπάρχουσα μικροϊδιοκτησιακή κατάσταση. Διαφορετικές προτά-

σεις, που αμφισβήτησαν τον εξισωτικό χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας και 

πρόταξαν ως ερμηνευτικό κλειδί τα συμφέροντα μιας όχι τόσο ανίσχυρης, όσο γενι-

                                                 
1
 Κυρίως των A. Franghiadis, Peasant Agriculture and Export Trade: Currant viticulture in Southern 

Greece 1830-1893, Φλωρεντία 1990 (ανέκδ. διδακτορική διατριβή), Evi Karouzou, Cultures maraî-
chères dans la Méditerranée. Les transformations de la plaine et de la société argoliques 1860-1910, 
Φλωρεντία 1995 (ανέκδ. διδακτορ. διατριβή), Δημήτρη Ψυχογιού, Το ζήτημα των εθνικών γαιών, εκδ. 
Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1994. Μελέτες της ίδιας εποχής που έθιγαν το ζήτημα της γαιοκτησίας 
και αξιοποιούσαν πρωτογενείς πηγές, είναι επίσης των Θανάση Καλαφάτη, Αγροτική Πίστη και Οικο-
νομικός Μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο, τ. 3, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990 – 1992, Χρήστου Λυρι-
τζή, Το τέλος των ‘τζακιών’. Κοινωνία και Πολιτική στην Αχαΐα του 19ου αι., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 
1991. 
2
 Η Karouzou υποστηρίζει τον επικυρωτικό χαρακτήρα των νομοθετημάτων, Evi Karouzou, «Réformes 

agraires en Grèce, XIXe-XXe siècles» (ανέκδ. χχ.), ενώ ο Franghiadis θεωρεί ότι είχαν εκσυγχρονιστικό 
χαρακτήρα και ευνοούσαν σκόπιμα τη δυνατότητα συγκέντρωσης γης, Α. Franghiadis «Réforme 
agraire et développement de la propriété individuelle en Grèce au XIX

e
 s.: la distribution de ‘Domaines 

Nationaux’, 1871-1887» στο S. Woolf (επιμ.), Espaces et Familles dans l’ Europe du sud a l’ âge mo-
derne, Παρίσι 1993, σ. 53-75. 
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κά πιστεύεται, κτηματικής τάξης,3 στηρίχθηκαν σε ένα περιορισμένο γεωγραφικά 

πραγματολογικό υλικό (εντοπισμένο αποκλειστικά στη σταφιδοπαραγωγό ζώνη) και 

δεν κατόρθωσαν τελικά να πείσουν.4 

Η ομοιότροπη λίγο πολύ θεώρηση του ρόλου της μεγάλης ιδιοκτησίας στη 

νεότερη ιστοριογραφία είναι ενδεικτική μιας αντίληψης που αρνείται τη δυνατότη-

τα αστικού μετασχηματισμού και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην ύπαιθρο, 

ενώ με δυσκολία την παραχωρεί στις «αστικές» νησίδες της χώρας, όπως τη Σύρο, 

τον Πειραιά, την Πάτρα. Έτσι, η εγχώρια επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται ως 

«ιδιαιτερότητα», πάντα υποδεέστερη σε σχέση με την αξιοθαύμαστη επιχειρηματι-

κότητα του δαιμόνιου ελληνισμού του εξωτερικού.5 Με αυτή τη λογική, η θεαματι-

κή ανάπτυξη της σταφιδοκαλλιέργειας στη δυτική Πελοπόννησο δεν μπορεί να ο-

φείλεται στην «αντιαναπτυξιακή», «παρασιτική» δράση των εμπόρων ή στην εισο-

δηματική νοοτροπία των μεγάλων κτηματιών. Ως κινητήριος δύναμη προόδου στον 

αγροτικό χώρο προβάλλεται η εργασία της αγροτικής οικογένειας.6 Οι χωρικοί, είτε 

δελεασμένοι από «αρχαϊκές» πρακτικές που τους εξασφαλίζουν γη, όπως η εμφύ-

τευση, είτε εξαναγκασμένοι από το άχθος της προίκας και των φορολογικών δοσι-

μάτων, είτε γιατί πράγματι είναι τολμηροί και ανοιχτοί στα καλέσματα της αγοράς, 

σπάζουν τα δεσμά της αδράνειας και προσχωρούν, μερικά ή ολικά, στο χώρο της 

αγοράς.7 Με άλλα λόγια, ενώ ο πόλος των (μεγάλων) κτηματιών «διαβάζεται» πει-

                                                 
3
 Franghiadis «Réforme agraire…», ό.π., Ch. Hatziiossif, «Class structure and class antagonism in 19

th
 

century Greece», στο Carabott, Ph. (επιμ.), Greek Society in the making, 1863-1913, Άλντερσοτ 1997, 
σ. 3-17. 
4
 Σωκράτης Πετμεζάς, Η Ελληνική Αγροτική Οικονομία κατά το 19

ο
 αιώνα. Η περιφερειακή διάσταση, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2003, σ. 31-38, Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνι-
κού Κράτους 1830-1920, τ. Α΄, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 2005

3
, σ. 394-

398.          
5
 Συνήθως τα ερωτήματα που τίθενται απορρέουν από ήδη διαμορφωμένες θέσεις, προδικάζοντας 

την τελική απάντηση, όπως το ποια είναι η σχέση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής κα-
θυστέρησης της Ελλάδας το 19

ο
 αιώνα, Ιωάννα Μίνογλου «Επιχειρηματικότητα» στο συλλογικό τόμο 

των Κ. Κωστή – Σ. Πετμεζά (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19
ο
 αιώνα, Η ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας τον 19
ο
 αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 463-496 και συγκεκριμένα 

σ. 468, 484. 
6
 Η ελληνική οικογένεια, πρωτεϊκή και δυναμική, αποκτά στα γραπτά του Γιώργου Δερτιλή μία επική 

διάσταση, που υποκαθιστά άλλες, αμφίβολες οντολογικά, κατά τον συγγραφέα, κατηγοριοποιήσεις, 
όπως την τάξη, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους…, τ. Α΄, ό.π. σ. 19-21, 208-209, 213. 
7
 Θανάσης Καλαφάτης, Αγροτική Πίστη και Οικονομικός Μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο, τ. 3, 

εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990-1992, Ψυχογιός, Προίκες, φόροι, σταφίδα και ψωμί. Οικονομία και οικογέ-
νεια στην αγροτική Ελλάδα του 19ου αιώνα, εκδ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1995 
κυρίως σ. 184-196, Franghiadis, Peasant agriculture…, σ. 249-294. Την πρώτη θεώρηση ασπάζεται ο 
Ψυχογιός επηρεασμένος από τη τσαγιανοφική δημογραφική ερμηνεία της συμπεριφοράς των γεωρ-
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σματικά ως σταθερός και δεδομένος (δηλαδή περιθωριακός και παρασιτικός), ο πό-

λος των γεωργών-μικροϊδιοκτητών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φάσμα θεωρητικών 

αναγνώσεων. 

Η τοκογλυφική πρακτική και η στροφή των «προυχοντικών τάξεων» προς την 

πολιτική αποτελούν τους δύο ακρογωνιαίους λίθους της παραπάνω προσέγγισης,8 

καθώς «αποδεικνύουν» την πρώιμη παραίτηση των ηγετικών ομάδων από την διεκ-

δίκηση κυριαρχικής θέσης στις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή από τη δυνατότητά 

τους να συγκροτηθούν σε τάξη.9 Νεότερες μελέτες για τον αγροτικό χώρο έχουν ε-

πιχειρήσει να εξετάσουν εκ των έσω το τοπικό πιστωτικό σύστημα, αξιοποιώντας τα 

πλούσια σε δανειστικά συμβόλαια τοπικά συμβολαιογραφικά αρχεία, αλλά η εξέ-

ταση αυτή έχει γίνει με τρόπο στατικό, που «πλαισιώνει» τις ισχύουσες αντιλήψεις, 

χωρίς να τίθεται στο επίκεντρο το ίδιο το σύστημα και η λειτουργία του.10 Κοντολο-

γίς, η τοκογλυφία αντιμετωπίζεται ως ένα καθολικό, μονολιθικό και ακίνητο στο 

χρόνο φαινόμενο, που απομυζά τα πλεονάσματα της υπαίθρου χωρίς να επιτρέπει 

το μετασχηματισμό των παραγωγικών δομών.11 

Ο άλλος πυλώνας της ελληνικής υπανάπτυξης, ο σχηματισμός μιας πολιτικής 

τάξης που τροφοδοτείται και αναπαράγεται πρώτιστα μέσω της ιδιοποίησης της 

πολιτικής εξουσίας, αν και δεν έχει σοβαρά τεκμηριωθεί, εξακολουθεί να γοητεύει 

                                                                                                                                            
γών, Το ζήτημα…, ό.π. Αντίθετα, η Karouzou κλίνει προς τη δεύτερη, επηρεασμένη από τη νεοκλασι-
κή, ατομοκεντρική προσέγγιση, Cultures maraîchėres…., ό.π. Αναγνωρίζει το ρόλο της ατομικής πρω-
τοβουλίας στους γεωργούς και την οικειοθελή συμμετοχή τους στην αγορά. Καταληκτικά, σχολιάζει 
στη διατριβή της την κοινωνική δύναμη της μικροϊδιοκτησίας: «Si la petite exploitation familiale sur-
vit grâce a sa capacité de négocier sa insertion dans le monde capitaliste, la petite propriété paysanne 
est sans doute la prévue d’ une force sociale qui apprend a traiter avec les autres forces de ce 
monde», Cultures maraîchères…, ό.π. σ. 332. Για μια νεομαρξιστική θεώρηση της θέσης των γεωρ-
γών, με επιδράσεις από τον Amin Bhadhuri, μπορεί κανείς να ανατρέξει στον Fraghiadis, Peasant 
agriculture…, ό.π. Εδώ, η παρουσία των γαιοκτημόνων τονίζεται περισσότερο αλλά ο ρόλος τους 
(παθητικός και αντιαναπτυξιακός) βασικά δεν αλλάζει: το ενδιαφέρον τους στην παραγωγική διαδι-
κασία εξαντλείται στην ανέξοδη κάρπωση των οφελών της υπερεργασίας των επίμορτων καλλιεργη-
τών. Σε μεταγενέστερα γραπτά του ο συγγραφέας αναθεωρεί ως ένα βαθμό την αρχική του θέση. 
8
 Βλ. σχετικά G. Dertilis «Réseaux de crédit et stratégies du capital»  στο συλλογικό έργο με επιμελητή 

τον ίδιο: Banquiers, usuriers et paysans - réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce (1870-
1930), Παρίσι 1988, σ. 33-81.    
9
 Γόνιμος προβληματισμός για τη χρήση της θεωρίας των τάξεων με ευρεία εποπτεία της διεθνούς 

και εγχώριας βιβλιογραφίας προσφέρεται από τον Νίκο Ποταμιάνο στην εξαιρετική εισαγωγή της 
διατριβής του: Η παραδοσιακή μικροϊδιοκτησιακή τάξη της Αθήνας. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες 
1880-1925, (ανέκδ, διδακτορική διατριβή), Ρέθυμνο 2011, σ. 23-35. 
10

 Η πιο συστηματική και ενδιαφέρουσα εργασία ανήκει στην Εύη Καρούζου, η οποία στη διατριβή 
της εξέτασε 573 δανειστικά συμβόλαια της τριετίας 1875-1877, Cultures maraîchéres…, ό.π., σ. 249-
270. 
11

 Συνεκτική παρουσίαση του τοκογλυφικού συστήματος από τον Αλέξη Φραγκιάδη, Ελληνική οικο-
νομία, 19ος-20ος αι., εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, σ. 60-66, 93-95. 
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τους ιστορικούς. Στην πρόσφατη μελέτη του για τη διαμόρφωση του ελληνικού κρά-

τους ο Κώστας Κωστής με την άποψη ότι η «πολιτική ολιγαρχία» επωφελείται πλή-

ρως από το Σύνταγμα του 1864 πλειοδοτεί πάνω στην ήδη εκπεφρασμένη  από το 

1978 θέση του Νίκου Μουζέλη.12  

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που η συζήτηση για τη δομή της ελληνικής κοι-

νωνίας τελείωσε πριν καλά καλά αρχίσει. Σε γενικές γραμμές, η κυρίαρχη ιστοριο-

γραφική άποψη για την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα δεν έχει μετακινηθεί ι-

διαίτερα από τη δεκαετία του 1970, όταν εκκολάφθηκαν μαζικά οι πρώτες επιστη-

μονικές απόπειρες κατανόησης της ελληνικής ιστορίας στη σκιά της πρόσφατης δι-

κτατορίας.13 Είναι αλήθεια ότι έχει εμπλουτιστεί με περισσότερες αποχρώσεις και 

έχει εγκαταλείψει (μερικώς) τα παλαιότερα φορμαλιστικά και μηχανιστικά ερμη-

νευτικά σχήματα. Αξιόλογες, ωστόσο, μελέτες που αναδιφούν στις πηγές και ανα-

δεικνύουν άγνωστες πτυχές της ελληνικής κοινωνίας, προϊδεάζοντας για μία βαθύ-

τερη σχέση του κοινωνικού με το πολιτικό,14 δεν έχουν αξιοποιηθεί σε μία συνολική 

                                                 
12

 Γράφει ο Μουζέλης: «[το Σύνταγμα του 1864] περιόρισε σημαντικά τις εξουσίες του θρόνου κι έτσι 
επέτρεψε στην ελληνική ολιγαρχία να κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της τοπικής της επιρροής και αυ-
τονομίας». Ακριβώς τότε εγκαινιάζεται, κατά τη γνώμη του, η περίοδος του «ολιγαρχικού κοινοβου-
λευτισμού», στο Νεοελληνική κοινωνία. Όψεις υπανάπτυξης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978, σ.247 και 
Κώστας Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κρά-
τους, 18

ος
-21

ος
 αιώνας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013, σ.352-353. Παρατηρούμε ότι ο Κωστής αποφεύγει 

εδώ να επαναλάβει προηγούμενη διατύπωσή του για τη δημιουργία, μετά την Επανάσταση και 
«τουλάχιστον» μέχρι το 1880, ενός «προ-νεωτερικού» κράτους εδραιωμένου στη συνέχεια των πα-
λαιών οθωμανικών δομών εξουσίας, Kostas P. Kostis, «The Formation of the Greek State» στο Faruk 
Birtek – Thalia Dragonas (eds), Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, New York: 
Routledge 2005, σ. 18-36. Σε βασικές γραμμές πάντως οι θέσεις του ιστορικού παραμένουν ίδιες και 
το νέο βιβλίο δεν κομίζει μία πραγματικά νέα ματιά στην ιστορία του 19

ου
 αιώνα. 

13
 Οι περισσότερες μελέτες παράγονται από κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμονες, όπως: Νικη-

φόρος Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 1821-1828, εκδ. 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), Αθήνα 2002 (μερικώς αναθεωρημένη έκδ. διδα-
κτορικής διατριβής του 1972), Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1992 (α΄ έκδ. στα γαλλι-
κά το 1975), Κώστας Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της 
γεωργίας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1976, Γιώργος Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτι-
κή επέμβαση 1880-1909, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1977, Νίκος Μουζέλης, Νεοελληνική κοινωνία. Όψεις 
υπανάπτυξης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978. 
14

 Αναφέρομαι κυρίως στις εργασίες των Γιώργου Σωτηρέλλη, Σύνταγμα και Εκλογές στην Ελλάδα. 
Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1991, Χρήστου Λυριτζή, Το 
τέλος των ‘τζακιών’. Κοινωνία και Πολιτική στην Αχαΐα του 19ου αι., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1991, Gun-
nar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, (μετάφρ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος), 
εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, Γιάννη Κοκκινάκη, Νόμισμα και πολιτική στην Ελλάδα 1830-1910, εκδ. Αλε-
ξάνδρεια, Αθήνα 1999. Θα πρόσθετα εδώ και τη μελέτη του Θανάση Μποχώτη, Η ριζοσπαστική δε-
ξιά. Αντικοινοβουλευτισμός συντηρητισμός και ανολοκλήρωτος φασισμός στην Ελλάδα 1864-1911, 
εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, η οποία επιχειρεί να καταθέσει μία ενδιαφέρουσα τυπολογία των 
κοινωνικών δυνάμεων που συνδέονται με τη ριζοσπαστική δεξιά. Το σχήμα, ωστόσο, που προτείνει, 
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κοινωνικοπολιτική θεώρηση του 19ου αιώνα.15 

Αν ο κόσμος της υπαίθρου κατά το 19ο αιώνα παραμένει ακόμη ένα πεδίο 

ανεξερεύνητο, τότε η πύκνωση μονογραφιών, που αξιοποιούν τα τοπικά αρχεία, 

είναι επιβεβλημένη προκειμένου να τον γνωρίσουμε βαθύτερα. Η συγκεκριμένη 

μελέτη με τον τίτλο: «Από τον κτηματία στον αγρότη. Οικονομικοί και κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί στη ΝΔ Πελοπόννησο το 19ο αιώνα» επιδιώκει να συνεισφέρει 

στη συζήτηση για την ελληνική αγροτική κοινωνία και να καταδείξει τα ευρεία περι-

θώρια έρευνας που υπάρχουν. Ο τίτλος αποτελεί μια συνειδητή παραλλαγή τίτλων 

γνωστών ιστορικών και κοινωνιολογικών μελετών που διαπραγματεύονται την εν-

σωμάτωση των χωρικών στο εθνικό κράτος.16 Η έμφαση όμως, στην περίπτωσή μας, 

δίνεται στην πολλαπλότητα και την ταξική δυναμική της κοινωνίας της υπαίθρου, 

δύο στοιχεία που, κατά τη γνώμη μας, την χαρακτηρίζουν στο μεγαλύτερο μέρος 

του 19ου αιώνα και εξασθενούν, για διάφορους λόγους, μόλις προς τα τέλη αυτού. 

Μία σειρά από ζητήματα μας απασχόλησαν στα επτά κεφάλαια αυτής της 

εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τόπος, δηλαδή η επαρχία Τριφυλί-

ας και ειδικότερα ο δήμος Κυπαρισσίας, από τον οποίο προέρχεται και στον οποίο 

αναφέρεται ο μεγαλύτερος όγκος του αρχειακού υλικού που χρησιμοποιήσαμε. Ε-

ξετάζονται τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της παραλιακής ζώνης, η διοικητική διαί-

ρεση, το οικιστικό πλέγμα και η εξέλιξη του πληθυσμού. Η συνήθης ανακρίβεια των 

στατιστικών πηγών γίνεται αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης στο Παράρ-

τημα I. Στο μικρό αφιέρωμά μας στα αρβανιτοχώρια αξιολογούνται κριτικά οι συχνά 

αντιφατικές αναφορές για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των αρβανιτόφωνων 

πληθυσμών της (ημι)ορεινής Τριφυλίας και διατυπώνονται μερικές προκαταρκτικές 

εκτιμήσεις για την «ιδιάζουσα» συμπεριφορά τους. Τέλος, ο δήμος Κυπαρισσίας, με 

τη διττή του υπόσταση, τα χωριά και την πόλη, μοιράζεται τις φιλοδοξίες των πε-

                                                                                                                                            
αν και εξαιρετικά φιλόδοξο, δεν υποστηρίζεται από επαρκές πραγματολογικό υλικό με αποτέλεσμα 
να υπονομεύεται η προβληματική του συγγραφέα. 
15

 Προς το παρόν έχει δει το φως της δημοσιότητας ο αξιόλογος συλλογικός τόμος για τον οικονομικό 
19

ο
 αιώνα, ο οποίος όμως διαπραγματεύεται και κοινωνικά ζητήματα, Κώστας Κωστής - Σωκράτης 

Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19
ο
 αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

2006. 
16

 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. The modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford, 
2002 (α΄έκδοση: 1976), Στάθης Δαμιανάκος, Από τον χωρικό στον αγρότη. Η ελληνική αγροτική κοι-
νωνία απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, (μεταφρ. από τα γαλλικά του βιβλίου του Le paysan grec. 
Défis et adaptations face à la société moderne, Paris 1996), Εξάντας-ΕΚΚΕ, Αθήνα 2002. 
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ρισσότερων ελληνικών επαρχιακών πόλεων για πρόοδο και ανάπτυξη, προσελκύει 

έποικους από την ανεξάντλητη πληθυσμιακή δεξαμενή της γειτονικής Αρκαδίας, 

αλλά η διοικητική του παράδοση θα διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην εξέλι-

ξή του από τις περιορισμένες, σχετικά με τους άλλους δύο πεδινούς δήμους Εράνης 

και Πλαταμώδους, παραγωγικές του δυνατότητες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αξιοποιείται μία εξαιρετική πηγή που εντοπίστηκε 

στην Ι. Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας: το Βιβλίο Συνοικεσίων (Γάμων), το ο-

ποίο καλύπτει χρονικά την περίοδο από το 1867 μέχρι το 1891. Χάρη σε αυτήν, μας 

δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από κοντά όψεις των δημογραφικών 

φαινομένων, που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας, και, μέσω των ηλι-

κιών γάμου και των δεικτών γαμηλιότητας, να προβούμε σε μια αδρή κοινωνική 

χαρτογράφηση του μεγαλύτερου μέρους της επαρχίας, διακρίνοντας περιοχές με 

αμιγώς αγροτικό και περιοχές με περισσότερο αστικό χαρακτήρα. Εύλογα ανέκυψε 

το ερώτημα πού οφείλονταν αυτές οι διαφορές; Πώς μπορούσαμε να συλλάβουμε 

με απτό τρόπο τη διαφαινόμενη «αστικότητα» της υπαίθρου; Με τη συνδυαστική 

χρήση των προικοσυμφώνων προχωρήσαμε περισσότερο την ανάλυσή μας, διεισ-

δύοντας στο εσωτερικό των μεγαλύτερων κοινωνικών κατηγοριών που απαρτίζουν 

τον ενεργό πληθυσμό του δήμου Κυπαρισσίας: τους κτηματίες, τους γεωργούς και 

τους γεωργοκτηματίες. Από την εξέταση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και συ-

μπεριφορών (ηλικίας γάμου, εγγραμματοσύνης, ύψους και σύνθεσης προίκας, εξω-

γαμικών ή ενδογαμικών τάσεων) αναδύθηκε μια αρκετά σαφής εικόνα της κοινωνι-

κής σύνθεσης του δήμου Κυπαρισσίας, γύρω στο 1870. Δύο δεκαετίες αργότερα, η 

αντίστοιχη εξέταση αφηγείται μια διαφορετική ιστορία.    

Η διαπραγμάτευση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο τρίτο κεφάλαιο επε-

κτείνει την παλαιά προβληματική της διπλωματικής μας εργασίας.17 Η μικρή απή-

χηση των νόμων του 1871 στο δήμο Κυπαρισσίας έθεσε το πρόβλημα του ενδιαφέ-

ροντος των τοπικών ελίτ για τη γη. Παρότι δεν αρνούμαστε το καίριο κίνητρο των 

εμπορευματικών φυτειών για την απόκτηση γης, νομίζουμε ότι στη ρίζα του προ-

                                                 
17

 Σταυρούλα Α. Βερράρου, «Εμπορευματικές καλλιέργειες και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Δυτ. Πε-
λοπόννησο το 19ο αιώνα: η περίπτωση του δήμου Κυπαρισσίας (1830-1871)», Ρέθυμνο 1998 (ανεκδ. 
διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιστορικού τμήματος 
του Πανεπιστημίου Κρήτης). 
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βλήματος βρίσκεται η ιδιοκτησιακή παράδοση του τόπου επί οθωμανικής εποχής 

και οι νέοι όροι διαμόρφωσης του ιδιοκτησιακού χάρτη στις πρώτες δεκαετίες από 

τη μετάβαση στο ελληνικό κράτος. Συνθήκες, όπως η αναλογία εθνικής-ιδιωτικής 

γης και ο βαθμός διαθεσιμότητας της γης εν γένει, και της εθνικής γης ειδικότερα, 

ερμηνεύουν, κατά τη γνώμη μας, με σαφέστερο τρόπο τη στάση της άρχουσας τά-

ξης απέναντι στη γαιοκτησία, σε μια εποχή που η τελευταία αποτελούσε πηγή οικο-

νομικής δύναμης και κοινωνικής εξουσίας.  

Στο τέταρτο, μεγαλύτερο και λιγότερο συνεκτικό κεφάλαιο, κυριαρχεί η διε-

ρεύνηση των βασικότερων αγροληπτικών συστημάτων στο δήμο Κυπαρισσίας. Με-

τά από μία σύντομη παρουσίαση των βασικών προϊόντων της επαρχίας, εξετάζουμε 

τα αγροληπτικά συστήματα ανά καλλιέργεια. Η επιλογή αυτή κρίθηκε προσφορότε-

ρη, καθώς το είδος της καλλιέργειας είναι συχνά καθοριστικό για το είδος του καλ-

λιεργητικού συστήματος που επιλέγεται αλλά και για τον τρόπο που αυτό εφαρμό-

ζεται. Δηλαδή, η ίδια φαινομενικά συμφωνία αγροληψίας αποκτά διαφορετικό νό-

ημα και περιεχόμενο, αν αφορά το σιτάρι ή τη σταφίδα. Επομένως, το είδος του συ-

στήματος εκμετάλλευσης (πχ. μορτή ή μίσθωση) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

μόνο του ως κριτήριο για την εξακρίβωση του βαθμού εμπλοκής (μικρού ή μεγάλου) 

του αγροδότη στην παραγωγική διαδικασία. Ως βασική πηγή αυτής της ενότητας 

χρησιμοποιήθηκαν τα συμφωνητικά καλλιέργειας, τα οποία είναι μόνο ενδεικτικά 

των υφιστάμενων αγροληπτικών σχέσεων. Όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, 

η ανεπιφύλακτη χρήση τους μπορεί να μας οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Τρεις ακόμη υποενότητες εντάσσονται στο μακρύ αυτό κεφάλαιο. Το κόστος 

της (μισθωτής) εργασίας αποτελεί τη μία. Είναι, άραγε, τόσο ακριβή η εργασία όσο 

διατείνονται οι δημοσιολόγοι της εποχής και αναπαράγουν οι σύγχρονοι ιστορικοί; 

Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λίγα και διάσπαρτα και, γι’ αυτό το λόγο, στηριχθήκαμε 

σε όσα συμφωνητικά συνιστούσαν, έστω υποτυπωδώς, ποσοτική σειρά δεδομένων: 

τα υπηρετικά, τα συμφωνητικά κατασκευής οικοδομών και τα συμφωνητικά μίσθω-

σης γραμματοδιδασκάλων. Ακολούθως, στην επόμενη υποενότητα γίνεται προσπά-

θεια να αποσαφηνιστούν οι όροι «εμφύτευση» και «εμφυτευτικός κανόνας», οι ο-

ποίοι σηματοδοτούν παραγωγικές σχέσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και εκ 

διαμέτρου αντίθετες ιδιοκτησιακές συνέπειες. Εξετάζεται η περιορισμένη, αλλά όχι 

αμελητέα, παρουσία του εμφυτευτικού κανόνα στα μεσόγεια μέρη και λιγότερο στα 
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παράλια, ενώ μία περίπτωση μεγάλης ιδιοκτησίας στην παραλιακή ζώνη της γειτο-

νικής επαρχίας Ολυμπίας μας δίνει ένα παράδειγμα αγροληπτικής ευελιξίας και ε-

ξαιρετικής επιχειρηματικότητας, η οποία δεν είναι τόσο εξωτική όσο πιστεύεται. 

Τέλος, το κεφάλαιο (επιτέλους) κλείνει με μια σύντομη διαπραγμάτευση των ζωο-

ληπτικών συστημάτων και της σχέσης κτηνοτροφίας και σταφιδοκαλλιέργειας στο 

δήμο Κυπαρισσίας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο βασίστηκε σε ένα ετερογενές και αποσπασματικό 

πραγματολογικό υλικό, το οποίο δεν καλύπτει με συνέπεια όλη την εξεταζόμενη πε-

ρίοδο. Στο στόχαστρό μας βρίσκονται μία σειρά από παράγοντες, που επηρεάζουν 

τη διεξαγωγή του εμπορίου, όπως η πρακτική της ενοικίασης των φόρων, η συγκυ-

ρία της αγοράς και των τιμών, η χρηματοδότηση του εμπορίου, η διαμόρφωση της 

εσωτερικής αγοράς. Αυτό που μας ενδιέφερε πρώτιστα ήταν η διάγνωση της δυνα-

μικής των τοπικών κεφαλαιούχων, οι οποίοι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870 

δραστηριοποιούνται σε πολλαπλά πεδία: εμπόριο, τοκισμό, ενοικίαση φόρων, γαι-

οκτησία. Ορισμένα ερωτήματα που τίθενται εδώ είναι: πώς επηρέασε ο θεσμικός 

εκσυγχρονισμός (τραπεζιτικό σύστημα, κατάργηση ενοικίασης φόρων, απελευθέ-

ρωση γης) το τοπικό εμπορικό κύκλωμα; ποια ήταν η σχέση του με το «μεγάλο ε-

μπόριο» των μεγάλων οικονομικών κέντρων της χώρας; πόσο δυνατή ήταν, εν τέλει, 

η συσσώρευση κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο;  

Ο ιδιωτικός και ο τραπεζιτικός δανεισμός συνιστούν το αντικείμενο του προ-

τελευταίου (έκτου) κεφαλαίου. Μέσα από μία λεπτομερή ανάλυση των δανειστικών 

συμβολαίων σε επιλεγμένες χρονικές τομές επιχειρείται η εξακρίβωση των βασικών 

χαρακτηριστικών του τοπικού πιστωτικού συστήματος και της εξέλιξής του μέσα στο 

χρόνο. Ερευνούνται επίσης οι συνέπειες από την εμφάνιση του τραπεζιτικού θε-

σμού στη δεκαετία του 1870 και εξής, καθώς και η σχέση του με τους τοπικούς πι-

στωτές. Το αρχείο της Εθνικής Τράπεζας αποδεικνύεται και στην περίπτωση της ε-

παρχίας Τριφυλίας πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Η αξιοποίηση του καλαματιανού 

τύπου και λίγων διασωζόμενων φύλλων τριφυλιακών εφημερίδων μας προσφέρει 

μία αρκετά κατατοπιστική εικόνα για την πιστωτική κρίση που οξύνθηκε μετά την 

κατάρρευση των τιμών της σταφίδας το 1892, αλλά εκκολάφθηκε σε προγενέστερο 

χρόνο, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. 

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, έχουμε επίγνωση ότι μπαίνουμε σε δύ-
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σβατα μονοπάτια που προφανώς χρειάζονται καλύτερο θεωρητικό εξοπλισμό και 

πληρέστερη χαρτογράφηση του αντικειμένου μας σε σχέση με αυτά που έχουμε να 

παρουσιάσουμε. Περί πολιτικού ο λόγος. Στο πλαίσιο της θητείας της επαρχίας Τρι-

φυλίας στον κοινοβουλευτισμό παρακολουθήσαμε τη διαμόρφωση των τοπικών 

πολιτικών δυνάμεων και την ανταπόκρισή τους στην προϊούσα ενίσχυση της εκλογι-

κής δύναμης των χωρικών. Η ταραγμένη περίοδος της Μεσοβασιλείας λειτουργεί 

παραδειγματικά ως το κεντρικό γεγονός που απελευθερώνει άνισες κοινωνικές δυ-

νάμεις με συγκρουσιακό χαρακτήρα, και θέτει σε αμφισβήτηση την εύκολη διαχεί-

ριση της «εκλογικής πελατείας» από την «πολιτική ολιγαρχία». Θεωρούμε ότι ερμη-

νευτικά σχήματα, που δε λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική δομή και δεν επιχειρούν 

να ιστορικοποιήσουν τα πολιτικά φαινόμενα, αποτυγχάνουν να ερμηνεύσουν τις 

τοπικές (και όχι μόνο) πολιτικές εξελίξεις και την εντυπωσιακή, πολλές φορές, δια-

σύνδεσή τους με τα τεκταινόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή.  

 

Πριν κλείσουμε τη σύντομη αυτή εισαγωγή, θα θέλαμε να αναφερθούμε με 

συντομία στη βασική πηγή μας: τα συμβόλαια. Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στα συμβόλαια. Όχι μόνο σε αυτά που χρησιμοποιήθηκαν – με τρόπο 

ποσοτικό ή ποιοτικό – αλλά και σε χιλιάδες ακόμη, τα οποία ξεφυλλίσαμε χωρίς να 

τα επεξεργαστούμε. Αυτή η χαλαρή – μη καθαρά ωφελιμιστική – ενασχόληση με 

την πηγή μας μάς βοήθησε αφενός να γνωρίσουμε αρκετά καλά το ίδιο το αρχειακό 

υλικό και τις παγίδες που αυτό ενείχε (πχ. την καλλιέργεια της εσφαλμένης θεώρη-

σης του συνόλου της ανθρώπινης δράσης ως κανονιστικής, παρότι τα συμβόλαια 

εκπροσωπούν ένα ελάχιστο αυτής) και αφετέρου συντέλεσε στο να αποκομίσουμε 

μια γενική γνώση του τόπου και των ανθρώπων του. Με αυτόν τον τρόπο συμπλη-

ρώσαμε, ως ένα βαθμό, την έλλειψη (ολική ή μερική) άλλων πηγών (ληξιαρχικών, 

απογραφικών, τοπικού τύπου, ιδιωτικών αρχείων). Ο μικρότερος βαθμός τυποποίη-

σής του και η ευρεία χρήση του συμβολαίου για ποικίλους σκοπούς, ακόμη και από 

τα μέλη ταπεινότερων κοινωνικών στρωμάτων, συνιστούν το μεγάλο πλεονέκτημα 

του δικαιοπρακτικού υλικού του 19ου αιώνα, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 

1880. Τότε, το υψηλότερο τέλος χαρτοσήμου αλλά και η διάδοση του ιδιωτικού 

συμφωνητικού, χάρη στο μεγαλύτερο ποσοστό εγγραμμάτων, αρχίζουν να θέτουν 

διαφορετικούς κανόνες στη χρήση του. Δυστυχώς, ελάχιστες μελέτες έχουν αξιο-
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ποιήσει συστηματικά το συμβολαιογραφικό υλικό.18 Η «αχάριστη» φύση του και ο 

απαγορευτικός όγκος του συνιστούν σοβαρούς λόγους αποθάρρυνσης των ερευνη-

τών. Ελπίζουμε ότι μελλοντικά η σχετικά φτωχή σε πραγματολογικό υλικό ιστορία 

της ηπειρωτικής Ελλάδας του 19ου αιώνα θα εμπλουτιστεί με την αξιοποίηση των 

συμβολαίων, σύμφωνα με το παράδειγμα της έρευνας της νησιωτικής χώρας που 

βασίζεται σε νοταριακά έγγραφα.19 

 

 Φθάνοντας στο απαραίτητο κομμάτι των ευχαριστιών, θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω τους καθηγητές μου στο Ιστορικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης: το Χρή-

στο Λούκο και τη Χριστίνα Αγριαντώνη . τον επιβλέποντα αυτής της διατριβής Σω-

κράτη Πετμεζά για την ακούραστη πολύτροπη στήριξή του και την πίστη του σε μέ-

να, όταν εγώ είχα χάσει τη δική μου . τον Χρήστο Χατζηιωσήφ (και μέλος της τριμε-

λούς), βασικό υπεύθυνο για τον κλονισμό των (αν)ιστορικών μου βεβαιοτήτων κατά 

τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σεμιναρίων.  

Η εργασία αυτή δε θα υπήρχε αν δεν «πατούσε» στις εξαιρετικές διατριβές 

της Εύης Καρούζου (και μέλους της τριμελούς) και του Αλέξη Φραγκιάδη. Ήμουν 

ομολογουμένως πολύ τυχερή που τις είχα από την αρχή στη διάθεσή μου. Ευχαρι-

στώ ιδιαίτερα τον Αλέξη Φραγκιάδη για την εμπιστοσύνη του στο άτομό μου και τη 

διπλή πρόσκλησή του να μιλήσω στα πανεπιστημιακά σεμινάρια ενώπιον των φοι-

τητών του. Ήταν για μένα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.   

Οι παλαιοί συνοδοιπόροι του μεταπτυχιακού, Μαρία Προβατά και Στάθης 

Κουτρουβίδης, συνέβαλαν πολύ με συζητήσεις και αρχειακές υποδείξεις. Ο Νίκος 

Ποταμιάνος υπήρξε ο βασικός σύνδεσμός μου με το γόνιμο πανεπιστημιακό διάλο-

γο που άφησα πίσω μου, όταν αναχώρησα για την επαρχία. Η απλόχερη συνδρομή 

                                                 
18

 Μελέτες που βασίζονται αποκλειστικά σε συμβολαιογραφικό υλικό είναι, για παράδειγμα, του 
Χρήστου Λούκου, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19

ο
 αιώνα: Οι μαρτυρίες των διαθηκών, Πανεπιστημια-

κές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 2000 και των Paul Sant Cassia και Constantina Bada, The 
making of the modern greek family. Marriage and exchange in nineteenth century Athens, Cambridge 
University Press, 1992. 
19

 Aglaia E. Kasdagli, «Notarial Documents as an Historical Source», στο Seriol Davis - Jack L. Davis (ε-
πιμ.), Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece, Princeton N. Jersey 
2007, σ. 55-70. Αξίζει να αναφερθεί το φιλόδοξο πρόγραμμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Σπουδών 
με επιστημονική υπεύθυνο την Αγλαΐα Κάσδαγλη, το οποίο συγκεντρώνει γαμήλια συμβόλαια της 
περιόδου 1500-1830 (αλλά και μεταγενέστερα) από όλο τον ελληνικό χώρο, με σκοπό την κατασκευή 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Αναλυτικότερα, στον ιστότοπο:  
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=7&l=g&pid=27&d=6 

http://www.biblionet.gr/com/112/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/112/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://www.ims.forth.gr/project.php?c=7&l=g&pid=27&d=6
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του στα ερωτήματά μου, η βαθιά κατάρτισή του και η σπάνια παιδαγωγική του ικα-

νότητα υπήρξαν πολύτιμος οδηγός. 

Την έρευνά μου διευκόλυναν με κάθε μέσο οι «αφανείς ήρωες» πίσω από 

κάθε ιστορική έρευνα: το προσωπικό των βιβλιοθηκών και των Αρχείων. Συγχαρη-

τήρια για την υποδειγματική λειτουργία των ΓΑΚ- Αρχείων Ν. Μεσσηνίας αξίζουν 

δικαιωματικά στην Προϊσταμένη τους, Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, και στους εκάστο-

τε, μόνιμους ή αποσπασμένους, υπαλλήλους του Αρχείου: Χρήστο Δαμουρά, Χρι-

στίνα Θεοφιλοπούλου, Αντιγόνη Λύτρα, Γρηγόρη Κατσιαμπάνη. Για τη φιλόξενη υ-

ποδοχή στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας μεριμνούν πάντα οι Ελένη Ζερβή, Θεο-

δώρα Κατσάρα και Γιώργος Καλογερόπουλος, ενώ στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής 

Τράπεζας η Μαρία Καραμικέ συντρέχει με ευγένεια κάθε ερευνητή.  

Τύχη αγαθή στάθηκε η γνωριμία μου με τον ιατρό Παναγιώτη Αντων. Γεωρ-

γακόπουλο, ο οποίος αυθόρμητα και ανεπιφύλακτα μου εμπιστεύθηκε το αρχείο 

του προπάππου του Γεωργίου και του παππού του Παναγιωτάκη, κορυφαίων φυσι-

ογνωμιών της Κυπαρισσίας κατά το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Σαν ελάχιστη 

ένδειξη ευγνωμοσύνης ας μου επιτραπεί να του αφιερώσω αυτή τη μελέτη. 

Τέλος, τις τελευταίες ευχαριστίες οφείλω στους δικούς μου ανθρώπους: τη 

μητέρα μου Αθανασία για πολλούς ευνόητους λόγους, αλλά και γιατί, ως παιδί α-

γροτών-μεταναστών, με βοήθησε να κατανοήσω από πρώτο χέρι πτυχές της ζωής 

στο χωριό . τη θεία μου και καθηγήτρια, Αλεξάνδρα Βερράρου-Μέντη, η οποία με 

την απαράμιλλη ενεργητικότητά της με στήριξε με πολλούς τρόπους, ωθώντας με 

διαρκώς να τελειώσω . την αδερφή μου Κωνσταντίνα και το σύντροφό μου Στάθη, 

γιατί μου δείχνουν πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄   Ο τόπος 
 

 

α. Από τον καζά Αρκαδιάς στην επαρχία Τριφυλίας  

 

α1. Γεωφυσικά χαρακτηριστικά 
 

Ο τόπος, ο οποίος μετά τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους καθιερώθηκε με 

την ονομασία επαρχία Τριφυλίας, αποτελεί μία γεωγραφική ενότητα με λίγο πολύ 

ευδιάκριτα όρια. Ανατολικά, ένας σχετικά χαμηλός και επιμήκης ορεινός όγκος με 

ανώτερο υψόμετρο 1225 μ. και διεύθυνση από το βορρά προς το νότο, γνωστός από 

τα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης ως Κοντοβούνια,1 υψώνει ένα φυσικό φράγ-

μα μεταξύ της Τριφυλίας και του μεσσηνιακού κάμπου (επαρχία Μεσσήνης). Θα 

αποτελέσει με μικρές διαφοροποιήσεις σταθερό διοικητικό σύνορο του τόπου είτε 

ως ενετικού territorio, είτε ως οθωμανικού καζά της Αρκαδιάς, είτε ως νεοελληνικής 

επαρχίας, οριοθετώντας συνάμα μία ευρύτερη οικονομική ενότητα με διακριτή φυ-

σιογνωμία σε σχέση με την υπόλοιπη Μεσσηνία.2 Ο ποταμός Νέδα (ή Μπούζι) στο 

Βορρά και το ρεύμα του Σελλά (ή Βρυσόμυλος ή Αλαφινόρεμα)3 στο Νότο, δυτικά 

του Κορυφάσιου (Πυλίας), συμπληρώνουν τα φυσικά σύνορα της επαρχίας με τις 

επαρχίες Ολυμπίας (βόρεια) και Πυλίας (νότια). Βορειοδυτικά, η ορεινή (άνω) Τρι-

φυλία εκτείνεται στις δυτικές υπώρειες των ορέων Τετράζι (υψ.1389 μ.) και Λύκαιο 

(υψ.1420 μ.), τα οποία οριοθετούν το νομό Μεσσηνίας από τη μια με τους νομούς 

Αρκαδίας και Ηλείας (επαρχία Ολυμπίας) από την άλλη. Οι οικισμοί του Λυκαίου, 

                                                           
1
 Άλλες ονομασίες: οροσειρά της Αγιάς ή Γερήνια όρη ή, στους σημερινούς χάρτες, ως όρη Κυπαρισ-

σίας, βόρεια, και όρος Αιγάλεω ή Γεράνιο, κεντρικά και νότια. 
2
 Όπως παρατηρεί ο Michel Sivignon: «Η συνεχής παρουσία του βουνού συμβάλλει στον κατακερμα-

τισμό του χώρου σε μικρές φυσικές, και κατά συνέπεια οικονομικές ενότητες, γιατί με τις υφιστάμε-
νες τεχνικές μεταφοράς είναι δύσκολη η μετακόμιση βαριών προϊόντων.», «Ο γεωγραφικός υπερκα-
θορισμός» στο Σπύρος Ασδραχάς (επιμ.), Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ΙΕ΄-ΙΘ΄ αώνας), εκδ. Πολιτι-
στικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τ.Α΄, Αθήνα 2003, σ. 68. 
3
 Πρόκειται για ένα ρεύμα με πολλά παρακλάδια και μάλλον γι’ αυτό οι ονομασίες του ποικίλλουν. 

Οι περιηγητές το αναφέρουν ως Βρυσόμυλο (Gell, Leake, Bory de Saint Vincent), ενώ σε ολιγοσέλιδη 
έκθεση για την αξιοποίηση της περιοχής χρησιμοποιείται η ονομασία Αλαφινόρεμα, Δημ. Θ. Κων-
σταντινίδης, Κυρίως προκαταρκτική έκθεσις αξιοποιήσεως περιοχής Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πυ-
λίας. Ενημερωτική έκθεσις, Αθήνα 1976 (δακτυλογρ. αδημοσ.). Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχα-
ριστήσω τον κ. Αντώνη Παρασκευόπουλο, Διευθυντή της Γεωργικής Υπηρεσίας Τριφυλίας, ο οποίος 
γενναιόδωρα την έθεσε υπόψη μου, όπως και τη μελέτη των Καντά και Τηνιακού (1985), η οποία 
συχνά μνημονεύεται παρακάτω. 
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που προεπαναστατικά αποτελούσαν το τμήμα (κόλι) της Ζούρτσας (Φιγαλείας), αρ-

γότερα εντάχθηκαν στην επαρχία Ολυμπίας και σήμερα ανήκουν στο νομό Μεσση-

νίας (άνω Τριφυλία). 

Ανάμεσα στη βόρεια απόληξη των Κοντοβουνίων και στις δυτικές υπώρειες 

του Λυκαίου και του Τετραζίου δημιουργείται ο λεγόμενος «Μεσσηνιακός Αυλώ-

νας» (=πέρασμα),4 ο οποίος επιτρέπει την ηπειρωτική επικοινωνία μεταξύ ανατολής 

και δύσης. Ξεκινώντας από την άνω μεσσηνιακή πεδιάδα (ευρύτερη περιοχή Μελι-

γαλά), το φυσικό πέρασμα συνεχίζει μέσα από τον κάμπο του Σουλιμά (την περιφέ-

ρεια δηλαδή των σημερινών χωριών Βασιλικού, Δωρίου και Κοπανακίου) και κατα-

λήγει στις ακτές του Ιονίου, δίπλα στις εκβολές του ποταμού Κυπαρισσίας, λίγο πιο 

βόρεια από την ομώνυμη πόλη.5 Στο νότο, ένα ακόμη πέρασμα, πιο ορεινό και δύ-

σβατο, συνδέει τη νότια Τριφυλία με την κάτω Μεσσηνιακή πεδιάδα (Μεσσήνη) και 

την Καλαμάτα. Για ευνόητους λόγους η χάραξη για τη διέλευση του σιδηροδρόμου, 

που θα συνδέσει την Κυπαρισσία με την Καλαμάτα στα τέλη του 19ου αιώνα, θα α-

κολουθήσει τον πρώτο δρόμο, αφήνοντας το νότιο τμήμα της επαρχίας σε σχετική 

απομόνωση μέχρι και τις μέρες μας. 

Δυτικά, αμμουδερές παραλίες εκτεθειμένες στους ανέμους δυσχεραίνουν 

την επικοινωνία δια θαλάσσης. Σε όλη την ακτογραμμή, από την Πύλο μέχρι την Πά-

τρα, λιγοστά και με περιορισμένη αντοχή στους ανέμους αραξοβόλια δεν επιτρέ-

πουν την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας.6 Η απουσία λιμανιών καθιστά τα παραλιακά 

μέρη έρμαια των Μπαρμπερίνων και Μανιατών πειρατών. Η Ηλεία και η Τριφυλία 

ήταν «η γαλακτοφόρος αγελάδα της Μάνης», σύμφωνα με ένα διαδεδομένο γνωμι-

κό που μας μεταφέρει ο Bory de Saint Vincent.7 Στα οθωμανικά χρόνια, ως «σκάλα» 

                                                           
4
 Αναφέρεται στον Στράβωνα και παρατίθεται από τον Αναστάσιο Αν. Παναγιωτόπουλο στην πολύ 

ενδιαφέρουσα μελέτη του, Μεσαιωνικής Μεσσηνίας Ιστορικογεωγραφικά και Κοντοβουνίων Οικιστι-
κά, Αθήνα 2007, σ. 10. 
5
 Ό.π. 

6
 Αυτή η επιλεκτική προστασία που πρόσφεραν τα ηπειρωτικά αραξοβόλια της δυτικής ακτής, ωθού-

σαν τους ναυτικούς να επιλέξουν την ασφάλεια των παντός καιρού λιμανιών των Ιονίων νησιών. 
Σύμφωνα με τον Pouqueville: “Le golfe Cyparissien ne présente aux navigateurs qu’ un mouillage ex-
posé a tous les vents, contre lesquels il faut être en garde, soit pour gagner Prodano quand ils 
soufflent de l’ occident, soit pour se réfugier, quand on craint l’ aquilon, dans la baie de Catacolo ; 
mais en ce cas, les marins préfèrent chercher un abri au port Khéri, dans l’ île de Zante.”, Pouqueville 
F. C. H. L., Voyage de la Grèce, (δεύτερη αναθεωρημένη και διορθωμένη έκδοση), τ.6, Παρίσι 1827, σ. 
20. 
7
 «Belvédera est la vache à lait du Magne.», όπου Belvedere(a), όπως διευκρινίζεται, εννοούνται η 

Μεσσηνία και η Ηλεία, J.  B. G. M. Bory de Saint Vincent, Relation du voyage de la commission 
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του καζά της Αρκαδιάς λειτουργούσε στο Μάραθο το απάνεμο λιμανάκι που σχημα-

τίζει το νησάκι Πρώτη (Prodano για τους Ιταλούς) με την ακτή, πέντε περίπου χιλιό-

μετρα από την κώμη των Γαργαλιάνων. Και εκεί, όμως, χρειαζόταν ιδιαίτερη προσο-

χή, γιατί σύχναζαν πειρατές.8 Στα μετεπαναστατικά χρόνια θα δημιουργηθούν κά-

ποιες στοιχειώδεις λιμενικές υποδομές στον όρμο της Αγίας Κυριακής (Φιλιατρά) 

και στην Κυπαρισσία. Στην τελευταία, οι αρχικές προσδοκίες για δημιουργία λιμενι-

κών υποδομών που θα μεταμόρφωναν την πόλη σε ανθηρό ναυτιλιακό κέντρο, θα 

διαψευστούν.9 

Πεδινός στην παραθαλάσσια ζώνη με (ημι)ορεινή ενδοχώρα, ο τόπος διακρί-

νεται από τη μορφολογική ποικιλία του εδάφους. Στα βορειοδυτικά σύνορα της ε-

παρχίας, οι εκβολές του ποταμού της Νέδα σχηματίζουν μία μικρή αλλά πολύ εύ-

φορη πεδιάδα, το Μπούζι (Ελαία). Εδώ κυρίως, βρίσκονταν οι εκλεκτότεροι αγροί 

των κατοίκων του Σιδηροκάστρου και του Καραμούσταφα (δήμου Αυλώνας). Σύμ-

φωνα με μια μαρτυρία ενός καλού γνώστη της περιοχής, η όψη του τοπίου έχει αλ-

λάξει αισθητά τον τελευταίο αιώνα. Δύο θεομηνίες, το 1886 και το 1925, διέβρωσαν 

τον κάμπο και το σκέπασαν με τόνους χαλίκια και πέτρες. Ο ιατρός Παν. Κανελλό-

πουλος γράφει σχετικά: «Ο καταπράσινος κάμπος της Νέδας, που ήταν πάντοτε γε-

μάτος ζωή και κίνηση, δεν υπάρχει σήμερα. Είναι σκεπασμένος με χιλιάδες τόνους 

χαλιάδες και έχει μεταβληθή στη γνωστή μας νεκρή ποταμιά, που το πλάτος της υ-

περβαίνει κατά μέσο όρο τα 400 μέτρα.» Ο ίδιος εκτιμά ότι χάθηκαν περισσότερα 

από 3.000 στρέμματα γόνιμης ποτιστικής γης.10  

                                                                                                                                                                      
scièntifique de Morée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l’ Attique, τ.1, Paris 1836, σ. 271. Ο ίδιος 
προσθέτει ότι χωρίς λιμάνια δεν ήταν εφικτή η θωράκιση των παράκτιων μερών με πολεμικά πλοία: 
«Les rives occidentales de l’ Élide et de la Messénie, fertiles, riches, peuplées, ouvertes, dépourvues 
de ports où des vaisseaux protecteurs se pussent retirer en cas de tempêtes, demeurant 
nécessairement fort mal gardées, l’ espace qu’ on appelle encore golf d’ Arcadia fut de tout temps 
sujet aux enterprises des écumeurs de mer.», ό.π., σ. 270-271. 
8
 Κατατοπιστική σχετικά με τη ιστορία του νησιού αποτελεί η συμβολή του Σωτηρίου Θ. Λυριντζή 

«Ιστορία και Αρχαιολογία της Μεσσηνιακής Νήσου Πρώτης», στο συγκεντρωτικό τόμο με μελετήμα-
τα του ιδίου: Γαργαλιάνοι. Ο τόπος και η Ιστορία του, (επιμέλεια, πρόλογος, σχόλια Σαράντου Καργά-
κου) Δήμος Γαργαλιάνων,  2000, σ. 149-191. 
9
 Ακόμη και στις μέρες μας (2012) οι πρόσφατες λιμενικές υποδομές της πόλης υπέστησαν μεγάλες 

ζημιές από τη θαλασσοταραχή και τμήμα του κυματοθραύστη γκρεμίστηκε. Σχετικά με τις προσπά-
θειες κατασκευής λιμανιού κατά το 19

ο
 αιώνα, βλ. παρακάτω, σ. 63-64. 

10
 Παν. Θεμ. Κανελλόπουλος, Καραμούσταφα, Τρουκάκι, Σκλαβέικα (Ιστορία – Λαογραφία), εκδ. 

Παλμός, Αθήνα 1975, σ. 26-27. 
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Νοτιότερα, μετά τον ποταμό Κυπαρισσίας, δίπλα στις αμμουδερές ακτές του 

Ιονίου, απλώνεται μία στενή αλλά ιδιαίτερα γόνιμη πεδινή ζώνη.11 Στην παράκτια 

περιοχή το έδαφος διαμορφώνεται σε αναβαθμίδες (terraces), με μέση κλίση του 

εδάφους 17% και μέσο υψόμετρο περίπου τα 265 μ.12 Δυτικά του άξονα Φιλιατρών 

– Γαργαλιάνων, μία παράλληλη σχεδόν προς τις αναβαθμίδες ασβεστολιθική λοφο-

σειρά (υψ. 110- 380 μ.) τις διακόπτει, διαμορφώνοντας μία ακόμη παράλληλη προς 

αυτές, εσωτερική λωρίδα μαλακών «λοφοπεδίων» με μέσο υψόμετρο 300 μ. Ανα-

τολικά η λωρίδα αυτή τερματίζει στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω (βουνοσειρά 

Αγιάς) και νότια στη νοητή γραμμή Μουζάκι – Πύργος – Φλόκα – Γαργαλιάνοι, που 

αποτελεί και τον υδροκρίτη όλης της πεδινής ζώνης.13  

Εγκάρσια, με άξονα από Ανατολή προς Δύση, όλη αυτή η περιοχή, καθώς και 

το πεδινό τμήμα βόρεια της Κυπαρισσίας, τέμνεται από χείμαρρους, χωρίς σταθερή 

ροή. Ταξιδεύοντας από το Βορρά προς το Νότο συναντάμε το ποτάμι της Κυπαρισ-

σίας (ή Αρκαδικά ποτάμια), το ρέμα του Καρτελά (βόρεια της Κυπαρισσίας), τα Δι-

πόταμα και το Φιλιατρινό ποτάμι (νότια της Κυπαρισσίας, πριν από τα Φιλιατρά), 

την Ευαγγελίστρια (που εκβάλλει στον όρμο της Αγ. Κυριακής, νότια των Φιλια-

τρών), το Λαγκούβαρδο (πριν από τους Γαργαλιάνους), τον Σελλά (ή Αλαφινόρεμα), 

πριν από το χωριό της Πυλίας Ρωμανού. Οι χείμαρροι και τα παρακλάδια τους σκά-

βουν βαθιά το τριφυλιακό έδαφος, δημιουργώντας συχνά δύσβατα φαράγγια και 

απότομες ρεματιές. Ο Bory de Saint Vincent, αγναντεύοντας τον κάμπο της Αρκα-

διάς από ένα ύψωμα στη νότια πλευρά του, κοντά στους Γαργαλιάνους, αντιλαμβά-

νεται το «κομμάτιασμα» του κάμπου που σε πρώτη ματιά φαίνεται ενιαίος: «On 

domine de ce point [το ύψωμα στο οποίο βρίσκεται ο γράφων] tout le canton de 

                                                           
11

 «Από τους δυτικούς πρόποδας του Αιγάλεω αναπτύσσεται μέχρι της θαλάσσης χαμηλή λωρίς πλά-
τους 3 χλμ. προς Β. και 10 προς Ν. Η πεδινή αύτη λωρίς είναι από τα μάλλον ενδιαφέροντα οικονομι-
κώς τμήματα του νομού [Μεσσηνίας]. Ως Ν. όριον της λωρίδος ταύτης θέτομεν την γραμμήν απορ-
ροής των υδάτων προς Ν. την διερχομένην 4 χλμ. νοτίως των Γαργαλιάνων και δια των χωρίων Φλώ-
κα, Πυργάκι, Αμπελόφυτον και Χώρα...», Π. Κιλίμη, Γεωοικονομικαί μελέται: Η Μεσσηνία. (αναδη-
μοσ. εκ του Δελτίου Γ.Υ.Σ. της ΙΙ τριμην. 1939), Αθήνα 1939, σ. 19-21. 
12

 Μέχρι το υψόμετρο των 60-70 μ. η μετάβαση από τη μια αναβαθμίδα στην άλλη δεν είναι έντονη 
(το άλμα τους δεν υπερβαίνει τα 4-6 μ.) 

.
 η αναβαθμίδα όμως με υψόμετρο 200 μ., κοντά στους Γαρ-

γαλιάνους, έχει άλμα 30 μ. από την προηγούμενη, Κων. Καντάς – Λ. Τηνιακός, Υδρογεωλογική μελέτη 
Τριφυλίας – Πυλίας, Ν. Μεσσηνίας, Υπουργείο Γεωργίας, V΄ Π.Δ.Ε.Β. Πελ/σου & Δυτ. Στερεάς Ελλά-
δας, Τμήμα Γεωλογικό, (δακτυλογρ.) Πάτρα 1985, σ.3-9. Ας σημειωθεί ότι η κατηφορική μορφολογία 
του εδάφους ευνοούσε την καλλιέργεια του αμπελιού, το οποίο ευδοκιμεί σε πλαγιές που επιτρέ-
πουν να στραγγίζονται τα νερά της βροχής.  
13

 Ό.π. σ. 4. 
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Kambo [Κάμπο], qui est un plateau faisant suite à celui de Koubeh, et qui s’ etend du 

sud au nord à la base de la chaîne Gérénienne [Γερήνεια όρη]. Son étendue nous 

paraissait unie; mais des ravins très-encaissés, courant de l’ est à l’ ouest, le 

sillonnent; sa pente générale est fort adoucie vers la mer, et cesse tout à coup par un 

escarpement dont on longe la base pour se rendre à Philiatra, et qui distingue en 

plaine supérieure et un plaine inférieure l’ espace contenu entre les monts et la 

mer.» 14   

Η ανυπαρξία σχεδόν υδρογραφικού δικτύου, πλην των χειμάρρων, περιορί-

ζει τη φυσική άρδευση σε μικρές εκτάσεις και μάλιστα με τρόπο μερικό, ακανόνιστο 

και αβέβαιο, ανάλογα με τους ρυθμούς των εποχών (σημαντική ροή κατά τους χει-

μερινούς μήνες, ελάχιστη κατά τους θερινούς).15 Προστριβές και έριδες για τη νομή 

του ύδατος αναφύονται συχνά μεταξύ ιδιωτών ή και μεταξύ ολόκληρων κοινοτή-

των. Η αξιοποίηση της παράλιας ζώνης με εντατικούς ρυθμούς μετά την Απελευθέ-

ρωση θα θέσει σε αμφισβήτηση τα παλαιά προνόμια και θα αναδιανείμει τους φυ-

σικούς πόρους με νέα κριτήρια. Μια απόφαση του Πρωτόκλητου Δικαστηρίου Αρ-

καδιάς (Κυπαρισσίας) με χρονολογία 20 Μαρτίου το 1831 αντανακλά τις νέες οικο-

νομικές προτεραιότητες (αλλά και κοινωνικές ιεραρχίες) που διέπουν τον τόπο. Στη 

διαμάχη για το νερό μεταξύ του ημιορεινού χωριού της Καναλουπούς και του πεδι-

νού – παραλιακού Χαλαζωνίου (και τα δύο του δήμου Εράνης), αποφασίζεται η ισό-

χρονη κατανομή του ύδατος μεταξύ τους, απόφαση που ευνοεί εν τέλει το τελευ-

ταίο, αφού οι Χαλαζωνίτες δεν είχαν προσκομίσει ισχυρά πειστήρια για το δίκαιο 

του αιτήματός τους. Στο αιτιολογικό της απόφασης προτάσσεται το δημοσιονομικό 

συμφέρον: «Σκεπτόμενον [το δικαστήριο] τέλος πάντων ότι επειδή τα χωράφια του 

Χαλαζωνίου ως επίπεδα και λιπαρώδη φέρουσι ες το εθνικόν Ταμείον πλειότερον 

                                                           
14

 Bory de Saint Vincent, Relation…, ό.π. σ. 268. Από μία άποψη το χρονικό της περιήγησης του Bory 
de Saint Vincent στις δυτικές ακτές της Μεσσηνίας (και στον ελλαδικό χώρο γενικότερα), από την 
Πύλο ως τα σύνορα με την Ηλεία, μπορεί να αναγνωστεί ως ένα αδιάκοπο πέρασμα, πολλές φορές 
επίπονο και επικίνδυνο, των αναρίθμητων ρευμάτων, φαραγγιών, χειμάρρων, μικροποτάμων που 
αυλακώνουν το έδαφός και τα οποία με πολύ υπομονή καταγράφει ο επικεφαλής της γαλλικής επι-
στημονικής αποστολής. 
15

 Με βάση τις μετρήσεις της επιφανειακής απορροής τριών χειμάρρων (Διπόταμα, Φιλιατρινό, Λα-
γκούβαρδος) για τη διετία 1983-1984, οι Καντάς και Τηνιακός διαπιστώνουν ότι μόλις το 30% της 
συνολικής ετήσιας απορροής τους αφορά τους μήνες της αρδευτικής περιόδου (Απρίλιος – Σεπτέμ-
βριος). Αντίστοιχα, η εξέταση της εκροής δώδεκα πηγών στην επαρχία Τριφυλίας παρήγαγε ανάλογα 
αποτελέσματα: η εκροή κατά την αρδευτική περίοδο ανέρχεται στο 31% της ολικής ετήσιας, Υδρογε-
ωλογική μελέτη…, ό.π. σ. 178-9. 
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όφελος παρά της Καναλουπούς δια τούτο απαιτείται να συμβιβασθώσιν αμφοτέ-

ρων των κρισολογουμένων συμφέροντα με την αποβλέπουσα του εθνικού Ταμείου 

την ωφέλειαν.»16 Η ωφέλεια του Δημοσίου συμπίπτει πολύ βολικά με τα συμφέρο-

ντα των ιδιοκτητών του Χαλαζωνίου (και των Φιλιατρινών που διαθέτουν γη εκεί), 

οι οποίοι επιδίδονται στη σταφιδοκαλλιέργεια. 

Παρά τις αναπόφευκτες διενέξεις, ιδιωτικά έργα περιορισμένου κόστους, 

όπως η διάνοιξη πηγαδιών17 ή αυλακιών για τη μεταφορά ύδατος από νερομάνες,18 

θα θεραπεύσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες άρδευσης το 19ο αιώνα. Σε 

αυτό συντέλεσαν καθοριστικά οι προτιμώμενες καλλιέργειες της ελιάς και του α-

μπελιού, που ήταν άριστα προσαρμοσμένες στις υφιστάμενες οικολογικές και εδα-

φολογικές συνθήκες.  

Στο εσωτερικό της επαρχίας, το τοπίο αποκτά πιο τραχιά χαρακτηριστικά, 

καθώς η πεδιάδα παραχωρεί τη θέση της στο βουνό, ακόμη και αν με υψομετρικά 

κριτήρια ο χαρακτηρισμός αυτός μοιάζει υπερβολικός. Στα ημιορεινά οι αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις διασκορπίζονται σε θύλακες καλλιεργήσιμης γης, ανάλογα με τις 

ιδιοτροπίες του εδάφους και τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Αποτελούν τις 

σταθερές γύρω από τις οποίες αρθρώνεται το οικιστικό δίκτυο. Στον ημιορεινό δήμο 

Αυλώνας, για παράδειγμα, ο Γεωργακάς καταγράφει δώδεκα φορές το τοπωνύμιο 

«κάμπος», που συνήθως ταυτίζεται με την αγροτική περιφέρεια των κυριότερων 

χωριών (Σιδηρόκαστρο, Αγαλιανή, Καραμούσταφα, Ρίπεσι, Κοπάνιτσα).19 Στα ορει-

                                                           
16

 Η απόφαση μεταγράφεται σε συμβόλαιο του 1853, 181 [1853], συμβ. ειρηνοδ. Κυπαρισσίας Αλε-
ξανδρόπουλος. 
17

 Βλ. ενδεικτικά συμφωνητικά διάνοιξης πηγαδιών: 292 [1862], 139 [1863], 395 [1871], 494 [1872] 
Φραντζής, 6412 [1892] Ρομπόλας. Στο δήμο Κυπαρισσίας, απ’ όπου προέρχονται τα περισσότερα 
συμβόλαια, δεν υπάρχει ο πλούσιος και σχετικά επιφανειακός υδροφόρος ορίζοντας των Φιλιατρών. 
Οι Καντάς και Τηνιακός αναφέρουν την ύπαρξη περίπου 2.000 πηγαδιών κατανεμημένων κυρίως 
δυτικά (προς την ακτή) της περιοχής των Φιλιατρών, Γαργαλιάνων και Ρωμανού, Υδρογεωλογική με-
λέτη…, ό.π. σ. 2. Είναι ενδιαφέρουσα, επίσης, η ετυμολογική εκδοχή των Φιλιατρών από τη λέξη φι-
λιατρό, δηλαδή το στόμιο του πηγαδιού ή το ίδιο το πηγάδι, Νίκος Α. Βέης, «Φιλίατρος, Φιλιατρά και 
συγγενικά τινά», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1 (1957), σ. 19-20. 
18

 Εντοπίσαμε, για παράδειγμα, την περίπτωση που πέντε εμποροκτηματίες και κτηματίες της πόλης 
της Κυπαρισσίας και ένας γεωργοκτηματίας του χωριού Σπηλιά συμφώνησαν να διαθέσουν έναν 
εργάτη ο καθένας «ή και πλειοτέρους», προκειμένου να κατασκευαστεί δέση και αύλακας για τη 
μεταφορά νερού από το ρέμα της Ποδογοράς (σήμερα το χωριό έχει μεταφερθεί νοτιότερα και ονο-
μάζεται Περδικονέρι) στα κτήματά τους στη θέση Νικολού Ράχη Φαρακλάδας, 158 [1863] Φραντζής. 
19

 Demetrius J. Georgakas, William A. McDonald, Ι., Place names of Southwest Peloponnesus, Athens 
1967, σ. 145. Έχει αναδημοσιευτεί στον 6

ο
 τόμο του περ. Πελοπονννησιακά, 1963-1968, Αθήνα 1968. 
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νότερα χωριά ο «πεδινός χώρος», όταν υπάρχει, αναγνωρίζεται με το τοπωνύμιο 

«λάκκα» (κοιλότητα ή επίπεδο χωράφι) ή «λάκκες», «λακκούλια» κλπ.20 

Η μοναδική αξιόλογης έκτασης πεδιάδα (περίπου 200 μ. πάνω από την επι-

φάνεια της θάλασσας), ο κάμπος του Σουλιμά, ταυτίζεται με το γεωγραφικό χώρο 

που περικλείεται από τα χωριά Βασιλικό, Αετός, Δώριο (Κάτω Σουλιμά), Κοπανάκι 

(κάτω Λάπι), Γουβαλαριά (Άγ. Πέτρος), Αι Γιώργης (Κεφαλάρι Σουλιμά) και Χρυσο-

χώρι (Βλάκα).21 Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του α-

νεκμετάλλευτος. Καλυπτόμενος με άγρια βλάστηση και έλη,22 συνιστούσε ιδανικό 

λημέρι των ληστών και των κλεφτών. Ως τμήμα του Μεσσηνιακού Αυλώνα, αποτε-

λούσε υποχρεωτική επιλογή, για να βγει κανείς γρήγορα στην Άνω Μεσσηνία. Περί-

που στα μέσα της διαδρομής, καταμεσής του δάσους, βρισκόταν το περίφημο χάνι 

του Κόκλα (πριν από το Βασιλικό), σταθμός ξεκούρασης για τους διαβάτες, το οποί-

ο, επί Οθωμανών, φρουρούταν από λίγους φτωχούς Τουρκαλβανούς.23 Γύρω στο 

1830, κλιμάκιο της γαλλικής αποστολής του Μαιζόν με κατεύθυνση την Κυπαρισσία, 

καθώς άφηνε πίσω του το ερειπωμένο πια χάνι του Κόκλα, παρατηρούσε παράλλη-

λα την ύπαρξη κάποιων καλλιεργημένων αγρών ανάμεσα στο δάσος.24 

Οι διαφορές υψομέτρου, χωρίς να είναι έντονες και χωρίς να αφορούν ση-

μεία με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, επιδρούν αρκετά στη διαμόρφωση ποικιλί-

ας μικροκλιμάτων στην περιοχή. Αν και χαμηλοί, οι ορεινοί όγκοι εξασφαλίζουν με-

γαλύτερες βροχοπτώσεις και ψυχρότερο κλίμα σε σχέση με τα πεδινά, όπου όμως η 

                                                           
20

 Σύμφωνα με την τοπωνυμική καταγραφή των Georgakas και McDonald, το τοπωνύμιο «κάμπος» 
συναντιέται στα Κοντοβούνια (Λυκουδέσι, Δάρα, Μαλήκι, Μάλη, Βεριστιά, Σαπρίκι), αλλά όχι στα 
αρβανιτοχώρια στα όρια των παλαιών δήμων Δωρίου και Ηλέκτριδος. Ως «κάμπος» εκεί νοείται η 
λάκκα. Πβλ. τη μετάφραση του αρβανίτικου τραγουδιού από τον Βασίλη Σταυρόπουλο: «Ατιέ πόστ 
ντάτα λάκκα/ γιάνε λιούλια γιάνε ντάρδα/ γιάνε βασιάζε τ’ μπάρδα». Και σε μετάφραση: «Εκεί 
κά(του) σε κείν’ τον κάμπο/ είναι λουλούδια είν’ αχλάδια/ είναι και κορίτσια άσπρα» στο «Συμβολή 
ετυμολογική – ιστορική – λαογραφική – τοπωνυμική. 2α Του χωριού Κλέσουρα Τριφυλίας», Τριφυλι-
ακή Εστία, τχ. 18, Νοεμ.-Δεκ. 1977, σ. 371-378.  
21

 Georgakas-McDonald, Place names…, ό.π.  
22

 Ο Pouqueville, περνώντας βόρεια του κάμπου διασχίζει ένα «plaine marecageuse coupée de 
canaux», Voyages…, ό.π. σ. 27-28. Βλ. επίσης Bory de Saint de Vincent, Relation…, ό.π. σ. 425. 
23

 William Martin Leake, Travels in the Morea, τ.1, Λονδίνο 1830, σ. 77-78. Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα 
(1805) χρειάστηκε περίπου τρεισήμισι ώρες να διασχίσει το πυκνό δάσος σε μια συνολική διαδρομή 
περίπου έξι ωρών από την Κυπαρισσία μέχρι την Άνω Μεσσηνία. 
24

 Abel Blouet, Expedition scièntifique de Morée ordonée par le gouvernement français. Architecture, 
sculpture, inscriptions et vues de Péloponnése, de Cyclades et de l’ Attique, τ.1, Παρίσι 1831-1838, σ. 
48. 
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υγρασία είναι σε υψηλότερα επίπεδα κατά τους θερινούς μήνες.25 Στο  πρώτο του 

ταξίδι στην Πελοπόννησο, τον Ιανουάριο του 1805, ο άγγλος περιηγητής William 

Gell σημειώνει την αισθητή διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην παραθαλάσσια 

ζώνη και στο μόλις τέσσερις ώρες μακριά από την Κυπαρισσία, βροχερό Σιδηρόκα-

στρο (υψ. 500 μ.).26 Ακριβώς αυτό το ήπιο κλίμα των νοτιοδυτικών παράκτιων με-

ρών της Πελοποννήσου ευνοούσε τη βλάστηση, καθιστώντας τα άριστα χειμαδιά.27 

 

  ΧΑΡΤΗΣ.Α3  ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
ΠΗΓΗ: Μαριολόπουλος (1964) 

 

α2. Διοικητική διαίρεση 

 

Προεπαναστατικά η περιοχή ήταν γνωστή με το όνομα Αρκαδιά. Η ονομασία αυτή 

μνημονεύεται για πρώτη φορά στα μεσοβυζαντινά χρόνια, για να περιγράψει τόσο 

την πόλη της σημερινής Κυπαρισσίας όσο και την ευρύτερη περιοχή.28 και βρίσκεται 

                                                           
25

 Ηλίας Μαριολόπουλος, «Το κλίμα της Πελοποννήσου», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 8 (1964), σ. 
77-82. 
26

 William Gell, Narrative of a journey in the Morea, Λονδίνο 1823, σ. 95. Οι Καντάς και Τηνιακός 
(1985: σ. 11-21) υπολογίζουν το ύψος της βροχής σε 710 χιλιοστά σε μηδέν υψόμετρο με αύξηση 64 
χιλιοστά ανά 100 μέτρα. Αυτό πολύ πρόχειρα σημαίνει ότι στο Σιδηρόκαστρο το ύψος της βροχής 
είναι δυνατό να υπερέχει περίπου κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το αντίστοιχο της Κυπαρισσίας. Οι 
ίδιοι εκτιμούν τη μεταβολή της θερμοκρασίας σε 0,85

0 
C (Κελσίου) ανά 100 μ., δηλαδή μια διαφορά 

περίπου 4
0
 C μεταξύ της πεδινής Κυπαρισσίας και του ημιορεινού Σιδηρόκαστρου.   

27
 Μαριολόπουλος, «Το κλίμα…», ό.π. Η μέση ετήσια θερμοκρασία για την Κυπαρισσία υπολογίστηκε 

σε 18,16
0
 C (περίοδος μέτρησης: 1899-1929) και για τα Φιλιατρά σε 18,51

0
 C (περίοδος μέτρησης: 

1955-1972), Καντάς και Τηνιακός, Υδρογεωλογικη μελέτη…, ό.π. σ. 20. 
28

 Αναφέρεται ήδη το 10
ο
 αι. στο Βίο του Οσίου Νίκωνα (του Μετανοείτε) σύμφωνα με τον Αν. Πανα-

γιωτόπουλο, ο οποίος διαβάζει την αναφορά «Αρκλάδας» σε «Αρκάδας»= «Κυπαρίσσιους», Μεσαι-
ωνικής Μεσσηνίας…, ό.π. σ. 24-6. Ο ίδιος προτείνει ως χρονικό ανάπτυγμα της μετονομασίας της 
πόλης το διάστημα 527-975 ή 527-805. Ασφαλής τοπογραφική αναφορά της λέξης «Αρκαδία» ή «Αρ-
καδιά» βρίσκεται σε κώδικα του 1097, Δικαίος Βαγιακάκος, Κυπαρισσίας Ονοματολογικά. Α’ Κυπα-



 
 

20 
 

σε χρήση μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.29 

Σύμφωνα με τις επικρατέστερες ερμηνείες, η ονομασία αυτή οφείλεται είτε στη με-

τοίκηση πολλών Αρκάδων στην περιοχή λόγω των σλαβικών επιδρομών είτε στην 

υπαγωγή της στο μεγάλο θέμα της Αρκαδίας κατά τη βυζαντινή περίοδο.30 Αμέσως 

μετά την επανάκτηση της Πελοποννήσου από τους Τούρκους το 1715, η Αρκαδιά 

αποτελεί έναν από τους 16 καζάδες που συστήνονται στο Μοριά, με έδρα του 

Τούρκου βοϊβόδα την πόλη της Αρκαδιάς (Κυπαρισσία).31 Η διοικητική διαίρεση α-

κολουθεί σε γενικές γραμμές την προγενέστερη από την ενετική κατάκτηση διαίρε-

ση.32  

Βόρειο όριο του καζά ήταν η νοητή γραμμή που περνούσε δυτικά από το χά-

νι του Αγίου Ισιδώρου (κοντά στον Αγ. Νικόλαο στην παραλία της Ζαχάρως) και έφ-

θανε ανατολικά μέχρι το όρος Μίνθη, ενώ η γραμμή απορροής υδάτων (Σελλάς ή 

Αλαφινόρεμα) που εκβάλλει βόρεια του χωριού Ρωμανού, χρησίμευε ως νότιο σύ-

νορο. Περιλάμβανε επίσης κάποια χωριά της Πυλίας (στο νότο) και της Ιθώμης (βο-

                                                                                                                                                                      
ρισσία - Αρκαδία - Αρκαδιά, Αθήνα 1984 (ανάτυπο από τα Πρακτικά του Β’ τοπικού συνεδρίου Μεσ-
σηνιακών Σπουδών, Κυπαρισσία 27 - 29 Νοεμβρίου 1982), σ. 269 - 289.  
29

 Επισήμως η πόλη της Αρκαδιάς μετονομάζεται σε Κυπαρισσία το 1835, Βαγιακάκος, Κυπαρισσίας 
ονοματολογικά…, ό.π. 
30

 Ό.π. Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ως πιθανή ερμηνεία η μετακίνηση την αρχιεπισκοπής Αρκαδίας 
στην πόλη της σημερινής Κυπαρισσίας, γεγονός που ίσως προκάλεσε την μετονομασία της, Αν. Πα-
ναγιωτόπουλος, Μεσαιωνικής Μεσσηνίας…, ό.π. σ. 25-26. 
31

 Σύμφωνα με τις αυθεντικές οθωμανικές πηγές που χρησιμοποιεί η επιστημονική ομάδα έρευνας 
για την περιοχή της Πύλου, βλ. σχετικά Fariba Zarinebaf, John Bennet, Jack L. Davis, A historical and 
economic geography of Ottoman Greece. The southwestern Morea in the 18

th
 century, Hesperia Sup-

plement 34, 2005, σ.36. Για κάποιες αδυναμίες της εν λόγω μελέτης βλ. τη βιβλιοκρισία του Elias Ko-
lovos στο International Journal of Middle East Studies, 40 [2008], σ. 139-140. Λανθασμένα αναφέρε-
ται η ίδρυση μόνο 12 περιφερειών (καζάδων ή κολίων) από την Αναστασία Κυρκίνη – Κούτουλα, η 
οποία αντλεί πληροφόρηση από δευτερογενή τούρκικη βιβλιογραφία, στο Η οθωμανική διοίκηση 
στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Πελοποννήσου (1715-1821), Αθήνα 1996, σ. 21. Στην τελευταία αυτή 
μελέτη η Αρκαδιά αναφέρεται ως καζάς μόλις το 1755, όταν ο αριθμός των καζάδων στην Πελοπόν-
νησο αυξάνεται σε 26, ό.π., σ. 21-22.   
32

 Σύμφωνα με τα στοιχεία ενός οθωμανικού φορολογικού κατάστιχου του 1645 που δημοσιεύει η 
Ευαγγελία Μπαλτά, η Αρκαδιά ήταν ένας από τους 23 καζάδες της Πελοποννήσου και ανήκε στο βι-
λαέτι της Μεθώνης, Evangelia Balta, «Settlements and population in the Morea on 1645», Osmanli 
Araştirmalari, XXIV (2004), σ. 53-63. Όπως παρατηρεί η ίδια ερευνήτρια, οι ιστορικές πηγές είναι ε-
ξαιρετικά φειδωλές για την περίοδο της πρώτης οθωμανικής κατάκτησης (1460-1685). Κάποιες υπο-
θέσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό διατυπώνει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος στην κλασική μελέτη του 
Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου (13

ος
-18

ος
 αι.), Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, Α-

θήνα 1985, σ. 160-162. Σε μία πρώιμη οθωμανική απογραφή του Μοριά του 15
ου

 αι. η Αρκαδιά ανα-
φέρεται ως χάσι του Διοικητή του Μοριά Sinan Bey Elvan, όπως άλλωστε και ένα μεγάλο μέρος της 
Πελοποννήσου από το Χλομούτσι μέχρι την Κόρινθο. Η απογραφή όμως είναι ελλιπής και δεν μπορεί 
να εξαχθεί κανένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιες ακριβώς περιοχές συμπεριλαμβάνονταν στο 
χάσι της Αρκαδιάς, Ιω. Χ. Αλεξανδρόπουλος (Alexander), «Δύο οθωμανικά κατάστιχα του Μοριά 
(1460-1463)», Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Μεσσηνιακών σπουδών (2-4 Δεκ. 1977), Πελοποννησιακά 
Παράρτημα 5, Αθήνα 1978, σ. 398-407.  
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ρειοανατολικά, στην Άνω Μεσσηνία). Γεωγραφικά διαιρούνταν σε τέσσερα επιμέ-

ρους τμήματα (κόλια): του Κάμπου (= της παραθαλάσσιας ζώνης στα δυτικά ανάμε-

σα στη Νέδα και την Πυλία), των Κοντοβουνίων (=των χωριών που βρίσκονται 

σκαρφαλωμένα στην ομώνυμη οροσειρά που χωρίζει ανατολικά την Τριφυλία με 

την υπόλοιπη Μεσσηνία), του Σουλιμά (=των χωριών στα βόρεια και ανατολικά 

βουνά, μέχρι τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στη Φιγαλεία κοντά στην Ανδρί-

τσαινα) και της Ζούρτζας (= του νότιου τμήματος της σημερινής επαρχίας Ολυμπίας, 

στο μεγαλύτερο μέρος του επίσης ορεινό).33 Την περίοδο της σύντομης ενετικής 

παρένθεσης τα όρια του territorio της Αρκαδιάς δεν ήταν πολύ διαφορετικά από 

εκείνα του μετέπειτα καζά . διοικητικά όμως υπαγόταν στη διοίκηση της Μεθώνης, 

μία από τις τέσσερις διοικήσεις της ενετοκρατούμενης Πελοποννήσου.34 

Η επαρχία με το όνομα Τριφυλία που διαδέχθηκε την οθωμανική διοικητική 

διαίρεση μετά την Απελευθέρωση, απλώνεται στην ίδια σχεδόν έκταση των προη-

γούμενων κολίων του βιλαετίου εκτός από εκείνου της Ζούρτζας που υπάχθηκε 

στην επαρχία Ολυμπίας. Το 1835 δημιουργήθηκαν δέκα δήμοι, από τους οποίους το 

1840 διατηρήθηκαν μόλις έξι (Κυπαρισσίας, Εράνης, Φλεσιάδος, Τριπύλης, Αυλώνας 

και Δωρίου). Το 1855 ανασυστάθηκε ο δήμος Πλαταμώδους, το 1876 ο δήμος Αετού 

και το ίδιο έτος ο δήμος Ηλεκτρίδος (ορεινοί), ο οποίος καταργήθηκε τελικά το 

1892.35 Στην παραλιακή πεδινή ζώνη κυριαρχούν οι δήμοι Κυπαρισσίας, Εράνης και 

Πλαταμώδους.  

Εκκλησιαστικά, η Αρκαδιά υπαγόταν στη Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως, η 

οποία πρωτοεμφανίζεται στις πηγές τον 11ο αι. Το 1578 μαρτυρείται ότι είχε στη 

δικαιοδοσία της 300 ιερείς και πάνω «από μυρίας οικίας».36 Έναν αιώνα περίπου 

                                                           
33

 Σακελλαρίου Μιχαήλ Β., Η Πελοπόννησος κατά την Δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715 - 1821), σ. 106-
107, Αθήνα 1978 (α’ έκδ. 1939). Η μελέτη, συμπληρωμένη, έχει επανεκδοθεί πρόσφατα (2012) από 
τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
34

 Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί…, ό.π. σ. 162-170. Ο σεβασμός της οθωμανικής δι-
οικητικής διαίρεσης από τους Ενετούς, με κάποιες μικρές αλλαγές, επισημαίνεται από την Balta, 
«Settlements…», ό.π. 
35

 Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Αθήνα 1994, σ. 356-
364. 
36

 Αναφέρεται από το Θεοδόσιο Ζυγομαλά και παρατίθεται από τον Περικλή Ζερλέντη στη σύντομη 
μελέτη του, Αι μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως και Άργους και Ναυπλίας, Αθήνα 1922, σ. 14. Αρχική 
έδρα της ήταν πιθανότατα το σημερινό χωριό Χριστιάνου, όπου υπάρχει ο εντυπωσιακός ναός της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κτίσμα του 11

ου
 αι., Αναστάσιος Ορλάνδος, «Η εν Χριστιάνου της Τρι-

φυλίας βυζαντινή εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1 
(1957), σ. 15-18.   
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αργότερα (1689) ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος στις απογραφικές εκ-

θέσεις του προς την Ενετική διοίκηση διεκτραγωδεί την κατάσταση ως εξής: «ολίγοι 

έχουν ψωμί και χορταίνουσι, οι δε άλλοι πολλά σκληρά περνούσι και δια τούτο δεν 

έχουν τράδα [εντράδα= έσοδο], ούτε οι εκκλησίες ούτε οι ιερείς . παρακαλώντας 

παίρνω μερικά παιδιά και μαθαίνουν γράμματα και τους κάμνω ιερείς, χωρίς να 

πάρω τίποτις και τους δίδω και ενορία αδωροδόκητος και πάλιν άλλοι δεν θέλουν 

με το να μην έχουν συμφέρο, τι να τους κάμω πλέον, μόνον ο θεός να κάμη το κα-

λιότερον…».37 Στις απογραφικές πληροφορίες που στέλνει στους Ενετούς αποτυπώ-

νεται ένα πλούσιο δίκτυο χριστιανικών μνημείων (εκκλησίες, μονές), πολλά από τα 

οποία είναι ήδη ερειπωμένα και εγκαταλελειμμένα. Η Μητρόπολη, ωστόσο, δεν α-

νήκε στις φτωχότερες εκκλησιαστικές διοικήσεις. Όταν το 1759 καθορίστηκε η ετή-

σια εισφορά όλων των Μητροπόλεων προς την Πατριαρχική Σχολή, η Χριστιανουπό-

λεως κατατάχθηκε στην πρώτη κατηγορία των 6.000 άσπρων.38 Στο μεταξύ οι Ενε-

τοί, στα πλαίσια της πολιτικής τους να κόψουν τους δεσμούς των ελλαδικών επι-

σκοπών με το Πατριαρχείο, είχαν προικοδοτήσει τις Μητροπόλεις, και ανάμεσά 

τους και τη Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως, με πρόσθετη ακίνητη περιουσία και ει-

σοδήματα.39 

Γύρω στα 1800, η Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως περιλάμβανε όλη τη δυτι-

κή παραλιακή ζώνη ανάμεσα στον Αλφειό και το χείμαρρο Λαγούβαρδο μαζί με τις 

επισκοπές Φαναρίου (Ολυμπίας), Καρύταινας και Λεονταρίου.40 Την ίδια εποχή, η 

μητροπολιτική και επισκοπική έδρα βρισκόταν στην πόλη της Αρκαδιάς (Κυπαρισσί-

α), κοντά στον παλαιό μητροπολιτικό ναό Εισόδια της Θεοτόκου, στη θέση που είναι 

γνωστή στις μέρες μας ως «ο κήπος του Δεσπότη». Ο Pouqueville, επικαλούμενος 

στοιχεία του έτους 1799, αναφέρει στη δικαιοδοσία της 364 ιερείς και ως επίσημα 

έσοδά της 47.000 φράγκα.41 Μετά την Επανάσταση, ο πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος 
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 Αναφέρεται από τον Τάσο Γριτσόπουλο, ο οποίος ερανίζεται στοιχεία από τον Κ. Ντόκο [«Η εν Πε-
λοποννήσω εκκλησιαστική περιουσία κατά την περίοδον της Β΄ Ενετοκρατίας», BNJ, τ.ΧΧΙ (1971-6)], 
«Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν», Πελοποννησιακά 19, 1991-1992, Αθήνα 1992, σ. 
1-224. Το παράθεμα στη σ. 190.  
38

 Ό.π. σ. 203. 
39

 Ό.π. σ.191-193 και Σωτήρης Αθανασιάδης, «Από την ιστορία της Ι. Μητροπόλεως Χριστιανουπόλε-
ως», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 30, Νοεμ.-Δεκ. 1979, σ. 455-457. Και οι δύο χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή 
τον Ντόκο. 
40

 Leake, Travels…, ό.π. σ. 75. 
41

 Tα οποία ο ίδιος διορθώνει σε 91.000 φράγκα, υπολογίζοντας την εισφορά κάθε πιστού σε 250 
πιάστρα ετησίως, Pouqueville, Voyages…, τ.6, ό.π.  σ. 202. 
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Φραντζής42 αποκαλύπτει στις εκθέσεις του προς τις ελληνικές αρχές την οικτρή οι-

κονομική κατάσταση της Μητροπόλεως μετά την Επανάσταση. Το χρέος της το 1825 

ανερχόταν σε 36.250 γρόσια43 και ένα μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας είχε 

καταστραφεί.44 Το 1829 περίπου ογδόντα ιερείς και ιερομόναχοι υπάγονταν στη 

Μητρόπολη, αριθμός εξαιρετικά ανεπαρκής για τις ανάγκες των πολυάριθμων χω-

ριών της δικαιοδοσίας της. Στα 26 χωριά των Σουλιμοχωρίων, για παράδειγμα, α-

ντιστοιχούσαν οκτώ ιερείς και στα 30 χωριά των Κοντοβουνίων μόλις έξι.45  

Το 1833 συστήνεται η Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας και αφαιρούνται 

οι αρκαδικές επισκοπές Καρύταινας και Λεονταρίου από τη δικαιοδοσία της. Με 

αυτή τη μορφή υφίσταται μέχρι σήμερα. Μετά την εξομάλυνση του εκκλησιαστικού 

ζητήματος και την επιψήφιση του ν.Σ΄ (200) το 1852, 24 επίσκοποι εγκαταστάθηκαν 

στην ελληνική επικράτεια.46 Το ίδιο έτος πρώτος μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυ-

μπίας θα χειροτονηθεί ο Γρηγόριος Ρώτας και θα αναλάβει τα ποιμαντορικά του 

καθήκοντα.47 Ο Αμβρόσιος Φραντζής είχε αποβιώσει μόλις ένα έτος νωρίτερα. Το 

1870 μόνο στην επαρχία Τριφυλίας (χωρίς δηλαδή την Ολυμπία) ασκούσαν τα κα-

θήκοντά τους 60 ιερείς, ενώ το 1879 είχαν φθάσει αισίως τους 72.48 
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 Με καταγωγή από τα Καλάβρυτα ο Φραντζής διορίστηκε τοποτηρητής του επισκοπικού θρόνου 
μετά το θάνατο του τελευταίου Μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως Γερμανού στη φυλακή της Τρίπολης 
το 1821. Κατέγραψε τη δική του μαρτυρία για την ελληνική επανάσταση σε ένα τετράτομο έργο με 
τίτλο: Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα 
το 1835, τ. 1-4, Αθήνα 1839. 
43

 Ζερλέντης, Αι μητροπόλεις…, ό.π. σ. 14. 
44

 Οι εκθέσεις του Φραντζή απόκεινται στα ΓΑΚ και δημοσιεύονται σε συνέχειες από το Σωτήρη Αθα-
νασιάδη στην Τριφυλιακή Εστία: «Ανέκδοτα κείμενα του Αμβροσίου Φραντζή: Κατάστασις εμβατικί-
ων και άλλων εισοδημάτων της Ι. Μ. Χριστιανουπόλεως έτους 1822», τχ.11, Σεπτ.-Οκτ. 1976, σ. 264-
265, «Τρία σημαντικά κείμενα του Αμβροσίου Φραντζή (1823,1829)», τχ.16, Ιούν.-Ιούλ. 1977, σ. 177-
182, «Η κτηματική περιουσία των μονών και εκκλησιών της Ι. Μ. Χριστιανουπόλεως κατά το 1830», 
τχ.19, Ιαν.-Φεβρ. 1978, σ.27-28, και τχ.20, Μάρτιος-Απρίλιος  1978, σ. 122-123. 
45

 Σ. Αθανασιάδη, «Τρία σημαντικά κείμενα του Αμβροσίου Φραντζή (1823,1829)», τχ.16, Ιούν.-Ιούλ. 
1977, σ. 181-182. 
46

 Charles Frazee, Ορθόδοξος εκκλησία και ελληνική ανεξαρτησία 1821-1852, εκδ. Δόμος, Αθήνα 
1987, σ. 240-241. 
47

 Γεώργιος Π. Κουρνούτος, «Ο πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος Φραντζής», Πελοποννησιακά, τ.12, 
(1977), σ.1-74, Στέφανος Ματακούλιας (μητροπολίτης Τριφυλίας 1960-2006), «Μητροπολίται Χρι-
στιανουπόλεως κατά τον ΙΗ΄ αιώνα», Παράρτημα, Πρακτικά Β΄ τοπικού συνεδρίου μεσσηνιακών 
σπουδών (Κυπαρισσία 27-29 Νοεμβρίου 1982), Πελοποννησιακά, τ.15 (1982-1984), Αθήνα 1984, σ. 
25-32. 
48

 Με βάση τις δημοσιευμένες από το εθνικό τυπογραφείο απογραφές: Πληθυσμός της Ελλάδος κατά 
το έτος 1870, Αθήνα 1871, Στατιστική της Ελλάδος, πληθυσμός 1879, Αθήνα 1879.  
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α3. Οικιστικό πλέγμα και πληθυσμιακή εξέλιξη 

 

Ένα ψυχρό χειμωνιάτικο πρωινό του Νοεμβρίου του 1798 ο Pouqueville, αιχμάλω-

τος κουρσάρων, αγναντεύοντας τις ακτές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου από το 

πλοίο που θα τον μεταφέρει τελικά στο Ναβαρίνο, διέκρινε εύκολα στην αραιοκα-

τοικημένη παραθαλάσσια ζώνη την πόλη της Αρκαδιάς . στις πλαγιές των βουνών ο 

καπνός από τις καμινάδες των σπιτιών μαρτυρούσε πυκνότερες οικιστικές εγκατα-

στάσεις.49 Την ερημιά των παράλιων μερών σε αντίθεση με την πυκνοφυτεμένη πε-

ριοχή της πόλης της Αρκαδιάς βεβαιώνει και ο Leake, αγναντεύοντας από το κάστρο 

της: «Near the town are plantations of olives mixed with corn fields, but beyond the-

se the plain on both sides is covered with wild shrubs, and scarcely a village is 

seen.».50 Η έλλειψη φυσικών λιμένων, οι αμμουδερές ακτές που διευκόλυναν τις 

επιδρομές των πειρατών και τις εχθρικές επιθέσεις, η περιορισμένη δυνατότητα των 

πεδινών να παράγουν δημητριακά σε μεγάλη κλίμακα αποτελούν μερικούς βασι-

κούς παράγοντες για την οικιστική διάρθρωση του καζά, πολύ πιο σύνθετη πάντως 

από το σχηματικό μοτίβο των αραιοκατοικημένων πεδινών και των πυκνοκατοικη-

μένων ορεινών. Ακόμη κι αν σε γενικές γραμμές ισχύει η διαπίστωση του Michel 

Sivignon ότι σε όλη την περίοδο από τον 15ο μέχρι το 19ο αιώνα «καλός τόπος πα-

ρουσιάζεται το βουνό»,51 η πεδινή παραθαλάσσια ζώνη παραμένει ο προνομιακός 

χώρος των μεγάλων οικιστικών συγκεντρώσεων με εμποροαστικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με την απογραφή του Ενετού προνοητή Grimani τo 1700, στο 

territorio της Αρκαδιάς ανήκουν 92 οικισμοί.52 Αν εξαιρέσουμε τη Λιγούδιστα (Χώ-

ρα) με την ευρύτερη περιοχή της, η οποία έχει περιέλθει στο territorio του Ναβαρί-

νου, σε μεγάλο βαθμό η ενετική διοικητική διαίρεση συμπίπτει με το γεωγραφικό 

χώρο του καζά της Αρκαδιάς, όπως μας τον παραδίδει ο Pouqueville. Από αυτούς 

τους οικισμούς 23 ξεπερνούν τους 100 κατοίκους (25%) . οι έξι (5%) βρίσκονται στην 

πεδινή παραθαλάσσια ζώνη. Στους 15 οικισμούς του Κάμπου κατοικούν κατά μέσο 
                                                           
49

 Pouqueville, Travels in the Morea, Albania and other parts of the Ottoman Empire, (μετάφραση από 
τα γαλλικά από την Anne Plumptre), Λονδίνο 1813, σ. 6. 
50

 Leake, Travels…, ό.π. σ. 69. 
51

 Μ. Sivignon «Ο γεωγραφικός υπερκαθορισμός», Σπύρος Ασδραχάς (επιμ.), Ελληνική Οικονομική 
Ιστορία…,  ό.π. σ. 62. 
52

 129 οικισμοί καταγράφονται στο δυναμικό του καζά το 1645, Balta, «Settlements…», ό.π. Στο ίδιο 
άρθρο εκτιμάται ότι ο πληθυσμός του Μοριά κατά το χρονικό διάστημα 1645-1700 είχε παραμείνει 
λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. 
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όρο 201 άτομα ανά οικισμό, ο αντίστοιχος αριθμός μειώνεται στα 82 άτομα στα 32 

χωριά των Κοντοβουνίων, στα 69 και στα 73 άτομα στα 25 χωριά του Σουλιμά και 

στα 18 χωριά της Ζούρτζας αντίστοιχα. Στη παραθαλάσσια ζώνη αναπτύσσονται οι 

σημαντικότεροι οικισμοί από πληθυσμιακή άποψη: Αρκαδιά (Κυπαρισσία), Φιλια-

τρά και Γαργαλιάνοι. Ο παραδοσιακός προσανατολισμός τους στην παραγωγή ε-

μπορευματικών προϊόντων (αρχικά λάδι, κρασί και αργότερα σταφίδα) διαμόρφωσε 

από νωρίς τη διττή, εμποροαστική και αγροτική, φυσιογνωμία τους. Το 1700 κατοι-

κεί ήδη σε αυτούς το 75% περίπου των κατοίκων της γεωγραφικής έκτασης που κα-

τέχουν στα μετεπαναστατικά χρόνια οι τρεις παραθαλάσσιοι δήμοι της επαρχίας, 

και σχεδόν το 30% του πληθυσμού στην έκταση που θα καταλάβει η επαρχία Τρι-

φυλίας.  

 

ΠΙΝ.Α1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΣΤΟ TERRITORIO ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΟ 1700* 

τμήμα/κόλι 
πλήθος  

οικισμών 
μ.ό. κατοίκων  
ανά οικισμό 

πλήθος οικισμών 
με πάνω από 100 

κατοίκους 

μ.ό. κατοίκων  
ανά οικισμό με 
πληθυσμό άνω 

των 100 κατοίκων 

Κάμπος 15 201 7 402 
Κοντοβούνια 32 82 7 192 
Σουλιμά 25 69 3 184 
Ζούρτζας 18 73 6 141 
σύνολο/μ.ό.: 92 97 23 242 

ΠΗΓΗ: Απογραφή Grimani στο B. Παναγιωτόπουλος (1985) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Η κατανομή των  οικισμών γίνεται στη βάση της οθωμανικής διαίρεσης σε τμήματα (κόλια), όπως 
μας την παραδίδει ο Pouqueville. 

 

Με τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους κάποιοι οικισμοί θα προσαρ-

τηθούν στις γειτονικές επαρχίες της Πυλίας (πχ. Βούταινα, Μάκραινα), της Μεσσή-

νης (πχ. Γλιάτα, Μάτεσι, Λούμι Χρύσαφα) και της Ολυμπίας (ολόκληρο το κόλι της 

Ζούρτζας). Η γαλλική αποστολή του Maizon καταγράφει 76 οικισμούς (ανάμεσά 

τους η Γλιάτα και το Λούμι) με μέσο όρο πληθυσμού τους  165 κατοίκους (4,75 άτο-

μα ανά οικογένεια). Η αναλογία των τριών πεδινών κωμοπόλεων στο σύνολο του 

πληθυσμού των 72 οικισμών που θα παραμείνουν εντός της νέας επαρχίας Τριφυ-

λίας έχει ανέλθει σε 34%. Στο πέρασμα των 130 ετών από την απογραφή του 

Grimani οι δημογραφικές ισορροπίες του τόπου δεν έχουν αλλάξει αισθητά. Η «α-

στικοποίηση» των πεδινών θα γίνει πιο εμφανής στη διάρκεια του 19ου αιώνα, μετά 

την Απελευθέρωση: από 34% το 1830 οι τρεις πεδινοί δήμοι θα αυξήσουν το μερί-
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διό τους σε 37% το 1879 και 44% το 1907.53 Κάπου εκεί όμως θα αγγίξουν τα όριά 

τους: το 1920 το ποσοστό τους επί του συνόλου του πληθυσμού της επαρχίας υπο-

χωρεί στο 41%.54 

Από την εξέταση της μέσης ετήσιας πληθυσμιακής αύξησης των πεδινών και 

των (ημι)ορεινών δήμων προκύπτουν δύο σχεδόν παράλληλες, χωρίς εντυπωσιακές 

αποκλίσεις, εξελικτικές πορείες. Από το 1861 μέχρι το 1896 ο πληθυσμός των πεδι-

νών δήμων αυξάνεται κατά μέσο όρο με ρυθμούς 2,61% ετησίως και ο πληθυσμός 

των (ημι)ορεινών με 2,29%. Αν προεκτείνουμε το χρονικό διάστημα υπολογισμού 

μέχρι το 1907, τα αντίστοιχα ποσοστά γίνονται 2,08% και 1,85%. Παρακολουθώντας 

από κοντά την εξέλιξη του πληθυσμού ανάμεσα σε δύο διαδοχικές απογραφές, βρι-

σκόμαστε μπροστά σε κάποια «παράδοξα», που αφορούν τον (ημι)ορεινό χώρο: 

«τρελοί» ρυθμοί αύξησης στις δεκαετίες 1860 και 1870 (3,28 και 3,67%), οι οποίοι 

μάλιστα υπερβαίνουν τους αντίστοιχους των πεδινών δήμων, καθίζηση στη δεκαε-

τία του 1880 (-0,08), πληθυσμιακή ανάκαμψη με «λογικότερους» ρυθμούς από το 

1889 μέχρι το 1907. Πιθανώς ο ημινομαδικός χαρακτήρας πολλών χωριών λόγω της 

κτηνοτροφίας δυσχέρανε το έργο της απογραφής, οδηγώντας σε λανθασμένα συ-

μπεράσματα. Η περίπτωση του κτηνοτροφικού χωριού Μάλη του δήμου Τριπύλης 

(Κοντοβούνια), με το εντυπωσιακό ποσοστό πληθυσμιακής αύξησης 4% στο διά-

στημα 1830-1879, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική: το 1700 καταγράφονται 227 κά-

τοικοι, ο Pouqueville αναφέρει 20 οικογένειες (95 άτομα), το 1830 καταμετριούνται 

μόλις 15 οικογένειες (71 άτομα) και το 1879 απογράφονται 439 κάτοικοι. Η έντονη 

εποχιακή κινητικότητα των κατοίκων των (ημι)ορεινών δήμων υπονομεύει εν τέλει 

την αξιοπιστία των απογραφών του 19ου αιώνα.55 

 

 

                                                           
53

 Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971. 
Πραγματικός πληθυσμός των απογραφών 1848-1911, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (στο εξής 
ΕΚΚΕ), Αθήνα 1974. 
54

 Μετά το 1912 (ν. ΔΝΖ΄) οι κωμοπόλεις της Τριφυλίας δεν πληρούν τα πληθυσμιακά κριτήρια για να 
χαρακτηριστούν έδρα δήμου και μεταπίπτουν στο επίπεδο της κοινότητας. Οπότε, όταν μιλάμε για 
δήμους το 1920, το κάνουμε καταχρηστικά και εννοούμε βασικά το σύνολο των κοινοτήτων που ενέ-
πιπταν στην περιφέρεια των παλαιών δήμων.  
55

 Μία ενδιαφέρουσα περιπλάνηση στο χώρο της ελληνικής στατιστικής το 19
ο
 αιώνα αποτελεί το 

βιβλίο του Γιάννη Μπαφούνη Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι. Η ελληνική στατιστική το 
19

ο
 αιώνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού/ Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων αρ.14, Αθήνα 

2006. 
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ΠΙΝ. Α2   ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  
ΤΗΣ ΕΠ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1861-1920) 

 πεδινοί ορεινοί/ημιορεινοί 

1861-1870 1,06 3,28 

1870-1879 3,54 3,67 

1879-1889 3,59 -0,08 

1889-1896 2,05 2,70 

1896-1907 
1907-1920 

-0,79 
1,05 

1,26 
1,03 

1861-1896 2,61 2,29 

1861-1907 2,08 1,85 

ΠΗΓΗ: Χουλιαράκης (1974), Απογραφή 1920 

 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν πείθουν ότι εντός της επαρχίας οι (ημι)ορεινοί 

δήμοι λειτουργούν ως πληθυσμιακές δεξαμενές για τους δήμους των πεδινών. Με-

τακινήσεις συμβαίνουν αλλά όχι μαζικές. Τα νέα χωριά (όπως η Φαρακλάδα και οι 

Ράχες στο δήμο Κυπαρισσίας, το Κατσίμπαλι στο δήμο Εράνης) των πεδινών δημι-

ουργούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου αιώνα από Γορτύνιους. Τα 

μεσόγεια μέρη εμφανίζονται ικανά να διατηρήσουν τις πληθυσμιακές τους δυνά-

μεις. Με βάση τα στοιχεία του 1981 για την καλλιεργήσιμη έκταση ανά κοινότητα, 

μόλις στη δεκαετία του 1880 αρχίζει να γίνεται εμφανής η διαφορά στην αναλογία 

κατοίκων και εδαφικών διαθεσιμοτήτων μεταξύ πεδινών/παραθαλάσσιων και με-

σόγειων/ημιορεινών δήμων.56 Στους πρώτους ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο καλλιερ-

γήσιμης γης αντιστοιχεί σε 132 κατοίκους, ενώ στους δεύτερους σε μόλις 97 κατοί-

κους. Στις πρώτες όμως δεκαετίες του 20ου αιώνα όλο και λιγότερη γη αναλογεί 

στον αυξανόμενο πληθυσμό των μεσόγειων μερών. Το χάσμα με τους παραθαλάσ-

σιους δήμους μειώνεται αισθητά: το 1920 αντιστοιχούν σε ένα τετρ. χιλιόμετρο 

καλλιεργήσιμης έκτασης στα μεσόγεια 142 κάτοικοι, ενώ στα παραθαλάσσια μόλις 

17 άτομα παραπάνω (159). 
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 Η μεγάλη απόκλιση της Γεωργικής Απογραφής του 1911 και της Κατανομής της έκτασης σε βασικές 
κατηγορίες χρήσης του 1981, όσον αφορά στην αναλογία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανάμεσα 
στους παραθαλάσσιους πεδινούς δήμους από τη μια και στους μεσόγειους-ημιορεινούς από την 
άλλη, προβληματίζει. Σύμφωνα με την απογραφή του 1911, οι μεσόγειοι δήμοι διαθέτουν διπλάσια 
σε έκταση καλλιεργήσιμη γη (μαζί με τις αγραναπαύσεις) σε σχέση με τους πεδινούς. Το 1981 έχουν 
υπολογιστεί ίδια σχεδόν εδαφικά διαθέσιμα και για τις δύο περιοχές. Παρά την πιθανή ένσταση ότι 
τα όρια των κοινοτήτων στο μεταξύ έχουν αλλάξει, εκτιμούμε ότι η αναλογία του 1981 βρίσκεται πιο 
κοντά στην πραγματικότητα. Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση αυτού του προβληματισμού βλ. 
ΚΕΦ. Δ΄. 
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ΠΙΝ.Α3  ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 
(κάτοικοι  δήμου ανά τετρ. χλμ. καλλιεργήσιμης έκτασης)  

Έτη 
πεδινοί – παραθαλάσσιοι δήμοι μεσόγειοι –ημιορεινοί δήμοι 

α β α Β 

1830 57 28 41 36 
1861 126 61 83 73 
1870 138 68 106 93 
1879 189 92 104 91 
1889 269 132 111 97 
1896 310 152 124 108 
1907 284 139 142 124 
1920 325 159 162 142 

ΠΗΓΕΣ: Β. Παναγιωτόπουλος (1985), Χουλιαράκης (1973, 1974), Στατιστική της Γεωργίας 1911, Κατανομή της 
εκτάσεως της χώρας, κατά διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και κοινότητες, στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, 
εκδ. Στατιστικής Υπηρεσίας, Αθήνα 1986

2
 (α΄ έκδ. 1981) 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: α= αναλογία κατοίκων ανά τετρ. χλμ. καλλιεργήσιμης έκτασης με βάση τη Γεωργική Απογραφή 
1911, β= αναλογία κατοίκων ανά τετρ. χλμ. καλλιεργήσιμης έκτασης με βάση την Κατανομή της γης σε βασικές 
κατηγορίες χρήσης του 1981   

 

Η δημογραφική ανάπτυξη των πεδινών δήμων οφείλεται πρώτιστα στην 

πολλαπλή λειτουργία των πόλεων/εδρών των δήμων ως πόλων έλξης ενός ετερό-

κλητου πλήθους αγροτικής και αστικής σύνθεσης (Γραφ.Α2α). Οι Γαργαλιάνοι, για 

παράδειγμα, στο τέλος του 19ου αιώνα, χαρακτηρίζονται «ημιαρκαδική αποικία», 

όπως δηλώνει η ονομασία πολλών συνοικιών τους: Χρυσοβιτσιώτικα, Αλωνιστιώτι-

κα, Δημητσανίτικα.57 Αντίθετα, στα (ημι)ορεινά οι έδρες των δήμων δε διαδραματί-

ζουν κανένα ρόλο στη συνολική πληθυσμιακή εξέλιξή τους (Γραφ.Α2β). Οι (η-

μι)ορεινοί δήμοι κατορθώνουν σε μεγάλο βαθμό να συγκρατήσουν τον πληθυσμό 

τους, χάρη στη διαθεσιμότητα βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμης γης  στην επικρά-

τεια των ίδιων των δήμων τους. Στο δήμο Αυλώνας και αργότερα στο δήμο Δωρίου 

το οικιστικό δίκτυο αναπτύσσεται από τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών των 

δήμων και του γειτονικού δήμου Αετού (Τριπύλης). Στην απογραφή του 1896 κατα-

γράφονται στο δήμο Αυλώνας εννέα νέοι οικισμοί με πληθυσμό από 3 μέχρι 98 κα-

τοίκους. Οι περισσότεροι ήταν χειμαδιά που εξελίχθηκαν σταδιακά σε μόνιμες ε-

γκαταστάσεις. Το 1830 ο Bory de Saint Vincent είχε παρατηρήσει στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Αυλώνας την παρουσία «καλυβών», που εξαρτιόνταν από τα μεγάλα χω-

ριά της περιοχής: «Plusieurs kalives y étaient éparses; elles dépendaient des villages 

délicieusement exposés de Platania et de Karamoustapha.» (διατηρείται η ορθο-
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 Εφ. Τεγέα, Ιούνιος 1897. Το σχετικό άρθρο αναδημοσιεύεται στο «Ημιαρκαδικαί αποικίαι. Οι Γαρ-
γαλιάνοι. Περιγραφή της Γερήνιας και των συναφών αυτής μερών, μετά προεισαγωγής περί πολι-
τειών και πολιτευμάτων», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 24, Νοεμ.-Δεκ. 1978, σ. 501-4.  
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γραφία του πρωτοτύπου).58 Ο συγγραφέας Όμηρος Πέλλας (ψευδώνυμο του Οδυσ-

σέα Γιαννόπουλου) σε ένα διήγημά του διασώζει το χρονικό της δημιουργίας του 

δικού του χωριού, Προδρόμου (πρώην Καϋμένη Γυναίκα): «Το χωριό μου είν’ ένα 

μικρό χωριουδάκι αντίκρυ στο Ιόνιο, τριάντα σπίτια, κι όχι σωστά. Τρία αδέρφια, 

τσοπάνηδες, είχανε κει τα χειμαδιά τους, ύστερα μείνανε μόνιμα, ξεχέρσωσαν τον 

τόπο, έσπειραν, κάναν φαμελιές, έφτασαν στον καιρό μου (ενν. γύρω στο 1920) κα-

μιά τριανταπενταριά οικογένειες 150-160 ψυχές, όλοι συγγενείς – έτσι έγινε το χω-

ριό.» 59 

Παρόμοια το 1896 θα απογραφεί επισήμως το χωριό Βασιλικό, στο ανατολι-

κό όριο του κάμπου του Σουλιμά, το οποίο θα ιδρυθεί από κατοίκους της Μποντιάς 

(δήμου Αετού/ σήμερα Μάλθη) και των Σουλιμοχωρίων, όπως της Κλέσουρας (Αμ-

φιθέας) του δήμου Δωρίου. Η εγκατάλειψη των ορεινών χωριών και η μόνιμη εγκα-

τάσταση Κοντοβουνίσιων και Σουλιμοχωριτών στον κάμπο του Σουλιμά θα επιτα-

χυνθεί με την έλευση του σιδηροδρόμου (1900). Στις αρχές του 20ου αιώνα οι δύο 

σπουδαιότεροι νέοι οικισμοί των μεσόγειων μερών της Τριφυλίας, το Δώριο (Κάτω 

Σουλιμά) και το Κοπανάκι (Κάτω Λάπι ή Λάππη), θα δημιουργηθούν κατά μήκος της 

σιδηροδρομικής γραμμής. Ο σιδηρόδρομος θα δώσει νέα πνοή στις περιοχές αυτές, 

συγκρατώντας τον αγροτικό πληθυσμό στις εστίες του για ακόμη μερικές δεκαετίες. 

  

 

  

                                                           
58

 Bory de Saint Vincent, Relation…, ό.π. σ. 416. 
59

 «Άννα» (διήγημα), Τριφυλιακή Εστία, τχ. 15, Απρ.-Μάης 1977, σ. 129-133. Σημειώνεται ότι το χω-
ριό Καϋμένη Γυναίκα (μτγν. Πρόδρομος) πρωτοεμφανίζεται στην Απογραφή του 1889 με 87 κατοί-
κους. 
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α4. Τα αρβανιτοχώρια 

 

Ξεχωριστή περίπτωση, λόγω της εθνοφυλετικής τους σύνθεσης και της γλωσσικής 

τους ιδιαιτερότητας, αποτελούν τα αρβανιτοχώρια που ανήκουν στο κόλι του Σου-

λιμά. Δυστυχώς, η «σιωπή των πηγών» που επισημαίνει η Βάσω Ψιμούλη αναφορι-

κά με την ορεινή οικονομία των Σουλιωτών,60 είναι πιο «εκκωφαντική» στην περί-

πτωση των Αρβανιτών της ορεινής Τριφυλίας.  Μία πρώτη προσπάθεια ανάγνωσης 

των βασικών χαρακτηριστικών τους μέσα από τις λίγες διαθέσιμες μαρτυρίες θα 

επιχειρηθεί σε αυτό το υποκεφάλαιο. 

                                                           
60

 Βάσω Δ. Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, εκδ. Εστία, Αθήνα 2006
4
 (1

η
 έκδοση: 1998), σ. 233. 
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Η δημογραφική αιμοδοσία της μεσαιωνικής Πελοποννήσου με την εγκατά-

σταση αρβανίτικων πληθυσμών εντοπίζεται χρονολογικά στο δεύτερο μισό του 14ου 

αι. και στις αρχές του 15ου αι. Πρόκειται για έναν ανομοιογενή γεωργοκτηνοτροφικό 

πληθυσμό με χαλαρή οργάνωση, που φθάνει στο Μοριά κατά ομάδες σε διαφορε-

τικές χρονικές στιγμές και από διαφορετικά περάσματα (μέσω Κορίνθου ή από 

Ναύπακτο προς Αχαΐα).61 Εγκαθίσταται σε μικρούς διάσπαρτους οικισμούς σε αντί-

θεση με τους γηγενείς που προτιμούν τις οχυρωμένες κωμοπόλεις ή τα μεγάλα χω-

ριά.62 Η επιλογή του κατάλληλου τόπου από τους αρχηγούς των νεοφερμένων οικο-

γενειών καθορίζεται συνήθως «με το μάτι του κτηνοτρόφου που αναζητά τα καλύ-

τερα βοσκοτόπια για τα κοπάδια του και τις ασφαλέστερες συνθήκες για το νοικο-

κυριό του.»63 Στην περίπτωση των αρβανιτοχωρίων της Τριφυλίας ο κανόνας αυτός 

έχει απόλυτη ισχύ. 

Στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τα αρβανίτικα μιλιόνταν σε μια εκτεταμένη 

μεσόγεια ορεινή και ημιορεινή περιοχή, η οποία δεν περιοριζόταν στενά στην ορει-

νή Τριφυλία αλλά περιλάμβανε επίσης τα γειτονικά χωριά της νοτιοανατολικής Ο-

λυμπίας και της βορειοδυτικής Μεσσηνίας. Αλλά και στην ίδια την Τριφυλία, πέρα 

από το συμπαγή αρβανίτικο πληθυσμό στις υπώρειες του όρους Τετράζι, αρβανιτό-

φωνα χωριά συναντάμε στην αντίπερα (νότια) όχθη του κάμπου του Σουλιμά, στα 

Κοντοβούνια . πρόκειται για τη συστάδα των χωριών γύρω από τον Αετό. Ο Γάλλος 

Buchon που πέρασε από το Δραγώι της Φιγαλείας στις αρχές της δεκαετίας του 

1840 αναφέρει ότι οι κάτοικοί του μιλούσαν αλβανικά, όπως και οι κάτοικοι των 

χωριών Μαυρομάτι, Σουλιμά, Κούβελα, Βλάκα, Ψάρι, Λάπι [δήμος Ηλέκτριδος και 

Δωρίου], Ρίπεσι, Πιτσά, Αγριλιά [δήμος Αυλώνας], Στενό, Κουρτζάουγα, Μπουγά, 

Γκλιάτα [δήμος Ανδανίας, επαρχία Μεσσήνης], Μποντιά, Βιδίσοβα, Βαρυμπόπι [δή-

μος Αετού].64 Στις αρχές του 20ου αιώνα ο γλωσσολόγος Δημήτριος Γεωργακάς κα-

ταμετρά 27 αρβανιτόφωνα χώρια στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αποκλειστικά στην 

Τριφυλία. Στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήκουν στον ορεινό όγκο των Σουλι-

μοχωρίων, με εξαίρεση έξι που βρίσκονται στα Κοντοβούνια: Μποντιά, Αετός, Βα-

                                                           
61

 Alain Ducellier, Οι Αλβανοί στην Ελλάδα (13
ος

-15
ος

 αι.). Η μετανάστευση μιας κοινότητας, (μτφ. Κα-
τερίνα Νικολάου), Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν, Αθήνα 1994, σ. 39-40. 
62

 Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί…, ό.π. σ. 85-100. 
63

 Ό.π. σ. 100. 
64

 J. A. Buchon, La Grėce continentale et la Morėe, voyage, sejour et ėtudes historiques en 1840 et 
1841, Paris 1847, σ. 472. 
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ρυμπόπι, Μάλη, Βιδίσοβα, Μαλίκι. Μόνο η Μάλη [<maliαρβαν= βουνό], στο κέντρο 

περίπου της οροσειράς της Αγιάς, περίπου πάνω από τα Φιλιατρά, υπάγεται στα 

Τριπυλοχώρια και όχι στην ομάδα των χωριών γύρω από τον Αετό.65 Σήμερα τα αρ-

βανίτικα έχουν χαθεί με εξαίρεση ίσως στο Σουλιμά (Άνω Δώριο), όπου λίγοι ηλικι-

ωμένοι γνωρίζουν ακόμη τη γλώσσα και έχει πραγματοποιηθεί μία αξιόλογη κατα-

γραφή τοπικών τραγουδιών στα αρβανίτικα.66 

Μία συστάδα 10-12 αρβανιτόφωνων χωριών που καλύπτουν μία έκταση πε-

ρίπου 70 τετρ. χλμ., σχεδόν κατά τα δύο τρίτα ορεινή, αποτελούν τα Σουλιμοχώρι-

α.67 Τα μεγαλύτερα χωριά βρίσκονται σε υψόμετρο 500 με 600 μ., κάποια ακόμη 

υψηλότερα (Κούβελα) και αρκετά ακόμη χαμηλότερα (Κλέσουρα, Χαλκιά, Λάπη).68 

Σκαρφαλωμένα σε δυσπρόσιτες πλαγιές ή μικρά οροπέδια με περιορισμένη καλλι-

εργήσιμη έκταση, διαθέτουν βοσκοτόπια σε απόσταση λίγων ωρών από τον οικι-

σμό. Το Μάρτιο του 1880, για παράδειγμα, ο συμβολαιογράφος του δήμου Αυλώ-

νας (με έδρα το Σιδηρόκαστρο) επισκέπτεται τα Ψαρέικα Καλύβια, προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων τους. Τα Ψαρέικα Καλύβια, πρόχειρα κατα-

λύματα κοντά σε βοσκοτόπια και αγροτεμάχια, βρίσκονταν μόλις 4-5 χλμ. μακριά 

από το αρχικό χωριό, στην ευρύτερη πεδινή περιοχή που είναι σήμερα το νέο χωριό 

Ψάρι (με υψόμετρο περίπου 200 μ.).69  Ήδη στη δεκαετία του 1850 είχε διαμορφω-
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 Georgakas – Mc Donald, Place names…, ό.π. σ. 78-80. 
66

 Αξίζει να μνημονευθεί εδώ ο καλοσχεδιασμένος και πληροφοριακά μεστός ιστότοπος του Άνω 
Δωρίου (Σουλιμά) www.anodorio.blogspot.com, όπου παρατίθεται λαογραφικό υλικό συνοδευόμενο 
από ηχητικά ντοκουμέντα και σχετική βιβλιογραφία.  
67

 Για τον υπολογισμό της συνολικής και της καλλιεργήσιμης έκτασης χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα 
της Στατιστικής Υπηρεσίας (1981) που αναφέρονται στο δήμο Δωρίου, αφαιρώντας την έκταση τριών 
χωριών, δύο πεδινών (Δώριο, Κοπανάκι) και ενός ημιορεινού (Βασιλικό), που άρχισαν να σχηματίζο-
νται στο δεύτερο μισό του 19

ου
 αιώνα και να εμφανίζονται επισήμως στις απογραφές μετά το 1900, 

Κατανομή της εκτάσεως της χώρας, κατά διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και κοινότητες, στις 
βασικές κατηγορίες χρήσεως, εκδ. Στατιστικής Υπηρεσίας, Αθήνα 1986

2
 (1

η
 έκδ. 1981), σ. 129-131. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η ευρισκόμενη με αυτό τον τρόπο έκταση αποτελεί μία πρόχειρη και ενδεικτική 
βάση εκτίμησης. 
68

 Μερικά υψόμετρα (κατά προσέγγιση): Λιόπεσι ή Άνω Κούβελα: 900 μ. (εγκαταλείφθηκε ήδη από 
το 18

ο
 αιώνα), Κούβελα: 850 μ., Σύρτζι (Σύρριζον): 730μ., Δημάνδρα: 670 μ., Χαλκιά: 650 μ., Σουλιμά 

(Άνω Δώριο): 600 μ., Ψάρι (Άνω Ψάρι): 550 μ., Βλάκα (Χρυσοχώρι): 300 μ., Κλέσουρα (Αμφιθέα): 270 
μ., Λάπη (Ριζοχώρι): 270 μ. 
69

 Ύστερα από συζήτηση με τους ντόπιους διαπιστώθηκε ότι το τοπωνύμιο Ψαρέικα Καλύβια δε δια-
σώζεται στη μνήμη των κατοίκων του χωριού Ψάρι. Ίσως αυτό σημαίνει ότι ο όρος έχει εξωτερική 
προέλευση και δεν ήταν σε χρήση από τους ίδιους τους Ψαραίους, οι οποίοι χωρίζουν την αγροτική 
περιφέρεια του σημερινού χωριού Ψάρι σε συνοικισμούς: Κολιότσι, Κάτω Μέρη κλπ. Για τη διαφωτι-
στική κουβέντα και την όμορφη περιήγηση στο ερειπωμένο αλλά επιβλητικό Άνω Ψάρι οφείλω πολ-
λές ευχαριστίες στον κ. Παναγιώτη Κόνιαρη. Η περιήγηση συμπληρώθηκε γλυκά με το φιλόξενο τρα-
τάρισμα της κ. Αθανασίας Τσούτσιας, μοναδικής μόνιμης κατοίκου σήμερα στο παλαιό χωριό. 

http://www.anodorio.blogspot.com/
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θεί ένας μόνιμος οικιστικός πυρήνας με την κατασκευή των πρώτων λιθόκτιστων 

σπιτιών. Η εγκατάσταση σε χαμηλότερους υψομετρικά οικισμούς, συχνά με το ίδιο 

όνομα αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο σε όλο το 19ο αιώνα. Θα ολοκληρωθεί μετά 

το 1900 με την έλευση του σιδηροδρόμου. Τότε θα δημιουργηθούν οι σημαντικότε-

ροι οικισμοί της περιοχής – το Κάτω Σουλιμά ή Δώριο από Σουλιμαίους και το Κάτω 

Λάπη ή Κοπανάκι από κατοίκους των Σουλιμοχωρίων και των Αετοχωρίων. 

Τα χωριά στις υπώρειες του Τετραζίου θα αποτελέσουν το νεοελληνικό δήμο 

του Δωρίου με έδρα το Σουλιμά,70 στο οποίο, ήδη επί Τουρκοκρατίας, αναγνωρίζε-

ται ένα είδος πρωτοκαθεδρίας. Χαρακτηριστικά, αποτελεί το χωριό στο οποίο αφιε-

ρώνεται συχνά ξεχωριστή μνεία από τους ξένους ταξιδιώτες και τους Ενετούς αξιω-

ματούχους. Κατά το 19ο αιώνα, έτερος ηγετικός πόλος που διεκδικεί μερίδιο στην 

ηγεμονία των χωριών αναδύεται το Ψάρι. Ως πληθυσμιακά ισχυρότερος οικισμός, 

μετά την Επανάσταση βρίσκεται σε αντιπαλότητα με το Σουλιμά. Για ένα μικρό χρο-

νικό διάστημα (1876-1892) θα αποσχιστεί από το δήμο Δωρίου και θα αποτελέσει 

την έδρα ξεχωριστού δήμου (Ηλέκτριδος). Η συνένωση των δύο δήμων μετά το 

1892 θα οδηγήσει σε κάποιους συμβιβασμούς, που απηχούν τις τοπικιστικές αντι-

θέσεις. Στην απογραφή του 1896 ως έδρα του δήμου εμφανίζεται το χωριό Σουλιμά 

αλλά στην αντίστοιχη του 1907 το Ψάρι. 

Προσπαθώντας να γνωρίσει βαθύτερα τους Αρβανίτες της Τριφυλίας, ο σύγ-

χρονος μελετητής δεν προσκρούει μόνο στην έλλειψη πηγών αλλά και στη στερεο-

τυπική προσέγγιση όσων πιστεύουν ότι μπορούν να ξεχωρίσουν τη φυλετική ιδιαι-

τερότητα με την πρώτη ματιά. Το γενικευτικό σχόλιο του Ενετού προνοητή Corner 

(1691) ότι «οι χωρικοί που λέγονται Αλβανοί δε γνωρίζουν άλλο επάγγελμα από την 

καλλιέργεια της γης και μισούν τις λέξεις στρατιώτης και πόλεμος» θα ταίριαζε 
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 Η Ψιμούλη παραθέτει τις σχετικές απόψεις σχετικά με την τοπωνυμική ή προσωπωνυμική κατα-
γωγή της λέξης Σούλι, κλίνοντας προς τη δεύτερη, Σούλι…, ό.π. σ. 135-147. Ξεκινώντας ως προσωπω-
νύμιο ενός αρχικού γενάρχη των Σουλιωτών η λέξη Σούλι στις διάφορες παραλλαγές της κατέληξε σε 
τοπωνύμιο προσφιλές στους αρβανίτικους πληθυσμούς. Αν αυτή η υπόθεση ευσταθεί, τότε το Σου-
λιμά θα μπορούσε να προέρχεται από το Shuli- madhe, δηλαδή μεγάλο Σούλι στα αρβανίτικα, σχετι-
κή άποψη στον Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, «Οι Ντρέδες εστερέωσαν την επανάσταση του 1821», 
Τριφυλιακή Εστία, τχ.20, Μάρτ.-Απρ. 1978, σ. 127-9. Ως επικρατέστερη εκδοχή πάντως υποστηρίζεται 
η προέλευση του ονόματος προσωπωνυμικά από κάποιον Sul(e)iman, Αθανασίου Γρηγοριάδη Ιστο-
ρικαί Αλήθειαι, Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 1994, (φωτογραφική αναπαραγωγή της πρώτης έκδοσης 
του 1934), σ.89 και Georgakas – Mc Donald, Place names…, ό.π. σ. 254.   
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στους περισσότερους χωρικούς του πλανήτη.71 Αντίθετα, ο Ενετός Marino Michiel, 

σύνδικος καταστιχωτής της Γαληνιοτάτης, καλύτερα πληροφορημένος, μαρτυρά μία 

κατάσταση προσαρμογής των Αρβανιτών της Αργολίδας στην κοινωνική ζωή του 

γεωργού και ενίοτε του εμπόρου: «Ο πληθυσμός της περιοχής αυτής είναι κατά μέ-

γα μέρος Αρβανίτες, αγροίκοι και γεωργοί εύστροφοι, με κλίση στη χρήση των ό-

πλων, όπως επίσης εκείνοι του Άργους, όπου μερικοί ασχολούνται με το εμπόρι-

ο.»72 Στο πλαίσιο της αναζήτησης της χαμένης (αρχαιο)ελληνικής ταυτότητας οι ξέ-

νοι περιηγητές συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο φυλετικό δυισμό του ελληνι-

κού έθνους. Στη ρίζα των παρατηρήσεών τους εδράζεται η πίστη στη «νόθευση» του 

ελληνικού έθνους από «βαρβαρικά» (με τη διπλή σημασία του αλλοεθνούς και α-

πολίτιστου) στοιχεία. Ο G. Finlay διαγιγνώσκει ένα μπόλιασμα νοοτροπιών και ι-

δεών ανάμεσα στις δύο φυλές: οι «πονηροί» Έλληνες μεταδίδουν στους «πεισμα-

τάρηδες» Αρβανίτες το αγαθό της κοινωνικής συνύπαρξης, ενώ οι τελευταίοι διδά-

σκουν στους Έλληνες όλα τα δεινά, όπως: «to adopt the military barbarism of the 

Albanians, to despise the restraints of discipline, and to depreciate the value of the 

tactics and science of civilized nations.»73 

Με τα μάτια του πολιτισμένου Ευρωπαίου και το εξειδικευμένο βλέμμα του 

Άγγλου αποικιοκράτη, σημειώνει επίσης ο Gell, αρκετά χρόνια πριν από το συμπα-

τριώτη του Finlay, τα εξής: «It is only fear, or interest, which have any effect in open-

ing the doors of an Albanian Greek to a stranger ; and the natural disposition of the 

race is so inclined to a self exclusion of all others, that the moment the little island of 

Hydra had obtained the privileges which have led to rebellion, and will in all proba-

bility end in extermination…».74 Την αφορμή για το εμπαθή σχόλιο είχε προκαλέσει 

η εχθρική υποδοχή του από τους χωρικούς της Παυλίτζας (Φιγαλεία Ολυμπίας) στο 

δρόμο του προς τον αρχαίο ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Ενόψει του ενδεχόμε-
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 Αγαμ. Α. Τσελίκας, «Μεταφράσεις Βενετικών Εκθέσεων περί Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά 15, 
(1982-4), Αθήνα 1984, σ. 127-152. Το παράθεμα στη σ. 138. 
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 Αγαμ. Α. Τσελίκας, «Μεταφράσεις Βενετικών Εκθέσεων περί Πελοποννήσου, Β΄», Πελοποννησιακά 
17, (1987-8), Αθήνα 1989, σ. 141-171. Το παράθεμα στη σ. 155. 
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 George Finlay, History of the Greek Revolution and of the Reign of King Otto, Λονδίνο 1971 (επα-
νέκδοση του έκτου και έβδομου τόμου του έργου A History of Greece from its Conquest by the Ro-
mans…, Οξφόρδη 1877), σ. 84. Επίσης, σ. 40. Ο Finlay με πρόσχημα τις αδυναμίες της στρατιωτικής 
τακτικής των Ελλήνων καταθέτει τη δική του ερμηνεία για τη γενεαλογία των «ελαττωμάτων της ελ-
ληνικής φυλής».  
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 Gell, Narrative of a journey…, ό.π. σ. 102. 
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νου ενός ελληνικού ξεσηκωμού, για τον οποίο ο Gell έτρεφε ολοφάνερη απέχθεια, η 

απόσταση (κοινωνική, οικονομική) μεταξύ των Αρβανιτών βοσκών της ευρύτερης 

περιοχής της ορεινής Ολυμπίας και Τριφυλίας με τους ναυτικούς και εμπόρους Αρ-

βανίτες της Ύδρας εκμηδενίζεται. Ήταν Αρβανίτες. Αρκούσε. Η αλβανική ράτσα ξε-

χώριζε: «The Hydriots of every rank, γράφει ο Finlay, displayed the peculiar charac-

ter of the Albanian race. They were proud, insolent, turbulent, and greedy of gain. 

The primates were jealous and exacting, the people rude and violent. But both pos-

sessed some sterling virtues; and they were distinguished from the Greeks by their 

love of truth, and by the honesty with which they fulfilled their engagements…».75 Οι 

αλλόγλωσσοι Αρβανίτες δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τη φυλή τους αλλά ενσαρκώ-

νουν όλες τις αρετές και τις κακίες του ελληνικού έθνους, που (ανα)γεννιέται μέσα 

από τις στάχτες του. Από την πλευρά τους οι «γνήσιοι» Έλληνες (όπως και οι γνήσια 

αρχαιοθρεμμένοι δυτικοευρωπαίοι), έχοντας φάει το μήλο της γνώσης (προνόμιο 

αλλά και τίμημα των «πολιτισμένων λαών»), έχουν απολέσει την αθωότητα και την 

αγνότητα. Οι ξένοι παρατηρητές προβάλλουν στο αντικείμενο της παρατήρησής 

τους προσωπικές προσχηματισμένες απόψεις και ανησυχίες για την πορεία της δι-

κής τους κοινωνίας.76 

Στην περίπτωση των Αρβανιτών της Τριφυλίας οι φειδωλές μαρτυρίες μεγε-

θύνουν τον κίνδυνο της μονόπλευρης προσέγγισής τους με γνώμονα τη φυλετική 

ιδιαιτερότητα. Οι κάτοικοι των ορεινών αρβανιτόφωνων χωριών, γνωστοί ως Ντρέ-

δες, ονομασία που στη συλλογική μνήμη μεταφράζεται ως παλληκάρια,77 δεν ευτύ-

χησαν να αποκτήσουν τον προσωπικό τους «βιογράφο», όπως, για παράδειγμα, οι 

Σουλιώτες στο πρόσωπο του Χριστόφορου Περραιβού. Το πληρέστερο βιογραφικό 

σημείωμα για λογαριασμό τους το οφείλουμε στον Αθανάσιο Γρηγοριάδη, φερόμε-

νο ως συγγραφέα του έργου Ιστορικαί Αλήθειαι: «Οι ορεινοί της Αρκαδιάς (Τριφυ-

λίας), ιδία δε οι Σουλιμοχωρίται ή Ντρέδες ουδέποτε υπέκυψαν υπό ζυγόν ή των 
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 Finlay, History of the Greek Revolution…, ό.π. σ. 31. 
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 Την πρωτο-ανθρωπολογική ματιά των Άγγλων ταξιδιωτών στο τελευταίο τρίτο του 19
ου

 αιώνα πα-
ρουσιάζει ωραία η Rodanthi Tzanelli στο άρθρο της «‘Disciplining’ the Neohellenic character: records 
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 dreαρβ= το ελάφι και μεταφορικά ο γρήγορος, επίσης drethαρβ= το ελαφόπουλο, Νίκος Χ. Γκίνης, 
Αλβανο-ελληνικό λεξικό, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1998, σ. 166, 170. 
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Ενετών ή και αυτών των Τούρκων. Η κύρια αυτων ενασχόλησις κατ’ εκείνους τους 

χρόνους, ήτο η άσκησις εις τα όπλα, η θήρα, η φροντίς των ποιμνίων, η αρπαγή και 

ο πόλεμος, όθεν οι Ντρέδες διετέλεσαν επί πολλά έτη τα φόβητρα εις τους εν Πελο-

ποννήσω κατακτητάς. […] Αυτοδιωκούντο υπό είδους στρατιωτικής ομοσπονδίας, 

και κατά φυλάς υπό την επικυριαρχίαν της αρχαίας και ιστορικής οικογενείας των 

Παπατσωραίων, εχόντων την έδραν αυτών εν τη κώμη Σουλιμά […] Θρήσκοι μέχρι 

δεισιδαιμονίας. Ηγάπων, και ετίμων υπερβολικά τους γονείς των, τους αδελφούς 

και αδελφάς των, ως δε και τας γυναίκας των και τα τέκνα των . τους δε γέροντας 

εσέβοντο υπερμέτρως. Ωμίλουν την Αλβανικήν διάλεκτον την οποίαν ωμίλουν και 

μετά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος.»78  

Δε γνωρίζουμε κατά πόσο το παραπάνω πορτρέτο απηχεί την πραγματική 

εικόνα των Ντρέδων. Η έκδοση στηρίχθηκε σε ένα χειρόγραφο που απόκειται στο 

Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκδόθηκε το 1934, με μικρές διορ-

θώσεις, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις του επιμελητή της, γερουσιαστή Γεωργίου Ό-

θωνος Γρηγοριάδη, απόγονου εκ πλαγίου του Αθανασίου. Για τον Αθανάσιο Γρηγο-

ριάδη χρησιμοποιείται τρίτο πρόσωπο, γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, καθιστά 

επισφαλή την ανεπιφύλακτη ταύτισή του με το συγγραφέα του τελικού κειμένου. 

Είναι βέβαιο ότι ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, ο οποίος πέθανε το 1871, γνώριζε πολύ 

καλά τους Ντρέδες, μέρος άλλωστε της πολιτικής του πελατείας μετεπαναστατικά. 

Είναι, επίσης, γεγονός ότι το όνομά του φιγουράρει ανάμεσα στα πρώτα όσων έ-

σπευσαν να αγοράσουν ένα αντίτυπο της Ιστορίας του Σουλίου του Περραιβού.79 Σε 

τι βαθμό, άραγε, η αφήγηση για το Σούλι απηχείται στο Ιστορικαί Αλήθειαι; Η χρήση 

του όρου «στρατιωτική ομοσπονδία», τόσο όμοιου με την «πολεμική ομοσπονδία» 

(Confédération guerriere), που χρησιμοποιεί ο Pouqueville για να χαρακτηρίσει τους 

Σουλιώτες,80 αποτελεί απλή σύμπτωση που απορρέει από την αυθεντική γνώση των 

πραγμάτων ή συνιστά μία εκ των υστέρων εξιδανικευμένη ανάγνωση;  
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 Ιστορικαί Αλήθειαι, ό.π. σ. 88-9. Και ο πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής, συγγραφέας στην 
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 Κατάλογος συνδρομητών επισυναπτόμενος στο δίτομο έργο του Περραιβού, Ιστορία του Σουλλίου 
και Πάργας, Αθήνα 1857. 
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Η συγκρότηση των Αρβανιτών της ορεινής Τριφυλίας σε γένη («κατά φυ-

λάς») δε μαρτυρείται από τις διαθέσιμες πηγές. Κάποιες οικογένειες ξεχωρίζουν 

αλλά όχι υποχρεωτικά επειδή αντιπροσωπεύουν κάποια ισχυρά γένη, όπως για πα-

ράδειγμα οι οικογένειες των Μπότσαρη και Τζαβέλα στο Σούλι.81 Από τον κλίβανο 

της Επανάστασης αναδεικνύονται κάποιες ηγετικές οικογένειες, όπως των Πα-

πατσ(ζ)ώρη στο Σουλιμά και των Γκρίτζαλη στο Ψάρι. Και οι δύο διαθέτουν επαρκή 

αρρενογονική δύναμη – με δύο άρρενα τέκνα η καθεμία – και πληρούν κάποια κρι-

τήρια ισχύος, όπως η διάκριση στο πεδίο της μάχης ή το κύρος που αντλούσαν από 

το θεσμικό τους ρόλο (ο γενάρχης των Παπατσωραίων του Σουλιμά είναι ιερέας82). 

Η θητεία στην κλεφτουριά αποτελούσε επίσης πρόκριμα για την απόκτηση κύρους 

και αναγνώρισης. Τέτοια ήταν η περίπτωση του Γιαννάκη Μέλιου από το χωριό 

Κούβελα, ο οποίος μετά το χαλασμό των κλεφτών στις αρχές του 19ου αιώνα κατέ-

φυγε στη Ζάκυνθο και υπηρέτησε στον αγγλικό στρατό μαζί με τον Κολοκοτρώνη.83 

Προεπαναστατικά, πάντως, η πολιτική και κοινωνική διαφοροποίηση στους κόλ-

πους των χωριών δεν πρέπει να ήταν πολύ έντονη και οι αρχηγοί λειτουργούσαν 

μάλλον μέσα σε ένα καθεστώς «primus inter pares». 

Ο άγριος και φιλοπόλεμος χαρακτήρας των Ντρέδων μαρτυρείται στις εκθέ-

σεις των Ενετών. Ο Marino Michiel, ανάμεσα στις σημειώσεις του για την Αρκαδιά, 

προσθέτει: «Εδώ υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Σολιμάνο με κατοίκους σκληρο-

τράχηλους και θηριώδεις, που τον καιρό των Τούρκων με πολλή δυσκολία άφηναν 

τον εαυτό τους να τους διοικήσουν.»84 Ως κτηνοτρόφοι και ορεσίβιοι διήγαγαν βίο 

σκληραγωγημένο και αρκετά απομονωμένο. Σε μία μαρτυρία του δεύτερου μισού 

του 17ου αιώνα τονίζεται ιδιαίτερα η ιδιότητα του (ημι)νομάδα ποιμένα: «The 

Albaneses are of the Greek Church. They generally live not in towns, yet have several 

villages ; one of which is very large called Sylemen. It stands in the mountains near 

the city of Arcadia, which mountains have the same name. They live most in tents, 
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 Σε πολλές προυχοντικές οικογένειες ο γενάρχης επί Τουρκοκρατίας ήταν ιερέας: πχ. Παπατσώνης 
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 Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, «Οι Ντρέδες εστερέωσαν την επανάσταση του 1821», ό.π. σ. 127-9. 
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being for the most part shepherds.»85 Η ζωή του βοσκού συνδυαζόταν συχνά με ε-

κείνη του κλέφτη και μάλιστα του ζωοκλέφτη. Η κλοπή δε συμπλήρωνε μόνο τα ει-

σοδήματα των ορεινών αλλά αποτελούσε επίσης στίβο διάκρισης και ανάδειξης της 

ανδρείας και της παλικαριάς. Ο Dodwell, που επισκέπτεται την Κλέσουρα (ένα από 

τα Σουλιμοχώρια, στα όρια με την επαρχία Μεσσήνης) στις αρχές του 19ου αιώνα, 

καταθέτει την εμπειρία του από τις κλέφτικες δραστηριότητες των κατοίκων του 

χωριού: «Many of the inhabitants, who are Greeks, subsist by the honorable em-

ployment of robbing. It is not the system of petty highway robbery, or burglary, that 

is practiced in England, but spoliation on a grander scale, and which is considered as 

less infamous and disreputable. In this more aggrandized process of marauding, 

whole villages are plundered, flocks of sheep, and herds of cattle, are driven away 

from the rich pastures of Messenia.»86  

Η «τιμημένη» ζωοκλοπή ασκούνταν σε όλο τον ορεινό και ημιορεινό χώρο 

μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στα αρβανιτοχώ-

ρια. Ο Όμηρος Πέλλας (Οδυσσέας Γιαννόπουλος) από το Σιδηρόκαστρο μεταφέρει 

τον απόηχο μιας εποχής που πρόλαβε μόνο μέσα από τις ζωηρές μαρτυρίες των γε-

ροντότερων: «Ο Στρίγκας λυμαινόταν την περιοχή – άλλωστε η κλεψιά λογαριαζό-

ταν παλληκαριά. Δεν έκλεβε όποιος δεν μπορούσε. Αν δεν έκλεβες, δεν έβρισκες 

νύφη, ήσουν αχρείαστος, παρακατιανός... Μόνο όταν ήρθε ο Βενιζέλος κι έβαλε 

μπρος τις εξορίες, για ένα κατσίκι 6 μήνες εξορία στη Ζάκυνθο, σταμάτησε η κλε-

ψιά, ξέπεσε και το είδος… Στα χρόνια του παππούλη βρισκόταν σε ακμή, γίνονταν 

μάχες ολόκληρες με θύματα κάποτε και νεκρούς, σχεδόν πάντα τραυματίες. Έτσι το 

βουνό έπαιρνε κι ένα ηρωικό, επικό χαρακτήρα.»87  

Αν και η κτηνοτροφία βρισκόταν πάντα στο σκληρό πυρήνα της παραγωγικής 

βάσης των Σουλιμοχωρίων, η σημασία της αγροτικής απασχόλησης δεν ήταν αμελη-

τέα. Ίσως μάλιστα ενισχύθηκε κατά την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας. Σε μία 

αναφορά των κατοίκων του χωριού Λάπη (Σουλιμοχώρια) το 1831 προς τον Κυβερ-

νήτη Καποδίστρια πληροφορούμαστε ότι οι Λαπαίοι καλλιεργούσαν ένα συγκεκρι-
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μένο τόπο από το 1795, το οποίο πριν καλλιεργούσαν οι κάτοικοι του Σουλιμά και 

ακόμη πιο παλαιά (πριν από το 1750) οι κάτοικοι του Αετού.88 Πρόκειται μάλλον για 

τον ελώδη κάμπο (marshy plain) καλλιεργημένο με καλαμπόκι (Indian corn), νοτιοα-

νατολικά του χωριού Λάπη, που διασχίζει ο Dodwell γύρω στο 1800.89 Η «θητεία» 

και των τριών χωριών στην εκμετάλλευση των ίδιων πλούσιων εδαφών, σε συνάρ-

τηση με τη στενότητα γης στον ορεινό χώρο, θα πυροδοτήσει αιματηρές συμπλοκές 

μεταξύ τους στη μετά-αγά, νεοελληνική περίοδο.90 Τη μετάβασή των Αρβανιτών της 

Φιγαλείας από ένα προηγούμενο (αμιγές) κτηνοτροφικό παρελθόν στο πρόσφατο 

του γεωργού εκτιμά και ο Buchon γύρω στο 1840.91 

Η απόδοση, επομένως, στρατοκρατικών οργανωτικών χαρακτηριστικών 

στους Ντρέδες, σύστοιχων με εκείνα των ομόφυλών τους Σουλιωτών ή με των επί-

σης πολεμοχαρών Μανιατών, δεν τεκμηριώνεται. Οι λιγοστές διαθέσιμες μαρτυρίες 

την αμφισβητούν. Ο Αμβρόσιος Φραντζής, για παράδειγμα, στηλιτεύει την απουσία 

στιβαρής ηγεσίας: «Είναι δε αληθές ότι οι κάτοικοι της επαρχίας Αρκαδιάς ουδέπο-

τε εφάνησαν με ιδικόν των ορίζοντα.» Και συμπληρώνει για τη συμβολή τους (ιδίως 

των Ντρέδων) στην Ελληνική Επανάσταση: «…ημαυρούντο όλαι αι ανδραγαθίαι από 

την γρήγορον εις τα ίδια επιστροφή των…».92 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επιβε-

βαιώνει: «…επήγαν [στο Σαραβάλι, χωριό της Γαστούνης] οι Αρκαδιανοί μόνοι τους 

και έκαμαν ένα πόλεμον καλόν, και επολέμησαν ανδρειωμένα, και εσκότωσαν καμ-

μιά δεκαριά Τούρκους. 1,200 ήτον Αρκαδιανοί. Ήτον Παπατσοραίοι, Γκρίτζαλης και 

άλλοι. Εις 15 ημέρας έφυγαν όλοι κρυφίως μπουλούκια μπουλούκια . έμειναν οι 

Καπεταναίοι – έπιασα μερικούς, τους εντρόπιασα.».93  Ο πολεμικός χαρακτήρας των 

Σουλιωτών που συσπειρώνονται γύρω από τους αρχηγούς των φαρών δεν αναγνω-

ρίζεται στη συμπεριφορά των Αρκαδινών πολεμιστών. Η αγωνία του χωρικού για 

την καθημερινή επιβίωση υπερισχύει της φιλοδοξίας του στρατιώτη. Η έγνοια για 
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τη φροντίδα του κοπαδιού ή του μικρού κλήρου θέτει σε δεύτερη μοίρα τις εντολές 

των «καπεταναίων», οι οποίοι φαίνεται ότι δε διαθέτουν επαρκή δύναμη επιβολής. 

Η μονόπλευρη φιλοπόλεμη εικόνα των ορεσίβιων ραγίζει. 

Άλλο τόσο απέχει, όμως, από την πραγματικότητα η εικόνα του φιλήσυχου 

γεωργού. Η φιλονικία, οι έριδες, η αντεκδίκηση και η αλληλεγγύη σε θέματα τιμής 

είναι θεμελιώδη γνωρίσματα της κοινωνίας των Ντρέδων (και γενικά των ορεσίβι-

ων). Η σκληρή ζωή του ποιμένα (και ενίοτε του κλέφτη) στις απάτητες από τους 

Τούρκους κορφές είχαν οδηγήσει στην επίγνωση της δύναμής τους, την οποία επε-

δείκνυαν, όταν η παράβαση του άγραφου κώδικα τιμής το απαιτούσε. Η προσβολή 

ενός μέλους κινητοποιούσε όλη την ομάδα εναντίον του υπαίτιου αλλά και του πε-

ρίγυρού του. Ένα ενδεικτικό περιστατικό, για το οποίο οι πηγές είναι ελλιπείς και ως 

ένα βαθμό συγκεχυμένες, αφορά τον ακούσιο φόνο του Γιαννάκη Μέλιου πάνω σε 

καυγά με τον καπετάνιο Άνθιμο Παπαναστάση από το Χαλαζώνι (δήμου Εράνης) 

κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης. Αρχικά, ο αδερφός του Κωνσταντής με το 

συγχωριανό του, επίσης πρωτοπαλίκαρο του Κούβελα, Παναγή Ντούφα, αναζητούν 

τον Παπαναστάση στα Φιλιατρά. Στην απόπειρα να τον συλλάβουν ο Ντούφας σκο-

τώνεται και ο Μέλιος επανακάμπτει με τη συνδρομή των συγχωριανών του και άλ-

λων χωρικών από τα γειτονικά Σουλιμοχώρια. Κατά την επιδρομή απήγαγαν έξι 

προκρίτους, για να αναγκάσουν τους Φιλιατρινούς να υπογράψουν αναφορά με 

όσα τους ζητούσαν. Σε νεότερο έγγραφο – αυτό που σώζεται – ανακαλείται το περι-

εχόμενο της πρώτης αναφοράς, η οποία, σύμφωνα με τους Φιλιατρινούς συντάκτες 

του δεύτερου κειμένου, υπαγορεύθηκε από τους ορεινούς κάτω από συνθήκες βίας 

και εξαναγκασμού. Οι γράφοντες εκτιμούσαν το πλήθος των επιτιθέμενων χωρικών 

σε 500 άτομα, οι οποίοι επιτέθηκαν με σκοπό «να γδύσουν, να καύσουν και να ση-

κώσουν ζωές ανθρώπων».94 

Η σκληρότητα με την οποία οι ορεινοί χειρίζονται τα ζητήματα τιμής μαρτυ-

ρείται και στις Αθανασίου Γρηγοριάδη Ιστορικαί Αλήθειαι, όπου, κάπως παραλλαγ-

μένα, τα  ίδια γεγονότα εκτίθενται ως εξής: «Εφονεύθη δε ο Ντούφας κατά τινά εμ-

φύλιον μάχην συγκροτηθείσαν τη 22 Οκτωβρίου του 1821 εν τη κωμοπόλει Φιλια-
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τρών μεταξύ 500 Φιλιατρινών υπό τον Παπαναστάσην Γεώργιον, Παναγιώταρον και 

άλλους και 800 ορεινών Αρκαδίων Ντρέδων υπό τους Κωνσταντίνο και Δημήτριον 

Μέλιους (αδελφούς του φονευθέντος Ι. Μέλιου), Π. Ντούφα, Γεώργιον Συράκον και 

τινάς άλλους. Μετά 8 ωρών δε πεισματώδη μάχην οι Ντρέδες αναδειχθέντες νικηταί 

διέπραξαν μεγάλην λεηλασίαν επί της κωμοπόλεως Φιλιατρών και λόγω εκδικήσε-

ως έκοψαν τα κώμας των γυναικών και νεανίδων, επλήγωσαν και εβασάνισαν πολ-

λούς Φιλιατρινούς και τέλος εζώγρησαν και αυτόν τον Παπαναστάσην τον οποίον 

βασανίσαντες θηριωδώς κατόπιν εκρεούργησαν.»95 

Σύμφωνα με την παραπάνω πηγή, οι απαρχές της δολοφονίας των αιχμαλώ-

των πολέμου Οθωμανών μετά τη λύση της πολιορκίας του Νιόκαστρου (Πύλου) α-

ποδίδονται επίσης για λόγους αντεκδίκησης στους Ντρέδες: «Ενώ δε οι Τούρκοι πε-

ριέμενον εναγωνίως, προσελθόντες οι Τριφύλιοι οπλαρχηγοί Ι. Μέλιος και Γεώργιος 

Συράκος μετά 50 ορεινών Αρκαδίων Ντρέδων, και έχοντες προηγουμένας αφορμάς 

από την εποχήν της Τουρκοκρατίας, δια τον φόρον (χαράτσι) και ιδίως ο Μέλιος ελ-

θών εις λόγους δριμείς προς τον Μεχμέτ Κασδρά Αγάν σύρας εκ του σελαχίου αυ-

τού πιστόλιον, επυροβόλησεν και εφόνευσεν τον Τούρκον εκείνον. Τότε και οι υπό 

τον Μέλιον και Συράκον Ντρέδες τουφεκίζουσι τους Τούρκους. Προσδράμοντες δε 

και άλλοι Αρκάδιοι, Λάκωνες, Μεσσήνιοι και λοιποί Έλληνες, εκύκλωσαν τους δυ-

στυχείς εκείνους Τούρκους…».96 

 Η πληθυσμιακή και πολεμική δύναμη των ορεινών με τα ακατέργαστα ήθη 

προσελκύει το ενδιαφέρον όσων φιλοδοξούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στην κεντρική πολιτική σκηνή του νεογέννητου ελληνικού κράτους. Ο Μακρυγιάν-

νης δε φείδεται υποτιμητικών χαρακτηρισμών για τον πρωτοσύγκελο Φραντζή 

(«κερατοκαλόγερος», «τζιράκι των Κολοκοτρωναίων») και τον πρόκριτο Αθανάσιο 

Γρηγοριάδη («κλεφτοαλευράς») αλλά στον Παπατσώρη από το Σουλιμά βλέπει μό-

νο τον «γενναίον και τίμιον πατριώτη».97 Διαχωρίζει επίσης τους πολιτικούς ηγέτες 

της Αρκαδιάς («οι κεφαλές τους [ενν. των Αρκαδινών] άναντροι και κακής ψυχής, οι 

πρώτοι τους») από τους Αρκαδινούς («τέτοιοι αγαθοί πατριώτες είναι αυτείνοι οι 
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μικροί, φιλόπατροι»).98 Την αρμονική σχέση του με τους Σουλιμοχωρίτες φροντίζει 

να υπογραμμίσει εξαρχής και ο Αμβρόσιος Φραντζής: οι «θηριώδεις Οθωμανοί» τον 

επιβουλεύονταν, δείλιαζαν όμως μπροστά στο φόβο των Ντρέδων.99 

Η δίνη του εμφυλίου συμπαρασύρει και διχάζει τις κοινότητες των Ντρέδων. 

Το 1825 ο στρατηγός Δημήτριος Παπατσώρης μαζί με διάφορους επιφανείς κατοί-

κους κυρίως της Κυπαρισσίας και των Φιλιατρών καταγγέλλει στην Κεντρική Διοίκη-

ση τους Αμβρόσιο Φραντζή, Μήτρο Αναστασόπουλο, Αναστάσιο Κατσαρό, Αθανά-

σιο Γρηγοριάδη (κατοίκους Κυπαρισσίας) και πολλούς άλλους ακόμη, ανάμεσά τους 

και πολλούς συντοπίτες του (όπως τους αδερφούς Γκρίτζαλη από το Ψάρι και τον 

Αντώνιο Μαυροειδή από το Σουλιμά). Ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης αναφέρεται μεταξύ 

των «κορυφαίων» που η Διοίκηση οφείλει «να εμποδίση επί πολύ (με φυλάκιση, 

άραγε, ή με κάποιο άλλο δραστικότερο μέτρο;) […] τους δε λοιπούς εις Ναύπλιον να 

φέρη προς σωφρονισμόν, και παύση της αθυροστομίας των, οίτινες και ήδη βλα-

στημούντες δεν παύουσι, αλλά νεοφανείς φθοροποιούς ελπίδας εις τον λαόν δια-

σπείρουσι.»100 

Στην τελευταία αυτή αποστροφή της επιστολής υπονοείται ίσως η ύπαρξη 

ενός λαϊκού ρεύματος με κοινωνικά χαρακτηριστικά που εκπροσωπείται, με συνέ-

πεια ή ευκαιριακά, από τον Γκρίτζαλη και από τους υπόλοιπους.101 Ο Γιαννάκης 

Γκρίτζαλης μαζί με το πεθερό του Μητροπέτροβα από τη Γαράντζα (Άνω Μέλπεια) 

θα σηκώσει τη σημαία της εξέγερσης κατά του οθωνικού καθεστώτος, θα οδηγήσει 

τους Ντρέδες στην πόλη της Κυπαρισσίας το 1834 και θα απαγάγει το νομάρχη Δη-

μήτρη Χρηστίδη μαζί με άλλα μέλη της διοίκησης. Ο Γκρίτζαλης, τελικά, θα συλληφ-

θεί και θα εκτελεστεί προς παραδειγματισμό έξω από το κάστρο της πόλης.102 Ο νο-

μιμόφρων στο οθωνικό καθεστώς Φραντζής χαρακτηρίζει τους εξεγερθέντες «αν-

θρώπους χωρικούς», «μωρούς» και «ανόητους», που παρασύρονται εύκολα από 
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τους άλλους.103 Η λεηλασία της Κυπαρισσίας από τους Ντρέδες για ακόμη μία φο-

ρά, το Σεπτέμβριο του 1863, θα μας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούμε εκτενέ-

στερα με το «ευάγωγο» του χαρακτήρα των ορεσίβιων και το ζήτημα της πολιτικής 

ηγεσίας τους.104 

 

 

β. Η συγκρότηση ενός επαρχιακού δήμου: ο δήμος Κυπαρισσίας  

 

β1. Οικιστική διάρθρωση. Τα χωριά 

  

Ο δήμος Κυπαρισσίας δημιουργήθηκε επισήμως το 1835, καταλαμβάνοντας 

μία έκταση εκατό περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Γεωφυσικοί και ιστορικο-

οικονομικοί λόγοι καθόρισαν τα όρια του. Το ποτάμι Κυπαρισσίας και ο χείμαρρος 

Διπόταμα οριοθετούν την επικράτειά του σε βορρά και νότο. Δυτικά και Ανατολικά 

συμπιέζεται ανάμεσα στην ακτή και στον ορεινό όγκο των Κοντοβουνίων. Από τους 

δέκα συνοικισμούς (εκτός της πόλης) που υπάγονται σε αυτόν, οι οκτώ αναφέρο-

νται ήδη στις ενετικές απογραφές του 1689 και του 1700 και βρίσκονται σε μία α-

κτίνα μέχρι δέκα χιλιομέτρων από την πόλη.105 Τρεις από αυτούς (Βρύσες, Μουρια-

τάδα, Μπλεμενιάνοι), στα ΒΑ της Κυπαρισσίας, σε υψόμετρο 270 με 350 μ., ανήκαν 

προεπαναστατικά στο κόλι των Κοντοβουνίων. Κοντά στη Μουρ(γ)ιατάδα θα δημι-

ουργηθεί μάλλον γύρω στο 1800 ο οικισμός Καρβούνι, ο οποίος μνημονεύεται στα 

απογραφικά στοιχεία που παρέχει ο Pouqueville (1815) και αργότερα η γαλλική α-

ποστολή (1830). Άλλα τέσσερα χωριά (Στασιό, Αγιάννης, Ποδογορά/Περδικονέρι, 

Μαλενίτης/Ξηρόκαμπος) βρίσκονται στις (ή κοντά στις) υπώρειες του όρους Αιγά-

λεω, νότια της πόλης. Τα δύο τελευταία επί τουρκοκρατίας βρίσκονταν σε υψομε-

τρικά ανώτερες θέσεις από αυτές που βρίσκονται σήμερα. Γρήγορα, όμως, μετά την 
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Αρκάδιοι είναι ευαγωγότεροι παρά τους άλλους, και ως εκ τούτου πολλάκις και εις διαφόρους περι-
στάσεις ηπατήθησαν, ως συνέβη και επί της εποχής των 1834…». 
104

 Βλ. ΚΕΦ. Ζ΄. 
105

 Τα χωριά του δήμου είναι τα εξής: Αρμενιοί, Αγιάννης, Βρύσες, Μαλενίτης [Ξηρόκαμπος], 
(Μ)Πλεμενιανού (και Πλεμενιάνοι), Μουρ(γ)ιατάδα, Ποδογορά [Περδικονέρι], Στασιό (τα παλαιότε-
ρα), Φαρακλάδα, Καρβούνι (τα νεότερα), Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα…, ό.π. σ. 357 και Β. Παναγιω-
τόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί…, ό.π. 
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Επανάσταση, επιλέχθηκε η μετακίνησή τους σε χαμηλότερα σημεία.106 Στην πεδινή 

περιφέρεια, νότια της πόλης της Κυπαρισσίας, σε σχετική εγγύτητα με την ακτή, α-

ξιόλογο παλαιό οικισμό αποτελούν οι Αρμεν(ι)οί με 74 κατοίκους το 1700. 

Οι Βρύσες, από τους μεγαλύτερους οικισμούς των Κοντοβουνίων που προ-

σαρτήθηκαν στο δήμο, καταγράφεται ως ακμαίος οικισμός το 1700 (με 473 κατοί-

κους). Η παρακμή του ίσως είχε ξεκινήσει πριν από τη μεγάλη καταστροφή του χω-

ριού από τη δεύτερη επιδρομή των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ 

το φθινόπωρο του 1825. Το γεγονός αποτυπώνεται στον τοπικό θρύλο, ο οποίος θέ-

λει τις ψυχές των αδικοσκοτωμένων χωρικών να έχουν στοιχειώσει τη χαράδρα της 

Λάμιας που περνά μέσα από το χωριό.107 Η στενή σχέση των Βρυσών με την πόλη 

της Κυπαρισσίας οφείλεται στο Κεφαλόβρυσο (τη σημαντικότερη πηγή του χωριού), 

του οποίου τα νερά ήταν ζωτικής σημασίας για την άρδευση της αγροτικής περιφέ-

ρειας της πόλης108 και της υδροδότησης του συμπλέγματος των νερόμυλων στη θέ-

ση «Μύλοι». Τον καταμερισμό των υδάτων μεταξύ των κατοίκων των δυο μερών 

όριζαν ήδη από τα οθωμανικά χρόνια τα «ρουσούμια», όπως έχουν διασωθεί στη 

μνήμη των ντόπιων οι (γραπτοί;) κανονισμοί για τη δουλεία του ύδατος.109 Τη συνέ-

χεια της παλαιάς διαχείρισης των νερών στα νεοελληνικά χρόνια μαρτυρεί ένα 

συμφωνητικό του 1870 μεταξύ του μεγαλογαιοκτήμονα και δημάρχου της Κυπαρισ-

σίας Γρηγορίου Μανούσου και τριάντα κατοίκων των Βρυσών. Σε αυτό ορίζεται ότι 

ο Μανούσος είχε το δικαίωμα να λαμβάνει από την κοινότητα των Βρυσών τρία νε-

                                                           
106

 Στην Απογραφή του 1879, στην οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά ο πληθυσμός κάθε χωριού 
χωριστά, καταγράφονται ο Άνω Μαλενίτης με 47 κατοίκους και ο Κάτω Μαλενίτης με 85. Στην επό-
μενη απογραφή (1889) υπάρχει μόνο ένα χωριό με το όνομα Μαλενίτης (προφανώς το «κάτω») με 
πληθυσμό 146 κατοίκους, Χουλιαράκης (1974), ό.π. σ. 100, 146. 
107

 Αλέκος Σουλιμιώτης, Βρύσες, (έκδοση του ίδιου του συγγραφέα), Αθήνα 2004, σ. 109. 
108

 Σήμερα η πόλη της Κυπαρισσίας υδρεύεται από την πηγή αυτή. 
109

 Η εθιμική κατανομή του νερού μπορούσε να αποκτήσει τη μορφή επίσημου κανονισμού συντασ-
σόμενου από τον καδή, Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Ν. Ε. Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς. Οικονομία της 
υπαίθρου, οικονομία των πόλεων, η σταθερή των τεχνικών», στο Σπ. Ασδραχάς (επιμ.), Ελληνική Οι-
κονομική Ιστορία…, ό.π., σ. 215. Κάτι ανάλογο ίσως ίσχυε για τα νερά του Κεφαλόβρυσου. Στο αφή-
γημα του Αλέκου Σουλιμιώτη, πάντως, η ιστορική αλήθεια, στηριγμένη σχεδόν εξολοκλήρου στην 
προφορική παράδοση, συγχέεται με το μύθο και το παραμύθι σε βαθμό παραμορφωτικό. Για τη λέξη 
«ρουσούμια» αναφέρει τα εξής συγκεχυμένα: «ειδικά αυλάκια, δωρεές, τρόπου τινά, τούρκικες (πα-
ραυλάκια, τα δειλινά κλπ.)». Παραθέτει, επίσης, ένα ετήσιο πρόγραμμα διανομής των νερών μεταξύ 
των Βρυσών και της Κυπαρισσίας, το οποίο, όπως διατείνεται, ίσχυε από τα οθωμανικά χρόνια μέχρι 
σήμερα, Βρύσες…, ό.π. σ. 296-298. 
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ρά ετησίως, για να ποτίζει τα κτήματά του στην Κυπαρισσία, «…καθ’ ας ημέρας και 

νύκτας η κοινότης αυτή έχει την χρήσιν του ύδατος Κεφαλόβρυσου».110  

Πολλά από τα παλαιά χωριά του δήμου σχηματίστηκαν από Αρκάδες που 

κατέβηκαν στην Τριφυλία κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Το βέβαιο είναι ότι η 

παλαιά αυτή εγκατάσταση είχε σχεδόν απαλειφθεί από τη μνήμη των γεροντότερων 

στα τέλη του 19ου αιώνα. Τη θέση της είχε πάρει μία συγκεχυμένη χρονολογικά και 

ιστορικά εκδοχή για τις απαρχές της ίδρυσης των χωριών. Οι απαντήσεις των ηλικι-

ωμένων της Μουρ(γ)ιατάδας (ή Μουριατάδες) στις ερωτήσεις του σχολάρχη και λό-

γιου Αθανασίου Πετρίδη, που ενδιαφερόταν για τον εντοπισμό της αρχαίας πόλεως 

«Μοραίας», φανερώνουν τη σύγχυση: «...Εμείς δε ύστερα από τον χαλασμό που 

έπαθαν οι Βρύσες [ενν. από τους Αλβανούς μετά τα Ορλωφικά] ήρθαμε από την 

Αλωνίσταινα και άλλοι από Καρύταινα, και εκατοικήσαμε εδώ, θειάσαμε το χωριό 

ετούτο κοντά σ’ το ‘λληνικό [Ελληνικό: ονομασία χωριού], και οι Βρυσαίοι κάθονται 

εις το εδικό τους παλαιό χωριό.».111 Στην πραγματικότητα, η Μουρ(γ)ιατάδα εμφα-

νίζεται στις ενετικές απογραφές ήδη το 1689 και οι γέροντες μεταφέρουν εδώ τις 

αχνές παραδόσεις μιας μακρινής αρκαδικής εγκατάστασης, της οποίας οι πραγματι-

κές ιστορικές ρίζες έχουν πλέον λησμονηθεί. 

Η ετήσια κάθοδος των νομάδων ποιμένων της Αρκαδίας προς στις ακτές της 

Πελοποννήσου εξελίχθηκε σταδιακά σε ισχυρό παράγοντα δημογραφικής μεταβο-

λής. Στη μακραίωνη μετακίνησή τους ανάμεσα στα αρκαδικά όρη και τον κάμπο της 

Τριφυλίας απέδιδε η λαϊκή δοξασία το όνομα της περιοχής «Αρκαδιά».112 Μαζικές, 

ωστόσο, εγκαταστάσεις Αρκάδων στην Τριφυλία δε παρατηρούνται κατά το 18ο 

αιώνα.113 Ή, αν συμβαίνουν, όπως διατείνονται οι γέροντες της Μουρ(γ)ιατάδας, 

τότε δεν καταλήγουν στη δημιουργία νέων οικισμών αλλά στη δημογραφική ενί-

σχυση των παλαιών ημιορεινών, που ενδεχομένως αποψιλώθηκαν πληθυσμιακά 
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 507 [1870] Φραντζής. 
111

 Αθ. Πετρίδης, «Ανακάλυψις της αρχαίας πόλεως ‘Μοραίας’» (1882), δημοσιεύεται στη Τριφυλια-
κή Εστία, τχ. 22, Ιουλ.- Αύγ. 1978, σ. 309-18 και συγκεκριμένα σ. 311. 
112

 Αθ. Πετρίδης, «Περί της αρχαίας πόλεως Κυπαρισσίας εν Πελοποννήσω, της θέσεως αυτής, των 
μνημείων και των εν αυτή αποκαλυφθεισών το πρώτον επιγραφών», περ. Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου Κων]πόλεως, 19 (1884\85). Αναφέρεται από τον Βαγιακάκο, Ονοματολογικά…, ό.π., σ. 287-
288. 
113

 Για τη μετακίνηση των Αρκάδων προς την Πελοπόννησο, τη Μικρά Ασία και αλλού κατά τον 18ο 
αι., βλ. Στάθη Ν. Τσοτσορού, Στ. Τσοτσορός, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Μηχανισμοί στον Ορεινό 
Χώρο, Γορτυνία (1715-1825), εκδ. Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα 1986, σ. 188-197. 
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από τους Τουρκαλβανούς μετά τα Ορλωφικά. Στις αρχές του 19ου αιώνα, πάντως, η 

καταγραφή αρκετών νέων λιλιπούτειων οικισμών στην παράλια ζώνη, δεν ισοδυνα-

μεί με ουσιαστική δημογραφική μεταβολή.114 Η παρουσία τους δεν είναι πάντα 

σταθερή, καθώς πολλά αποτελούν χειμαδιά που κυριολεκτικά «εξαφανίζονται» κα-

τά τους θερινούς μήνες.115  

Κοντολογίς, η συγκρότηση των χωριών στο διάστημα που προηγείται και έ-

πεται της Επανάστασης, ακολουθεί τρία βασικά μοντέλα: την ίδρυση από Αρκάδες 

κτηνοτρόφους (Φαρακλάδα, Ράχες), τη φυσική μετεξέλιξη αρχικών χειμαδιών πα-

λαιών τριφυλιακών χωριών (Αλημάκι, Μύρο), την ανεξαρτητοποίηση ενός συνοικι-

σμού από τον κορμό του παλαιού χωριού στο οποίο ανήκε (Σπηλιά). Υπάρχει, επί-

σης, η περίπτωση της μετακίνησης ολόκληρων χωριών σε πιο κατάλληλες τοποθεσί-

ες (Μαλενίτης, Ποδογορά). Τέλος, κάποιοι οικισμοί (Μύλοι, Ροντάκι), που ανήκαν 

αρχικά στην αγροτική περιφέρεια της πόλης και παρουσιάζονται στις απογραφές 

μετά το 1879 ως ξεχωριστά χωριά (οι Μύλοι μόνο το έτος 1889), θα ήταν σωστότερο 

να εκληφθούν ως «προάστια» ή «αγροτικά παραρτήματα» της πόλης, παρά ως ξε-

χωριστές κοινότητες. Εξάλλου, το μεγαλύτερο τμήμα της αγροτικής γης που διαθέ-

τουν, ανήκει σε κατοίκους της Κυπαρισσίας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χωριό Φαρακλάδα, στη νότια παρά-

κτια πλευρά του δήμου, δίπλα στο χείμαρρο Διπόταμα, ο οποίος χωρίζει τους δή-

μους Κυπαρισσίας και Εράνης. Ξεκίνησε μάλλον ως προσωρινή εγκατάσταση ποιμέ-

νων από τη Γορτυνία, κυρίως από τη Νεμνίτζα και το Χρυσοβίτζι,116 αλλά η μετα-
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 Στα απογραφικά στοιχεία που παραθέτει ο Pouqueville (Voyages…, ό.π. σ. 19-20), και επιβεβαιώ-
νει η Απογραφή της Γαλλικής Αποστολής, καταγράφονται για πρώτη φορά οι οικισμοί: Φαρακλάδα 
(Fharactata) στην παράκτια περιοχή του δήμου Κυπαρισσίας, Καλονερό (Colonero), Τρουκάκι 
(Tourcaki), Ανδριόπουλου (Androplon) στην παράκτια περιοχή του δήμου Αυλώνας, και λίγο πιο με-
σόγεια στην επικράτεια του ίδιου δήμου: Μάρμαρο (Marmaros), Κάκκαβα (Kacava).   
115

 Οι οικισμοί Μύρου (Cheiriou) και Αλημάκι (Alimaki) στην επικράτεια του δήμου Κυπαρισσίας, α-
ποτελούν εγκαταστάσεις ποιμένων από τα Κοντοβούνια και ιδρύονται σε σημεία που απέχουν αρκε-
τά από την ακτή. Αν και στα μετεπαναστατικά χρόνια θα εξελιχθούν σε ξεχωριστά χωριά, είναι πιθα-
νό στις αρχές του 19

ου
 αιώνα να χρησίμευαν μόνο ως χειμαδιά, μια και δεν αναφέρονται στην Απο-

γραφή του 1830. Ο Bory de Saint Vincent, Relation…, ό.π. σ. 422, όμως, αναφέρει και τους δύο οικι-
σμούς στο χρονικό της περιήγησής του στην Πελοπόννησο, το πρώτο ως συνοικισμό (hameau) και το 
δεύτερο ως χωριό (village). 
116

 Όπως τεκμαίρεται από τα συμβόλαια του δήμου Κυπαρισσίας, από το Χρυσοβίτσι κατάγεται η 
οικογένεια Ανδρώνη, ενώ από τη Νεμνίτζα οι οικογένειες Ασημάκη, Βαμπακούλη, Γερμανός, Καλα-
μαρά, Κατρούγκαλου, Μπακούρου και Τσίγκανου, που αποτελούν και τους παλιότερους οικιστές του 
χωριού. Από κάποιο από τα δύο παραπάνω χωριά αντλούν πιθανότατα την καταγωγή τους οι οικο-
γένειες Λυριντζή και Κατσικολιά, ενώ λίγο μεταγενέστερη (ίσως μετά τα μέσα του 19

ου
 αιώνα) πρέπει 

να είναι η εγκατάσταση στο χωριό των Αλωνιστιώτικων οικογενειών Ζέρβα και Κωτσόβολου. 
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τροπή του σε μονιμότερο οικισμό σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες ενός Οθωμανού 

αγά, του Αχμέτ Κουσιουρή.117 Με αυτό το όνομα (σημειώνεται ως Pharactata) μνη-

μονεύεται για πρώτη φορά από τον Pouqueville (1827), με πληθυσμό οκτώ οικογέ-

νειες. Έξι μόλις καταγράφονται το 1830 (Γαλλική Απογραφή), ενώ το 1835 αναγνω-

ρίζεται ως ένα από τα χωριά του νεοϊδρυθέντος δήμου με 22 κατοίκους.118 Τον οικι-

σμό είχε ήδη σημειώσει ο Gell το 1805 με την αξιοπρόσεκτη ονομασία Balaclava: 

«On the right we saw the village of Balaclava, a name reminding us of the Tartars of 

the Crimea, which we could account for in this place in no other way by supposing it 

a colony of Armenians, who might at some period have settled at the next village of 

Armeniou.»119 Η Κριμαϊκή Balaclava παρασύρει ίσως τον Gell να συμπεράνει την α-

σιατική προέλευση του ονόματος του χωριού. Η υπόθεση ότι αυτή σχετίζεται με την 

ονομασία του γειτονικού χωριού Αρμενιοί, δεν ευσταθεί. Ο χρόνος ίδρυσης των δύο 

οικισμών (πριν από το 1700 για τους Αρμενιούς και μάλλον γύρω στο 1800 για τη 

Φαρακλάδα) δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους συσχετισμούς. Η περίπτωση, 

ωστόσο, της τουρκικής καταγωγής του τοπωνυμίου δεν είναι εντελώς απίθανη, κα-

θώς ο οδηγός του, Μουσταφά, είναι Οθωμανός από τα Φιλιατρά, γνωρίζει πολύ κα-

λά την περιοχή και ίσως χρησιμοποιεί την οθωμανική εκδοχή της ονομασίας του 

οικισμού.  

Ο Bory de Saint Vincent ταυτίζει το τοπωνύμιο Belalclava με το ρέμα Διπότα-

μα και δεν αναφέρει οικισμό με αυτό το όνομα. Παρότι έχει διαβάσει τον Gell και 

πολλές φορές ανατρέχει σε αυτόν, δε χρησιμοποιεί την ελληνική ονομασία Διπότα-

μα, όπως ο τελευταίος (Duopotama).120 Νωρίτερα ο Pouqueville είχε αναφέρει ότι 

το ρέμα έχει λάβει από τον οικισμό την ονομασία Balaclava.121 Θα είχε ίσως ενδια-

φέρον αν μπορούσε να αποδειχτεί η ονομασία Φαρακλάδα ως εξελληνισμένη εκδο-

χή της πιθανώς τουρκικής προέλευσης λέξης Balaclava, καθώς θα επαλήθευε ίσως, 

από μία άλλη οπτική, τη σύσταση του οικισμού στο πλαίσιο της δημιουργίας του 
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 Στην επίσημη ιστοσελίδα του πρώην δήμου Κυπαρισσίας, η οποία έχει καταργηθεί, αναφερόταν 
ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια διασωζόταν φιρμάνι, το οποίο περιέγραφε με λεπτομέρειες το ιστορι-
κό και τα προνόμια του χωριού, στο www.kyparissia.gr (χρόνος επίσκεψης: 25 Μαΐου 2008). Για τις 
«επιχειρηματικές» δραστηριότητες των Οθωμανών στον παράκτιο πεδινό χώρο της Κυπαρισσίας 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες πριν από την Επανάσταση, βλ. παρακάτω Κεφ. Γ΄. 
118

 Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα…, ό.π. σ. 37. 
119

 Gell, Narrative of a journey…, ό.π. σ. 77. 
120

 Bory de Saint Vincent, Relation…, ό.π. σ. 366. 
121

 Pouqueville, Voyages…, τ.6 (1827), ό.π. σ. 22. 

http://www.kyparissia.gr/
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τσιφλικιού του Αχμέτ Κουσιουρή. Παρότι η επικρατούσα άποψη θέλει ως έτυμο της 

Φαρακλάδας τη λέξη φαράγγι, είναι αξιοπρόσεκτη η μορφολογική ομοιότητα της 

λέξης Bala-clava με την τούρκικη λέξη cavlak (= φαλακρός ή φαρακλός) και η σημα-

σιολογική συνάφεια της τελευταίας με τη λέξη Φαρακλά-δα.122 Εξελληνισμένη εκ-

δοχή ή όχι, η ονομασία Φαρακλάδα είναι αυτή που επικράτησε. Η λέξη Balaclava 

δεν μαρτυρείται ως τοπωνύμιο ανάμεσα στα πολλά οθωμανικά, που διασώζονται 

στην περιοχή στα χρόνια που ακολουθούν την Απελευθέρωση. 

Άλλο ένα αμιγές αρκαδικό χωριό, για την παρουσία του οποίου δε υπάρχει 

καμία μαρτυρία πριν από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, είναι οι Ράχες, στα 

υψώματα βορειοανατολικά της Κυπαρισσίας. Οι κάτοικοί του προέρχονται στο σύ-

νολό τους από την Αλωνίσταινα της Γορτυνίας και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 

σχετικά όψιμα, μάλλον μέσα στη δεκαετία του 1850.123     

   Η πολιτογράφηση των Αρκάδων εποίκων ως δημοτών του δήμου Κυπαρισ-

σίας είναι αναιμική μέχρι το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Στον εκλογικό κατά-

λογο του 1871 εμφανίζονται μόλις 6 εκλογείς από τη Φαρακλάδα, οι οποίοι προέρ-

χονται από τρεις οικογένειες,124 και κανείς από το χωριό Ράχες. Στον αντίστοιχο του 

1873, όμως, οι εκλογείς της Φαρακλάδας αναβιβάζονται σε 30 και των Ραχών σε 24. 

Η επιψήφιση των νόμων περί διάθεσης της εθνικής γης και των εθνικοϊδιόκτητων 

φυτειών επίσπευσε την εγκατάσταση των Αρκάδων. Πάνω από τα μισά παραχωρη-

τήρια που αφορούν γαίες και φυτείες στην περιφέρεια του χωριού Φαρακλάδα εκ-

δίδονται στο όνομά τους, αποδεικνύοντας την πρώιμη κατοχή γης. Στη Φαρακλάδα, 

άλλωστε, θα επιβληθεί η υψηλότερη στρεμματική τιμή για την εθνική ξερική γη (50 

δρχ.), απόδειξη όχι μόνο της εξαιρετικής ποιότητάς της για σταφιδοκαλλιέργεια αλ-

λά και της σπανιότητάς της, αφού ήδη στη δεκαετία του 1870 είχαν καλυφθεί με 

φυτείες τουλάχιστον τα ¾ της δηλωμένης εθνικής γης στην περιφέρεια του χω-

ριού.125 Η διάθεση της εθνικής γης θα σημάνει την οριστικότερη εγκατάσταση των 

Αρκάδων στο χωριό, το οποίο το 1879 αριθμεί πλέον 295 κατοίκους. 

                                                           
122

 Μενέλαος Δημητριάδης, Λεξικόν Ελληνο-Τουρκικόν, Τουρκο-Ελληνικόν, εκδ. Κακουλίδη 1984
2  

(1
η
 

έκδοση: 1962). 
123

 Η παρουσία τους μαρτυρείται στα συμβόλαια γύρω στο 1860. 
124

 Πρόκειται για τις οικογένειες Κατρούγκαλου, Λυριτζή και Κατζικολιά. 
125

 Αναλυτικότερα για την εφαρμογή των νόμων ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄, βλ. παρακάτω Κεφ. Γ΄.  
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Παρόμοια, οι Ράχες συστήνονται επισήμως σε οικισμό μετά το 1871 και το 

1879 κάνουν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στις απογραφές με 278 κατοίκους. 

Οι κάτοικοί τους ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη σιτοκαλλιέργεια και συμπλη-

ρωματικά με τη σταφιδοκαλλιέργεια, της οποίας η σημασία με το πέρασμα του χρό-

νου αυξάνεται. Τα χωράφια τους εκτείνονται εκατέρωθεν του ποταμού Κυπαρισσί-

ας, δηλαδή καταλαμβάνουν και γαίες του όμορου δήμου της Αυλώνας. Σε αντίθεση 

με τους συμπατριώτες τους Αρκάδες της Φαρακλάδας που δηλώνουν ελάχιστη α-

σκεπή γη, οι κάτοικοι των Ραχών δηλώνουν σχεδόν αποκλειστικά αγρούς.126  

Οι Αλωνιστιώτες κάτοικοι των Ραχών διατηρούν τους δεσμούς τους με την 

ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Αρκαδία, μια και δεν εγκαταλείπουν την κτηνοτροφί-

α.127 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870, τα συμβόλαια καταγράφουν την ετή-

σια μαζική μετακίνησή τους στην αρχική κοιτίδα τους. Από τον Ιούλιο έως και το Σε-

πτέμβριο, μετακομίζουν με το ποίμνιό τους ομαδικά στην Αλωνίσταινα, αφήνοντας 

τις οικίες, τα σπαρτά και τις φυτείες τους σε έμμισθους αγροφύλακες, τους οποίους, 

μέχρι να ενταχθούν επισήμως στο δήμο, πλήρωναν οι ίδιοι σε είδος (σιτάρι).128 Τις 

απαρχές μίας μονιμότερης κοινοτικής οργάνωσης θα σφραγίσει η κατασκευή εκ-

κλησίας το 1871, η οποία θα φέρει το όνομα της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας 

της αρχικής κοιτίδας τους, Αλωνίσταινας.129 Από το 1874 και εξής οι κάτοικοι των 

Ραχών αρχίζουν να δηλώνουν τους γάμους τους στη Μητρόπολη Τριφυλίας και Ο-

λυμπίας. 

                                                           
126

 Στην περιφέρεια της Φαρακλάδας εκδόθηκαν 183 παραχωρητήρια που αφορούσαν φυτείες και 
41 ασκεπή γη 

.
 αντίστροφα, στην περιφέρεια των Ραχών εκδόθηκαν μόλις 4 παραχωρητήρια για φυ-

τείες και 105 περίπου για ασκεπείς γαίες.  
127

 Το παράδειγμα της Φαρακλάδας και κυρίως των Ραχών είναι ενδεικτικό μιας σειράς ανάλογων 
παραδειγμάτων μακροχρόνιων ταλαντεύσεων των Αρκάδων ανάμεσα στην ορεινή πατρίδα τους και 
την προοπτική της μόνιμης εγκατάστασης στον κάμπο. Σε αυτά ανήκει και η περίπτωση των κτηνο-
τρόφων της αρκαδικής Λάστας, οι οποίοι, «δια το άγονον και ανεπαρκές» του εδάφους, δημιουρ-
γούν το χωριό Χάβαρι στην πεδινή Ηλεία. Τελικά θα εγκαταλείψουν το ορεινό χωριό τους μόνο μετά 
από 50 έτη συνεχούς μετακίνησης. Τα στοιχεία αυτά αντλεί από το βιβλίο του δασκάλου Αδάμ Κα-
ράμπελα (1963) ο Δημ. Ψυχογιός και αναφέρονται στο άρθρο του «Συμβολή στη μελέτη των δημο-
γραφικών φαινομένων του 19ου αιώνα», το οποίο περιλαμβάνεται στη δεύτερη έκδοση του έργου 
του ιδίου, Προίκες, φόροι, σταφίδα και ψωμί, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1995, σ. 150, 153, 158 (η πρώτη δημοσί-
ευση του άρθρου έγινε στο τχ. 63 της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών το 1986). 
128

 Κατά τις περιόδους 1861-1865 και 1870-1874, που εξετάσαμε στο συμβολαιογραφικό αρχείο του 
Νικ. Ζ. Φραντζή, βρήκαμε πέντε ομαδικά συμβόλαια που μαρτυρούν τέτοιου είδους μετακινήσεις. 
πρόκειται για τα υπ’ αρ.297 [1862], 385 [1864], 297 [1870], 601, 607 [1871]. Μια γενική περιγραφή 
της καθόδου των ορεινών στον κάμπο παρέχει ο γεωγράφος, Alfred Philippson, σε έργο του το 1891. 
Σχετικό χωρίο του παρατίθεται από τον Κων. Τσουκαλά στο Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος. Η συ-
γκρότηση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1989

2
, σ. 270-271. 

129
 Συμφωνητικό κατασκευής, 1046 [1871] Φραντζής.  
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Στις αρχές του 1880, «χρυσή» εποχή για τους Έλληνες σταφιδοκαλλιεργητές 

χάρη στο άνοιγμα της γαλλικής αγοράς, αρκετά πωλητήρια ακίνητης περιουσίας σε 

Αλωνίσταινα, Νεμνίτζα και αλλού φανερώνουν ότι η μόνιμη εγκατάσταση στα πεδι-

νά έχει υπερισχύσει στη συνείδηση πολλών Αρκάδων του δήμου Κυπαρισσίας.130 

Ωστόσο, ο ομφάλιος λώρος με την Αρκαδία δεν έχει κοπεί. Οι δεσμοί των Αρκάδων 

με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ενδυναμωμένοι από τις νομαδικές κτηνοτροφικές 

δραστηριότητές τους, παρέμειναν ισχυροί σε όλο το 19ο αιώνα. Τα σκαμπανεβά-

σματα στην εξέλιξη του πληθυσμού της Αλωνίσταινας (Αρκαδία) και των Αλωνιστιώ-

τικων χωριών της Τριφυλίας, Ραχών και Κατσίμπαλι, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, 

υποδεικνύουν ως ένα βαθμό μία σχέση συγκοινωνούντων δοχείων μεταξύ τους.   

 

ΠΗΓΗ: Χουλιαράκης (1974) 

 

Διαφορετική περίπτωση αποτελεί η ίδρυση του χωριού Σπηλιά. Στα νότια της 

Κυπαρισσίας, στα όρια με το δήμο Εράνης, αποτελεί μαζί με τους Αρμενιούς και τη 

Φαρακλάδα τα τρία κατεξοχήν σταφιδοπαραγωγά χωριά του κάμπου, στα οποία 

παράγεται η καλύτερης ποιότητας σταφίδα. Σχηματίστηκε από κλάδους τριών οικο-

γενειών των Αρμενιών (Μπίτζικα, Χήναρη, Κανελλόπουλου), γι’ αυτό και στα δύο 

χωριά συναντά κανείς κοινά επίθετα. Σε αρκετά συμβόλαια των δεκαετιών 1860 και 

1870 αναφέρεται συχνά ως «Σπηλιά του χωρίου Αρμενιών». Στον εκλογικό κατάλο-

γο του 1871, πάντως, εμφανίζεται ως ανεξάρτητος οικισμός με 33 εκλογείς. Από τη 

δεκαετία του 1860, εποχή εντατικών εκχερσώσεων και εμφυτεύσεων στην περιοχή, 

εγκαθίστανται στο χωριό, αρχικά μεμονωμένα ως εργάτες και εμφυτευτές και αργό-
                                                           
130

 Βλ. ενδεικτικά τα Πωλητήρια: 47 [1881], 582, 637, 639, 999 [1883] Περτουτζής για Αλωνίσταινα 
και 558 [1884] Περτουτζής για Νεμνίτζα. 
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τερα οικογενειακά, αρκετά άτομα από το Καστρί Κυνουρίας (Βαμβακούλιας, Αθα-

νασούλιας ή Θανασούλιας, Κυριακού, Ρεκούμης), οι οποίοι δημιούργησαν δική τους 

συνοικία στα νότια του χωριού, την Τσακονόρουγα.131 Από το 1889 και εξής ο πλη-

θυσμός της Σπηλιάς ξεπερνά σταθερά τον πληθυσμό των γειτονικών Αρμενιών.  

Από το 1879 μέχρι το 1896, ο πληθυσμός των χωριών αυξάνεται με μέσο ε-

τήσιο ρυθμό 2,57. Τα τρία σταφιδικά χωριά με μέση ετήσια αύξηση 3,16 ανταγωνί-

ζονται σχεδόν την πόλη (3,53). Στην επομένη απογραφική περίοδο (1896-1907), ο-

πότε αποτυπώνονται οι δημογραφικές συνέπειες της σταφιδικής και οικονομικής 

κρίσης (1892-3), τα σταφιδικά χωριά (+1,43) φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα χωριά (+0,36) και την πόλη (-0,57). Η έναρξη ενασχόλησης με 

τις κηπευτικές καλλιέργειες σε συνδυασμό με τα προστατευτικά μέτρα που ελήφ-

θησαν για τη σταφιδοπαραγωγή τόνωσε την οικονομία των χωριών εκείνων που 

διέθεταν τα καλύτερα εδάφη, δηλαδή των σταφιδικών, και περιόρισε τις πληθυσμι-

ακές διαρροές λόγω εξωτερικής μετανάστευσης και αστυφιλίας.132 Το 1920 τα στα-

φιδικά χωριά διατηρούν τις δυνάμεις τους (+0,61), αν και δύσκολα, ενώ τα υπόλοι-

πα χωριά κινούνται σε αρνητικό έδαφος (-0,86). Η πόλη της Κυπαρισσίας, κοινότητα 

από το 1912, απλά επιβίωνε (+0,04). 

 

β2. Η πόλη 

 

Η πόλη της Αρκαδιάς (Κυπαρισσία) από τα μεσοβυζαντινά χρόνια και μέχρι την Απε-

λευθέρωση από τους Τούρκους υπήρξε σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής, 

παρά τις μεταβολές επικυριάρχου. Κτισμένη αμφιθεατρικά, στις υπώρειες του ό-

ρους Ψυχρού, σε υψόμετρο από 50 μέχρι 160 μ., υπήρξε διαδοχικά έδρα της φρα-

γκικής βαρονίας στο πριγκιπάτο της Αχαΐας (13ος-15ος αι.), του ομώνυμου ενετικού 

territorio (1685-1715) και του οθωμανικού καζά, πριν και μετά τη σύντομη ενετική 

παρένθεση, αποκτώντας ένα είδος μακραίωνης διοικητικής κληρονομιάς, η οποία 

θα τη συνοδεύσει και στο νεοελληνικό της βίο.  

                                                           
131

 Το τοπωνύμιο αναφέρεται από τον συνταξιούχο δάσκαλο Βασίλειο Σωτηρόπουλο, στην πρώτη, 
επίσης κατηργημένη, ιστοσελίδα του δήμου Κυπαρισσίας, www.kyparissia.gr (χρόνος επίσκεψης: 
Ιούνιος 2003). 
132

 Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου στους Αρμεν(ι)ούς διοργανώνεται η γιορτή της μπά-
μιας. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Κυπαρισσίας οι Αρμενιοί αποτελούν στις μέ-
ρες μας το μεγαλύτερο τροφοδότη μπάμιας στην ελληνική αγορά, ό.π. 

http://www.kyparissia.gr/
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Στις αρχές του 19ου αιώνα η Αρκαδιά (Κυπαρισσία) με τους ψηλούς μιναρέ-

δες, τα δημόσια λουτρά (χαμάμ), τις πέτρινες κρήνες, τα ανηφορικά καλντερίμια και 

τα φθαρμένα σπίτια με τα χαρακτηριστικά ξύλινα δώματα που προεξέχουν από τον 

κύριο κορμό του οικοδομήματος (σαχνισιά) έδινε την εντύπωση μιας κωμόπολης με 

έντονο οθωμανικό άρωμα. Αν και από μακριά οι επιβλητικοί πύργοι του σχεδόν ε-

ρειπωμένου φράγκικου κάστρου του ΙΒ΄ αιώνα δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση 

μιας πολιτείας μεγαλειώδους, από κοντά ο επισκέπτης της δεν είχε καμιά αμφιβο-

λία ότι επρόκειτο για μια κωμόπολη φτωχή και παρηκμασμένη.133 Στα τέλη του 17ου 

αιώνα, οι ταξιδιώτες μιλούσαν για μια μικρή πόλη με εξαιρετικά αραιή οίκηση.134 

Σύμφωνα με τον Εβλιά Τσελεμπί: «Μέσα στην πόλη υπάρχει αγορά με πενήντα κα-

ταστήματα, άγρια πλατάνια και κληματιαριές. Είδα ένα τζαμί, ένα μεντρεσέ, δύο 

σχολεία, ένα χάνι κι ένα χαμάμ που άλλοτε λειτουργεί κι άλλοτε όχι…». Αν διαβά-

ζουμε σωστά τον Τσελεμπί, το φρούριο κατοικούνταν ακόμη. Ογδόντα κεραμοσκέ-

παστα σπίτια μετρά ο οθωμανός ταξιδιώτης στο εσωτερικό του. Πάνω από έναν 

αιώνα αργότερα, ο Dodwell βλέπει στο κάστρο μόνο λίγα σπίτια που χρησίμευαν ως 

στρατώνες της οθωμανικής φρουράς.135 

Στις αρχές του 19ου αιώνα η εμπορική αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης ε-

ξαντλούνταν σε ένα βράχο που χρησίμευε ως προβλήτα, με δύο τρία μαγαζιά παρα-

δίπλα,136 και σε ένα μεγάλο ξύλινο οικοδόμημα (Πανηγυρίστρα) που χρησίμευε ως 

τόπος της μεγάλης εμπορικής πανήγυρης που λάμβανε χώρα στην πόλη στο πρώτο 

ή στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.137 Αποκομμένη από τις θαλάσσιες οδούς 

η οικονομική ανάπτυξή της έμελλε να είναι αναιμική, απόλυτα εξαρτημένη από το 
                                                           
133

 Σημειώνει ο Gell: «…on a rocky summit attached to their most western point, the towers of the 
castle of Arcadia were discovered above trees. The situation is so commanding and picturesque, that 
we could not but imagine we were approaching a magnificent city, none of the houses being visible. 
After a short ascent, however, and passing two ruined chapels situated on projecting points of the 
mountain, the wretched cluster of habitations which form the town, broke at once upon the sight, 
and destroyed the illusion, though the prospect was more beautiful than ever.», Narrative of a jour-
ney…, ό.π. σ. 77-78. 
134

 Εβλιά Τσελεμπί, Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668-1671), εκδ. Εκάτη (μτφ. τουρκικής απόδοσης του 
πρωτοτύπου Δημ. Λούπη), Αθήνα 1999, σ. 54-6. Bernard Randolph, The present state of the Morea…, 
σ. 5. 
135

 Ό.π. και Dodwell, A classical and topographical tour…, ό.π. σ. 350. 
136

 «On the shore below the town, two or three magazines, behind a projection of rock, indicate the 
Skala of Arkadhia, but it seldom happens that ships venture to remain long in the roadsted, and dur-
ing the winter hardly a boat appears.», Leake, Travels…, ό.π. σ. 70. 
137

 Ό.π. σ. 71: «“A little southward of this spot, on the top of the bank overlooking the sea beach, 
there is a building in a wood of olives, erected for the fair, which is held here on the 8

th
 September, 

O.S., together with some sheds for selling cattle.». Επίσης, Pouqueville, Voyages…, ό.π., σ. 18. 
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ζακυνθινό-ευρωπαϊκό εμπόριο. Είναι αξιοσημείωτο πως όσοι την επισκέπτονται 

πριν από το 1821, καταλύουν στην οικία του προξένου της Αγγλίας, εμπόρου και 

«γιατρού» από τη Ζάκυνθο, Αναστάσιου Πασχαλίγκου, του μόνου ίσως με κάποια 

γλωσσομάθεια και κοσμοπολίτικη άνεση στην πόλη.138 Αν πιστέψουμε, μάλιστα, τον 

Gell, ο οποίος περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες την τούρκικου τύπου κακοσυ-

ντηρημένη οικία του Πασχαλίγκου, αυτή «..was considered to be one of the best 

Greek buildings in the town.»139 

Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι του καζά εγκαταστάθηκαν από νωρίς στην 

Αρκαδιά (Κυπαρισσία), το μόνο οικισμό που διέθετε κάποια οχύρωση.140 Πριν από 

την ενετική κατοχή (1687-1714) κατείχαν το 64% των οικιών στην πόλη. Στην κατα-

γραφή των οθωμανικών και χριστιανικών ιδιοκτησιών που γίνεται αμέσως μετά την 

επάνοδο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο (1715) καταγράφονται 217 σπίτια από 

τα οποία τα 138 ανήκαν σε μουσουλμάνους που είχαν εγκαταλείψει τον τόπο.141 Τη 

συγκεκριμένη εποχή της καταγραφής μόλις μία μουσουλμανική οικογένεια βρέθηκε 

εγκατεστημένη στην πόλη της Κυπαρισσίας, ενώ οι χριστιανικές υπολογίζονται σε 

145 με 150.142 Στις παραμονές της Επανάστασης το μουσουλμανικό στοιχείο είχε 

ανακτήσει την προηγούμενη ισχύ του. Ο πρόκριτος Ιω. Τομαράς κάνει λόγο στην 

αναφορά του προς τον Κυβερνήτη Καποδίστρια για 2.700 Οθωμανούς κατοίκους 

στην πόλη, 240 στα Φιλιατρά, 240 στη Ζούρτζα, και από 6 στους Γαργαλιάνους και 

                                                           
138

 Ο Dodwell φιλοξενήθηκε πριν από το 1805, οι Gell και Leake το 1805, ενώ ο Pouqueville το καλο-
καίρι του 1816, λίγο πριν από το τέλος της τριετούς του περιήγησης στην Ελλάδα, Travels in Southern 
Epirus Acarnania, Aetolia, Attica and Peloponnesus, or the Morea in the years 1814-1816, (μτφ. από 
τα γαλλικά),  Λονδίνο 1822, σ. 127. Στην εκτενέστερη και ανανεωμένη έκδοση των ταξιδιών του το 
1827 ο Pouqueville αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην πόλη και στην περιοχή ευρύτε-
ρα, αλλά μία σύγκριση όσων αναφέρει με ό,τι είχε περιγράψει στην παλαιότερη έκδοση, δημιουργεί 
την υποψία ότι οι πρόσθετες πληροφορίες προέρχονται από δεύτερο χέρι και όχι από μία νέα προ-
σωπική γνωριμία του με τον τόπο. 
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 Gell, Narrative of a journey…, ό.π., σ. 78. 
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 Αντίθετα στα χωριά η παρουσία τους είναι σχεδόν μηδενική. «There appears to have been an eth-
nic and religious segregation in the settlement of town and villages.» παρατηρεί η Fariba Zarinebaf 
στο Zarinebaf, Bennet, Davis, A historical and economic geography…, ό.π. σ. 17. 
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 Stefka Parveva, «Agrarian land and harvest in South-West Peloponnese in the early 18
th

 century», 
Ètudes Balkaniques, τχ.1 [2003], σ. 84-113. Η Parveva αξιοποιεί το τεφτέρι με τον κωδικό Τ880, το 
οποίο απόκειται στα Οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης και έχει ήδη ερευνηθεί εξαντλητικά 
για την περιοχή της Πυλίας από την ερευνητική ομάδα των Fariba Zarinebaf, John Bennet και Jack L. 
Davis. Το σχετικό άρθρο έθεσε υπόψη μου ο οθωμανολόγος Γιώργος Λιακόπουλος, τον οποίο και 
ευχαριστώ από τη θέση αυτή. 
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 Ό.π. Οι υπολογισμοί του αριθμού των χριστιανικών οικογενειών έγιναν από την ίδια τη συγγρα-
φέα. 
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στη Λιγούδιστα (σύνολο 3.192 άτομα).143 Τρεις χιλιάδες συνολικά εκτιμά τους μου-

σουλμάνους του καζά ο Νικόλαος Πονηρόπουλος144, ενώ σε 605 οικογένειες (περί-

που 3.000 άτομα) τους υπολογίζει ο Φραντζής.145 Χωριστά εκτιμά ο τελευταίος τη 

στρατιωτική δύναμη των Οθωμανών σε συνολικά 1.250 οπλοφόρους, χωρίς να α-

ναφέρει αν προέρχονται και από τις μόνιμα εγκατεστημένες στο καζά οικογένειες. 

Σε άλλο σημείο της ιστορικής αφήγησής του παρέχει την πληροφορία ότι ο χριστια-

νικός πληθυσμός της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) κατά τις παραμονές του Αγώνα ανερ-

χόταν σε 200 οικογένειες.146 Ο Leake αναφέρει με επιφύλαξη («There are said») ότι 

το 1805 υπήρχαν στην πόλη 600 οικίες, το ένα τρίτο των οποίων κατείχαν οι Χριστι-

ανοί.147 Συνεπώς το μουσουλμανικό στοιχείο υπερείχε τουλάχιστον στο διπλάσιο (ή 

στο τριπλάσιο) σε σχέση με το χριστιανικό. Η φυγή (του ευπορότερου μάλλον) μέ-

ρους του χριστιανικού πληθυσμού στη Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά, πιθανόν είχε 

επιδεινώσει κάπως την αναλογία του πληθυσμού σε βάρος των Ελλήνων.148 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες μαρτυρίες, οι σχέσεις μεταξύ των δύο εθνοτήτων 

μέχρι το 1821 παρουσιάζονται μάλλον αρμονικές. Οθωμανοί και Έλληνες είχαν ζυ-

μωθεί μαζί μετά από δεκαετίες συγκατοίκησης. Ο Φραντζής περιγράφει με έκδηλο 

συναισθηματισμό τις σκηνές αποχωρισμού των Χριστιανών της πόλης και των Μου-

σουλμάνων, κατά την έναρξη της Επανάστασης.149 Θα είναι όμως και οι τελευταίες 

τέτοιους είδους εκδηλώσεις. Ελάχιστοι Οθωμανοί και οθωμανίδες θα παραμείνουν 

στην Αρκαδιά μετά την επανάσταση. Κυρίως γυναίκες που θα βαπτιστούν Χριστια-

νές και θα νυμφευθούν Έλληνες. Από τους άντρες ονομαστότερος όλων υπήρξε ο 

πρακτικός χειρουργός Μέτος Οστά Μπραχόπουλος, ο οποίος πρόσφερε τις υπηρε-
                                                           
143

 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το κατάστιχο του Ρήγα Παλαμήδη στο οποίο σημειώνο-
νται στατιστικές πληροφορίες για τις οθωμανικές περιουσίες στην Πελοπόννησο. Τις πληροφορίες 
αυτές παρείχαν τοπικοί πρόκριτοι μετά από σχετική πρόσκληση του Καποδίστρια. Δημοσιεύτηκαν 
περιληπτικά από τον Τ. Γριτσόπουλο, «Στατιστικαί ειδήσεις περί Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά 8, 
Αθήνα 1971, σ. 411-459. 
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 Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, «Περί του πληθυσμού και της εγγείου κτήσεως εν Πελοποννήσω προ και μετά 
την Επανάστασιν 1821», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 6 (1962), σ. 145-148. 
145

 Φραντζής, Επιτομή…, τ.4, σ. 6. 
146

 Φραντζής, Επιτομή…, τ.1, σ. 361.  
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 Leake, Travels…, ό.π. σ. 69. 
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 Πολλά ονόματα τριφυλιακών οικογενειών εμπεριέχονται στον κατάλογο που δημοσιεύει ο Λεωνί-
δας Ζώης στο Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ.1, Μέρος Α΄, Αθήνα 1963. Η Ζάκυνθος, 
ως ευρωπαϊκή επικράτεια, αποτελεί παραδοσιακό τόπο υποδοχής προσφύγων από τη νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο. Σύμφωνα με έκθεση του Ν. Πονηρόπουλου προς τις ελληνικές αρχές, συνταγμένη στη 
Ζάκυνθο το 1828, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης είχαν καταφύγει εκεί 12.000 άτομα, Πρωτο-
ψάλτης, «Περί του πληθυσμού..», ό.π. 
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 Φραντζής, Επιτομή…,  τ.1, ό.π. σ. 374. 
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σίες του στα ελληνικά στρατόπεδα και τιμήθηκε για την προσφορά του αυτή.150 Ο 

Μπραχόπουλος παρέμεινε μουσουλμάνος μέχρι το τέλος της ζωής του, αν και η γυ-

ναίκα του και τα παιδιά του βαφτίστηκαν Χριστιανοί.151  

Μία άλλη πηγή που καταδεικνύει τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο εθνοτή-

των είναι τα τουρκογενή επώνυμα, τα οποία συχνά προσδιορίζουν αρκετές από τις 

πιο παλαιές και εύπορες οικογένειες της πόλης. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα επίθετα 

Τσ(ζ)οχαδάρης (<çuhadar= ακόλουθος για εξωτερικές υποθέσεις), Ζαδές (<zade =    

ο γόνος, ο γιος, ο ευγενής), Σαράτσης (<saraç= σελλοποιός), Καζάκης (<kazan = λέ-

βητας για την εξαγωγή μεταξιού, μεταξουργός), Σατιτζής (<satiçi = πωλητής), Νεκα-

ντάρης (<necadar = πόσο;) κ.α.152 Από την πλευρά τους οι πρόκριτοι είχαν (ή τουλά-

χιστον επιδίωκαν) αγαστές σχέσεις με τους Οθωμανούς αξιωματούχους. Και οι δυο 

τοπικοί ιστορητές της εθνικής εξέγερσης, ο πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής 

και ο πρόκριτος Αθανάσιος Γρηγοριάδης, πρώην ελάσσονες εταίροι της τοπικής ο-

θωμανικής διοίκησης, λαμβάνουν εκ των υστέρων αποστάσεις από τις ακρότητες 

που διεπράχθησαν σε βάρος των Οθωμανών στο Νιόκαστρο και στο κάστρο της Αρ-

καδιάς (Κυπαρισσίας).153 Για λόγους ανάγκης ή συμβολισμού, η εξάλειψη καθετί 

μουσουλμανικού δρομολογήθηκε άμεσα με το ξέσπασμα της Επανάστασης. Οι μι-

ναρέδες δύο τζαμιών, σύμβολα της τουρκικής τυραννίας, γκρεμίστηκαν, όπως σχε-

δόν παντού στην Πελοπόννησο, για να κατασκευαστούν βόλια με τους μολύβδινους 

συνδέσμους τους.154 
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 Σωτήρης Αθανασιάδης, «Ποιος ο Κυπαρίσσιος Οθωμανός Οστά Μέτος (Μπραχόπουλος), Τριφυλι-
ακή Εστία, τχ.23, Σεπτ.-Οκτ. 1978, σ. 432-4. Η φήμη του Μέτου απλωνόταν σε όλη την Τριφυλία. Ό-
ταν ο ενδεκαετής Ευστάθιος Ανδρ. Κοκκέβης, μετέπειτα βουλευτής Τριφυλίας, έπεσε από το άλογο 
και έσπασε το χέρι του στον τόπο της γενέτειράς του Λιγούδιστα (Χώρα), μεταφέρθηκε για θεραπεία 
στην Κυπαρισσία κοντά στον Μέτο. Η πληροφορία αναφέρεται σε χειρόγραφο έγγραφο με τίτλο «Η 
Διαθήκη μου», Αρχείο Ανδρέα Κοκκέβη, φ.1 «Οικογένεια Κοκκέβη», ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας. 
151

 Αναφέρεται σε μία από τις πολλές συζητήσεις στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση της αποζημίω-
σης του Μέτου από το ελληνικό δημόσιο, βλ. ενδεικτικά συνεδρ. ΚΒ΄/17 Δεκεμβρίου 1852, Πρακτικά 
της Βουλής (1852-1853), Αθήνα 1853, ΞΔ΄/26 Απριλίου 1871, ΞΖ΄/30 Απριλίου 1871 (όπου αναφέρε-
ται ότι ο Μέτος παρέμεινε μουσουλμάνος μέχρι το τέλος της ζωής του, ενώ η σύζυγός του, Ξαλιχέ, 
βαφτίστηκε Αναστασούλα), ΟΔ΄/10 Μαΐου 1871, ΟΕ΄/11 Μαΐου 1871, ΠΔ΄/21 Μαΐου 1871, Πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Βουλής της Γ΄ Συνόδου και της Γ΄ Περιόδου, τ.Β΄, 1871. 
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(α’ εκδοση 1962). 
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 Ο Γρηγοριάδης (ο ίδιος ή όποιος γράφει για λογαριασμό του) κομπάζει ότι η οικογένειά του ναύ-
λωσε «εξ ιδίων» Ζακυνθινό πλοίο για να διαφύγει στη Σμύρνη ο γιος του Μουσταφά αγά Μπάσιο-
γλου, Ιμπραήμ, με την αγαπημένη του Εμινέ, Ιστορικαί Αλήθειαι, ό.π. σ.102-103. Για τη γενικότερη 
στάση των Γρηγοριάδων απέναντι στην οθωμανική ελίτ, βλ. επίσης στο ίδιο σ. 99. 
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Η εκδίωξη των Οθωμανών άφησε πίσω της μία τεράστια – για τα δεδομένα 

της πόλης – ακίνητη περιουσία, συνιστάμενη από τα δύο τρίτα ή τα τρία τέταρτα 

των οικοδομών της. Μία περιουσία όμως ήδη φθαρμένη και κακοσυντηρημένη, η 

οποία απαξιώθηκε ακόμη περισσότερο μέσα στον επαναστατικό σάλο που ακολού-

θησε. Δύο εισβολές των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ, το Μάιο 

και το Σεπτέμβριο του 1825, άφησαν βαθιές πληγές στο σώμα της πόλης. Κατά την 

πρώτη επιδρομή καταστράφηκε μεταξύ άλλων το μητροπολιτικό κατάστημα (Δε-

σποτικό) μαζί με την επισκοπική βιβλιοθήκη, που, σύμφωνα με τον Αμβρόσιο Φρα-

ντζή, διέθετε 674 βιβλία.155 Σε ένα έγγραφο του εκτάκτου επιτρόπου της Άνω Μεσ-

σηνίας, ένα μήνα μετά τη δεύτερη επιδρομή, γίνεται λόγος για την ερείπωση 480 

εθνικών οικοδομών, δηλαδή οικιών, εργαστηρίων (καταστημάτων), ελαιοτριβείων, 

φούρνων κ.α.156 

Η εθνικοποίηση της πρώην μουσουλμανικής περιουσίας καθυστέρησε την 

ανοικοδόμηση της πόλης. Με εξαίρεση λίγα αστικά ακίνητα (κυρίως οικόπεδα και 

κατεστραμμένες οικίες) που αγοράστηκαν πρώιμα, στην εποχή της διακυβέρνησης 

του Καποδίστρια και στα πρώτα χρόνια της Οθωνικής Αντιβασιλείας και Βασιλείας, 

μαζική διάθεση της φθαρτής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου σημειώθηκε μόνο 

μετά το 1866.157 Τα περισσότερα εθνικά οικόπεδα βρίσκονταν στην αγορά της πό-

λης, γεγονός που όξυνε το πρόβλημα ανεύρεσης επαγγελματικής στέγης. Κατά τη 

Μεσοβασιλεία (1862-1863), ένα τμήμα του κόσμου της αγοράς (κυρίως τεχνίτες, 

παντοπώλες και εμπορομεταπράτες) προσπάθησε να επωφεληθεί από το κενό ε-

ξουσίας που είχε επιφέρει η έξωση του Όθωνα, ανεγείροντας εργαστήρια σε εθνικά 

οικόπεδα. Μετά την αποκατάσταση της τάξης οι αρχές περιορίστηκαν στην επιβολή 

ενός χαμηλού ενοικίου στους καταπατητές, μη τολμώντας να αντιταχθούν σε μία 
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 Φραντζής, Επιτομή…, τ.2, σ. 454-5. Τα ερείπια του Δεσποτικού υπήρχαν μέχρι τις αρχές του 20
ου

 
αιώνα, οπότε μία φιλόδοξη ομάδα μορφωμένων νέων της Κυπαρισσίας ηγήθηκε της προσπάθειας 
για την ισοπέδωση του χώρου και τη δημιουργία εκεί ενός γυμναστηρίου, Ανδρέας Κ. Λαμπρόπου-
λος, Απολογία μιας ζωής, Αθήνα, χ. χρ. (αναφέρεται ότι δόθηκε στο τυπογραφείο το 1955), σ. 61-68. 
156

 Γενική Γραμματεία, φακ. 144, Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ. Δημοσιεύεται μαζί με άλλα συναφή 
έγγραφα στο άρθρο του Μίμη Φερέτου «Αμέσως μετά την απελευθέρωσιν: Η Κυπαρισσία αρχίζει να 
ανοικοδομείται με την φροντίδα επιτροπής προκρίτων.», Μεσσηνιακά 1968, σ. 9-10. 
157

 Ως φθαρτά εθνικά κτήματα στο διάστημα 1840-1849 διατέθηκαν 17 τέτοιου αστικά ακίνητα ενώ 
από το 1866 μέχρι και το 1880 άλλα 52. Εξήντα ακόμη αστικά οικόπεδα και ακίνητα παραχωρήθηκαν 
με το νόμο περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών (1835). 
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ήδη παγιωμένη κατάσταση.158 Το επεισόδιο αυτό (και ίσως και άλλα παρόμοια σε 

άλλες ελληνικές πόλεις) επιτάχυνε τις διαδικασίες για την εκποίηση της φθαρτής 

ακίνητης περιουσίας.159 

Η πραγματική όμως κληρονομιά της πόλης ήταν η μακραίωνη θητεία της ως 

περιφερειακής διοικητικής έδρας. Χάρη στην ισχύ της παράδοσης και των προκρί-

των της, όπως για παράδειγμα του Κυπαρίσσιου Νικολάου Πονηρόπουλου, η Αρκα-

διά (Κυπαρισσία) θα διατηρήσει και μετά την απελευθέρωση τη διοικητική φυσιο-

γνωμία της σε περιφερειακό (επαρχιακό) επίπεδο. Το 1833 θα αποκτήσει πρόσκαι-

ρα τον τίτλο της πρωτεύουσας ολόκληρου του νομού Μεσσηνίας. Η στάση των 

Ντρέδων (ορεινών), που κατέληξε στη λεηλασία της Κυπαρισσίας και στην απαγωγή 

των νομαρχιακών αρχών στα ορεινά, θα οδηγήσει την κρατική εξουσία σε δεύτερες 

σκέψεις και τελικά θα προκριθεί η μεταφορά της έδρας του νομού στην Καλαμά-

τα.160 Τότε (1835) συστήνεται ο δήμος Κυπαρισσίας, ένας από τους επτά δήμους της 

επαρχίας.161 

Ως έδρα της επαρχίας η Κυπαρισσία αποκτά πλεονεκτήματα έναντι των άλ-

λων σημαντικών οικονομικά κωμοπόλεων της παραλιακής ζώνης, των Φιλιατρών 

και των Γαργαλιάνων. Οι βάσεις για την ανάπτυξή της τίθενται στη δεκαετία του 

1860, στις απαρχές της Βασιλείας του Γεωργίου Α΄. Τότε, θεσπίζονται συγκεκριμένοι 

δασμοί με σκοπό την κατασκευή λιμενικών υποδομών και συστήνεται η πρώτη λι-

μενική επιτροπή, δρομολογείται η σύσταση Πρωτοδικείου, καταρτίζεται το πρώτο 

νομοσχέδιο για την ίδρυση του συνοικισμού της Παραλίας, επιχειρείται μία πρώτη 

λύση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας 

θα σωρευτούν πολλές ευτυχείς συγκυρίες για την πόλη, οι οποίες θα προλειάνουν 

το έδαφος για την εγκατάσταση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης (1873): 
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 Στο «Πρωτόκολλο περί προσδιορισμού ενοικίων» με ημερομηνία 19 Μαρτίου 1864, που επισυνά-
πτεται στα συμβόλαια διευκρινίζεται ότι για την εκτίμηση του ενοικίου ελήφθη υπόψη η αξία της γης 
και όχι η τρέχουσα τιμή των ενοικίων στην αγορά. Στο ίδιο αναφέρεται ότι συνολικά 24 άτομα είχαν 
εγείρει αυθαίρετες οικοδομές. Βλ. σχετικά τα μισθωτήρια που συνάπτει ο έφορος Τριφυλίας με τους 
παρανομούντες: 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 311, 328, 337 [1864], 212 [1865] Φραντζής.  
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 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη Μεσοβασιλεία ψηφίζεται ο νόμος ΙΖ΄/20 Δεκεμβρίου 1863 «Περί 
εκποιήσεως των εθνικών, επισκοπικών και των εις τας διαλελυμένας μονάς ανηκόντων φθαρτών 
κτημάτων», με βάση τον οποίο εκδίδονται στο εξής τα παραχωρητήρια. Βλ. σχετικά και στο τελευ-
ταίο κεφάλαιο αυτής της μελέτης. 
160

 Β. Δ., 3
ης

 Απριλίου 1833 και 9
ης

 Απριλίου1835, Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα…, ό.π. σ. 335. 
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 Β.Δ., 9
ης

 Απριλίου 1835, ό.π. σ. 357. 
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Πρωτοδικείο (1872),162 φρουρά και φυλακές, τηλεγραφική υπηρεσία (1872).163 Πα-

ράλληλα, ξεκινά η κατασκευή της αμαξιτής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών 

(1870).164 Δημοπρατούνται, επίσης, σε μειοδοτικό διαγωνισμό δημοτικοί οδοί εντός 

της πόλης (1872).165 

Η αρωγή της κρατικής εξουσίας στο θεσμικό εκσυγχρονισμό της πόλης συ-

μπίπτει – διόλου τυχαία – με την ανατολή του πολιτικού αστέρα του τόπου, Σωτηρί-

ου Σωτηρόπουλου, στενού συνεργάτη του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, με συχνή 

υπουργική θητεία στο Υπουργείο Οικονομικών στις κυβερνήσεις του τελευταίου. Η 

αγαστή συνεργασία του Σωτηρόπουλου με τις φιλικά σε αυτόν  διακείμενες δημοτι-

κές αρχές για μία εικοσαετία περίπου (1865-1883) εξασφάλισε στο δήμο τους απα-

ραίτητους πόρους για τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών, με αποκορύφωμα την 

κατασκευή ενός πρωτοποριακού, για τα δεδομένα του τόπου και της εποχής, υ-

δρευτικού συστήματος που επέτρεπε στις ευπορότερες οικογένειες της πόλης να 

έχουν τρεχούμενο νερό στις αυλές τους.  

Η υδροδότηση της πόλης γινόταν παραδοσιακά από την πηγή της 

Τσ(τζ)ιβιδιάς . οι υπάρχουσες υποδομές επαρκούσαν μόλις για τη διοχέτευση του 
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 Συστήθηκε με το Β.Δ. της 21ης Αυγούστου 1871, ΦΕΚ 59/2.9.1871. Η εισηγητική έκθεση του τότε 
υπουργού Δικαιοσύνης Αλέξανδρου Κοντόσταυλου παρατίθεται αυτούσια σε δημοσίευμα της Τρι-
φυλιακής Εστίας, τχ. 26-27, Μάρτιος-Μάιος 1979, σ. 174-178. Βλ. επίσης το συμβόλαιο που συνυπό-
γραψαν 48 μέλη της εμποροκτηματικής ελίτ της πόλης, στο οποίο δεσμεύονταν συλλογικά να κατα-
βάλουν εξ ιδίων το ενοίκιο του κτιρίου που θα στέγαζε το Πρωτοδικείο προκειμένου να επισπεύσουν 
τη διαδικασία ίδρυσής του, 394 [1870] Φραντζής. Η τελική απόφαση για την ίδρυσή του προκάλεσε 
ενθουσιασμό ανάμεσα στους κόλπους του εμποροαστικού κόσμου, οι οποίοι μέσω της Λέσχης τους 
εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, βλ. σχετικά το άνω δημοσίευμα 
της Τριφυλιακής Εστίας, σ. 178.  
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 Μία σειρά από ενοικιαστήρια συμβόλαια μας πληροφορούν για το χρόνο εγκατάστασης της 
φρουράς, των φυλακών και του τηλεγραφείου: 226, 342, 559, 572 [1872] Φραντζής. 
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 443 [1870] Φραντζής. Την κατασκευή της ανέλαβε εργολάβος από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας (α-
ναφέρεται με την επαγγελματική ιδιότητα του κτηματία). Η οδός, για την οποία είχε εγκριθεί δαπάνη 
ύψους 35.000 δρχ., θα είχε μήκος οκτώ περίπου χιλιομέτρων. Στο συνολικό κόστος δε συνυπολογιζό-
ταν η κατασκευή των απαραίτητων γεφυριών, για τα οποία καταρτίστηκαν χωριστές συμφωνίες με 
Κυπαρίσσιο και Λαγκαδιανούς κτίστες, 652, 753 [1870] Φραντζής.  
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 939 [1872] Φραντζής. Το έργο ανατέθηκε στους Κυπαρίσσιους εργολάβους (τέκτονες) Ανδρέα 
Αναστ. Γεωργακόπουλο και Σπύρο Γεωργιάδη. Το κόστος της κατασκευής τους υπολογίστηκε σε 
11.000 δρχ. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Γάλλος πρόξενος της Πάτρας παραπονιόταν το 1879 ότι μόνο η 
Ακαρνανία των Τρικούπη και Δεληγεώργη και η Μεσσηνία του Κουμουνδούρου είχαν αποκτήσει 
δρόμους, ενώ η πρώτη πόλη της Πελοποννήσου Πάτρα είχε αποσπάσει μόνο υποσχέσεις. Αναφέρε-
ται από τη Μαρία Συναρέλλη στη μελέτη της Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880, Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989, σ. 111. Πράγματι, η κατασκευή οδικής υποδομής ασφαλώς 
στηρίζεται από τον κουμουνδουρικό Σωτηρόπουλο. Αργότερα, στη δεκαετία του 1880, η διεύρυνση 
του οδικού δικτύου θα γίνει αντικείμενο απροκάλυπτης εκμετάλλευσης από τον τρικουπικό Κοκκέβη, 
βλ. σχετικά στο ΚΕΦ. Ζ΄. 
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νερού σε μία ή δύο δημόσιες βρύσες.166 Η ακαταλληλότητα του τόπου για την ανό-

ρυξη ιδιωτικών πηγαδιών καθιστούσε την αντιμετώπιση του προβλήματος ακόμη 

πιο επιτακτική, ιδίως από την πλευρά της ανερχόμενης αστικής τάξης της πόλης. Για 

την κατασκευή μεγάλης σιδερένιας δεξαμενής, σε τοποθεσία πάνω από το κάστρο, 

και υδρευτικού δικτύου ο δήμος έλαβε το 1873 αρχικό δάνειο από την ΕΤΕ ύψους 

23.500 δραχμών και το επόμενο έτος, με τη μεσολάβηση του Σωτηρίου Σωτηρόπου-

λου, συμπληρωματικό δάνειο 7.500 δρχ. Ως εγγύηση προσφέρονταν οι δημοτικοί 

φόροι επί του σταφιδοκάρπου και επί των εμπορευμάτων της πανήγυρης (του 

Σταυρού) καθώς και η οικία του ίδιου του δημάρχου, Δημητρίου Ζήρα.167 Την υλο-

ποίηση του έργου ανέλαβε μία γαλλική εταιρεία με έδρα το Παρίσι («Φορτούν, Ερ-

μάν και συντροφία»).168 Το 1874 συντάσσονται τα πρώτα συμβόλαια ύδρευσης α-

νάμεσα στο δήμο και στους δημότες που επιθυμούσαν - και είχαν ασφαλώς την ευ-

χέρεια - να μεταφερθεί το νερό στην οικία τους. Έναντι μιας ετήσιας συνδρομής 36 

δρχ. δινόταν η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης του ύδατος στην ιδιωτική κρήνη 

(βρύση) κάθε συμβαλλόμενου. Η ημερήσια παροχή ύδατος για κάθε οικία θα έφθα-

νε τις 600 οκάδες, ενώ ο δήμος διατηρούσε το δικαίωμα να τη μειώσει στο μισό κα-

τά την τριμηνία Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου (εποχή που μειωνόταν η ροή 

του ύδατος στις πηγές). Προβλεπόταν μείωση της συνδρομής (μισθώματος) μόνο 

στην περίπτωση που οι χρήστες του δικτύου στερούνταν το νερό για περισσότερους 

από δύο μήνες.169 

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που γεννούσε ο ανανεωμένος χαρακτήρας 

της πόλης ως δραστήριου περιφερειακού κέντρου, παράγουν με τη σειρά τους μια 
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 Στον εξυμνητικό της λόγο προς τον απερχόμενο δήμαρχο Μιχαήλ Ζαχαρόπουλο (1865-1870) η εφ. 
της Καλαμάτας Μεσσηνία (5 Ιουνίου 1870) σημειώνει στο ενεργητικό του την ανακαίνιση του «υ-
δραγωγείου της Τσιβιδιάς». Η κατασκευή του είχε ξεκινήσει το 1861 κατόπιν μειοδοτικού εργολαβι-
κού διαγωνισμού, 115 [1861] Φραντζής. 
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 351 [1874] Φραντζής. Η γενναιοδωρία του δημάρχου δεν έμεινε χωρίς αντίκρισμα. Ένα μήνα αρ-
γότερα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να σταλεί ο πρωτότοκος υιός του Ζήρα στη 
σχολή των Τεχνών στην Αθήνα με υποτροφία του δήμου, 435 [1874] Φραντζής. 
168

 Το 1881 εκκρεμούσε δίκη ανάμεσα στην εταιρεία και το δήμο, σχετικά με το θέμα αποπληρωμής 
της πρώτης. Νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας ήταν ο δικηγόρος Παυσανίας Χοϊδάς από την Πάτρα. 
Τελικά επήλθε συμβιβασμός, αφού ο δήμος κατέβαλε επιπλέον το ποσό των 1.500 δρχ., 562 [1881] 
Περτουτζής. 
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 Βλ. ενδεικτικά 640, 659, 660, 661, 668, 669, 675, 679, 680, 690, 756, 780, 783, 784, 902 [1874] 
Φραντζής. Κάποιες από αυτές τις ιδιωτικές βρύσες μπορεί ακόμη και σήμερα να δει ο επισκέπτης της 
παλαιάς πόλης. Ο Κώστας Μπούρας αναφέρει σε άρθρο του ότι διατηρήθηκαν μέχρι τη δημιουργία 
του νέου υδραγωγείου στη δεκαετία του 1960, στο «Ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας οι βρύσες της 
Άνω Πόλης», εφ. Ελευθερία (Καλαμάτα), 25 Ιουλίου 2010. Το πρωινό και απογευματινό γέμισμα της 
δεξαμενής είχε αναλάβει η «νερουλού». 
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αξιόλογη οικοδομική δραστηριότητα. Λαγκαδιανοί τεχνίτες της πέτρας, αλλά όχι 

μόνο, επισκευάζουν τα ερειπωμένα εργαστήρια, ανοικοδομούν νέες οικίες, ανεγεί-

ρουν εκκλησίες, κυρίως στα χωριά του δήμου.170 Η ενίσχυση του αστικού στοιχείου 

στην πόλη με τον ερχομό διοικητικών υπαλλήλων, δικαστικών, δικηγόρων, αξιωμα-

τικών του στρατού, τραπεζιτικών, τηλεγραφητή, δασκάλων κλπ. υψώνει τον πήχη 

των απαιτήσεων για αξιοπρεπή οικήματα που μπορούν να στεγάσουν τις υπηρεσίες 

και να χρησιμεύσουν ως καταλύματα για τους εργαζόμενους. Η προσφορά των δια-

θέσιμων οικιών, ωστόσο, υπολειπόταν κατά πολύ τόσο της ζήτησης όσο και των 

ποιοτικών κριτηρίων που έθεταν οι ενδιαφερόμενοι. Η αλληλογραφία των διευθυ-

ντών του Υποκαταστήματος με την Κεντρική Διοίκηση αποκαλύπτει την ένδεια των 

οικιστικών υποδομών. Το 1878 ο δ/ντης του Υποκαταστήματος Θεόδωρος Κοτήρας, 

μετά από την άκαρπη έρευνά του για εύρεση νέας κατάλληλης στέγης για το υποκα-

τάστημα, ομολογεί απελπισμένος: «…η ανεύρεσις καταλλήλου οικοδομής προς 

χρήσιν του καταστήματος Σας, με έχει εις τρομεράν αμηχανίαν, καθόσον δύο και 

μόναι τοιαύται υπάρχουσιν ενταύθα εις ας κατοικούν οι ιδιοκτήται Γ. Α. Γεωργακό-

πουλος και Κυριάκος Ν. Πονηρόπουλος.».171 Και οι δύο είχαν κατασκευαστεί στη 

δεκαετία του 1860.  

Αλλά και στον τομέα της επαγγελματικής στέγης η κατάσταση δεν ήταν κα-

λύτερη. Πολιτεία «βιομηχάνων», με την έννοια του τεχνίτη ή του βιοτέχνη, όπως 

αποδίδεται ο όρος κατά το 19ο αιώνα, η Κυπαρισσία αποτελούσε παραδοσιακό 

προορισμό για τους τεχνίτες των (ημι)ορεινών δήμων και της γειτονικής επαρχίας 

Ολυμπίας. Στη δεκαετία του 1870 παρατηρούνται νέες αφίξεις επαγγελματιών στην 

κεντρική αγορά της άνω πόλης. Μικρεμπόροι, καπνοπώλες και ρακοπώλες έρχονται 

από την Καλαμάτα, αμπατζήδες (ράπτες μάλλινων υφασμάτων) από την Τρίπολη, 

σιδηρουργοί από την Κυνουρία (Καστρί), φουρνάρηδες από τη Μάνη κλπ.172 Η χρό-

νια έλλειψη επαγγελματικής στέγης σε συνδυασμό με την απότομη ύψωση της ζή-

τησης θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των ενοικίων. Παρότι τα δεδομένα που προ-
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 Βλ. ενδεικτικά συμφωνητικά με Λαγκαδιανούς κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, μαστόρους: 163 
(οικία), 307 (εργαστήριο), 514 (οικία) [1870], 290 (οικία), 403 (οικία), 420 (οικία), 738 (εκκλησία σε 
Αρμενιούς), 985 (οικία), 1046 (εκκλησία σε Ράχες) [1871], 288 (οικία) [1872], 979 (οικία) [1873] Φρα-
ντζής, 440 (οικία) [1883], 94 (οικία), 288 (οικία) [1884] Περτουτζής. 
171

 Επιστολή του δ/ντη του υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς την Κεντρική Διοίκηση με ημερομηνία 18 
Μαΐου 1878, Αλληλογραφία Έμμισθων Υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
172

 Τους συναντάμε σε διάφορα συμβόλαια μετά το 1870. 
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κύπτουν από τα διαθέσιμα ενοικιαστήρια δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ 

τους, διαγράφεται σαφώς μια αυξητική τάση στις τιμές των ενοικίων, αισθητά εντο-

νότερη στις αρχές της δεκαετίας του 1870 (ΠΙΝ.Α4). Από τη σύγκριση των μισθωμά-

των των ίδιων ακινήτων μέσα στο χρόνο ξεχωρίζει σε σημασία η συγκυρία των αρ-

χών της δεκαετίας του 1870. Παραθέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγμα-

τα: ο κτηματίας Χαρίλαος Σπ. Τομαράς, εγγονός του προκρίτου Ιωάννη Τομαρά, το 

1870 λάμβανε ετήσιο ενοίκιο για κεντρικό καφενείο στην αγορά 380 δρχ., το 1871 

400 δρχ. (+5%) και το 1872 650 δρχ. (+62,5%). Το 1873 το καλύτερο καφενείο, επί-

σης στην αγορά, που ανήκε στον έμπορο Νικόλαο Λεβεντογιάννη, ενοικιαζόταν για 

800 δρχ. ετησίως, ενώ τρία χρόνια πριν (1870) για 660 δρχ. (+17,5%).173 Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1880 η αγορά, το περίφημο «Σταυροπάζαρο» 174 αναβαθμίζεται 

με την κατασκευή «κλιμακωτής λιθοστρώτου και σκυροστρώτου οδού», η οποία θα 

συνένωνε την κάτω πλατεία με την αγορά και τα δικαστήρια.175 

 

ΠΙΝ.Α4  ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

Έτη Πλήθος συμβολαίων Τιμή ενοικίου Μεταβολή 

1850-1855 18 234,72  
1860-1861 16 273,18 +16% 
1870-1873 83 352,72 +29% 
1881-1883 39 380,78 +8% 

Σύνολο 156   
ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές πράξεις 

 

Αν και η Κυπαρισσία απείχε πολύ από το να μεταβληθεί σε πόλη υπαλλήλων 

και επιστημόνων, είναι γεγονός ότι στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα διαμορ-

φώνεται ένας μικρός πυρήνας διανοούμενων αστών, οι οποίοι σε συνέργεια με τα 

πιο φωτισμένα μέλη της εμποροκτηματικής τάξης κάνουν αισθητή την παρουσία 

τους, ιδρύοντας λέσχη και υποστηρίζοντας την έκδοση της πρώτης τοπικής εφημε-

ρίδας με τον τίτλο Τριφυλία, η οποία εκδιδόταν από τους εμπόρους Παπαγιαννό-

πουλους. Κανένα από τα εγχειρήματα αυτά δεν μακροημέρευσε. Παρότι από το 
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 160 [1870], 649 [1871], 874 [1872], 309 [1870], 457 [1873] Φραντζής. 
174

 Μία παραστατική περιγραφή του Σταυροπάζαρου στο Μεσοπόλεμο προσφέρει ο Δήμος Ιω. Χρι-
στόπουλος στο βιβλίο του Το Σταυροπάζαρο. Το θρυλικό παζάρι της Αρκαδιάς, Πρόγραμμα για την 
Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας, Κυπαρισσία 2009. Στο βιβλίο επισυνά-
πτεται χάρτης, στον οποίο αριθμούνται και αναγνωρίζονται καθένα χωριστά τα κτίρια (επιχειρήσεις 
και οικίες) κατά μήκος των οδών και των καλντεριμιών της αγοράς.  
175

 139 [1884] Φραντζής. 
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1870 μέχρι το 1879 οι πέντε δικηγόροι έγιναν δεκατρείς, οι τρεις γιατροί επτά και οι 

36 δημόσιοι υπάλληλοι 57, σχεδόν όλοι κατάγονταν από άλλα μέρη και, ιδίως στην 

περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, η διαμονή τους στην πόλη ήταν προσωρινή. 

Η τοπική κοινωνία παρέμεινε ριζωμένη στις πατροπαράδοτες αξίες και αντιμετώπιζε 

αρνητικά την εισαγωγή νέων, διαβρωτικών για τα παλαιά ήθη, καινοτομιών. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1880, η συγκατοίκηση τριών εργένηδων, του αντεισαγγε-

λέα, του πρωτοδίκη και του «υπολογιστή» του υποκαταταστήματος της ΕΤΕ στο ει-

σαγγελικό κατάστημα εξελίχθηκε σε σκάνδαλο και «κατεθορύβησεν, ως εικός, την 

ενταύθα κοινωνίαν», όταν μία ιταλίδα τραγουδίστρια, από αυτές που διέμεναν στην 

πόλη, παρέμεινε για δύο μερόνυχτα στην οικία τους. Στη συντροφιά των τριών με-

τείχε επίσης ο ανθυπολοχαγός του πεζικού και φρούραρχος της πόλης. Η ενοχή για 

το συμβάν επιρρίφθηκε στον ταπεινότερο των τεσσάρων, τον «υπολογιστή» της 

Τραπέζης, ο οποίος εξαναγκάστηκε σε υποχρεωτική άδεια και έφυγε οριστικά από 

την Κυπαρισσία.176 

Η ίδια η διάρθρωση των συνοικιών της πόλης ομολογεί την αδυναμία της εγ-

χώριας αστικής τάξης να εκφράσει τη διαφορετικότητά της μέσα (και) από τη θέση 

της στον πολεοδομικό ιστό. Ταπεινές κατοικίες ξεφυτρώνουν δίπλα στα δίπατα αρ-

χοντικά, απόδειξη της πρώιμης «δημοκρατικής» κατάκτησης της αστικής γης, που 

απέτρεψε τελικά μία ενδεχόμενη ταξική διαρρύθμισή του. Ανάλογο φαινόμενο, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια, διαπιστώνεται και στην αγροτική γη. Οι αριστοκρατι-

κότερες και οικονομικά ευπορότερες οικογένειες επιλέγουν ως τόπο διαμονής τους 

την παλαιότερη συνοικία της πόλης, τον Πούρκο (<μπούργκο, bourg), και την ευρύ-

τερη περιοχή γύρω από την αγορά και το νέο μητροπολιτικό ναό της Αγ. Τριάδας 

(Σταφίδα, Τσοπελόρουγα, Πρόκα).177 Η συνοικία του Πούρκου,  ακριβώς κάτω (δυτι-

κά και νότια) από το κάστρο, υφαίνεται γύρω από την αρχική έδρα του Μητροπολί-

τη (γνωστή σήμερα ως Κήπος του Δεσπότη ή Γυμναστήριο) και τον παλαιό μητροπο-

λιτικό ναό της πόλης «Τα Εισόδια της Θεοτόκου». Η καταστροφή της πόλης από τον 

Ιμπραήμ θα έχει ως αποτέλεσμα την «ορεινότερη» επέκτασή της, ΝΑ του κάστρου 
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 Επιστολή του δ/ντη του υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς την Κεντρική Διοίκηση με ημερομηνία 1
η
 

Απριλίου 1881 και αναφορά του εισαγγελέως προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με ημερομηνία 15 
Μαρτίου 1881, Αλληλογραφία προς το Δικαστικό, ό.π.  
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 Όθων Καγιάφας, Η Κυπαρισσία του σήμερα με τη νοσταλγία του χθες (Λαογραφία), Κυπαρισσία 
2000, σ. 33-42. 
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(σημερινή συνοικία της Αγ. Τριάδας). Ο Buchon, φιλοξενούμενος από τον αξιωματι-

κό της φάλαγγας και συμβολαιογράφο Κυπαρισσίας (1863-1876), Παναγή Παπαθα-

νασόπουλο, γύρω στο 1840, χαίρεται τη θαυμάσια θέα από ψηλά: «En ouvrant ma 

fenêtre le matin je pus jouir de cette vue et de celle du castro situé au-dessus de 

moi, car la ville actuelle est plus haute que le château ; c’ est une ville tout 

nouvellement bâtie, les Turcs ayant tout brûlé.»178  

Επιβλητικές οικίες υψώνονται επίσης στη Γυφτόρουγα και στον (Ν)τρουμπέ 

χαμηλότερα. Η Γυφτόρουγα (ή μέρος αυτής), το βασίλειο των σιδεράδων κάθε νεο-

ελληνικής πόλης, ίσως συμπίπτει με τη συνοικία Πηγάδι, στην οποία εγκαταστάθηκε 

το 1879 το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας. Στο σχετικό ενοικιαστήριο συμβόλαιο που 

συνάπτεται μεταξύ των ιδιοκτητριών της οικίας Τασώ και Μαριγώ Ιω. Πουλοπούλου 

και του εισαγγελέα Πρωτοδικών, οι πρώτες υποχρεούνταν να απομακρύνουν τα κά-

τωθι της οικίας σιδηρουργεία και πεταλωτήρια «ων ο αδιάκοπος κρότος καθίσταται 

ασυμβίβαστος με τα έργα Α.[νωτάτου] Δικαστηρίου».179 

Οι φτωχότεροι νεήλυδες αλλά και μέρος του αγροτικού πληθυσμού της πό-

λης εγκαθίστανται στις βορειοανατολικές (Πισώρουγα) και βορειοδυτικές παρυφές 

της (Φιλιππίνα). Στην τελευταία, κοντά στο κοιμητήρι του Αγίου Δημητρίου, θα ε-

γκατασταθούν οι φυλακές.180 Δυτικά, ανάμεσα στην πόλη και στην παραλία, μεσο-

λαβούσαν αγροί, φυτείες και περιβόλια. Η παραλιακή ζώνη, αποκομμένη από το 

σώμα της πόλης, αποκτούσε ζωή μετά τον Ιούλιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, εποχή της 

εξαγωγής της σταφίδας και της μεγάλης πανηγύρεως του Τιμίου Σταυρού που λάμ-

βανε χώρα στη θέση Πανηγυρίστρα. Στο παραλιακό Βαρκαριό, (εκεί που σήμερα 

κατασκευάστηκε το λιμάνι) λίγες αποθήκες και το τελωνειακό κατάστημα ήταν υπε-

ρεπαρκή για την εποχική λιμενική κίνηση της περιοχής.       

Παρά την εποχικότητα της εξαγωγικής δραστηριότητας στην παραλία της 

Κυπαρισσίας και γενικά την αναιμική της κίνηση σε ετήσια βάση, πολλοί συμμερίζο-

νταν το όραμα της εμπορικής ανάπτυξής της. Για τη μετουσίωσή της σε εμπορικό 
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 Buchon, La Gréce…, σ. 465-6. 
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 927 [1879] Περτουτζής. 
180

 Το 1893 η Παρασκευή σύζυγος του Ιωάννη Π. Μαντά αναμισθώνει οικία στη Φιλιππίνα για φυλα-
κές υποδίκων και καταδίκων, 7765 [1893] Ρομπόλας. Η παρουσία των φυλακών σε αυτό το σημείο 
είναι μάλλον παλαιά. Ορίζεται ότι η σύμβαση θα ακυρωθεί στις περιπτώσεις που αποφασιστεί είτε η 
κατάργηση του πρωτοδικείου, είτε η μεταφορά των φυλακών στην παραλία είτε η δημιουργία δημό-
σιας φυλακής. Διευκρινίζεται ότι το εργαστήριο στο προαύλιο των φυλακών ανήκει στην ιδιοκτήτρια, 
η οποία μπορούσε να το εκμεταλλευτεί για λογαριασμό της. 
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κέντρο (δια)περιφερειακής εμβέλειας προβαλλόταν ως αναγκαία προϋπόθεση η 

κατασκευή λιμανιού. Πριν καλά καλά δημιουργηθεί ακόμη το ελληνικό κράτος, οι 

τοπικοί πρόκριτοι σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές είχαν διατυπώσει σχε-

τικό αίτημα στην κεντρική κυβέρνηση. Το 1829 ο Νικόλαος Πονηρόπουλος, Υπουρ-

γός Οικονομικών αργότερα στην κυβέρνηση Κωλέττη, είχε υποστηρίξει ότι αρκού-

σαν δύο έτη «δια να γίνη στάσιμον ολίγων πλοίων όσα η επαρχία αυτή καθώς και αι 

πλησιάζουσαι του Φαναρίου, της Καρυταίνης και του Λεονταρίου να εμπορεύο-

νται.»181 Την πρότασή του υπερθεμάτιζε ο έκτακτος επίτροπος της Άνω Μεσσηνίας 

Αντώνιος Τζούνης επισημαίνοντας και αυτός από την πλευρά του προς τον Κυβερ-

νήτη Καποδίστρια: «…ότι ο λιμήν εις εκείνην την τερπνοτάτην θέσιν είναι αναγκαιό-

τατος.» Πρόσθετε ότι οι οικονομικές παροχές για την ολοκλήρωση του έργου ήταν 

μικρές «…ως προς τας μεγάλας ωφελείας τας οποίας μέλλει να έχη η Πατρίς, επειδή 

θέλει ευκολυνθούν και θέλη ευτυχίσουν ομού με την πόλιν τρεις επαρχίαι.»182   

Το 1862 το όνειρο κατασκευής του λιμένα επιτέλους δρομολογείται με τη 

σύσταση λιμενικής επιτροπής με βασικό σκοπό να συγκεντρώσει τους αναγκαίους 

πόρους.183 Αυτοί θα προέρχονταν από την επιβολή ειδικών τελών επί των εξαγομέ-

νων προϊόντων και επί του παραγόμενου ελαίου του δήμου.184 Το έργο, ωστόσο, 

βράδυνε. Η εγκαινίαση συστηματικής ακτοπλοϊκής ατμοπλοϊκής σύνδεσης της Κυ-

παρισσίας με τα λιμάνια της Πελοποννήσου και τον Πειραιά στο δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα185 περιόρισε ως ένα βαθμό τη συγκοινωνιακή μοναξιά της επαρχίας . η 

έλλειψη λιμανιού, όμως, τα εμπόδιζε να προσεγγίσουν τους χειμερινούς μήνες. Το 

1886 η λιμενική επιτροπή Κυπαρισσίας σύναψε δεκαετές δάνειο με την Τράπεζα 

Ηπειροθεσσαλίας ύψους 250.000 δρχ. Ο ετήσιος τόκος οριζόταν σε 3% και ο τόκος 

υπερημερίας σε 12%. Για την ασφάλεια του δανείου ετίθεντο υπέγγυοι οι λιμενικοί 
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 Θυμίζουμε ότι τότε η Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως περιλάμβανε τις επισκοπές Λεονταρίου και 
Καρύταινας. Η Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας θα δημιουργηθεί το 1833.  
182

 Τα σχετικά έγγραφα μαζί με σχέδια του προβλεπόμενου λιμένα δημοσιεύει ο Σωτήρης Αθανασιά-
δης στην Τριφυλιακή Εστία, τχ.12, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1976, σ. 355-359. 
183

 Για τα λιμενικά έργα στην ελληνική επικράτεια κατά το 19
ο
 αιώνα μια καλή εικόνα προσφέρει η 

Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια…, ό.π. σ. 144-201. Για την Κυπαρισσία επιφυλάσσεται μία 
σύντομη αναφορά στις σ. 195-196 
184

 Ν. ΨΜΕ΄/1.9.1862 στο «Συλλογικές ενέργειες: Για το λιμάνι της Κυπαρισσίας. Ένα σχετικό υπό-
μνημα.», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 1, Ιαν.- Φεβρ. 1975, σ. 87-89. 
185

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 η ατμοπλοϊκή εταιρεία Γιουρδή είχε εγκαινιάσει δύο τακτικές 
συνδέσεις με την Κυπαρισσία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, Παντολέων Καμπούρογλου, Ιστορία 
του Πειραιώς από του 1833 – 1882 έτους, Αθήνα 1883, σ. 10-13. Βλ. επίσης το δρομολόγιο των 
πλοίων στην εφ. Μεσσηνιακή (Καλαμάτα), 3 Νοεμβρίου 1891. 
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φόροι.186 Με τη βοήθεια του δανείου κατορθώθηκε η κατασκευή μόλις ενός λιμε-

νοβραχίονα, ανεπαρκούς βέβαια για τη μετεξέλιξη της πόλης σε ναυτεμπορικό κέ-

ντρο. Μία σφοδρή τρικυμία στις αρχές του 20ου αιώνα έκοψε το μουράγιο (και μαζί 

τις προσδοκίες των Κυπαρισσίων) στα δύο.187 

Το όραμα της μεταμόρφωσης της πόλης σε παράλιο οικονομικό και διοικητι-

κό κέντρο μπολιασμένο με λιγότερο ιδεαλιστικά κίνητρα, όπως ο πολιτικός καιρο-

σκοπισμός και η επιδίωξη απτών υλικών συμφερόντων, κυοφόρησε τελικά το Συ-

νοικισμό της Παραλίας. Ήδη το 1865 ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος είχε καταθέσει στο 

κοινοβούλιο πρόταση «περί συνοικισμού κατά το παράλιον της Κυπαρισσίας».188 

Επί δικής του υπουργικής θητείας, το 1871,  εγκρίθηκε τελικά με διάταγμα η ίδρυση 

του συνοικισμού. Στη σχετική απόφαση οριζόταν η παραχώρηση οικοπέδων στους 

ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είχαν την υποχρέωση να τα οικοδομήσουν εντός δύο 

ετών.189  

Ελάχιστη πρόοδος στη σύσταση του συνοικισμού πραγματοποιήθηκε μέχρι 

τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για την υλοποί-

ησή του πιστώνεται στον νεοεκλεγέντα βουλευτή Τριφυλίας, Ευστάθιο Κοκκέβη, 

βασικό εκπρόσωπο τότε του νεότευκτου τρικουπικού πολιτικού ρεύματος στην ε-

παρχία. Με βάση το νέο νόμο περί συνοικισμών του 1882 (ΠΟΗ΄), κάθε ενδιαφερό-

μενος δήλωνε την επιθυμία του για την απόκτηση οικοπέδου με την υποχρέωση, 

αφού καταβάλει ως εγγύηση το ποσό των 300 δρχ. στο δημόσιο ταμείο, να ανεγεί-

ρει οικοδομή εντός ενός έτους. Οι συμπληρωματικές προτάσεις που κατέθεσε στη 

Βουλή ο Κοκκέβης το 1883 και το 1884, φανερώνουν τις δυσχέρειες που αντιμετώ-

πιζε το εγχείρημα. Από τη μια οι κάτοχοι των εθνικών κτημάτων αρνούνταν να πα-

ραχωρήσουν την κυριότητα στο Δημόσιο, επικαλούμενοι την τριακονταετή παρα-

γραφή των δικαιωμάτων αυτού.190 Από την άλλη οι ιδιοκτήτες γης, μη δεσμευόμε-
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 Συμφωνητικό 7428/15 Ιανουαρίου 1886, Τάσος Ν. Οικονόμου (συμβολαιογρ. Αθηνών). Τη λιμενι-
κή επιτροπή εκπροσώπησαν οι Δημήτριος Διον. Ζήρας κτηματίας και ο φαρμακοποιός Σπύρος Διον. 
Μεντζελόπουλος. Το συμβόλαιο απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης, σειρά XXV, 
ΕΡΓΑ (Α΄ Ναυτιλιακά), φακ.7 (1887-1889). 
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 Λαμπρόπουλος, Απολογία μιας ζωής, Αθήνα χ.χρ. [αναφέρεται ότι δόθηκε στο τυπογραφείο το 
1955], σ. 51-2. 
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 ΠΣΒ, περ. Α΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΚΖ’/19 Ιουλίου 1865. 
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 ΦΕΚ 18/ 25 Ιανουαρίου 1871. 
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 Βλ. σχετικά την Εισηγητική έκθεση και το σχέδιο νόμου, ΕΣΒ, περ. Θ΄ σύν. Γ΄, Παράρτημα, αρ. 
68/12 Δεκεμβρίου 1883. 
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νοι από το νόμο να παραχωρήσουν οπωσδήποτε τα οικόπεδά τους σε ορισμένη τι-

μή, κερδοσκοπούσαν πάνω στην αξία αυτών.191 Ένα τρίτο ζήτημα αφορούσε την 

ασάφεια του νόμου, καθώς δεν καθοριζόταν ρητά ότι αυτός που επιθυμούσε να α-

νεγείρει οικοδομή όφειλε να την αποπερατώσει εντός του έτους. Προκειμένου οι 

δηλωτές οικοπέδων να εξασφαλίσουν την κυριότητά του μέσα στην προθεσμία του 

ενός έτους, έκτιζαν μόνο τους τέσσερις τοίχους και άφηναν την οικοδομή ημιτε-

λή.192 

Μικρή ώθηση στην ανάπτυξη του συνοικισμού δόθηκε το 1888, όταν απο-

φασίστηκε η κάθοδος των υπηρεσιών του δημοσίου στην Παραλία. Το επόμενο έτος 

τις ακολούθησε το Υποκατάστημα της ΕΤΕ, το οποίο εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο 

νεόδμητο κτίριο.193 Η εγκατάλειψη των υπηρεσιών από την άνω πόλη194 ερμηνεύ-

τηκε – όχι άδικα – ως φιλοδώρημα της τρικουπικής κυβέρνησης προς τον Κοκκέβη, 

ο οποίος το 1887 είχε εκλεγεί ως δηλιγιαννικός αλλά γρήγορα αποστάτησε προς την 

πρώτη του αγάπη, το τρικουπικό κόμμα.195 Επιπρόσθετα, ο μεγάλος σεισμός των 

Φιλιατρών του 1886 απαξίωσε μέρος των οικιστικών υποδομών του παλαιού οικι-

σμού και σε συνδυασμό με τις νεότερες απόψεις περί υγιεινής και αισθητικής των 

πόλεων όπλισε τη φαρέτρα όσων υποστήριζαν τη μετάθεση των υπηρεσιών. Το γε-

γονός αυτό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των ιδιοκτητών ακινήτων και των 

επαγγελματιών της άνω πόλης που έβλεπαν να χάνουν μία βασική πηγή εισοδήμα-

τος, και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς για την τοπική οικονομία.196 Η κοινοβουλευ-

τική σύγκρουση των δύο σημαντικότερων πολιτευτών της επαρχίας, του Κοκκέβη 

και του Σωτηρόπουλου, γύρω από το ζήτημα της μεταφοράς ή μη των υπηρεσιών 

στην άνω πόλη, δε μεταφέρει μόνο τα συγκρουόμενα συμφέροντα των κατοίκων 

της πόλης που ο καθένας εκπροσωπεί, αλλά λαμβάνει ευρύτερες πολιτικές διαστά-
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 Εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου, αρ. 25/22 Νοεμβρίου 1884, ό.π., σ. 24-25. 
192

 Διαφωτιστική είναι η αγόρευση του Σωτηρόπουλου στην κοινοβουλευτική συζήτηση που έγινε 
σχετικά με το ζήτημα αυτό, ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄, συν. Δ΄, συνεδρ.36/8 Δεκεμβρίου 1889. 
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 Για το ιστορικό της ίδρυσης, εγκατάστασης και μετεγκατάστασης του υποκαταστήματος, βλ. πα-
ρακάτω ΚΕΦ. ΣΤ΄. 
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 Ο χαρακτηρισμός «άνω πόλη» χρησιμοποιείται στις πηγές της εποχής. Στην ουσία υπήρχε μία 
πόλη και μια παραλιακή συνοικία. 
195

 Περισσότερα παρακάτω στο ΚΕΦ. Ζ΄. 
196

 Λόγω της οικονομικής κρίσης του 1884 και των προβλημάτων στη διάθεση της σταφίδας. Αναλυ-
τικότερα ΚΕΦ. ΣΤ΄, σ. 456 και εξής. 
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σεις μέσα στα πλαίσια του πολωτικού κλίματος που είχε επιφέρει ο δικομματι-

σμός.197 

Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρατίθενται στο Παράρτημα του σχετικού 

τόμου της Εφημερίδας των Συνεδριάσεων της Βουλής, μέχρι το Νοέμβριο του 1889 

είχαν εγερθεί 90 περίπου οικοδομές στον παράλιο συνοικισμό από τις οποίες το ένα 

τρίτο αποτελούνταν μόνο από τέσσερις πέτρινους τοίχους. Από τις 62 οικοδομές 

που είχαν ολοκληρωθεί και κατοικούνταν, οι δύο ανήκαν στο Υποκατάστημα της 

ΕΤΕ και στο φυλάκιο του τελωνείου, ένδεκα ανήκαν σε ιδιώτες και ενοικιάζονταν σε 

δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, δώδεκα χρησίμευαν ως επαγγελματική στέγη 

(ξενώνες, μαγειρεία, παντοπωλεία, καφενεία, κλίβανοι), τρεις ως αποθήκες και 33 

ήταν οικίες, τρεις από τις οποίες μισθώνονταν σε υπαλλήλους. 

       

              ΠΙΝ.Α5  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

1869 1876 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1885 1886 1887 1888 1889 

3 1 2 3 1 28 9 2 2 2 4 19 12 
ΠΗΓΗ: ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄, συν. Δ΄, Παράρτημα, αρ. 98, σ. 169-178 

 

Η αδυναμία του νεαρού συνοικισμού να προκόψει και η εμμονή των κατοί-

κων να παραμένουν στην παλιά πόλη προξενούσε εντύπωση στους ξένους επισκέ-

πτες της και έδινε τροφή για περιπαικτικά σχόλια.198 Ο Κωστής Παλαμάς που διέ-

μεινε στην Κυπαρισσία, κοντά στον αδερφό του Χρήστο, έπαρχο Τριφυλίας, για ένα 

χρόνο (1881-1882), παρατηρεί σκωπτικά σε ανταπόκρισή του στην εφ. Ακρόπολις 

για τους «σαρικοφόρους και μη» κατοίκους της άνω πόλης: «…η συνήθεια έγινε εις 

αυτούς δευτέρα φύσις. Να τους βάλεις να περιπατήσουν επί ομαλού εδάφους θα 

σκοντάψουν, θα πέσουν, εσυνήθισαν να αναρριχώνται… Αν οι ασυνήθιστοι επήλυ-

δες κινδυνεύουν εις κάθε πάτημά των να βγάλουν το σβέρκο τους, ποιος τους είπε 

να έλθουν, κινδυνεύουν να αντιφωνήσωσι, ημείς Δικαστήριον ηθέλαμεν όχι Δικα-

στάς, αρχάς θέλομεν, όχι υπαλληλους…».199 Ο εθνικός ποιητής φρόντιζε, ωστόσο, 
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 ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄, συν. Δ΄, συνεδρ. 36/8 Δεκεμβρίου 1889. 
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 Χ. Π. Κορύλλος - Στ. Θεοχάρης, Πεζοπορία από Πατρών εις Καλάμας, Πάτρα 1891, σ. 118, Ανώνυ-
μος, Πραγματεία σύντομος περί της πρωτευούσης επαρχίας Τριφυλίας, Φιλιατρά 1892 (φωτοτ. έκδ. 
Ν. Καραβία), σ. 10-13. 
199

 Αυτούσιες οι ανταποκρίσεις του Παλαμά παρατίθενται από τον Στάθη Παρασκευόπουλο στο βι-
βλίο του Ένας τόπος ομορφιάς… Κυπαρισσία (Αρκαδιά)…και ιστορίας, (έκδοση του συγγραφέα), Κυ-
παρισσία 2005, σ. 115-6. 
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να εξαιρέσει από τους παραπάνω «την ολιγάριθμον τάξιν των προοδευτικών και 

επιστημόνων».  

Το 1893 οι υπηρεσίες επέστρεψαν στην άνω πόλη. Ο εκ Κυπαρισσίας ορμώ-

μενος Ανδρέας Λαμπρόπουλος αφηγείται με γλαφυρότητα την ιδιότυπη κατάσταση 

που είχε δημιουργηθεί: «Όλη η ζωή της πόλεως, δεν ήταν τίποτε άλλο από το δια-

βόητο Πρωτοδικείο. […] Όταν ερχόταν “στα πράγματα” το κόμμα του, ο Στάθης Κοκ-

κέβης έπαιρνε το Πρωτοδικείο από την απάνω πόλη και το πήγαινε κάτω στην Πα-

ραλία. Κοντά στο κύμα. Στο σπίτι του. Σαν ερχόντουσαν “στα πράγματα” οι αντίθε-

τοι, ο θείος μου, κυρίως, ο Γιαλιάς με τη συνεργασία του Πονηρόπουλου και των 

άλλων ενδιαφερόμενων, το κουβαλούσαν στα κατσάβραχα, όπως έλεγαν με ειρω-

νεία… την απάνω πόλη οι λίγοι τότε κάτοικοι της Παραλίας. […] Ανέβαινε το Πρωτο-

δικείο απάνω. Ανέβαιναν και οι καφετζήδες με τα μπρίκια, τα μαγέρικα με τα τηγά-

νια και οι άλλοι που ζούσαν παρασιτικά οπωσδήποτε από το Πρωτοδικείο. Και έτσι 

ένα είδος κόσμου τσιγγάνων κουβαλούσε στην κάθε αλλαγή της κυβερνήσεως τα 

τσαντήρια του από το βουνό στη θάλασσα και από τη θάλασσα στο βουνό.»200  

Ο ερχομός εκατοντάδων ατόμων από την Τριφυλία και την Ολυμπία στην 

Κυπαρισσία, έδρα από το 1889 (και μόνο μέχρι το 1899) του νεοσύστατου νομού 

Τριφυλίας και Ολυμπίας, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους με τη 

Δικαιοσύνη, την Εθνική Τράπεζα, τις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες αναθέρμαινε και 

συντηρούσε την οικονομική ζωή. Τα συμβόλαια υπογραμμίζουν τη στενή διασύνδε-

ση των τοπικών συμφερόντων με τις κεντρικές κυβερνητικές ενέργειες. Το 1891 ο 

Ευστάθιος Κοκκέβης ενοικιάζει σε δύο κρεοπώλες εργαστήριο στο Βαρκαριό με τον 

όρο «…εάν κατά το διάστημα της μισθώσεως το Δικαστήριον μετατεθή εν τη άνω 

πόλει της Κυπαρισσίας, η μίσθωσις να θεωρήται διαλελυμένη…».201 Η διαμόρφωση 

των ενοικίων παρακολουθούσε τη μετακίνηση των υπηρεσιών. Σε ένα άλλο ενοικι-

αστήριο εργαστηρίου, στην αγορά της άνω πόλης αυτή τη φορά, το ενοίκιο καθορι-

ζόταν σε 230 (νέες) δρχ. αλλά «…εάν αι αρχαί μετατεθώσιν εις την άνω πόλιν δια 

δραχμάς 320 έκαστον έτος, ήτοι το δικαστήριον και το ειρηνοδικείον…» (αύξηση 

                                                           
200

 Λαμπρόπουλος, Απολογία…, ό.π. σ. 49-50. Ο Κανάρης Γιαλιάς διετέλεσε δήμαρχος Κυπαρισσίας 
και ήταν θεοτοκικός. Περισσότερα στο τελευταίο κεφάλαιο (Ζ΄). 
201

 1934 [1891] Μανωλόπουλος. Ομοίως σε άλλο συμβόλαιο για ακίνητο στην Παραλία, διευκρινίζε-
ται ότι «εάν εντός του χρόνου της μισθώσεως έλθωσιν αι αρχαί εις την άνω πόλιν της Κυπαρισσίας η 
παρούσα μίσθωσις θεωρείται διαλελυμένη και θέλη συνομολογηθή νέα..», 1890 [1891] Μανωλό-
πουλος. 
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39%).202 Έτσι, το πρωτοδικείο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας κρατικο-εξαρτώμενης οι-

κονομίας που η σημασία της ενισχυόταν όσο η οικονομική κρίση βάθαινε. Αποτελεί, 

άραγε, απλή σύμπτωση το γεγονός ότι το πρώτο προπαγανδιστικό φυλλάδιο για τη 

μεταφορά της έδρας του νομού από την Κυπαρισσία στα γειτονικά Φιλιατρά εκδί-

δεται το 1892;203 Οι τοπικές κοινωνίες προσέβλεπαν όλο και περισσότερο στο κρά-

τος για την εξασφάλιση της ύπαρξής τους.204  

Η παλαιά Κυπαρισσία – Αρκαδιά, πάντως, με ή χωρίς τις υπηρεσιακές αρχές, 

είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του βίου της. Το χάραμα του 19ου αιώνα την είχε βρει 

ήδη πολύ γερασμένη, ανίκανη να παρακολουθήσει τις επιταγές των καιρών. Στα τέ-

λη του 19ου αιώνα, τραυματισμένη από τους σεισμούς (1886, 1899) και ξεπερασμέ-

νη σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις για το σύγχρονο αστικό χώρο, είχε χάσει την 

προηγούμενη ικμάδα. Η εικόνα αυτή σε συνδυασμό με την οικονομική στενότητα, 

κάνουν τους ανταποκριτές των αθηναϊκών φύλλων να μιλούν κατά τα τέλη του αιώ-

να για «πτωχότατον σχετικώς δήμο»,205 σε αντίθεση με τα γειτονικά Φιλιατρά που, 

παρά την «οικονομικήν στενοχωρίαν», αναδίδουν τη φροντισμένη εικόνα ενός αξι-

οπρεπούς αστικού περιβάλλοντος.206 Το 1893 οι ιθύνοντες του υποκαταστήματος 

της ΕΤΕ, διερευνώντας ακόμη μια φορά την προοπτική να αλλάξουν στέγη, προκει-

μένου να ακολουθήσουν τις υπηρεσίες στην άνω πόλη, θα περιγράψουν με μελανά 

χρώματα την κατάσταση στον παλαιό οικισμό. Ο δ/ντης του υποκαταστήματος θα 

ξεχωρίσει μόλις δύο κατάλληλα κτίσματα, τη νεόδμητη οικία του δημάρχου Κανάρη 

Γιαλιά και τη γνώριμή μας, πεπαλαιωμένη πλέον, οικία του βουλευτή Κυριάκου Ν. 

Πονηρόπουλου. Ενώ όμως πριν από είκοσι έτη το πρόβλημα ήταν το υψηλό ενοίκιο 

που ζητούσε ο ιδιοκτήτης της τελευταίας, τώρα ως μείζονα προβλήματα παρουσιά-

                                                           
202

 2718 [1891] Μανωλόπουλος. Βλ. επίσης, το μισθωτήριο 8206 [1893] Ρομπόλας, όπου η οικία του 
Κυριάκου Πονηρόπουλου, βαρυνόμενη με χρέη προς την Εθνική Τράπεζα, ενοικιάζεται ολόκληρη 
αντί 1.000 δρχ. με τον όρο: «εάν προ της λήξεως της μισθώσεως αι αρχαί μετατεθούν ενταύθα εις 
την άνω πόλιν Κυπαρισσίας η μίσθωσις λύεται πλην του μεγάλου αρκτικοδυτικού μαγαζείου...».  
203

 Ανώνυμος, Πραγματεία σύντομος…, ό.π. 
204

 Ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος, δεκαπενταετής περίπου το 1905, όταν το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας 
απειλήθηκε με κατάργηση από την κυβέρνηση Δηλιγιάννη, θυμάται την εξέγερση των κατοίκων: 
«Μαζί με το δικό μας Πρωτοδικείο επρόκειτο να καταργηθούν και άλλα τέσσερα. Οι πληθυσμοί των 
πόλεων που θα έχαναν τα Πρωτοδικεία τους (που ήταν γι’ αυτές πηγές εισοδημάτων) είχαν κηρύξει 
σωστή ένοπλη επανάσταση. Βρισκόμαστε πραγματικά εκτός νόμου. Θυμούμαι ότι όλοι οι κάτοικοι 
της Κυπαρισσίας είμαστε ωπλισμένοι. Είχαμε καταργήσει τις αρχές. Η κατάσταση αυτή, αν θυμούμαι 
καλά, κράτησε περίπου δύο μήνες.», Απολογία…, ό.π. σ. 86. 
205

 Εφημερίς, 6 Νοεμβρίου 1889. 
206

 Εφημερίς, 6 Νοεμβρίου 1889 και Ακρόπολις, 15 Αυγούστου 1900. 
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ζονται η παλαιότητά της, η διαρρύθμιση και η θέση της: «…Η οικία Κ. Π., κειμένη εις 

ρυπαρότατον στενόν δρομίσκον, σύγκειται εκ πέντε ανώγειων σεσαθρωμένων δω-

ματίων και το μαγειρείον, κάτωθι δε εκ δυό μόνον διαμερισμάτων χρησιμευόντων 

άχρι τούδε το μεν δι’ αποθήκην, το δε δι’ εμπορικόν κατάστημα, ουδόλως δε καταλ-

λήλων δια γραφεία (…). Η δε υγεία του προσωπικού της Τραπέζης θέλη κινδυνεύση 

εκ τοιούτων σπηλαίων. (…) προς το μεσημβρινόν μέρος ένθα τοποθετηθήσονται τα 

γραφεία, διέρχεται ρύαξ πλήρης ακαθαρσιών, προς το βόρρεον δε μέρος υπάρχει 

στενωπός οδός ένθα ρίπτονται άπασαι αι ακαθαρσίαι των πέριξ οικιών…».207 

Λύση στο χρονίζων οικιστικό δίλημμα «άνω πόλη ή Παραλία;» θα δώσει το 

Πρωτοδικείο και ο σιδηρόδρομος. Η σιδηροδρομική γραμμή περνούσε στην ενδιά-

μεση περίπου απόσταση ανάμεσα στην άνω πόλη και την Παραλία. Σύμφωνα, με 

τον ανταποκριτή της αθηναϊκής εφημερίδας Εμπρός (13 Ιουλίου 1911), η ευφυής 

απόφαση ενός εύπορου εμπόρου από το Σιδηρόκαστρο [του Γεωργίου Αλεξόπου-

λου] να ανεγείρει οικοδομή σε δικό του οικόπεδο και να τη δωρίσει στο Δημόσιο με 

τον όρο να στεγαστεί εκεί το Πρωτοδικείο, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 

ένας τρίτος οικισμός ως επί το πλείστον σε παρακείμενα οικόπεδα που ανήκαν στο 

Σιδηροκαστρίτη επιχειρηματία.208 Ο ίδιος ανταποκριτής κάνει λόγο για «τρεις Κυπα-

ρισσίαι»: μία ορεινή, μία μεσαία και μία παραλιακή. Αποφαίνεται ότι το μέλλον α-

νήκει στη μεσαία: «Είνε, η πόλις την οποίαν γοργός σχίζει ο σιδηρόδρομος, η νέα 

μεσαία πόλις, με την δροσεράν και ευχάριστον όψιν νέου συνοικισμού, προβάλλο-

ντος ανά μέσον ανθισμένων σταφιδαμπέλων και ελαιοφόρτων ελαιώνων, με ευρεί-

ας άλλ’ αμόρφους οδούς, με μόλις αναθάλλουσαν την δενδροφύτευσιν, με νέας οι-

κοδομάς και καταστήματα, με το κομψόν δικαστικόν μέγαρον, το οποίον αποτέλεσε 

                                                           
207

 Επιστολή δ/ντη υποκ. Κυπαρισσίας Ν. Δημακόπουλου προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 9 Αυ-
γούστου 1893, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
208

 Παραθέτουμε την πληροφορία αυτή με επιφύλαξη. Στο Αρχείο Ανδρέα Κοκκέβη βρέθηκε δωρητή-
ριο συμβόλαιο στο οποίο ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Γεωργακόπουλος και ο (αδελφός του;) εργολάβος 
δημοσίων έργων Ανδρέας Γεωργακόπουλος παραχωρούν οικόπεδο στη θέση Ψυρρού της Κυπαρισ-
σίας, έκτασης 1300 γαλλικών μέτρων, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση Πρωτοδικείου. 
Το οικόπεδο συνόρευε με άλλα οικόπεδα των δωρητών. Ο δ/ντης του υποκ. Κυπαρισσίας της ΕΤΕ και 
ο Ευστάθιος Κοκκέβης συναινούν στην εξάλειψη υποθήκης επί του συγκεκριμένου οικοπέδου, 4922 
[1896] Μανωλόπουλος. Η δημιουργία Πρωτοδικείου, πάντως, αναζωπύρωσε την οικοδομική δρα-
στηριότητα γύρω από αυτό. Στα τέλη του 19

ου
 αιώνα, διαβάζουμε στον τοπικό τύπο: «Η οικοδομική 

εν τη πόλει μας δύναται τις να είπη ότι κάμνη τεράστια άλματα και εν τη πόλει και εν τω παρά το 
δικαστήριον συνοικισμώ.» Προστίθεται μάλιστα με περίσσεια τοπική περηφάνια ότι «ανηγέρθησαν 
ωραίαι διώροφοι οικίαι κατασκευασμέναι μεθ’ ικανής στερεότητος και καθ’ όλας τους κανόνας τους 
αντισεισμικούς…», εφ. Κυπαρισσία, 21 Νοεμβρίου 1899. 
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τον πυρήνα και την καρδίαν του νέου συνοικισμού και πέριξ του οποίου απλούται 

βραδέως μεν άλλ’ ασφαλώς η δημιουργουμένη νέα πόλις…».209 Στο ΓΡΑΦ.Α5 η δυ-

ναμική του συνοικισμού της Παραλίας, στον οποίο υπολογίζεται και η «μεσαία πό-

λη», είναι αδιαμφισβήτητη. 

Στον 20ο αιώνα η απάνω πόλη ψευτοσυντηρεί την ύπαρξή της με την ενοικί-

αση των ερειπωμένων σχεδόν αρχοντικών της σε μαθητές από τα χωριά.210 Η παρα-

μονή του Γυμνασίου σε αυτήν,211 παρά την τελική κάθοδο του Πρωτοδικείου στη 

«μεσαία» πόλη, φαίνεται ότι υπήρξε ένας πολιτικός συμβιβασμός που απάλυνε ως 

ένα σημείο την οικονομική καχεξία. Ο Όμηρος Πέλλας (Οδυσσέας Γιαννόπουλος), 

γυμνασιόπαιδο στη δεκαετία του ’30, σκιαγραφεί το πορτραίτο της πόλης εκείνη 

την εποχή: «...Ήταν μια μικρή επαρχιακή πόλη στη δυτική Πελοπόννησο, ανακαθι-

σμένη στη ρίζα του βουνού (...), μια μικρή πόλη γεμάτη αλογοκοπριές και περηφά-

νεια, καφενεία με λιθογραφίες Φάουστ και Ριγολέτο, με μεγάλες χρυσαλειμμένες 

κορνίζες, ένα παλιό κάστρο γιομάτο βρωμιές, σημάδια από ένα άλλο κάστρο που το 

έχτισε ο Επαμεινώντας, ένα μουράγιο μισογκρεμισμένο, όπου άραζε που και που 

κανένας σκυλοπνίχτης, και πολλά παλιά σπίτια αρχοντικά στην απάνω ρούγα που 

εγκαταλείπονταν και νοικιάζονταν σε μας -φτωχά χωριατόπαιδα- 50-60 δρχ. το μή-

να...».212 

 Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η εγκατάλειψη των αρχοντικών θα ο-

λοκληρωθεί. Οι γόνοι των παλαιών αστικών οικογενειών, όσοι τουλάχιστον είχαν 

απομείνει, θα καταφύγουν στην Αθήνα ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, για να ε-

μπλουτίσουν την αστική τάξη εκεί και να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το χάσμα 

ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την επαρχία. 

                                                           
209

 Εμπρός, 13 Ιουλίου 1911. 
210

 Γύρω στο 1900, παρέχοντας διαμονή και διατροφή σε δύο μαθητές, η μητέρα του Ανδρέα Λα-
μπρόπουλου κατόρθωνε να έχει ένα αξιόλογο μηνιαίο εισόδημα 150 δραχμών «το λιγώτερον», στο 
Λαμπρόπουλος, Απολογία…, σ. 19-21. Στις μέρες μας, ο γιατρός Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, εγγο-
νός του εύπορου, αλλά και σφιχτοχέρη, κτηματία Παναγιωτάκη Γεωργακόπουλου (γιου του εμπορο-
κτηματία και βουλευτή Γεωργίου), θυμάται ότι η γιαγιά του προσποριζόταν κάποιο προσωπικό εισό-
δημα, νοικιάζοντας το ισόγειο του αρχοντικού της οικογένειας σε μαθητές.   
211

 Αναστασία Μηλίτση – Νίκα, Η μέση εκπαίδευση στη Μεσσηνία (1833-1910). Όψεις της μεσσηνια-
κής κοινωνίας μέσα από την εκπαίδευση, (εκδ. ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Μεσσηνίας), Καλαμάτα 2004, σ. 112. 
Στα Φιλιατρά υπήρχε ήδη Γυμνάσιο από το 1885, το οποίο συντηρούνταν με ιδιωτικούς πόρους. Το 
οίκημα του Γυμνασίου στην Κυπαρισσία φιλοξενήθηκε αρχικά στην οικία του ράπτη Αγαθοκλή Πα-
παναγιώτου αντί ενοικίου 180 δρχ. το μήνα, 5285 [1891] Ρομπόλας. 
212

 «Καρφίτσες» (αυτοβιογραφικό διήγημα) στο Όμηρος Πέλλας (Οδυσσέας Γιαννόπουλος), Διηγήμα-
τα, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1986

2
, σ. 13-23. Το συγκεκριμένο βιβλίο του Πέλλα μου προμήθευσε ο δά-

σκαλος Τέλης Γκιουλής, παθιασμένος με την ιστορία της Κυπαρισσίας. Τον ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΗΓΗ: Απογραφές πληθυσμού 1896, 1907, 1920 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄   ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΓΑ-
ΜΗΛΙΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
 

 

α. Οι δημογραφικές συνιστώσες  

 

α1. Το γαμήλιο φαινόμενο και το Βιβλίο Συνοικεσίων 

 

Η πολλαπλή σημασία του γαμήλιου φαινομένου είτε ως βασικού συντελεστή στη 

διαμόρφωση του δημογραφικού καθεστώτος, είτε ως κυρίαρχη συνιστώσα στη συ-

γκρότηση της οικογένειας, είτε ως συνδιαμορφωτικού παράγοντα στην παγίωση ή 

στη μεταβολή των κοινωνικών δομών έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο του ερευνη-

τικού ενδιαφέροντος. Από δημογραφική άποψη, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, όπου 

ο γάμος αποτελεί πρακτική πρώιμη και καθολική και τα ποσοστά οριστικής αγαμίας 

είναι εξαιρετικά χαμηλά, η γαμηλιότητα είναι στενά συνυφασμένη με τη γεννητικό-

τητα και τη δυνατότητα αναπαραγωγής του πληθυσμού. Αν και οι υπάρχουσες με-

λέτες για την εγχώρια περίπτωση έχουν μέχρι σήμερα αναδείξει την ύπαρξη γεω-

γραφικών και κοινωνικών διαφοροποιήσεων στη γαμήλια συμπεριφορά και στα μο-

ντέλα συγκρότησης του οικιακού χώρου,1 σε γενικές γραμμές η ένταξη της Ελλάδας 

σε ένα μοντέλο μεσογειακού τύπου δεν αμφισβητείται.2 

Ο νησιωτικός χώρος κατέχει μέχρι σήμερα τα πρωτεία στη δημογραφική έ-

ρευνα. Αντίθετα, στα όρια της ηπειρωτικής Παλαιάς Ελλάδας του 19ου αι., η διερεύ-

νηση των δημογραφικών φαινομένων ακόμη καθυστερεί. Η καθυστέρηση αυτή εξη-

                                                 
1
 Ενδεικτικά αναφέρουμε: Γ. Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη (1848-1853). Δημογραφικά φαι-

νόμενα μιας μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19
ου

 αιώνα», Μνήμων 9, 1983-4, σ. 211-245, Δημ. Κ. 
Ψυχογιός, Προίκες, φόροι, σταφίδα και ψωμί, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1987, E. Kolodny, Chora d’ Amorgos. Un 
village Cycladien, Aix-en-Provence 1992, Ε. Μπουρνόβα, Ιστορική δημογραφία και ιστορία της καθη-
μερινότητας στη Ραψάνη από το 1900 έως το 1950, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1995, V. Hionidou, 
“Nuptiality Patterns and Household Structure on the Greek Island of Mykonos, 1849-1959’’, Journal of 
Family History, 20/1, 1995, σ. 67-102, της ιδίας «Nineteenth-century urban Greek households: the 
case of Hermoupolis, 1861-1879», Continuity and Change, 14/3, 1999, σ. 403-427, Ρωξάνη Λ. Καυτα-
ντζόγλου, Συγγένεια και οργάνωση του οικιακού χώρου, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1997, Μ. Τομαρά – Σιδέρη, 
Ιστορική δημογραφία. Από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές νοοτροπίες και συμπερι-
φορές, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1998. 
2
 Για συγκριτικές εκτιμήσεις, βλ. Χιονίδου «Δημογραφία» στο συλλογικό τόμο Κ. Κωστής – Σ. Πετμε-

ζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19
ο
 αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 

81-102 και Σ. Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 159-160. 
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γείται ως ένα βαθμό από τις σοβαρές δυσκολίες που παρουσιάζει η αναζήτηση δη-

μογραφικού υλικού στην ελληνική επαρχία. Η πλημμελής λειτουργία του θεσμού 

του ληξιαρχείου, τουλάχιστον μέχρι το 1930, συνιστά το πρώτο σοβαρό πρόσκομμα. 

Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό του αρχειακού υλικού έχει καταστραφεί και, όσο 

διασώζεται, είναι διάσπαρτο σε δήμους, εκκλησίες, μητροπόλεις, ιδιωτικά αρχεία 

κλπ., με συνέπεια ο εντοπισμός του να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.   

Στην περίπτωση της δικής μας έρευνας, αποτέλεσε αγαθή τύχη η ανεύρεση 

ενός «Βιβλίου Συνοικεσίων», όπως τιτλοφορείται, στην Ι. Μητρόπολη Τριφυλίας και 

Ολυμπίας (με έδρα την Κυπαρισσία), στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες γάμου 

που παραχωρήθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου του 1867 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου του 

1891. Πρόκειται για ένα κατάστιχο 185 σελίδων που εμπεριέχει 3.742 καταχωρίσεις 

αδειών γάμου. Μοναδικό χάσμα στην καταγραφή εντοπίστηκε στο διάστημα μεταξύ 

14 Απριλίου έως 23 Αυγούστου του 1885, οπότε, σύμφωνα με την αρίθμηση των 

καταχωρίσεων του συγκεκριμένου έτους, φαίνεται να λείπουν 49 εγγραφές. Κάθε 

σελίδα του Βιβλίου Συνοικεσίων χωρίζεται σε 12 στήλες, στις οποίες καταχωρούνται 

ο αύξων αριθμός της δήλωσης, το έτος και η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, τα ο-

νοματεπώνυμα των νυμφίων και η ηλικία τους, η «πατρίδα» τους (που μπορεί να 

αντιστοιχεί αδιακρίτως είτε στην τρέχουσα κατοικία τους είτε στον τόπο καταγωγή 

τους), ο βαθμός του γάμου, το ονοματεπώνυμο του παρανύμφου (κουμπάρου), η 

ενορία της νύφης και ο ιερέας που θα τελέσει το μυστήριο. Τέλος, στο δεξιό άκρο 

της σελίδας υπάρχει η στήλη με τον τίτλο «Παρατηρήσεις». Η «πατρίδα» των νυμ-

φίων και ο βαθμός γάμου σημειώνονται στην ίδια στήλη με τη σειρά που καταχω-

ρούνται οι νυμφίοι (πρώτα ο γαμπρός και έπειτα η νύφη). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

κάποιες φορές να γίνονται λάθη από τον καταγραφέα (ή σωστότερα από τους κατα-

γραφείς) και τα δεδομένα των νυμφίων να συγχέονται μεταξύ τους.  

Μόνο κατά την περίοδο 1867-1873 σημειώνονται με συνέπεια οι ηλικίες των 

νυμφίων, η ενορία της νύφης και ενίοτε το όνομα του παρανύμφου (κουμπάρου). 

Στα χρόνια που έπονται, η λεπτομερειακή καταγραφή ατονεί και από το 1882 και 

εξής σημειώνονται πλέον τα απολύτως στοιχειώδη: ημερομηνία, έτος, ονοματεπώ-

νυμα νυμφίων, τόπος καταγωγής, βαθμός γάμου και ονοματεπώνυμο ιερέα. Σπάνι-

α, επίσης, συμπληρώνεται η στήλη «Παρατηρήσεις». Και για μία μόνο φορά, τον 



75 

 

Οκτώβριο του 1868, σημειώνεται με απρόσμενη ειλικρίνεια η φράση «εξ ανάγκης 

εγκυμοσύνης».  

Όλοι οι γάμοι τελούνται εντός των επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας αλλά 

δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των τελεσθέντων γάμων σε αυτούς. Σε ποσοστό 

τουλάχιστον 90% των εγγραφών τόπος τέλεσης των γάμων αναφέρονται η πόλη της 

Κυπαρισσίας και τα χωριά τεσσάρων μόνο δήμων της Τριφυλίας: Κυπαρισσίας, Δω-

ρίου (και Ηλέκτριδος), Τριπύλης/Αετού και Αυλώνας. Συμπεραίνουμε ότι οι τέσσερις 

αυτοί δήμοι εμπίπτουν στα όρια της ίδιας αρχιερατικής επισκοπής (Κυπαρισσίας), 

παρότι είναι δύσκολο να εξακριβωθεί πώς ακριβώς διαιρούνταν οι επισκοπές της 

Μητροπόλεως το 19ο αιώνα. Ακόμη περισσότερο παρατηρούμε ότι αποτελούν μία 

γεωγραφική ενότητα με έντονα ενδογαμικά χαρακτηριστικά, μια και μόλις το 1,6% 

των νυφών και το 4,2% των γαμπρών που νυμφεύονται γαμπρό ή νύφη από τους 

τέσσερις παραπάνω δήμους, δηλώνουν καταγωγή (ή κατοικία) έξω από αυτούς. 

Μετά από το 1874 καταχωρούνται σποραδικά γάμοι που αφορούν τα Φιλιατρά και 

γενικότερα το δήμο Εράνης. Ειδικότερα, οι γάμοι στην πόλη των Φιλιατρών δηλώ-

νονται με αρκετή συνέπεια την τριετία 1875-1877. Δε γνωρίζουμε για ποιο λόγο 

συμβαίνει αυτό. Τα Φιλιατρά, οι Γαργαλιάνοι και η Λιγούδιστα (Χώρα) αποτελούν 

ξεχωριστή (ή ξεχωριστές) αρχιερατική επισκοπή. Ίσως κάποιο προσωρινό κώλυμα 

ανάγκασε τους Φιλιατρινούς, ειδικά αυτή την τριετία, να ζητήσουν επισκοπική ά-

δεια γάμου κατευθείαν από τη μητροπολιτική έδρα.  

Η σύμπτωση της πόλης της Κυπαρισσίας με την έδρα της Μητροπόλεως ερ-

μηνεύει ίσως γιατί κάποιοι γάμοι κατοίκων άλλων δήμων, εκτός από τους προανα-

φερόμενους τέσσερις, δηλώνονται απευθείας στη Μητρόπολη και όχι στην αρμόδια 

επισκοπή. Το κύρος του ίδιου του μητροπολίτη ή ο συνδυασμός της λήψης της ά-

δειας με κάποιες υποχρεώσεις στην Κυπαρισσία αποτελούν πιθανές αιτίες. Ένα δη-

μοσίευμα, στηριγμένο σε 23 χειρόγραφες άδειες γάμου για το διάστημα 1861-1877 

από το αρχείο του εφημερίου Σουλιμά, δίνει κάποιες πληροφορίες για τη διαδικα-

σία που ακολουθείται.3 Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Μητροπολίτη ή, από-

ντος αυτού, στους «επισκοπικούς επιτρόπους», προκειμένου να λάβουν την επιθυ-

                                                 
3
 Στέφανος Ματακούλιας (Μητροπολίτης Τριφυλίας), «Στοιχεία και τύπος αδειών γάμου», Πρακτικά 

του Α΄ Συνεδρίου Μεσσηνιακών σπουδών (2-4 Δεκ. 1977), Πελοποννησιακά Παράρτημα 5, Αθήνα 
1978, σ. 37-40. 
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μητή άδεια. Στις άδειες του συγκεκριμένου ενοριακού αρχείου αναφέρονται ως ε-

πισκοπικοί επίτροποι ο «Ολυμπίας ιερομόναχος Νεόφυτος Κιλιμοίρης», ο «Κυπα-

ρισσίας Οικονόμος Χρήστος Αναγνωστόπουλος» και ο «Σακελλίων Αναστάσιος», 

στον οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Αναστασίου Καρατζά, 

πρωτόπαπα και προκρίτου της Κυπαρισσίας. Το όνομα του ιερομονάχου Νεόφυτου 

δεν εμφανίζεται στη στήλη με τα ονόματα των ιερέων στο Βιβλίο Συνοικεσίων που 

διαθέτουμε. Αυτό ίσως σημαίνει είτε ότι ήταν επισκοπικός επίτροπος κάποιας άλ-

λης αρχιερατικής επισκοπής είτε – νομίζω το πιθανότερο – ότι εκτελούσε χρέη επι-

σκοπικού επιτρόπου στην έδρα της Μητρόπολης, στην Κυπαρισσία. Στις άδειες υ-

πάρχει υπόμνηση προς τον ιερέα «να προεξετάση αυτούς καλώς, ίνα μη κωλύονται 

κατά τους θείους και ιερούς νόμους». Η μη τέλεση πάντως ενός γάμου συνιστά 

σπάνιο γεγονός. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που η στήλη με τον τίτλο «Παρατηρή-

σεις» του Βιβλίου Συνοικεσίων συμπληρώνεται, μόλις σε μία αναφέρεται ότι ο γά-

μος δε τελέστηκε και σε άλλες δύο σημειώνεται ότι η επισκοπική άδεια ανακλήθηκε 

λόγω συγγένειας των μελλονύμφων. 

 

α2. Ηλικίες νυμφίων σε πρώτο γάμο (1867-1873) 

 

Από τον Οκτώβριο του 1867 μέχρι το τέλος του 1873 καταγράφηκαν στο βιβλίο της 

Μητρόπολης 715 πρώτοι γάμοι, με αναφορά των ηλικιών των νυμφίων σε 707 πε-

ριπτώσεις. Με κριτήριο ταξινόμησης των γάμων τον τόπο καταγωγή της νύφης, βρί-

σκουμε ότι 643 πρώτοι γάμοι αφορούν τους τέσσερις δήμους Κυπαρισσίας, Αυλώ-

νας, Τριπύλης και Δωρίου (σύμφωνα με τη διαίρεση των δήμων μέχρι το 1879), σε 

634 από τους οποίους δηλώνονται οι ηλικίες των μελλονύμφων. Με κριτήριο ταξι-

νόμησης τον τόπο καταγωγής των γαμπρών οι γάμοι μειώνονται σε 635, με ηλικίες 

σε 627. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στις ηλι-

κίες των νυμφίων, συμπεριλάβαμε όλους τους νυμφίους ανεξαρτήτως φύλου, που 

κατάγονται από τους παραπάνω τέσσερις δήμους, είτε νυμφεύονται με κάτοικο του 

δήμου στον οποίο ανήκουν είτε όχι.  

Θεωρούμε ότι οι καταχωρήσεις ηλικιών στο Βιβλίο Συνοικεσίων είναι αρκετά 

ακριβείς, και γιατί δεν υπάρχει προφανές συμφέρον από την παραποίησή τους αλ-

λά και για λόγους ευλάβειας, καθώς οι δηλώσεις γίνονται ενώπιον των ιερατικών 
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αρχών.4 Δε λείπουν, βέβαια, οι στρογγυλοποιήσεις. Το 61% των συνολικά δηλωμέ-

νων ηλικιών για όλους τους γαμπρούς αφορά τις τρεις ηλικίες των 25, 28 και 30 ε-

τών, με προτιμότερη τα 25 (28%). Ανάλογα, οι νύφες σε ποσοστό 66% περίπου, δη-

λώνονται στις τέσσερις ηλικίες των 18, 20, 22 και 25 ετών, με προτιμότερη τα 20 

(23,5%). 

 

ΠΙΝ.Β1α  ΗΛΙΚΙΕΣ ΝΥΜΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΓΑΜΟ (1867-1873) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
ΝΥΜΦΙΩΝ 

ΓΑΜΠΡΟΙ 
ΜΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 
/ΣΥΝΟΛΟ 

Μ.Ο. ΗΛΙΚΙ-
ΑΣ 

ΓΑΜΠΡΩΝ 

ΝΥΦΕΣ ΜΕ 
ΗΛΙΚΙΕΣ / 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μ.Ο. ΗΛΙΚΙ-
ΑΣ ΝΥΦΩΝ 

Διαφορά 
ηλικίας με-
ταξύ των 
νυμφίων 

Κυπαρισσίας – πόλη 116/117 28,09 111/112 23,03 5,06 
Κυπαρισσίας–χωριά  49/49 26,38 57/57 20,96 5,42 
      
Κυπαρισσίας 165/166 27,42 168/169 22,33 5,09 
Τριπύλης 187/188 26,06 189/190 21,73 4,33 
Δωρίου 141/145 25,42 144/147 21,63 3,79 
Αυλώνας 134/136 25,37 132/137 21,41 3,96 
Άλλος δήμος 80/80 25,37 72/72 21,38 3,99 

Σύνολο/Μ.Ο.4 δήμων 627/635 26,17 633/643 21,81 4,39 
Σύνολο/Γενικός Μ.Ο. 707/715 26,08 705/715 21,74 4,34 

 

ΠΙΝ.Β1β  ΗΛΙΚΙΕΣ ΝΥΜΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΓΑΜΟ (1867-1873) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑ-
ΓΩΓΗΣ ΝΥΜ-

ΦΙΩΝ 

μ.ο. 
ηλικίας 

γα-
μπρών 

διάμε-
σος 

Τυπική 
από-
κλιση 

(s) 

Συντελ. 
Μετα-
βολής 

μ.ο. 
ηλικίας 
νυφών 

διάμε-
σος 

Τυπική 
από-
κλιση 

(s) 

Συντελ. 
Μετα-
βολής 

Κυπαρ. – πόλη 28,09 28 2,94 9,53 23,03 24 3,00 7,65 
Κυπαρ.–χωριά  26,38 26 2,76 9,55 20,96 20 3,04 6,87 
         
Κυπαρισσίας 27,42 28 2,99 9,20 22,33 22 3,17 7,02 
Τριπύλης 26,06 26 3,19 8,14 21,79 22 2,78 7,82 
Δωρίου 25,42 25 3,15 8,06 21,63 22 2,44 8,83 
Αυλώνας 25,37 25 2,86 8,84 21,41 20 3,03 7,05 

Σύνολο/μ.ο. 
4 δήμων 

26,17 26 3,22 8,10 21,81 22 2,80 7,78 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων Ι. Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας, 1867-1891 

  

Θεωρώντας συλλήβδην τους δήμους Δωρίου, Αυλώνας και Τριπύλης ως συ-

νισταμένους από αγροτικούς οικισμούς (χωριά), καθώς, κατά την εξεταζόμενη επο-

χή, κανείς οικισμός τους δεν υπερβαίνει τους 2.000 κατοίκους και μάλιστα μόνο το 

Ψάρι (δήμος Δωρίου) ξεπερνά τους 1.000, εξετάζουμε τα γαμήλια δεδομένα ανά 

δήμο. Διαφοροποιούμαστε μόνο στο δήμο Κυπαρισσίας, όπου εξετάζονται χωριστά 

                                                 
4
 Βλ. Παράρτημα I. 
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η πόλη και τα χωριά. Η μέση ηλικία πρώτου γάμου για τις νύφες όλων των δήμων, 

πλην του δήμου Κυπαρισσίας, κυμαίνεται σταθερά ανάμεσα στα 21 - 22 έτη. Οι ηλι-

κίες των ανδρών ανά δήμο παρουσιάζουν μεγαλύτερη διακύμανση, ανάμεσα στα 25 

και 28 έτη. Πάνω από τις μισές νύφες και πάνω από τους μισούς γαμπρούς σε όλους 

τους δήμους νυμφεύονται στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους, στο πρώτο μισό οι 

πρώτες (20-24 ετών), στο δεύτερο μισό οι δεύτεροι (25-29 ετών). Ο πρώτος γάμος 

για τη γυναίκα μετά τα 29 έτη της δε συνηθίζεται. Ακόμη και στην πόλη της Κυπα-

ρισσίας, όπου ο γάμος των γυναικών καθυστερεί σε σχέση με το τι παρατηρείται 

στα χωριά (το 38% των νυφών στην πόλη νυμφεύεται μετά τα 24 έτη), οι γυναίκες 

που νυμφεύονται «όψιμα», πάνω από τα 29 έτη, είναι ελάχιστες, όπως ακριβώς και 

στα χωριά. Οι γάμοι ανήλικων κοριτσιών (κάτω των 18) συνιστούν γενικά περιθωρι-

ακό φαινόμενο (1,7% επί του συνόλου των 707 γάμων) και απαντώνται μόνο στα 

χωριά. 

 

  

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων… ό.π. 
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Ισχυρότερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στους δήμους ως 

προς την ηλικία των γαμπρών. Ενώ, ως προς την ηλικία γάμου των νυφών, οι τρεις 

δήμοι, Αυλώνας, Δωρίου και Τριπύλης, παρουσιάζουν σχεδόν ταυτόσημη εικόνα, ο 

δήμος Τριπύλης διαφοροποιείται από το πρώιμο μοντέλο γάμου των γαμπρών που 

ισχύει στους δύο άλλους δήμους, με περισσότερους γαμπρούς που έχουν υπερβεί 

το 29ο έτος της ηλικίας τους. Ενισχυμένο ποσοστό σε αυτή την ηλικιακή ομάδα των 

γαμπρών έχουν και τα χωριά του δήμου Κυπαρισσίας. Η πόλη κρατά τα σκήπτρα με 

το υψηλότερο ποσοστό γαμπρών άνω των 29 ετών (38%) και το μικρότερο εκείνων 

που είναι κάτω των 25 ετών (14%). Σε λίγες πάντως περιπτώσεις οι γαμπροί δηλώ-

νουν ηλικία πάνω από τα 30 έτη, όπως φαίνεται και από το χαμηλό μέσο όρο ηλικί-

ας αυτής της ηλικιακής ομάδας (δηλαδή άνω των 29). 

 

ΠΙΝ.Β2α ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΥΜΦΙΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΕΣ Α΄ ΓΑΜΟΥ (1867-1873) 

 
έτη 

Αυλώνας   Δωρίου Τριπύλης Κυπαρισσίας 

 πλήθος μ.ο. πλήθος μ.ο. πλήθος μ.ο. πλήθος μ.ο. 

Ν
ύ

φ
ες

 <20 25 17,76 25 18,33 33 18,33 32 17,87 

20-24 87 21,24 101 21,67 122 21,54 86 21,91 

25-29 18 26,11 18 26 29 25,51 48 25,64 

>29 2 32,5 0 0 4 31,25 2 32 

Γα
μ

π
ρ

ο
ί <20 2 18 3 18 3 18 1 18 

20-24 30 21,73 38 22,13 39 21,94 16 23,06 

25-29 89 26,05 89 26,34 110 26,4 97 26,68 

>29 13 30,23 11 31,36 35 30,28 51 30,92 

 
 
 
ΠΙΝ.Β2β ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΥΜΦΙΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΕΣ  
Α΄ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (1867-1873) 

  
Δήμος Κυπαρισσίας 

 Έτη 
Πόλη Χωριά 

 
πλήθος μ.ο. πλήθος μ.ο. 

Ν
ύ

φ
ες

 <20 16 18,43 16 17,31 

20-24 54 22,07 33 21,66 

25-29 40 25,7 8 25,37 

>29 2 32 0 0 

Γα
μ

π
ρ

ο
ί <20 0 0 1 18 

20-24 7 22,57 9 23,44 

25-29 69 26,89 28 26,14 

>29 40 31,12 11 30,18 
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ΠΙΝ.Β3  Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΓΑΜΠΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Δήμοι 
ποσοστό γαμπρών 

άνω των 25 (%) 
μ.ο. 

ηλικίας γάμου 
διαφορά ηλικίας 

νυμφίων 

Κυπαρ. – πόλη 80,80 29,10 5,16 
Κυπαρ. – χωριά 48,00 28,66 7,29 
Τριπύλης 52,51 28,50 5,90 
Δωρίου 41,00 28,36 5,56 
Αυλώνας 38,88 28,08 5,30 

Σύν./μ.ο. 52 28,59 5,65 

 ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων…, ό.π. 

 

 

Όσον αφορά στην ηλικιακή διαφορά μεταξύ των νυμφίων, παρατηρείται ότι 

στο 69% των περιπτώσεων διαφέρουν μεταξύ τους έως 5 έτη, με μέσο όρο διαφο-

ράς για το σύνολο των γάμων τα 4,34 έτη. Σε 29 περιπτώσεις (4,1%) η νύφη είναι 

μεγαλύτερη, αν και συνήθως όχι περισσότερο από 1 με 2 έτη, ενώ σε άλλες 19 

(2,69%) νύφες και γαμπροί δηλώνονται συνομήλικοι.5 Γενικά, όσο πιο ώριμη είναι η 

νύφη η διαφορά ηλικίας μεταξύ των νυμφίων μειώνεται, ενώ, αντίθετα, όσο πιο ώ-

ριμος ηλικιακά είναι ο γαμπρός, η ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους διευρύνεται. Αυτή 

η αντιθετική πορεία μεταξύ των δύο φύλων μαρτυρεί την ανελαστική ηλικία γάμου 

όχι μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών σε μια κοινωνία αγροτική και δημο-

γραφικά παραδοσιακή.6 Στην πόλη ο περιορισμός της «σωστής» ηλικίας γάμου για 

τους άντρες υφίσταται σε μικρότερο βαθμό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πιο 

συχνά υψηλότερη μέση διαφορά ηλικίας μεταξύ των νυμφίων (στο 38% των περι-

πτώσεων οι νυμφίοι απέχουν ηλικιακά 5 έτη και άνω, ενώ στα χωριά το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 27%).7 

 

                                                 
5
 Η Χιονίδου υπολογίζει τη διαφορά ηλικίας για τους νυμφίους της Μυκόνου σε 3,8 με 5,5 έτη. Βρί-

σκει επίσης ένα σταθερό ποσοστό 5% νυφών μεγαλύτερες από τους άνδρες μετά το 1870 και για όλη 
την υπόλοιπη περίοδο που εξετάζει, «Nuptiality patterns…», ό.π. 
6
 Kατά το τρίτο τέταρτο του 19

ου
 αιώνα το γαμήλιο τοπίο στην αγροτική Ελλάδα εμφανίζει κάποιες 

ομοιότητες με ό,τι ίσχυε στην ωριμότερη δημογραφικά Γαλλία πενήντα έτη πριν, όταν επικρατούσε 
ακόμη η κοινωνία της υπαίθρου έναντι εκείνης των πόλεων: «…d’ un debut du siècle marquée par la 
ruralité, la prédominance des journaliers et le modele traditionnel des femmes relativement agėes 
mariėes à des hommes à peu près du meme âge, on passe progressivement à un monde urbain, ou les 
femmes se marient jeunes avec des hommes plus agés qu’ elles.», Noel Bonneuil, «Démographie de la 
nuptialité au XIXe siècle», στο Jacques Dupaquier - Denis Kessler (επιμ.), La societė française au XIXe 
siècle. Tradition, transition, transformations, Paris 1992, σ. 102.    
7
 Σύμφωνα με την M. Todorova, χαρακτηριστικά των βαλκανικών πόλεων αποτελούν η αυξημένη 

ηλικία των ανδρών «αστών» και η μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορά μεταξύ των συζύγων συγκριτικά με 
το τι επικρατεί στην ύπαιθρο, Μ. Todorova, «Situating the family of Ottoman Bulgaria», The History of 
Family, 1/4 (1996), σ. 443-459. 
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ΠΙΝ.Β4  ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΥΜΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ Α΄ ΓΑΜΟΥ (1867-1873) 

 
έτη 

       μ.ο. ηλικίας νυμφίων  

 Γαμπροί  Νύφες Διαφορά ηλικίας νυμφίων 
Ν

ύ
φ

ες
 <20 24,06 18,07 5,98 

20-24 25,86 21,58 4,28 

25-29 28,61 25,69 2,92 

>29 32,37 31,75 0,62 

Γα
μ

π
ρ

ο
ί <20 18,10 18,7 -0,60 

20-24 22,10 20,11 1,99 

25-29 26,33 21,70 4,63 

>29 30,61 24,26 6,35 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, ό.π. 

 

Υψηλότερες γαμήλιες ηλικίες των νυμφίων σε πρώτο γάμο και μεγαλύτερη 

διαφορά ηλικίας ανάμεσά τους υποδεικνύουν διαφοροποιήσεις ως προς τη γαμή-

λια συμπεριφορά μεταξύ της (κωμο)πόλης και της υπαίθρου. Το ίδιο «ωριμότερο» 

γαμήλιο τοπίο συναντάμε και στην πόλη των Φιλιατρών του δήμου Εράνης, όπου οι 

άδειες γάμων - άγνωστο για ποιο λόγο – καταγράφονται μάλλον τακτικά στο Βιβλίο 

Συνοικεσίων, μόνο κατά την τριετία 1875-1877. Στις μισές καταγραφές αναφέρονται 

οι ηλικίες των νυμφίων. Όπως παρατηρούμε στον Πίν. Γ6, οι γαμήλιες ηλικιακές δο-

μές σχεδόν συμπίπτουν με εκείνες του δήμου Κυπαρισσίας.  

 

       ΠΙΝ.Β5  ΗΛΙΚΙΕΣ ΝΥΜΦΙΩΝ ΣΕ Α΄ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (1875-1877) 

Έτη 
Γαμπροί με 

ηλικίες/συν. 
γαμπρών 

Μ.ο. ηλικίας 
γαμπρών 

Νύφες με ηλι-
κίες/συν. νυ-

φών 

Μ.ο. ηλικίας 
νυφών 

Διαφορά ηλι-
κίας μεταξύ 

τους 

1875 14/41 27,86 15/43 22,13 5,73 
1876 18/21 28,11 16/24 22,5 5,61 
1877 25/45 29,32 25/46 23,48 5,84 

Σύνολο/μ.ο. 58/107 28,56 56/113 22,83 5,73 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, ό.π. 

 

Αν και οι περισσότεροι γαμπροί του δείγματός μας προβαίνουν σε γάμο πριν 

κλείσουν τα 29 έτη, είναι ευδιάκριτες δύο τάσεις στην ηλικία γάμου των ανδρών: 

μία «πρώιμη» (δήμοι Αυλώνας,  Δωρίου) και μία «όψιμη» (πόλη της Κυπαρισσίας). 

Στο ενδιάμεσο αυτών των τάσεων βρίσκονται ο δήμος Τριπύλης και τα χωριά του 

δήμου Κυπαρισσίας, όπου σε ένα ποσοστό γύρω στο 20% οι γαμπροί εισέρχονται 

για πρώτη φορά στο μυστήριο του γάμου γύρω στα 30. Δύο τάσεις ξεχωρίζουν και 

στη γαμήλια συμπεριφορά των γυναικών: μία «πρώιμη», κυρίαρχη σε όλα τα χωριά, 
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ανεξαρτήτως δήμου, και μία «όψιμη» που εντοπίζεται αποκλειστικά στις πόλεις 

(Κυπαρισσίας, Φιλιατρών). 

  

α3. Δεύτεροι γάμοι  

 

Η καταχώριση του βαθμού γάμου στο κατάστιχο της Ι. Μητροπόλεως είναι πολλές 

φορές προβληματική, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα Γ7 που ακολουθεί. Στην 

οικεία στήλη του κατάστιχου, στην οποία αναγράφεται ο βαθμός, ο δεύτερος γάμος 

των γυναικών-χηρών με άνδρα σε πρώτο γάμο σημειώνεται με τη μορφή ενός κλά-

σματος τύπου α\β, όπου με το α δηλώνεται ο πρώτος γάμος του γαμπρού του οποί-

ου το ονοματεπώνυμο προηγείται στο κατάστιχο και με το β ο δεύτερος γάμος της 

νύφης, της οποίας το ονοματεπώνυμο έπεται. Αντίστοιχα, ο δεύτερος γάμος των 

ανδρών-χήρων με νύφη σε πρώτο γάμο σημειώνεται με το κλάσμα β\α. Δυστυχώς 

δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η σειρά αυτή τηρείται πάντα ευλαβικά από 

τους καταγραφείς. Ομαδοποιώντας τους δεύτερους γάμους ανά τύπο ζευγαριού 

(χήρος με νέα σε πρώτο γάμο, χήρα με άνδρα σε πρώτο γάμο και χήροι μεταξύ 

τους), καταλήξαμε να παραλείψουμε ως ύποπτα τα έτη εκείνα στα οποία σημειώνε-

ται υπέρβαση των γάμων των χηρών σε σχέση με εκείνη των χήρων (1868, 1874, 

1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882). Τελικά, θεωρήσαμε αξιόπιστη την καταγραφή 

του βαθμού κατά τα έτη 1869-1873, πρώτον, γιατί αφορούν μία συνεχή πενταετία 

χωρίς εμφανείς ανωμαλίες στην καταγραφή και, δεύτερον, γιατί την ίδια περίοδο, 

όπως ήδη είδαμε, σημειώνονται συστηματικά οι ηλικίες των νυμφίων, ανεξαρτήτως 

βαθμού γάμου, ενισχύοντας την αρχική μας εντύπωση για μια αρκετά συνεπή και 

επιμελή καταγραφή των στοιχείων των μελλονύμφων.  

 
ΠΙΝ.Β6  ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΓΑΜΟΥ 

ΕΤΗ Χήρος με άγα-
μη νέα 

Χήρα με άγαμο 
νέο 

Χήρος με χήρα Σύνολο  
β΄ γάμων 

% στο σύνολο 
των γάμων 

1868 6 10 17 33 0,25 
1869 7 4 7 18 0,11 
1870 11 6 7 24 0,20 
1871 11 6 11 28 0,21 
1872 4 3 6 13 0,15 
1873 17 4 12 33 0,26 
1874 1 11 6 18 0,17 
1875 3 10 4 17 0,15 
1876 11 1 5 17 0,17 



83 

 

1877 12 4 5 21 0,18 
1878 --- 8 3 11 0,14 
1879 2 20 --- 22 0,15 
1880 3 10 8 21 0,20 
1881 10 12 12 34 0,27 
1882 14 14 9 37 0,16 
1883 10 6 9 25 0,13 
1884 22 6 9 37 0,19 
1885 5 4 9 18 0,19 
1886 21 5 12 38 0,25 
1887 26 12 10 48 0,22 
1888 17 15 12 44 0,23 
1889 26 8 14 48 0,23 
1890 15 7 17 39 0,21 

Σύνολο 254 186 204 644 0,19 

 

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα από την επεξεργασία των δεύτερων γάμων εί-

ναι η συχνότητά τους και μάλιστα μεταξύ ατόμων που ανήκουν σε πολύ μικρές, ε-

ντός του αναπαραγωγικού κύκλου, ηλικίες. Σε ένα ποσοστό 19% επί του συνόλου 

των γάμων της περιόδου 1868-1873 (αλλά και στο σύνολο των γάμων στους τέσσε-

ρις δήμους σε όλο το χρονικό φάσμα της πηγής μας: 1867-1890) οι νυμφίοι προβαί-

νουν σε δεύτερο και σπανιότερα σε τρίτο γάμο.8 Παρότι τα διαθέσιμα συγκριτικά 

στοιχεία είναι πενιχρά, τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλότερα σε σχέση με ό,τι 

έχει παρατηρηθεί αλλού.9 

Συνολικά, οι δεύτεροι γάμοι φαίνεται να είναι διαδεδομένοι τόσο στην πόλη 

όσο και στα χωριά (με ποσοστό άνω του 20% επί του συνόλου των γάμων).10 Στην 

αρχική, ωστόσο, δεκαετία της πηγής μας, στην Κυπαρισσία αλλά και στα Φιλιατρά 

                                                 
8
 Ο ανώνυμος αρθρογράφος (μάλλον ο Παναγιώτης Χαλκιόπουλος) της Εφημερίδος της Ελληνικής 

Γεωργίας παρατηρεί ότι σε πολλά μέρη οι γυναίκες δεν έρχονται σε δεύτερο γάμο. Σε άλλα, όμως, 
συνηθίζουν να νυμφεύονται για δεύτερη και τρίτη φορά, «Περί της Ελληνικής Γεωργίας», Εφημερίς 
της Ελληνικής Γεωργίας, (1855), σ. 57.  
9
 Σε μία πρωιμότερη εποχή (1845-1853) και σε ένα αστικό περιβάλλον, στην Ερμούπολη, ο Γιάννης 

Μπαφούνης με τη βοήθεια ενός δημοτικού κατάστιχου υπολογίζει τους δεύτερους γάμους στο 
15,51% επί του συνόλου, στο «Γάμοι στην Ερμούπολη…», ό.π. Η Βιολέττα Χιονίδου βρίσκει ίδια πε-
ρίπου επίπεδα δεύτερων γάμων (14,5%) στη Μύκονο (1849-1852), «Νuptiality patterns…», ό.π. Οι 
δεύτεροι γάμοι σπανίζουν στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Προγουλάκη, Ανάμεσα στην τιμή 
και το χρήμα: η Κέρκυρα στα χρόνια της Αγγλικής κυριαρχίας (1814-1864), Αθήνα 2003, σ. 287. Πρβλ. 
με το παράδειγμα της Ιταλίας, Kertzer David – Caroline Brettell, “Advances in Italian and Iberian Fami-
ly History”, Journal of Family History, 12, 1-3 (1987), σ. 87-120. 
10

 Ο Athos Bellettini υπολόγισε το ποσοστό των δεύτερων γάμων στην Ιταλία σε 19,4% για το διάστη-
μα 1864-1870 και 13,8% για το διάστημα 1891-1900. Στη δική μας πηγή δε διαφαίνεται κάμψη της 
δευτερογαμίας με την πάροδο του χρόνου αλλά αντίθετα παρατηρείται ενίσχυση. Αναφορά στους 
υπολογισμούς του Bellettini γίνεται στο David I. Kertzer – Nancy Karweit, «The impact of widowhood 
in nineteenth century Italy» στο David I. Kertzer – Peter Laslett (επιμ.), Aging in the Past. Demogra-
phy, Society and Old Age, University of California Press, Λονδίνο 1995, σ. 229-248. 
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οι δεύτεροι γάμοι υστερούν σε σχέση με τα χωριά με ποσοστά 15,20 και 15,92 αντί-

στοιχα. Στην Κυπαρισσία η σύναψη δεύτερων γάμων εντατικοποιείται στη συνέχεια. 

Μικρότερη συχνότητα δεύτερων γάμων παρατηρείται στα αρβανιτόφωνα χωριά του 

δήμου Δωρίου, όπου κι εκεί πάντως εμφανίζονται ενισχυτικές τάσεις προϊόντος του 

χρόνου (13,73% για το διάστημα 1868-1873 και 15,64% στο σύνολο των γάμων της 

περιόδου 1868-1890). Η συχνή παρουσία χηρών στους δεύτερους γάμους και στο 

δήμο Δωρίου υποδηλώνει ότι η εκ νέου σύναψη γάμου της γυναίκας (ιδίως όταν η 

ηλικία της είναι μικρή), δεν αντιμετωπίζεται οπωσδήποτε περιφρονητικά από την 

κοινωνική ομάδα. Εθνοτικά – πολιτισμικά αίτια ίσως συντρέχουν στη διαφοροποίη-

ση των χωριών του δήμου Δωρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα των άλλων τριών δή-

μων.11 Ο μεγαλύτερος βαθμός συγγενικής αλληλεγγύης, η περιορισμένη ενασχόλη-

ση με τη γεωργία και η υπεροχή της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η στενότητα 

της αγοράς γάμου για μια κοινωνία που αναζητά το ταίρι της πρώτιστα σε μια ομό-

γλωσση - αρβανιτόφωνη κοινότητα θα μπορούσαν να προβληθούν ως πιθανοί λό-

γοι. Ελλείψει συγκεκριμένων δεδομένων, υποχρεωνόμαστε να μην επεκταθούμε.    

 

 

ΠΙΝ.Β71   ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΑΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΓΑΜΩΝ (1868-1873) 

Δήμοι 
δεύτεροι γάμοι\ 
σύνολο γάμων 

(%) 

Κυπαρισσίας – πόλη 32\210 15,20 
Κυπαρισσίας – χωριά 28\125 22,40 
 Αυλώνας 55\254 21,60 
Τριπύλης 70\336 20,83 
 Δωρίου 39\284 13,73 

 Εράνης – Φιλιατρά* 18\113 15,92 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων…ό.π.                                                            
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Κριτήριο ταξινόμησης των γάμων: η πατρίδα της νύφης ~ * Τα στοιχεία αφορούν την τριετία 1875-
1877 

 

 

 

                                                 
11

 Η πολύ ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική μελέτη του Ελευθερίου Αλεξάκη για τους Αρβανίτες της 
δυτικής Αττικής (η οποία όμως αφορά μεταγενέστερη εποχή σε σχέση με την εξεταζόμενη της πα-
ρούσας εργασίας) υποδεικνύει μικρές ηλικίες γάμου για τους άνδρες πριν από το 1900 (25,7 έτη), 
αυξημένα ποσοστά ενδογαμίας εντός της εθνοτικής\γλωσσικής ομάδας και μικρό ποσοστό δεύτερων 
γάμων, αν και όχι στον αυστηρά περιορισμένο βαθμό που ισχύει στη Μάνη, Τα παιδιά της σιωπής. 
Οικογένεια, συγγένεια και γάμος στους Αρβανίτες της ΝΑ. Αττικής – Λαυρεωτικής (1850-1940), εκδ. 
Παρουσία, Αθήνα 1996, κυρίως σ. 193-220. 



85 

 

ΠΙΝ.Β72   ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΑΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΓΑΜΩΝ 
(1867-1890) 

Δήμοι 
δεύτεροι γάμοι\ 
σύνολο γάμων 

(%) 

Κυπαρισσίας – πόλη 124/566 22 
Κυπαρισσίας – χωριά 100/396 25 
Αυλώνας 157/725 21,65 
Τριπύλης 163/889 18,33 
Δωρίου 115/735 15,64 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων…ό.π.                        

 

Καταλυτικό στοιχείο στη σύναψη δεύτερου γάμου είναι η νεαρή ηλικία των 

νυμφίων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι χήρες δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της 

ηλικίας τους και οι χήροι το 35ο.12 Το νεαρό της ηλικίας των νυμφίων που ξαναπα-

ντρεύονται, υπαγορεύει την εικόνα μιας κοινωνίας με σημαντικά ποσοστά πρόωρης 

ενήλικης θνησιμότητας, κυρίως στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία του κύκλου ζωής 

και των δύο φύλων.13 Γυναίκες και άντρες απροστάτευτοι σε ασθένειες και επιδημί-

ες, χωρίς ιατρική περίθαλψη, γυναίκες που πεθαίνουν στη γέννα, άντρες που αγωνί-

ζονται για τη βιοπάλη και υπόκεινται στις δοκιμασίες μιας σκληρής ζωής. 

 Η καθολικότητα και η πρωιμότητα της γαμήλιας πρακτικής εν γένει καθι-

στούσε μάλλον δύσκολη υπόθεση την εύρεση νέου συντρόφου για το χήρο ή για τη 

χήρα, ιδιαίτερα μετά από «προχωρημένη», για τα δεδομένα της εποχής, ηλικία. Οι 

χήροι, οι οποίοι νυμφεύονται νέες σε πρώτο γάμο, είναι κοντά στα 30 και η σχετικά 

συγκρατημένη μέση διαφορά ηλικίας μεταξύ τους (6-7 έτη) υποδηλώνει ότι η δεξα-

μενή νυφών είναι πεπερασμένη και η επιλογή συντρόφου μετά από κάποια ηλικία 

γίνεται εξαιρετικά δυσχερής ακόμη και για τους άνδρες. Τις διαπιστώσεις αυτές ε-

πιβεβαιώνει το γεγονός ότι πάνω από το ένα τρίτο των δεύτερων γάμων αφορούν 

άτομα που διατελούν και τα δύο σε χηρεία. 

 

 

                                                 
12

 Στη Γαλλία του 18
ου

 αιώνα το 67% των γυναικών και το 80% των ανδρών που χηρεύουν στην τρίτη 
δεκαετία της ζωής τους ξαναπαντρεύονται. Όταν όμως η χηρεία τους βρίσκει στην ηλικία των 40 – 49 
ετών, τα αντίστοιχα ποσοστά πέφτουν σε 20% και 52%, Francois Lebrun, «La marriage et la famille» 
στο Jacques Dupaquier (επιμ.), Histoire de la population française. De la Renaissance à 1789, τ.2, Πα-
ρίσι 1988, σ. 316.   
13

 Για το θετικό συσχετισμό θνησιμότητας και γαμηλιότητας βλ. David Sven Reher, «Marriage Pat-
terns in Spain, 1887-1930», Journal of Family History, 16/1 (1991), σ. 7-30 και Marzio Barbagli, “Three 
Household Formation Systems”, στο Kertzer David – Saller Richard, The Family in Italy, Yale University 
Press, 1991, σ. 254. 
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ΠΙΝ.Β8  ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΓΑΜΟΙ: ΤΥΠΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΑΜΩΝ (1869-1873) 

Τύπος ζευγαριού 
(κριτήριο: καταγωγή νυφών) 

ποσοστό επί  
δεύτερων 
Γάμων (%) 

μ.ο. ηλικίας 
γαμπρού 

μ.ο. ηλικίας 
νύφης 

μέση διαφο-
ρά ηλικίας 

Γαμπρός χήρος ∞ νύφη σε πρώτο γάμο 42,73 30,88 23,52 7,36 
Γαμπρός σε πρώτο γάμο ∞ νύφη χήρα 19,65 27,86 25,65 2,23 
Γαμπρός χήρος ∞ νύφη χήρα 37,6 32,87 27,53 5,35 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων… ό.π. 

 

Με κάθε επιφύλαξη για την εγκυρότητα της καταγραφής του σωστού βαθ-

μού των νυμφίων που ενέχονται σε δεύτερο γάμο, δεν παρατηρούμε σημαντικές 

μεταβολές στη συχνότητα δεύτερου γάμου τόσο για τους χήρους όσο και για τις χή-

ρες σε όλο το χρονικό διάστημα 1868-1890, αν και τα ποσοστά των τελευταίων βαί-

νουν ελαφρώς μειούμενα.14 Αν αφαιρέσουμε τα «ύποπτα» έτη, για όλο το παραπά-

νω διάστημα και στο σύνολο των δεύτερων γάμων οι γάμοι χήρων με άγαμη νέα 

υπολογίζονται σε 48%, των χηρών με άγαμο νέο σε 20% και των τελούντων σε χη-

ρεία μεταξύ τους σε 32%.  

Οι γυναίκες χήρες δύσκολα μπορούσαν να νυμφευθούν με άγαμο άντρα. Θα 

έπρεπε αφενός να μη έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και αφετέρου να 

διαθέτουν κάποια μορφή ευπορίας, ώστε να «εξαγοράσουν» τον υποψήφιο γα-

μπρό, δίνοντάς του το καθιερωμένο αγρ(ργ)ιλίκι ή παλληκαριάτικο (προγαμιαία 

δωρεά).15 Το υφιστάμενο, επίσης, οικογενειακό δίκαιο ήταν αρκούντως αποθαρρυ-

ντικό για την επανάληψη του γάμου από την πλευρά των γυναικών. Σε αντίθεση με 

ό,τι οριζόταν νομοθετικά για τον πατέρα, ο οποίος δε θεωρούταν σε καμία περί-

πτωση επίτροπος των ανήλικων τέκνων του, αλλά ασκούσε απόλυτη εξουσία επ’ 

                                                 
14

 Στην Ερμούπολη ο Μπαφούνης («Γάμοι στην Ερμούπολη…») διαπιστώνει ίση σχεδόν συχνότητα 

δεύτερων γάμων για άνδρες και γυναίκες. Στη Μύκονο τα δεδομένα υποδεικνύουν μία σημαντική 
τάση δευτερογαμίας και για τις γυναίκες κατά την περίοδο 1849-1852, η οποία σχεδόν εξαφανίζεται 
τις επόμενες περιόδους. Η Χιονίδου αποφεύγει να την ερμηνεύσει και την αποδίδει σε καταγραφικό 
λάθος, «Nuptiality patterns…», ό.π. Η Serelea, της οποίας η μελέτη στηρίζεται στις επίσημες στατι-
στικές και απογραφικές πηγές, θεωρεί ότι το ποσοστό των δεύτερων γάμων των χηρών γυναικών 
είναι πολύ μικρό και τους συνυπολογίζει με τους πρώτους, με αποτέλεσμα, όπως ομολογεί, μία εκτί-
μηση των ηλικιών των νυφών σε πρώτο γάμο σχετικά υψηλότερη της πραγματικής, G. Serelea, «Re-
gards sur la nuptialité et la fecondité en Grèce pendant la seconde moitié du XIXème siècle», Επιθεώ-
ρηση Κοινωνικών Ερευνών, 32 (1978), σ. 42-50.  
15

 Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ι. Ζέππο, «το παλληκαριάτικον υπήρξεν η εις το άγραφον ελληνικόν 

εθιμικόν δίκαιον έκφρασις της απ’ αιώνων κρατούσης ανυποληψίας της χήρας και του δευτέρου 
γάμου αυτής». Για την επικράτηση του «βάρβαρου» εθίμου ευθύνεται, υποθέτει ο ίδιος, κάποια 
επίδραση του μουσουλμανικού δικαίου, σύμφωνα με το οποίο η δωρεά του ανδρός προς τη γυναίκα 
(agirlik) αποτελεί «έκφρασις ιδεών πρωτογόνων περί του γάμου ως συμβάσεως ρυθμιζομένης υπό 
των κανόνων της αγοραπωλησίας». Βλ. σχετικά «Παλληκαριάτικον ή αγριλίκιον», Πελοποννησιακά 5 
(1962), σ. 322-347. 
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αυτών, η μητέρα αναλάμβανε ως επίτροπος την επιμέλεια των παιδιών της μετά το 

θάνατο του συζύγου της και μόνο εφόσον ο τελευταίος δεν είχε ορίσει ρητά άλλους 

επιτρόπους.16 Η μητέρα δε διαχειριζόταν αυτοβούλως την πατρική περιουσία των 

τέκνων αλλά επιτηρούταν αυστηρά για οποιαδήποτε κίνησή της από το συγγενικό 

συμβούλιο. Επιπρόσθετα, η συνέχιση της επιτροπείας μετά τη δευτερογαμία της 

μητέρας κρινόταν από το δικαστήριο, το οποίο τελικά θα αποφάσιζε αν θα της την 

παραχωρούσε «καθισταμένου του νέου συζύγου εις ολόκληρου μετά της μητρός 

υπευθύνου.»17  

Επτά από τις 23 χήρες που νυμφεύονται άγαμο άντρα στο διάστημα 1869-

1873, είναι κάτοικοι της πόλης Κυπαρισσίας.18 Η μέση ηλικία τους υπολογίζεται σε 

27,16 έτη,19 ενώ των ανδρών σε δεύτερο γάμο σε 32,5. Στα χωριά οι αντίστοιχες μέ-

σες ηλικίες μειώνονται αισθητά: σε 24,37 και 26,12 έτη, φανερώνοντας ίσως όχι μό-

νο την απροθυμία των άγαμων χωρικών να νυμφευθούν νύφη χήρα, αν αυτή δε 

βρισκόταν σε πολύ νεαρή ηλικία, όσο τις περιορισμένες προοπτικές μιας χήρας σε 

ένα περιβάλλον γενικευμένης πρόωρης γαμηλιότητας.   

Η πρόωρη απώλεια του συζύγου λόγω θανάτου οδηγούσε συχνά στην επα-

νάληψη του γάμου ιδίως για τη γυναίκα που δεν πρόλαβε να γίνει μητέρα. Η περί-

πτωση μιας γυναίκας από την Καλλίτσαινα Αυλώνας, η οποία νυμφεύεται για πρώτη 

                                                 
16

 Την απόρριψη του νεωτερικού ως προς τη σύλληψη βυζαντινού νόμου (=επιτροπεία χρήζουν τα 
τέκνα που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς) και την επιλεκτική υιοθέτηση (μόνο για τον άνδρα 
και όχι για τη γυναίκα) του εξισωτικού και για τα δύο φύλα γαλλικού προτύπου (=μετά την απώλεια 
του ενός γονιού ο άλλος, ανεξαρτήτως φύλου, θεωρείται υποχρεωτικά επίτροπος) ο Παπαρρηγό-
πουλος δικαιολογεί προβάλλοντας την «αδυναμία» της μητέρας, η οποία «…ουδόλως δύναται να 
εξομοιωθή τω πατρί, κατά την ευστάθειαν και την ανεξαρτησίαν της βουλήσεως, άτινα απαιτούνται 
προς την σκόπιμον των χρηματικών συμφερόντων των τέκνων διοίκησιν…». Συνεπώς θεωρείται «ε-
πικίνδυνον» «να καταστή αύτη ανεπιτήρητος και ανεξέλεγκτος διοικητής της περιουσίας και της τύ-
χης των ιδίων τέκνων», Π. Παπαρρηγόπουλος, Το εν Ελλάδι ισχύον αστυκόν δίκαιον, τ.Γ΄ [Οικογενει-
ακόν Δίκαιον], Αθήνα 1869, σ. 335-358 (το άνω παράθεμα στη σ. 341). 
17

 Ό.π., σ. 341. 
18

 Αντίθετα, στη Σουηδία ο Lundh Christer εκτιμά ότι οι γυναίκες αγρότισσες ήταν πιθανότερο να 
νυμφευθούν για δεύτερη φορά, γιατί ήταν σε καλύτερη οικονομικά μοίρα από τις γυναίκες της πό-
λης, ακόμη και αν οι τελευταίες είχαν περισσότερη ανάγκη να ξεφύγουν από τη χηρεία τους, 
«Remmariages in Sweden in the 18

th
 and 19

th
 centuries», The History of the Family, 7/3 (2002), σ. 423-

449. Αναφορικά με το ανδρικό φύλο, σε παρόμοιες εκτιμήσεις για τους επίμορτους καλλιεργητές 
(sharecroppers) και τους βιομηχανικούς εργάτες χήρους στο Casalecchio (στην Emilia-Romana, έξω 
από την Μπολόνια) του 19

ου
 αιώνα προβαίνουν και οι David I. Kertzer – Nancy Karweit, «The impact 

of widowhood…», ό.π. σ. 237. Οι τελευταίοι θεωρούν, ωστόσο, ότι η βοήθεια από το συγγενικό κύ-
κλο στα διευρυμένα νοικοκυριά των πρώτων μπορεί να τους αποτρέψει από το δεύτερο γάμο.     
19

 Δε συνυπολογίσαμε μία περίπτωση ζευγαριού στην οποία η χήρα δηλώθηκε 37 ετών και ο γα-
μπρός μόλις 28. Αν τη λάβουμε υπόψη, οι ηλικίες θα διαμορφωθούν σε 28,57 για τις χήρες και σε 
31,85 για τους άνδρες σε πρώτο γάμο. 
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φορά το Νοέμβριο του 1890 και για δεύτερη φορά, ως χήρα, τον επόμενο μήνα του 

ίδιου έτους (!), σκιαγραφεί με τρόπο ακραίο αυτή την κατάσταση.20 Με το δεύτερο 

γάμο της, μία γυναίκα χήρα με ανήλικα παιδιά «προσλαμβάνει» στην ουσία εργατι-

κή δύναμη σε σταθερή βάση, για την καλλιέργεια των αγρών και τη συντήρηση των 

ορφανών και της ιδίας. Η ύπαρξη μιας αξιόλογης κτηματικής περιουσίας επιτρέπει 

το δεύτερο γάμο. Από την οπτική επίσης του άγαμου νέου, ο γάμος με χήρα μπορεί 

να είναι ελκυστικός, αν είναι φτωχός και έχει υπερβεί την καθιερωμένη ηλικία γά-

μου (γύρω στα 25), καθώς οι πιθανότητές του να βρει σύζυγο στην αγορά γάμου 

έχουν μειωθεί αισθητά.21 Μέσω αυτού του γάμου διασφαλίζεται οικονομικά και 

ενσωματώνεται ως «νοικοκύρης» πλέον στην κοινότητα του χωριού. 

Οι χήρες σε δεύτερο γάμο από 30 ετών και άνω (39% του συνόλου των χη-

ρών), στη συντριπτική τους πλειονότητα (80%) νυμφεύονται με χήρο. Δύο μόνο χή-

ρες δηλώνονται 40 ετών, ενώ καμία δεν εμφανίζεται άνω των 40. Μπορούμε να υ-

ποθέσουμε ότι οι χήρες που υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δύο 

επιλογές, είτε να νυμφευθούν (με χήρο ή, σπανιότερα, με άγαμο νέο) είτε να μεί-

νουν χήρες. Μία σειρά από παράγοντες, όπως η ανάπτυξη των παιδιών και η μεγα-

λύτερη συμμετοχή τους στις δουλειές του νοικοκυριού, η υποστήριξη του συγγενι-

κού κύκλου, οι μειωμένες πιθανότητες να βρεθεί γαμπρός, οι κοινωνικοί – πολιτι-

σμικοί καταναγκασμοί του κοινωνικού περίγυρου παίζουν ασφαλώς ρόλο στην πα-

ραμονή της γυναίκας σε κατάσταση χηρείας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία οκταετία των γαμήλιων δεδομένων 

μας (1883-1890), περίοδο κατά την οποία κρίνεται μάλλον αξιόπιστη η καταγραφή 

του βαθμού του γάμου, στην πόλη της Κυπαρισσίας έχει μειωθεί αισθητά η συχνό-

τητα του ζευγαριού χήρα – άγαμος άντρας. Η παρουσία, ωστόσο, των δύο άλλων 

τύπων ζευγαριών (χήρος με άγαμη νέα και χηρεύσαντες μεταξύ τους) είναι πλέον 

εντονότερη (ΠIN.B9). Πόσο επιβεβαιωτική, άραγε, αυτής της τάσης είναι η παρατη-

ρούμενη εξασθένηση της καθιερωμένης πρακτικής της προγαμιαίας δωρεάς 

(αγρ(ργ)ιλίκι ή παλλικαριάτικο) των χηρών προς τους μέλλοντες συζύγους τους, σε 

μια εποχή μάλιστα που γενικεύεται η σύναψη δωρητηρίων συμβολαίων και προι-

                                                 
20

 Η περίπτωση αυτή καταγράφεται στο Βιβλίο Συνοικεσίων. 
21

 Στην Εφημερίδα της Ελληνικής Γεωργίας (σ. 57) διαβάζουμε: «Ο καιρός του γάμου των γεωργών 
είναι το 25

ο
 έτος. Μετά τα 30 δυσκόλως νυμφεύονται και ο διελθών την τριακονταετή ηλικία θεωρεί-

ται παρήλιξ.» 
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κοσυμφώνων;22 Πρόκειται, άραγε, για μια αλλαγή στις νοοτροπίες ή αντικατοπτρίζει 

τον περιορισμό της ενήλικης θνησιμότητας, τουλάχιστον στην πόλη, γεγονός που 

μεταφράζεται σε αργοπορημένη (και επομένως αποτρεπτική για τη σύναψη νέου 

γάμου) είσοδο της γυναίκας στην κατάσταση της χηρείας; Η προϊούσα μείωση των 

χηρών ως κεφαλών της οικογένειας και η ενίσχυση της παρουσίας των πατεράδων 

ως προικοδοτών στα προικοσύμφωνα κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 

19ου αιώνα συνηγορούν στη δεύτερη ερμηνεία.23 Κάτι ανάλογο δε φαίνεται να συμ-

βαίνει (ακόμη) στα χωριά. 

 
ΠΙΝ.Β9  ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Τύποι ζευγαριών  
σε δεύτερο γάμο 

1869-1873 1883-1890 

Δεύτερ. 
γάμοι 

Σύνολο 
γάμων 

% 
Δεύτερ. 
γάμοι 

Σύνολο 
γάμων 

% 

Γαμπρός σε α΄ γάμο ∞ νύφη 
χήρα  

7 23 0,30 12 63 0,19 

Γαμπρός χήρος ∞ νύφη χήρα 4 43 0,09 17 92 0,18 

Γαμπρός χήρος ∞ νύφη σε α΄ 
γάμο 

4 50 0,08 30 142 0,21 

Σύνολο 15 116 0,13 59 297 0,20 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων…, ό.π. 

 

α4. Η γαμηλιότητα  

 

Καθώς η αίτηση άδειας γάμου από τη Μητρόπολη επιβάλλεται από το θρησκευτικό 

αίσθημα των κατοίκων, υποθέτουμε ότι όλοι οι γάμοι που τελούνται εντός των τεσ-

σάρων δήμων της επαρχίας Τριφυλίας, δηλώνονται τακτικά στο Βιβλίο Συνοικεσίων 

της αρχιερατικής επισκοπής Κυπαρισσίας. Οι προτιμότεροι μήνες δήλωσης γάμου 

είναι οι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Απρίλιος και Μάιος, ενώ 

ο Μάρτιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Δεκέμβριος προτιμούνται λιγότερο απ’ 

όλους. Η σύμπτωση της κορύφωσης της αίτησης και έκδοσης αδειών γάμου με το 

τέλος (όψιμο φθινόπωρο – χειμώνας) και την έναρξη (Απρίλιος – Μάιος) της καλλι-

εργητικής περιόδου και, αντίθετα, η μείωση των αιτήσεων κατά το Μάρτιο και το 

                                                 
22

 Στο σημαντικότερο συμβολαιογραφικό αρχείο της πόλης της Κυπαρισσίας κατά την πενταετία 
1860-1864 εντοπίσαμε έξι προγαμιαίες δωρεές χηρών, την πενταετία 1870-1874 τέσσερις, την τετρα-
ετία 1881-1884 τρεις και, τέλος, κατά την τριετία 1891-1893 στα αρχεία και των δύο συμβολαιογρά-
φων Κυπαρισσίας εντοπίσαμε μόλις μία. Βλ. σχετικά 928 [1860], 1817 [1861] Βουτιέρος, 34, 109 
[1861], 614 [1862], 79 [1863], 876, 1014, 1015 [1871], 980 [1873] Φραντζής, 3582 [1881] Μπατζάνης, 
561 [1881], 59 [1884] Περτουτζής, 4113 [1891] Ρομπόλας.      
23

 Βλ. παρακάτω, σ. 115-116.  
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Δεκέμβριο, μήνες αυστηρής Σαρακοστής, καθώς και τους μήνες συγκομιδής των α-

γροτικών προϊόντων (Ιούνιο-Σεπτέμβριο) πείθουν για την ταύτιση σχεδόν μεταξύ 

του χρόνου υποβολής της αίτησης για άδεια γάμου και της τέλεσης του γάμου. Η 

συσσώρευση των περισσότερων αδειών γάμου (σχεδόν 20% του ετήσιου συνόλου) 

στο μήνα Οκτώβριο, εποχή κατά την οποία οι αγρότες έχουν εισπράξει στο μεγαλύ-

τερο βαθμό το ετήσιο εισόδημά τους και έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους, 

αποτελεί μία ακόμη έμμεση ένδειξη της βαρύτητας του οικονομικού παράγοντα στο 

χρόνο τέλεσης του γάμου. 

 

  ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων…, ό.π. 
 

Από την εξέταση της εξέλιξης του γαμήλιου φαινομένου στους τέσσερις δή-

μους της επαρχίας σε όλο το χρονικό φάσμα της πηγής μας, προκύπτουν κάποιες 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις: 

(1) Σε συνολικό επίπεδο – αλλά και σε επίπεδο δήμου χωριστά – καταγράφονται 

δύο τάσεις γαμηλιότητας: μία χαμηλή, η οποία συμπίπτει με το μεγαλύτερο μέρος 

της δεκαετίας του 1870 (οριοθετείται από δύο πολύ χαμηλά έτη γαμηλιότητας, το 

1872 και το 1878), και μία υψηλή, η οποία ξεκινά το 1879 και συνεχίζεται σε όλη τη 

δεκαετία του 1880, με απότομες ετήσιες διακυμάνσεις προς τα πάνω (1882) και 

προς τα κάτω (1885). 

(2) Η εξέλιξη του γαμήλιου φαινομένου παρουσιάζει αρκετή ομοιομορφία και στους 

τέσσερις δήμους, παρά τις επιμέρους αποκλίσεις μεταξύ τους. Ιδίως από το 1878 

και μετά θα μπορούσε να γίνει λόγος για σχεδόν παράλληλες διαδρομές. Και στους 

τέσσερις δήμους (με εξαίρεση το δήμο Τριπύλης που παρακολουθεί με καθυστέρη-
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ΓΡΑΦ.Β2  ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΑΜΩΝ   
(1868-1890) 
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ση ενός έτους την κορύφωση του γαμήλιου φαινομένου το 1882 στους άλλους δή-

μους) σημειώνονται κοινά έτη ύφεσης (1878, 1885) και κορύφωσης (1879, 1882) 

του γαμήλιου φαινομένου. 

(3) Σε όλη την περίοδο σημειώνεται με ένταση το φαινόμενο των δεύτερων (και ενί-

οτε και τρίτων) γάμων, οι οποίοι αποτελούν το 19% του συνόλου. Όπως ήδη διαπι-

στώθηκε, η συχνότητά τους δεν εκτονώνεται με το πέρασμα του χρόνου, αλλά αντι-

θέτως ενισχύεται, ιδίως κατά την τελευταία πενταετία των γαμήλιων δεδομένων 

που διαθέτουμε. Αν και συμβάλλουν αισθητά στην επίταση της γαμηλιότητας, η κα-

τανομή τους σε γενικές γραμμές παρακολουθεί και δεν αλλοιώνει τις τάσεις που 

έχουν ήδη αναφερθεί.  

Η ομοιόμορφη σχεδόν κίνηση της γαμήλιας πρακτικής και στους τέσσερις 

δήμους (ΓΡΑΦ.Β3α,β) προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών συμβάντων που διαπερ-

νούν σύγκορμα τις τοπικές κοινωνίες και τις ωθούν να αντιδράσουν ομοιότροπα. 

Με δεδομένο ότι τα οικονομικά-κοινωνικά περιβάλλοντα των εξεταζόμενων δήμων, 

αν και κατεξοχήν αγροτικά, δε χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια, η συμπεριφορά 

αυτή καθίσταται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο καθολικός χαρακτήρας της γαμήλιας 

πρακτικής και η ανελαστικότητα της ηλικίας των νυφών σε πρώτο γάμο απεικονίζο-

νται στις βραχείες (συνήθως ετήσιες) καθυστερήσεις του γάμου. Η πολεμική προ-

παρασκευή της χώρας λόγω των εξελίξεων στο Ανατολικό Ζήτημα, το 1878 και το 

1885, άσκησε προφανή επιρροή στην κάμψη της γαμηλιότητας. Από μία άλλη οπτι-

κή οι χρονιές γαμήλιας ύφεσης (1872, 1878, 1885) συμπίπτουν με εποχές χρηματο-

πιστωτικής κρίσης, οι οποίες είναι στενά συνυφασμένες με τη διάθεση του κύριου 

προϊόντος της επαρχίας, της σταφίδας. Από τη σύγκριση της ροής των τελούμενων 

γάμων και στους τέσσερις δήμους, υποψιαζόμαστε τη διαμόρφωση, ιδίως μετά το 

1878, ενός ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος στην επαρχία, 

ανοικτού (και ευπαθούς) στις εξωτερικές επιδράσεις. 
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ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων…, ό.π. 

 

 

Για τον υπολογισμό του μέσου πληθυσμού και την κατάρτιση των αδρών 

δεικτών γαμηλιότητας, κατά τις δεκαετίες του 1870 και 1880, για κάθε δήμο χωρι-

στά και συνολικά για τους τέσσερις δήμους, χρησιμοποιήθηκαν οι απογραφές των 

ετών 1870, 1879 για τη πρώτη δεκαετία, και των ετών 1879, 1889 για τη δεύτερη. Τα 

προβλήματα αναξιοπιστίας και ανακρίβειας που παρουσιάζουν οι απογραφές έχουν 

ήδη θιχτεί. Διορθωτική παρέμβαση επιχειρήσαμε μόνο για την περίπτωση του δή-

μου Δωρίου, στον οποίο τα πληθυσμιακά δεδομένα για το έτος 1870 είναι απίθανα 

διογκωμένα. Από 3.742 κατοίκους το 1861 ο πληθυσμός του αυξάνεται σε 6.335 το 
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1870 (αύξηση 69,29%!), για να μειωθεί σε 4.507 κατοίκους το 1879 (- 28,69%).24 Με 

τη βοήθεια των απογραφών του 1861 και 1879 εκτιμήσαμε ως πιο πιθανό πληθυ-

σμό του δήμου για το 1870 τους 4.275 κατοίκους, δηλαδή 2.000 περίπου λιγότερα 

άτομα σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία. Αν το απογραφικό αποτέλεσμα του 1870 

δεν είναι ολότελα λανθασμένο, ίσως οφείλεται στην πιθανή απογραφή πολλών κα-

ταγόμενων από το δήμο Δωρίου στον τόπο καταγωγής τους, αν και προ πολλού εί-

χαν εγκατασταθεί μόνιμα αλλού. Έτσι, ίσως εξηγείται και η αρνητική πληθυσμιακή 

μεταβολή που παρατηρείται στην πόλη της Κυπαρισσίας κατά την ίδια απογραφή 

(το 1870 απογράφονται 253 άτομα λιγότερα σε σχέση με την απογραφή του 1861). 

Υπάρχει, άραγε, συσχέτιση αυτής της περίεργης διακύμανσης του πληθυσμού με τη 

λεηλασία της Κυπαρισσίας το 1863, στην οποία πρωτοστάτησαν οι κάτοικοι του 

Δωρίου; Το 1870 βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη εκατοντάδων ανθρώπων με την κατη-

γορία της εγκληματικής πράξης.25 Θα μπορούσε αυτή η παράδοξη απογραφή να εί-

ναι το αποτέλεσμα μίας συνειδητής πράξης επίδειξης δύναμης και αλληλεγγύης 

όσων κατάγονταν από τα ορεινά; Δυστυχώς, τα διαθέσιμα στοιχεία μας υποχρεώ-

νουν να περιοριστούμε στο χώρο της πιθανολογίας.  

 
ΠΙΝ.Β10α  Η ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ (1869-1879) 

 
μέσος πληθ. 
1870-1879 

α΄ γάμοι 
1869-1879 

Im (1) σύν. γάμων Im Im  - Im (1) 

Κυπ. πόλη 3.356,5 204 5,53 237 6,42 0,89 

Κυπ. χωριά 1.964,5 109 5,04 134 6,20 1,16 

Κυπαρισ. 5.321 313 5,35 371 6,34 0,99 

Δωρίου 4.396 267 5,52 308 6,37 0,85 

Τριπύλης 5.363 284 4,81 354 6,00 1,19 

Αυλώνος 3.612,5 212 5,34 267 6,72 1,36 

 19.722,5 1.076 4,96 1.300 5,99 1,03 

 
ΠΙΝ.Β10β Η ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ (1880-1890) 

 
μέσος πληθ. 
1879-1889 

α΄ γάμοι 
1880-1890 

Ιm(1) συν. γάμων Ιm Ιm - Ιm(1) 

Κυπ. πόλη 4.411 295 6,08 380 7,83 1,75 

Κυπ. χωριά 2.450,5 186 6,90 242 8,98 2,08 

Κυπαρισ. 6.861,5 481 6,37 622 8,24 1,87 

Δωρίου 4.626 327 6,43 398 7,82 1,40 

Τριπύλης 5.552 410 6,71 495 8,11 1,39 

Αυλώνος 3.983 326 7,44 419 9,56 2,12 

 21.022,5 1.544 6,68 1.934 8,36 1,69 

                                                 
24

 Υπολογίζουμε το άθροισμα των κατοίκων των δήμων Δωρίου και Ηλεκτρίδος στους οποίους είχε 
στο μεταξύ διαιρεθεί. 
25

 Βλ. Κεφ. Ζ΄. 
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ΠΙΝ.Β10γ Η ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ (1869-1890) 

 
μέσος πληθ. 
1870-1889 

α΄ γάμοι 
1869-1890 

Ιm(1) συν. γάμων Ιm Ιm - Ιm(1) 

Κυπ. πόλη 3.943,5 498 5,74 616 7,10 1,36 

Κυπ. χωριά 2.168 296 6,21 377 7,90 1,70 

Κυπαρισ. 6.111,5 794 5,91 993 7,39 1,48 

Δωρίου 4.275 594 5,99 706 7,12 1,13 

Τριπύλης 5.456 694 5,78 849 7,07 1,29 

Αυλώνος 3.620,5 538 6,75 686 8,61 1,88 

 20.723 2.620 5,75 3.234 7,09 1,35 

ΠΗΓΕΣ: Χουλιαράκης, ό.π., Βιβλίο Συνοικεσίων… ό.π. 

 

Η εξέταση του γαμήλιου φαινομένου κατά τις δεκαετίες 1870 και 1880, συ-

σχετικά με το μέσο πληθυσμό (=αριθμός γάμων ανά 1.000 κατοίκους) κάθε δήμου 

χωριστά και του συνόλου μαζί, επιβεβαιώνει την αρχική εντύπωση της ανοδικής 

πορείας της γαμηλιότητας. Στην πρώτη περίοδο ο αδρός δείκτης γαμηλιότητας 

(πρώτοι και δεύτεροι γάμοι μαζί) υπολογίστηκε σε 5,99, ενώ στη δεύτερη σε 8,36 

(+2,37). Για όλη την εικοσαετία ο αδρός δείκτης υπολογίζεται σε 7,09. Πιο αναλυτι-

κά, στη δεκαετία του 1870 η συνολική γαμηλιότητα κυμαίνεται από 6 η μικρότερη 

(στο δήμο Τριπύλης) και μέχρι 6,72 η ανώτερη (στο δήμο Αυλώνας). Στο δήμο Κυ-

παρισσίας οι ρυθμοί γαμηλιότητας στην πόλη υπερέχουν ελαφρώς από εκείνους 

των χωριών του δήμου. Στα τελευταία όμως ένα μέρος των γάμων ασφαλώς μας 

διαφεύγει, αφού πολλοί επήλυδες Αρκάδες συνεχίζουν να συνάπτουν γάμους στην 

ιδιαίτερη πατρίδα τους (Αλωνίσταινα, Νεμνίτσα, Χρυσοβίτσι). 

Στη δεύτερη δεκαετία δεν παρατηρείται μόνο η άνοδος των αδρών δεικτών 

σε όλους τους δήμους ανεξαιρέτως (και χωριστά στην πόλη και στα χωριά του δή-

μου Κυπαρισσίας) αλλά και η διεύρυνση της διαφοράς ανάμεσα τους. Το ανάπτυγ-

μα των δεικτών ξεκινά από το 7,82 για το δήμο Δωρίου και φθάνει το 9,56 για το 

δήμο Αυλώνας (διαφορά: 1,74). Τη σημαντικότερη αύξηση της γαμηλιότητας, σε 

σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, εμφανίζουν οι δήμοι Τριπύλης (+2,11) και Αυ-

λώνας (+2,84). Στο δήμο Κυπαρισσίας η γαμηλιότητα στα χωριά αυτή τη δεκαετία 

(8,98) είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη της πόλης (7,83). Πιθανολογούμε ότι 

ειδικά στα χωριά του δήμου το γαμήλιο τοπίο αυτής της δεκαετίας είναι πιο κοντά 

στην πραγματικότητα σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς παρατηρείται ότι όλο 

και περισσότεροι Αρκάδες συνάπτουν τους γάμους τους στο δήμο Κυπαρισσίας. 

Πράγματι, ενώ στο διάστημα 1868-1879 στα αρκαδικής καταγωγής χωριά Ράχες και 
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Φαρακλάδα είχαν σημειωθεί 28 γάμοι (=18,5% του συνόλου των γάμων των χωριών 

αυτής της περιόδου) στο αμέσως επόμενο διάστημα των ένδεκα ετών (1880-1890) 

οι γάμοι ανήλθαν στους 65 (=27% στο σύνολο των γάμων των χωριών της περιό-

δου). Οι σκέψεις που ακολουθούν σχετικά με τη διαφορά της έντασης του γαμήλιου 

φαινομένου ανάμεσα στις δύο δεκαετίες (1870 και 1880) διατυπώνονται ως υπόθε-

ση εργασίας και όχι ως βεβαιότητα. Μόνο η περαιτέρω έρευνα και η τυχόν ανακά-

λυψη ενοριακών βιβλίων με γεννήσεις και θανάτους, τουλάχιστον από τη δεκαετία 

του 1850 και εξής, θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μία έγκυρη απάντη-

ση.26 

Η εξέταση των γάμων με κριτήριο τον τόπο καταγωγής της νύφης και η γενι-

κευμένη πρακτική του πρώιμου γάμου σημαίνει ότι η εξέλιξη της γαμηλιότητας με-

ταξύ των δύο δεκαετιών μπορεί να αναγνωστεί και ως εξέλιξη της διαθεσιμότητας 

νυφών (και δευτερευόντως γαμπρών) στη γαμήλια αγορά. Εύλογα τίθεται το ερώ-

τημα μήπως στη χαμηλή προσφορά νυφών (και ευρύτερα νυμφίων) στη δεκαετία 

του 1870 αντανακλάται ένα επιβαρυμένο ως προς τη θνησιμότητα και τη γεννητικό-

τητα δημογραφικό παρελθόν. Ας συλλογιστούμε ποιοι νυμφεύονται στη δεκαετία 

του 1870. Στην πλειονότητά τους, και με βάση τους μέσους όρους ηλικίας γάμου 

των ετών 1868-1873, θα πρέπει λογικά, όσον αφορά τους γαμπρούς, να έχουν γεν-

νηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1840 και στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1850. 

Αντίστοιχα, οι νύφες θα έχουν γεννηθεί στη δεκαετία του 1850, κυρίως στο πρώτο 

μισό της. Είναι γνωστό ότι στη δεκαετία του 1850 το ελληνικό κράτος γνώρισε τη 

χειρότερη διατροφική κρίση του 19ου αιώνα.27 Ο δριμύς χειμώνας του 1850, οι κα-

κές σοδειές δημητριακών το 1851 και το 1853 και ο ναυτικός αποκλεισμός του λι-

μανιού του Πειραιά από το 1854 μέχρι το 1857 έπληξαν σοβαρά τη χώρα, τόσο στις 

πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Στη δεκαετία του 1850 (1850-1861) τα επίσημα στοι-

χεία για την επαρχία Τριφυλίας, παρά την εγνωσμένη αναξιοπιστία τους, αποτυπώ-

νουν την πλήρη στασιμότητα του πληθυσμού (ετήσια αύξηση 0,01%). Το πιθανότε-

ρο είναι η αύξηση του πληθυσμού αυτή τη δεκαετία να είναι αρνητική και η εγκα-

                                                 
26

 Στο δήμο Κυπαρισσίας τα ενοριακά κατάστιχα χρονολογούνται από την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 
αιώνα και μετά. 
27

 Απ’ όσο γνωρίζω, με την κρίση της δεκαετίας του 1850 έχει ασχοληθεί εκτεταμένα μόνο ο Θεόδω-
ρος Σακελλαρόπουλος, ο οποίος έχει υπογραμμίσει τις σοβαρές πολύπλευρες συνέπειές της, στο Οι 
κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1857, τ. Β΄ (1845-1857), Αθήνα 1994, σ. 79-213 και κυρίως 146-189. 
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τάσταση, ιδίως στους πεδινούς δήμους, κατοίκων από άλλα μέρη, εκτός Τριφυλίας, 

να περιορίζουν τις πραγματικές διαστάσεις της δημογραφικής αποψίλωσης. 

Μία έκθεση του νομίατρου Μεσσηνίας το 1852 περιγράφει την κατάσταση 

στη γειτονική ορεινή Ολυμπία ως εξής: «…πολλοί δυστυχείς κοιμούνται με τον στό-

μαχον κενόν άνευ άρτου και τροφής. Το γάλα και τα χόρτα διατρέφουσι πολλούς, 

αλλ’ η τροφή αυτή, ως λέγουσι οι άθλιοι με την χωρικήν των γλώσσαν, δεν πιάνει 

τόπον, ο άρτος είναι η τον εργάτην και τον γεωργόν ενισχύουσα τροφή…».28 Είναι 

λογικό να σκεφτούμε ότι η κακή διατροφή επηρέασε πρώτιστα τις πιο ευπαθείς ο-

μάδες του πληθυσμού, αυξάνοντας αισθητά τη βρεφική και την παιδική θνησιμότη-

τα. Θα διακινδυνεύαμε μάλιστα την υπόθεση ότι τα κορίτσια ίσως πλήγησαν περισ-

σότερο από τα αγόρια, καθώς η υποδεέστερη θέση τους στην πατριαρχική ελληνική 

οικογένεια μείωνε το ενδιαφέρον για την επιβίωσή τους.29 Αξίζει να επισημανθεί ότι 

ο δήμος Τριπύλης με το χαμηλότερο ποσοστό γαμηλιότητας στη δεκαετία του 1870 

είναι ο ορεινότερος από τους τέσσερις και ίσως αυτός που επλήγη περισσότερο από 

τη διατροφική κρίση. Αν οι σκέψεις μας είναι βάσιμες, τότε «η ολιγάριθμη κλάση» 

(«classe creuse»)30 της γενιάς της δεκαετίας του 1850 ευθύνεται για τη χαμηλή γα-

μηλιότητα της δεκαετίας του 1870. Ή αλλιώς: η τελευταία αποτελεί τον καθρέφτη 

μίας σημαντικής δημογραφικής κρίσης του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος.31  

Αντίστροφα, η θεαματική ανάκαμψη της γαμηλιότητας μετά το 1879 πρέπει 

μάλλον να αποδοθεί κατά πρώτο λόγο στην αποκατάσταση της δημογραφικής ομα-

λότητας στην επαρχία από τα τέλη της δεκαετίας του 1850 και εξής με την υποχώ-

ρηση των βίαιων διατροφικών κρίσεων, και κατά δεύτερο λόγο, στις εισροές νέων 

                                                 
28

 Ό.π. σ. 148. 
29

 Ανάλογες σκέψεις για την αριθμητική υπεροχή του ανδρικού φύλου έναντι στο γυναικείο κάνει η 
Todorova, η οποία αμφισβητεί την ερμηνεία της υποεκτίμησης του γυναικείου φύλου στις επίσημες 
απογραφές, Maria Todorova, «Les Balkans» στο Jean - Pierre Bardet – Jacques Dupaquier (επιμ.), His-
toire des Populations de l’ Europe, τ.2: La révolution démographique 1750-1914, Παρίσι, 1998, σ. 473-
474.   
30

 Σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιεί ο Pierre Goubert, για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας 
οικονομικής κρίσης παλαιού τύπου («d’ ancien type»), που χαρακτηρίζεται από επιδημίες και 
λιμό, Cent mille provinciaux au XVIIe siècle. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, Παρίσι, 1990, σ. 
74 και γενικότερα σ. 49-106. 
31

 Το πόσο ευάλωτη είναι κυρίως η Πελοπόννησος στις διατροφικές κρίσεις, όταν δεν εξισορροπού-
νται από εισαγωγές σιτηρών, θα φανεί με οξύ τρόπο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και το ναυτικό αποκλεισμό των ελληνικών λιμανιών από τις δυνάμεις της Αντάντ. Η επιδημία ισπανι-
κής γρίππης και η επιστράτευση θα επιδεινώσουν την κατάσταση και η θνησιμότητα του πληθυσμού 
θα προσλάβει «κολοσσιαίας διαστάσεις», Βαλαώρας, Δημογραφική Ιστορία…, σ. 15-16. 
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κατοίκων από άλλες περιοχές (πχ. Αρκαδία, Ζάκυνθο, Ολυμπία) στο ίδιο χρονικό 

διάστημα (δεκαετίες 1850-1860). 

 

α5. Γαμηλιότητα, γεννητικότητα και θνησιμότητα 

 

Επιχειρήσαμε να κατανοήσουμε όψεις της γαμηλιότητας με βάση τον παράγοντα 

της θνησιμότητας, βρεφικής/παιδικής αλλά και ενήλικης. Υποστηρίξαμε ότι τα πα-

ρατηρούμενα υψηλά ποσοστά δευτερογαμίας υποδεικνύουν την ύπαρξη αυξημένης 

ενήλικης θνησιμότητας ανδρών και γυναικών στις αναπαραγωγικές ηλικίες. Προς τα 

τέλη του αιώνα, όμως, τουλάχιστον στην πόλη της Κυπαρισσίας η πρόωρη ενήλικη 

θνησιμότητα των ανδρών, μοιάζει να βαίνει μειούμενη. Από το υψηλό ποσοστό 

δευτερογαμίας μεταξύ χηρευσάντων υποθέσαμε ότι η προσφορά άγαμων γυναικών 

είναι περιορισμένη, γεγονός που πριμοδοτεί περισσότερο ίσως απ’ ό,τι γενικά πι-

στεύεται, τη (συμ)μετοχή των χηρών στην αγορά του γάμου. Πόσο  ευσταθεί αυτή η 

υπόθεση θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στην ενότητα αυτή. 

Με βάση ένα δημοσιευμένο ενοριακό κατάστιχο τεσσάρων χωριών του δή-

μου Αυλώνας (Καραμούσταφα, Σκλαβέικα, Τρουκάκι και Καλλίτσαινα), στο οποίο 

καταγράφονται οι γεννήσεις και οι βαφτίσεις για το χρονικό διάστημα από 5 Ιανου-

αρίου του 1892 έως 19 Νοεμβρίου του 1897, όπως και οι θάνατοι από 2 Δεκεμβρίου 

1893 έως 20 Οκτωβρίου 1900, μπορούμε να προβούμε σε κάποιες πρόχειρες εκτι-

μήσεις για τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα τουλάχιστον σε αυτά τα τέσσερα 

χωριά.32 Δυστυχώς, το χρονικό ασύμπτωτο του ενοριακού κατάστιχου και του Βι-

βλίου Συνοικεσίων δεν επιτρέπει παράλληλες συγκρίσεις και συσχετισμούς μεταξύ 

των δυο πηγών. 

Χρησιμοποιώντας ως μέσο πληθυσμό (α) την απογραφή του 1896 (819 κά-

τοικοι) και (β) το μέσο πληθυσμό των απογραφών 1889 και 1896 (771 κάτοικοι) για 

τα παραπάνω τέσσερα χωριά του δήμου Αυλώνας, υπολογίσαμε το δείκτη γεννητι-

κότητας για τα χρονικά διαστήματα 1892-1897 και 1894-1897 σε 42,80 και 46,40 

(=γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους). Με βάση την απογραφή του 1896, ως κείμενη 

περίπου στη μέση των εξεταζόμενων περιόδων, εκτιμήσαμε το δείκτη θνησιμότητας 

                                                 
32

 Παν. Θεμ. Κανελλόπουλου, Καραμούσταφα, Τρουκάκι, Σκλαβέικα (Ιστορία – Λαογραφία), εκδ. 
Παλμός, Αθήνα 1975, σ. 343-360. 
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για τα χρονικά διαστήματα 1894-1899 και 1894-1897 σε 31,75 και 32,36 (=θάνατοι 

ανά 1.000 κατοίκους). Από τις παραπάνω εκτιμήσεις προκύπτει ένας σχετικά χαμη-

λός δείκτης φυσικής αύξησης μεταξύ 1,1 και 1,4. Με γεννητικότητα πάνω από 40‰ 

και θνησιμότητα πάνω από 30‰ τα τέσσερα χωριά του δήμου Αυλώνας, των ο-

ποίων ο πληθυσμός το 1896 αντιστοιχεί στο 18% περίπου του συνολικού πληθυ-

σμού του δήμου, δίνουν την εικόνα της αγροτικής Μυκόνου ως προς τη γεννητικό-

τητα και της βιομηχανικής Ερμούπολης ως προς τη θνησιμότητα.33 Ως προς το τελι-

κό αποτέλεσμα ο ρυθμός φυσικής αύξησης πλησιάζει τις αδρές εκτιμήσεις του Βα-

λαώρα σε εθνικό επίπεδο (1,5).34 Οι παραπάνω συγκρίσεις υποβάλλουν την εντύ-

πωση ότι μία αγροτοκτηνοτροφική περιοχή της Τριφυλίας, μάλλον αντιπροσωπευτι-

κή για το μεγαλύτερο τμήμα του ορεινού και μεσόγειου χώρου της επαρχίας, παρά 

το υψηλό ποσοστό γεννητικότητας, αναπαράγεται με σχετική δυσκολία εξαιτίας της 

υψηλής θνησιμότητας.35 

Αναζητώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θνησιμότητας, διαπιστώνουμε 

ότι αυτή πλήττει κυρίως τα βρέφη και τα παιδιά μέχρι δέκα ετών. Στην τριετία 1894-

1896, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για τις γεννήσεις και για τους 

θανάτους, τα νεογέννητα πεθαίνουν πριν κλείσουν το πρώτο έτος της ηλικίας τους 

σε ποσοστά 13% (1894), 12% (1895) και 22% (1896) επί του συνόλου των γεννήσεων 

κάθε έτους. Ένας στους τέσσερις θανάτους που καταγράφονται στο κατάστιχο 

(1893-1900) αφορά παιδιά κάτω των δέκα ετών. Ο θάνατος, ή για την ακρίβεια ο 

βρεφικός θάνατος, είναι, αδιαμφισβήτητα, γένους θηλυκού. Το 21% των κοριτσιών 

που γεννιούνται, πεθαίνουν πριν κλείσουν το πρώτο έτος της ηλικίας τους. Το αντί-

στοιχο ποσοστό για τα αγόρια είναι μόλις 10%. Το 71% των βρεφικών θανάτων της 

τριετίας και το 72% των βρεφικών θανάτων όλης της περιόδου του κατάστιχου 

(1894-1899) αφορά επίσης κορίτσια. Το αποτέλεσμα είναι το αρνητικό ισοζύγιο με-

                                                 
33

 Πρβλ. με τα συγκεντρωτικά γραφήματα και πίνακες που παραθέτει η Χιονίδου, «Δημογραφία», 
ό.π. σ. 85,90. 
34

 Ο Βαλάωρας υπολογίζει τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα (τέλη δεκαετίας 1890) σε 40,4 και 
24,7 αντίστοιχα, Δημογραφική Ιστορία.., σ. 26. Ο Γ. Σιάμπος, συμπληρώνοντας στην ουσία τον Βα-
λαώρα, εκτιμά κατά 20% περίπου υψηλότερα τα ποσοστά γεννητικότητας και θνησιμότητας χωρίς 
όμως να διαφοροποιείται τελικά ως προς το ποσοστό της συνολικής δημογραφικής αύξησης, που 
υπολογίζει ο δεύτερος, καθώς υποθέτει ότι ισχύουν κατά το 19

ο
 αιώνα κάποια μικρά ποσοστά μετα-

νάστευσης στο εξωτερικό, Δημογραφική εξέλιξις της νεωτέρας Ελλάδος (1821-1965), Αθήνα 1973, σ. 
19-25, 132-136. 
35

 Αντίθετα στη Μύκονο το 1896 ο δείκτης φυσικής αύξησης υπολογίζεται σε 2,1, Χιονίδου, «Δημο-
γραφία», ό.π. σ. 90. 
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ταξύ των δύο φύλων: 114 αγόρια και 82 κορίτσια γεννιούνται και κατορθώνουν να 

χαρούν τα πρώτα γενέθλιά τους στο διάστημα 1892-1897. 

Μέσα στο πλαίσιο των παραδοσιακών νορμών αλλά και των οικονομικών 

καταναγκασμών της εποχής, όταν η επιβίωση του βρέφους προϋποθέτει κάποιο κό-

στος, όπως, για παράδειγμα, αυτό της πρόσληψης τροφού, επιλέγεται τα πενιχρά 

οικονομικά διαθέσιμα της οικογένειας να επενδυθούν στην επιβίωση του αγοριού, 

που θα στηρίξει και θα ενισχύσει με την εργατική του δύναμη τον οίκο, παρά του 

απαξιωμένου κοριτσιού που θεωρείται άχθος και επιβαρύνει μελλοντικά την οικο-

γένεια με το βάρος της προικοδοσίας. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της διαφορετικής 

αντιμετώπισης των δύο φύλων είναι ότι ο μέσος χρόνος επιβίωσης των νηπίων που 

πεθαίνουν πριν κλείσουν το πρώτο έτος είναι ένας μήνας για τα κορίτσια και δύο 

μήνες για τα αγόρια. 

Μία ακόμη παράμετρος της έμφυλης διάστασης της βρεφικής θνησιμότητας 

είναι η κατάληξη των νόθων τέκνων, για την οποία όμως οι πηγές είναι φειδωλές. 

Αν και η γέννηση παιδιών εκτός γάμου δεν είναι συνήθης, ιδίως στην ελληνική ύ-

παιθρο, το φαινόμενο δεν είναι ανύπαρκτο. Στο ενοριακό κατάστιχο με τους θανά-

τους που διαθέτουμε, δηλώνεται ως «αγνώστου πατρός» ένα θήλυ βρέφος, το ο-

ποίο αποβιώνει την ίδια μέρα που γεννήθηκε. Από την άλλη πλευρά, στο κατάστιχό 

των γεννήσεων, παρατηρείται σε διαφορετικά έτη η δήλωση δύο αρρένων τέκνων 

με κοινό πατέρα αλλά χωρίς να αναφέρεται μητέρα. Πιθανολογούμε ότι πρόκειται 

ίσως για ένα είδος υιοθεσίας ή αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου. Γενικά, ένα νόθο 

παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες να επιζήσει, αν είναι αγόρι,36 παρότι τα άτεκνα 

ζευγάρια, ιδίως των εύπορων κοινωνικών στρωμάτων, δεν προχωρούν εύκολα στην 

υιοθεσία ξένων παιδιών και προτιμούν αγόρια και σπανιότερα κορίτσια από το 

                                                 
36

 Ίσως κάποια εξώγαμα (άρρενα) τέκνα δηλώνονται απευθείας μετά τη γέννησή τους ως νόμιμα από 
άτεκνες οικογένειες, καθώς η υιοθεσία αναγνωρίζεται επισήμως μόνο δικαστικά. Το 1870 ο δήμος 
Κυπαρισσίας παραχωρεί ένα έκθετο δίχρονο αγόρι με το όνομα «Μαρίνος» σε γεωργοποιμένα της 
πόλης με την υποχρέωση ο τελευταίος να το υιοθετήσει δικαστικώς, όταν αυτό φθάσει στη «νόμιμον 
ηλικίαν». Αν ο ποιμένας έδιωχνε το παιδί όφειλε να αποζημιώσει το δήμο για τα έξοδα που είχε δα-
πανήσει για τη συντήρηση του παιδιού συν την προσθήκη ποινικής ρήτρας 300 δραχμών. Αν το παιδί 
έφευγε από τον οίκο, ο θετός πατέρας λάμβανε το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από το ίδιο 
το παιδί, 211 [1870] Φραντζής. 
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συγγενικό τους κύκλο, εφόσον, βέβαια, εξαντλήσουν με το παραπάνω όλα τα χρονι-

κά περιθώρια της φυσικής αναπαραγωγής.37 

Μετά το πρώτο έτος της ζωής τους και τα δύο φύλα έχουν τις ίδιες περίπου 

πιθανότητες επιβίωσης. Οι γυναίκες παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα στην 

αναπαραγωγική ηλικία της τρίτης και τέταρτης δεκαετίας του βίου τους. Η γέννα 

αποβαίνει συχνά μοιραία για τη γυναίκα. Είτε άμεσα (επιπλοκές κατά τον τοκετό) 

είτε έμμεσα, καθώς ο οργανισμός της εξασθενεί και καθίσταται ευάλωτος στις επι-

πολάζουσες ασθένειες. Από το 1894 μέχρι και το 1897, πέντε από τις οκτώ έγγαμες 

γυναίκες που αποβιώνουν στην ηλικία μεταξύ των 20 και 40 ετών, έχουν τεκνοποιή-

σει λίγες μέρες ή λίγους μήνες πριν (μέχρι ένα εξάμηνο).    

Η θνησιμότητα των ανδρών στην τρίτη και στην πέμπτη δεκαετία της ζωής 

τους επηρεάζει αμφίθυμα τη γαμηλιότητα, παράγοντας αφενός πρόωρες χήρες που 

ενδέχεται να νυμφευθούν εκ νέου και αφετέρου χήρες με μια δεκαετία περίπου έγ-

γαμου βίου που είναι πιθανό να μη επαναλάβουν το γάμο. Τα διαθέσιμα στοιχεία 

είναι ασφαλώς πολύ περιορισμένα χρονικά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια 

μείωση της πρόωρης ενήλικης θνησιμότητας των ανδρών στο τελευταίο τρίτο του 

19ου αιώνα. Αναφέραμε ήδη γιατί νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ίσχυσε στην 

πόλη. Σε μία όμως πλειοψηφικά αγροτική παραδοσιακή κοινωνία οι ρυθμοί δημο-

γραφικής αλλαγής είναι εκ των πραγμάτων περισσότερο αργοί.         

 

 

 
                                                 
37

 Ορισμένα παραδείγματα: οι σπετσιώτικης καταγωγής Νικόλαος Λούζης, κτηματίας, και η σύζυγός 
του Τρισεύγενη, το γένος Ροδίτη, ανέλαβαν την ανιψιά της τελευταίας, θυγατέρα του ναυπηγού Ι-
ωάννη Ροδίτη, από τις Σπέτσες, «προς παραμυθίαν της ατεκνίας των», όπως σημειώνει ο ίδιος ο 
Λούζης στη δεύτερη διαθήκη που συνέταξε σε ηλικία 67 ετών το 1854. Στη διαθήκη αυτή ορίζει ως 
γενική κληρονόμο την ανιψιά του, ενώ στη γυναίκα του αφήνει την ισόβια επικαρπία των κτημάτων 
του, 19 [1854] Αλεξανδρόπουλος. Στην πρώτη διαθήκη του, το 1854, γενική κληρονόμος οριζόταν 
μόνο η σύζυγός του και μετά το θάνατό της, η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία του θα μετα-
βιβαζόταν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 435 [1851] συμβολαιογρ. ειρηνοδ. Φωτόπουλος. Το 
1858 η Τρισεύγενη χ. Νικ. Λούζη νυμφεύει τη θυγατέρα της με τον έμπορο και τοκιστή, Νικόλαο Λε-
βεντογιάννη, παρέχοντας προίκα συνολικής αξίας 20.000 δρχ. Ο έμπορος Μιχαήλ Ζαχαρόπουλος, 
επίσης άτεκνος, θα συμβάλει στην προίκα της ανιψιάς του, η οποία όμως είχε προσληφθεί ως ψυχο-
κόρη στην οικία του και παρείχε εργασία (Προικοσύμφωνο, 254 [1870] Φραντζής), αλλά αφήνει όλη 
την περιουσία του στον γιο του αδερφού του, Πέτρο Ζαχαρόπουλο. Ομοίως ένας από τους πλουσιό-
τερους Φιλιατρινούς, ο Σωτήρης Λαδάς, άφησε με διαθήκη γενικό κληρονόμο τη σύζυγό του με τον 
όρο να υιοθετήσει δύο διαφορετικού φύλου ανίψια τους και να τα νυμφεύσει μεταξύ τους, όταν 
μεγαλώσουν. Η διαθήκη, με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 1887, εντοπίστηκε στη σειρά Αλληλογραφία 
προς το Δικαστικό, ό.π.  
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ΠΙΝ.Β12 ΠΛΗΘΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  (1894-1899) 

 1894 1895 1896 1897 1898 1899 σύνολο 

Άρρενα 1 1 4 2 2 3 13 

Θήλεα 4 5 6 4 6 9 34 

Σύνολο 5 6 10 6 8 12 47 

 

 
ΠΙΝ.Β13 ΠΛΗΘΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΦΥΛΟ (1893-1900) 

 <1 1_10 11_20 21_30 31_40 41_50 51_60 >60 σύνολο 

Άνδρες 17 24 4 6 2 5 8 13 79 

Γυναίκες 39 22 3 8 4 1 8 12 97 

Σύνολο 56 46 7 14 6 6 16 25 176 

ΠΗΓΗ: Κανελλόπουλος (1975)      

 

 

     ΠΗΓΗ: Κανελλόπουλος, Καραμούσταφα, Τρουκάκι, Σκλαβέικα…, ό.π. 
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α6. Ορισμένες ερμηνευτικές υποθέσεις 

 

Επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε το γαμήλιο φαινόμενο στην επαρχία Τριφυλίας με 

τη βοήθεια ενός κατάστιχου καταγραφών αδειών γάμων της αρχιερατικής επισκο-

πής Κυπαρισσίας, η οποία συμπίπτει με τη μητροπολιτική έδρα. Το συγκεκριμένο 

κατάστιχο καλύπτει την περίοδο 1867-1891 αλλά δεν παρέχει ικανοποιητικές ποιο-

τικά πληροφορίες για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την επταε-

τία 1867-1873. 

Δύο βασικές όψεις του γαμήλιου τοπίου εξετάστηκαν: πρώτον, οι ηλικίες 

των νυμφίων είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο (ή τρίτο) γάμο μόνο για το διάστημα 

στο οποίο αυτές ήταν διαθέσιμες (1867-1873), και, δεύτερον, η ένταση του γαμήλι-

ου φαινομένου σε όλο το χρονικό εύρος της πηγής μας. Για να μπορέσουμε να διε-

ρευνήσουμε ενδεχόμενες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, διακρίναμε τους γάμους 

ανά δήμο με κριτήριο τον τόπο καταγωγής της νύφης. 

Συνοπτικά, τα ευρήματα για την περίοδο 1868-1873 έχουν ως εξής: η μέση 

ηλικία των νυφών είναι γενικά χαμηλή, μέχρι 22 ετών, όπως άλλωστε και των γα-

μπρών, οι οποίοι κατά μέσο όρο νυμφεύονται γύρω στα 25-26 έτη. Διαφορές στο 

ηλικιακό χάρτη παρατηρούνται ανάμεσα στα χωριά διαφορετικών δήμων αλλά και 

ανάμεσα στο χωριό και την πόλη στην περίπτωση του δήμου Κυπαρισσίας. Στα χω-

ριά των δήμων Αυλώνας και Δωρίου, οι γαμπροί νυμφεύονται κατά κανόνα σε μι-

κρότερη ηλικία σε σχέση με τα χωριά των δήμων Τριπύλης και Κυπαρισσίας, στα 

οποία οι άνδρες εμφανίζουν μια τάση καθυστέρησης του γάμου τους. Πιο εμφανής 

ακόμη είναι η διαφορά ανάμεσα στην πόλη και στην ύπαιθρο, με υψηλότερες ηλι-

κίες στην πρώτη και για τους δυο νυμφίους σε σχέση με τη δεύτερη. Ασφαλώς, δεν 

είναι χωρίς σημασία ότι η Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά παρουσιάζουν το μεγαλύτε-

ρο βαθμό αστικοποίησης σε επίπεδο επαρχίας, με ποσοστά τριτογενούς τομέα 

26,22% και 18,84% επί του ενεργού πληθυσμού τους (απογραφή 1879). Για την 

πληρέστερη ερμηνεία των δημογραφικών φαινομένων, όμως, χρειάζεται να συνυ-

πολογιστούν και άλλα χαρακτηριστικά της κοινωνικής δομής και κυρίως η τυχόν 

ύπαρξη κοινωνικών διαφοροποιήσεων εντός του γεωργοκτηματικού κόσμου. Αυτός 

ακριβώς θα είναι ο βασικός διερευνητικός στόχος του επόμενου κεφαλαίου.  
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Ένα υψηλό, και σχεδόν σταθερό σε όλο το χρονικό φάσμα της αρχειακής πη-

γής, ποσοστό της τάξεως του 19% αφορά δεύτερους γάμους γυναικών και ανδρών, 

οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν χάσει το σύζυγό τους σε πολύ μικρή ηλικί-

α, όπως φαίνεται από τις χαμηλές μέσες ηλικίες που έχουν την ώρα του γάμου τους: 

26,5 για τις χήρες και 31 για τους χήρους. Επίσης, όσον αφορά στην επανάληψη των 

γάμων, ο δήμος Αυλώνας εμφανίζει σταθερά τη μεγαλύτερη συχνότητα δεύτερων 

γάμων, ενώ ο δήμος Δωρίου τη μικρότερη. Ως προς την ένταση της γαμηλιότητας, 

επίσης υπερτερεί σταθερά ο δήμος Αυλώνας σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο.   

Στη διαμόρφωση των γαμήλιων φαινομένων συντρέχουν πολλοί παράγο-

ντες, οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί, που για να εντοπιστούν θα χρειαζό-

ταν η εξειδικευμένη μελέτη ανά δήμο. Θα περιοριστούμε σε ορισμένες επισημάν-

σεις. Γνωρίζουμε για παράδειγμα, ότι οι κάτοικοι του δήμου Δωρίου, όπως και των 

όμορων χωριών της Αυλώνας (Πιτσά, Αγριλιά, Μουρτάτου, Ρίπεσι)38 είναι αρβανίτι-

κης καταγωγής. Στις λίγες περιπτώσεις εξωγαμίας οι γαμπροί του Δωρίου προτιμούν 

νύφες από τον όμορο και ως ένα βαθμό φυλετικά συγγενή δήμο Αυλώνας (στην 

πρόσληψη γαμπρού οι προτιμήσεις μοιράζονται ανάμεσα στους δήμους Αυλώνας 

και Τριπύλης). Παρόμοια στο δήμο Αυλώνας περισσότεροι από τους μισούς νυμφί-

ους που προέρχονται εκτός του δήμου, έλκουν την καταγωγή τους από τα χωριά 

του Δωρίου. Η χαμηλή ηλικία των νυμφίων και στους δύο δήμους θα μπορούσε ί-

σως να αναχθεί σε πολιτισμικά αίτια . είναι όμως εξίσου, αν όχι πιθανότερο, δυνατό 

να συσχετιστεί με άλλους παράγοντες, όπως τη κτηνοτροφική απασχόληση, τη δια-

θεσιμότητα της καλλιεργήσιμης γης, την πυκνότητα του πληθυσμού, τη μετανά-

στευση. 39 

                                                 
38

 Σωτ. Αριστ. Παπαδόπουλος, Κούβελα, ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, τ. Α΄ 
Ιστορικά, Αθήνα 1996, σελ.117-118, 127-130. 
39

 Για την επίδραση στις γαμήλιες συμπεριφορές παραγόντων όπως η υψηλή θνησιμότητα, η διαθε-
σιμότητα γης, η αγορά γάμου και η μετανάστευση βλ. David Sven Reher, «Marriage patterns…», ό.π. 
Ο Massimo Livi Bacci βρίσκει ότι στη Νότια Ιταλία το 49% των γυναικών χηρών ξαναπαντρεύεται, ενώ 
στην Κεντρική μόλις το 28% και το αποδίδει στη διαφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε συνάρ-
τηση με την επικράτηση διαφορετικής οικιακής δομής στις δύο περιφέρειες. Στην Κεντρική Ιταλία η 
κυριαρχία του εμφυτευτικού κανόνα (sharecropping) ευνοεί τη διάδοση των μεγάλων σύνθετων νοι-
κοκυριών, ενώ στην Κάτω Ιταλία επικρατούν τα πυρηνικά νοικοκυριά. Η στήριξη της χήρας από το 
συγγενικό κύκλο δεν καθιστά απαραίτητη την επανάληψη του γάμου σε αντίθεση με τη χήρα της 
μονοεστιακής οικιακής δομής που αναζητά την ασφάλεια της επιβίωσης στη δευτερογαμία. Οι David 
I. Kertzer – Nancy Karweit («The impact of widowhood…», ό.π.) παραθέτουν την παραπάνω άποψη 
και εκτιμούν ότι η δική τους μελέτη στο Casalecchio την επιβεβαιώνει. 
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Σύμφωνα με την απογραφή του 1879 στους δήμους Δωρίου (και Ηλεκτρίδος 

για το διάστημα 1876-1892) και Αυλώνας, ένας ποιμένας αντιστοιχεί σε λιγότερο 

από τέσσερις γεωργούς, ενώ στο δήμο Τριπύλης (και Αετού) η αντιστοιχία είναι 1 

προς 10,5 και στο δήμο Κυπαρισσίας 1 προς 24. Επιπλέον, ο δήμος Αυλώνας είναι ο 

πιο αραιοκατοικημένος από τους τέσσερις δήμους που εξετάσαμε και διαθέτει ση-

μαντικό ποσοστό καλλιεργήσιμων (εθνικών κυρίως) γαιών για σιτοκαλλιέργεια αλλά 

και για σταφιδοκαλλιέργεια.40 Το 1879 αντιστοιχούν μόλις 27,02 κάτοικοι ανά τετρ. 

χλμ., ενώ στο δήμο Δωρίου 40,31 και στο δήμο Τριπύλης 34,77.  

Ένας ακόμη άγνωστος στην ερμηνεία του γαμήλιου φαινομένου είναι η με-

τανάστευση. Οι δήμοι Δωρίου και Τριπύλης είναι οι φτωχότεροι δήμοι όχι μόνο σε 

επίπεδο επαρχίας αλλά και σε επίπεδο νομού. Το 1893, διαιρεμένοι πλέον σε τέσ-

σερις ξεχωριστούς δήμους, θα είναι οι μόνοι από τους 97 δήμους του νομού Μεσ-

σηνίας, που αδυνατούν να συνεισφέρουν 2.000 δραχμές για τη δημοτική εκπαίδευ-

ση.41 Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν σχεδόν κοινή εικόνα ως 

προς τη (χαμηλή) ένταση του γαμήλιου φαινομένου σε όλο το φάσμα της αρχειακής 

πηγής (1869-1890). Η τυχόν εξακρίβωση της ύπαρξης εντονότερης μεταναστευτικής 

ροής (μόνιμης ή προσωρινής) σε αυτούς τους δήμους συγκριτικά με τους υπόλοι-

πους ενδεχομένως να έδινε μία απάντηση στις ομοιότητές τους. Απ’ το δήμο Τριπύ-

λης, για παράδειγμα, προέρχονται αρκετοί υπηρέτες και ποιμένες που αναλαμβά-

νουν υπηρεσία για λογαριασμό των κατοίκων του δήμου Κυπαρισσίας. Η στενότερη 

σχέση του δήμου Τριπύλης με το δήμο Κυπαρισσίας και η μετακίνηση πολλών κα-

τοίκων του προς την πόλη ή τα πεδινά χωριά ίσως ευθύνεται και για τη σχετική αρ-

γοπορία του γάμου των κατοίκων του.  

                                                 
40

 Στο δήμο Αυλώνας το 42% της συνολικής έκτασής του είναι καλλιεργήσιμο, ενώ στο δήμο Τριπύλης 
μόλις το 33%. Στο δήμο Δωρίου, αν και το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 48%, η κατάσταση είναι 
πιο σύνθετη, γιατί μέρος των εδαφών αυτών υπήρξε αντικείμενο μακροχρόνιας φιλονικίας μεταξύ 
των κατοίκων των Σουλιμοχωρίων και των κατοίκων των χωριών γύρω από τον Αετό (δ. Τριπύλης), 
βλ. σχετικά παρακάτω σ. 170-171. Οι υπολογισμοί του ποσοστού της καλλιεργήσιμης έκτασης στηρί-
χθηκαν στη στατιστική έκδοση Κατανομή της εκτάσεως της χώρας, κατά διαμέρισμα, νομό, επαρχία, 
δήμους και κοινότητες, στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, εκδ. Στατιστικής Υπηρεσίας, Αθήνα 1986 
(α’ έκδ. 1981), σ. 129-131. 
41

 Οι τέσσερις δήμοι είναι ο δήμος Αετού, Τριπύλης, Δωρίου και Ηλέκτριδος. Σε σχετικό πίνακα που 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συζητήσεων της Βουλής, ο ετήσιος προϋπολογισμός καθενός από 
τους παραπάνω δήμους κυμαινόταν μεταξύ 3.380 δρχ. και 3.910 δρχ., βλ. ΕΣΒ, περ. ΙΔ΄, συν. Α΄ 
[1896], Παράρτημα αρ. 161,  σ. 166-167.   
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Σε συνάφεια με την αργοπορία του γάμου των χωρικών, ειδικότερα στα χω-

ριά του δήμου Κυπαρισσίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας της σταφι-

δοκαλλιέργειας και οι συνέπειες από την ταχύτατη εξάπλωσή της. Η εμπλοκή τους 

σε μία μεσοπρόθεσμη επενδυτική διαδικασία από την οποία δεν μπορούν να προσ-

δοκούν άμεσα οφέλη, μεταφράζεται άραγε σε καθυστέρηση του γάμου των χωρι-

κών; 

Η εντύπωσή μας είναι ότι υψηλή γαμηλιότητα και χαμηλές ηλικίες γάμου 

παρατηρούνται εκεί, όπου δεν παρατηρούνται σημαντικές δημογραφικές εκροές, 

υπάρχουν διαθέσιμα εδάφη για καλλιέργεια και οι ασχολίες των κατοίκων είναι κα-

τεξοχήν αγροτο-ποιμενικές, όπως στον ημιορεινό δήμο Αυλώνας. Διαφοροποιήσεις 

στις ηλικίες γάμου και στην τάση για σύναψη δεύτερων γάμων μπορεί να οφείλο-

νται στη διαφορετική οικονομική δομή κάθε περιοχής αλλά και σε διαφορετικές πο-

λιτισμικές πρακτικές, οι οποίες με τη σειρά τους πιθανώς συνεπάγονται και κάποια 

διαφορά στη σύνθεση των νοικοκυριών. Τέλος, στο δήμο Κυπαρισσίας, όπου το πε-

ριβάλλον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αγρο-αστικό με έμφαση στο πρώτο συν-

θετικό, παρουσιάζονται επίσης υψηλά ποσοστά γαμηλιότητας, τα οποία φαίνεται 

ότι ενισχύονται με την πάροδο του χρόνου χάρη στην ολοένα και μεγαλύτερη διείσ-

δυση της καλλιέργειας της σταφίδας και τη μόνιμη εγκατάσταση των Αρκάδων ε-

ποίκων στα χωριά του δήμου. Η δημογραφική έρευνα της υπαίθρου έχει αναμφίβο-

λα πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει. 

 

β. Οι κοινωνικές συνιστώσες  

 

β1. Τα προικοσύμφωνα 
 

Σε ένα κατεξοχήν αγροτικό περιβάλλον, όπως αυτό του δήμου Κυπαρισσίας, είναι 

αναγκαίο να προσδιορίσουμε τι σημαίνει ο όρος πόλη και πώς, ή πόσο, αντιδια-

στέλλεται σε αυτόν του χωριού. Η παρουσία των «εξαστισμένων χωριών» (urban-

ized villages) ή των «αγρο-πόλεων» (agro-towns), κατά τη διατύπωση του Sewell, 

θεωρείται τυπική στη Μεσόγειο42 . στην Ελλάδα όμως η διερεύνησή τους δεν έχει 

                                                 
42

 William H. Sewell, Structure and mobility. The men and women of Marseille, 1820-1870, Cambridge 
University Press, Cambridge 1985, σ. 169. Ο Sewell παραπέμπει σχετικά στη δημοσιευμένη ανακοί-
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γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Η διαφορετικότητα της επαρχιακής πόλης μέ-

νει ακόμη να εξετασθεί, όχι μόνο στην προφανή βάση της μονοπωλιακής παρουσίας 

του, περιορισμένου έστω, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, αλλά και στο πε-

δίο του «αγροτικού κόσμου», των κτηματιών και των γεωργών. Διαφορετικές 

«ποιότητες» του αγροτικού κόσμου πιθανόν δομούν διαφοροποιημένα – το «δια-

φορετικά» θα ήταν ίσως υπερβολή – κοινωνικά περιβάλλοντα σε πόλη και χωριό. 

Ας δούμε τι εικόνα αποκομίζουμε από μία ελάσσονος αξιοπιστίας πηγή, ό-

πως είναι ο εκλογικός κατάλογος. Σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1870, το 

58% των κατοίκων του δήμου δηλώνει «αγροτικό» επάγγελμα. Αν σε αυτούς προ-

σθέσουμε τους εργάτες και τους υπηρέτες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους απα-

σχολούνται σε αγροτικές εργασίες, το άνω ποσοστό φθάνει το 73%. Είναι αξιοση-

μείωτο ότι στο ίδιο περίπου επίπεδο κυμαίνεται ο απασχολούμενος στον αγροτικό 

χώρο πληθυσμός και στις απογραφές πληθυσμού του 1870 (72%) και του 1879 

(73%), παρότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικές και όχι απόλυτα συγκρίσιμες με-

ταξύ τους πηγές. Στο εσωτερικό του δήμου, και πάλι με οδηγό τον εκλογικό κατάλο-

γο του 1870, η διαφορά της πόλης με το χωριό είναι εμφανής: το σύνολο των κατοί-

κων των χωριών του δήμου δηλώνονται με το επάγγελμα γεωργός, ενώ μόλις το 

10% των κατοίκων της πόλης καταγράφονται ως γεωργοί. Μόνο στην πόλη, επίσης, 

συναντάμε την κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία κτηματίας, όπως και τις κατηγο-

ρίες εκείνες που αφορούν το εξειδικευμένο (κλαδούχους, κηπουρούς) και ανειδί-

κευτο εργατικό δυναμικό (εργάτες, υπηρέτες). 

Η παραπάνω εικόνα, αρκετά απλουστευτική ως προϊόν μιας επισφαλούς πη-

γής, θέτει, ωστόσο, το ερώτημα σχετικά με τη σύνθεση του αγροτικού κόσμου. Εκκι-

νώντας από την υπόθεση ότι ο αγροτικός κόσμος της πόλης  έχει ποιότητες (εργοδο-

τικές ή εργασιακές) που τον διαφοροποιούν από τον αγροτικό κόσμο των χωριών, 

προσπαθήσαμε να αποσαφηνίσουμε όρους, όπως γεωργός, κτηματίας, γεωργοκτη-

ματίας. Ποιο είναι το περιεχόμενό τους, ποιες κοινωνικές σχέσεις συνεπάγονται, αν 

παραλλάσσουν και πώς μέσα στο χρόνο αποτελούν  ζητήματα που θα μας απασχο-

λήσουν στη συνέχεια. 

                                                                                                                                            
νωση του Maurice Agulhon «La fin des petites villes dans le Var intérieur au XIXe siècle» (Actes du 
Colloque de Nice, 27-28 Μαρτίου 1969), Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Nice, 9-10, Μονακό 1969, σ. 323-326. 
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Με εργαλείο το φαινόμενο του γάμου και με τη συνδυασμένη χρήση του 

γνωστού μας ήδη Βιβλίου Συνοικεσίων της Μητροπόλεως Ολυμπίας και Τριφυλίας 

και των προικοσυμφώνων του δήμου Κυπαρισσίας, επιχειρήσαμε να προσεγγίσου-

με τη δομή της αγροτικής κοινωνίας, στο μέτρο που οι πηγές μας επιτρέπουν κάτι 

τέτοιο. Επιλέξαμε τρεις ερευνητικές χρονικές τομές και συγκεντρώσαμε όλα τα 

προικοσύμφωνα που αντιστοιχούν σε αυτές, και από τα δύο συμβολαιογραφικά 

αρχεία της πόλης. Κριτήριο για την επιλογή του προικοσυμφώνου ήταν η καταγωγή 

της νύφης από το δήμο Κυπαρισσίας. Καθοδηγούμενοι από τη διαθεσιμότητα και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του αρχειακού υλικού, εξετάσαμε αρχικά την πενταετία 

1869-1873. Η πενταετία αυτή συμπίπτει με την περίοδο, στην οποία καταγράφονται 

συστηματικά οι ηλικίες των μελλονύμφων στο Βιβλίο Συνοικεσίων, γεγονός που επι-

τρέπει να συνδυάσουμε την ηλικία γάμου με την κοινωνικοεπαγγελματική ιδιότητα 

των γαμπρών και των προικοδοτών. Οι άλλες δύο χρονικές τομές, 1881-1883 και 

1890-1892, επιλέχθηκαν με κριτήριο την απόσταση περίπου μίας δεκαετίας της μίας 

από την άλλη.43 Στην πρώτη τριετία ο τόπος γεύεται την οικονομική ανάπτυξη, που 

προσφέρει η σταφίδα, αλλά και την πρωτοφανή, έως τότε, αύξηση της κυκλοφορίας 

του χρήματος. Στη δεύτερη, βιώνει το κλίμα ανασφάλειας, που εγκαινίασε η κρίση 

των ετών 1883-1884. Αν και οι άλλοτε αφειδείς πηγές χρηματοδότησης έχουν στε-

ρέψει και μεγάλο μέρος της τρέχουσας σταφιδικής παραγωγής μένει για μεγάλο 

χρονικό διάστημα αδιάθετο μέχρι να πωληθεί, κανείς δε φανταζόταν ακόμη την κα-

τάρρευση των τιμών το καλοκαίρι του 1892 και τη γενικευμένη οικονομική κρίση 

του 1893. 

Η επεξεργασία των προικοσυμφώνων πραγματοποιήθηκε με βάση τις ακό-

λουθες παραμέτρους: την κοινωνικοεπαγγελματική ιδιότητα των συμβαλλομένων 

(προικοδοτών, γαμπρών και νυφών), τον τόπο καταγωγής τους (πόλη – χωριό), το 

μορφωτικό επίπεδό τους,44 τη σύνθεση της προίκας (ακίνητα – κινητά – μετρητά), 

                                                 
43

 Οι καταγραφές γάμων στο Βιβλίο Συνοικεσίων τερματίζονται την 1
η
 Σεπτεμβρίου του 1891, περιο-

ρίζοντας, αναγκαστικά, τη δυνατότητα ελέγχου διάδοσης του θεσμού μόνο στους γάμους που τελέ-
στηκαν στο έτος 1890 και στο πρώτο οκτάμηνο του 1891. 
44

 Ως κριτήριο μόρφωσης λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα υπογραφής των συμβαλλομένων (μελλο-
νύμφων, προικοδοτών). Το κριτήριο αυτό είναι οπωσδήποτε ανεπαρκές και δεν μπορεί να οδηγήσει 
σε ασφαλή συμπεράσματα. Διαγράφει, ωστόσο, κάποιες τάσεις, νομίζουμε ευκρινείς. Η απουσία, 
άλλωστε, άλλων εγκυρότερων κριτηρίων επιβάλλει τη χρησιμοποίησή του. Σχετικά με τον προβλημα-
τισμό αυτό βλ. Noel Bonneuil, «Démographie de la nuptialité au XIXe siècle» στο Jacques Dupaquier – 
Denis Kessler (επιμ.), La société française…, ό.π. σ. 83-119. 
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καθώς και το ύψος της συνολικής αξίας της. Αναζητώντας τους κοινωνικοοικονομι-

κούς παράγοντες που ερμηνεύουν την ήδη διαπιστωμένη διάσταση πόλης – χωριού, 

όσον αφορά, για παράδειγμα, στις ηλικίες πρώτου γάμου και των δύο φύλων, κατα-

τάξαμε γαμπρούς και προικοδότες της πόλης σε δύο αδρές κοινωνικοεπαγγελματι-

κές κατηγορίες: την «αγροτική» και την «αστική». Η πρώτη συμπεριλαμβάνει όλους 

όσοι αντλούν τα μέσα βιοπορισμού τους κυρίως από τη γη: τους γεωργούς45 και 

τους κτηματίες.46 Η δεύτερη αποτελείται από όσους απασχολούνται στο δευτερογε-

νή και τριτογενή τομέα. Την τελευταία αυτή κατηγορία επιμερίσαμε σε δύο υποκα-

τηγορίες, στους «αστούς της αγοράς» και στους «αστούς της γνώσης και της διοίκη-

σης». Και στις δύο περιπτώσεις η λέξη «αστός» χρησιμοποιείται με τη γεωγραφική 

έννοια, χωρίς ταξική χροιά. Κάτω από το γενικό τίτλο «αστοί της αγοράς» συστεγά-

σαμε τον εμπορικό47 και τον βιοτεχνικό48 κόσμο της Κυπαρισσίας.49 Εκ πρώτης ό-

ψεως η συμπερίληψη του εμπόρου και του τεχνίτη στην ίδια κοινωνικοεπαγγελμα-

                                                 
45

 Στους «γεωργούς», που αποτελούν τη μεγαλύτερη αριθμητικά κοινωνική ομάδα με 340 άτομα 
(γαμπροί και προικοδότες), συγκαταλέξαμε όλους όσοι δήλωσαν επάγγελμα: γεωργός (96), γεωργο-
κτηματίας (225), γεωργοϊδιοκτήτης (2), κλαδούχος (3), κηπουρός (2), (γεωργο)ποιμήν (3), εργάτης 
(3), εργατικός (1), γεωργοϋπηρέτης (1), μυλωθρός (5), γραμματοδιδάσκαλος (1). Στην περίπτωση των 
χηρών – προικοδοτριών θεωρήσαμε ότι ανήκουν στην ομάδα αυτή όσες είχαν γιο (επίσης προικοδό-
τη στο προικοσύμφωνο) ή σύζυγο με κάποια από τις παραπάνω επαγγελματικές ιδιότητες. Την επαγ-
γελματική ιδιότητα του συζύγου εξακριβώσαμε με τη βοήθεια προγενέστερων συμβολαίων. Με αυτό 
τον τρόπο προσθέσαμε άλλα 33 άτομα. Σημειώνεται ότι στα χωριά του δήμου η επαγγελματική εξει-
δίκευση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και, όταν ακόμη υπάρχει, συνήθως δε δηλώνεται αλλά προτάσσε-
ται η ιδιότητα του γεωργού, του γεωργοκτηματία ή, σπανιότερα, του κτηματία. Ποιμένες δηλώνονται 
μόνο κάτοικοι της πόλης ή οι Αρκαδικής καταγωγής έποικοι στα χωριά. Τέλος, η επαγγελματική δια-
φοροποίηση στον αγροτικό χώρο (κλαδούχοι, κηπουροί, εργάτες) αφορά πάλι την πόλη και την πε-
ριφέρειά της. 
46

 Στην κατηγορία των «κτηματιών» υπάχθηκαν όλοι όσοι δηλώνουν ως απασχόληση κτηματίας (127) 
ή ιδιοκτήτης (10). Με τον τρόπο που περιγράψαμε στην παραπάνω υποσημείωση προσθέσαμε στην 
κατηγορία αυτή 15 χήρες - προικοδότριες. Πρόκειται για τη δεύτερη αριθμητικά σε ισχύ ομάδα προι-
κοδοτών και γαμπρών. 
47

 Εδώ ανήκουν τα εξής επαγγέλματα: έμπορος, εμποροκτηματίας, παντοπώλης, εμπορομεταπράτης, 
μεταπράτης, καφεπώλης, κρεοπώλης, καπνοπώλης, ξενοδόχος, βιβλιοπώλης. Ως επαγγελματίες της 
μεταφοράς και επομένως σχετιζόμενοι με το εμπόριο συγκαταλέχθηκαν επίσης στους «αστούς της 
αγοράς» το επάγγελμα του αγωγιάτη (5 άτομα) και του λεμβούχου (2 άτομα). Επισημαίνουμε πά-
ντως ότι το κοινωνικό προφίλ αυτών των επαγγελματιών προσιδιάζει περισσότερο στην κατηγορία 
των γεωργών. 
48

 Αναφέρονται τα επαγγέλματα του αλμπάνη (πεταλωτή), αρτοποιού, βιομηχάνου, εμβαλωματή, 
ζαχαροπλάστη, κουρέα, κτίστη, μάγειρα, μαραγκού, ξυλολεπτουργού, ξυλουργού, οπλοποιού, πα-
πουτζή, ράπτη, σαγματοποιού, σαμαροποιού, σανδαλοποιού, σιδηρουργού, σκυτοτόμου, στιβαλετο-
ποιού, τέκτονος, υποδηματοποιού, φραγκορράπτη, χρυσοχόου. Διευκρινίζουμε ότι επιλέξαμε να συ-
μπεριλάβουμε στους βιοτέχνες και όχι στους εργάτες έναν κτίστη, γιατί μαζί με την επαγγελματική 
του ειδίκευση δήλωνε επίσης και την ιδιότητα του κτηματία, λεπτομέρεια που, κατά τη γνώμη μας, 
υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για απλό εργάτη αλλά για αρχιμάστορα (τέκτονα), επικεφαλής ίσως 
ενός συνεργείου.   
49

 Στον «κόσμο της αγοράς» εντάξαμε, λόγω επαγγέλματος του γιου ή του πρώην συζύγου, 11 χήρες 
προικοδότριες. 
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τική ομάδα μοιάζει αυθαίρετη. Στις συνθήκες, ωστόσο, μιας «επαρχιακού τύπου 

αστικοποίησης», οι τεχνίτες είναι συνήθως ανεξάρτητοι επαγγελματίες σε δικά τους 

εργαστήρια και οι διαφορές μεταξύ του βιοτεχνικού και του εμπορομεταπρατικού 

κόσμου είναι μικρές. Οι τεχνίτες συχνά εμπλέκονται άμεσα στο εμπόριο, αφού που-

λούν οι ίδιοι τα προϊόντα που παράγουν (το επάγγελμα του εμπορορράπτη, λ.χ., 

δηλώνει ακριβώς τη διπλή δραστηριότητά του). Παράλληλα, αρκετοί εμφανίζονται 

ως συστηματικοί δανειστές. Από την άλλη πλευρά, ούτε ο εμπορικός κόσμος είναι 

ομοιογενής. Η υπαγωγή του μεταπράτη, του παντοπώλη, του κρεοπώλη και του με-

γαλέμπορου σε ένα κοινό παρονομαστή δε δημιουργεί λιγότερα ερωτηματικά. Άρα, 

στο βαθμό που μας ενδιαφέρουν τα αδρά χαρακτηριστικά του κόσμου της πόλης σε 

ένα περιβάλλον πρώτιστα αγροτικό, με χαμηλό βαθμό επαγγελματικής εξειδίκευ-

σης, μπορούμε, νομίζω, να ορίσουμε ευρύτερες κατηγορίες αποφεύγοντας την κο-

νιορτοποίηση του μικρού δείγματός μας. Ευελπιστούμε ότι η διάκριση των προικών 

σε διαφορετικά επίπεδα αξίας θα μας επιτρέψει να υπερβούμε σε ικανοποιητικό 

βαθμό τη σχηματοποίηση και να εξετάσουμε το εσωτερικό των αδρών αυτών κατη-

γοριών.  

 Η ευάριθμη υποκατηγορία «αστοί της γνώσης και της διοίκησης» αποτελεί 

μία περιθωριακή, σχεδόν εξωτική, κατηγορία στο μικρό δήμο Κυπαρισσίας και γι’ 

αυτό εξετάστηκε χωριστά. Σε αυτήν υπάχθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δη-

μόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, οι ιερείς και οι στρατιωτικοί.50 Στην πλειονότητά 

τους πρόκειται για ανθρώπους με ανώτερη μόρφωση. Αρκετοί γαμπροί αυτής της 

κατηγορίας κατάγονται από άλλα μέρη, εκτός του δήμου Κυπαρισσίας, όπως είναι 

αναμενόμενο στις συνθήκες της μετακινούμενης δημοσιοϋπαλληλίας της εποχής. 

Και εδώ, βέβαια, παρεισφρέουν αναγκαστικά άτομα σε ταπεινές θέσεις, όπως, για 

παράδειγμα, ένας γαμπρός υποδεκανέας και ένας χωροφύλακας. 

Χάρη στην αντιπαραβολή των προικοσυμφώνων με το σύνολο των τελεσθέ-

ντων γάμων κατέστη εφικτό να υπολογιστεί με αρκετή ακρίβεια ο βαθμός διάδοσης 

του θεσμού του επίσημου προικοσυμφώνου όχι μόνο στο σύνολο του δήμου αλλά 

                                                 
50

 Ανθυπασπιστής πεζικού, ανθυπολοχαγός, γραμματέας ειρηνοδικείου, δικαστικός κλητήρας, δικα-
στικός υπάλληλος, δικαστικός υπογραμματέας, δικηγόρος, ειρηνοδίκης, ιερέας, λοχαγός πεζικού, 
πρωτοδίκης, συμβολαιογράφος, ταμίας, ταμειακός εισπράκτορας, τελωνοφύλακας, υποδεκανέας 
πεζικού, χωροφύλακας. Προστέθηκε ακόμη μία προικοδότρια - χήρα ιατρού. 
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και χωριστά στην πόλη και στα χωριά. Αυτό επιτρέπει να σταθμίσουμε την αντιπρο-

σωπευτικότητα των δεδομένων μας σε κάθε χρονική τομή. 

Εννοείται ότι η παραπάνω διαδικασία δε φωτογραφίζει, αλλά σκιαγραφεί, 

πολύ ελλιπώς, την τοπική κοινωνία. Είμαστε, άλλωστε, υποχρεωμένοι να διαχειρι-

στούμε μία δευτερογενή εικόνα της τοπικής κοινωνίας, όπως την έχει αποτυπώσει 

με το δικό του προσωπικό τρόπο ο διαμεσολαβητικός φακός του συμβολαιογρά-

φου. Εξηγούμαστε: οι επαγγελματικοί χαρακτηρισμοί που αναφέρονται στα συμβό-

λαια είναι συχνά παράγωγα του ταξινομητικού λεκτικού του συμβολαιογράφου, ο 

οποίος εκλαμβάνει την κοινωνία της εποχής του ανάλογα με τις κοινωνικές και 

μορφωτικές καταβολές του, και δεν αποτυπώνει πάντα τον τρόπο με τον οποίο α-

ντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι συμβαλλόμενοι τον εαυτό τους. Σε μια προσπάθεια από-

χυδαϊσμού και εξελληνισμού της λαϊκής γλώσσας των συμβαλλομένων ο τσαγκάρης 

γίνεται σκυτοτόμος, ο ταμπάκης βυρσοδεύσης, ο μαραγκός τέκτων, ο ξυλοκόπος 

υλοτόμος. Το λεκτικό επίσης παραλλάσσει από συμβολαιογράφο σε συμβολαιο-

γράφο. Ο μορφωτικά ανώτερος, καλαβρυτινής καταγωγής, συμβολαιογράφος Νικό-

λαος Ζαφ. Φραντζής (1861-1877) ακολουθεί ένα αρκετά αυστηρό τυπικό – θα τον 

χαρακτήριζα σχεδόν ταξικό – ως προς την απόδοση χαρακτηρισμών. Είναι αρκετά 

φειδωλός στη χρήση του όρου κτηματίας, τον οποίο επιφυλάσσει κατά κανόνα για 

τους κατοίκους της πόλης και σπανίως για κατοίκους των χωριών. Αντίθετα, ο ομό-

λογός του (και αξιωματικός της φάλαγγας), που δρα στην Κυπαρισσία την ίδια περί-

που εποχή (1863-1876), Παναγής Παπαθανασόπουλος χρησιμοποιεί τον ταξικά πιο 

ουδέτερο, αλλά και γι’ αυτό ακριβώς πιο ευκολοφόρετο, όρο ιδιοκτήτης.51 

 
β2. Η διάδοση του θεσμού του προικοσυμφώνου στο χρόνο και στο χώρο 
  

Αντιπαραβάλλοντας τον αριθμό των γάμων με προικοσύμφωνο (355) με το σύνολο 

των τελεσθέντων γάμων, όπως αυτοί καταγράφονται στο Βιβλίο Συνοικεσίων, μπο-

ρούμε να διαπιστώσουμε τη διείσδυση του θεσμού στην τοπική κοινωνία και την 

εξέλιξή του στο τελευταίο τρίτο περίπου του 19ου αιώνα. Η αντιπαραβολή αυτή δεν 

                                                 
51

 Λειτουργώντας αρκετά αυθαίρετα και λαμβάνοντας υπόψη την περιθωριακή θέση του όρου ιδιο-
κτήτης στο συνολικό δείγμα μας (στο σύνολο των κτηματιών – προικοδοτών οι ιδιοκτήτες αποτελούν 
το 6%, ενώ στο σύνολο των κτηματιών – γαμπρών το 8%), ταξινομήσαμε τον όρο αυτό στους κτημα-
τίες. 
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ήταν εύκολη. Συχνά οι μελλόνυμφοι αναφέρονται με διαφορετικό όνομα στα συμ-

βόλαια και στο Βιβλίο. Διαπιστώσαμε ότι είναι συχνό το φαινόμενο στο Βιβλίο της 

Μητρόπολης να καταχωρείται ο μελλόνυμφος με ένα παρωνύμιο, που δηλώνει είτε 

την ιδιαίτερη πατρίδα του μελλόνυμφου, είτε την επαγγελματική ιδιότητα αυτού ή 

του γονέα της νύφης, είτε κάποιο άλλο γνώρισμα. Η ρευστότητα των επωνύμων χα-

ρακτηρίζει συνήθως – αλλά όχι αποκλειστικά – τους χωρικούς και μεσοαστικά 

στρώματα της πόλης. Σπανιότερα αφορά την ανώτερη εμπορική και κτηματική ελίτ, 

η οποία, τουλάχιστον στην πλειονότητά της, από πολύ νωρίς υιοθέτησε σταθερά και 

αμετάβλητα επίθετα στις συναλλαγές της. Έτσι, η κόρη του οπλοποιού Παναγιώτη 

Καραμιχόπουλου δηλώνεται στο βιβλίο της Μητρόπολης ως Γαρουφαλιά Μαχερά, ο 

γαμπρός κρεοπώλης Ιωάννης Ρίτσος ως Ιωάννης Κουτσοπαγώνης, ο επίσης γαμπρός 

κτηματίας Δημήτριος Δελφιντζής ως Ντουφεξής, ο κτηματίας Ξενοφών Κωνσταντό-

πουλος ως Χωματιανός, ο εμποροκτηματίας Κωνσταντίνος Διον. Δημόπουλος ως 

Μποϊλές, η Αγγελική Παππαϊωάννου ως Πρωτόπαπα, η Μαριγώ Γιαννακοπούλου ως 

Κούγια κλπ. Ας προστεθεί ότι αυτή η ιδιότυπη «διγλωσσία» των πηγών είναι ενδει-

κτική της διαφορετικής μεταχείρισής τους από τους ενδιαφερόμενους. Το προικο-

σύμφωνο αντιμετωπίζεται ως επίσημο έγγραφο, αποδεικτικό μιας σημαντικής συ-

ναλλαγής, που μπορεί να προσκομιστεί στο δικαστήριο, στο γραφείο του οικονομι-

κού εφόρου ή στο κατάστημα του ιδιώτη πιστωτή ή της Τράπεζας για τη λήψη κά-

ποιου δανείου. Αντίθετα, η εγγραφή στο Βιβλίο της Μητροπόλεως αποτελεί μέρος 

μιας τυπικής διαδικασίας, με εθιμικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, της οποίας η 

σημασία εξαντλείται με την τέλεση του γάμου. Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται 

ο ρόλος του συμβολαίου (και του συμβολαιογράφου) στην εμπέδωση κανόνων και 

αρχών που συνέβαλαν στην ομογενοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. 

Στο διάστημα 1869-1873 συντάσσεται επίσημο προικοσύμφωνο στο 55% του 

συνόλου των γάμων που αφορούν νύφη από το δήμο.52 Στην τριετία 1881-1883 το 

αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 66% και από το 1890 μέχρι και τον Αύγουστο του 

1891 (οπότε, όπως ήδη επισημάνθηκε, τερματίζονται οι εγγραφές στο Βιβλίο της 

                                                 
52

 Κατά την επεξεργασία του αρχειακού υλικού, παρατηρήθηκε ότι 33 προικοσύμφωνα ήταν αδύνατο 
να αντιστοιχηθούν με καταχωρίσεις γάμων στο Βιβλίο της Μητροπόλεως. Σε λίγα δηλώνεται ρητά ότι 
ο γάμος θα καθυστερήσει ένα ή περισσότερα έτη. Στα υπόλοιπα, τα οποία είναι και τα περισσότερα, 
δε γνωρίζουμε αν τελικά ο γάμος τελέστηκε και πότε. Στους υπολογισμούς μας σχετικά με το βαθμό 
διάδοσης του θεσμού στο χώρο και στο χρόνο δεν τα συμπεριλάβαμε. 
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Μητροπόλεως) σε 68%. Στην πρώτη περίοδο, η σύνταξη προικοσυμφώνου αποτελεί 

πρώτιστα μέριμνα των προικοδοτών – κατοίκων της πόλης (70% επί του συνόλου 

των γάμων με νύφη από την πόλη), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους χωρικούς 

προικοδότες είναι αισθητά χαμηλότερο (27% επί του συνόλου των γάμων με νύφη 

από χωριό). Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, οι παραπάνω δείκτες ενισχύονται 

αισθητά και μαρτυρούν την ταχεία επέκταση του θεσμού και στα χωριά: σε ποσο-

στό 78% επί των γάμων της πόλης και 45% επί των γάμων στα χωριά συντάσσεται 

επίσημο προικώο συμβόλαιο. Στη διετία 1890-1891 τα ποσοστά της πόλης παραμέ-

νουν σταθερά πάνω από το 70%, αν και κάπως μειωμένα (74%) σε σχέση με τις αρ-

χές της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ το ποσοστό των χωριών υψώνεται ακόμη πε-

ρισσότερο (57%). 

 

ΠΙΝ.Β14  ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΑΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ  
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΓΑΜΩΝ (%) 

 1869-1873 1881-1883 1890-1891* 

 πόλη χωριά πόλη χωριά πόλη Χωριά 
 0,70 0,27 0,78 0,45 0,74 0,57 

μ.ο. 0,55 0,66 0,68 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα                                                      *από 1/01/1890 μέχρι και 31/08/1891 

 

 

Το προικοσύμφωνο εμφανίζεται ως ένας καταρχήν αστικός  (τουλάχιστον με 

τη σημασία του γεωγραφικού εντοπισμού) θεσμός, που με έδρα την πόλη εξακτινώ-

νεται στην ύπαιθρο στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Παράλληλα, η χρήση του 

«εκδημοκρατίζεται», υιοθετούμενη όχι μόνο από τους ευπορότερους «αστούς» αλ-

λά και από χαμηλότερα εισοδηματικά και ταπεινότερα κοινωνικά στρώματα. Η ευ-

ρεία διάδοσή του δεν πρέπει να αποδοθεί απλά σε λόγους μιμητισμού ή απλής α-

ντιγραφής «αστικών» προτύπων.53 Αποτελεί πρώτα απ’ όλα τη λογική απόληξη της 

αναζήτησης νομικής κατοχύρωσης σε μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο πο-

λύπλοκη. Η προέλαση του κράτους, η εισαγωγή του τραπεζιτικού θεσμού, η εύκολη 

προσβολή της προφορικής συμφωνίας μέσω του αρκετά ανοιχτού στους πολίτες 

                                                 
53

 Όπως, λόγου χάρη, έχουν υποστηρίξει οι Paul Sant Cassia και Constantina Bada για την επιρροή της 
πρώιμης Αθήνας (τέλη 18

ου
 – αρχές 19

ου
 αιώνα) στη μελέτη τους The making of the modern greek 

family. Marriage and exchange in nineteenth century Athens, Cambridge University Press, 1992. Για 
μια εύστοχη κριτική με αιχμή την «εκλεκτική χρήση των ιστορικών πηγών και της διαθέσιμης βιβλιο-
γραφίας» από τους παραπάνω μελετητές βλ. Alexandra Bakalaki, «Urbanization and Kinship in Mod-
ern Greece», Current Anthropology, 33/3 (1992), σ. 336-338.  
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δικαστικού συστήματος ενισχύουν το κύρος της γραπτής συμφωνίας. Η συχνή εμ-

φάνιση του όρου ότι η προίκα αποτελεί «και πατρομητρικό μερίδιο», καθώς και ότι 

η νύφη παραιτείται από κάθε αξίωση επί της πατρομητρικής περιουσίας (και ενίοτε 

και της αδελφικής), δεν αποτελεί μόνο σύνηθες μέρος του τυπικού λεκτικού των 

συμβολαίων αλλά αντικατοπτρίζει επίσης την επιθυμία των συμβαλλομένων και 

κυρίως του προικοδότη να διασφαλίσει το υπόλοιπο της περιουσίας του απέναντι 

σε πιθανές απαιτήσεις των προικοδοτούμενων στο μέλλον. Επιπλέον, στην περί-

πτωση που η προίκα περιλαμβάνει και μετρητά το προικοσύμφωνο υπέχει τη θέση 

χρεωστικού ομολόγου, στο οποίο συχνά προβλέπεται η υποθήκη κάποιου κτήματος. 

Συνήθως το υποσχόμενο χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε δόσεις στο γαμπρό, ο 

οποίος με το προικοσύμφωνο εξασφαλίζεται μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Ειδικότεροι λόγοι οδηγούν προικοδότες και προικοδοτούμενους στο γρα-

φείο του συμβολαιογράφου. Αναφέρουμε ενδεικτικά την ανηλικότητα των μελλο-

νύμφων, την επιτροπεία της νύφης και των αδερφών της λόγω θανάτου του πατέ-

ρα, την ανάγκη από μέρους των προικοδοτών να εξασφαλίσουν τα γεράματά τους, 

ιδίως όταν έχουν ένα μόνο παιδί ή δε διαθέτουν άρρενες απογόνους, την επιθυμία 

να προστατευτούν από την ενδεχόμενη «αχαριστία» ενός σώγαμπρου.54 Οι παρα-

πάνω λόγοι υπονοούνται χωρίς να αναφέρονται ρητά στα συμβόλαια, ερμηνεύο-

ντας γιατί συχνά συντάσσονται πολύ μικρής αξίας προικοσύμφωνα.55 Γι’ αυτό το 

λόγο, η παρουσία των τελευταίων δεν πρέπει να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για 

το σύνολο των φτωχότερων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. Στη μικρή προίκα 

                                                 
54

 Στο δείγμα προικοσυμφώνων που συγκέντρωσαν οι Sant Cassia και Bada, το 29% των νυφών δεν 
έχουν γονείς και τελούν συχνά υπό το αμφίσημο καθεστώς της ψυχοκόρης. Παρότι το ποσοστό είναι 
πολύ μεγάλο και θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση την αντιπροσωπευτικότητα της αρχειακής πηγής, οι 
συγγραφείς το αποδέχονται ως φυσιολογικό και το αποδίδουν σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω πο-
λέμου, επιδημιών κλπ., The making of the modern Greek family…, ό.π. σ. 38-40. 
55

 Σε 25 προικοσύμφωνα (7% του συνόλου) αναφέρεται συνολική αξία προίκας κάτω από 1000 δρχ. 
Τα δέκα από αυτά αφορούν μελλόνυμφους σε δεύτερο γάμο, συνήθως χήρους με νύφες σε πρώτο 
γάμο ή χήρους με χήρες. Από τα υπόλοιπα 16, τα εννιά υπέχουν θέση χρεωστικού για ορισμένο χρη-
ματικό ποσό που θα αποδοθεί στο γαμπρό σε δόσεις, σε τρία παραχωρείται οικία στην οποία υπήρ-
χαν αξιώσεις από τρίτους, δύο αφορούν προίκες υπηρετριών, σε ένα παραχωρούνται πρόβατα που 
θα αποδοθούν όμως εντός δύο ετών ενώ στο μεσοδιάστημα οι μελλόνυμφοι θα καρπώνονται την 
ετήσια νομή τους και σε ένα ακόμη ο γαμπρός είναι ανήλικος και επιτροπεύεται από τη μητέρα του. 
Βλ. σχετικά:  22 [1870], 739 [1872], 392 [1873] Φραντζής, 1461 [1873] Παπαθανασόπουλος, 4219, 
4310, 4557 [1882] Μπατζάνης, 1117 [1881], 544, 576, 599, 698 [1882], 55, 59, 92, 500, 854 [1883] 
Περτουτζής, 1330 [1890] Μανωλόπουλος, 1709, 1929 [1890], 4049 [1891], 5626, 6224, 6230, 7075 
[1892] Ρομπόλας. 
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που δε συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ή αυτή περιλαμβάνει μόνο λίγα κινητά αγαθά 

(προικιά), δε συντάσσεται επίσημο προικοσύμφωνο. 

Θεσμικοί και οικονομικοί παράγοντες, επίσης, συντρέχουν στη σύναψη του 

προικοσυμφώνου. Οι θεσμικές μεταβολές, για παράδειγμα, στο χώρο της γαιοκτη-

σίας με την εφαρμογή των νόμων περί διανομής και διάθεσης της εθνικής γης 

(1871) κατέστησαν απαραίτητο το προικοσύμφωνο ως αποδεικτικό κατοχής της γης. 

Η υιοθέτησή του ανάμεσα στους χωρικούς – προικοδότες ενισχύεται θεαματικά από 

το 1871 και μετά. Ενώ τη διετία 1869-1870 μόλις το 21% των γάμων με νύφη από 

χωριό συνοδεύεται από επίσημο προικοσυμβόλαιο, τη διετία 1872-1873 το ποσο-

στό έχει ανέλθει στο 44%. Η σταφίδα είναι το βασικό κίνητρο αλλά και η κινητήριος 

δύναμη πίσω από το ενδιαφέρον των χωρικών. Η εμφυτευμένη, αλλά και η κατάλ-

ληλη για σταφίδα εθνική γη, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να διασφα-

λιστεί. Από την άλλη πλευρά, η σταφίδα οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και στον 

εκσυγχρονισμό. Σύμφωνα με τον παραπάνω συλλογισμό, στις σιτοπαραγωγικές – 

κτηνοτροφικές περιοχές δεν αναμένεται ανάλογη απήχηση του θεσμού. Πράγματι, 

στο γειτονικό δήμο Αυλώνας, του οποίου το συμβολαιογραφικό αρχείο εξετάσαμε 

κατά την τριετία 1880-1882, το ποσοστό των γάμων στους οποίους συντάσσεται 

προικοσύμφωνο δεν υπερβαίνει το 31% του συνόλου.56 Το μεγαλύτερο μέρος των 

προικοσυμφώνων αφορούν νύφη από την οικονομικά ισχυρότερη και πιο αστικο-

ποιημένη έδρα του δήμου (Σιδηρόκαστρο), ενώ στους αμιγώς αγροτικούς οικισμούς 

η παρουσία του θεσμού είναι ασθενής: σε λιγότερο από το 20% των γάμων στα χω-

ριά συνάπτεται προικοσύμφωνο, ενώ στα χωριά της Κυπαρισσίας την ίδια περίοδο 

είναι 45%.    

Στο δήμο Κυπαρισσίας πάντως, στις αρχές της δεκαετίας του 1890, ο θεσμός 

του προικοσυμφώνου φαίνεται να έχει διαχυθεί σχεδόν ομοιόμορφα στα χωριά του 

δήμου ανεξάρτητα από τον ιδιαίτερο οικονομικό χαρακτήρα τους, φθάνοντας πιθα-

νόν στο απόγειό του, πριν από τη βύθιση της ελληνικής επαρχίας σε συνθήκες πα-

ρατεταμένης κρίσης. Η φθίνουσα παρουσία των νυφών στα προικοσύμφωνα απο-

τελεί έναν ακόμη δείκτη της εμπέδωσης του θεσμού στην τοπική κοινωνία. Οι νύφες 

                                                 
56

 6092, 6233, 6252, 6256, 6267, 6272, 6290, 6375, 6462, 6515 [1880], 6799, 6820, 7265, 7276, 7388 
[1881], 7566, 7609, 7633, 7636, 7666, 7667, 7713, 7715, 7721, 7747, 8041, 8075 [1882], συμβ. ειρη-
νοδίκης Αυλώνας Αλεξόπουλος και 479 [1882] Περτουτζής.  
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εμφανίζονται συχνά στην πρώτη εξεταζόμενη περίοδο 1869-1873 (στο 87% των 

προικοσυμφώνων), με σκοπό συνήθως να δηλώσουν ότι παραιτούνται από αξιώσεις 

στην πατρομητρική ή αδερφική κληρονομιά. Όσο η χρήση του προικοσυμφώνου 

υιοθετείται από παραδοσιακότερα κοινωνικά στρώματα, όπως οι χωρικοί, η πα-

ρουσία των νυφών κρίνεται λιγότερο απαραίτητη (81% το 1881-1883 και 71% στις 

αρχές της επόμενης δεκαετίας). Πιθανόν η τάση αυτή να φανερώνει επίσης μία με-

γαλύτερη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του θεσμού σε σχέση με το παρελθόν.  

 
ΠΙΝ.Β15  ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΑΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ  

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΓΑΜΩΝ (%) 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1869-1873 1881-1883 1890-1891 

Πόλη 0,70 0,78 0,74 
σταφιδικά χωριά 0,44 0,51 0,53 
υπόλοιπα χωριά 0,18 0,36 0,64 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα 

 

β3. Οι προικοδότες 

 

Στα 355 προικοσύμφωνα που εξετάσαμε, οι μισοί περίπου κύριοι προικοδότες, δη-

λαδή αυτοί που εμφανίζονται στα συμβόλαια να επωμίζονται το κύριο βάρος της 

προικοδοσίας, είναι οι πατέρες της νύφης (49%) και ακολουθούν οι μητέρες - χήρες 

(20%) και τα αδέρφια (18%). Λιγότερο συχνά εμφανίζονται ως προικοδότες άλλα 

συγγενικά μέλη. Ιδιαίτερη κατηγορία νυφών αποτελούν οι ψυχοκόρες και οι υπηρέ-

τριες. Συχνά τα όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα και πίσω από τη συγγένεια λαν-

θάνει η εργοδοτική σχέση. Στα συμβόλαια τρεις ορφανές ανιψιές προικίζονται από 

θείους και 15 υπηρέτριες από τους εργοδότες ή τις εργοδότριές τους. Σε άλλες έξι 

περιπτώσεις την προίκα τη δίνει η ίδια η νύφη. Στις μισές από αυτές είναι ήδη χήρα 

και προβαίνει σε δεύτερο γάμο.   

Η παρουσία των χηρευόμενων μητέρων και των αδερφών ως κύριων προι-

κοδοτριών στα συμβόλαια εμφανίζεται ενισχυμένη κατά την πενταετία 1869-1873 

(49%) αλλά συνεχίζει φθίνουσα τις επόμενες δεκαετίες (37% και 34%). Περιορίζο-

ντας τη μελέτη μας στο πιο συνεκτικό δείγμα των προικοσυμφώνων που αφορούν 

γάμους της πόλης, απ’ όπου προέρχονται άλλωστε και οι περισσότερες μητέρες - 

προικοδότριες (81%), παρατηρούμε ότι η μείωση των ποσοστών των μητέρων και 

των αδερφών στο ρόλο του προικοδότη στις δυόμιση δεκαετίες που μεσολαβούν 
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από το 1869 μέχρι το 1893, συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της παρουσίας 

του ποσοστού των πατέρων στο ρόλο αυτό (ΠΙΝ.Β16). Οι τάσεις αυτές αντανακλούν 

την προοδευτική μείωση της θνησιμότητας ιδίως ανάμεσα στον άρρενα ενήλικο 

πληθυσμό και συνακόλουθα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, απόρροια της ε-

μπέδωσης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και ασφάλειας στην ελληνική επαρχία 

ήδη κατά τις πρώτες δεκαετίες του βίου του ελληνικού κράτους. 

 

ΠΙΝ.Β16  ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (%) 

 πατέρες μητέρες & αδερφοί 

1869-1873 0,41 0,48 
1881-1883 0,51 0,37 
1891-1892 0,56 0,35 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα  

 

β4. Βαθμός εγγραμματοσύνης και ενδογαμικές τάσεις 

 

Η αναζήτηση του βαθμού εγγραμματοσύνης της τοπικής κοινωνίας με κριτήριο τη 

δυνατότητα της υπογραφής από την πλευρά των συμβαλλομένων επιβεβαιώνει τη 

διάσταση ανάμεσα σε μια λίγο πολύ εγγράμματη «αστική» κοινωνία και σε μια 

πλειοψηφικά αγράμματη ύπαιθρο. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι γεωργοί καταλαμβά-

νουν τη χαμηλότερη βαθμίδα της μορφωτικής κλίμακας, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, οι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί την ανώτερη. Ωστόσο, η διάχυση της στοι-

χειώδους μόρφωσης σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού αποτυπώνεται στη 

συνεχή βελτίωση του ποσοστού των εγγράμματων γεωργών, όπως παρατηρείται 

από τη συγκριτική εξέταση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις γενιές (πατέρες 

– προικοδότες και γαμπροί), ιδίως κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες της έρευνάς 

μας, οπότε η συμμετοχή των γεωργών στα προικοσύμφωνα είναι μεγαλύτερη και η 

σύγκριση πιο αξιόπιστη για τη συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία. 

Από την εξέταση των τεσσάρων αδρών κοινωνικών κατηγοριών μόνο η ολι-

γομελής κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών, των δημοσίων υπαλλήλων και 

των στρατιωτικών είναι σε όλο το χρονικό φάσμα της έρευνάς μας εγγράμματη. Η 

μόρφωση, ακόμα και αν περιοριζόταν στο ελληνικό σχολείο ή στις πρώτες τάξεις 

του Γυμνασίου, αποτελούσε εφαλτήριο κοινωνικής ανόδου μέσω της σταδιοδρομί-

ας είτε στον κρατικό μηχανισμό είτε στο ελεύθερο επάγγελμα. Η περίπτωση του πε-
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ριορισμένης μόρφωσης δικολάβου που γίνεται ειρηνοδίκης ή συμβολαιογράφος 

είναι συνηθισμένη στην ελληνική επαρχία του 19ου αιώνα. Από τις υπόλοιπες τρεις 

κατηγορίες, μόνο ο κόσμος της αγοράς παρουσιάζει ομαλή εξέλιξη της εγγραμμα-

τοσύνης των μελών του σε βάθος χρόνου. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται διττά. Προ-

δίδει αφενός τη συνεπέστερη – και γι’ αυτό αντιπροσωπευτικότερη – συμμετοχή 

του κόσμου της αγοράς στα προικοσύμφωνα και αφετέρου τη σχετικά σταθερή 

σύνθεσή του από εγγραμμάτους. Σύμφωνα με το δείγμα μας, η δυνατότητα υπο-

γραφής χαρακτηρίζει διαρκώς περισσότερους εμπόρους – μεταπράτες και βιοτέχνες 

- τεχνίτες, ενώ παράλληλα η διαφορά μεταξύ των γενεών κλείνει. Ήδη την πενταετία 

1869-1873, τη δεύτερη θέση των εγγράμματων γαμπρών κατέχουν οι έμποροι και οι 

τεχνίτες με ποσοστό εγγραμμάτων 79%. Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 έχουν 

βελτιώσει το ποσοστό τους κατά δέκα μονάδες (89%), απέχοντας μόλις κατά τρεις 

μονάδες από τους ομότεχνούς τους πατέρες – προικοδότες. 

Στις δύο τελευταίες κατηγορίες των κτηματιών και των γεωργών παρατη-

ρούνται κάποια «παράδοξα» φαινόμενα. Στο σημείο εκκίνησης της έρευνάς μας η 

αναμενόμενη διαφορά μεταξύ των γενεών αντιστρέφεται, οι κτηματίες πατέρες – 

προικοδότες εμφανίζονται πιο μορφωμένοι από τους ομολόγους τους γαμπρούς. 

Στη δεύτερη χρονική τομή (1881-1883) και οι δυο γενιές κτηματιών παρουσιάζουν 

υψηλότατο βαθμό εγγραμματοσύνης που ξεπερνά τα αντίστοιχα ποσοστά του κό-

σμου της αγοράς. Στις αρχές, όμως, της δεκαετίας του 1890 τα ποσοστά εγγραμμα-

τοσύνης τόσο των κτηματιών γαμπρών όσο και των πατέρων – προικοδοτών μειώ-

νονται, στην περίπτωση μάλιστα των τελευταίων η κάμψη είναι εντυπωσιακή: το 

ποσοστό τους από 82% στις αρχές της δεκαετίας του 1880 μειώνεται σε 35% στις 

αρχές της επόμενης δεκαετίας! 

Από την πλευρά των γεωργών, γύρω στο 1870, προικοδότες και γαμπροί εμ-

φανίζουν ίδια ποσοστά εγγραμματοσύνης (37%). Παρατηρείται μάλιστα οι γεωργοί 

της πόλης να αδυνατούν να θέσουν την υπογραφή τους σε μεγαλύτερο βαθμό 

(74%) από τους γεωργούς των χωριών (58%). Στις αρχές της δεκαετίας του 1880, 

όμως, μόλις το 20% των γεωργών – προικοδοτών υπογράφει, ενώ στους γαμπρούς 

το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 44%. Μια δεκαετία μετά, ο βαθμός εγγραμμα-

τοσύνης των γεωργών βαίνει βελτιωμένος συγκριτικά με μια δεκαετία πριν: οι γε-
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ωργοί προικοδότες υπογράφουν σε ποσοστό 28%, ενώ οι γεωργοί γαμπροί σε πο-

σοστό 57%. 

Όσον αφορά στους γεωργούς, η παραδοξότητα των αριθμών βρίσκει την 

προφανή εξήγησή της στη μειωμένη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματός μας στην 

πενταετία 1869-1873. Η μικρή συμμετοχή των χωρικών στα προικοσύμφωνα δεν 

επιτρέπει την πραγματική αποτύπωση του βαθμού εγγραμματοσύνης των γεωργών. 

Το γεγονός ότι οι γεωργοί της πόλης εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό αγράμ-

ματοι από τους γεωργούς των χωριών πιστοποιεί την αντιπροσωπευτικότερη πα-

ρουσία τους στα συμβόλαια σε σχέση με τους τελευταίους. Σε αυτή την πρώιμη φά-

ση, πάντως, παρατηρείται ένας θετικός συσχετισμός ανάμεσα στην εγγραμματοσύ-

νη των χωρικών και στη σύνταξη προικοσυμφώνου.  

Στις δεκαετίες του 1880 και του 1890, η διάδοση του προικοσυμφώνου στην 

ύπαιθρο αντανακλάται και στη «διόρθωση» προς τα κάτω των πλασματικά υψηλών 

ποσοστών εγγραμματοσύνης της προηγούμενης περιόδου. Παρότι και αυτά τα πο-

σοστά δεν απηχούν απόλυτα την πραγματική μορφωτική κατάσταση των γεωργών, 

καθώς, όπως γνωρίζουμε, σχεδόν στους μισούς γάμους χωρικών δε συντάσσεται 

επίσημο συμβόλαιο, η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των γεωργών δεν μπο-

ρεί να αμφισβητηθεί. Αν σκεφτούμε ότι οι γαμπροί της δεκαετίας του 1880 και του 

1890 γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις δεκαετίες του 1850 και του 1860, τότε η βελ-

τίωση του μορφωτικού επιπέδου των ανθρώπων της υπαίθρου μπορεί να τοποθε-

τηθεί στις απαρχές του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Πρόκειται ασφαλώς για την 

εκμάθηση στοιχειωδών γνώσεων που δεν οφείλεται σε ένα γενικευμένο εκπαιδευ-

τικό σύστημα αλλά κυρίως στην εκμίσθωση ιδιωτών δασκάλων από τους ίδιους 

τους χωρικούς.57 

Στην περίπτωση των κτηματιών, η θεαματική πτώση του ποσοστού των εγ-

γραμμάτων που παρατηρείται στην τριετία 1890-1892 δεν οφείλεται σε τυχόν αυ-

ξομειώσεις της συμμετοχής τους στα προικοσύμφωνα. Σε αντίθεση με τους γεωρ-

γούς, η παρουσία των κτηματιών στα συμβόλαια υπήρξε σε όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο υψηλή. Οι διαφορές που παρουσιάζει ο βαθμός εγγραμματοσύνης της κοι-

                                                 
57

 Μισθώσεις γραμματοδιδασκάλων είναι συχνές στα χωριά. Ενδεικτικά: 421 [1864], 93, 364 [1870], 
763, 995 [1871], 399 [1872], 431 [1874] Φραντζής, 923 [1879] Περτουτζής, 3861 [1881] Μπατζάνης, 
5428 [1891], 8178 [1893] Ρομπόλας, 3168 [1893] Μανωλόπουλος.  
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νωνικοεπαγγελματικής ομάδας που τιτλοφορείται «κτηματίες» πρέπει να αναζητη-

θεί στη μεταβολή της σύνθεσής της. Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα θα επανέλθουμε. 

Η εξέταση των ενδογαμικών τάσεων των κτηματιών, των γεωργών και του 

κόσμου της αγοράς φωτίζει από μία άλλη οπτική γωνία την εξέλιξη αυτών των κα-

τηγοριών το τελευταίο τρίτο του αιώνα. Η κατηγορία των γεωργών εμφανίζει στα-

θερά τα μεγαλύτερα ποσοστά ενδογαμίας. Οι γεωργοί νυμφεύουν τις θυγατέρες 

τους με γεωργούς και σε μικρό ποσοστό με μέλη του κόσμου της αγοράς ή κτηματί-

ες. Το φάσμα επιλογής γαμπρού διευρύνεται σημαντικά στην περίπτωση του κό-

σμου της αγοράς και των κτηματιών. Προϊόντος, ωστόσο, του χρόνου οι ενδογαμι-

κές τάσεις και σε αυτές τις δύο κατηγορίες ενισχύονται. Και πάλι η περίπτωση των 

κτηματιών ξεχωρίζει. Οι κτηματίες εμφανίζουν το χαμηλότερο βαθμό ενδογαμικών 

τάσεων κατά το διάστημα 1869-1873. Οι μισές θυγατέρες κτηματιών νυμφεύονται 

με μέλη του κόσμου της αγοράς και μόλις το 34% με μέλη της κτηματικής τάξης και 

το 8% με γαμπρούς γεωργούς. Στις επόμενες όμως δεκαετίες δε διακρίνονται από 

τον ίδιο βαθμό εξωστρέφειας: στις δεκαετίες του 1880 και 1890 οι κτηματίες προτι-

μούν για γαμπρό πρώτιστα κάποιον από τον αγροτικό κόσμο (68% και 64% αντί-

στοιχα) και δευτερευόντως κάποιον έξω από αυτό. 

 

 

     ΠΙΝ.Β17  ΒΑΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΠΡΩΝ 

ΠΗΓΗ: ό.π. 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Π: πατέρες – προικοδότες  Γ: γαμπροί. Με κλάσμα δηλώνεται το πλήθος των εγγραμμάτων (αριθ-
μητής) και το σύνολο των προικοδοτών ή των γαμπρών (παρονομαστής). 

 

 

 

     

 

 

κοινωνικο-
επαγγελμ. 
Κατηγορίες 

1869-1873 1881-1883 1890-1892 
Π Γ Π Γ Π Γ 

πλήθ % πλήθ. % πλήθ % πλήθ. % πλήθ % πλήθ. % 

ελ. επ./υπ./στρ. 2/2 100 6/6 100 3/3 100 5/5 100 4/4 100 7/7 100 

έμπ./τεχν. 4/7 57 23/29 79 4/6 67 22/26 85 6/7 86 16/18 89 

κτηματίες 11/15 73 14/20 70 9/11 82 19/20 95 7/20 35 26/31 84 

γεωργοί 7/19 37 17/46 37 10/49 20 35/80 44 11/39 28 36/63 57 

Σύνολο 24/43 56 60/101 59 26/69 38 81/131 62 28/70 40 85/119 71 
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ΓΡΑΦ.Β6  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΑΜΠΡΩΝ 
α.  ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΕΣ: ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ 

 
β. ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΙ 

 
γ. ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΕΣ: ΕΜΠΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα 

 

β5. Τα προικοσύμφωνα της περιόδου 1869-1873 

 

Όπως ήδη επισημάνθηκε, στην περίοδο 1869-1873, προικοσύμφωνα συντάσσονται 

στο 70% των γάμων που τελούνται στην πόλη και στο 27% των γάμων στα χωριά. 

Από τα 101 προικοσύμφωνα που εντοπίστηκαν στα αρχεία των δύο εν ενεργεία 

συμβολαιογράφων αυτή την εποχή, 88 αφορούν γάμους πρώτου βαθμού και 13 

γάμους δεύτερου βαθμού.58 Σε 80 από τα πρώτα η ηλικία των μελλονύμφων είναι 

                                                 
58

 Φραντζής: 17, 18, 34, 46, 66, 67, 79, 103, 104, 223, 313, 355, 373, 374, 450, 496 [1869], 18, 22, 52, 
53, 54, 63, 64, 78, 179, 254, 255, 360, 415, 530, 572, 617 [1870], 63, 111, 367, 368, 529, 699, 794, 827, 
847, 872, 923, 926, 954, 956, 993, 994 [1871], 4, 40, 135, 164, 346, 351, 427, 509, 739, 852, 918 
[1872], 39, 40, 87, 111, 112, 148, 353, 392, 394, 400, 402, 417, 419, 424, 637, 777, 807, 901, 949, 980 
[1873], Παπαθανασόπουλος:

 
532, 663, 670, 672 [1869], 739, 756, 824, 831, 877, 887, 931, 950 [1870],  

962, 963, 964, 966, 1032, 1052 [1871], 1233 [1872], 1329, 1360, 1461 [1873].
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γνωστή χάρη στην αντίστοιχη καταχώρηση του γάμου στο Βιβλίο Συνοικεσίων.59 

Στον υπολογισμό του μέσου όρου των ηλικιών των γαμπρών δε λάβαμε υπόψη ό-

λους όσοι δεν κατάγονταν από το δήμο (6 άτομα). Παραλείψαμε, επίσης, ένα ακόμη 

προικοσύμφωνο, στο οποίο δεν αναφερόταν επάγγελμα γαμπρού και η καταγραφή 

των ηλικιών των μελλονύμφων μοιάζει επισφαλής, καθώς ως ηλικία γαμπρού ανα-

φέρονταν τα 26 έτη και ηλικία νύφης τα 34. Η συσχέτιση της ηλικίας των γαμπρών 

με την επαγγελματική τους απασχόληση απέδωσε τον Πίνακα Β18. 

                                 

ΠΙΝ.Β18  ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΑΜΠΡΩΝ (1869-1873)  

Κοινωνικο-επαγγελματική 
κατηγορία 

Πλήθος 
 Ηλικία γάμου διαφορά ηλικί-

ας  γαμπρού νύφης 

αστοί της γνώσης και της 
διοίκησης 

3/5*  32,33 25,00 7,33 

αστοί της αγοράς 24/25  28,79 24,50 4,29 
γεωργοί/κτηματίες πόλης 35/42  27,88 22, 40 5,44 
γεωργοί/κτηματίες χωριών  11/16  25,18 21,27 3,91 

σύνολο/μ.ο. 73/88  27,96 23,00 4,96 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * ο αριθμητής δηλώνει το πλήθος των γαμπρών με προικοσύμφωνο για τους οποίους δηλώνεται η 
ηλικία στο Βιβλίο Συνοικεσίων και ο παρονομαστής το σύνολο των γαμπρών με προικοσύμφωνο  

 

Η εξέταση των ηλικιών ανάλογα με την κοινωνικοεπαγγελματική ιδιότητά 

τους αποσαφηνίζει καλύτερα την αρχική εικόνα σχετικά με την ηλικιακή διάσταση 

των γαμπρών της πόλης και της υπαίθρου. Όλες οι κατηγορίες γαμπρών της πόλης 

νυμφεύονται καθυστερημένα συγκριτικά με τους γαμπρούς χωρικούς. Τα πρωτεία 

έχουν, βέβαια, οι αστοί της γνώσης και της διοίκησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

οι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι νυμφεύονται κατά μέσο όρο στην «προ-

χωρημένη» ηλικία των 32 περίπου ετών.60 Το μικρό δείγμα μας το αποτελούν ένας 

ανθυπασπιστής του πεζικού, ένας ειρηνοδίκης και ένας επαρχιακός ταμίας. Ακο-

λουθούν οι αστοί της αγοράς, οι έμποροι και οι τεχνίτες, με μέσο όρο γάμου σχεδόν 

τα 29 έτη. Η χωριστή εξέταση του εμπορικού και του βιοτεχνικού κόσμου κατέδειξε 

                                                 
59

 Η ταύτιση των ονομάτων στα προικοσύμφωνα με την αντίστοιχη εγγραφή στο Βιβλίο Συνοικεσίων 
δεν ήταν πάντα ευχερής λόγω της ρευστότητας των επιθέτων αλλά και κάποιων αβλεψιών του γρα-
φέα της Μητροπόλεως. Επτά προικοσύμφωνα αφορούσαν γάμους που δεν καταχωρήθηκαν στο Βι-
βλίο. Είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι δε δηλώθηκαν στη Μητρόπολη, ώστε να λάβουν τη σχετική εκ-
κλησιαστική άδεια. Ίσως οι συγκεκριμένοι γάμοι τελέστηκαν κάπου αλλού, στον τόπο δικαιοδοσίας 
μίας άλλης μητρόπολης, όπου και πιθανόν δηλώθηκαν. Σε δύο ακόμη προικοσύμφωνα, ενώ εντοπί-
στηκε η σχετική εγγραφή στο Βιβλίο, δεν αναφέρονταν οι ηλικίες.    
60

 Αν προστεθεί ένας ακόμη γαμπρός, ιατρός, 30 ετών από τα Φιλιατρά, ο μέσος όρος κατεβαίνει στα 
31,75 έτη. 
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ότι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το εμπόριο νυμφεύονται λίγο πιο αργο-

πορημένα (29) από τους τεχνίτες/ βιοτέχνες (28,23). Στην υψηλότερη ηλικία των 35 

ετών βρίσκουμε έναν εμποροκτηματία και σύμβουλο του υποκαταστήματος της Ε-

θνικής Τραπέζης, ενώ στην κατώτατη των 25 ετών έναν μεταπράτη, έναν κουρέα και 

έναν παπουτσή.61 

Οι κτηματίες και οι γεωργοί της πόλης προσέρχονται στο μυστήριο του γά-

μου σχεδόν ένα έτος νωρίτερα από τον κόσμο της αγοράς και 2,5 έτη αργότερα σε 

σχέση με τους γαμπρούς χωρικούς (ΠΙΝ.Β18). Ανατέμνοντας τον αγροτικό κόσμο της 

πόλης στις επιμέρους κοινωνικοεπαγγελματικές ομάδες που το συνθέτουν, διαπι-

στώνουμε ότι υπάρχει ηλικιακή διαφορά μικρότερη του έτους ανάμεσα στην ηλικία 

γάμου των κτηματιών και εκείνη των γεωργών της πόλης και μία σαφώς ευκρινέ-

στερη διαφορά 2,39 ετών μεταξύ της ηλικίας των γεωργών – γαμπρών της πόλης και 

εκείνης των γεωργών – γαμπρών των χωριών.62 Η μέση ηλικία γάμου πάντως των 

χωρικών με προικοσύμφωνο υπολείπεται κατά ένα έτος από τη μέση ηλικία γάμου 

όλων των χωρικών (44 ατόμων) που νυμφεύονται στο διάστημα 1869-1873 (26,15 

έτη). Με άλλα λόγια, ο γάμος με προικοσύμφωνο αφορά συνήθως γαμπρό μικρότε-

ρης ηλικίας σε σχέση με το γάμο χωρίς προικοσύμφωνο. Αντίθετα, η μέση ηλικία 

των νυφών με προικοσύμφωνο (21,27) ταυτίζεται σχεδόν με τη μέση ηλικία του συ-

νόλου των νυφών από χωριά (45 άτομα): 21 έτη. 

 
ΠΙΝ.Β19  ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΗΛΙΚΙΕΣ Α΄ ΓΑΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (1869-1873) 

Κοινωνικο-
επαγγελματική κα-
τηγορία 

Πλήθος 
 Ηλικία γάμου 

Διαφορά 
ηλικίας 

 
Γαμπρού νύφης 

κτηματίες πόλης 14/17*  28,36 22,71 5,65 
γεωργοί πόλης 21/25  27,57 22,19 5,38 
γεωργοί & κτηματίες 
χωριών 

11/16  25,18 21,27 3,91 

σύνολο/μ.ο. 46/58  27,23 22,13 5,10 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * ο αριθμητής δηλώνει το πλήθος των γαμπρών με προικοσύμφωνο για τους οποίους δηλώνεται η 
ηλικία στο Βιβλίο Συνοικεσίων και ο παρονομαστής το σύνολο των γαμπρών με προικοσύμφωνο  

 

                                                 
61

 Σε ανάλογες παρατηρήσεις προβαίνει και ο Μπαφούνης για την Ερμούπολη του πρώτου μισού του 
19

ου
 αιώνα. Η επαγγελματική κατηγοριοποίηση, ωστόσο, των γαμπρών που επιλέγεται στη συγκε-

κριμένη μελέτη δε διευκολύνει την κοινωνική και συγκριτική ανάγνωση της γαμήλιας συμπεριφοράς 
τους, Γιάννης Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη…», ό.π. 
62

 Στους τελευταίους συμπεριλαμβάνονται και δύο κτηματίες από το χωριό Σπηλιά. Λόγω του μικρού 
αριθμού τους και τη μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, καθώς ο ένας δηλώνεται 25 ετών και ο 
άλλος 30, δεν ήταν δυνατόν να συστήσουν ιδιαίτερη κατηγορία. 
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Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις κοινωνικές παραμέτρους του γαμήλιου 

φαινομένου στο δήμο Κυπαρισσίας, χρειάζεται η μετάβαση από την οριζόντια εξέ-

ταση των κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών στην εγκάρσια ανάλυσή τους. Γι’ 

αυτό το λόγο διακρίναμε δύο επίπεδα προικών, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά το 

σύνολο των προικοσυμφώνων που αφορούν πρώτο γάμο (88). Ορίσαμε ως μεταξύ 

τους όριο τις 5.000 (νέες) δρχ., στρογγυλεύοντας στην ουσία προς τα κάτω το μέσο 

όρο της αξίας των 99 προικών (5.347 δρχ.), που αναγράφονται στα προικοσύμφωνα 

της πενταετίας 1869-1873. Ασφαλώς, μία προίκα αξίας 5.000 δρχ. (ακόμη και δύο ή 

τριών χιλιάδων) δεν είναι ευκαταφρόνητη. Το όριο των 5.000 δρχ. χρησιμοποιείται 

εδώ εργαλειακά, προκειμένου να μας επιτραπεί να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερι-

κό των κατηγοριών. Εξάλλου, όπως ήδη επισημάνθηκε, στις μικρότερες προίκες 

σπάνια συντάσσονται προικοσύμφωνα χωρίς συγκεκριμένο λόγο. 

 Η εξέταση των κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών των γαμπρών με κρι-

τήρια τη συνολική αξία της προίκας, τη συχνότητα της παρουσίας μετρητών σε αυ-

τήν και το ύψος του χρηματικού ποσού που παραχωρείται, σε συνδυασμό με τη δυ-

νατότητα υπογραφής και την ηλικία των γαμπρών, αναδεικνύει τις ανισότητες στο 

εσωτερικό των κατηγοριών αλλά και τις συνάφειες μεταξύ τους ανάλογα με το επί-

πεδο (χαμηλό ή υψηλό) της προίκας, στο οποίο υπάγονται οι γαμπροί. Διευκρινί-

ζουμε ότι στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας το σύνολο των νυμφίων 

στα προικοσύμφωνα και όχι μόνο αυτοί για τους οποίους αναγράφονται ηλικίες γά-

μου στο Βιβλίο της Μητροπόλεως. 

 Οι μόλις πέντε γαμπροί των «αστών» της γνώσης, της διοίκησης και του 

στρατού αντανακλούν τον περιθωριακό χαρακτήρα του τριτογενούς τομέα σε έναν 

αγροτικό επαρχιακό δήμο, όπως αυτό της Κυπαρισσίας. Αν εξαιρέσουμε έναν υπο-

δεκανέα, ο οποίος λαμβάνει την ταπεινή προίκα των 1.240 δρχ. και για τον οποίο δε 

διαθέτουμε ηλικία, οι υπόλοιποι τέσσερις (ένας γιατρός, ένας  ανθυπασπιστής, ένας 

ειρηνοδίκης, ένας ταμίας επαρχίας) νυμφεύονται σε ηλικίες που κυμαίνονται από 

τα 30 μέχρι και τα 35 έτη (με μέσο όρο τα 32 έτη). Οι σπουδές, η καριέρα στο δημό-

σιο ή στον ιδιωτικό τομέα αλλά και η αναζήτηση της ταιριαστής με την κοινωνική 

θέση τους νύφης καθυστερούν την είσοδο στη γαμήλια ζωή. Ένα σπουδαίο συνοι-

κέσιο με υψηλή προίκα αντισταθμίζει ικανοποιητικά αυτήν την καθυστέρηση. Το 

ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και από την πλευρά των νυφών. Οι οικογένειές τους, 
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αναζητώντας το ιδανικότερο συνοικέσιο, καθυστερούν συνειδητά το γάμο της θυ-

γατέρας τους. Οι νύφες με γαμπρό «αστό της γνώσης και της διοίκησης» είναι ηλι-

κιακά μεγαλύτερες σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, αν και συνήθως στα πλαίσια της 

«σωστής» και κοινωνικά αποδεκτής ηλικίας γάμου για το φύλο τους (γύρω στα 25 

έτη). Όπως αναμένεται, τα ζευγάρια αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν την υψη-

λότερη ηλικιακή διαφορά. Η υψηλή ζήτηση για γαμπρούς με κύρος και μόρφωση 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτοί ακριβώς οι γαμπροί λαμβάνουν τρεις από 

τις τέσσερις μεγάλες προίκες με αξία άνω των 20.000 δρχ. που δίνονται σε όλη την 

πενταετία.63 Το εντυπωσιακότερο παράδειγμα αποτελεί ο ιατρός Αναστάσιος Σκορ-

δάκης από τα Φιλιατρά, ο οποίος το 1869 παραλαμβάνει από τον πεθερό του, τον 

εμποροκτηματία Γεώργιο Αντ. Γεωργακόπουλο, προίκα συνολικής αξίας 40.000 δρχ. 

με χρηματικό μέρος ύψους 28.000 παλ. δρχ.64 Μια δεκαετία μετά (1878), ο ίδιος 

προικοδότης θα επιλέξει πάλι αστό της γνώσης, το δικηγόρο Ευστάθιο Κοκκέβη, ως 

γαμπρό του για τη μικρότερη θυγατέρα του, Ολυμπιάδα. Ο Κοκκέβης που διένυε 

τότε το τεσσαρακοστό έτος της ζωής του νυμφεύθηκε την επίσης ώριμη, πλην πο-

λύφερνη, νύφη (30 ετών).65 

 Ο κόσμος της αγοράς εκπροσωπείται στο επίπεδο των «φτωχών» προικών, 

δηλαδή με αξία χαμηλότερη από 5.000 δρχ., κυρίως από τους τεχνίτες γαμπρούς. Η 

κατηγορία αυτή αποτελείται συνολικά από οκτώ βιοτέχνες - τεχνίτες, τρεις μετα-

πράτες και δύο αγωγιάτες. Στο επίπεδο των «πλούσιων» προικών κυριαρχούν οι 

έμποροι: ένας έμπορο, έξι εμποροκτηματίες, δύο μεταπράτες, ένας κρεοπώλης, έ-

νας σαμαροποιός, δύο ράπτες και ένας μαραγκός. Στο πρώτο επίπεδο, οι γαμπροί 

νυμφεύονται στη μέση ηλικία των 28 ετών, πιο κοντά ηλικιακά στους γεωργούς και 

λιγότερο στους κτηματίες της πόλης. Λαμβάνουν προίκες με μέση αξία μικρότερη 

από όλες τις υπόλοιπες του ίδιου επιπέδου. Οι προίκες τους, ωστόσο, περιλαμβά-

νουν συχνότερα μετρητά, ένα χαρακτηριστικό που επίσης διακρίνει τους γαμπρούς 

– γεωργούς της πόλης. Νυμφεύονται με νύφες σχετικά «μεγάλες» ηλικιακά (μ.ό. 

24,2 έτη). Αν παραλείψουμε δύο νύφες δεκαοκτώ ετών, όλες οι υπόλοιπες έχουν 

κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.  

                                                 
63

 Συνυπολογίζουμε ένα λοχαγό του πεζικού που νυμφεύεται για δεύτερη φορά με νύφη επίσης σε 
δεύτερο γάμο και λαμβάνει διατετιμημένη προίκα αξίας 25.500 δρχ. 
64

 Προικοσύμφωνο, 663 [1869] Παπαθανασόπουλος. 
65

 Προικοσύμφωνο, 816 [1878], Παπαθανασόπουλος. 
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Στο δεύτερο επίπεδο των υψηλών προικών, ο κόσμος της αγοράς δε φαίνε-

ται να ξεχωρίζει από τους κτηματίες που λαμβάνουν επίσης υψηλές προίκες. Προ-

σέρχονται στο μυστήριο του γάμου σε μέση ηλικία 30 περίπου ετών, λαμβάνουν 

εξαπλάσιας αξίας προίκα και μετρητά σε σχέση με τους «φτωχούς» γαμπρούς της 

ίδιας κατηγορίας και γνωρίζουν να υπογράφουν σχεδόν όλοι.  

 Παρόμοιες διαχωριστικές γραμμές με τον κόσμο της αγοράς τέμνουν και το 

σώμα των κτηματιών. Η πλειονότητά τους (10 άτομα) υπάγεται στο χαμηλό επίπεδο 

προίκας και δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από τον κόσμο της αγοράς 

ή τους γεωργούς, που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο. Νυμφεύονται κατά  μέσο όρο στα 

27 έτη και λαμβάνουν προίκες μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με τους υπόλοιπους 

«φτωχούς» γαμπρούς, αν και αυτές εμπεριέχουν μετρητά σε μικρότερο ποσοστό. Οι 

μισοί γαμπροί - κτηματίες υπογράφουν, διαφοροποιούμενοι κάπως από τους γεωρ-

γούς της πόλης, στους οποίους το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 28%. Τέλος, όπως 

ακριβώς και οι γεωργοί της πόλης, επιλέγουν ταίρι σε νεαρή ηλικία (μ.ό. 22 έτη). 

Όταν, όμως, οι κτηματίες διεκδικούν μεγάλες προίκες, διαθέτουν άλλα χα-

ρακτηριστικά. Οι επτά γαμπροί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι όλοι εγ-

γράμματοι, νυμφεύονται κατά μέσο όρο με καθυστέρηση τριών ετών σε σχέση με 

τους «φτωχούς» ομολόγους τους και λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερης αξίας προίκες. 

Ένας από αυτούς θα λάβει τη μία από τις τέσσερις μεγάλες προίκες με αξία άνω των 

20.000 δρχ. 

 Η χωριστή εξέταση των γαμπρών - γεωργών της πόλης από τους γαμπρούς - 

χωρικούς κατέδειξε ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Οι πρώτοι αργοπορούν το 

γάμο τους κατά δύο έτη σε σχέση με τους δεύτερους, λαμβάνουν συχνότερα προί-

κες με μετρητά και υψηλότερα χρηματικά ποσά. Ο εντυπωσιακά μεγάλος βαθμός 

αγραμματοσύνης τους σε σχέση με τους χωρικούς εξηγείται από τη μικρή διάδοση 

του θεσμού του προικοσυμφώνου στα χωριά (μόλις στο ένα τρίτο περίπου του συ-

νόλου των γάμων στα χωριά συντάσσεται προικοσύμφωνο). Οι γεωργοί της πόλης 

και οι χωρικοί, με εξαίρεση δύο μόνο περιπτώσεις προικοδοτούμενων που αφορούν 

έναν κτηματία και ένα γεωργό – σώγαμπρο, και των δυο από το σταφιδικό χωριό 

Σπηλιά, δεν εμφανίζονται στην κατηγορία των γαμπρών με υψηλές προίκες. Από 

αυτή την άποψη αποτελούν την περισσότερο ομοιογενή κοινωνική κατηγορία. 
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ΠΙΝ.Β20α ΥΨΟΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΕ Α΄ ΓΑΜΟ (1869-1873) 

<5.000 δρχ. (νέες)  

ΓΑΜΠΡΟΙ Πλήθος 
Μ.ο. 

συνολ. 
αξίας 

Μ.ο. 
μετρητών 

παρουσία 
μετρητών 

% 

Υπογρ. 
% 

Μ.ο. 
ηλικίας 
γαμπρ.* 

Μ.ο. 
ηλικίας 
νύφης 

Διαφορά 

Π
ό

λη
 1 1 1.033 200 100 100 --- ---  

2 13 2.427 537 54 69 28 24,33 3,67 
3 10 2.401 508 70 50 27,33 22,22 5,12 
4 25 2.083 428 68 28 27,68 22 5,68 

χω
ρ

ιά
 

5 15 1.997 284 47 53 25,50 21,57 3,93 

Σύν./μ.ο. 64 2.203 429 60 46 27,26 22,66 4,60 

 
 

ΠΙΝ.Β20β ΥΨΟΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΕ Α΄ ΓΑΜΟ (1869-1873) 

 > 5.000 δρχ. (νέες) 

ΓΑΜΠΡΟΙ Πλήθος 
Μ.ο.  

συνολ. αξί-
ας 

Μ.ο. με-
τρητών 

παρουσία 
μετρητών 

% 

Υπογρ. 
% 

Μ.ο. 
ηλικίας 
γαμπρ.* 

Μ.ο. 
ηλικίας 
νύφης 

Διαφορά  

 1 4 16.596 7.896 100 100 31,75 24,25 7,50 

 2 12 9.712 2.333 75 92 29,58 24,66 4,92 
 3 7 10.238 2.133 86 100 30,16 23,83 6,33 
 4 --- --- --- --- --- --- --- --- 

 5 1 6.667 0 0 0 --- --- --- 

Σύν./μ.ο. 24 12.483 4.129,5 73 92 29,91 24,34 5,57 

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Συνοικεσίων, Προικοσύμφωνα 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1: αστοί της γνώσης και της διοίκησης, 2: αστοί της αγοράς, 3: κτηματίες, 4: γεωργοί της πόλης, 5: 
χωρικοί (γεωργοί και κτηματίες) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο μέσος όρος ηλικίας δεν αφορά όλους τους γαμπρούς αλλά μόνο αυτούς που ηλικία τους δηλώνε-
ται στο Βιβλίο Συνοικεσίων 

 

 

β6. Γεωργοί, κτηματίες και γεωργοκτηματίες 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1850 ο αρθρογράφος της Εφημερίδος της Ελληνικής Γε-

ωργίας σημείωνε σχετικά με τη χρήση των όρων «κτηματίας» και «γεωργός»: «…Ο 

ιδιοκτήτης, και αν διευθύνη ο ίδιος τα κτήματά του, πηγαίνει όμως εις αυτά άπαξ 

της εβδομάδος ή άπαξ του μηνός ή του έτους, κατά τον καιρόν της συγκομιδής, και 

σπεύδει μεταταύτα να επανέλθη εις την πόλιν και εις τους κόλπους της οικογενείας 

του. Ουδείς θέλει να λέγεται γεωργός, και οι περισσότεροι των κατοίκων των πό-

λεων θεωρούν το όνομα τούτο ως προστρίβον μώμον εις αυτούς, ως ελαττόνον την 

αξία και την βαρύτητάν των . όλοι δε ευχαριστούνται να λέγονται κτηματίαι. Και 

αυτός ο χωρικός, ο αποκτήσας περιουσίαν τινα, αγαπά να στολίζεται με του ιδιο-
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κτήτου το όνομα.»66 Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, ως κτηματίας εννοεί-

ται ο ιδιοκτήτης - εισοδηματίας, που δεν έχει άμεση ανάμιξη στην παραγωγική δια-

δικασία. Κατοικεί στην πόλη και ενίοτε διευθύνει ο ίδιος τα κτήματά του, με απώτε-

ρο σκοπό να διασφαλίσει το τελικό προϊόν της συγκομιδής, δηλαδή το εισόδημά 

του. Σε αυτή την περίπτωση το σημαίνον κτηματίας βρίσκεται σε αγαστή αρμονία με 

το σημαινόμενο, δηλαδή την οικονομική ευπορία και ανεξαρτησία που απορρέει 

από την κατοχή της γης. Σύντομα όμως, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο όρος 

έγινε αντικείμενο σφετερισμού από ταπεινότερες κοινωνικές ομάδες της πόλης ή 

ακόμη και από τους χωρικούς, οι οποίοι έσπευσαν να τον υιοθετήσουν ως τίτλο τι-

μής χωρίς να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που αυτός έθετε. 

Αυτό που περιγράφεται στη δεκαετία του 1850 μέσα από τη διόπτρα της με-

γέθυνσης και της υπερβολής ενός «αστού» της εποχής αποτελεί τις απαρχές μιας 

εξελικτικής διαδικασίας που θα εντατικοποιηθεί στα τέλη του 19ου και στις αρχές 

του 20ου αιώνα, όταν οι διαχωριστικές γραμμές στην ελληνική ύπαιθρο θα έχουν 

αρκετά αμβλυνθεί. Μέσα από τα προικοσύμφωνα του δήμου Κυπαρισσίας, παρα-

τηρούμε ότι ο όρος κτηματίας συστεγάζει δύο διαφορετικές κοινωνικές ομάδες: η 

πρώτη συνίσταται από μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες γης, των οποίων οι οικονο-

μικές δυνατότητες, όπως διαφαίνεται από την αξία των προικών που παρέχουν, δε 

διαφοροποιούνται αισθητά από τους ευπορότερους γεωργούς . η δεύτερη, αφορά 

την παλαιά κτηματική ελίτ της πόλης. Η τελευταία εντάσσεται πλήρως στον αστικό 

πυρήνα της πόλης. Θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε «κτηματίες-αστούς».67 

Αυτοί κατέχουν κεφαλαιουχικά αγαθά με υψηλή προστιθέμενη αξία: σταφιδάμπε-

λα, ελαιώνες, περιβόλια, ελαιοτριβεία, εργαστήρια (=καταστήματα) στην αγορά της 

πόλης κλπ. Πριν από τη μαζική πώληση των φθαρτών κτημάτων, στην κατοχή τους 

                                                 
66

 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, σ.61. 
67

 Η «αστικότητα» της ελληνικής υπαίθρου έχει τις ρίζες της στην εποχή της τουρκοκρατίας και με τη 
δυναμική της συντέλεσε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, συχνά 
παραβλέπεται από τους μελετητές, όπως στην περίπτωση της Ρωξάνης Καυταντζόγλου, η οποία α-
πορρίπτει την ερμηνευτική εκδοχή του αντιθετικού σχήματος «αστικότητα – παραδοσιακότητα» στην 
ερμηνεία της γαμήλιας συμπεριφοράς των «ραφτάδων» (μη μετακινούμενων) κατοίκων του Συρρά-
κου και των (μετακινούμενων) κτηνοτρόφων, προκρίνοντας συγκυριακά οικονομικά αίτια στη «αστι-
κότερη» γαμήλια συμπεριφορά των «ραφτάδων», στο Συγγένεια και Οργάνωση του Οικιακού Χώρου, 
Συρράκο 1898-1930, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1997, σ. 97-102. Ισοπεδωτικά εκλαμβάνει την αγροτική κοι-
νωνία ο Δημήτρης Ψυχογιός, ο οποίος μελετά τα προικοσύμφωνα των Λεχαινών της Ηλείας, συγκα-
ταλέγοντας στην κατηγορία «αγρότες» αδιάκριτα τους γεωργούς και τους κτηματίες, Προίκες, φόροι, 
σταφίδα και ψωμί, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1995

2
, σ. 172-183. 
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βρισκόταν το μεγαλύτερο μέρος της ιδιόκτητης γης. Στην πενταετία 1869-1873 πα-

ρατηρήσαμε ότι από τους 27 συνολικά προικοδότες της πόλης που ανήκουν στην 

κτηματική τάξη δύο μόνο δε δίνουν κτηματική περιουσία (7%), ενώ από τους υπό-

λοιπους οι είκοσι (74%) προσφέρουν ως προίκα ιδιόκτητο κτήμα, συνήθως ελαιοπε-

ρίβολο. Αντίθετα, από τους είκοσι συνολικά προικοδότες – γεωργούς της πόλης, πέ-

ντε δεν προσφέρουν κανένα κτήμα (20%) και μόνο επτά παρέχουν ως προίκα κά-

ποιο ιδιόκτητο κτήμα (35%). 

Οι κτηματίες – αστοί δεν εμπλέκονται άμεσα στην αγροτική παραγωγή αλλά 

χρησιμοποιούν μισθωτή εργασία ή επίμορτους καλλιεργητές για την καλλιέργεια 

των κτημάτων τους. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι αρκετά υψηλό και η εγγραμ-

ματοσύνη τους αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τη στελέχωση του κράτους, ιδίως 

στην πρώτη πεντηκονταετία του βίου του. Από αυτήν τη συγκεκριμένη κοινωνική 

ομάδα αντλεί το κράτος έκτακτους και τακτικούς δημόσιους λειτουργούς: δημόσι-

ους αποθηκάριους, δημόσιους εισπράκτορες, δικαστικούς γραμματείς, δημοτικούς 

υπαλλήλους κ.λπ.68 Οι κτηματίες εμφανίζονται τακτικά στην ενοικίαση των δημοσί-

ων προσόδων και ευκαιριακά ασχολούνται με το εμπόριο ή (μονιμότερα) με τον το-

κισμό. Η πολυσχιδής δράση τους και το αστικό τους προφίλ, μέχρι το τελευταίο τέ-

ταρτο του αιώνα, αντικατοπτρίζονται και στις έντονες εξωγαμικές τάσεις που εμφα-

νίζουν: ως προικοδότες αναζητούν γαμπρό για τις θυγατέρες τους κυρίως έξω από 

τον αγροτικό χώρο. Στο διάστημα 1869-1873 οι κτηματίες που δίνουν προίκες άνω 

                                                 
68

 Πριν από τη διάδοση της εγγραμματοσύνης σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού το κοινωνικό 
κύρος των δημοσίων υπαλλήλων είναι ακόμη πολύ υψηλό. Ο Sewell παρατηρεί για την περίπτωση 
της Μασσαλίας ότι γύρω στο 1821 το status των υπαλλήλων είναι κοντά σε εκείνο των rentiers (ει-
σοδηματιών), ενώ το 1869 προσομοιάζει εκείνο των μικροεπαγγελματίων, Structure and mobility…, 
ό.π. σ.94. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη των υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης, οι οποίοι 
ενώ το 19

ο
 αιώνα εντάσσονται στην ανώτερη τάξη και έχουν τη δυνατότητα μιας γρήγορης ανέλιξης 

μέσω της ευκολίας των προαγωγών, στις αρχές του 20
ου

 διαχωρίζονται με τρόπο στεγανό σε κατώτε-
ρο, σχετικά χαμηλόμισθο, προσωπικό και σε ευάριθμα, υψηλά αμειβόμενα στελέχη, Πέτρος Πιζάνι-
ας, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923). Το παράδειγμα των υπαλλήλων της Εθνικής 
Τράπεζας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985. Στη συγκεκριμένη μελέτη η ερμηνεία του φαινομένου περιορίζε-
ται στην επισήμανση των αλλαγών στο ίδιο το τραπεζιτικό σύστημα και εν γένει στη συμπεριφορά 
του κεφαλαίου, παραβλέποντας, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, τις κοινωνικές δομές και τις μετα-
βολές που συντελούνται σε αυτές ιδίως στα τέλη του 19

ου
 – αρχές 20

ου
 αιώνα. Το κοινωνικό status 

πάντως των υπαλλήλων εν μέρει διασώζεται από την προσάρτηση των νέων χωρών και την αυξημένη 
ζήτηση για εγγραμμάτους για τη στελέχωση του δημοσίου τομέα στις νεαποκτηθείσες περιοχές. Ό-
πως παρατηρεί ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η παραγωγή υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων από όλες 
τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, η οποία τόσες επικρίσεις είχε επισύρει, δικαιώθηκε απρό-
σμενα από τις νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά το 1909.» στην «Εισαγωγή» στο Χρ. Χατζηιωσήφ 
(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20

ο
 αιώνα. Οι Απαρχές, τ.Α1, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999, σ. 12.             
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των 5.000 (νέων) δρχ. επιλέγουν ως γαμπρό κάποιον «αστό», είτε από το χώρο της 

αγοράς είτε από το χώρο της γνώσης και της διοίκησης, σε ποσοστό 73%. Ως γα-

μπροί πάλι, όσοι ανήκουν στην ελίτ της πόλης, διεκδικούν μερικές από τις μεγαλύ-

τερες προίκες. Ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του 1880 οι γαμπροί – «κτηματί-

ες αστοί» λαμβάνουν προίκα μεγαλύτερης μέσης αξίας σε σχέση με τους «αστούς 

της αγοράς». 

Οι «φτωχότεροι» και κοινωνικά ταπεινότεροι κτηματίες διαφοροποιούνται 

σε σχέση με όσους δηλώνονται γεωργοί σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά: οι 

κτηματίες κατοικούν κυρίως στην πόλη και είναι συνήθως εγγράμματοι συγκριτικά 

με τους γεωργούς ή τους γεωργοκτηματίες. Η κατοχή ιδιόκτητης γης δε φαίνεται 

καταρχάς να λειτουργεί αντιστικτικά μεταξύ των «φτωχών» κτηματιών και των γε-

ωργών της πόλης. Στο διάστημα 1869-1873 και οι δύο κατηγορίες ως προικοδότες 

παρουσιάζουν περίπου την ίδια ικανότητα προσφοράς κάποιου ιδιόκτητου κτήμα-

τος ως προικώου (35%). Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στα προικοσύμφω-

να αυτής της περιόδου οι γεωργοί δεν αντιπροσωπεύονται παρά μόνο από τους ευ-

πορότερους της κατηγορίας τους. 

 Τη σύνδεση του όρου κτηματίας με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης αντη-

χεί επίσης η χρήση του όρου γεωργοκτηματίας, ο οποίος πριν από το 1871, τουλά-

χιστον στο δήμο Κυπαρισσίας, έχει δύο σημασίες, που συχνά δεν αποτελούν παρά 

τις όψεις του ίδιου νομίσματος: σημαίνει αυτόν που διαθέτει εθνική και ιδιόκτητη 

γη αλλά και αυτόν που δουλεύει τη γη (τη δική του ή και ξένη) και δεν είναι εισοδη-

ματίας.69 Ο Π. Χαλικιόπουλος δίνει το δεύτερο ορισμό στη μελέτη του Η Γεωργία εν 

Ελλάδι : «Υπό το κράτος τοιούτων περιστάσεων (ενν. τον κοινωνικό εκπεσμό των 

κτηματιών), υπερίσχυσε το πνεύμα της μικράς ιδιοκτησίας, ως δε εμορφώθη ήδη 

αύτη, αποτελείται εξ όλου του γεωργικού ημών πληθυσμού, ήτοι εκ μικρών κτημα-

τιών, αυτοκαλλιεργούντων, και πολλών αυτών εργαζομένων και επί ημερομισθίω, 

εν ημέραις ευκαιρίας από των ιδίων εργασιών. Τους τοιούτους γεωργούς, και κτη-

ματίας συγχρόνως, η πλαστικότης της γλώσσης αποκαλεί γεωργοκτηματίας, και το 

όνομα τούτο εκφράζει την αληθή κατάστασιν του γεωργικού ημών πληθυσμού.»70 

                                                 
69

 Παρατηρήσαμε ότι τα τέκνα των κτηματιών, που δεν είναι ακόμη οικονομικά ανεξάρτητα, αναφέ-
ρονται ως γεωργοκτηματίες. 
70

 Χαλκιόπουλος, Η Γεωργία..., ό.π., σ. 60. 
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 Η βασιμότητα της πρώτης ερμηνείας αποδεικνύεται από τη θεαματική μετα-

βολή της αναλογίας των κτηματιών και γεωργών στις πληθυσμιακές απογραφές του 

1861 και του 1879. Έτσι, ενώ στην επαρχία Τριφυλίας το 1861 αντιστοιχεί ένας κτη-

ματίας σε πέντε γεωργούς, το 1879 η αναλογία έχει μειωθεί σε έναν προς δύο.71 

Ωστόσο, στα προικοσύμφωνα των αρχών της δεκαετίας του 1880, οι κτηματίες του 

δήμου Κυπαρισσίας εξακολουθούν στην πλειονότητά τους να «συμμορφώνονται» 

με κάποια προαπαιτούμενα: κατοικία στην πόλη και αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό 

εγγραμματοσύνης σε σχέση με τους γεωργούς (και γεωργοκτηματίες). Αν και οι νό-

μοι περί διάθεσης των εθνικών γαιών και φυτειών έχουν στην ουσία ακυρώσει τη 

διάσταση μεταξύ ιδιόκτητης και εθνικής γης, οι κτηματίες της πόλης συμπεριλαμ-

βάνουν στην προίκα που δίνουν συχνότερα ιδιόκτητα (και όχι εθνικοϊδιόκτητα δη-

λωμένα ή μη) ελαιοπερίβολα (50%) συγκριτικά με τους γεωργούς της πόλης (15%).72 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, η χρήση του όρου έχει αισθητά διευρυν-

θεί. Από τους 26 κτηματίες – προικοδότες οι μισοί σχεδόν (12 άτομα) κατοικούν στα 

χωριά και μάλιστα όλοι, πλην ενός, στα τρία σταφιδικά χωριά του δήμου. Από τους 

τελευταίους μόλις δύο έχουν τη δυνατότητα υπογραφής. Αλλά και από τους 14 κτη-

ματίες - προικοδότες της πόλης υπογράφουν μόνο οι 8 (57%). Η απρόσμενη καθίζη-

ση του μορφωτικού επιπέδου των κτηματιών, σε σχέση με το τι ίσχυε μία δεκαετία 

πριν, προδίδει την οικονομική και κοινωνική ανισότητα που επέφερε στα χωριά η 

διανομή της εθνικής γης σε συνδυασμό με τη σταφιδοκαλλιέργεια. Γιατί ο αγράμ-

ματος χωρικός, που τώρα αυτοπροσδιορίζεται ως κτηματίας, διαθέτει σημαντική 

ιδιόκτητη έγγειο περιουσία, κυρίως σταφιδάμπελα, και χρηματικά διαθέσιμα που 

τον διαφοροποιούν από το συγχωριανό του γεωργό. Έτσι, παρέχει μεγαλύτερης α-

ξίας προίκα, πιο συχνά μετρητά και μάλιστα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά συγκριτι-

κά με το παρελθόν. Οκτώ από τις 25 μεγάλες προίκες αξίας άνω των 5.000 νέων δρχ. 

στο διάστημα 1890-1892 προέρχονται από χωρικούς των σταφιδικών χωριών και 

μία από το χωριό Βρύσες. Αντίθετα, όσοι – οι περισσότεροι – δεν κατόρθωσαν να 

καταλάβουν αρκετή εθνική γη και να την αξιοποιήσουν σε φυτείες, παραμένοντας 

                                                 
71

 Σπηλιωτάκη, Στατιστική 1861 και Υπ. Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1879, Αθήνα 
1881, Πίν. 15. 
72

 Δε συμπεριλάβαμε στους υπολογισμούς μας τα ελαιόδεντρα που εμπεριέχονται στα σταφιδάμπε-
λα ή στα αμπέλια. 
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γεωργοί (είτε του χωριού είτε της πόλης), δίνουν μικρότερης αξίας προίκες και λιγό-

τερο συχνά μετρητά, αν και μεγαλύτερα ποσά, σε σχέση με μια δεκαετία πριν.  

Το καινοφανές φαινόμενο των επιγαμιών μελών (γαμπρών) της κτηματικής 

τάξης της πόλης με νύφες εύπορων χωρικών που παρατηρείται ήδη στη δεκαετία 

του 1880, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της κοινωνικής διαφοροποίησης που συντε-

λείται στα χωριά: ο γιος του δημόσιου εισπράκτορα Γεωργίου Μπακολιά, Παναγιώ-

της, κτηματίας, λαμβάνει νύφη από τους Αρμενιούς, όπως και ο γιος του παλαιού 

εμπόρου και κτηματία, Διονυσίου Δημόπουλου ή Μποϊλέ, Κωνσταντίνος εμπορο-

κτηματίας. Ένα άλλο μέλος μιας παλαιάς οικογένειας της πόλης, ο Ιωάννης Κ. Πα-

παθεοδωρόπουλος, δικαστικός υπογραμματεύς, νυμφεύεται το 1891 κόρη από τη 

Φαρακλάδα.73 

Στα τέλη επίσης του 19ου αιώνα τα ευάριθμα τέκνα των χωρικών του δήμου 

που εγγράφονται στο νεοσύστατο Γυμνάσιο της Κυπαρισσίας, προέρχονται απο-

κλειστικά από τα σταφιδικά χωριά.74 Κάποια συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώ-

τερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως ο Ιωάννης Δ. Γερμανός από τη Φαρακλάδα 

(με απώτερη καταγωγή τη Νεμνίτζα), ο οποίος το 1891 είναι ήδη φοιτητής της Νο-

μικής.75 

Οι μεταβολές που συντελούνται στην ύπαιθρο στο μεταίχμιο των δύο αιώ-

νων μάλλον αμβλύνουν τις διαφορές των μικρών επαρχιακών πόλεων και του αγρο-

τικού περίγυρού τους και τα άλλοτε κοινωνικά στεγανά, αν δεν έχουν καταρρεύσει 

εντελώς, είναι πλέον διάτρητα. Παρότι η κατοχή μεγάλης ιδιοκτησίας εξακολουθεί 

να είναι πηγή κύρους, η σημασία της ως παραγωγού οικονομικής ισχύος διαρκώς 

φθίνει. Τα τέκνα της παλαιάς κτηματικής ελίτ μορφώνονται αξιοποιώντας τα συ-

γκριτικά πλεονεκτήματα της καταγωγής τους και σταδιακά εγκαταλείπουν την πα-

τρογονική εστία για ένα αστικό κέντρο που θα τους επιτρέψει να σταδιοδρομήσουν 

χωρίς το αβέβαιο εισόδημα μιας (συχνά υποθηκευμένης) κτηματικής περιουσίας. Η 

αυγή του 20ου αιώνα συμπίπτει εν τέλει με τη δύση των μικρών επαρχιακών πόλε-

ων, όπως συμπεραίνει και ο Maurice Agulhon.76 

                                                 
73

 241, 518 [1882] Περτουτζής, 3902 [1891] Ρομπόλας. 
74

 Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση των πρώτων ετών του βιβλίου Πιστοποιητικών Σπουδής του 
Γυμνασίου Κυπαρισσίας (1892-1923) που απόκειται στα ΓΑΚ Μεσσηνίας.  
75

 3497 [1891] Ρομπόλας. 
76

 Βλ. στο παρόν κεφάλαιο την υποσ. 42. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

α. Το γενικό πλαίσιο  
 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ελληνική ύπαιθρο, τουλάχιστον μέχρι το 1871, στηρίζε-

ται σε ένα βασικό δυαδικό σχήμα: στον εθνικό και στον ιδιόκτητο χαρακτήρα της γης. 

Πέρα από τις σύμφυτες νομικής φύσεως παραμέτρους, ο δυισμός αυτός αποτυπώνει 

τους βαθύτερους κοινωνικούς συσχετισμούς που επιπολάζουν στον αγροτικό χώρο και 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που κάπως αφοριστικά ονομάζεται «τοπική ιδιαιτε-

ρότητα». Καθώς η εξασφάλιση της πλήρους κυριότητας επί της γης υπήρξε βασική 

προϋπόθεση για τη δημιουργία της μεγάλης ιδιοκτησίας, η εύκολη ή μη απόκτηση της 

πρώτης εύλογα έθετε όρια στην επέκταση της δεύτερης. Η αδυναμία του ελληνικού 

κράτους να παρακάμψει τα δικαιώματα κατοχής των γεωργών προδιέγραψε τις δυνα-

τότητες παρέμβασής του στη διαμόρφωση του ιδιοκτησιακού τοπίου. Από την άλλη 

πλευρά, η μεγάλη ιδιοκτησία, αν και παρούσα, δεν κατόρθωσε να αναμορφώσει τους 

παραδοσιακούς όρους παραγωγής και να αποτρέψει την τελική κατίσχυση της μικρής 

ιδιοκτησίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδι-

κασία μετάβασης από το καθεστώς της εθνικής γης σε αυτό της ιδιόκτητης. Προηγού-

νται ορισμένες γενικότερες αναφορές στο καθεστώς των εθνικών γαιών και στη ζήτηση 

για ιδιόκτητη γη, όπως αυτή εκφράστηκε στο επίπεδο του λόγου αλλά και της πράξης 

κατά τη διάρκεια της οθωνικής περιόδου.    

Οι εθνικές γαίες, γέννημα του επαναστατικού σάλου, αποτέλεσαν μία ιδιόμορ-

φη κληρονομιά με οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ιδεολογικές προεκτάσεις. Παρά τη 

διάχυτη ανασφάλεια σχετικά με την τύχη τους, σταδιακά μετατράπηκαν σε οιονεί πλή-

ρη ιδιοκτησία για τους κατόχους τους, οι οποίοι μπορούσαν να πουλήσουν το δικαίωμα 

κατοχής τους, να το μεταβιβάσουν (ως προίκα, κληρονομικό δικαίωμα ή δωρεά), να το 

υποθηκεύσουν για τη λήψη δανείων από ιδιώτες τοκιστές κλπ.1 Καθώς το κράτος αρκέ-

στηκε στην είσπραξη του δικαιώματος της επικαρπίας χωρίς να αναμιχθεί στη διαδικα-

                                                 
1
 Εύη Καρούζου, «Ζητήματα κατοχής εθνικών γαιών (1833-1871)», Μνήμων, τ. 12 [1989], σ. 149-161. 



 

 

133 

 

σία της παραγωγής, αυτή η κατάσταση ήταν μάλλον ανεκτή από τους χωρικούς. Ο α-

σθενής έλεγχος του κράτους έδινε τη δυνατότητα, όπου υπήρχε αφθονία γαιών, οι αυ-

τόχθονες ή οι επήλυδες να επεκτείνουν την κατοχή σε περισσότερες γαίες από όσες 

μπορούσαν να καλλιεργήσουν. Η πράξη τους αυτή δεν είχε καμία επίπτωση στη σχέση 

τους με το δημόσιο, αφού το δικαίωμα της επικαρπίας και η δεκάτη αφορούσαν μόνο 

την έγγειο παραγωγή και όχι την ίδια την έγγειο ιδιοκτησία. 

Από την οπτική γωνία όσων επιθυμούσαν τον «εκσυγχρονισμό» του κράτους, το 

συγχρονισμό δηλαδή της χώρας με τις προόδους που σημείωναν τα δυτικοευρωπαϊκά 

κράτη την ίδια εποχή, οι εθνικές γαίες και ο θεσμός της δεκάτης έθεταν σοβαρά προ-

σκόμματα στην πραγμάτωσή του. Δεν ευθύνονταν μόνο για την καθυστέρηση της ελλη-

νικής γεωργίας αλλά κυρίως απέτρεπαν την επένδυση κεφαλαίων σε αυτή.2 Ήταν κοι-

νός τόπος στο δημόσιο λόγο του 19ου αιώνα το θολό ιδιοκτησιακό τοπίο ήταν ελάχιστα 

ελκυστικό για αυτούς που επιθυμούσαν να επενδύσουν σε γη. Η παρατεταμένη εκκρε-

μότητα σχετικά με τη ρύθμιση της τύχης τους, η επιβάρυνσή τους με την πρόσθετη φο-

ρολογία του δικαιώματος επικαρπίας (15%), η ακαταλληλότητά τους ελλείψει τίτλων 

κυριότητας να χρησιμοποιηθούν ως ενυπόθηκες αξίες για την εξασφάλιση χαμηλότο-

κου δανεισμού (από ιδιώτες ή την Εθνική Τράπεζα), αλλά και το μειωμένο κύρος που 

χαρακτήριζε τη γη χωρίς πλήρη ιδιοκτησία ήταν επαρκώς αποθαρρυντικοί λόγοι για ε-

πίδοξους επενδυτές. Γι’ αυτούς η γη ήταν επιθυμητή στο βαθμό που ήταν δυνατό να 

εξασφαλιστεί η πλήρης κυριότητα επ’ αυτής σε λογικές – δηλαδή χαμηλές – τιμές. 

Ήδη από την εποχή του Τιρς (Thiersch) είχε διαπιστωθεί η δυσκολία ενός σχεδί-

ου διανομής της γης ερήμην των κατόχων της. Σύμφωνα με το προσωπικό του όραμα 

για την ιδανική ανάπτυξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ο Τιρς πρότεινε τη δια-

                                                 
2
 Όπως παρατηρούσε ο Κουμουνδούρος στην περίφημη έκθεσή του περί μεταβολής του φορολογικού 

συστήματος που κατέθεσε ως Yπουργός επί των Οικονομικών στη Βουλή το 1860, η δωρεάν εθνική γη 
ευνοούσε τους φτωχούς γεωργούς και επέτεινε την καθυστέρηση της υπαίθρου. Συμπλήρωνε όμως ότι, 
όπου «…η γη αγοράζεται, ή όπου αι καταστάσεις ήρχισαν βελτιούμεναι και ο γεωργός απέκτησε και άλ-
λην τινά πρόσοδον, η σπορά υπεχώρησεν εις την φυτουργίαν…», ΠΣΒ, περ. ΣΤ΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΝΓ΄/25 
Φεβρουαρίου 1860. Στην ανέξοδη πρόσβαση των γεωργών στην εθνική γη εντοπίζει και ο αρθρογράφος 
της Εφημερίδος της Ελληνικής Γεωργίας (σ. 236) το βασικό αίτιο της γεωργικής οπισθοδρόμησης: «Τι 
χρησιμεύει εις την εγχώριον γεωργίαν, ή εις τα συμφέροντα του δημοσίου, το να μην έχη ο γεωργός ιδι-
οκτησίαν τινά ωρισμένην, να έχη δε εις την διάθεσιν του όλας εν γένει τας εθνικάς γαίας; Έχει γην άπει-
ρον, αλλά χωρίς εργασίαν, χωρίς κεφάλαια…». 



 

 

134 

 

νομή της εθνικής γης σε ακτήμονες και την καπιταλιστική εκμετάλλευση του περισσεύ-

ματος από κεφαλαιούχους – επιχειρηματίες, γηγενείς ή ξένους. Με την αισιοδοξία που 

γεννούσε η εκ του μηδενός δημιουργία ενός νέου κράτους, ο Τιρς πίστευε ως δυνατή 

μία δυτικότροπη αγροτικού τύπου ανάπτυξη απαλλαγμένη από τις κοινωνικές παρε-

νέργειες της ακτημοσύνης και της αεργίας. Δεν είχε, ωστόσο, ψευδαισθήσεις για την 

εύκολη επίτευξη των προτάσεών του. Με οξυδέρκεια επισήμαινε ότι στην Ελλάδα δεν 

μπορεί να ισχύσει ό,τι συνέβη στις αχανείς αδέσποτες εκτάσεις της Αμερικής: «Γιατί η 

χώρα κατέχεται κι όλας από τους ντόπιους που τους βρίσκεις, αν και σε μικρό αριθμό, 

στους κάμπους και τις κοιλάδες. Ράτσα έξυπνη, φιλόπονη και ακέραιη που δεν μπορείς 

να την αποδιώξεις προς τα βουνά ή να τη ρίξεις στη θάλασσα.»3  

Ο ανεκμετάλλευτος πλούτος των εθνικών γαιών αποτέλεσε ένα προσφιλές ιδε-

ολόγημα του 19ου αιώνα. Η Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας (1855-1856) επαναλαμ-

βάνει σχεδόν αυτούσια την πρόταση του Τιρς περί διανομής της εθνικής γης, ενώ ταυ-

τόχρονα καταγγέλλει ως αναποτελεσματικά τα μέτρα που έλαβε η βαυαρική διακυβέρ-

νηση, σχετικά με τη διανομή – εκποίηση της εθνικής γης.4 Βασική αιχμή της κριτικής της 

για το μέτρο της πολιτικής προικοδότησης των ελληνικών οικογενειών, που φιλοδο-

ξούσε να αποκαταστήσει όλους τους Έλληνες, είναι η υιοθέτηση του μέσου των ανοι-

χτών δημοπρασιών, οι οποίες λόγω του ανταγωνισμού διόγκωναν υπερβολικά το τίμη-

μα της γης.5 Η στάση, ωστόσο, της Εφημερίδος υπέρ ενός συστήματος διανομής που θα 

εξασφάλιζε πρώτα τους κατόχους εθνικών γαιών και θα διέθετε το περίσσευμα σε εν-

διαφερόμενους επενδυτές, φωτογραφίζει την κατοχή ως το πραγματικό πρόβλημα για 

μια οριστική διευθέτηση του ζητήματος της εθνικής γης. 

Τα νομοθετήματα της βαυαρικής διακυβέρνησης, όσο ατελή και αν ήταν, άνοι-

ξαν δρόμο για την απόκτηση πλήρους ιδιοκτησίας. Η πολιτική προικοδότηση των ελλη-

νικών οικογενειών, η αποζημίωση των αγωνιστών – μελών της φάλαγγας με γραμμάτια, 

οι νόμοι για την εκποίηση των φθαρτών κτημάτων έδιναν τη δυνατότητα να ιδιωτικο-

                                                 
3
 Φρειδερικός Τιρς, Η Ελλάδα του Καποδίστρια, (μτφ. Α. Σπήλιος) εκδ. Αφοί Τολίδη  τ.Α΄, Αθήνα χ. χρ., σ. 

49-50. 
4
 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, σ. 544-562. 

5
 Ό.π. 
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ποιηθεί ένα μέρος της εθνικής γης προς όφελος κυρίως όσων είχαν τα πολιτικά και οι-

κονομικά μέσα να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Η ανταπόκριση δεν υπήρξε πα-

ντού η ίδια. Στον προϋπολογισμό του 1848 τα αναγραφόμενα ποσά που αφορούσαν 

την οφειλόμενη ετήσια δόση για το έτος 1847 από την πώληση προικόκτητων γαιών και 

φθαρτών κτημάτων είναι ιδιαίτερα υψηλά για ορισμένες επαρχίες των νομών Αργολί-

δος - Κορινθίας, Αχαϊοηλίδος, Αρκαδίας, όσον αφορά το τμήμα της Πελοποννήσου, και 

της Βοιωτίας από τη Στερεά. Αντίθετα, στο νομό Μεσσηνίας (με εξαίρεση την επαρχία 

Πυλίας) η ανταπόκριση είναι πολύ μικρή. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στη Λακωνία. 

(ΠΙΝ.Γ1) 

Η παρουσία της εθνικής γης σε αφθονία φαίνεται ότι δεν επαρκούσε ως αίτιο 

για την προσέλκυση των ενδιαφερομένων. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός ισχυρού προεστω-

τικού-γαιοκτημονικού στοιχείου ή ενός αναπτυσσόμενου αστικού περιβάλλοντος (πολ-

λά κτήματα είναι αστικά οικόπεδα και διαφόρων ειδών ακίνητα), σε συνδυασμό, για 

παράδειγμα, με τον παράγοντα της εμπορευματικής καλλιέργειας, κυρίως της σταφί-

δας, διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Στην κορυφή του καταλόγου των επαρχιών 

βρίσκονται τα σημαντικότερα προυχοντικά κέντρα επί τουρκοκρατίας: Ναύπλιο, Πάτρα, 

Καλάβρυτα, Τρίπολη, και οι παλαιότερες και σημαντικότερες σταφιδικές επαρχίες: των 

Πατρών, της Αιγιαλείας, της Κορίνθου. Οι επαρχίες αυτές αποτέλεσαν ισχυρούς οικο-

νομικούς και πολιτικούς θύλακες στην προεπαναστατική εποχή και η ισχύς τους διατη-

ρήθηκε και στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες. Οι οικονομικοί και πολιτικοί άρ-

χοντες αυτών των περιοχών έδειξαν εντονότερο ενδιαφέρον για την απόκτηση των 

πρώην οθωμανικών περιουσιών σε σχέση με αλλού, όπου ο συναγωνισμός των προκρί-

των ίσως ήταν ασθενέστερος. Ορισμένες, επίσης, περιοχές, όπως η Πάτρα και η Ηλεία, 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ξένων, ομογενών αλλά και αλλοεθνών, επενδυτών, οι ο-

ποίοι επέλεξαν την Πάτρα κυρίως ως μόνιμη διαμονή τους στα πρώτα χρόνια ήδη της 

δημιουργίας του ελληνικού κράτους.6 

 

 

                                                 
6
 Στάθης Κουτρουβίδης, «Η εφαρμογή του νόμου «περί προικοδότησης» στην επαρχία της Πάτρας: κοι-

νωνικές και πολιτικές προεκτάσεις», Δοκιμές, 13-14 [2005], σ. 193-215. 
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ΠΙΝ.Γ1 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΗΣ, 1848 (δρχ.) 

Επαρχίες Προικοδοτήσεις φθαρτά κτήματα Σύνολο 

Ναυπλίας 39.013 6.688 45.701 
Ηλείας 19.551 8.753 28.304 
Πατρών 24.094 4.755 (Αχαϊας) 24.094 
Κορίνθου 15.460 1.830 17.290 
Αττικής 6.492 10.401 16.893 
Αιγίου 13.757 2.503 16.260 
Μαντινείας 13.635 1.470 15.105 
Καλαβρύτων 13.029 1.300 14.329 
Επιδαύρου Λιμηράς --- 10.119 10.119 
Λακεδαίμονος 4.827 5.017 9.844 
Θηβών 7.836 1.561 9.397 
Γόρτυνος 7.850 73 7.923 
Καλαμών & Μεσσήνης 2.094 5.488 7.582 
Τριχωνίας 1.618 5.698 7.316 
Πυλίας 4.158 2.638 6.796 
Ολυμπίας 6.182 603 6.785 
Λεβαδίας 4.950 1.716 6.666 
Τριφυλίας 485 4.102 4.587 
Ναυπάκτου 4.500 56 4.556 
Λοκρίδος 1.159 3.378 4.537 
Παρνασσίδος 562 3.307 3.869 
Μεσολογγίου 327 2.048 2.375 
Ευρυτανίας 258 1.603 1.861 
Φθιώτιδος 573 1.080 1.653 
Μεγαλουπόλεως 546 1.082 1.628 
Βονίτζης 564 291 855 
Χαλκίδος 852 --- 852 
Δωρίδος 331 364 695 

Σύνολο 194.703 83.169 277.872 

ΠΗΓΗ: Γενικός Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του κράτους δια το έτος 1848.
7
  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Η σειρά των επαρχιών ακολουθεί τη φθίνουσα παράθεση του συνολικού αθροίσματος των ποσών 
στην τέταρτη στήλη. 

 

Η παρουσία της επαρχίας Τριφυλίας στις χαμηλότερες θέσεις του παραπάνω 

καταλόγου φανερώνει, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, την έλλειψη ενδιαφέροντος – 

τουλάχιστον πρώιμου – για την απόκτηση γαιοκτησίας, αν και στην περιοχή ευδοκιμεί 

η σταφιδοκαλλιέργεια και η εθνική γη υπερτερεί σε σχέση με την ιδιόκτητη. Ειδικότε-

ρα, στο δήμο Κυπαρισσίας, όπου επικεντρώθηκε η έρευνά μας, τα δύο τρίτα περίπου 

της καλλιεργήσιμης γης (με βάση τα παραχωρητήρια κάθε είδους δημόσιας γης και τη 

Γεωργική Απογραφή του 1911) είναι εθνική. Μόλις όμως το ένα πέμπτο αυτής εκποιεί-

                                                 
7
 Εντοπίστηκε στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συνεσταχωμένος με τη μελέτη του Α. Κ. Οθωναίου, Συλ-

λογή των υπ’ αρχής της συστάσεως των ταμείων εκδοθέντων διαφόρων εν ισχύι νόμων, Β. διαταγμάτων, 
εγκυκλίων και οδηγιών, Αθήνα 1850. 



 

 

137 

 

ται με βάση τους οθωνικούς νόμους (βλ. παρακάτω Πιν.Ε2). Το μεγαλύτερο μέρος της 

θα παραχωρηθεί με τους νόμους ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄ της κυβέρνησης του Αλ. Κουμουνδού-

ρου. Όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία, η απήχηση των οθωνικών νόμων ήταν ακό-

μη μικρότερη στους υπόλοιπους δήμους της επαρχίας. 

Επιχειρήσαμε να κατανοήσουμε την «ιδιαιτερότητα» του χωρικού αντικείμενού 

μας μέσα από τη διερεύνηση τριών ζητημάτων: 1) ποιο ήταν το ιδιοκτησιακό κατεστη-

μένο στον τόπο στο εγγύς προεπαναστατικό οθωμανικό παρελθόν, δηλαδή τι είδους 

περιουσίες είχαν οι Οθωμανοί στο δήμο, σε ποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς υπάγονταν 

αυτές, ποια ήταν η αναλογία χριστιανικών και μουσουλμανικών ιδιοκτησιών, τι ίσχυε 

σε άλλα μέρη της επαρχίας, 2) πώς εκδηλώθηκε η ζήτηση για εξαγορά εθνικής γης με-

τεπαναστατικά και πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια, και 3) ποιος ήταν ο βαθμός διαθεσι-

μότητας της εθνικής γης στο δήμο, ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το πόση γη κατεχό-

ταν αλλά και το πώς είχαν διαμορφωθεί οι κοινωνικοί συσχετισμοί σε τοπικό επίπεδο. 

Γενικά, επιχειρείται η ανάγνωση της όψιμης οθωμανικής περιόδου και της πρώιμης νε-

οελληνικής ως ενός ιστορικού όλου, παρά τις αδιαμφισβήτητες ρήξεις και ασυνέχειες.8 

Κυρίως η ισχύς του προυχοντικού στοιχείου και η ιδιοκτησιακή παράδοση που φέρει 

ένας τόπος κατά το πέρασμά του από την οθωμανική στη νεοελληνική εποχή, συνι-

στούν, κατά την άποψή μας, θεμελιακούς παράγοντες κατανόησης της «ιδιαιτερότητάς 

του».  

Στο τέλος του κεφαλαίου καταρτίζεται ένα πρόχειρο περιουσιολόγιο των ισχυ-

ρών οικογενειών στο σταφιδικό κάμπο την εποχή της μεταρρύθμισης της κουμουνδου-

ρικής κυβέρνησης και παρουσιάζεται με ενδεικτικό τρόπο το ειδικό βάρος της μεγάλης 

ιδιοκτησίας στο δήμο.  

 

 

                                                 
8
 Για τη μεθοδολογική διάσταση μεταξύ της ιστορικής έρευνας με αντικείμενο την αγροτική κοινωνία προ 

του 1821 και εκείνης που εστιάζει σε φαινόμενα της υπαίθρου μετά την επανάσταση, βλ. Σωκράτη Πε-
τμεζά, «Η ιστορία του αγροτικού κόσμου από το μεσοπόλεμο ως σήμερα: ακυρώσεις και μετατοπίσεις», 
Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-
2002, Αθήνα 2004, σ. 201-219. 
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β. Το Αρχείο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 9 

 

Όλες οι παραχωρήσεις εθνικών κτημάτων από την έναρξη του βίου του ελληνικού κρά-

τους έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία μικροφωτο-

γραφημένα απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης και βρίσκονται στη 

διάθεση κάθε ερευνητή. Η δική μας έρευνα αφορά σχεδόν όλα τα παραχωρητήρια που 

εκδόθηκαν για το δήμο Κυπαρισσίας με βάση τους νόμους περί πολιτικής προικοδοτή-

σεως των ελληνικών οικογενειών, αποζημίωσης φαλαγγιτών αγωνιστών, αποκατάστα-

σης Κρητών, εκποίησης φθαρτών κτημάτων και τους νόμους ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄ του 1871. 

Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις νομοθετημάτων (πολιτική προικοδότηση, φαλαγγίτικα 

και κρητικά γραμμάτια) συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας τα παραχωρητήρια που αφο-

ρούν ολόκληρη την επαρχία Τριφυλίας.  

Μέσα από τις σχετικές στήλες των προαναφερόμενων βιβλίων είναι δυνατό, 

όπου βέβαια υπάρχει σχετική αναφορά, να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για το 

όνομα του δικαιούχου, την πρώην ιδιοκτησιακή κατάσταση του κτήματος (ιδιόκτητο, 

σουλτανική γη, βακούφι, μοναστηριακή ιδιοκτησία), την έκταση, την οροθεσία και το 

τίμημα της παραχωρούμενης ιδιοκτησίας. Κατά την πορεία της έρευνας διαπιστώθηκε 

ότι τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν πριν από το 1860 παρουσιάζουν αρκετά κατα-

γραφικά προβλήματα με κυριότερο την ασαφή δήλωση του τοπωνυμίου ή του χωριού 

στο οποίο βρισκόταν η ιδιοκτησία.10 Οι καταγραφές που αφορούν παραχωρητήρια της 

πρώιμης φάσης της εφαρμογής του νόμου της προικοδότησης και εκείνου της αποζη-

μίωσης των φαλαγγιτών αγωνιστών εμφανίζουν την πιο αναξιόπιστη εικόνα. 

Με οδηγό, πρώτον, λίγα ονόματα δικαιούχων, που γνωρίζουμε χάρη στις συμ-

βολαιογραφικές πηγές ότι είναι πράγματι κάτοικοι του δήμου και βεβαιωμένοι αγορα-

                                                 
9
 Στο εξής θα παραπέμπουμε σε αυτό ως ΑΕΣ. 

10
 Η ομαλότερη και συστηματικότερη καταγραφή των παραχωρητηρίων μετά το 1860 συμπίπτει με τη 

γενικότερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Θυμίζουμε τη 
διεξαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης γεωργικής απογραφής του ελληνικού κράτους υπό την εποπτεία 
του Σπυρίδωνος Σπηλιωτάκη αλλά και τη θητεία του Σωτηρίου Σωτηρόπουλου ως τμηματάρχη του Υ-
πουργείου των Οικονομικών την ίδια περίπου εποχή, βλ. σχετικά Μπαφούνης, Στατιστική και πλάνη…, 
ό.π. σ. 127-134. 



 

 

139 

 

στές εθνικών κτημάτων εντός αυτού11 και, δεύτερον, με τη βοήθεια των ονομάτων των 

πρώην Οθωμανών ιδιοκτητών, που εμφανίζονται συστηματικά σε συγκεκριμένα χωριά 

του δήμου, αποκαταστήσαμε, όπου ήταν δυνατό, αυτές τις καταγραφικές αδυναμίες 

και διορθώσαμε παλαιότερες εκτιμήσεις μας σχετικά με την παραχωρούμενη έκταση 

στο δήμο Κυπαρισσίας.12 

 

γ. Στον καιρό των Οθωμανών  

 

Στην επαρχία Τριφυλίας οι μουσουλμανικές ιδιοκτησίες εκτείνονταν στο μεγαλύτερο 

μέρος της καλλιεργημένης και ακαλλιέργητης γης.13 Δε γνωρίζουμε όμως ούτε την α-

κριβή έκταση ούτε το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς τους . αν αποτελούσαν δηλαδή 

μιρί (arazi-i miriye), γη δημόσια υποκείμενη στο άμεσο έλεγχο του κράτους . βακούφια 

(arazi-i mevkufiye), κτήματα των οποίων τα εισοδήματα προορίζονταν για την κάλυψη 

των δαπανών λειτουργίας μουσουλμανικών ευαγών ιδρυμάτων ή αργότερα των ίδιων 

των ιδρυτών τους και των απογόνων τους . μούλκια (arazi-i mulkiye), νομικά κατοχυρω-

μένα ιδιόκτητα κτήματα, συνήθως αστικά, περιβόλια ή φυτείες με εμπορευματικό προ-

σανατολισμό (πχ. ελαιώνες) . τσιφλίκια (çiftlik), «οιονεί ιδιόκτητες» εκτάσεις που είχαν 

προκύψει είτε από το σφετερισμό ήδη καλλιεργημένης δημόσιας γης είτε από την εκ-

μετάλλευση χέρσων ή εγκαταλειμμένων γαιών με την ανοχή του κράτους.14 Μόνο η 

                                                 
11

 Το όνομα του δικαιούχου από μόνο του δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την αναγνώριση του πραγ-
ματικού τόπου της παραχωρούμενης ιδιοκτησίας και τούτο γιατί πολλά παραχωρητήρια εκδίδονται στο 
όνομα Κυπαρισσίων κατοίκων για λογαριασμό άλλων κατοίκων της επαρχίας. Αυτό συμβαίνει είτε επει-
δή οι δημοπρασίες τελούνταν συνήθως στην έδρα της επαρχίας, όπως στην περίπτωση των φθαρτών 
κτημάτων, είτε γιατί συνέτρεχαν άλλοι λόγοι, όπως θα δούμε στην περίπτωση των κρητικών γραμματίων. 
12

 Οι διορθώσεις αφορούν γαίες που ανήκουν στους Αλή Χασεκή και Αχμέτ Κουσιουρή, των οποίων οι 
ιδιοκτησίες εντοπίζονται αποκλειστικά στα χωριά Αρμενιών και Φαρακλάδα, σύμφωνα με όλα τα παρα-
χωρητήρια που εκδόθηκαν από το 1860 και εξής. 
13

 Με βάση τη δευτερογενή επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχτηκαν την εποχή του Καποδίστρια και 
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά από την Ελένη Μπελιά («Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 
1830», Μνημοσύνη, 7, 1978-1979, σ. 291-319), ο Σπύρος Ασδραχάς υπολογίζει τη μέση στρεμματική δια-
θεσιμότητα κατά οικογένεια του υποτελούς πληθυσμού του καζά της Αρκαδιάς μόλις σε 2,59 στρ., όταν ο 
μέσος όρος δώδεκα καζάδων στην Πελοπόννησο είναι 8,78 στρ. ανά οικογένεια (με μεγαλύτερη διαθεσι-
μότητα γαιών στην Κόρινθο και μέσο όσο 20,69 στρ.), βλ. Σπ. Ασδραχά, «Η αγροτική οικονομία» στο συλ-
λογικό τόμο Σπύρος Ασδραχάς (επιμ.), Ελληνική οικονομική ιστορία …, ό.π. σ. 352.  
14

 Πετμεζάς, Η Ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 23-25, όπου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία, 
Zarinebaf – Bennet – Davis, Α historical and economic…, ό.π. σ. 21-26. 
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αναδίφηση στα οθωμανικά αρχεία και η ανεύρεση απογραφικών πληροφοριών που 

αφορούν την επαρχία πριν από την Επανάσταση, θα μπορούσαν να δώσουν σαφέστε-

ρες απαντήσεις.15 

Μία πρώτη αδρή χαρτογράφηση των οθωμανικών ιδιοκτησιών γίνεται εφικτή 

με τη βοήθεια των παραχωρητηρίων εθνικής γης. Οι οθωμανικές περιουσίες που μετα-

βιβάστηκαν με την αξιοποίηση των οθωνικών νόμων, συνιστούσαν κυρίως μούλκια, 

δηλαδή ατομικές ιδιοκτησίες, όπως ελαιώνες, περιβόλια, ασκεπείς γαίες, υδρόμυλους, 

ελαιοτριβεία και αστικά οικόπεδα. Καθώς συνοδεύονται συνήθως από το όνομα του 

Οθωμανού κατόχου τους, υποθέτουμε ότι ένα μέρος της καλλιεργήσιμης γης και κυρί-

ως οι φυτείες (ελαιώνες) είτε επέστρεψε στους προ ενετικής κατάκτησης κατόχους της 

είτε διανεμήθηκε σε νέους οθωμανούς εποίκους της Αρκαδιάς, σύμφωνα με αυτά που 

όριζαν οι κανουνναμέδες (γραπτοί κανονισμοί) για το ιδιοκτησιακό και φορολογικό κα-

θεστώς του Μοριά μετά την ενετοκρατία.16 Τα παραχωρητήρια, βέβαια, δεν μπορούν 

να μας πληροφορήσουν ποιες ακριβώς ήταν οι περιουσίες των Οθωμανών αλλά μόνο 

ποιες από αυτές έγιναν αντικείμενο αγοραπωλησίας, δηλαδή ποιες ήταν διαθέσιμες 

για εκποίηση και σε ποιες επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των αγοραστών.  

 

  ΠΙΝ.Γ2 Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΗΣ (στρέμ.) 

 Ασκ. Γη Αμπέλια\ 
Σταφίδα 

Ελαιώνες Περιβόλια Σύνολο 

Προικοδοσίες 1.977,55 25 --- --- 2.002,55 
Φθαρτά --- 207,181 2.568,7 328,253 3.104,134 
Φαλαγγίτικα 632,753 6,52 --- --- 639,273 
Κρητικά Γραμμ. 125 --- --- --- 125 
Ν. ΥΛΑ΄, ΤΠΣΤ΄ 20.582,534    20.582,534 

Σύνολο 23.317,84 238,701 2.568,7 328,253 26.453,491 

ΠΗΓΗ: ΑΕΣ 

 

Στο δήμο Κυπαρισσίας από το 1836 έως τις αρχές του 20ου αιώνα παραχωρήθη-

                                                 
15

 Όπως για παράδειγμα ο οθωμανικός κώδικας T880 του 1716, στον οποίο καταγράφονται όλες οι μου-
σουλμανικές περιουσίες πριν από την ενετική κατάκτηση. Ο εν λόγω κώδικας έχει αξιοποιηθεί εξαντλητι-
κά για τον καζά του Ναβαρίνου. Οι 77 πρώτες σελίδες του αφορούν τον καζά της Αρκαδιάς, Zarinebaf – 
Bennet – Davis, Α historical and economic…, ό.π. σ. 54. Υλικό από αυτόν άντλησε η Stefka Parveva για το 
άρθρο που έχουμε ήδη αναφέρει, «Agrarian land…», ό.π. 
16

 Ευαγγελία Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες του Μοριά», Ίστωρ 6 (1993), σ. 29-70. 
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καν τουλάχιστον 26.500 στρέμματα δημόσιας – πρώην οθωμανικής – περιουσίας. Στην 

παραπάνω έκταση δε συνυπολογίζονται οι ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν ή εξαγο-

ράστηκαν κατά τη διάρκεια των επαναστατικών και καποδιστριακών ετών17 αλλά και 

όση γη δόθηκε για την προίκιση ορφανών θυγατέρων αγωνιστών και εκχριστιανισμέ-

νων πρώην Οθωμανών και Οθωμανιδών («νεοφύτων»), των οποίων η παρουσία είναι 

αρκετά συχνή στην επαρχία.18 Κοντά σε αυτές πρέπει να προστεθούν οι οθωμανικές 

περιουσίες που έγιναν αντικείμενο οικειοποίησης από λίγους ισχυρούς και στη συνέ-

χεια ιδιωτικοποιήθηκαν μέσω της εξαίρεσής τους από το δικαίωμα της επικαρπίας και 

την υπαγωγή τους μόνο στην υποχρέωση καταβολής δεκάτης. Επιπλέον, για ευνόητους 

λόγους, η εθνική γη δε δηλώνεται στο σύνολό της από τους κατόχους της. Πολλά καλά 

τεμάχια μπορεί να δηλώνονται ελλιπώς, ενώ η χειρότερης ποιότητας κατεχόμενη γη 

συνήθως δε δηλώνεται καθόλου. 

Ακολουθώντας πάντα το μίτο των παραχωρητηρίων καταλήγουμε στη διαπί-

στωση ότι η παρουσία των διανεμηθεισών εθνικών γαιών (ασκεπών και φυτειών) ήταν 

εντονότερη στα χωριά, και μάλιστα σε εκείνα του σταφιδικού κάμπου, και ασθενέστερη 

στην αγροτική περιφέρεια της πόλης. Αν στηριχθούμε μάλιστα στα στοιχεία της Γεωρ-

γικής Απογραφής του 1911, στα σταφιδικά χωριά η έκταση της διανεμηθείσας εθνικής 

                                                 
17

 Τα συμβόλαια μας παρέχουν αρκετές ενδείξεις για αγορές κυρίως φθαρτών κτημάτων (οικιών, ελαιο-
τριβείων κλπ.) κατά τη διάρκεια της καποδιστριακής περιόδου. Πιθανόν, η εξέταση του καποδιστριακού 
αρχείου να μπορεί να φωτίσει περισσότερο τις μεταβιβάσεις αυτής της περιόδου. 
18

 Όσον αφορά στις αποζημιώσεις των νεοφωτίστων (ή νεοφύτων), τα παραχωρητήρια σπάνια αναγρά-
φουν το δήμο στον οποίο ανήκει η παραχωρούμενη έκταση και αναφέρουν συνήθως μόνο την επαρχία 
και ενίοτε τη θέση (τοπωνύμιο) του κτήματος. Είναι πιθανό οι περισσότερες αποζημιώσεις αυτού του 
είδους να αφορούν το δήμο Κυπαρισσίας, μια και αρκετοί δημότες του έχουν νυμφευθεί τουρκοπούλες 
αλλά επίσης εκεί διαμένουν και μερικοί Τούρκοι μετά την Επανάσταση. Το μέγεθος των αποζημιώσεων 
φαίνεται να ποικίλει ανάλογα με την ισχύ και την περιουσία που διέθεταν οι οικογένειες των νεοφωτί-
στων προεπαναστατικά. Σταχυολογούμε ενδεικτικά ορισμένα παραχωρητήρια που αφορούν εκχριστια-
νισμένους κατοίκους του δήμου με οθωμανική καταγωγή: η Μαρία Ομέρ Λαζοπούλου, σύζυγος του ξυ-
λουργού Παναγιώτη Γερόντη (με καταγωγή από την Ύδρα), λαμβάνει οικία και αγρούς (με 48 ελιές) έκτα-
σης 22,796 στρ., παραχ. υπ’ αρ. 6769 [1842], η Μαρία Μπεΐκου Καστρινού σύζυγος του ιατρού Χρήστου 
Χαμέρη αποζημιώνεται με οικία, ελαιοπερίβολο, περιβόλι και αγρούς έκτασης 95,714 στρ., παραχ. υπ’ 
αρ. 2813 [1842], ομοίως ο Πάνος Σαλιαγαδόπουλος (στο παραχωρητήριο: Συλλαγαδόπουλος) με κτήματα 
έκτασης 131,604 στρ., παραχ. υπ’ αρ. 4511 [1842], οι Ελένη και Διονύσιος Νταϊμενόπουλοι (ίσως αδέρ-
φια) με κτήματα συνολικής έκτασης 76,143 στρ., παραχ. υπ’ αρ. 7332 [1842], η Ελένη Οσμανακοπούλα 
(στα συμβόλαια εμφανίζεται και ως Σουμανακοπούλα) μητέρα του κτηματία Ηλία Κωνσταντινίδη με 
διάφορα κτήματα έκτασης 121,896 στρ., παραχ. υπ’ αρ. 7533 [1842], ο Θεόφιλος Μακραλόπουλος με 
ερείπιο οικία και κτήματα (με 80 ελιές) έκτασης 29,272 στρ., παραχ. υπ’ αρ. 3128 [1849] κλπ., Γενικά Βι-
βλία Εκποιήσεων, ΑΕΣ. 
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γης υπερβαίνει το σύνολο της καταγεγραμμένης καλλιεργήσιμης έκτασης το 1911. Κα-

θώς στο σταφιδικό κάμπο υπήρχε και ιδιόκτητη γη εκτός από την εθνική, συμπεραί-

νουμε ότι προφανώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα υποκαταγραφής, το ο-

ποίο, όπως θα δούμε, δεν είναι το μόνο στη συγκεκριμένη Απογραφή. Σύμφωνα με την 

κατανομή της εκτάσεως της χώρας ανά βασικές κατηγορίες χρήσης του 1981, το ποσο-

στό της παραχωρούμενης εθνικής γης στα σταφιδικά χωριά του δήμου στο σύνολο της 

καλλιεργήσιμης γης διορθώνεται σε 67% (ΓΡΑΦ.Γ1). 

Η μικρότερη έκταση παραχωρούμενων εθνικών γαιών στην περιφέρεια της πό-

λης είναι συνάρτηση διάφορων παραγόντων. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο τμήμα 

των προεπαναστατικών χριστιανικών ιδιοκτησιών, που ανήκουν σε μία μερίδα παλαιών 

κατοίκων της πόλης της Κυπαρισσίας (Αρκαδιάς). Επιπλέον, αυτό ακριβώς το γεγονός (η 

γειτνίαση χριστιανικών και μουσουλμανικών περιουσιών) ίσως επέτρεψε τη διεύρυνση 

της ιδιόκτητης γης μέσω της πρώιμης καταπάτησης όμορων τεμαχίων εθνικής γης. Στα 

μη σταφιδικά χωριά η περιορισμένη παρουσία εθνικής γης μπορεί να σημαίνει υπερο-

χή των χριστιανικών ιδιοκτησιών προεπαναστατικά. Ίσως πάλι υποδηλώνει ότι, όπου η 

γη δεν έχει μεγάλη αξία, ο ανταγωνισμός για την κυριότητά της είναι μικρότερος και το 

κίνητρο της δήλωσής της από τους κατόχους της ασθενέστερο.   

 

 

ΠΗΓΕΣ: ΑΕΣ, Γεωργική Απογραφή 1911, Κατανομή της εκτάσεως της χώρας, κατά διαμέρισμα, νομό,  
επαρχία, δήμους και κοινότητες, στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, Αθήνα 1986
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ΓΡΑΦ.Γ1  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ) 

διανεμηθ. εθνική γη 

καλλιεργήσ. έκτ.1911 

καλλιεργήσ. έκτ.1981 
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Στην αγροτική περιφέρεια της πόλης συγκεντρώνεται η παλαιότερη και σημα-

ντικότερη εμπορευματική καλλιέργεια του τόπου, η ελιά, ενώ στα χωριά η ελαιοκαλ-

λιέργεια είναι πολύ περιορισμένη. Από τα παραχωρητήρια των φθαρτών κτημάτων α-

ποκομίζουμε μία αρκετά σαφή εικόνα για τη διάδοση της ελιάς στο δήμο αλλά δε μα-

θαίνουμε τίποτε για την αμπελοκαλλιέργεια, η οποία, αν και ήταν επίσης διαδεδομένη 

προεπαναστατικά, δοκιμάστηκε περισσότερο από τις καταστροφικές συνέπειες του πο-

λέμου για την ανεξαρτησία.19 Η ελιά, δέντρο αποδοτικό και ανθεκτικό στην έλλειψη 

φροντίδας, ήταν εύκολο να καταγραφεί και να περισωθεί από το ενδεχόμενο της αυ-

θαίρετης καταπάτησης, ακόμη και στην περίπτωση που η εκποίηση του οθωμανικού 

ελαιώνα καθυστερούσε, όπως πράγματι συνέβη στο δήμο Κυπαρισσίας, καθώς τα πρώ-

τα εθνικά ελαιοπερίβολα πωλούνται το 1864. Η πολυετής ή μονοετής τμηματική ενοι-

κίαση του ελαιώνα και η μέριμνα των ενοικιαστών της δεκάτης να εισπράττουν την κα-

θορισμένη φορολογήσιμη ύλη στο ακέραιο όρθωσαν πρόσθετα εμπόδια στην αυθαίρε-

τη καταπάτησή του. Αντίθετα, ο τρόπος φορολογίας του (στρεμματικός φόρος) του α-

μπελιού, του οποίου η παραγωγή προοριζόταν για αυτοκατανάλωση ή, έστω, τοπική 

κατανάλωση, δεν ευνοούσε τον αυστηρό έλεγχο της ιδιοκτησιακής του κατάστασης. 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη συνεχούς φροντίδας οδηγούσε εύκολα στην πλήρη απαξίωσή 

του. Η επέμβαση των γεωργών με νέες εμφυτεύσεις το καθιστούσε εθνικοϊδιόκτητη 

φυτεία, ενίσχυε τα δικαιώματα του κατόχου σε αυτό και καθιστούσε δυσκολότερη, αν 

όχι απαγορευτική, την πώλησή του ως εθνικό κτήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελά-

χιστα στρέμματα με αμπέλια που πωλούνται ως εθνικά κτήματα, είναι από χρόνια ε-

γκαταλελειμμένα και στην πραγματικότητα πωλούνται ως ασκεπής γη. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Σύμφωνα με τα καποδιστριακά στοιχεία που παραθέτει η Μπελιά, η έκταση των εθνικών (άρα οθωμα-
νικών) αμπελώνων στην επαρχία Αρκαδιάς αντιστοιχούσαν στο 21% της συνολικής έκτασης με αμπέλια, 
«Στατιστικά…», ό.π. σ. 300-303. 
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 ΠΗΓΗ: ΑΕΣ 
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Στο σύνολο της διανεμηθείσης ασκεπούς γης συνυπολογίσαμε τις εθνικοϊδιόκτητες  
δηλωμένες φυτείες,  δηλαδή τις φυτείες που δημιουργήθηκαν μετά την Επανάσταση 

 

 Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι οι ελαιώνες κατέχονταν στο 

μεγαλύτερο μέρος τους από τους Οθωμανούς. Πάνω από 2.500 στρέμματα με 11.800 

περίπου μεγάλα δένδρα εκποιήθηκαν ως φθαρτά στο διάστημα 1840-1880, από τα ο-

ποία τα 2.231 στρ. με 11.000 περίπου ελαιόδεντρα ανήκαν στην περιφέρεια της πόλης. 

Ο αριθμός των δεντρών απέχει πολύ λίγο από την καταγραφή των ελαιοδέντρων που 

ανήκαν σε μουσουλμάνους της Αρκαδιάς πριν από την ενετική κατάκτηση: 9.911, σύμ-

φωνα με το οθωμανικό τεφτέρι του 1716. Στην ίδια οθωμανική έρευνα καταγράφονται 

συνολικά 16.753 ελαιόδεντρα στην περιφέρεια της πόλης, από τα οποία τα 6.842 (41%) 

βρίσκονταν στην ιδιοκτησία χριστιανών.20  

Οι ελαιώνες απλώνονταν βόρεια και νότια της πόλης, ενώ ακριβώς μπροστά της 

(δυτικά) μέχρι τη θάλασσα εκτεινόταν ο κάμπος.21 Βόρεια της πόλης, οι σημαντικότερες 

ιδιοκτησίες συγκεντρώνονταν κατά μήκος του χειμάρρου («ποταμού» στην πηγή μας) 

Καρτελά από τον οποίο και αρδεύονταν μέχρι κάποια απόσταση από τις όχθες του με 

ένα σύστημα αυλακιών. Η γαλλική επιστημονική αποστολή που επισκέφτηκε την Κυπα-

ρισσία γύρω στο 1830, σημειώνει:  «Enfin, on arrive dans une plaine, après avoir passé, 

au milieu des lentisques [σχίνοι] et des oliviers, plusieurs ruisseaux qui l’ arrosent, on 

traverse la rivière appelée Kartela, et on monte ensuite jusqu’ à Arcadia à travers les 

                                                 
20

 Parveva, «Agrarian land…», ό.π. 
21

 Στο σχέδιο του Νικολάου Πονηρόπουλου (1829) για την κατασκευή λιμανιού στην Κυπαρισσία φαίνε-
ται ωραία η παραπάνω χωροθέτηση. Έχει δημοσιευτεί στην Τριφυλιακή Εστία, τχ. 12, Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 1976, σ. 355-359. 
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champs d’ oliviers qui entourent cette ville.»22 Η επιλογή πρώτης ποιότητας ποτιστικής 

γης για τη δημιουργία των ελαιοφυτειών φανερώνει τον έντονα εμπορευματικό χαρα-

κτήρα της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Στην ίδια περιοχή βρίσκονταν, επίσης, πολλά 

από τα περίφημα οθωμανικά περιβόλια, λατρεμένες ιδιοκτησίες των Οθωμανών, με 

εσπεριδοειδή, αχλαδιές, ροδιές, συκιές, αλλά και τριανταφυλλιές, όπως διαβάζουμε 

στις περιγραφές των φθαρτών κτημάτων. Ο Εβλιά Τσελεμπί τα μνημονεύει με θαυμα-

σμό στο οδοιπορικό του.23 

Από τα ονόματα των Οθωμανών κατόχων στα παραχωρητήρια των φθαρτών 

κτημάτων συνάγεται ότι ο ελαιώνας ήταν διαμοιρασμένος άνισα ανάμεσα στη διοικη-

τική και στρατιωτική ελίτ της πόλης και στους πολλούς απλούς Οθωμανούς κατοίκους 

της.24 Ορισμένοι κατείχαν σχετικά μεγάλα ελαιοπερίβολα, τα οποία αργότερα διαιρέ-

θηκαν από το ελληνικό δημόσιο σε μικρότερα αριθμημένα τεμάχια και δημοπρατήθη-

καν ως «ελαιοτεμάχια», και άλλοι μικρότερα ελαιοπερίβολα που εκποιήθηκαν αυτού-

σια.25 Δεν εντοπίσαμε, ωστόσο, την παρουσία πολύ μεγάλης ιδιοκτησίας, γεγονός που 

ίσως σημαίνει ότι οι ιδιοκτησίες είχαν κατατμηθεί λόγω κληρονομικού δικαίου.26 Ένα 

συμβόλαιο του 1837 μας πληροφορεί σχετικά με την περιουσία δύο Οθωμανών στο 

δήμο: ο Μεϊμάνης Μπαρμπεράκης είχε 30 ρίζες ελιές και «χωράφια» σε δύο τοποθεσί-

                                                 
22

 Abel Blouet, Expédition scientifique…, ό.π. σ. 48. 
23

 Εβλιά Τσελεμπί, Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668-1671), (μτφ. τουρκικής απόδοσης του πρωτοτύπου 
από τον Δημ. Λούπη),  εκδ. Εκάτη, Αθήνα 1999, σ. 56. 
24

 Η ανασύσταση της οθωμανικής περιουσίας με βάση τα ονόματα των πρώην Οθωμανών κατόχων δεν 
είναι εύκολη γιατί πολλές φορές διαφορετικά ονόματα μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο, πχ. (1) 
Μπάσογλι και Ναζήφαγα, (2) Μεμί, Μεμίσαγα, Μεμισαγαδόπουλου και Μέμου, (3) Μουλά Χαλίλη, 
Μουρλοχαλίλη, Ζουρλοχαλίλη αλλά και μόνο Χαλίλη. Άλλοτε αναφέρονται μόνο παρωνύμια χωρίς άλλα 
στοιχεία, πχ. Αράπαγα. 
25

 Ο Ασδραχάς, αναφερόμενος στην οθωμανική περίοδο πριν από την Ενετική κατάκτηση (1687), παρα-
τηρεί ότι «ο κατακερματισμός μιας γης που θεωρείται με τα μέτρα της εποχής ως ιδιωτική δείχνει την 
αμφίδρομη διαδικασία της αποσύνθεσης και ανασύνθεσης των περιουσιών, διαδικασία που μοιάζει κοι-
νή και για τους δυο πληθυσμούς, τον κυρίαρχο και τον υποτελή, σε διαφορετική ωστόσο έκταση για τον 
καθένα τους», «Η Αγροτική Οικονομία», ό.π. σ. 353. Ο ιδιοκτησιακός κατακερματισμός της περιφέρειας 
της πόλης εξηγεί ίσως γιατί οι μεγαλύτερες σε έκταση οθωμανικές περιουσίες συναντιόνται έξω από αυ-
τήν. 
26

 Αυτό προϋποθέτει φυσικά να είναι μούλκια και όχι κρατική γη, γιατί, όπως επισημαίνεται,: «La distinc-
tion fondamentale entre les domaines public (mirî) et privé (mülk) apparaît dans l’emploi, en grec, des 
termes “γαίαι άφθαρται” (terres non-dissimulées, inaliénables) et “γαίαι φθαρταί” (terres dissimulées, 
aliénables), et encore “εθνικαί” (nationales) et “ιδιόκτηται” (privées)», Martha Pylia, Les notables 
moréotes, fin du XVIIIe début du XIXe siècle: fonctions et comportements, Thèse de Doctorat de 
l’Université de Paris I, Παρίσι 2001, σ. 161. 
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ες της περιφέρειας της πόλης . ο δεύτερος και σημαντικότερος, του οποίου το όνομα 

(Καρακίτζα) διατηρείται μετεπαναστατικά ως τοπωνύμιο στο δήμο, ο Δερβίς Καρακίτζα, 

είχε «χωράφια» σε τρεις διαφορετικές θέσεις, 90 ρίζες ελιές, δύο περιβόλια και ένα 

ελαιοτριβείο, όλα στην περιφέρεια της πόλης και κυρίως στη βόρεια πλευρά της προς 

τον ποταμό Κυπαρισσίας.27  

Ένα μικρό μέρος του ελαιώνα είχε αφιερωθεί στη συντήρηση του Τζαμιού της 

πόλης ως βακουφική ιδιοκτησία (μετεπαναστατικά διασωζόταν στην περιοχή το τοπω-

νύμιο Βάκουφο).28 Στις δημοπρασίες των φθαρτών κτημάτων συμπεριλήφθηκε και η 

μοναστηριακή περιουσία που είχαν στην κυριότητά τους από τα χρόνια της Τουρκο-

κρατίας η Μονή Κατσιμικάδας και η Μονή Μητροπόλεως.29 Η τελευταία συνιστούσε 

άμεση περιουσία της Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως και προερχόταν από ενετικές 

δωρεές του 1689, αφιερώματα των πιστών και προσωπικές ενέργειες του τελευταίου 

Μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως, Γερμανού. Ο πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής σε 

έκθεση του 1830 με τα περιουσιακά στοιχεία των εκκλησιών και των μονών της Μη-

τροπόλεως αναφέρει ως «κτήματα της Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως και όσα άλλα 

ήτον υποκείμενα εις την Μητρόπολιν από του έτους 1769» τα εξής: «Ελαίαι ονομαζό-

μεναι του Αγίου Ιωάννου, όπου τινάς δεν ενθυμείται το Μονήδριον τούτο, ρίζαι: 300, 

αγορασμέναι από τον αοίδιμον γέροντά μου Γερμανόν ρίζαι: 500, κεντρωμέναι και φυ-

τευμέναι παρά του ιδίου ρίζαι: 420… Αμπελώνας της Μητροπόλεως κείμενος εις Αρκα-

δίαν στρέμ. 30…».30 Η υπαγωγή της μητροπολιτικής περιουσίας στην κατηγορία της μο-

ναστηριακής, οιονεί βακουφικής, υπαγορεύθηκε μάλλον από την ανάγκη της θωράκι-

σής της απέναντι στο ενδεχόμενο μιας πιθανής δήμευσής της από τους Οθωμανούς. Η 

απόφαση της οθωνικής κυβέρνησης το 1836 να διαλυθούν όλες οι μικρές μονές με λι-

                                                 
27

 Το συμβόλαιο αποτελεί «πιστοποιητικόν» τριών κατοίκων του δήμου Κυπαρισσίας, οι οποίοι είχαν 
αναλάβει να καταγράψουν την περιουσία αυτών των οθωμανών, 97 [1837] Συμβ. Ειρηνοδ. Σκοβώλης. 
28

 Σε 13 παραχωρητήρια για έκταση 87 περίπου στρεμμάτων με 458 ρίζες ελαίων αναγράφεται είτε ως 
τοπωνύμιο είτε ως πρώην ιδιοκτήτης το «βάκουφο» ή το «βάκουφο του τζαμίου». 
29

 Η ονομασία «manastir-i metropolid» είναι τυπική στους Οθωμανούς, για να περιγράψουν τη χριστιανι-
κή Μητρόπολη. Σύμφωνα με την Evangelia Balta, η μητρόπολη μοιάζει εξωτερικά με το μοναστήρι, στε-
γάζει συνήθως άγαμους κληρικούς και διαθέτει έγγειο περιουσία, όπως αυτό, στο Les Vakifs des Serres et 
de sa region (XVe et XVIe s.), ΕΚΚΕ, Αθήνα 1995, σ. 203-210.   
30

 Σωτήρης Αθανασιάδης, «Η κτηματική περιουσία των μονών και εκκλησιών της Ι. Μ. Χριστιανουπόλεως 
κατά το 1830», Τριφυλιακή Εστία, τχ.20, Μάρτ.-Απρ. 1978, σ. 122-123. 



 

 

147 

 

γότερους από έξι μοναχούς και τα κτήματά τους να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του 

δημοσίου31 υπήρξε μοιραία και για το πλάσμα νόμου που επί Τουρκοκρατίας τιτλοφο-

ρούνταν «Μονή της Μητροπόλεως».32 

Ας σημειωθεί εδώ ότι η συντριπτική υπεροχή των οθωμανικών περιουσιών ένα-

ντι των χριστιανικών σταματά στα όρια του δήμου Κυπαρισσίας. Σε όλο τον καζά της 

Αρκαδιάς, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της καποδιστριακής πε-

ριόδου, οι Οθωμανοί εμφανίζονται να κατέχουν το 44% περίπου των ελαιοδέντρων.33 Η 

διαφορετική εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού αλλά και οι συγκεκριμένες συνθήκες 

που διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη της Ενετοκρατίας, παρήγαγαν διαφορετικά ιδιοκτη-

σιακά καθεστώτα εντός του καζά.34 Στο δήμο Εράνης, όπου στο τελευταίο τρίτο του 

19ου αιώνα η παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται στο διπλάσιο εκείνης του δήμου της Κυ-

παρισσίας, οι χριστιανικές ιδιοκτησίες κυριαρχούν.35 Πάλι το τεφτέρι του 1716 μας δι-

αφωτίζει σχετικά. Στις αρχές του 18ου αιώνα, απέναντι στα 16.753 ελαιόδεντρα που κα-

ταγράφονται στην περιφέρεια της πόλης της Αρκαδιάς, στα γειτονικά Φιλιατρά απα-

ριθμούνται μόλις 2.964, δηλαδή περίπου το ένα έκτο εκείνων της Αρκαδιάς.36  

Ο Gell επισημαίνει τη δυσκολία των λίγων Οθωμανών των Φιλιατρών να απο-

κτήσουν ασφαλείς τίτλους ιδιοκτησίας στην περιοχή, γεγονός που το αποδίδει αφενός 

στην πρόθεση του (Οθωμανού) νομοθέτη να προστατεύσει τους Έλληνες ραγιάδες (!) 

και αφετέρου στην απουσία τζαμιού στα Φιλιατρά: «Philiatra may properly be styled a 

Greek village, though a few Turks, and among others our Janissary Mustapha, had ac-

                                                 
31

 Frazee, Ορθόδοξος Εκκλησία…, ό.π. σ. 161-164. 
32

 Ως εκκλησιαστική γη, κυρίως ελαιώνες και δευτερευόντως αμπέλια, παραχωρούνται με 44 παραχωρη-
τήρια λίγο παραπάνω από 258,363 στρέμματα με 723 ελαιόδεντρα. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας 
της «Μονής Μητροπόλεως» εντοπίζεται στο Βαθύ, στην παραθαλάσσια ζώνη νότια της πόλης. Ο ίδιος ο 
Φραντζής στην έκθεση του 1830 αναφέρει ότι ενίοτε οι θαλάσσιοι άνεμοι έβλαπταν την παραγωγή του 
αμπελιού εκεί, «Η κτηματική περιουσία…», ό.π.  
33

 Μπελιά, «Στατιστικά…», ό.π. 
34

 Η Πύλια υποτιμά την εθνολογική σύνθεση ως αίτιο και υποστηρίζει ως βασικούς λόγους την υπαγωγή 
μιας περιοχής σε καθεστώς προστασίας από μέλη της σουλτανικής οικογένειας ή ακόμη την έλλειψη 
γονιμότητας της γης και τη δυσκολία πρόσβασης σε μια περιοχή, Les notables moréotes…, ό.π. σ. 15 και 
175.   
35

 Σύμφωνα με τα συμφωνητικά ενοικίασης της δεκάτης και του δικαιώματος επικαρπίας του έτους 1870, 
η παραγωγή του δήμου Εράνης υπολογίζεται στο διπλάσιο εκείνης του δήμου Κυπαρισσίας και στο μισό 
περίπου της παραγωγής ολόκληρης της επαρχίας, 498, 499, 500, 503, 521, 543 [1870] Φραντζής. Σχετικά 
με την παραγωγή ελαιολάδου στο δήμο και γενικότερα στην επαρχία, βλ. παρακάτω ΚΕΦ. Δ΄. 
36

 Parveva, «Agrarian land…», ό.π. 
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quired property there. These Turks, as we were informed, held their lands upon a very 

uncertain tenure, for by the strict letter of the law, they are not permitted either to buy 

or (p.74) inherit land from the Greeks, a regulation intended to prevent injustice, and 

probably one of the articles of the capitulation between the Turks and Venetians on the 

cession of the Morea. By a law also of their own, a Turk is not allowed to buy land at any 

place where there is no mosque, yet a mosque cannot be erected without a special li-

cense from the Mufti, and a very considerable expense. In such circumstances, these 

Turks being in some degree dependant on the good will of their neighbours, become 

very good citizens, equally removed, by their condition, from the rapaciousness of ty-

rants, and the meaness of slaves.»37  

Η μαρτυρία του Gell είναι ενδιαφέρουσα, αν και δε χρειάζεται να πάρουμε πολύ 

σοβαρά τις ερμηνευτικές αναλύσεις του. Στο πλαίσιο του επικρατούντος φορολογικού 

συστήματος ανά οικιακή μονάδα παραγωγής (cift-hane) η ασφάλεια και η ακεραιότητα 

της φορολογικής μονάδας υπήρξε μόνιμο μέλημα της οθωμανικής διοίκησης. Το δικαί-

ωμα μεταβίβασης γης (tapu) παραχωρούνταν από τους σπαχήδες και επικυρωνόταν 

από τον καδή (kadi). Αγοραπωλησίες γης μεταξύ των ραγιάδων (μουσουλμάνων ή χρι-

στιανών), αν και δεν αναγνωρίζονταν ως νόμιμες, ήταν, ωστόσο, διαδεδομένες, όπως 

μαρτυρεί και ο Gell. Η χαλάρωση του τιμαριωτικού συστήματος ήδη από τον 17ο αιώνα 

και η γενίκευση του συστήματος ενοικίασης των φόρων (iltizam) ενίσχυσε τα φαινόμε-

να ιδιωτικοποίησης της γης, συχνά με αδιαφανείς διαδικασίες.38 Στα Φιλιατρά, τουλά-

χιστον κατά την ύστερη τουρκοκρατία, οι χριστιανοί κατόρθωσαν σε μεγάλο βαθμό να 

επεκτείνουν με συστηματικές εμφυτεύσεις και εκκεντρώσεις και να κατοχυρώσουν, 

μάλλον με την ανοχή αν όχι με τη συναίνεση της οθωμανικής εξουσίας, τις συνιστάμε-

νες σε φυτείες κυρίως (ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια) ιδιοκτησίες τους. Χωρίς να δια-

                                                 
37

 Gell, Narrative of a journey…, ό.π. σ. 73-4. 
38

 Για μια συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης περί γένεσης του τσιφλικιού βλ. Zarinebaf – Bennet – 
Davis, Α historical and economic…, ό.π. σ. 40-41. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους για την περιοχή της Πυ-
λίας, οι συγγραφείς τείνουν να συμφωνήσουν με την άποψη των Inalcik και Veinstein, ότι δηλαδή τα 
τσιφλίκια ήταν μάλλον μικρά, δημιουργήθηκαν σε εγκαταλελειμμένες ή χέρσες εκτάσεις, ενώ το κράτος 
δεν ήταν τόσο ανίσχυρο όσο πιστεύεται. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις εσωτερικές μεταβολές 
στην οθωμανική αυτοκρατορία (τη δομή του στρατού, τις κρατικές δαπάνες, την επέκταση της ενοικία-
σης των φόρων) και όχι οι απαιτήσεις του εξωτερικού εμπορίου, όπως διατείνονται μαρξιστές και μη 
ιστορικοί, αποτέλεσαν, κατά τη γνώμη τους, τη γενεσιουργό δύναμη της εμφάνισης των τσιφλικιών. 
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θέτουν επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας,39 διατήρησαν την πλήρη κυριότητα κατά τη με-

τάβαση στο νεοελληνικό κράτος. Ο Buchon, γύρω στο 1840, σημειώνει: «La route de 

Philiatra à Arcadia [Κυπαρισσία ] continue à être magnifique; ici il n’ y a pas de terres 

du gouvernement, et tout appartient aux particuliers.»40 

Σε όλο τον καζά δε φαίνεται να είναι διαδεδομένη η πολύ μεγάλη ιδιοκτησία.41 

Περιπτώσεις Οθωμανών ή χριστιανών προκρίτων που κατέχουν ολόκληρα χωριά, ήταν 

μάλλον μεμονωμένες και περιθωριακές.42 Ισχυροί χριστιανοί κεφαλαιούχοι που εξελί-

χθηκαν σε ηγεμονικές μορφές, οικονομικά και κοινωνικά, χάρη στην ενοικίαση των φό-

ρων και το εμπόριο, όπως ο Μπενάκης στην Καλαμάτα ή ο Παπατσώνης στην Ανδρού-

σα (για να περιοριστούμε μόνο στην περιφέρεια της Μεσσηνίας), δε μαρτυρούνται.43 Η 

μοναδική περίπτωση ιδιόκτητου χωριού στην επαρχία ανήκει σε δύο παλαιές οικογέ-

νειες της Κυπαρισσίας, Ψι(η)λογαλάνη και Παπαθεοδωρόπουλου, και εντοπίζεται στα 

μεσόγεια. Πρόκειται για το χωριό Δάρα του δήμου Τριπύλης και δε γνωρίζουμε πώς 

ακριβώς περιήλθε στην κατοχή τους.44 Τα τσιφλίκια είναι σχετικά μικρά στα παραθα-

λάσσια μέρη, μεγαλύτερα στα μεσόγεια, διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια του 

                                                 
39

 Όταν, για παράδειγμα, το 1881 το Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης στην Κυπαρισσία θα δοκιμάσει 
να μετατρέψει τα παλαιά διαρκώς ανανεωνόμενα γραμμάτια σε ενυπόθηκα δάνεια, θα διαπιστωθεί η 
πλήρης έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας από το μέρος των οφειλετών, βλ. σχετικά την επιστολή του δ/ντη του 
υποκαταστήματος Πολυζωϊδη προς την Κεντρική Διοίκηση με ημερομηνία 7 Απριλίου 1881, Αλληλογρα-
φία προς το Δικαστικό, ΙΑΕΤΕ. 
40

 Buchon, La Gréce continentale…, ό.π. σ. 465. 
41

 Οι πληροφοριοδότες του Ρήγα Παλαμήδη κατ’ εντολή του Καποδίστρια υπήρξαν εξαιρετικά φειδωλοί 
για την περιοχή της Τριφυλίας σε αντίθεση με άλλα μέρη της Πελοποννήσου, βλ. σχετικά Μάρθα Πύλια, 
«Η γαιοκτησία στην περιοχή της Τριπολιτσάς κατά την τουρκοκρατία», Τα Ιστορικά, 33 (2000), σ. 229-
252, και Γιώργος Β. Νικολάου, «Οικισμοί, γαιοκτησία και φορολογία στην περιοχή του Ναυπλίου κατά 
την ύστερη τουρκοκρατία», Τα Ιστορικά, 34, (2001), σ. 71-106. 
42

 Ο Ιωάννης Τομαράς στη σχετική αναφορά του προς τον Παλαμήδη σημειώνει για τους Οθωμανούς της 
Αρκαδιάς: «Των Αρκαδινών το μέγα μέρος ήτον ιδιοκτήται, οι δε λοιποί σπαήδες, κεχαγιάδες, έμποροι, 
τεχνίται και μισθωτοί εις τας εντός της επαρχίας υπηρεσίας. Το δε εισόδημα των μεγαλοκτημονεστέρων 
ανέβαινεν εις γρόσια του τότε καιρού 40 χιλιάδες… οι δε πτωχοί πολλά ολιγώτατοι». Και αλλού: « Ήτον 
πτωχοί, μικροτάτης κτηματικής καταστάσεως το ήμισυ αυτών εζούσαν δι’ υπηρεσιών δημοσίων οίον 
σεϊμένηδες παρα τω βοεβόδα και τοις προεστώσι και αγροφύλακες.», παρατίθεται από την Πύλια, Les 
notables moréotes…, ό.π. σ. 174. 
43

 G. Veinstein, «Le patrimoine foncier de Panayotis Benakis koçabasi de Kalamata», στο: Raiyyet Rusumu 
Essays presented to Halil Inalcik on his Seventieth Birthday by his Colleagues and Students, Journal of Turk-
ish Studies 11 (1987), σ. 211-233, Σωκρ. Β. Κουγέα, «Η διαθήκη της καλαματιανής αρχόντισσας Πατζε-
χρούλας Μπενακοπούλας», Μεσσηνιακά Χρονικά,  τχ. 6-7, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962, σ. 225-233, Πανα-
γιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα από των χρόνων της τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργί-
ου Α΄, Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, Αθήνα 1960. 
44

 Αναλυτικότερα για το συγκεκριμένο ιδιόκτητο χωριό, βλ. παρακάτω κεφ. Δ΄. 
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καζά. Η περιορισμένη έκταση της σιτοκαλλιέργειας και η υπερίσχυση της εμπορευματι-

κής καλλιέργειας της ελιάς ευνόησαν πιθανώς αυτή την εξέλιξη.  

Λίγες αναφορές τσιφλικιών είναι προς το παρόν γνωστές. Τα παραχωρητήρια 

της οθωνικής περιόδου υποδεικνύουν την κατοχή εκτεταμένων γαιών από ανώτερους 

αξιωματούχους της τοπικής διοίκησης, εγκατεστημένων των περισσότερων στην πόλη 

της Αρκαδιάς, όπως του Μπάσογλι στην ευρύτερη περιοχή του Δωρίου, του Αετού και 

της Τριπύλης, του Χουσεϊν Σπαΐ στην Αυλώνα, του Δεφτέρ Κεχαγιά στα Φιλιατρά, του 

Χασάναγα στο Χαλαζώνι και στους Γαργαλιάνους, του Αλή Σπαΐ Ντονιάρη στη Φλεσιά-

δα.45 Στο χωριό Μποντιά [δήμου Δωρίου] επιβίωσαν μετά την Επανάσταση τα τοπωνύ-

μια «Μονοτόπι» και «Τζιφλίκι», για γαίες με βελανιδιές και αρόσιμους αγρούς, που 

ανήκαν στον Μουσταφά αγά (ή Ναζήφαγα) Μπάσογλι, του «επισημοτέρου αγά» της 

πόλης, κατά τον Φραντζή και το Γρηγοριάδη.46  

Στα όρια του δήμου Κυπαρισσίας τα παραχωρητήρια σκιαγραφούν δύο ενδια-

φέρουσες περιπτώσεις οθωμανικών τσιφλικιών. Εντοπίζονται στην παραθαλάσσια ζώ-

νη νότια της πόλης και ανήκαν στους Οθωμανούς Αχμέτ Κουσιουρή και Αλή Χασεκή (Α-

λίαγα).47 Και τα δύο δημιουργήθηκαν σε ακαλλιέργητη χέρσα γη λίγες δεκαετίες πριν 

από τον ελληνικό ξεσηκωμό. Το πρώτο, του Αλή Χασεκή, βρισκόταν στην περιφέρεια 

του χωριού Αρμενιών. Ο οικισμός είναι παλαιός και αναφέρεται στις ενετικές απογρα-

φές. Πριν από την ενετική κατάκτηση όλο το χωριό ή μέρος του ήταν τσιφλίκι, όπως 

προκύπτει από την αναφορά του Μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως Αθανασίου προς 

τους Ενετούς το 1689: «Έδωσαν [οι καταστιχαδόροι Δομένικος Γρήτης και ο Μαρίνος 

                                                 
45

 Παραχωρητήρια 903, 904, 905 [1849] με βάση το νόμο περί πολιτικής προικοδότησης. Το ίδιο όνομα 
του Αλή Σπαΐ Ντονιάρη ως Οθωμανού κατόχου φέρουν τα παραχωρητήρια του μικρού ελαιώνα στο χω-
ριό Μπλεμενιανού του δήμου Κυπαρισσίας. 
46

 Πιθανόν, οι βελανιδιές να είχαν φυτευτεί σκόπιμα για τον καρπό τους, προϊόν περιζήτητο ως δεψική 
ύλη. 
47

 Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να χαρακτηρίσουμε με ακρίβεια αυτές τις δυο ιδιοκτησίες. 
Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι προήλθαν από την ενσωμάτωση νέων, ακαλλιέργητων μέχρι τότε, γαιών, 
δικαιώνοντας – τουλάχιστον στην περίπτωσή μας – τον Inalcik, ο οποίος στην κλασική μελέτη του για την 
εμφάνιση των τσιφλικιών, υποστήριξε ότι αυτά δε δημιουργήθηκαν σε ήδη καλλιεργημένες εκτάσεις, οι 
οποίες ήταν μούλκια (mulk) ή βακούφια (wakf) και καλλιεργούνταν με το παραδοσιακό τιμαριωτικό σύ-
στημα του çift hane (της μικρής παραγωγικής οικογενειακής μονάδας), αλλά προέκυψαν από την αξιο-
ποίηση χέρσας ή εγκαταλελειμμένης γης (mawat), «The emergence of the big farms, ciftliks: State, Land-
lords and Tenants», στο Halil Inalcik, Studies in Ottoman Social and Economic History, London 1985, σ. 
105-126.  
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Μιχαήλ] και εις το ζευγαλατίον, των Αρμενίων τεσσάρων ζευγαρίων χωράφια, και τα 

σπήτια εις τον ίδιον τόπον, και αμπέλη αξηναρίων 30… και εις τους 1683 [sic] έδωσε 

πάλιν ο υψηλώτατος αυθέντης γενεράλες. κύριος Μαρήνος Μιχαήλ το επίλοιπον των 

Αρμενίων, καθώς γράφη το χαρτή του, να δίδη μόνον την δεκατείαν…».48 Στις εκθέσεις 

του Φραντζή προς τις καποδιστριακές αρχές δεν μνημονεύονται πουθενά κτήματα της 

Μητρόπολης στους Αρμενιούς. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι με την επάνοδό τους, μετά το 

1715, οι Οθωμανοί δεν αναγνώρισαν αυτή την παραχώρηση και τα εδάφη είτε επι-

στράφηκαν στον προηγούμενο κύριό τους είτε περιήλθαν σε νέο κάτοχο.  

Με βάση τους οθωνικούς νόμους, παραχωρήθηκαν στην περιφέρεια των Αρμε-

νιών 1.500 περίπου στρ. από τα οποία μόλις 171,341 στρ. εκποιήθηκαν ως φθαρτά 

κτήματα (φυτείες) και τα υπόλοιπα ως ασκεπής γη (ΠΙΝ.Γ3).49 Ο Χασεκή εισήγαγε για 

πρώτη φορά στην περιοχή την καλλιέργεια της σταφίδας. Από την περίφημη σταφιδά-

μπελό του, την επονομαζόμενη αργότερα «του Αλίαγα», έλαβε ο Παναγιώτης Παπα-

τσώνης κληματόβεργες και εγκλιμάτισε τη σταφίδα στην Άνω Μεσσηνία.50 Ερειπωμένο 

και κατεστραμμένο το κτήμα στα χρόνια που ακολούθησαν την Επανάσταση, θα αποτε-

λέσει μήλο της έριδος για τους προκρίτους της πόλης λόγω της προνομιούχου θέσης 

του στη σταφιδική ζώνη. Από τα 171,341 στρ. φθαρτών κτημάτων που φέρουν ως πρώ-

ην ιδιοκτήτη τον Χασεκή, τα 99,5 στρέμματα περιγράφονται ως σταφιδάμπελος.51 Η 

υπόλοιπη γη στους Αρμενιούς που φέρει ως ιδιοκτήτη τον Χασεκή, ήταν στο σύνολό 

της σχεδόν ακαλλιέργητη ή λογγώδης, αλλά «επιδεκτική σταφιδοκαλλιέργειας», όπως 

σημειώνεται συχνά στο περιθώριο των Βιβλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Το τσιφλίκι του Αχμέτ Κουσιουρή στη Φαρακλάδα συνδέεται με την ίδρυση του 

φερώνυμου χωριού, στο οποίο η απογραφή της γαλλικής αποστολής το 1828 κατέγρα-

ψε ως μόνιμους κατοίκους έξι οικογένειες. Η ιδιοκτησία του Κουσιουρή απλωνόταν στη 

σχεδόν έρημη έως τότε παράκτια ζώνη, εποχιακό χειμαδιό των Αρκάδων ποιμένων. 

                                                 
48

 Σωτήρης Αθανασιάδης, «Από την Ιστορία της Ι. Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως», Τριφυλιακή Εστία, 
τχ. 30, Νοεμ.-Δεκ. 1979, σ. 455-457. Αρχική πηγή της συγκεκριμένης συμβολής: Ντόκος. 
49

 Στα παραχωρητήρια προικοδοσιών σε λίγα τεμάχια γης αναφέρεται επίσης το όνομα Χουσεΐν Αλίαγα. 
50

 Παναγιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα…, ό.π. σ. 126. Ο Παπατσώνης αναφέρει ότι η σταφιδά-
μπελος ανήκε στον Μουσταφάγα Μπάσιογλου. Μήπως Αλίαγα και Μπάσιογλου είναι το ίδιο πρόσωπο; 
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η έκτασή της ήταν εξήντα στρέμματα. 
51

 2666, 2667, 2668, 2669 [1865], ΑΕΣ. 
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Όλη σχεδόν η παραχωρούμενη ασκεπής έκταση (330,825 στρ.), κατά την οθωνική περί-

οδο, ήταν χέρσα και ακαλλιέργητη. Άλλα 160,783 στρέμματα εκποιήθηκαν ως φθαρτά 

ελαιοπερίβολα (μαζί με ένα περιβόλι), αν και πληρούσαν μάλλον οριακά το χαρακτηρι-

σμό, καθώς σε επίπεδο δήμου διέθεταν τη χαμηλότερη πυκνότητα δένδρων ανά 

στρέμμα (2,19).52 Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υπόνοια ότι οι γαίες του Κουσιουρή δι-

ατίθεντο κατά πρώτο λόγο ως βοσκοτόπια στους νομάδες Αρκάδες ποιμένες. Έναν αιώ-

να πριν, άλλωστε, το 1691, ο Ενετός αξιωματούχος Domenego Gritti εισηγούνταν στη 

Γαληνοτάτη την κατασκευή μεγάλων μαντριών, τα οποία θα παρείχαν πλούσιο λίπασμα 

για τις καλλιέργειες. Σκοπός ήταν να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η νομαδική 

κτηνοτροφία, τόσο διαδεδομένη στο Μοριά: «Επειδή ένα μεγάλο μέρος του Βασιλείου, 

ιδιαίτερα εκείνο που βρίσκεται σε βραχώδη και ορεινή περιοχή είναι εκτεθειμένο κατά 

τη χειμερινή περίοδο στο δριμύ ψύχος και στο πολύ χιόνι, οι βοσκοί υποχρεώνονται να 

κατεβαίνουν με τα ζώα τους στην πεδιάδα και ειδικά στα μέρη όπου η μέτρια θερμο-

κρασία των ποταμών και η γειτνίαση με τη θάλασσα κάνουν το κλίμα ήπιο και υποφερ-

τό. Συμβαίνει λοιπόν οι πεδιάδες του Νησιού, του Λάκκου, του Άργους και του Έλους 

και οι πεδινές παραθαλάσσιες εκτάσεις στο Φανάρι, την Αρκαδιά, το Ναυαρίνο και τη 

Μεθώνη κατά το χειμώνα να γεμίζουν από ποίμνια και κοπάδια και κατόπιν αφού γλυ-

κάνει ο καιρός να ξαναγυρίζουν στα βουνά.»53 

Ίσως και ο Κουσιουρή να στόχευε να αξιοποιήσει κάποια στιγμή τις γαίες του σε 

σταφιδάμπελα, όπως ο Χασεκή. Πάντως, η δημιουργία της πρώτης σταφιδαμπέλου 

στον καζά από τον Χασεκή και η ίδρυση του οικισμού της Φαρακλάδας από τον Κουσι-

ουρή φανερώνουν την ανάληψη επιχειρηματικού τύπου πρωτοβουλιών από την πλευ-

ρά των Οθωμανών . πρωτοβουλίες, όμως, που έμειναν ανολοκλήρωτες, καθώς τις σά-

ρωσε ο άνεμος της Επανάστασης. Η σκυτάλη της ανάπτυξης θα περάσει πια στα χέρια 

των ίδιων των Ελλήνων. 

 

                                                 
52

 Τα τσιφλίκια δεν ήταν οπωσδήποτε μεγάλης έκτασης. Η έρευνα του Bruce McGowan για την περιφέ-
ρεια του Μοναστηρίου κατέδειξε ότι πολλά τσιφλίκια ήταν μικρά, 25 έως 50 εκτάρια (250-500 στρ.),  
Taxation, trade and the struggle for land 1600-1800, New York, 1981, σ. 72. 
53

 Αγαμ. Α. Τσελίκας, «Μεταφράσεις Βενετικών Εκθέσεων περί Πελοποννήσου, Β΄», Πελοποννησιακά 17, 
(1987-8), Αθήνα 1989, σ. 141-171. Το παράθεμα σ. 167. 
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ΠΙΝ.Γ3  Η ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑ ΓΗ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΧΑΣΕΚΗ ΑΛΙΑΓΑ (ΑΡΜΕΝΙΟΙ) 
ΚΑΙ ΜΕΧΜΕΤ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ (ΦΑΡΑΚΛΑΔΑ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΘΩΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Ιδιοκτησία Χασεκή 

 
α β γ δ ε 

Φθαρτά 171,341 24 24.774 7,139 144,58 

Προικοδοτ. 733,963 73 38.416 10,054 52,34 

Πιστωτικά 444,200 6 5.070 74,033 11,41 

Κρητικά 128,095 6 --- 21,349 --- 

Σύνολο 1477,599 109 68.260* 13,556 50,58* 

Ιδιοκτησία Κουσιουρή 

 α β γ δ ε 

Φθαρτά 145,825 28 16.298 5,208 111,76 

Προικοδοτ. 185,000 5 7.070 37 38,21 

Σύνολο 330,825 33 23.368 10,025 70,63 

ΠΗΓΗ: ΑΕΣ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: α: έκταση (στρ.), β: πλήθος παραχωρητηρίων, γ: τίμημα (παλ. δρχ.), δ: έκταση ανά παραχωρητήριο,  
ε: τίμημα ανά στρέμμα (παλ. δρχ.) 

*χωρίς τα παραχωρητήρια των κρητικών γραμματίων γιατί δεν αντιστοιχούν σε στρεμματική αξία αλλά σε έκταση 

  

Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

τσιφλικιών είναι ότι αυτά δημιουργούνται σε ακαλλιέργητες και περιθωριακές γαίες, 

όπως ακριβώς έχει διαπιστωθεί και σε άλλες περιοχές. Η προστασία του συστήματος 

του cift-hane αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οθωμανικής πολιτικής και πρόσκομμα 

στην ανεξέλεγκτη συγκέντρωση γης. Είναι ενδιαφέρον ότι ο George Finlay, υπέρμαχος 

του «ελάχιστου κράτους» και της ελεύθερης οικονομικής δράσης των ατόμων, διακρί-

νει «καταστροφικές» ομοιότητες ανάμεσα στην οθωμανική και την ελληνική πραγματι-

κότητα: «Αρκεί να παρατηρήσουμε μόνο ότι ο νόμος επιτρέπει σε οποιονδήποτε καλλι-

εργεί αδιάλειπτα για ένα μόνο χρόνο τη γη που ανήκει σε άλλον, να κερδίσει το έννομο 

δικαίωμα εγκατάστασης ιδιοκτησίας. Με τον τρόπο αυτό, σε απειράριθμες περιπτώ-

σεις, οι τίτλοι κατοχής και κυριότητας διαχωρίστηκαν, καθώς το δικαίωμα κατοχής κα-

τοχυρώνεται από την επαναλαμβανόμενη καλλιέργεια ενός προϊόντος. Αυτήν τη στιγ-

μή, αυτός είναι ο νόμος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, και τούτος ο νόμος 

των σφετεριστών λειτουργεί ώστε να εμποδίζει την επένδυση των κεφαλαίων στη γη, 

και να οδηγεί, όπως στις τελευταίες ημέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στη διάλυση 

της κοινωνίας και την ερήμωση της υπαίθρου…».54  

                                                 
54

 «The Euthanasia of the Ottoman Empire», Blackwood’s Edinburgh Magazine, Εδιμβούργο 1861, σ. 583. 
Παρατίθεται από τον Σ. Πετμεζά, Η ελληνική αγροτική οικονομία..., ό.π. σ. 25. 
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Χωρίς να συμμεριζόμαστε την υπερβολική απαισιοδοξία του, μπορούμε, ωστό-

σο, να αναγνωρίσουμε στον Finlay τον εύστοχο παραλληλισμό. Οι πολιτικές του νεοσύ-

στατου ελληνικού κράτους καθορίζονται και περιορίζονται από την οθωμανική κληρο-

νομιά και τις δημοσιονομικές ανάγκες του. Το μεγαλύτερο τμήμα της ασκεπούς γης 

(1.644,358 στρ.) που παραχωρήθηκε στο δήμο Κυπαρισσίας με βάση τους οθωνικούς 

νόμους, ανήκει στην περιφέρεια των χωριών του σταφιδικού κάμπου (Αρμενιών, Σπη-

λιάς, Φαρακλάδας). Η παραχώρηση αφορά κατά κανόνα γαίες λογγώδεις και ακαλλιέρ-

γητες. Ας σημειώσουμε εδώ μια ακόμη παρατήρηση που θα μας φανεί χρήσιμη στην 

πορεία της ανάλυσης: κατά την οθωνική περίοδο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενδια-

φέροντος στα σταφιδικά χωριά, σε σχέση με αλλού, δεν απηχεί μόνο το αυξημένο εν-

διαφέρον για γη κατάλληλη να αξιοποιηθεί με σταφίδα αλλά ενδεχομένως και την ευ-

κολότερη καταγραφή και εκποίηση των ακαλλιέργητων γαιών στις οποίες δεν υπάρ-

χουν κάτοχοι ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν την εποχή της καταγραφής τους. 

   

δ. Η  ζήτηση για ιδιόκτητη γη  

 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η Τριφυλία δεν ανήκε στις λίγες εκείνες επαρχίες στις οποίες 

εκδηλώθηκε πρώιμο ενδιαφέρον για αγορά εθνικής γης, παρά τις ευνοϊκές προϋποθέ-

σεις. Η επιθυμία για την απόκτηση γαιοκτησίας δεν ήταν απαραίτητα εντονότερη εκεί 

όπου οι εθνικές γαίες σε σχέση με τις ιδιόκτητες πλεόναζαν, αλλά εκεί όπου είτε η αυ-

τόχθονα ελίτ ήταν περισσότερο ισχυρή προεπαναστατικά και διατηρούσε την ισχύ της 

και μετά την Επανάσταση (Αχαΐα, Ναύπλιο, Καλάβρυτα, Τρίπολη, Κόρινθο) είτε συνέρ-

ρευσαν κεφάλαια, συχνά ξενόφερτα, για επενδύσεις (Αχαΐα, Ηλεία). Οι πρώτες αγορές 

γης ευνοούνται από τη διαθεσιμότητα φθηνών μη κατεχόμενων εθνικών γαιών. Γρήγο-

ρα, όμως, θα παγιωθεί ένα καθεστώς κατοχής της γης από τους χωρικούς, το οποίο θα 

συρρικνώσει αισθητά τη δυνατότητα συγκρότησης μεγάλης ιδιοκτησίας.55 Αν στην Κυ-

                                                 
55

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αξιωματικού της φάλαγγας Λέοντος, ο οποίος προσπάθησε να 
εξαγοράσει με φαλαγγίτικα γραμμάτια τις κατεχόμενες γαίες που γειτόνευαν με άλλες δικές του απο-
κτημένες πάλι με τη χρήση φαλαγγίτικων γραμματίων. Τελικά, η διένεξη Λέοντος και χωρικών μεταφέρ-
θηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, βλ. σχετικά Στάθη Κουτρουβίδη, Έγγειες σχέσεις και κοινωνική κυ-
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παρισσία δεν εκδηλώθηκε ένα αντίστοιχο σε ένταση πρώιμο ενδιαφέρον, γι’ αυτό δεν 

ευθύνεται απαραίτητα η αδιαφορία της ηγετικής τάξης αλλά η αδυναμία της να κυρι-

αρχήσει έγκαιρα στο παιχνίδι της κατάκτησης της εθνικής γης. 

Στην οθωμανική εποχή, στον καζά Αρκαδιάς η εποχιακή εκμετάλλευση της ε-

λιάς, η ελαχιστοποιημένη στα όρια της αυτάρκειας σιτοκαλλιέργεια και κάποια δειλά 

εκσυγχρονιστικά βήματα με την αξιοποίηση μέρους της παράκτιας ζώνης ορίζουν το 

πλαίσιο μιας οριακά εξωστρεφούς και κατά βάση ηπειρωτικής αγροτικής οικονομίας, 

μακριά – αν και τόσο κοντά – από τους πολυσύχναστους θαλάσσιους εμπορικούς δρό-

μους και τις αστικές αγορές. Η χαμηλή ανάπτυξη του τόπου αντικατοπτρίζει παράλληλα 

την περιορισμένη ισχύ της χριστιανικής τοπικής ελίτ, η οποία είχε αποδυναμωθεί μετά 

τα γεγονότα των Ορλωφικών και τη φυγή στη Ζάκυνθο. Οι περιηγητές αδιαφορούν για 

τους τοπικούς προκρίτους με εξαίρεση τον φιλόξενο Πασχαλίγκο. Ίσως αυτόν έχει στο 

μυαλό του ο Leake, όταν αναφέρει ότι η ενοικίαση των φόρων του καζά ήταν στα χέρια 

των Ελλήνων.56 Είναι αμφίβολο, ωστόσο, αν ενδημούσε στην περιοχή μία ισχυρή ιθα-

γενής γαιοκτημονική τάξη, ακόμη και πριν από τη συγκυρία των Ορλωφικών. Οι διεκδι-

κήσεις γαιών μετεπαναστατικά από παλιννοστούσες οικογένειες υπήρξαν μάλλον περι-

ορισμένες και η περίπτωση της οικογένειας Περτουτζή, η οποία διεκδίκησε από το Δη-

μόσιο και πέτυχε να της επιστραφούν 550 στρέμματα στη θέση Σανί αποτελεί πιθανό-

τατα την εξαίρεση παρά τον κανόνα.57 

Οι περιουσίες των λίγων παλαιών προκρίτων της πόλης αποτελούνταν κυρίως 

από μακραίωνους ελαιώνες. Η περίπτωση του σπουδαιότερου Κυπαρίσσιου προκρίτου 

επί τουρκοκρατίας, του Ιωάννη Τομαρά, μας προσφέρει ένα παράδειγμα. Ο Ιωάννης 

Τομαράς, όπως και οι δυο γιοι του Χαρίλαος και Σπύρος, δε συμμετείχαν στις αγορές 

                                                                                                                                                 
ριαρχία. Πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Η περίπτωση του νομού Αχαϊοήλιδος στο 19

ο
 αιώνα, (α-

δημοσ. διδακτορική διατριβή), Ρέθυμνο 2007, σ. 235-242. 
56

 «None of the latter [ενν. τις οικίες της Αρκαδιάς/ Κυπαρισσίας] have so good an appearance as some of 
those at Gastuni and Pyrgo though the collection of the taxes and most of the other offices are here in the 
hands of Greeks.», Leake, Travels…, τ. 1, ό.π. σ. 69. Για τη δράση των αδερφών Πασχαλίγκου, βλ. παρακά-
τω κεφ. Ε΄. 
57

 Φωτογραφημένα αντίγραφα πιστοποιητικών σχετικά με τη συμμετοχή της οικογένειας Περτουτζή στον 
Αγώνα και με την περιουσία τους στην περιοχή υπογεγραμμένα από τη δημογεροντία Κυπαρισσίας βρί-
σκονται στο Αρχείο του Μ. Φερέτου, Βιογραφικό Λεξικό Μεσσήνιων Αγωνιστών, λήμμα: Περτουτζής, ΓΑΚ 
Μεσσηνίας. Βλ. επίσης «Ανέκδοτα έγγραφα αγωνιστών του 1821», Τριφυλιακή Εστία, τχ.45 [1982], σ. 
122-123. 
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φθαρτών κτημάτων και τα ονόματά τους δεν εντοπίστηκαν σε πράξεις αγοραπωλησιών 

ελαιοπεριβόλων. Το 1862, όμως, ο Σπύρος Ιω. Τομαράς ανάθεσε με συμβολαιογραφική 

πράξη σε εργάτες τη συλλογή του ελαιοκάρπου δύο ελαιοπεριβόλων του με 800 και 

130 δέντρα το καθένα.58 Τέτοια μεγάλα και ενιαία ελαιοπερίβολα δύσκολα συναντά 

κανείς στο δήμο. Ανάλογης έκτασης συνεχή ελαιώνα θα αποκτήσουν ο πρόκριτος Μή-

τρος Αναστασόπουλος και οι γιοι του, αλλά θα προέλθει από αγορά ιδιόκτητων αρχικά 

και εθνικών στη συνέχεια ελαιοπεριβόλων, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια. Πα-

λαιά ιδιοκτησία ίσως αποτελούσε μέρος των ελαιώνων του ιερέα και προκρίτου Ανα-

στασίου Καρατζά. Στη δεκαετία του 1870 ο πρωθιερέας της Αγίας Τριάδος προίκισε τις 

δύο κόρες του με τέσσερα ελαιοπερίβολα από 15 μέχρι 80 στρέμματα το καθένα (140 

στρ. συνολικά) και 800 ρίζες ελιές.59 Στο προηγούμενο διάστημα, από το 1865 μέχρι και 

το 1870, είχε αποκτήσει με επτά παραχωρητήρια φθαρτών κτημάτων 50,7 περίπου 

στρέμματα με 339 ρίζες σε διάφορες τοποθεσίες.60 

Η ασθενική παρουσία μιας αυτόχθονας ηγετικής τάξης προεπαναστατικά επιβε-

βαιώνεται από τη σύνθεση της πολιτικής τάξης μετεπαναστατικά. Λίγες δεκαετίες πριν 

από την Επανάσταση επιλέγουν την Αρκαδιά (Κυπαρισσία) ως τόπο μόνιμης διαμονής 

και πολιτικής δράσης ισχυροί άνδρες, οι οποίοι γρήγορα θα αναδειχθούν σε πολιτικές 

κεφαλές της επαρχίας: ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης από την Ολυμπία, ο Μήτρος Αναστα-

σόπουλος από τον Αετό Τριφυλίας. Κάποιους άλλους τους φέρνει ο άνεμος της Επανά-

στασης, όπως τον Τριφύλιο πρόκριτο Νικόλαο Πονηρόπουλο, ο οποίος επανακάμπτει 

από τη Ζάκυνθο. Με εξαίρεση τον Αθανάσιο Γρηγοριάδη, ο οποίος κατέχει ένα ολόκλη-

ρο χωριό στην Ολυμπία και δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για την απόκτηση κτημάτων στο 

δήμο – σε αυτό ίσως συμβάλλει και η απουσία αρρένων απογόνων –, οι υπόλοιποι κτί-

ζουν το οικονομικό τους προφίλ, και μαζί με αυτό το κύρος τους ως κατοπινοί υποψή-

φιοι πολιτευτές, αποκτώντας περιουσία με τη χρήση φαλαγγίτικων γραμματίων, τη 

συμμετοχή σε δημοπρασίες εθνικής γης σύμφωνα με το νόμο περί πολιτικής προικοδό-

                                                 
58

 568 [1862] Φραντζής. 
59

 529 [1871], 357 [1874] Φραντζής. 
60

 Παραχωρητήρια φθαρτών κτημάτων: 2256, 2821 [1865], 4409, 4519 [1866], 6397 [1867], 10797, 10798 
[1870]. 
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τησης αλλά και με αγορές κτημάτων από τρίτους. Μαζί με λίγες παλαιές οικογένειες 

της πόλης (Τομαρά, Μανούσου) θα αποτελέσουν τους πολιτικούς αντιπροσώπους της 

επαρχίας στο κοινοβούλιο και στη Γερουσία μέχρι το τέλος της οθωνικής περιόδου. 

Το εύρος της αξιοποίησης (ή μη) των οθωνικών νόμων για την απόκτηση γης κα-

τάλληλης για σταφιδοκαλλιέργεια σφυγμομετρεί τις διαθέσεις της ευάριθμης ηγετικής 

ομάδας και επιτρέπει μία πρώτη αξιολόγηση της στάσης της. Το κίνητρο της σταφίδας 

οδηγεί τα επενδυτικά βήματα των ισχυρότερων οικογενειών της πόλης έξω από την ε-

λαιόφυτη περιφέρειά της, στα χέρσα ακαλλιέργητα εδάφη του νότου, στα πρώην τσι-

φλίκια των Αλή Χασεκή και Αχμέτ Κουσιουρή. Πρώτος ο Ιωάννης Τομαράς μαζί με το 

γιο του Κωνσταντίνο έσπευσαν το 1836 να επωφεληθούν από το μέτρο της πολιτικής 

προικοδότησης αγοράζοντας 186 στρέμματα στην περιφέρεια του χωριού Αρμενιών 

στην πολύ χαμηλή τιμή των 7,18 (παλ.) δρχ. το στρέμμα. Η κίνησή τους αυτή δε θα βρει 

πολλούς μιμητές. Αν και στο δήμο Κυπαρισσίας το ενδιαφέρον είναι κάπως εντονότερο, 

γενικά στην επαρχία η ανταπόκριση στους οθωνικούς νόμους σημειώνει χαμηλές επι-

δόσεις. Με το νόμο περί πολιτικής προικοδότησης των ελληνικών οικογενειών παρα-

χωρήθηκαν μόλις 2.319,427 στρ. σε ολόκληρη την επαρχία, από τα οποία τα 2.000 πε-

ρίπου στρέμματα αποκλειστικά στο δήμο Κυπαρισσίας. 

Μένοντας στο χώρο του δήμου και αθροίζοντας την αναγραφόμενη έκταση των 

παραχωρητηρίων που εκδόθηκαν μέχρι το 1860 (δηλαδή μέχρι και το 1851, γιατί μετά 

το 1851 και για μια δεκαετία δεν εκδόθηκε κανένα) και λίγων ακόμη που εκδόθηκαν 

μεν αργότερα αλλά αναφερόταν ρητά ότι αφορούσαν δημοπρασίες που έγιναν μέχρι το 

1850, διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της προικόκτητης γης παραχωρήθηκε 

στις πρώτες δεκαετίες εφαρμογής του νόμου. Συγκεκριμένα, το 61% της προικόκτητης 

γης (1.220,542 στρ.) παραχωρήθηκε μέχρι και το 1851 και το υπόλοιπο 39% (764,351 

στρ.) μετά το 1861 έως και το 1879. Παρότι κανένα άλλο παραχωρητήριο μετά την πε-

ρίπτωση του πατέρα και γιου Τομαρά δε θα εκδοθεί για έκταση άνω των πενήντα 

στρεμμάτων, οι δύο περίοδοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές ως προς το μέγε-

θος της παραχωρούμενης έκτασης και τη στρεμματική αξία αυτής. Μέχρι και το 1851 

παραχωρούνται κατά μέσο όρο 26 στρ. ανά παραχωρητήριο με μέση τιμή 33,76 δρχ. 
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ανά στρέμμα, ενώ στα παραχωρητήρια που εκδίδονται το 1861 και στη διετία 1878-

1879 αντιστοιχεί μέση έκταση μόλις 8 στρεμμάτων ανά παραχωρητήριο με μέση αξία 

ανά στρέμμα 57,79 δρχ. Ένα μόνο παράδειγμα νομίζουμε ότι αρκεί για να υπογραμμι-

στεί η θεαματική άνοδος της τιμής της γης κατά τις πρώτες δεκαετίες του βίου του νεο-

ελληνικού κράτους: ενώ στη δεκαετία του 1830 ο Ιωάννης Τομαράς είχε πληρώσει μό-

λις 1.335 δρχ. (7,18 δρχ. το στρέμμα), για να αποκτήσει τα 186 στρέμματα γης στους 

Αρμενιούς, σε παραχωρητήριο που εκδίδεται το 1861, ο γιος του Σπύρος όφειλε για 

22,88 στρ. στην ίδια περιοχή 2.500 δρχ. (109 δρχ. το στρέμμα).  

Η απότομη ανύψωση των τιμών λόγω της πρακτικής της δημοπρασίας επικρίθη-

κε από τους δημοσιολόγους της εποχής ως η κύρια αιτία αποτυχίας του νόμου.61 Ίσως 

αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι ενδιαφερόμενοι δεν παρίσταντο στις δημοπρασίες 

αλλά αγόραζαν προικόκτητα τεμάχια από τους αρχικούς υπερθεματιστές και δικαιού-

χους αμέσως μόλις εκδίδονταν τα σχετικά παραχωρητήρια.62 Η πρακτική αυτή, πιθανόν 

συνήθης στις πρώτες δεκαετίες εφαρμογής του νόμου, ατονεί στη συνέχεια.63 Είναι α-

ξιοσημείωτο ότι μετά από το 1850 δεν εντοπίσαμε στα συμβόλαια καμιά μεταβίβαση 

τέτοιου είδους. Παράλληλα, στα παραχωρητήρια που εκδίδονται μετά το 1860, ανα-

γράφονται συχνότερα ως αγοραστές γεωργοί, κυρίως κάτοικοι των σταφιδικών χωριών, 

γεγονός που πρέπει να συνέβαλε στην όξυνση του ανταγωνισμού και στην ύψωση των 

τιμών. 

Με τη μερική αξιοποίηση του μέτρου της προικοδότησης και την πραγματοποί-

ηση λίγων φαλαγγίτικων γραμματίων φαίνεται να εξαντλείται το πρώιμο ενδιαφέρον 

για γη εντός του δήμου.64 Με 25 παραχωρητήρια, που εκδόθηκαν στο διάστημα 1844-

                                                 
61

 Σωτ. Σωτηρόπουλος, Έκθεσις περί μεταβολής του φορολογικού συστήματος, Αθήνα 1867, σ. 53-55. 
62

 Το 1850 αρκετά προικόκτητα τεμάχια μεταβιβάζονται σε τρίτους. Ο Κυριάκος Πονηρόπουλος, υιός του 
παλαιού πρόκριτου και πολιτικού Νικολάου Πονηρόπουλου, αποκτά τα δικαιώματα τριών δικαιούχων, 
που αντιστοιχούν σε 105 στρεμ. γης, ενώ ο Κωνσταντίνος Τομαράς, ήδη αγοραστής προικόκτητης γης,  
και ο Παναγιώτης Φωτιάδης αγοράζουν δύο προικόκτητα τεμάχια, 40 στρέμματα το καθένα, 66, 67, 68, 
148, 287 [1850] Συμβ. Ειρηνοδ. Φωτόπουλος. Μεταγενέστερα συμβόλαια μαρτυρούν άμεσα ή έμμεσα 
ότι πολλές ακόμα προικοκτησίες είχαν τελικά διαφορετικούς αποδέκτες από τους αναγραφόμενους ως 
αρχικούς αγοραστές στη λίστα των παραχωρητηρίων. 
63

 Στη δεκαετία του 1840 το συμβολαιογραφικό αρχείο του δήμου παρουσιάζει μεγάλα χάσματα και για 
το λόγο αυτό δεν το εξετάσαμε. 
64

 Δεν εντάσσουμε τις εξαγορές φθαρτών κτημάτων και ασκεπούς γης με την αξιοποίηση κρητικών γραμ-
ματίων στην πρώιμη περίοδο απόκτησης γης, καθώς η έκδοση των παραχωρητηρίων αρχίζει στη δεκαε-
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1850 στο όνομα μόλις επτά δικαιούχων (ή εκδοχέων των δικαιωμάτων) φαλαγγίτικων 

γραμματίων, παραχωρήθηκαν 967,558 στρέμματα γης με μέση τιμή 12 δρχ. το στρέμ-

μα. Από αυτά τα μισά περίπου αφορούσαν γαίες στην περιφέρεια του χωριού Αρμε-

νιών και τα υπόλοιπα στην περιφέρεια της πόλης.65 Με αγορά φαλαγγίτικων αποκτούν 

γη ο βουλευτής (επί Όθωνος) Δημήτριος Πολυχρονόπουλος και ο διοικητικός αξιωμα-

τούχος, Ν. Β. Νεωνέλλης, από τη Σπάρτη. Το μεγαλύτερο τεμάχιο γης αγοράζεται από 

τον αντισυνταγματάρχη, Μήτρο Αναστασόπουλο, ο οποίος χρησιμοποιεί μέρος της πί-

στωσης των 8.400 δρχ. που δικαιούται, για να λάβει 238 στρ. ακαλλιέργητης έκτασης 

στους Αρμενιούς. Μέρος της παραπάνω γης αγοράστηκε ως προικόκτητη,66 εξαιρέθηκε 

από την καταβολή δεκάτης και υπήχθη στο ευεργετικό μέτρο της χρηματικής απόδοσης 

του έγγειου φόρου (3% επί του τιμήματος της αγορασθείσης γης), όπως όριζε ο νόμος 

της πολιτικής προικοδότησης.  

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι τα επιφανέστερα μέλη της ανώτερης ηγετικής 

τάξης του τόπου εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτη-

σίας στις πρώτες δύο δεκαετίες της οθωνικής περιόδου. Η συμπεριφορά τους αυτή α-

ποκρούει το εύκολο ιδεολόγημα της δήθεν αδιαφορίας των προκρίτων για γη αλλά 

ταυτόχρονα η περιορισμένη έκταση που αποσπούν σε σχέση με τη συνολική έκταση 

της εθνικής γης στο δήμο προβληματίζει. Θεωρούμε ότι το οθωμανικό ιδιοκτησιακό 

παρελθόν της περιοχής με την εξαιρετικά περιθωριακή παρουσία μεγάλων χριστιανι-

κών ιδιοκτησιών και ο χαμηλός γενικά βαθμός οικονομικής ανάπτυξης του τόπου προ-

σφέρει μία πρώτη ερμηνεία. Από τη μια πλευρά η παράδοση της μικρής καλλιεργητικής 

μονάδας στον τόπο ριζώνει βαθιά στο χρόνο και από την άλλη δε φαίνεται να υπάρχει 

μία ισχυρή γαιοκτημονική παράδοση που να την αμφισβητεί και να την αντιμάχεται. 

Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν επαρκεί για να ερμηνεύσει τη μικρή απήχηση των οθωνι-

                                                                                                                                                 
τία του 1860 και εξής. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν παρατηρούνται τάσεις συγκέντρωσης με-
γάλης γαιοκτησίας.    
65

 Άλλα δύο παραχωρητήρια εκδίδονται στο όνομα Κυπαρισσίων προκρίτων, αλλά για γαίες και ακίνητο 
έξω από την περιφέρεια του δήμου. Πρόκειται για τα παραχωρητήρια υπ’ αρ.3084 [1842], με το οποίο ο 
Π. Παπαθανασόπουλος αποκτά 68,660 στρέμ. στο Χαλαζώνι (δήμος Εράνης) και το υπ’ αρ.3740 [1846], 
στο οποίο παραχωρείται στον συνταγματάρχη Μήτρο Αναστασόπουλο ένας υδρόμυλος στο Αληκοντούζι 
του δήμου Φλεσιάδος (Παλαιό Λουτρό), ΑΕΣ. 
66

 «Διαθήκη Μήτρου Αναστασόπουλου». Δημοσιεύτηκε στην εφ. Νέο Βήμα Κυπαρισσίας, αρ. φ. 27, Ια-
νουάριος 2002. 
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κών νόμων. Η οικονομία του τόπου αναπτύσσεται ταχύτατα μετά την Επανάσταση και 

μία νέα γενιά κεφαλαιούχων εμπόρων αναδύεται. Γιατί δεν προσπαθούν να αποκτή-

σουν γη εκμεταλλευόμενοι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, παρά τις εγνωσμένες αδυ-

ναμίες του; Εδώ ακριβώς ανακύπτει το ζήτημα της διαθεσιμότητας των εθνικών γαιών. 

Δηλαδή, πόση γη κατέχεται ή διεκδικείται και πόσο εύκολη είναι στην πραγματικότητα 

η εκποίηση ενός κατεχόμενου ή διεκδικούμενου δημόσιου αγαθού.        

 

ε. Η κατοχή της εθνικής γης  

 

Ενώ οι χειρισμοί του κράτους σχετικά με τη διευθέτηση της εθνικής γης βράδυναν, η 

κατάκτησή της από τους ντόπιους και τους ορεσίβιους πραγματοποιήθηκε ταχύτατα. 

Τα καλύτερα εδάφη σε εγγύτητα με την πόλη της Κυπαρισσίας καταλήφθηκαν αστρα-

πιαία. Η περίπτωση της τύχης της προικώας περιουσίας της Ζακυνθινής καταγωγής Α-

ναστασίας Γιαλιά, συζύγου του Κυπαρίσσιου στην καταγωγή Κωνσταντίνου Περτουτζή 

είναι αποκαλυπτική αυτής της διαδικασίας. Ένα δικόγραφο του 1903 που βρέθηκε στο 

ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας του Γεωργ. Αντ. Γεωργακόπουλου, καταγράφει με συ-

ντομία το ιστορικό της έκτασης των 550 στρεμμάτων στο Σανί (παραθαλάσσια πεδινή 

περιοχή, βόρεια της πόλης), τα οποία: «…κατείχοντο μέχρι του έτους 1843 υπό του Δη-

μοσίου και ενεφυτεύθησαν κατά το πλείστον μέρος υπό διαφόρων κατοίκων Κυπαρισ-

σίας σταφιδάμπελοι και άμπελοι και μέρος έμειναν γαίαι ασκεπείς πληρωνόντων των 

εμφυτευτών εις το Δημόσιον εμφυτευτικόν κανόνα (δικαίωμα επικαρπίας) ορισθέν από 

τους ετησίους φορολογικούς νόμους εις 10 τοις εκατόν δια τας γενομένας αδεία της 

Κυβερνήσεως εμφυτεύσεις και εις 15 (%) δια τας γενομένας άνευ αδείας αυτής επί του 

παραγομένου κατ’ έτος ακαθαρίστου αυτών εισοδήματος. Αι γαίαι αύται ανήκουσαι 

κατά κυριότητα εις την πότε Αναστασίαν Γιαλιά επεδικάσθησαν οριστικώς και τελεσιδί-

κως δια της υπ’ αρ. 100 έτους 1841 αποφάσεως των εν Καλάμαις Πρωτοδικών και της 

υπ’ αριθ. 98 έτους 1843 ομοίως των εν Ναυπλίω Εφετών εις αυτήν, ήτις εγκατασταθεί-

σα εις τας γαίας ταύτας υπεισήλθεν εις την θέσιν και τα δικαιώματα του Δημοσίου και 

ελάμβανε παρά των εμφυτευτών ως εμφυτευτικόν κανόνα τον εις το δημόσιον πληρω-
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νόμενον προς 10 τοις εκατόν ετησίως επί του ακαθαρίστου εισοδήματος των φυτειών 

τούτων…» 

Πώς ακριβώς απέκτησε αυτές τις γαίες στην ηπειρωτική ακτή η οικογένεια Για-

λιά από τη Ζάκυνθο, δε μας είναι γνωστό. Σε πιστοποιητικό της δημογεροντίας Κυπα-

ρισσίας, με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 1823, που απόκειται στα ΓΑΚ, αναφέρεται ότι η 

ιδιοκτησία τους χρονολογείται πριν από τα Ορλωφικά. 67 Τότε διέφυγαν στη Ζάκυνθο 

και επέστρεψαν, όταν ησύχασαν τα πράγματα. Το έγγραφο συνεχίζει ως εξής: «...ούτω 

επιστρέφωντας οι πρόγονοι του ηριμένου Κυρ [Δημ. Κ.] Περτουτζή έλαβον τα πρόιν 

[πρώην] προνόμια ως και οι λοιπη, εξουσιάζοντας τα υπάρχοντά τους δια αρκετούς 

χρόνους. όθεν μετέπειτα λαμβάνοντας υποψίας από τους τυράννους κατατρέχοντάς 

τους φοβούμενοι δια την ιδίαν των ζωήν, κατέφυγον εκ δευτέρου απαρατόντας τα εαυ-

τών κτήματα προς τον χασάναγαν μπάσογλη και στραβόμπεϊ, ίνα επιστατούν εις αυτά 

ος οι ίδιοι, μετά δε τον γυρισμόν των να τα περιλαμβάνουν από τους αυτών επιστά-

τας...».68 Η θετική αναφορά των δημογερόντων στους τοπικούς Οθωμανούς διοικητές 

(Μπάσογλι και Στραβόμπεϊ), όπως και ο διαχωρισμός τους από τους «τυράννους» (Ο-

θωμανούς), είναι αξιοσημείωτη. 

Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, γόνο της οικογένειας βρίσκουμε αποκατεστη-

μένο επαγγελματικά στο Λιβόρνο.69 Ο γάμος της Αναστασίας Γιαλιά και του Κων. Περ-

τουτζή, πιθανόν συντελέστηκε μετά τα Ορλωφικά, κατά τη διαμονή τους στη Ζάκυνθο. 

Μετά την απελευθέρωση, επιστρέφοντας, διεκδίκησε την κτηματική περιουσία της από 

το ελληνικό δημόσιο, το οποίο τη θεωρούσε εθνική. Με τη δικαστική νίκη της η οικογέ-

νεια Περτουτζή υπεισήλθε στη θέση του δημοσίου αποδεχόμενη μια de facto διαμορ-

                                                 
67

 Ίσως, οι γαίες αποκτήθηκαν κατά την πρόσκαιρη ενετική κατάκτηση της Πελοποννήσου (1684-1715). 
Κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας εγκαταλελειμμένες μουσουλμανικές γαίες δόθηκαν σε εποίκους της 
ηπειρωτικής ακτής έναντι ενός δικαιώματος (livello) προς την ενετική διοίκηση, Σπ. Ασδρασχάς και Όλγα 
Κατσιαρδή-Hering «Η διακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών. Μία τυπολογία των μετακινήσεων» στο 
Ελληνική Οικονομική Ιστορία…, ό.π., σ. 224-225.  
68

 Συλλογή Μίμη Φερέτου, λήμμα Περτουτζής, ΓΑΚ Μεσσηνίας. 
69

 Στο Λιβόρνο ο Δημήτριος Γιαλιάς, αδερφός της Αναστασίας Γιαλιά, είχε εμπορική εταιρεία μαζί με τον 
Χριστόφανο Δεσπότη-Μοσπινιώτη, Δέσποινα Βλάμη, «Η οικογένεια των ελλήνων εμπόρων της διασπο-
ράς: μερικές παρατηρήσεις για την περίπτωση του Λιβόρνο», Τα Ιστορικά, 24-25/13 [1996], σ. 177-205. 
Βλ. επίσης τα συμβόλαια υπ’ αρ. 197, 199, 200 [1850] συμβ. ειρηνοδ. Φωτόπουλος, τα οποία μας πληρο-
φορούν για τα κληροδοτήματα που άφησε με διαθήκη ο Δημήτριος Γιαλιάς προς τους ανιψιούς του, γι-
ους της αδερφής του Αναστασίας Γιαλιά-Περτουτζή. 
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φωμένη κατάσταση. Η επιβολή μάλιστα του μικρότερου κανόνα 10% αντί 15%, που ή-

ταν το δικαίωμα επικαρπίας, πρέπει να συνέβαλε στην ομαλή ιδιοκτησιακή μετάβαση.   

Η περίπτωση της ιδιοκτησίας της οικογένειας Περτουτζή στην Κυπαρισσία κα-

ταδεικνύει πόσο δύσκολο ήταν να παραμεριστούν τα δικαιώματα των κατόχων και να 

απελευθερωθεί πραγματικά η γη από δουλείες τρίτων και επάλληλα δικαιώματα. Η 

βαυαρική διοίκηση παρέλαβε μια χαοτική ιδιοκτησιακή κατάσταση. Η ευθύνη αντιμε-

τώπισής της μετατέθηκε στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, τα οποία στην 

ουσία αντικατέστησαν την ανίσχυρη κρατική εξουσία.70 Μία έρευνα στα υπάρχοντα (;) 

δικαστικά αρχεία της οθωνικής περιόδου θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική για τον πρώ-

ιμο ρόλο της δικαιοσύνης στη διαμόρφωση πολιτικής σημασίας αποφάσεων και στην 

απορρόφηση κοινωνικών κραδασμών. Στις πρώτες δεκαετίες του βίου του το ελληνικό 

κράτος σε ένα συγκεχυμένο ρόλο από τη μια ιδιώτη μεγαλοκτηματία που αποβλέπει σε 

μία καλύτερη αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του, και από την άλλη θεματοφύλακα του 

δημοσίου συμφέροντος, τοποτηρητή της κοινωνικής γαλήνης, αλλά και φορέα ενός ά-

τολμου εκσυγχρονισμού ενεπλάκη συχνά εκών άκων σε δικαστικές διελκυστίνδες είτε 

ως ενάγων είτε ως εναγόμενος.71 Στο όνομα της ιερής και απαραβίαστης ατομικής ιδιο-

κτησίας διαμορφώθηκε σε κενό σχεδόν πολιτικής βούλησης ένα σύνθετο, ποικιλόμορ-

φο και αντιφατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο επιβίωσε και τον επόμενο αιώνα. 

Η αποτυχία του μέτρου της πολιτικής προικοδότησης και η υπερτίμηση των φα-

                                                 
70

 Σε αυτό το συμπέρασμα, σχετικά με το αγροτικό ζήτημα στην Άρτα στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, οδηγείται 
η Αμαλία Χιωτάκη, η οποία αξιοποίησε δικαστικές αποφάσεις στη μελέτη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
της υπαίθρου. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η πρακτική δεν εμφανίζεται μαγικά μετά το ζήτημα των τσιφλι-
κιών της Θεσσαλίας και της Άρτας αλλά εκπορεύεται από τη συνεπή, σε όλο το 19

ο
 αιώνα, ευλαβική στά-

ση του ελληνικού κράτους απέναντι στο απαράγραπτο δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Βλ. σχετικά 
Αμαλία Χιωτάκη, Η συμπεριφορά του τραπεζικού κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινωνία (τέλη ιθ΄ αιώνα). 
Η περίπτωση της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας στην Άρτα, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1994, σ. 97-107. Βλ. επίσης 
Φραγκιάδης, Αλέξης, «Πολιτική εξουσία και σχέσεις γαιοκτησίας στην Ελλάδα, 19

ος
-αρχές 20

ού 
αιώνα: 

ιστοριογραφικές προσεγγίσεις» (ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, 
Ρέθυμνο 10-13 Δεκεμβρίου 2008), διαθέσιμη σε pdf στο διαδίκτυο: http://hdoisto.gr. 
71

 Ο γνωστός νομομαθής και πολιτικός άνδρας, Παύλος Καλλιγάς, υπέρμαχος των διδαγμάτων της φιλε-
λεύθερης οικονομικής ανάπτυξης, όπως τα προπαγανδίζει, άλλωστε, στο μυθιστόρημά του Θάνος Βλέ-
κας, υπήρξε εξαιρετικός εκπρόσωπος των συμφερόντων του δημοσίου. Στον προϋπολογισμό του 1848 
προβλέπεται ειδικό κονδύλι εξόδων 300 δρχ. «εις τον δικηγόρον Κ. Καλλιγάν υπερασπισθέντα το δημό-
σιον εις την δίκην μεταξύ αυτού περί του χωρίου Πισώνα [Εύβοιας], επιδικασθέντος οριστικώς εις το 
δημόσιον κατά το 1846», Γενικός Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του κράτους δια το έτος 1848, 
σ. λδ΄.  
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λαγγίτικων γραμματίων λόγω της επωφελούς αξιοποίησής τους στις συναλλαγές με το 

ελληνικό δημόσιο72 οδήγησε όσους ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν γη στην αναζήτηση 

πιο δόκιμων λύσεων. Παρατηρείται, λοιπόν, στη δεκαετία του 1850 η εκτεταμένη χρή-

ση κρητικών γραμματίων από μία ανερχόμενη εύπορη ομάδα ελεύθερων επαγγελμα-

τιών, εμπόρων, ανώτερων διοικητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, οι οποίοι ανα-

ζητούσαν στη γη ένα ασφαλές μέσο επένδυσης. Τα κρητικά γραμμάτια είχαν εκδοθεί με 

βάση ένα καποδιστριακό νόμο του 1831, που αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της εγκα-

τάστασης των Κρητών εποίκων σε εδάφη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ο ο-

ποίος όμως έπεσε σε αχρηστία και αναβίωσε με νέα νομοθετική παρέμβαση το 1848.73 

Δεν αντιστοιχούσαν, όπως τα φαλαγγίτικα, σε κάποιο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 

αλλά σε ορισμένη έκταση 30-50 στρεμμάτων. Αυτή η ιδιαιτερότητά τους περιόριζε τη 

σημασία τους μόνο στην απόκτηση γης και, καθώς οι αρχικοί δικαιούχοι πρόσφυγες 

Κρήτες δεν μπόρεσαν ή δε θέλησαν να τα πραγματοποιήσουν, παρέμεναν αναξιοποίη-

τα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να αγοράσουν τα «άχρηστα» στους πραγματι-

κούς δικαιούχους τους κρητικά γραμμάτια σε συμφέρουσες τιμές. Το δημόσιο όφειλε 

να έχει διακρίνει και χωρομετρήσει εκ των προτέρων τη μέσης ποιότητας διαθέσιμη γη 

κατά τόπους, ώστε να τη θέσει υπόψη των ενδιαφερόμενων. Ωστόσο, η μη κατεχόμενη, 

μη διεκδικούμενη, διαθέσιμη γη αποτελούσε σπάνιο είδος που δεν ενδημούσε στην 

ελληνική ύπαιθρο. Τα δικαιώματα, άλλωστε, των κατόχων (γεωργών και μη), προστα-

τεύονταν ήδη με νόμο του 1843, ο οποίος όριζε ως ανώτατη κατεχόμενη οικογενειακή 

εκμετάλλευση, 40 στρ. ποτιστικής γης ή 80 στρ. ξερικής πεδινής γης ή 120 στρ. ορεινής 

γης.74 Σε οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών το 1854 αναγνωρίζει το πρό-

βλημα της κατοχής και ζητεί από τις επιτόπιες αρχές να κρατήσουν αυστηρή στάση 

προς τους παραβάτες: «ο 2 § του 1 άρθρου εξαιρεί τας προσδιωρισμένας δια τους γε-
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 Χρησιμοποιούνταν, αντί πολύτιμου ρευστού, ως χρηματική εγγύηση για το διορισμό στο δημόσιο, την 
ενοικίαση των προσόδων κλπ. 
73

 Στις αδυναμίες του νόμου του 1848 και κυρίως στα εμπόδια που τίθενται στην υλοποίηση των κρητι-
κών γραμματίων από μη Κρήτες αφιερώνεται σχετικό άρθρο της Εφημερίδος της Ελληνικής Γεωργίας, 
ό.π., σ. 211-215. 
74

 «Νόμος περί παρατάσεως της χορηγηθείσης προς τους Φαλαγγίτας προθεσμίας του άρθρου 1 του από 
19/31 Μαρτίου τ.ε.», ΕΦΚ, 20/28 Ιουνίου 1843. 
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ωργούς παρά του νόμου της 24 Ιουνίου 1843 γαίας . αλλά δεν αγνοείτε, Κύριοι, ότι το 

πλείστον μέρος των γεωργών κατέχει περισσότερα στρέμματα των δια του ανωτέρω 

νόμου προσδιωρισμένων. Η τοιαύτη κατοχή παράνομος ούσα δεν πρέπει ν’ αφεθή εις 

τους παραβάτας του νόμου, άλλ’ άπασαι αι καθ’ υπέρβασιν των όρων του νόμου κατε-

χόμεναι γαίαι δύνανται να συμπεριληφθώσιν εις τας παρ’ υμών προσδιορισθησομένας 

κατά το 2 άρθρ. του Β. Διατάγματος προς παραχώρησιν εις Κρήτας.»75  

Οι υποψήφιοι αγοραστές εθνικής γης με κρητικά γραμμάτια προσπαθούσαν να 

κατοχυρώσουν πρώτα την κατοχή των διεκδικούμενων γαιών, αγοράζοντας τα δικαιώ-

ματα των κατόχων, όπως στην περίπτωση του αρκαδικού οροπεδίου της Μαντίνειας, 

όπου οι επίμαχες γαίες είχαν προκύψει από την αποξήρανση λιμναίων εκτάσεων, με 

προσωπική εργασία των κατοίκων.76 Οι αγοραστές κρητικών γραμματίων δεν αντιδι-

κούν με τους κατόχους, οι οποίοι τους παρεμποδίζουν να ασκήσουν τα δικαιώματα κυ-

ριότητας επί των αγορασθέντων γαιών, αλλά με το Δημόσιο που τις πούλησε ή γενικά 

δεν τηρεί την υφιστάμενη νομοθεσία.77 Οι δικαστικές αποφάσεις ευνοούσαν συνήθως 

τους αγοραστές σε βάρος του Δημοσίου,78 γεγονός που ανάγκασε τον υπουργό Οικο-

νομικών Ευστάθιο Σίμο με εγκύκλιό του στις τοπικές αρχές το 1860 να συστήσει την 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την ταχύτερη πραγματοποίηση των 

γραμματίων με την επισήμανση όμως ότι οι γαίες έπρεπε να είναι οπωσδήποτε «μέσης 

ποιότητος» και «εκ των διαθεσίμων».79   

Η πραγματοποίηση κρητικών γραμματίων ερήμην των τοπικών κοινωνιών δεν 
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 «Οδηγίαι περί εκτελέσεως του από 28 Αυγούστου Β. Διατάγματος περί πραγματοποιήσεως των κρητι-
κών γραμματίων», ΕΦΚ, 35/17 Σεπτεμβρίου 1854. 
76

 Βελτίωσις (Τρίπολη), 7 Ιουνίου 1856. 
77

 Βλ., για παράδειγμα, την ανοικτή επιστολή προς το βασιλιά κατόχου κρητικών γραμματίων στην οποία 
διαμαρτύρεται γιατί δεν προτιμάται στην αγορά των αποξηραμένων γαιών της Μαντίνειας, παρότι έχει 
καταθέσει σχετική αίτηση (μαζί με αρκετούς άλλους) πριν να εγείρουν αξιώσεις οι κάτοικοι του χωριού 
Τσιπιανά. την κωλυσιεργία να τα πραγματοποιήσει στο οροπέδιο της Μαντίνειας (Αρκαδία). Τονίζεται ότι 
«ιδίως δε γενάται και το προς αγωγήν δικαίωμα κατά του δημοσίου, το οποίον ηττηθησόμενον, θέλει 
υποστή ζημίαν πλέον των 450.000 δραχμών…», Βελτίωσις (Τρίπολη), 22 Μαρτίου 1856. 
78

 Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η οποία τυγχάνει ευνοϊκού σχολιασμού και δημοσιεύεται αυτούσια 
από την εφ. Πελοπόννησος (Καλαμάτα), 30 Ιουλίου 1860. Αρκετούς μήνες αργότερα, η ίδια εφημερίδα 
δημοσιοποιεί απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου σύμφωνα με την οποία δικαιωνόταν ένα κάτοικος Πα-
τρών, αγοραστής αγρού με κρητικά γραμμάτια στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας, σε βάρος δύο χωρικών που 
είχαν επιχειρήσει να τον σπείρουν, βλ. φύλλο της 6ης Απριλίου 1861. 
79

 ΕΦΚ, 37/14 Ιουλίου 1860. 
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ήταν εύκολη υπόθεση. Ο επαρχιακός τύπος, όταν αποφασίζει να παρέμβει (γιατί άλλες 

φορές απλά κωφεύει και αποσιωπά τα γεγονότα), τίθεται με το μέρος των χωρικών (ή 

σωστότερα: της τοπικής κοινωνίας).80 Κάποτε οι καταγγελίες των κατοίκων, υπαγορευ-

μένες και από πολιτικές σκοπιμότητες, έφθαναν στη Βουλή και απαιτούσαν την ακύ-

ρωση των εκδοθέντων παραχωρητηρίων.81 Επί Όθωνος η Βουλή είχε την ευχέρεια να 

τις παραπέμπει στις καλένδες και να τις αγνοεί. Η κυρίαρχη όμως Εθνοσυνέλευση 

(1862-1864), που αντικατέστησε στην εξουσία τον Όθωνα, δεν μπορούσε να κωφεύσει 

σε λαϊκά (ή έστω σε προβεβλημένα ως λαϊκά) αιτήματα. Η περίπτωση, για παράδειγμα, 

του Κωνσταντίνου Δουρούτη, να αποκτήσει με κρητικά γραμμάτια 500 στρέμματα απο-

ξηραμένης με έξοδα του δημοσίου παραποτάμιας γης στην περιοχή των πηγών του 

Παμίσου, στον Άγιο Φλώρο, θεωρήθηκε σκάνδαλο πρώτου μεγέθους και αποτέλεσε 

πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν και στην αίθουσα της Ε-

θνοσυνέλευσης. Παρά την παρέμβαση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, ο οποίος υ-

                                                 
80

 Η συμπόρευση του επαρχιακού τύπου με τους χωρικούς δε φανερώνει απαραίτητα φιλολαϊκή στάση 
αλλά εξαρτάται από την πίεση των τοπικών συμφερόντων απέναντι σε συγκεκριμένα γεγονότα και την 
πολιτική θέση της εφημερίδας απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η ματιά του επαρχιακού δημοσιο-
γράφου παραμένει εκείνη του «φωτισμένου αστού». Η εφημερίδα Βελτίωσις (Τρίπολη), πίσω από την 
οποία κρύβεται ο νομίατρος Αρκαδίας Ιω. Πύρλας, υπερασπίζεται σε κεντρικό της άρθρο (7 Ιουνίου 
1856) το δικαίωμα των γεωργών στις αποξηραμένες γαίες της Μαντίνειας, αλλά δε δίνει συνέχεια στο 
θέμα. Αντίθετα, πολλές φορές επικρίνει την «γεωργικήν τάξιν», καθώς τη θεωρεί «ευπορωτέρα υλικώς», 
ευνοούμενη από την υπερτίμηση των αγροτικών προϊόντων (δεκαετία του 1850), τη φορολογία και την 
ανεξέλεγκτη κατοχή γαιών. Υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα των ανθρώπων των πόλεων και κυρίως των 
δημοσίων υπαλλήλων τίθεται ενάντια στο «προνόμιο» της κατοχής εθνικών γαιών από τους γεωργούς: 
«Εν τη κοινωνία ημων ήδη υπερσθενεί η των μυώνων τάξις, ήτοι η των γεωργών και εργατών 

.
 ασθενεί η 

των νεύρων, ήτοι η των υπαλλήλων 
.
 ανάγκη λοιπόν να ελαττώσωμεν εκείνην και να ζωογονήσωμεν ταύ-

την. Το πρώτον δύναται γενέσθαι δια της αφαιρέσεως του προνομίου της αποκλειστικής κατοχής, και της 
διανομής της γης προς πάντα θέλοντα έχειν γην, υπό ποσόν όμως ωρισμένον, και υπό όρον καλλιεργεί-
ας…» (φύλλο 19ης Νοεμ. 1857) 

.
 βλ. επίσης το φύλλο της 3ης Αυγ. 1858. Από την πλευρά της η αντιπολι-

τευόμενη στην κουμουνδουρική κυβέρνηση και γενικότερα στην οθωνική διακυβέρνηση εφ. Πελοπόννη-
σος (Καλαμάτα) εξαπολύει από τα πρώτα φύλλα κυκλοφορίας της σφοδρή επίθεση κατά της παραχώρη-
σης γαιών στο Δουρούτη και προσωπικά κατά του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, τον οποίο θεωρούσε 
υπαίτιο (φύλλα: 9, 23, 30 Ιουλίου 1860, 5 Αυγούστου 1860). Πίσω από την αντιπολιτευτική στάση της 
τελευταίας λανθάνουν τοπικά πολιτικά μίση και ανταγωνισμοί στην περιοχή της κεντρικής Μεσσηνίας. 
Γρήγορα, πάντως, θα συμφιλιωθεί με το Μεσσήνιο πολιτικό, τον οποίο και θα υποστηρίξει τελικά. Εύλο-
γα, το ζήτημα της εξαγοράς εθνικής γης μέσω κρητικών γραμματίων δε θα απασχολήσει πια την εφημε-
ρίδα. 
81

 Σε τέτοιου είδους παραστάσεις προς τη Βουλή προχωρούν κάτοικοι της Τρίπολης, χωρίς να κατονομά-
ζουν συγκεκριμένο πρόσωπο, κάτοικοι του χωριού Ντσόγια δήμου Λετρίνων εναντίον του Παναγιώτη 
Χαλκιόπουλου και κάτοικοι του δήμου Εράνης, οι οποίοι καταφέρονται ονομαστικά κατά του Σωτήρη 
Σωτηρόπουλου, τμηματάρχη τότε του Υπουργείου Οικονομίας, βλ. σχετικά με την αντίστοιχη σειρά σε 
ΠΣΒ, περ. Γ΄, συν. Γ΄, συνεδρ. ΚΒ΄/ 17 Δεκεμβρίου 1852 και ΠΣΒ περ. Ζ΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΙΘ΄/12 Απριλίου 
1861, συνεδρ. ΛΘ΄/13 Ιουνίου 1861. 
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περασπίστηκε «τον φίλο του Δουρούτη» ενώπιον των αντιπροσώπων του έθνους, τελι-

κά η παραχώρηση των γαιών ακυρώθηκε.82 Το αποτέλεσμα ήταν η εκμετάλλευση των 

κρητικών γραμματίων σε πολλές επαρχίες του κράτους, μεταξύ των οποίων υπήρξε και 

η επαρχία Τριφυλίας, να λάβει μία ολότελα αντίθετη τροπή.83  

Η εξέταση των σχετικών παραχωρητηρίων για ολόκληρη την επαρχία Τριφυλίας 

στα Βιβλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου εμφανίζει την εξής εικόνα: Στην Τριφυλία εκδό-

θηκαν συνολικά 305 παραχωρητήρια για 1.827,446 στρέμματα στο όνομα 16 ατόμων, 

εκδοχέων δικαιωμάτων Κρητών. Τα 52 μόλις από αυτά, τα οποία αντιστοιχούν στη μισή 

περίπου έκταση (930 στρέμ.) και ανήκουν σε 14 άτομα, εκδίδονται στην πλειονότητά 

τους νωρίτερα από τα υπόλοιπα, στις αρχές της δεκαετίας του 1860. Τα υπόλοιπα 253 

παραχωρητήρια εκδίδονται στο όνομα δύο μόνο ατόμων και δεν αφορούν την απόκτη-

ση εγγείου ιδιοκτησίας για λογαριασμό τους αλλά την ιδιωτικοποίηση ήδη κατε-

χόμενων εθνικών γαιών υπέρ των κατόχων τους , διαδικασία που, όπως θα 

δούμε παρακάτω, αναλάμβαναν - με το αζημίωτο βέβαια - ειδικές «εταιρείες» επιφορ-

τισμένες με το σκοπό αυτό.84 

Η επιθυμία για απόκτηση εγγείου περιουσίας εκδηλώνεται εντονότερα στην πε-

ριφέρεια των Φιλιατρών, όπου παραχωρήθηκαν και οι περισσότερες γαίες: 734 στρέμ-

ματα. Δεν είναι βέβαιο ότι σε όλες τις περιπτώσεις η παραχωρούμενη γη ήταν «εκ των 

διαθεσίμων» και φυσικά «μέσης ποιότητος». Όπως, για παράδειγμα, συνέβη στην πε-

ρίπτωση των 220 στρεμμάτων στο Χαλαζώνι που κατακυρώθηκαν με κρητικά γραμμά-

τια, στον πολιτικό Σωτήριο Σωτηρόπουλο. Για την ποιότητα των γαιών είναι αποκαλυ-

πτικός ο ίδιος, καθώς καυχάται στο ημερολόγιο της απαγωγής του για την υψηλή από-

δοση των νεαρών κλημάτων του.85 Εξάλλου, το κτήμα βρίσκεται σε μια περιοχή περιζή-

                                                 
82

 Η παραχώρηση των εν λόγω γαιών ακυρώνεται με απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως το έτος 1863, όπως 
σημειώνεται στο περιθώριο της λίστας των παραχωρητηρίων. Σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε το γεγο-
νός, στους κόλπους της Εθνοσυνελεύσεως βλ. ΕΕΣ 3, συνεδρ. ΡΚΑ΄/12 Ιουνίου 1863. 
83

 Ό,τι ακολουθεί σε αυτό το υποκεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη περίληψη όσων έχω ήδη παραθέσει 
στη μεταπτυχιακή εργασία μου. Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση του θέματος, ας μου επιτραπεί να 
παραπέμψω σε αυτή: «Εμπορευματικές καλλιέργειες και ιδιοκτησιακό καθεστώς…», ό.π. σ. 37-47. 
84

 Ένα απλό ξεφύλλισμα των Βιβλίων του Αρχείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βεβαιώνει τη δράση και 
άλλων παρόμοιων εταιρειών στην Αρκαδία, τη Λακωνία, τη Λειβαδιά, την Κόρινθο. 
85

 Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αν και η συνηθισμένη παραγωγή σταφίδας ανά στρέμμα στην Τριφυλία 
κυμαίνεται μεταξύ 300-400 λίτρες ενετικές, το δικό του κτήμα παρήγαγε 611 περίπου λίτρες ανά στρέμ-



 

 

167 

 

τητη για την καταλληλότητα των εδαφών της για σταφιδοφυτείες. Ακόμη πιο σημαντικό 

ίσως είναι το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην ακτή, πάνω στο δρόμο για τον όρμο του 

Αγρίλου. Η ιδιότητα του Σωτηρόπουλου ως τμηματάρχη του Υπουργείου Οικονομίας 

εκείνη την περίοδο πιθανώς συνέβαλε στην προώθηση των κτηματικών σχεδίων του. 

Ομοίως, ο μπατζανάκης του, Παναγιώτης Σαρσέντης, γραμματέας του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου την ίδια εποχή, απέκτησε με τον ίδιο τρόπο την κυριότητα 260 στρεμμάτων στο 

χωριό Βάλτα του ίδιου δήμου. 

Αντίθετα, στην Κυπαρισσία και μάλιστα αποκλειστικά στο χωριό Αρμενιοί απο-

κτήθηκαν με κρητικά γραμμάτια μόλις 125 στρέμ. γης. Πενήντα στρέμματα έλαβε ο Χα-

ράλαμπος Πολυχρονόπουλος από το Βυζίκι της Αρκαδίας, και άλλα τριάντα και σαρα-

νταπέντε αντίστοιχα οι μεγαλέμποροι και συνέταιροι, Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος 

και Μιχαήλ Ζαχαρόπουλος από την Κυπαρισσία. Επρόκειτο για εθνική γη που πιθανό-

τατα ήδη κατείχαν ή είχαν εξασφαλίσει το δικαίωμα κατοχής από τους αρχικούς κατό-

χους, και με αυτό τον τρόπο την ιδιωτικοποίησαν. 

Στο όνομα μόλις δύο ατόμων εκδόθηκαν 253 παραχωρητήρια για 930 στρέμ. 

εθνικής γης σε διάφορους δήμους της επαρχίας. «Παραδόξως» αυτά τα δύο άτομα α-

ποκτούν πολύ μικρά τεμάχια γης, διαμοιρασμένα σε έξι από τους επτά δήμους της ε-

παρχίας, με τα περισσότερα μάλιστα από αυτά να βρίσκονται στους ορεινότερους και 

μη σταφιδικούς δήμους. Η έρευνα στα συμβολαιογραφικά αρχεία του δήμου κατέδειξε 

ότι όλα αφορούν γη που παραχωρήθηκε εκούσια από τους κατόχους χωρικούς, για να 

επιστραφεί πάλι σε αυτούς με τίτλους πλήρους κυριότητας έναντι ενός προσυμφωνη-

μένου τιμήματος. 

Η επιχείρηση των κρητικών γραμματίων ήταν καλά ενορχηστρωμένη με την α-

νάμιξη ατόμων σε διάφορα νευραλγικά πόστα.86 Ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος ως Τμημα-

τάρχης του Υπουργείου Οικονομικών και ως Υπουργός αργότερα, όπως και ο μπατζα-

                                                                                                                                                 
μα, Σ. Σωτηρόπουλου, Τριάκοντα εξ ημερών αιχμαλωσία και συμβίωσις μετά ληστών, Αθήνα 1893 (α΄ 
έκδ. 1867), σ. 4. Ο ίδιος αναφέρει ότι το κτήμα του είναι 150 στρέμματα. 
86

 «Είναι γνωστόν, Κύριοι, αναφέρει ο Κων. Πετσάλης, πληρεξούσιος της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864, 
ότι ενταύθα εις τας Αθήνας υπάρχει μια εταιρία, ήτις έχει ως αντικείμενο την εργολαβίαν των Κρητικών 
γραμματίων προς ζημίαν εθνικήν και προς ζημίαν των κατοίκων...», ΕΕΣ 3, συνεδρ. ΡΚΑ΄/ 12 Ιουνίου 
1863. 
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νάκης του Π. Σαρσέντη, γραμματέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν πιθανότατα ενερ-

γή ανάμιξη στα γεγονότα.87 Στην άλλη άκρη του νήματος, σε τοπικό επίπεδο, ο Δημή-

τριος Διον. Ζήρας, φίλος του Σωτηρόπουλου, ίσως από την εποχή που ο τελευταίος ή-

ταν Ταμίας Τριφυλίας, και αργότερα δήμαρχος Κυπαρισσίας και κομματάρχης του, α-

ναλαμβάνει την εξεύρεση των «πελατών» και τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών. 

Είναι ενδιαφέρουσα επίσης η συμμετοχή του Γεωργίου Βασιλείου, υποδιοικητή της Ε-

θνικής Τράπεζας. Σε 14 από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης τίτλων κυριό-

τητας στους αρχικούς κατόχους των γαιών που εντοπίσαμε κατά τα έτη 1870 - 1872, ο 

Ζήρας παρίσταται να ενεργεί ως πληρεξούσιός του. Ο Βασιλείου είχε εξουσιοδοτήσει 

το Ζήρα από το Νοέμβριο του 1868 να αγοράζει κρητικά γραμμάτια, να τα πραγματο-

ποιεί και να μεταβιβάζει τις αποκτημένες με αυτόν τον τρόπο γαίες πίσω στους κατό-

χους τους.88 Στο όνομά του εκδόθηκαν τελικά 91 παραχωρητήρια.  

Προφανώς πίσω από το πρόσωπο του Βασιλείου κρύβεται η ίδια η Εθνική Τρά-

πεζα. Η συνεργασία Ζήρα – Βασιλείου λαμβάνει χώρα δύο έτη μετά την περίφημη απα-

γωγή του Σωτηρόπουλου από τους ληστές και την έκτακτη χορήγηση του υψηλού δα-

νείου των 50.000 δρχ. από την Εθνική για την απελευθέρωσή του. Η εκχώρηση δανείου 

κάτω από τέτοιες συνθήκες ήταν εξόχως ιδιάζουσα για τη συντηρητική και φειδωλή 

στις χορηγήσεις της Τράπεζα.89 Η χρονική εγγύτητα των δύο γεγονότων ίσως δεν είναι 

τυχαία. Ενδεχομένως η έμμεση συμμετοχή της Τράπεζας στην επικερδή επιχείρηση των 

κρητικών γραμματίων να αποτελούσε ένα μέσο αποπληρωμής του χρέους του Σωτηρό-

πουλου προς την Τράπεζα. Άλλωστε η ίδια χορήγησε εκ νέου δάνειο στο Σωτηρόπουλο 

αργότερα, με υποθήκη πάλι το κτήμα στο Χαλαζώνι, ώστε να μπορέσει να οικοδομήσει 

                                                 
87

 Το δίκτυο ήταν ασφαλώς ευρύτερο. Θυμίζουμε την ανάμιξη του Αλέξ. Κουμουνδούρου, στενού φίλου 
και συνεργάτη του Σωτηρόπουλου, στην παραχώρηση των γαιών του Αγίου Φλώρου στο «φίλο του» 
Δουρούτη. Ο Κουμουνδούρος, και ο πεθερός αυτού Περρώτης, επωφελήθηκαν και οι ίδιοι από την αγο-
ρά γαιών με κρητικά γραμμάτια, αποκτώντας 68 και 130 στρέμ. αντίστοιχα στην Ιθώμη και στο Ισμαήλιο, 
βλ. παραχωρητήρια υπ’ αρ. 610, 611, 612, 628, 629, 630, 631 [1860] και 2870 [1866]. Οι παραχωρούμε-
νες γαίες συνόρευαν με άλλες που ανήκαν στην ιδιοκτησία τους.  
88

 Το σχετικό πληρεξούσιο συντάχθηκε από τον Γεώργιο Αντωνιάδη, συμβολαιογράφο Αθηνών, και επι-
συνάπτεται στο συμβόλαιο υπ’ αρ. 240 [1869] Φραντζής. 
89

 Ως εγγύηση δόθηκαν τα κτήματα του Σωτηρόπουλου στο Χαλαζώνι και του μπατζανάκη του Παναγιώτη 
Σαρσέντη στη Βάλτα εκτιμημένα μαζί για 58.400 δρχ. «τούτο δε ένεκα του εξαιρετικού της περιστάσε-
ως», όπως σημειώνεται σε πρόχειρο σημείωμα με υπογραφή τα αρχικά Μ. Σ. και ημερομηνία 5 Αυγού-
στου 1866, Δάνεια, ΙΑΕΤΕ. 
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οικία σε κεντρική οδό της Αθήνας.90 Στα αποσπασματικά στοιχεία που διασώζονται στο 

σχετικό φάκελο των δανείων του Σωτηρόπουλου στο Αρχείο της ΕΤΕ, όταν γίνεται λόγος 

για οφειλή του, εννοείται μόνο αυτό το τελευταίο δάνειο.91 

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των κατεχόμενων γαιών συνοπτικά είχε ως εξής: 

Όσοι ενδιαφέρονταν να καταστήσουν ιδιόκτητους τους εθνικούς αγρούς τους υπέγρα-

φαν ένα προσύμφωνο με το Ζήρα, στον οποίο εκχωρούσαν όλα τα δικαιώματα τους 

(γινόταν ρητή μνεία στον προστατευτικό νόμο του 1843 για τους κατόχους εθνικών 

γαιών). Το τίμημα της εξαγοράς των αγρών ως ιδιόκτητων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κα-

θοριζόταν σταθερά σε 62 δρχ. το στρέμμα. Η αποπληρωμή είχε συμφωνηθεί αρχικά να 

γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη κατά τη μεταβίβαση του παραχωρητηρίου και η δεύτερη 

άτοκη τρεις μήνες μετά. Η αρνητική πείρα όμως των πρώτων μεταβιβάσεων, στα οποία 

οι περισσότεροι συμβαλλόμενοι καθυστερούν την εξόφληση της δεύτερης δόσης, κα-

θιστά πιο σκληρούς τους όρους των προσυμφώνων.92 Στο εξής ο ενδιαφερόμενος όφει-

λε να δώσει μια προκαταβολή 10 με 12 δρχ. ανά στρέμμα πριν από την πραγματοποίη-

ση των κρητικών γραμματίων και να εξοφλήσει ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό κατά τη 

μεταβίβαση του παραχωρητηρίου. Αν δεν είχε άμεση δυνατότητα ολοσχερούς εξόφλη-

σης, όφειλε να τακτοποιήσει το χρέος του εντός των προσεχών μηνών (συνήθως η προ-

θεσμία ήταν τρίμηνη ή ακόμα μικρότερη) εντόκως προς 20% κατά έτος. Σε όλες τις πε-

ριπτώσεις οι αγροί έμεναν υπέγγυοι προς όφελος του Ζήρα μέχρι οριστικής αποπλη-

ρωμής των παραχωρητηρίων. Από την πλευρά του, ο τελευταίος υποχρεωνόταν στην 

καταβολή ποινικής ρήτρας 500 δραχμών για κάθε στρέμμα του οποίου την κυριότητα 

θα επιχειρούσε να κρατήσει για λογαριασμό του.  

Η αδυναμία των χωρικών να ανταποκριθούν πολλές φορές στην εμπρόθεσμη 

απόδοση του προσυμφωνηθέντος τιμήματος, όπως πιστοποιείται από τις συχνές κλη-

                                                 
90

 Ό.π. 
91

 Εννοείται ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες από πολιτικά πρόσωπα, σε μία κοινωνία στην οποία η 
δημόσια και η ιδιωτική σφαίρα δεν έχουν ακόμη ευκρινώς διαχωριστεί, δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
ηθικά, με βάση σημερινά κριτήρια. Έχουν κεφαλαιώδη σημασία, ωστόσο, για τις κερδοσκοπικές πρακτι-
κές του κεφαλαίου και τη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών και των οικονομικών ιθυνόντων για τη μεγι-
στοποίηση του κέρδους τους σε βάρος των απλών κατόχων της εθνικής γης.  

   

92
 Από τις 30 μεταβιβάσεις γαιών του 1864 μόνο οι πέντε εξοφλούνται κανονικά μέσα στις προθεσμίες, 

στις υπόλοιπες ο Ζήρας καταφεύγει στο μέτρο της κλήτευσης.  
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τεύσεις του Ζήρα προς τους οφειλέτες – κατόχους, ενισχύει την εντύπωση ότι οι κάτο-

χοι και παραχωρητές των γαιών, τουλάχιστον στη πλειονότητά τους, δεν ανήκουν στις 

ευπορότερες τάξεις. Σε μια περίπτωση μάλιστα έξι χωρικοί του ορεινού χωριού Σελά 

στο δήμο Τριπύλης, ακριβώς πριν και αμέσως μετά τη σύνταξη του πωλητηρίου συμβο-

λαίου με το Ζήρα, συνάπτουν δύο ομαδικά δανειστικά συμβόλαια με δανειστές δύο 

εμπόρους της Κυπαρισσίας με υψηλό τόκο.93  

Το 77% της εξαγορασμένης με κρητικά γραμμάτια έκτασης των αγροτεμαχίων 

των χωρικών αφορούσε τους (ημι)ορεινούς δήμους. Εκεί δηλαδή, όπου η στενότητα 

του κλήρου ήταν περισσότερο αισθητή και η διαφιλονίκηση αγρών ανάμεσα στους κα-

τοίκους ολόκληρων χωριών λάμβανε ορισμένες φορές τη μορφή εμφυλίου. Γνωρίζουμε 

για παράδειγμα ότι ανάμεσα στους κατοίκους του δήμου Τριπύλης και του δήμου Αε-

τού υπήρχε μακροχρόνια διαμάχη για την κατοχή και καλλιέργεια των αγρών στη θέση 

Φαρμάκι.94 Πολλά παραχωρητήρια αφορούν αυτόν ακριβώς τον τόπο. Η επιθυμία των 

γεωργών για ιδιόκτητη γη φαίνεται πράγματι να συνδέεται με το βαθμό της διαθεσιμό-

τητας καλλιεργήσιμης γης στην περιοχή τους και τις αμφισβητήσεις των ορίων μεταξύ 

των χωριών που προκαλούσε η έλλειψη αυτής.95 Ο Τσοτσορός παρατηρεί για την ορει-

νή περιοχή της Γορτυνίας στα τέλη του 18ου - αρχές 19ου αιώνα ότι η δημογραφική 

πυκνότητα συντέλεσε στην υπερτίμηση των μικρών αγροτεμαχίων στα κεφαλοχώρια, 

όπου επικρατούσε ο μικρός ιδιόκτητος κλήρος.96 Η έλλειψη γαιών πρέπει να είναι ι-
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 69,72 [1871] Φραντζής. Οι έξι χωρικοί, για τους οποίους δε διευκρινίζεται αν ήταν κάτοχοι, αγόρασαν 
από το Ζήρα ένα τεμάχιο γης 9,408 στρέμ. στην περιφέρεια του Σελά αντί 752 δρχ., δηλαδή για 80 περί-
που δρχ. το στρέμμα, 71 [1871] Φραντζής. 
94

 Οι κάτοικοι του χωριού Λάπη (δήμου Τριπύλης) αποστέλλουν αναφορά με ημερομηνία 30 Ιουλ. 1831 
προς τον Κυβερνήτη στην οποία διαμαρτύρονταν για την παράνομη καλλιέργεια αγρών της περιοχής 
Φαρμάκι από τους κατοίκους του Αετού, ενώ, όπως ισχυρίζονταν, οι αγροί κατέχονταν από πολύ πιο πριν 
από τους ίδιους. Το έγγραφο βρίσκεται στα ΓΑΚ και δημοσιεύεται με τον τίτλο «Αναφορά Λαπαίων επί 
διαφοράς των με Αετοβουναίους “Δια τόπον τινά Φαρμάκι”», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 15 [1977], σ. 105-
106. 
95

 Οι διενέξεις για τη γη ήταν συχνές στα ορεινά. Το 1869 διαμάχη ξέσπασε μεταξύ των κατοίκων του 
Αετού και του Σουλιμά σχετικά με την καλλιέργεια πρώιμων καρπών στα όρια των δύο χωριών. Οι χωρι-
κοί του Σουλιμά κατηγορήθηκαν για ένοπλη αντίσταση κατά των Αρχών και τουλάχιστον 53 άτομα έ-
σπευσαν με ομαδικά πληρεξούσια να ορίσουν δικηγόρους υπεράσπισής τους, βλ. σχετικά υπ’ αρ. 1647, 
1648, 1658 [1869] συμβ. ειρηνοδ. Αυλώνας Π. Μουτουλέας. Σημειώνεται ότι αυτήν την εποχή εκκρεμού-
σε ακόμη η δίκη των ορεινών για τη λεηλασία της Κυπαρισσίας τον Οκτώβριο του 1863, βλ. ΚΕΦ. Ζ΄.     
96

 Στ. Τσοτσορός, Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί…, ό.π. σ. 138-142. Η αύξηση αυτή, όπως επιση-
μαίνει ο ίδιος, έρχεται σε αντίθεση με τη γενική υποτίμηση της αξίας των μεγάλων γαιοκτησιών. 
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διαίτερα αισθητή στους ορεινούς δήμους της επαρχίας, καθώς δεν παρατηρείται δημο-

γραφική κάμψη νωρίτερα από τη δεκαετία του 1870. Στην απογραφή του 1870 ο πλη-

θυσμός των ορεινών δήμων αποτελεί το 60% του συνολικού πληθυσμού της επαρχίας, 

το 1879 μειώνεται στο 49% και το 1896 στο 40% περίπου.97 Η εξασφάλιση μικρών ιδιό-

κτητων τεμαχίων δημιουργούσε αίσθημα ασφάλειας στους γεωργούς, οι οποίοι δεν 

είχαν τη δυνατότητα να επεκτείνουν απεριόριστα την κατοχή τους σε εθνικές γαίες και 

παράλληλα αποτελούσε μια μορφή επένδυσης λόγω της υψηλής τιμής της γης. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι όπου η διαθεσιμότητα της γης ήταν υψηλή μετά την Επανάσταση, 

όπως στους πεδινούς δήμους, η παραχώρηση γαιών για την εξαγορά τους με κρητικά 

γραμμάτια είναι πολύ μικρή και αφορά συνήθως όσους επιθυμούν τη συγκέντρωση 

μεγάλης ιδιοκτησίας.98 

Η περίπτωση των κρητικών γραμματίων υπήρξε υπό μία έννοια διδακτική. Απο-

τελεί την πρώτη περίπτωση εξαγοράς εθνικής γης από τους ίδιους τους κατόχους της 

και, υπό μία έννοια, λειτουργεί ως προπομπός των νόμων του 1871. Αποδείχτηκε, δη-

λαδή, ότι ένα μέρος της γεωργικής τάξης ήταν αρκετά πρόθυμο να δηλώσει τη γη που 

κατέχει (ή τουλάχιστον ένα τμήμα της) και να την καταστήσει ιδιόκτητη πληρώνοντας 

μάλιστα υψηλό τίμημα. Η μαζικότερη ανταπόκρισή των γεωργών σε ένα μελλοντικό 

νόμο που θα τους έδινε τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τη γη σε χαμηλές τιμές, δια-

φαινόταν ως πιθανή. Εντούτοις, παρέμεναν ως ζητούμενα, πρώτον, αν θα ήταν πρόθυ-

μοι να δηλώσουν όλη τη γη που κατείχαν και, στην αντίθετη περίπτωση, αν θα συναι-

νούσαν εύκολα στην εκποίησή της σε μη κατόχους, και, δεύτερον, αν το δημόσιο θα 

κατόρθωνε να είναι τόσο αποτελεσματικό στην είσπραξη του τιμήματος όσο οι ιδιώτες, 

οι οποίοι μπορούσαν να επιβάλουν δρακόντειους όρους στη συναλλαγή τους με τους 

γεωργούς.  
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 Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις..., τ. Α΄ Μέρος ΙΙ, ό.π. σ. 44, 100, 214-
215. 
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 Το ίδιο θα μπορούσε να υποστηριχθεί και σε επίπεδο επαρχίας. Για παράδειγμα δε συναντάμε τέτοιου 
είδους εταιρείες να δρουν στην Ηλεία ή στην Αργολίδα. 
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στ. Τα φθαρτά κτήματα  

 

Η εκποίηση της πρώην οθωμανικής «φθαρτής» περιουσίας στο δήμο καθυστέρησε χα-

ρακτηριστικά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1860. Έως τότε και μόνο στη δεκαετία 

του 1840, είχαν εκδοθεί μόλις 17 παραχωρητήρια που αφορούσαν οικόπεδα, ερείπια 

οικοδομών (οικίες, εργαστήρια), δύο νερόμυλους και ένα ελαιοτριβείο. Λίγα φθαρτά 

κτήματα, κυρίως ακίνητα, είχαν παραχωρηθεί νωρίτερα στην εποχή του Καποδίστρια. Ο 

κύριος όγκος, όμως, των φθαρτών εκποιήθηκε στη δεκαετία του 1860 και συγκεκριμένα 

από το 1864 και εξής. Για το δήμο Κυπαρισσίας, όπως ήδη είδαμε, η αναρχία που επι-

κράτησε κατά τη Μεσοβασιλεία λειτούργησε μάλλον επιταχυντικά προς την κατεύθυν-

ση της διευθέτησης της εκκρεμότητας της φθαρτής οθωμανικής περιουσίας. 

Από τις 598 καταχωρήσεις έγκυρων παραχωρήσεων στο οικείο Βιβλίο του Ελε-

γκτικού Συνεδρίου μέχρι και το έτος 1880, που αφορούν το δήμο Κυπαρισσίας (άλλες 

93 ακυρώθηκαν τελικά), 470 (ποσοστό 78%) αφορούν ελαιοπερίβολα, 37 περιβόλια 

(6%), 36 άλλου είδους φυτείες (6%) και 64 αστικά ακίνητα και ερειπωμένες οικοδομές 

(10%). Στην πλειονότητά τους τα φθαρτά κτήματα ανήκουν στην περιφέρεια της πόλης 

(81% της συνολικά παραχωρούμενης έκτασης). Πιο ακριβά, όπως αναμένεται, αγοράζε-

ται η αστική γη, η οποία συνήθως υπερβαίνει τις 100 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο. Στον 

αγροτικό χώρο υψηλότερο τίμημα έχουν τα περιβόλια, πάντα ποτιστικά, και έπονται οι 

ελαιώνες. Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της πόλης 287,29 στρ. περιβολιών αποκτού-

νται κατά μέσο όρο αντί 279 δρχ. το στρέμμα, ενώ 2.234 στρ. ελαιώνων αντί 177,5 δρχ. 

το στρέμμα. 

Πλειοδότες στις δημοπρασίες των φθαρτών κτημάτων εμφανίζονται συνηθέ-

στερα οι κάτοικοι της πόλης, κτηματίες και «αστοί», και δευτερευόντως μέλη της γεωρ-

γικής τάξης. Όσον αφορά, για παράδειγμα, στην εκποίηση των 33 εθνικών περιβολιών 

στην περιφέρεια της πόλης, η παραχώρηση 65 συνολικά στρεμμάτων με 8 παραχωρη-

τήρια κατακυρώνεται σε 9 μέλη της γεωργικής τάξης, όλα κατοίκους της πόλης (γεωρ-

γούς, κηπουρούς, εργάτες, γεωργο/αγωγιάτες), ενώ 222,5 στρ. με 25 παραχωρητήρια 

περιέρχονται στην κυριότητα 19 ατόμων, ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων και 
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κτηματιών. Ανάμεσα στους τελευταίους ξεχωρίζει ο φαρμακοποιός και τοκιστής Σπύρος 

Μεντζελόπουλος, ο οποίος με πέντε παραχωρητήρια αποκτά ισάριθμα περιβόλια συ-

νολικής έκτασης 56 στρ. σε τρεις διαφορετικές θέσεις.     

Η παρουσία των γεωργών είναι ασθενής και στα παραχωρητήρια ελαιοπεριβό-

λων. Τους αντιστοιχούν 36 παραχωρητήρια για 192 στρ. (5,33 στρ. ανά παραχωρητήρι-

ο) από τα 371 παραχωρητήρια συνολικά που αφορούν την περιφέρεια της πόλης. Στα 

υπόλοιπα 335 (6,1 στρ. ανά παραχωρητήριο) κυριαρχούν είτε οι κτηματίες είτε τα με-

σαία αστικά και μικροαστικά στρώματα της πόλης. Το 85% των παραχωρητηρίων αφο-

ρούν τεμάχια έκτασης κάτω από 10 στρ., σε λιγότερα από το 2% του συνόλου αναγρά-

φεται έκταση άνω των 20 στρ. και σε κανένα έκταση μεγαλύτερη από 36 στρ. Ελάχιστοι 

απέκτησαν πάνω από 50 στρ. με συνεχείς αγορές φθαρτών. Πρώτος και καλύτερος ο 

βουλευτής Θεόδωρος Μ. Αναστασόπουλος, ο οποίος με επτά παραχωρητήρια έγινε 

κύριος 77 στρ. ελαιώνων και μαζί με τον αδερφό του Θεμιστοκλή απόκτησαν συνολικά 

110,369 στρ. σε γειτονικές θέσεις με τα πατρικά κτήματα που είχαν ήδη κληρονομήσει. 

Με εννιά παραχωρητήρια ο έμπορος και βουλευτής Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος 

είναι ο δεύτερος και τελευταίος αγοραστής έκτασης πάνω από 50 στρ. (60 στρ. συνολι-

κά). Ακολουθεί ο κτηματίας, βουλευτής και δήμαρχος στις δεκαετίες του 1880 και 1890, 

Κανάρης Γιαλιάς, με επτά παραχωρητήρια για 49,4 στρ. ελαιώνων.  

Από την ομαδοποίηση των αγοραστών φθαρτών κτημάτων σε οικογένειες (πα-

τέρας – γιοι ή αδερφοί) δεν προέκυψαν τάσεις μεγάλης συγκέντρωσης ελαιώνων. Με 

τη βοήθεια του εκλογικού καταλόγου του 1870 και των συμβολαίων διακρίναμε 63 οι-

κογένειες της Κυπαρισσίας, οι οποίες αποκτούν 1.522,462 στρ. ελαιώνων (68% της συ-

νολικής έκτασης) με 244 παραχωρητήρια, αλλά μόλις κατορθώνουν να συγκεντρώσουν 

24,16 στρ. κατά μέσο όρο η καθεμία. Με κριτήριο τη συχνότητα συμμετοχής στην αγο-

ρά φθαρτών κτημάτων η στατιστική εικόνα μεταβάλλεται κάπως: σε καθεμία από τις 17 

οικογένειες που αγοράζουν από πέντε μέχρι και δέκα ελαιοτεμάχια, αναλογεί μέση έ-

κταση 40,38 στρ.99 Μόνο, όμως, οι δύο γιοι του Μήτρου Αναστασόπουλου, Θεμιστο-

κλής και Θεόδωρος, οι οποίοι ήδη αναφέρθηκαν, και οι δύο αδερφοί, επίσης μεγαλο-
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 Στις 17 αυτές οικογένειες αντιστοιχούν 117 παραχωρητήρια και 686,482 στρ. ή το 30% της συνολικής 
παραχωρούμενης έκτασης ελαιώνων στην περιφέρεια της πόλης. 



 

 

174 

 

κτηματίες, Νικόλαος και Κωνσταντίνος Στεριόπουλοι αποκτούν από κοινού ελαιοτεμά-

χια συνολικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα. Οι δύο τελευταίοι με οκτώ παραχωρη-

τήρια εξαγοράζουν συνολικά 60,1 στρέμματα.  

Η έρευνα στα συμβολαιογραφικά αρχεία του δήμου δεν ανέδειξε κάποια περί-

πτωση συστηματικής εξαγοράς ελαιοπεριβόλων, γεγονός που μάλλον επαληθεύεται 

από τις εκμισθώσεις ελαιοπεριβόλων σε είδος (κατ’ αποκοπή), στις οποίες λίγες φορές 

το μίσθωμα υπερβαίνει τις 1000 οκάδες από ένα μόνο ελαιοπερίβολο και αφορά συνή-

θως ιδιοκτησίες που δεν προέκυψαν μόνο από την εξαγορά φθαρτών αλλά και από την 

κατοχή ελαιοπεριβόλων παλαιόθεν χαρακτηρισμένων ως ιδιόκτητων. Αναφέραμε ήδη 

τις περιπτώσεις του Ιωάννη Τομαρά και του ιερέα Αναστασίου Καρατζά. Οι αδερφοί 

Θεόδωρος και Θεμιστοκλής Αναστασόπουλοι κληρονόμησαν επίσης ελαιώνες από τον 

πατέρα τους Μήτρο. Με διαθήκη του το 1855 ο τελευταίος κληροδότησε στους δυο γι-

ους του ελαιοτεμάχια με 500 περίπου μεγάλα ελαιόδεντρα (χωρίς να συνυπολογίζονται 

οι κεντρωμένες αγριελιές και τα νεόφυτα – γροθάρια), τα οποία είχε αγοράσει, όπως 

αναφέρει ο ίδιος, από διαφόρους ιδιοκτήτες.100 Με τις αγορές φθαρτών κτημάτων οι 

γιοι του πρόσθεσαν στην πατρική κληρονομιά άλλες 466 ρίζες. Το 1870 ο Θεόδωρος Μ. 

Αναστασόπουλος μισθώνει ένα συνεχές ελαιοπερίβολο χωρισμένο σε δέκα ελαιοτεμά-

χια στη θέση Γλάστρα αντί 2.330 οκάδων ελαίου.101 Ανάμεσα στους λίγους μεγάλους 

ιδιοκτήτες ελαιώνων, πάντα σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια ελαιοσυγκομιδής, 

συγκαταλέγεται και ο έμπορος Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος από αγορές 

φθαρτών κτημάτων αλλά και από αγορές (στην ουσία εκχωρήσεις) κτημάτων οφειλε-

τών του είχε στην κυριότητά του έξι ή επτά ελαιοπερίβολα σε διάφορες θέσεις και 

καρπωνόταν τις καλές χρονιές καθαρό εισόδημα τουλάχιστον 1.400 οκάδων ελαίου.102 

Η αθρόα προσέλευση των κατοίκων της πόλης στις δημοπρασίες φθαρτών κτη-

μάτων και οι υψηλές τιμές πολλών από αυτών, όπως τελικά διαμορφώθηκαν μέσα από 

τις δημοπρασίες, δε σημαίνουν ότι τα φθαρτά κτήματα δεν τελούσαν υπό καθεστώς 
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 «Διαθήκη…», Νέο Βήμα Κυπαρισσίας, ό.π. 
101

 481 [1870] Φραντζής. 
102

 Το 1870 μισθώνει έξι ελαιοπερίβολα για 1.410 οκ. ελαίου και το 1874 επίσης έξι (τα δύο αναφέρονται 
ως ελαιοτεμάχια) για 1.379 οκ. ελαίου, 447, 459, 467, 487, 496, 522 [1870], 522, 966, 967, 974, 980 
[1874] Φραντζής.  
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κατοχής. Μέσα από τη διαδικασία της πολυετούς ενοικίασης αλλά και της αυθαίρετης 

κατάληψης πολλά φθαρτά κτήματα είχαν σιωπηρά και άτυπα διανεμηθεί σε μικρά τε-

μάχια ανάμεσα στους παλαιότερους κατοίκους της πόλης αλλά και των χωριών. Τα μι-

σά περίπου τεμάχια ελαιώνων της πόλης και το 90% των ελαιοτεμαχίων στα χωριά του 

σταφιδικού κάμπου (Αρμενιούς, Φαρακλάδα) περιελάμβαναν κεντρωμένες αγριελιές 

(κεντράδια) ή νεόφυτα (γροθάρια), αποτέλεσμα της επιμελούς καλλιέργειας από την 

πλευρά των ενοικιαστών – κατόχων, που προσδοκούσαν την τελική απόκτηση των κα-

τεχόμενων κτημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκποίηση των (λίγων) ελαιώνων των 

χωριών αρχίζει το 1870, κυρίως το 1871 και εξής, πολύ κοντά δηλαδή στην οριστική 

ρύθμιση των εθνικών γαιών, η οποία επέβαλε ένα γενικότερο ξεκαθάρισμα του ιδιο-

κτησιακού τοπίου. 

Αν οι παραπάνω συλλογισμοί είναι σωστοί, τότε μπορούμε ίσως να κατανοή-

σουμε καλύτερα τη στάση των χωρικών στις δημοπρασίες φθαρτών κτημάτων ή ασκε-

πούς γης (με το νόμο περί πολιτικής προικοδότησης). Η εντονότερη παρουσία των χω-

ρικών στα παραχωρητήρια προικοδοτήσεων μετά το 1860 πρέπει μάλλον να ερμηνευ-

τεί ως προσπάθεια να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους σε εδάφη που ήδη κατείχαν 

και καλλιεργούσαν για δεκαετίες, και όχι ως διάθεση να ανταγωνιστούν τους κατοίκους 

της πόλης στην κατάληψη του σταφιδικού κάμπου. Ο αγώνας τους για διασφάλιση των 

δικαιωμάτων τους στη γη έναντι τρίτων διεκδικητών (όχι μόνο κατοίκων της πόλης αλ-

λά και συγχωριανών τους) αφορούσε βέβαια τους ευπορότερους χωρικούς των σταφι-

δικών χωριών και είχε ως αποτέλεσμα να πληρώνουν πολύ ακριβά τη «χαρά» της ιδιο-

κτησίας. Στους Αρμενιούς, για παράδειγμα, όπου οι εθνικοί ελαιώνες είναι λιγοστοί και 

όλοι σχεδόν οι αγοραστές είναι χωρικοί, σημειώνεται το υψηλότερο μέσο τίμημα ανά 

στρέμμα σε επίπεδο δήμου.   
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ΠΙΝ.Γ4  ΤΑ ΦΘΑΡΤΑ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Τόπος α β γ δ ε στ ζ 

Κυπαρισσία 371 2.231,2 10.085 4,52 2.958 0,43 177,52 
Αρμενιοί 20 71,823 248 3,45 340 0,90 222,06 
Φαρακλάδα 30 150,843 331 2,19 620 0,83 113 
Βρύσες 15 45,003 217 4,82 20 0,40 135,77 
Μπλεμενιαν 28 50 158 3,16 29 0,14 85,40 
λοιπά χωριά 7 21,596 61 2,82 16 0,57 98,86 
Σύνολο/μ.ο. 471 2.570,5 11.100 3,5 3.983 0,54 138,79 

α: πλήθος παραχωρητηρίων, β: έκταση (στρ.), γ: πλήθος μεγάλων δέντρων, δ: πλήθος μεγάλων δέντρων ανά στρέμ-
μα, ε: πλήθος νεοφύτων/ κεντραδίων, στ: ποσοστό παραχωρητηρίων με νεόφυτα/κεντράδια, ζ: μέση στρεμματική 
αξία (δρχ.)  
ΠΗΓΗ: ΑΕΣ 

 

Η πρώιμη καταγραφή μέρους των πρώην οθωμανικών περιουσιών απέτρεψε σε 

μεγάλο βαθμό το σφετερισμό τους.103 Ακόμη πιο καθοριστικός υπήρξε ο θεσμός της 

ενοικίασης του έγγειου φόρου, που διασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ύπαιθρο. Αν και ορισμένοι ισχυροί κατόρθωσαν πρώι-

μα να ιδιωτικοποιήσουν τη γαιοκτησία τους με το να πετύχουν την εξαίρεσή της από 

την καταβολή δικαιώματος επικαρπίας, τέτοιου είδους πρακτικές δεν ήταν εύκολες, 

αφού προσέκρουαν στα συμφέροντα των ενοικιαστών αλλά και των άλλων κατόχων. Η 

αναγνώριση ορισμένων γαιών ως ιδιόκτητων αμέσως μετά την Επανάσταση, τις εξαι-

ρούσε από την καταβολή δικαιώματος επικαρπίας, ακόμη και αν δεν υπήρχαν τίτλοι 

κυριότητας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι συχνές στους δήμους Εράνης και Φλεσιάδος, 

όπου εντοπίζονται παλαιές μεγάλες ιδιοκτησίες, χωρίς επίσημους τίτλους.104 Αντίθετα, 

όψιμες απόπειρες «ιδιωτικοποίησης» εθνικής γης προκαλούσαν έριδες μεταξύ των φο-

ρολογούμενων και των ενοικιαστών.105 Ο τοπικός (Καλαματιανός) τύπος στηλιτεύει συ-

                                                 
103

 Για το σκοπό αυτό ορίζονταν ντόπιοι πραγματογνώμονες, βλ. άνω υποσ. 28. 
104

 Την παρουσία αρκετών μεγάλων ιδιοκτησιών χωρίς ιδιοκτησιακούς τίτλους μνημονεύει σε επιστολή 
του προς τη Διοίκηση, με ημερομηνία 27 Αυγούστου 1883, ο διευθυντής του υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας, 
Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
105

 Σταχυολογούμε ορισμένα παραδείγματα: το Μάιο του 1858 ο ενοικιαστής των εθνικών αδιάθετων 
ελαιοδένδρων Κυπαρισσίας παρελθόντος έτους Δημ. Δ. Ζήρας συμφωνεί με τον Έφορο Τριφυλίας, ως 
πληρεξούσιο του Δημοσίου, να κινήσουν από κοινού αγωγές κατά διαφόρων καταπατητών εθνικών ε-
λαιοδένδρων, 525 [1858] Βουτιέρος. Επίσης, το Μάιο του 1859, τρεις καταπατητές εθνικής γης σε Αυλώ-
να και Κυπαρισσία, όλοι κάτοικοι Κυπαρισσίας (ένας παντοπώλης, ένας εμπορορράπτης και ένας κτημα-
τίας) ομολογούν ενώπιον των αρχών ότι το 1855 καταπάτησαν εθνική γη (έκτασης από 10 μέχρι 40 στρ.) 
και εμφύτευσαν σε αυτή ελιές και σταφίδα. Υποχρεώνονται στο εξής στην καταβολή δικαιώματος επι-
καρπίας, 1178, 1179, 1184 [1859] Βουτιέρος.  
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χνά τα κακώς κείμενα και εξαίρει διοικητικές ενέργειες που μάχονται τις παρανομίες.106 

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι εξέλιπαν οι καταπατήσεις. Αντιθέτως, ορισμένες 

συμβαίνουν με τρόπο νομότυπο, χάρη στην ασάφεια και την πολυπλοκότητα της ισχύ-

ουσας νομοθεσίας και τα μέσα του ενδιαφερόμενου. Σε ένα συμβόλαιο του 1859 πλη-

ροφορούμαστε ότι το 1856 ο ιατρός Αθανάσιος Πατρίδης από την Κυπαρισσία κατόπιν 

αιτήσεώς του είχε λάβει έγγραφη άδεια από τον τότε Οικονομικό Έφορο Τριφυλίας 

προκειμένου να εκχερσώσει σαράντα στρέμματα εθνικής γης στη θέση Αγρίλη (Αρμε-

νιών) «…και καλλιεργών αυτόν ως εθνικόν να αποδίδη τον νενομισμένον φόρον ον α-

ποδίδουσιν όλαι αι παρά ιδιωτών εθνικαί γαίαι.»107 Η κρατική αδειοδότηση προετοί-

μασε μάλλον το έδαφος για την πλήρη οικειοποίηση όχι μόνο αυτής της γης αλλά και 

των γειτονικών σε αυτήν τεμαχίων. Η οικογένεια Πατρίδη δεν εμφανίζεται ως δηλωτής 

εθνικής γης ή εθνικοϊδιόκτητων σταφιδοφυτειών με βάση τους νόμους του 1871. Γνω-

ρίζουμε, όμως, ότι η χήρα του Αθ. Πατρίδη κατείχε στους Αρμενιούς δύο ιδιόκτητες 

σταφιδαμπέλους έκτασης 120 στρ.108 

Η τοπική ισχύς των καταπατητών αύξανε τη θρασύτητά τους. Η περίπτωση του 

Περικλή Μανούσου είναι χαρακτηριστική. Γιος του γιατρού Παναγιώτη Μανούσου, κα-

τέλαβε αυθαίρετα το 1859 πενήντα στρέμματα από την κατεστραμμένη σταφιδάμπελο 

του Αλίαγα (Αλή Χασεκή), η οποία αποτελούσε εθνικό κτήμα και είχε καταγραφεί ως 

φθαρτή οθωμανική περιουσία. Τη γη αυτή εμφύτευσε σταφίδα και ελαιόδεντρα. Ταυ-

τόχρονα, καταπάτησε άλλα 15 στρέμματα με 60 αγριελιές τις οποίες κέντρωσε. Το 

1864, μετά την έξωση του Όθωνα, υποχρεώνεται να ομολογήσει επίσημα ενώπιον των 

                                                 
106

 Περιπτώσεις παρέμβασης των αρχών για την αντιμετώπιση των παρανομιών και τη διασφάλιση της 
δημόσιας ιδιοκτησίας αναφέρονται και από τον τοπικό τύπο. Για παράδειγμα, στο φύλλο της 24ης Νοεμ-
βρίου 1860 η εφ. Πελοπόννησος συνέχαιρε τον Οικονομικό Επιθεωρητή Κυκλάδων, γιατί, όταν ήταν έφο-
ρος Μεσσηνίας, ανάγκασε τους πολυετείς (για τριάντα έτη) ενοικιαστές του εθνικού ελαιώνα της Κορώ-
νης να αναγνωρίσουν τη διάλυση της πολυετούς σύμβασης και να θεωρούνται στο εξής «κατά παράκλη-
σιν του δημοσίου κάτοχοι», αποδίδοντας ετησίως εκτός από τον έγγειο φόρο και «3% επί των ελαιοτρι-
βείων». Όπως ανέφερε, οι ενοικιαστές δεν είχαν συμμορφωθεί με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 
ΣΝΗ΄ του 1852. 
107

 Παρακαταθήκη εγγράφου, 1080 [1859] Βουτιέρος. Πρόκειται για επιστολή του εφορεύοντος γραμμα-
τέως Ι. Δ. Καμπουρόπουλου με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 1856. 
108

 Βλ. σχετικά συμφωνητικό επίμορτης καλλιέργειας, στο οποίο αναφέρεται έκταση 92 στρ. για τη μεγά-
λη σταφίδα, 3443[1891] Ρομπόλας και όμοιο, 2821 [1892] Μανωλόπουλος, στο οποίο δηλώνεται ότι η 
έκταση της μικρής σταφιδαμπέλου ήταν 28 στρέμματα.  
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αρμοδίων αρχών ότι καταπάτησε τα παραπάνω εδάφη, με την υπόσχεση «...να υπαχθή 

και να παραδεχθή όλα τα μέτρα τα οποία περί των φυτειών τούτων ήθελε λάβη το Δη-

μόσιον...».109 Η ομολογία αυτή δεν είχε σοβαρές συνέπειες για τον καταπατητή. Η στα-

φιδάμπελος του Αλίαγα (ή μέρος της) πωλήθηκε τελικά ως φθαρτό κτήμα ένα χρόνο 

αργότερα σε τέσσερις ενδιαφερόμενους ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Περικλής 

Μανούσος. Ο τελευταίος έλαβε μόλις 21,677 στρ. από τα 99,5 που εκποιήθηκαν συνο-

λικά. Ίσως πρόκειται για κάποιο γειτονικό τεμάχιο στη γη που είχε αρχικά καταπατήσει. 

Άγνωστο πώς, ο Μανούσος κατόρθωσε να νομιμοποιήσει την καταπατημένη γη. Στο 

χωριό Αρμενιών κατείχε ένα μεγάλο ιδιόκτητο κτήμα 150 στρ. με σταφίδα, αλώνια, α-

γρούς και οικίσκο, το οποίο μετά το θάνατό του κληροδοτήθηκε σε ίσα μερίδια στους 

τρεις γιους του.110  

Η κατοχή των φθαρτών κτημάτων από ισχυρούς και απλούς κατοίκους του δή-

μου ίσως ερμηνεύει γιατί καθυστέρησε τόσο η εκποίησή τους. Παρά τα αδιαμφισβήτη-

τα και επισήμως καταγεγραμμένα δικαιώματα του δημοσίου ήταν δύσκολο να αγνοη-

θούν ή να παραμεριστούν τα δικαιώματα των μακροχρόνιων κατόχων. Σε δεκαέξι πα-

ραχωρητήρια αναφέρεται ρητά ότι τα κτήματα κατέχονται από τρίτους και ότι ο αγο-

ραστής αναλαμβάνει με δική του ευθύνη τη δικαστική διεκδίκηση των κτημάτων από 

τους κατόχους τους.111 Ο μικρός αριθμός τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να δηλώνει είτε 

ότι η αυθαίρετη κατοχή φθαρτών κτημάτων δεν ήταν εύκολη, και ως εκ τούτου ήταν 

περιορισμένη, είτε ότι πολλά κτήματα αγοράζονταν από τους ίδιους τους ενοικιαστές ή 

κατόχους τους, εξήγηση που μας φαίνεται πιο εύλογη. Σε δυο περιπτώσεις κτημάτων 

που πωλούνται ως αμπέλια ή σταφιδάμπελοι, σημειώνεται ότι αυτά είχαν ήδη εμφυ-

τευθεί από τον αγοραστή τους.112  

 

                                                 
109

 359 [1864] Φραντζής. 
110

 Την πληροφορία αντλούμε από το Βιβλίο Κατασχέσεων (1887-1894), που απόκειται στα ΓΑΚ Μεσση-
νίας, όπου στην καταχώρηση με α/α 539 [1893] αναφέρεται ότι ο γιος του Περικλή Μανούσου, Σωκρά-
της, οφειλέτης της ΕΤΕ, εμφανίζεται ως κληρονόμος του ενός τρίτου κτήματος 150 στρ. στην Αγριάδα 
Αρμενιών. Απόκειται στα ΓΑΚΜΕΣ.  
111

 4822 [1866], 5309, 5371, 5372, 5715, 5716, 5825, 5997, 5998 [1867], 14427, 14655, 14803 [1875], 
18336, 18373, 18374, 18376 [1881]  ΑΕΣ.  
112

 7457 [1868], 14594 [1875], ΑΕΣ. 
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ζ.  Οι νόμοι ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄  

 

Η ταχεία κατάληψη της εθνικής γης ήδη στις πρώτες δεκαετίες που ακολούθησαν την 

Επανάσταση δυσχέρανε την εξεύρεση μιας οριστικής λύσης στο ζήτημα της διάθεσής 

της. Χωρίς κτηματολόγιο και κατασταλτικούς μηχανισμούς το κράτος ήταν ανίκανο να 

οριοθετήσει και να περιφρουρήσει το δημόσιο αγαθό της εθνικής γης. Η διατήρηση του 

θεσμού της ενοικίασης των έγγειων φόρων αποτελούσε μία αναγκαιότητα, που δεν 

οφειλόταν αποκλειστικά στην περίφημη «αχρηματία» της υπαίθρου. Τα συμφέροντα 

του κράτους συνέπιπταν με τα συμφέροντα των ενοικιαστών: η φορολόγηση της εθνι-

κής γης σήμαινε περισσότερα δημόσια έσοδα λόγω της πρόσθετης υποχρέωσης της κα-

ταβολής του δικαιώματος της επικαρπίας και γι’ αυτό απαιτούνταν η αυστηρή παρακο-

λούθηση τυχόν μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έτσι επιτρεπόταν η επέκταση 

της κατοχής της εθνικής γης αλλά έμπαιναν φραγμοί στην αυθαίρετη ιδιωτικοποίησή 

της.113  

Η κατοχή, βέβαια, δεν αφορούσε μόνο τον αγρό που καλλιεργούσε πατροπαρά-

δοτα ο γεωργός από την εποχή της τουρκοκρατίας αλλά και την ανεκμετάλλευτη ως 

τότε χέρσα γη. Η διαδικασία ήταν απλή: κάθε επίδοξος κάτοχος εκχερσώνοντας ένα μέ-

ρος της γης οικειοποιούνταν ταυτόχρονα το γειτονικό λόγγο ή τη χέρσα γη που συνό-

ρευε με την εκχερσωμένη έκταση. Στα συμβόλαια των δεκαετιών 1850 και 1860 συχνά 

μεταβιβάζονται αγροί με το χαρακτηρισμό «εκχερσωμένος και λογγώδης».114 Η δημι-

ουργία μάλιστα ενός νέου αγρού σε εθνική γη με εκχέρσωση τον καθιστούσε «εθνικοϊ-

διόκτητο», καθώς η καταβολή προσωπικής εργασίας από την πλευρά του κατόχου εθι-

μικά εμπέδωνε τη συνιδιοκτησία (στην περίπτωσή μας με το Δημόσιο) στη γη. Με τον 

                                                 
113

 Σύμφωνα με τον Yuçel Terzibasoglu, η διαδικασία σχετικά με την αποδέσμευση της γης το 19
ο
 αιώνα 

πρέπει να ιδωθεί ως μια διεθνή εξέλιξη (global), που αφορά πολλές χώρες σε διαφορετικά σημεία του 
πλανήτη. Ο ίδιος αναδεικνύει τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε μεγάλους γαιοκτήμονες, χωρικούς 
και το Οθωμανικό κράτος σχετικά με τη διεκδίκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ακόμη και στη γη που 
θεωρούνταν «κενή» (arazi –i haliye), δηλαδή εντελώς αδέσμευτη, στο «The “Land Problem” revisited: 
changing land rights in the 19th century Ottoman Empire» (ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση 
οικονομικής ιστορίας με θέμα «The economic development of South-Eastern Europe in the 19th 
century», που οργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, 9-10 Ιουνίου 2006, στην Κέρκυρα). 
Την υπόδειξη της συγκεκριμένης ανακοίνωσης χρωστώ στον Αλέξη Φραγκιάδη. 

  

114
 Βλ. ενδεικτικά 44, 67, 98, 111 [1862], 100, 206, 255, 268, 277, 300 [1863] Φραντζής. 
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τρόπο αυτό οι κάτοχοι είχαν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την κατοχή σε περισσότε-

ρες γαίες απ’ όσες μπορούσαν να καλλιεργήσουν. Σε μέρη με άφθονες γαίες και αραιό 

πληθυσμό, όπως στην περιοχή της Ηλείας, το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε σχέση με 

τον πιο πυκνοκατοικημένο δήμο Κυπαρισσίας. 

  Το πρόβλημα της κατοχής των εθνικών γαιών προβλημάτισε σοβαρά τον υ-

πουργό Οικονομικών και στενό συνεργάτη του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, Σωτήριο 

Σωτηρόπουλο. Ο ίδιος στη σχετική συζήτηση για το νομοσχέδιο διάθεσης της εθνικής 

γης επισήμανε χωρίς περιστροφές το πρόβλημα της κατοχής: «Εάν η γη περί της οποίας 

πρόκειται, ήτο ελευθέρα, δεν κατείχετο από κανένα, τότε ήτο πολύ εύκολος η διάθεσις, 

και δεν είχομεν να συλλογισθώμεν τίποτε, ηδυνάμεθα να την εκθέσωμεν εις δημοπρα-

σίαν και να την δώσωμεν εις όντινα ήθελε προσφέρει μεγαλειτέραν τιμήν ή να την μοι-

ράσωμεν μεταξύ μας κατ’ ίσην μερίδα, αδιαφορούντες εάν η μερίς εκάστου είναι μικρά 

ή μεγάλη. […] Αλλ’ επειδή πολλοί εκ των γεωργών κατέχουν μεγάλας εκτάσεις, τας ο-

ποίας δεν είναι εις κατάστασιν να καλλιεργούν πάντοτε, και τας αφίνουν ακαλλιεργή-

τους προς ζημίαν του δημοσίου και της κοινωνίας, δια τούτο ενομίσαμεν ότι δεν ήτο 

δίκαιον, αφού παρεδέχθημεν το μέτρον της κατ’ εκτιμήσεως παραχωρήσεως, να δώ-

σωμεν εις έκαστον γεωργόν όλην την έκτασιν, την οποίαν συμβαίνει να κατέχη…».115 

Ο Σωτηρόπουλος, χωρίς τις περγαμηνές μιας «αριστοκρατικής» καταγωγής ή 

των ανώτερων σπουδών είχε εργαστεί ως εφοριακός υπάλληλος σε διάφορα μέρη της 

ελληνικής υπαίθρου, αποκτώντας πλούσια εμπειρία.116 Παράλληλα, το βλέμμα του ή-

ταν στραμμένο στην προηγμένη Εσπερία απ’ όπου αντλούσε το όραμά του για μια σύγ-

χρονου τύπου γεωργία στο ελληνικό κράτος υπό το καθεστώς μιας «νοήμονος διοική-

                                                 
115

 Ο Σωτηρόπουλος καταλήγει το λόγο του υπερασπιζόμενος το όριο των 60 στρεμμάτων ανά δηλωτή, 
όπως άλλωστε πρόβλεπε και το σχέδιο διανομής του 1865, ΕΣΒ, περ. Γ΄ συν. Β΄, συνεδρ.31/ 15 Φεβρουα-
ρίου 1871. Στο παζάρι που ακολούθησε, μετά από πίεση κυρίως των βουλευτών των σιτοφόρων περιο-
χών, αποφασίστηκε το όριο των 80 στρ. ξερικών ή 40 στρ. ποτιστικών. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των στα-
φιδικών επαρχιών προσπάθησαν να διασφαλίσουν τους όρους μιας διανομής που θα άφηνε όσο το δυ-
νατό μεγαλύτερο περίσσευμα γαιών. Τη συζήτηση παραθέτει και σχολιάζει ο Ψυχογιός, ο οποίος επιση-
μαίνει σωστά τη διάσταση συμφερόντων μεταξύ των σταφιδικών και σιτοπαραγωγικών επαρχιών, Το 
ζήτημα των εθνικών γαιών, εκδ. Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1994, σ. 96-97. 
116

 Βιογραφικά στοιχεία του Σωτηρόπουλου παρατίθενται στο ΚΕΦ. Ζ΄. 
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σεως».117 Το σχέδιό του πρόβλεπε ένα σχετικά απλό και πρακτικό τρόπο εκποίησης των 

εθνικών γαιών, ο οποίος στηριζόταν στις ίδιες τις δηλώσεις των κατόχων σχετικά με το 

πόση γη κατείχαν. Παρακάμπτοντας το σκόπελο της έλλειψης κτηματολογίου, ο Σωτη-

ρόπουλος εφάρμοσε στην ουσία μία παλαιά φορολογική πρότασή του: το στρεμματικό 

φόρο, την απόδοση δηλαδή ενός σταθερού χρηματικού ποσού για κάθε στρέμμα ιδιό-

κτητο ή κατεχόμενο. Πολύ έξυπνα, επίσης, εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία των προηγού-

μενων ετών, για να αποφύγει την εμπλοκή του δημοσίου σε δικαστικές διενέξεις. Αίρο-

ντας την ευθύνη του δημοσίου για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετικά με το δικαίω-

μα κατοχής επί των δηλωμένων γαιών, τη μετέθεσε στους ίδιους τους κατόχους, οι ο-

ποίοι έπρεπε να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους, δικαστικώς ή εξωδίκως.  Το πε-

ρίσσευμα των αδήλωτων γαιών θα παραχωρούνταν χωρίς όριο έκτασης με το σύστημα 

τη δημοπρασίας στους ενδιαφερόμενους.  

Οι κάτοχοι εθνικής γης δικαιούνταν μέχρι 80 στρέμ. ξερικής ή 40 στρέμ. ποτιστι-

κής ασκεπούς γης ο καθένας και απροσδιόριστη έκταση φυτειών, τα οποία έπρεπε να 

δηλώσουν στην αρμόδια τοπική εφορεία. Μαζί με την υποβολή της δήλωσης κατέβα-

λαν μια προκαταβολή, η οποία στην πρώτη περίπτωση οριζόταν σε 3 δρχ. ανά στρέμμα 

για την ποτιστική γη και 1,5 για την ξερική, ενώ στη δεύτερη πλήρωναν 4 δρχ. ανά 

στρέμμα για τις σταφιδαμπέλους και τα συκοπερίβολα και 2 δρχ. για όλες τις υπόλοι-

πες φυτείες. Το τίμημα των γαιών και των φυτειών θα καθοριζόταν από επιτόπιες επι-

τροπές. Η ασκεπής γη θα εξοφλούνταν σε 26 ετήσιες δόσεις από τις οποίες η καθεμία 

ισοδυναμεί με το 5% του συνολικού τιμήματος (2% τόκος και 3% χρεωλύσιο), ενώ η 

αποπληρωμή των φυτειών θα γινόταν σε 18 δόσεις με κάθε δόση να ισοδυναμεί με το 

8% του συνολικού ποσού (4% τόκος και 4% χρεωλύσιο).  

Και στα δύο νομοθετήματα διευκρινιζόταν ότι οι κάτοχοι των γαιών και οι εμφυ-

τευτές, στην περίπτωση που είχαν πληρώσει την ετήσια δόση του τιμήματος σύμφωνα 

με την έκταση που είχαν δηλώσει, απαλλάσσονταν από την καταβολή του δικαιώματος 

                                                 
117

 Τον όρο «νοήμων διοίκησις» συναντάμε σε μετάφραση άρθρου της  Revue des deux mondes από τον 
Σωτήριο Σωτηρόπουλο για τους αναγνώστες του περιοδικού Μέλισσα των Αθηνών: «Η αγροτική οικονο-
μία εν Ολλάνδα: σκηναί και απομνημονεύματα γεωργικής περιηγήσεως», Μέλισσα των Αθηνών, τ. 1, αρ. 
8, 1864, σ. 389-399. 
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της επικαρπίας, εάν εντός δύο ετών από την ημερομηνία της δήλωσης δεν είχαν εκδο-

θεί τα σχετικά παραχωρητήρια. Προβλέποντας ο νομοθέτης τις μακροχρόνιες καθυστε-

ρήσεις του Δημοσίου μερίμνησε, ώστε να αρθούν οι διαφορές μεταξύ εθνικής και ιδιό-

κτητης γης το συντομότερο δυνατόν. Το γεγονός αυτό αφενός καθιστούσε ελκυστικότε-

ρο το μέτρο της διανομής για τους ενδιαφερόμενους και αφετέρου προετοίμαζε το έ-

δαφος για την άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση που επιθυμούσε να εισαγάγει η κυβέρνηση: 

τη ριζική αλλαγή του φορολογικού νόμου και τη συνακόλουθη κατάργηση της πρακτι-

κής των ενοικιάσεων των δημοσίων προσόδων.118 

Με βάση τους νόμους ΥΛΑ΄ «Περί διανομής και διαθέσεως της εθνικής γης» και 

ΤΠΣΤ΄ «Περί των γενομένων εμφυτεύσεων επί εθνικών, επισκοπικών ή εις διαλελυμέ-

νας μονάς, ανηκουσών γαιών» της 24ης Μαρτίου 1871, στο δήμο Κυπαρισσίας εκδόθη-

καν 1.883 παραχωρητήρια για 14.410,562 στρ. ασκεπούς γης και άλλα 1.028 για 

6.171,972 στρ. εθνικοϊδιόκτητων φυτειών,119 δηλαδή συνολικά 20.540,034 στρέμματα, 

τα οποία αντιστοιχούν στο 58% της καλλιεργήσιμης γης στο δήμο σύμφωνα με τα δε-

δομένα της Γεωργικής Απογραφής του 1911.120 Αν λάβουμε υπόψη ότι το 1897, σύμ-

φωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου, 

είχαν εκδοθεί σε ολόκληρη την Τριφυλία μόλις 3.557 παραχωρητήρια ασκεπούς γης και 

2.732 παραχωρητήρια εθνικοϊδιόκτητων φυτειών, αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότη-

τα του δήμου Κυπαρισσίας ως προς την έκταση της δηλωμένης εθνικής γης.121 

Σύμφωνα με το νόμο ΥΛΑ΄ η μέση έκταση ανά παραχωρητήριο ήταν μόλις 7,6 

στρέμματα, αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιοχές για τις οποίες διαθέτουμε 

στοιχεία: 14,9 στρ. στο δήμο Μυρτουντίων (Ηλεία), 17,6 στρ. στην περιοχή της Αμαλιά-

δας, 10,5 στρ. στην επαρχία Αργολίδας. Τα παραχωρητήρια για περισσότερο από το 

90% του συνόλου της δηλωμένης έκτασης εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1881-

                                                 
118

 «Έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί μεταβολής του φορολογικού συστήματος», ΠΣΒ, περ.Γ΄, συν.Β΄, 
συνεδρ. ΝΑ΄/ 11 Μαρτίου 1871. 
119

 Στην πραγματικότητα η έκταση των φυτειών είναι λίγο μεγαλύτερη, καθώς δυο σελίδες με παραχωρη-
τήρια του χωριού Σπηλιάς παραβλέφτηκαν κατά τη φωτογράφηση και δε συμπεριλαμβάνονται στο αντί-
στοιχο μικροφίλμ.  
120

 Πιο αναλυτικά για τη διάθεση της εθνικής γης στο δήμο: Βερράρου, «Εμπορευματικές καλλιέργει-
ες…», ό.π. σ. 48-55. 
121

 ΕΣΒ, Περ. ΙΔ΄ - έκτακτη σύνοδος, Αθήνα 1897, σ. 204-205. 
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1883, αν και η έκδοση των παραχωρητηρίων συνεχίστηκε ως το 1919. Το γεγονός αυτό 

μαρτυρεί την πρώιμη και καθολική σχεδόν ανταπόκριση στους νόμους από τους κατό-

χους εθνικής γης και εθνικοϊδιόκτητων φυτειών του δήμου. Σε συνδυασμό με την α-

πουσία σχεδόν όμορων χέρσων εθνικών γαιών, όπως συνάγεται από την οροθεσία των 

δηλωμένων τεμαχίων, επιβεβαιώνεται ότι η εθνική γη στο δήμο κατέχεται ήδη στο σύ-

νολό της πριν από το 1871. Το μεγαλύτερο μέρος της δηλωμένης ασκεπούς γης 

(4.436,702 στρέμ.) εμφανίζεται να ανήκει στην περιφέρεια της πόλης της Κυπαρισσίας. 

Στην πραγματικότητα μοιράζεται ανάμεσα στην πόλη και στους οικισμούς Αλημάκι, 

Μύρον, Μύλοι, Ροντάκι και Ράχες, τα οποία μόλις στην απογραφή του 1879 θα κατα-

γραφούν ως ξεχωριστά χωριά. Δεύτερη σε μέγεθος έκταση πάντα ασκεπούς γης 

(3.401,489 στρέμ.) δηλώνεται στους Αρμενιούς, χωριό του κάμπου, και ακολουθούν η 

Ποδογορά (ημιορεινό χωριό) με 1.422,5 στρ. και η Σπηλιά (χωριό του κάμπου) με 

1.010,5 στρ., ενώ σε καθένα από τα υπόλοιπα χωριά δηλώνονται λιγότερα από 1.000 

στρέμματα εθνικής γης.  

Η τιμή της ξερικής γης για την περιφέρεια της πόλης ορίστηκε σε 33 δρχ. ανά 

στρέμμα (και σε λίγες περιπτώσεις σε 50 δρχ.) και από 20 με 25 δρχ. σε όλα τα υπόλοι-

πα χωριά εκτός από τη Φαρακλάδα, όπου τα μόλις 381,3 στρέμματα (όλα ξερικά) που 

δηλώθηκαν, τιμώνται αντί 50 δρχ. το στρέμμα. Για την ποτιστική γη (1.331,229 στρέμ.), 

η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 9% της δηλωμένης έκτασης, ορίστηκε τίμημα στο δι-

πλάσιο ή στο τριπλάσιο της τιμής της αντίστοιχης ξερικής, μεταξύ 50 και 70 δρχ. ανά 

στρέμμα. Μόνο στην περιφέρεια της πόλης η ποτιστική γη  (με ελάχιστες εξαιρέσεις 

τεμαχίων που τιμώνται στις 70 δρχ.) παραχωρείται έναντι 38 δρχ. το στρέμμα.  

Η ποιότητα του εδάφους, η εγγύτητα των αγροτεμαχίων στην πόλη, η δυνατότη-

τα αξιοποίησης της γης σε σταφιδαμπέλους αποτελούν ορισμένες παραμέτρους, οι ο-

ποίες φαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη στην κατηγοριοποίηση των γαιών και στον καθο-

ρισμό της αξίας τους. Οι τιμές που εντέλει ορίστηκαν, ήταν κατώτερες από τις αγοραίες 

τιμές, ειδικά όπως αυτές διαμορφώθηκαν γύρω στο 1870 και εξής, εξαιτίας του σταφι-

δικού πυρετού αλλά και της ίδιας της προοπτικής της απελευθέρωσης της γης από τα 

«κρατικά» δεσμά της. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις μας παρέχουν μία ενδεικτική ει-
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κόνα της εξελικτικής πορείας της τιμής της ασκεπούς γης από το 1850 μέχρι το 1892 

(ΠΙΝ. Γ5). Μέσα από 405 μεταβιβάσεις ξεχωρίσαμε 234 συμβόλαια που αφορούν μόνο 

ασκεπή γη όλων των ποιοτήτων (ξερική, ποτιστική, αρόσιμη, χέρσα, λογγώδη). Το μικρό 

δείγμα των συμβολαίων δεν επέτρεπε τη διάκρισή τους σε επιμέρους κατηγορίες. Ένα 

τέτοιο εγχείρημα θα ήταν, άλλωστε, άνευ ουσίας, καθώς η ξερική γη, ακόμη και η λογ-

γώδης, συχνά πωλείται ακριβότερα από έναν ποτιστικό αγρό, όταν βρίσκεται κοντά 

στην ακτή και συντρέχει το κίνητρο της εμφύτευσης με σταφίδα. Πιθανότατα, οι μέσες 

τιμές είναι ακόμη υψηλότερες, καθώς ενδέχεται το αναγραφόμενο τίμημα να είναι ει-

κονικό ή οι αδιευκρίνιστες για μας συνθήκες πώλησης (πχ. λόγω χρέους) να συμπιέζουν 

προς τα κάτω την αξία της γης. Γύρω στα 1870 η λογγώδης γη στην υψηλής ζήτησης, 

ήδη πυκνοφυτεμένη, σταφιδοπαραγωγό περιοχή της Φαρακλάδας πωλείται πάνω από 

100 νέες δρχ. το στρέμμα.122  

 

ΠΙΝ.Γ5  ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΕΠΟΥΣ ΓΗΣ (1850-1893) 

 Ιδιόκτητη Εθνική 

 σταφιδικά χωριά  πόλη σταφιδικά χωριά πόλη 
Έτη α β α β α β α β 

1850-1863 58 12 54 15 21 10 20 24 
1871-1874 124 6 108 15 54 19 46 42 
1881-1883 154 15 121 46 --- --- --- --- 
1891-1892 134 11 110 19 --- --- --- --- 

α: δρχ. νέες, β: πλήθος συμβολαίων 
ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές πράξεις 

 

Τα δηλωμένα τεμάχια μαρτυρούν έναν κατακερματισμένο αγροτικό χώρο ανά-

μεσα σε πολλούς διαφορετικούς κατόχους γης. Μόνο στο χωριό Ράχες παρατηρείται η 

δήλωση σχετικά εκτεταμένων αγρών στο όνομα λίγων οικογενειών. Οι Αρκαδικής κατα-

γωγής κάτοικοί του δηλώνουν 1.096,5 στρ., δηλαδή το ένα τέταρτο περίπου της δηλω-

μένης έκτασης, που εμφανίζεται να ανήκει στην περιφέρεια της πόλης.123 Καθώς η ε-
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 Το 1872 ιδιόκτητος αγρός στη Φαρακλάδα πωλείται 180 παλ. δρχ. το στρ., το 1873 ο ιδιόκτητος λόγ-
γος πωλείται για 120 παλ. δρχ. το στρ., ενώ το ίδιο έτος εθνικοί αγροί εκχερσωμένοι και λογγώδεις πω-
λούνται για 130 και 100 παλ. δρχ. το στρ., 336 [1872], 14, 53, 96 [1873] Φραντζής.   
123

 Η δηλωμένη έκταση στις Ράχες προέρχεται από την καταμέτρηση των τεμαχίων, τα οποία αφορούν 
αποκλειστικά κατοίκους της Αλωνίσταινας. Τον εντοπισμό τους διευκόλυνε η συγκρότηση τους σε λίγες 
οικογένειες που φέρουν χαρακτηριστικά επώνυμα, συνήθως διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου πλη-
θυσμού της πόλης, σε συνδυασμό με την οροθεσία των δηλωμένων τεμαχίων. Λίγοι κάτοικοι της πόλης 
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γκατάσταση των οικογενειών από την Αλωνίσταινα είναι σχετικά πρόσφατη, υποθέ-

τουμε ότι η σχέση συγγένειας μεταξύ των δηλωτών με το ίδιο επώνυμο είναι ακόμη 

ισχυρή. Σε καθεμιά ομάδα δηλωτών με κοινό επώνυμο (δώδεκα συνολικά) αντιστοιχεί 

κατά μ.ό. 91,375 στρ. ασκεπούς γης.124 Λόγω της αγροτοκτηνοτροφικής δραστηριότη-

τάς τους κατέχουν αρκετή γη, την οποία, απ’ όσο γνωρίζουμε, δε δηλώνουν στο σύνολό 

της.125 Στον υπόλοιπο δήμο, η μοναδική περίπτωση δήλωσης έκτασης πάνω από το ό-

ριο των 80 στρεμμάτων που έθετε ο νομοθέτης, αφορά τον γιο του συνταγματάρχη 

Μήτρου Αναστασόπουλου, Θεόδωρο, ο οποίος δηλώνει 106,5 στρέμ. Άλλα 50 στρέμ. 

δήλωσε ο αδελφός του Θεμιστοκλής.  

Ο κατακερματισμός της ιδιοκτησίας είναι ακόμα πιο έκδηλος στην περίπτωση 

της δήλωσης των εθνικοϊδιόκτητων φυτειών: εκδίδονται 1.028 παραχωρητήρια για 

6.171,972 στρεμ.,126 δηλαδή 6 στρέμματα φυτειών ανά παραχωρητήριο. Μέχρι το 1885 

είχε παραχωρηθεί επισήμως ήδη το 95% του συνόλου των φυτειών. Οι εθνικοϊδιόκτη-

τες φυτείες κάλυπταν το 30% του συνόλου της δηλωμένης εθνικής έκτασης (ασκεπούς 

γης και φυτειών), ποσοστό σημαντικό, το οποίο επιβεβαιώνει το πρώιμο ενδιαφέρον 

των κατοίκων να αξιοποιήσουν με εμφυτεύσεις τη χέρσα εθνική γη. Η εμπορευματική 

καλλιέργεια της σταφίδας κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της δηλωθείσας επιφάνει-

ας, με 3.792,55 στρέμ. Ακολουθούν οι αμπελώνες με 1.380,2 στρέμ. και οι ελαιώνες με 

958,222 στρέμ. Μόλις 41 στρέμ. καλύπτονται από τις υπόλοιπες δενδροκαλλιέργειες 

(μουριές και κήπους).  

Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στα χωριά του σταφιδικού κάμπου, Αρμε-

νιούς, Φαρακλάδα, Σπηλιά, στα οποία δηλώνεται το 80% περίπου της συνολικής έκτα-

σης, και των οποίων η ξερική εμφυτευμένη γη τιμάται 70 δρχ. το στρέμμα και η ποτι-

                                                                                                                                                 
υπήρξαν επίσης δηλωτές γαιών στην περιφέρεια του χωριού. Συνολικά δηλώθηκαν 1295 στρ. ασκεπούς 
γης και 62,8 στρ. φυτειών. 
124

 Μεγαλύτερες εκτάσεις γαιών δηλώνουν γενικά χωριά με μικτή αγροτοκτηνοτροφική οικονομία, όπως 
στην Αμαλιάδα, Franghiadis, Peasant agriculture…, ό.π. σ. 96-100 και στην επαρχία Άργους, Karouzou, 
Cultures maraîchères…, ό.π. σ. 86-87.  
125

 Με δεδομένο ότι όλη η έκταση του χωριού Ραχών είναι εθνική, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η δη-
λωμένη έκταση αντιστοιχούσε μόλις στο 40% της συνολικά απογεγραμμένης έκτασης το 1911. Οι κάτοι-
κοι των Ραχών είχαν επίσης ιδιοκτησίες, κυρίως φυτείες, στον όμορο δήμο Αυλώνας, στη θέση Καλόνερο.  
126

 Ένα παραχωρητήριο φυτειών αντιστοιχεί σε 1,8 παραχωρητήρια ασκεπούς γης. Η αντίστοιχη αναλο-
γία είναι 1:5 για το δήμο Μυρτουντίων και 1:10 για την Αμαλιάδα. 
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στική 90 δρχ. Στους Αρμενιούς ορίζονται δύο ακόμα ποιότητες ξερικών γαιών, οι οποίες 

τιμώνται 62 και 40 δρχ. το στρέμμα. Στην Κυπαρισσία ισχύουν οι τιμές 40 και 58 δρχ. 

ανά στρέμμα για τις ξερικές φυτείες και 60 δρχ. για τις ποτιστικές, ενώ 40 δρχ. ανά 

στρέμμα κοστίζει επίσης η ξερική φυτεία στο Στασό και στη Ποδογορά. Σε όλα τα υπό-

λοιπα χωριά η στρεμματική αξία της ξερικής εμφυτευμένης γης κυμαίνεται μεταξύ 30-

35 δρχ. και αφορά αποκλειστικά αμπέλια. 

Η διαμόρφωση των τιμών φαίνεται να προέρχεται, όπως και στην περίπτωση 

της ασκεπούς γης, από την εκτίμηση του μέσου όρου της αξίας του εδάφους πριν από 

την εμφύτευση. Η δυσκολία δημιουργίας μιας φυτείας, ανεξάρτητα από το είδος της, 

πολλαπλασίαζε την αρχική αξία της γης. Η γρήγορη μάλιστα εξάντληση των καλών ε-

δαφών οδηγούσε στην εξομοίωση της αξίας φυτειών διαφορετικού ιδιοκτησιακού κα-

θεστώτος. Για παράδειγμα, το 1856 ιδιόκτητη (αγορασμένη με το νόμο περί προικοδό-

τησης) σταφιδάμπελος ηλικίας 12 ετών στους Αρμενιούς εκτιμάται λόγω εκπλειστηρια-

σμού 400 δρχ. το στρέμμα.127 Σε όμοια περίπτωση ίσης ηλικίας εθνικοϊδιόκτητη στο ί-

διο χωριό εκτιμάται επίσης 400 δρχ. το στρέμμα.128  

Τέλος, σε σχέση με ό,τι έχουμε ήδη δει να ισχύει στη δηλωμένη ασκεπή γη, η 

έκταση των φυτειών που αντιστοιχεί σε κάθε δηλωτή είναι ακόμα πιο περιορισμένη. Το 

68% της δηλωμένης έκτασης αντιστοιχεί σε τεμάχια μικρότερα από 20 στρέμματα και 

το 82% σε τεμάχια μικρότερα από 30 στρέμ. Δύο μόνο άτομα δηλώνουν πάνω από 80 

στρέμματα το καθένα στους Αρμενιούς και στη Φαρακλάδα.129  

 

 

 

 

                                                 
127

 Τα σχετικά έγγραφα του πλειστηριασμού περιλαμβάνονται στις Δικογραφίες χρ. 1856, ΓΑΚΜΕΣ. 
128

 Δικογραφίες χρ.1860-1867, ΓΑΚΜΕΣ. 
129

 Πρόκειται για τον Στέριο Κωνσταντόπουλο, κτηματία, ο οποίος αποκτά τρία παραχωρητήρια συνολι-
κής έκτασης 94,4 στρέμ. με σταφίδα, αμπέλι και ελαιόδενδρα στους Αρμενούς (άλλα 10 δηλώνει η σύζυ-
γός του), και τον Αναγνώστη Παπανικολάου επίσης κτηματία, ο οποίος δηλώνει 90 στρέμ. φυτείας στη 
Φαρακλάδα και λαμβάνει δύο παραχωρητήρια. Δύο από τους υιούς του πρώτου (Στεριόπουλοι) έχουν 
επίσης δηλώσει 125 στρέμ. ασκεπούς γης στους Αρμενιούς, ενώ ο δεύτερος δεν εμφανίζεται καθόλου 
στα παραχωρητήρια του νόμου ΥΛΑ΄. 
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                      ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΑΣΚΕΠΗΣ ΓΗ   [ν. ΥΛΑ΄]130 
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 Τα γραφήματα Γ31-5 και Γ41-2 που ακολουθούν προέρχονται από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-
σία μου. 
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ΓΡΑΦ.Γ31  Περιφέρεια πόλης. Μέγεθος κλήρου 
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ΓΡΑΦ.Γ32  Χωριά Κάμπου. Μέγεθος κλήρου 
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ΓΡΑΦ.Γ33  Υπόλοιπα χωριά. Μέγεθος κλήρου  
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         ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΕΘΝΙΚΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ  [ν. ΤΠΣΤ΄] 
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ΓΡΑΦ.Γ34  Περιφέρεια Κυπαρισσίας εκτός από το χωριό Ράχες.  
 Μέγεθος κλήρου  
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ΓΡΑΦ.Γ35   Χωριό Ράχες.  Μέγεθος κλήρου  
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ΓΡΑΦ.Γ41  Περιφέρεια πόλης. Μέγεθος κλήρου 
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ΠΗΓΗ ΓΡΑΦ.Γ31-5 και Γ41-2: ΑΕΣ 

 

 

 

η. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς το 1871  

 

Το 1864 ο Χαράλαμπος Παπαντωνόπουλος, γιος του ιερέως της Κυπαρισσίας Αντωνίου 

Αναγνωστόπουλου και δικαστικός στο εφετείο Πατρών, σημείωνε μεταξύ άλλων στο 

φυλλάδιο που εξέδωσε με τα αρχικά Χ. Π. και τίτλο Δύω λέξεις περί της Ελλάδος, τα ε-

ξής: «Ο γνωρίζων άλλοτε τα πυκνά και αδιάσχιστα ρουμάνια της Τριφυλίας, επί ώρας 

εκτεινόμενα, βλέπων ήδη ότι άπαντα ταύτα μετεβλήθησαν εις ωραίους ελαιώνας, τερ-

πνούς σταφιδώνας, μετά επαύλεων, και εις καλλισταφύλους αμπελώνας, χωρίς να μέ-

νη σχεδόν ακαλλιέργητον διάλειμμα, άλλ’ άπασα αυτή η έκτασις είναι παράγωγος . ο 

μανθάνων, ότι άπασα αυτή η Ηράκλειος καλλιέργεια εγίνετο, ως επί το πολύ δι’ εντό-

κων δανείων, ουχί μόνον θέλει θεωρήσει έγκλημα, ει εστίν ευσυνείδητος, να ρίψη τα-

μιευτικόν βλέμμα επί των, όσων εξ αυτών εγένοντο επί εθνικών γαιών, εξαιρέσει μεγά-

λου μέρους ιδιοκτήτου ως η περιφέρεια της αφνειού Κωμοπόλεως Φιλιατρών και άλ-

λων τινών κοινοτήτων, αλλά θέλει θεωρήσει και καθήκον δικαιοσύνης να φωνάξη στε-

ντορία τη φωνή, ότι συνετή και πατριωτική Κυβέρνησις μάλλον ήθελε προτιμήσει να 

προκαλέση Νόμον ή ασυδοσίας των τοιούτων κτημάτων επί έτη τινά, ή της δωρεάν πα-

ραχωρήσεως της κυριότητος αυτών προς τους καλλιεργητάς. Και όμως φρίττει τις μαν-

θάνων, ότι πολλοί σύρωνται εις τα δικαστήρια περί παραλείψεως της κατοχής αυ-
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ΓΡΑΦ.Γ42  Χωριά Κάμπου. Μέγεθος κλήρου 
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τών!».131  

Η αγανάκτηση του Παπαντωνόπουλου δεν αποτελεί μέρος μιας επίπλαστης ρη-

τορείας . απορρέει από την προσωπική του εμπειρία και εκφράζει πολλούς ακόμη συ-

μπατριώτες του Τριφύλιους, σε μια χρονική συγκυρία μάλιστα κατά την οποία το μέλ-

λον των εθνικοϊδιόκτητων φυτειών ήταν άδηλο. Ήδη στις παραμονές της έξωσης του 

Όθωνα φημολογούνταν έντονα η προετοιμασία νομοσχεδίου που πρόβλεπε την υπο-

χρεωτική διανομή των εθνικοϊδιόκτητων φυτειών μεταξύ των κατόχων και του δημοσί-

ου. Μία τέτοια προοπτική προφανώς συγκρουόταν με τα συμφέροντα εκατοντάδων 

μικρών αλλά και μεγαλύτερων κατόχων εθνικοϊδιόκτητων φυτειών.132 Το ήμισυ σχεδόν 

της σταφιδαμπέλου του Παπαντωνόπουλου στους Αρμενιούς, συνολικής έκτασης εκα-

τό στρεμμάτων, ήταν εμφυτευμένη σε εθνικό έδαφος. Όταν θα έρθει η «ώρα της κρί-

σης» για την οριστική επίλυση του ζητήματος της εθνικής γης, ο Σωτήριος Σωτηρόπου-

λος, με τη σθεναρή αντίστασή του απέναντι στο ενδεχόμενο της διανομής, θα εκπρο-

σωπήσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα όχι μόνο της δικής του εκλογικής πε-

ριφέρειας (Τριφυλίας) αλλά και όλων των σταφιδικών επαρχιών. 

Στα σταφιδικά χωριά των Αρμενιών, της Φαρακλάδας και της Σπηλιάς τουλάχι-

στον το 31% της έκτασης της εθνικής γης και το 37% αντίστοιχα των εθνικοϊδιόκτητων 

φυτειών δηλώνονται από κατοίκους της πόλης.133 128 κάτοικοι της πόλης, την ταυτότη-

τα των οποίων εξακριβώσαμε με τη βοήθεια των συμβολαίων και του εκλογικού κατα-

λόγου του 1870, δηλώνουν συνολικά 3.238,5 στρ. Η παρουσία τους δεν είναι ίδια και 

στα τρία χωριά. Στα δύο πρώτα, και παλαιότερα, η συμμετοχή των κατοίκων της πόλης 

στη δηλωμένη ασκεπή και εμφυτευμένη γη φθάνει το 38% αλλά στο νεότερο χωριό της 

Σπηλιάς μειώνεται στο 8%. Η διαφοροποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια κατο-

                                                 
131

 Χ. Π., Δύω λέξεις περί της Ελλάδος, Πάτρα, 1864, σ.140. Για την ταυτότητα του συγγραφέα βλ. Κου-
τρουβίδη, Έγγειες σχέσεις…, ό.π. σ. 451. 
132

 Ο Δ. Ψυχογιός σημειώνει τη χρονική σύμπτωση της προετοιμασίας νομοσχεδίου που προέβλεπε την 
απόδοση της μισής εθνικοϊδιόκτητης φυτείας στο δημόσιο και τον εκπλειστηριασμό της το 1861 με την 
πτώση του Όθωνα ένα έτος μετά, και καταλήγει: «Κατά πόσο το αντιεμφυτευτικό νομοσχέδιο συνέβαλε 
και αυτό στην εξέλιξη των γεγονότων που οδηγούν στην ανατροπή του Όθωνα, θα το μάθουμε όταν η 
πολιτική ιστορία του 19

ου
 αιώνα σταματήσει να μελετά απομονωμένες τις πολιτικές ανακατατάξεις και 

προσπαθήσει να τις συσχετίσει με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.», Το Ζήτημα…, ό.π. σ. 
84-85. 
133

 Την ισχυρή παρουσία των κατοίκων της πόλης ως δηλωτών εθνικής γης στο αργολικό κάμπο, παρατη-
ρεί και η Καρούζου, Cultures maraîchères…, ό.π. σ. 80.  
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χή εθνικών εδαφών από κατοίκους της πόλης. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 

αγώνα και μετά από αυτόν, κάτοικοι της Κυπαρισσίας, Αρκάδες ποιμένες και χωρικοί 

καταλαμβάνουν τα καλύτερα εδάφη. Η προσέλκυση χωρικών από τους ορεινούς δή-

μους και Τσακώνων εργατών για την εκχέρσωση και την εμφύτευση της κατεχόμενης 

γης θα διευρύνει και θα συμπληρώσει την κατάκτηση του σταφιδικού κάμπου. Οι νεή-

λυδες Τσάκωνες θα εγκατασταθούν στη Σπηλιά και θα σχηματίσουν ιδιαίτερη γειτονιά. 

Η ισχυρή παρουσία των κατοίκων της πόλης δεν αλλάζει την εικόνα ενός κατά 

βάση μικροϊδιοκτησιακού τοπίου. Σε κάθε δηλωτή αντιστοιχούν 25,3 στρ. ασκεπούς και 

εμφυτευμένης γης. Αλλά και από την εξέταση της επαγγελματικής ιδιότητας των δηλω-

τών δεν προκύπτουν κάποιες τάσεις συγκέντρωσης γης. Καταγράφεται, ωστόσο, αφε-

νός η ολιγάριθμη παρουσία των γεωργών της πόλης (μόλις 16% στο σύνολο των δηλω-

τών - κατοίκων της πόλης) και αφετέρου η μικρή δηλωμένη έκταση που τους αντιστοι-

χεί, μόλις 10 στρ. ανά άτομο. Αντίθετα, στους κτηματίες (59 άτομα) αντιστοιχούν 28,7 

στρ. και στους «αστούς της αγοράς και της γνώσης» (49 άτομα) 27,3 στρ. ανά άτομο.  

Η ομαδοποίηση των δηλωτών ανά οικογένειες (πατέρας, μητέρα, γιοι ή αδερ-

φοί) απέδωσε 97 οικογένειες, που δε βελτίωσαν αισθητά τους μέσους όρους (μόλις 33 

στρ. ανά οικογένεια). Επτά, όμως, οικογένειες από αυτές δηλώνουν πάνω από εκατό 

στρ. η καθεμία, και συνολικά 1.183 στρ. ή σχεδόν το 37% της δηλωμένης έκτασης από 

κατοίκους της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, στα χωριά Αρμενιοί και Φαρακλάδα ο παλαιός 

έμπορος Διονύσιος Δημόπουλος και τρεις γιοι του, ομοίως έμποροι, δηλώνουν 255,5 

στρ. ασκεπούς γης και φυτειών, ο κτηματίας Στέριος Κωνσταντόπουλος και δυο γιοι του 

(Στεριόπουλοι), επίσης κτηματίες, 229,4 στρ., η χήρα του Φώτιου Σατιτζή και οι γιοι του 

(Φωτιάδη) 154 στρ., οι δύο γιοι του αντισυνταγματάρχη Μήτρου Αναστασόπουλου δη-

λώνουν 189,5 στρ., οι γιοι του ιερέα Παναγιώτη Γεωργίου (Παπαναγιώτου και Σακκε-

λαρίου ή Σακκελαρόπουλος) 137,5 στρ., ο κτηματίας και βουλευτής Δημήτριος Νικ. Πο-

νηρόπουλος 115 στρ. και ο δικαστικός κλητήρας Βασίλειος Αντωνόπουλος μαζί με τη 

σύζυγό του 102 στρ.  

 Ως πρώτη παρατήρηση μπορεί να σημειωθεί ότι τουλάχιστον στα σταφιδικά 

χωριά η εφαρμογή των νόμων ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄ επιτρέπει να διαφανεί κάποια ανισοκα-
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τανομή ως προς την κατοχή της εθνικής γης: το ένα τρίτο της συνολικής δηλωμένης έ-

κτασης δηλώνεται από κατοίκους της πόλης, στην πλειονότητά τους κτηματίες και α-

πασχολούμενους με αστικά επαγγέλματα, και το 12% περίπου αυτής περιέρχεται στην 

κυριότητα επτά οικογενειών της πόλης. Με μια πρώτη ματιά, το ποσοστό αυτό φαίνε-

ται αρκετά μικρό και δεν αποτυπώνει ουσιαστική τάση συγκέντρωσης γης. Επιπλέον, με 

ποιοτικά κριτήρια αυτή η παρατηρούμενη, ασθενής έστω, τάση φαίνεται να είναι ακό-

μη λιγότερο σπουδαία. Το μεγαλύτερο μέρος της δηλωμένης γης από τις επτά αυτές 

οικογένειες είναι αγροί ή χέρσα γη (838 στρ.) και το υπόλοιπο φυτείες σταφίδας (345 

στρ.). Δηλαδή, έχουν αξιοποιήσει σε φυτείες κάτι λιγότερο από το 30% της έκτασης που 

έχουν δηλώσει. Οι ευπορότερες και πολιτικά ισχυρότερες οικογένειες της πόλης δεν 

παρουσιάζουν την αναμενόμενη συμμετοχή όχι μόνο στη δήλωση εθνικών γαιών αλλά 

και στην πιθανή εξαγορά τους: δεν εμφανίζονται ως εκδοχείς δικαιωμάτων των χωρι-

κών κατόχων και η έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Κυπαρισσίας υπήρξε αρνητική σχετι-

κά με το ενδεχόμενο κάποιοι να αποπειράθηκαν να συγκεντρώσουν γη εκμεταλλευό-

μενοι τους νόμους του 1871, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Αμαλιάδα. Και όμως η 

εντύπωση μιας δήθεν αδιάφορης για γαιοκτησία άρχουσας τάξης είναι σφαλερή. Οι 

ιδιοκτήτες μεγάλων κτημάτων αποτελούσαν υπολογίσιμη δύναμη στο χώρο της σταφι-

δοπαραγωγής, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1880. 

 Πράγματι, αρκετές παλαιές οικογένειες της πόλης διαθέτουν σημαντική ιδιό-

κτητη κτηματική περιουσία πλάι στα μικρά ή μεγάλα τεμάχια εθνικής γης που δηλώ-

νουν. Ακόμη και οι δηλωτές μεγάλης σχετικά έκτασης έχουν επιπλέον ιδιόκτητες φυτεί-

ες ή γαίες. Μερικά παραδείγματα: Ο Στέριος Κωνσταντόπουλος και οι δύο από τους 

τρεις γιους του δηλώνουν 230 στρ. φυτειών και ασκεπών γαιών στους Αρμενούς, ενώ η 

οικογένεια διαθέτει άλλα 80 στρ. ιδιόκτητα στο ίδιο μέρος (και σημαντική ακόμη κτη-

ματική περιουσία στην περιφέρεια της πόλης).134 Οι τρεις γιοι του Φώτιου Σατιτζή (Φω-

τιάδη) δηλώνουν 154 στρ., αλλά μόνο ο ένας από αυτούς, ο Παναγιώτης Φωτιάδης, κα-

τείχε ιδιόκτητη έκταση 300 περίπου στρ. στο χωριό Φαρακλάδα.135 Ο Δημήτριος Ν. Πο-

                                                 
134

 Διανεμητήριο, 1470 [1876] Φραντζής. 
135

 Διανεμητήριο, 412 [1861] Φραντζής, στο οποίο όμως δεν αναφέρεται έκταση, και χρεωστικό του Πα-
ναγιώτη Φωτιάδη προς τον Γεώργιο Αντ. Γεωργακόπουλο, 403 [1861] Φραντζής. 
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νηρόπουλος δηλώνει 49 στρ. ασκεπούς γης και φυτειών στους Αρμενιούς και 67 στρ. 

φυτείας στη Φαρακλάδα, στην οποία γνωρίζουμε ότι είχε κτήμα 110 περίπου στρ., ενώ 

παράλληλα έχει λάβει ως προίκα αρκετή προικόκτητη έκταση στο χωριό Αρμενιοί.136 Ο 

κτηματίας και βουλευτής Μήτρος Αναστασόπουλος διαθέτει αξιόλογη περιουσία με 

σταφίδα, αμπέλια και ελαιοπερίβολα στην περιφέρεια της πόλης, ενώ στο χωριό Αρμε-

νιοί, όπου δηλώνει μόνος του 106,5 στρ. ασκεπούς γης, έχει ιδιόκτητη σταφίδα έκτασης 

τουλάχιστον εκατό στρεμμάτων.  

Αλλά και πολλοί δηλωτές, που δεν ανήκουν στον πυρήνα των προαναφερόμε-

νων επτά οικογενειών, είναι μεγαλοϊδιοκτήτες: ο ήδη αναφερόμενος εφέτης Χαράλα-

μπος Παπαντωνόπουλος δηλώνει εθνικοϊδιόκτητη φυτεία 51 στρ., ενώ έχει άλλη τόση 

ιδιόκτητη (σύνολο 104 στρ.) 137 . ο Μιχαήλ Ζαχαρόπουλος, μεγαλέμπορος και αγορα-

στής με κρητικά γραμμάτια 45 στρ. γης, την οποία έχει ήδη μετατρέψει σε φυτεία, δη-

λώνει 55 στρέμματα εθνικοϊδ. φυτείας δίπλα σε αυτή (συν. 100 στρ.) . ο Γεώργιος Αντ. 

Γεωργακόπουλος δηλώνει 24 στρ. ασκεπούς γης στους Αρμενιούς, ενώ στο ίδιο χωριό, 

σε δύο ή τρεις διαφορετικές θέσεις, έχει συνολικά πάνω από 150 στρ., τα περισσότερα 

εμφυτευμένα σταφίδα 138 . ο γνωστός μας Δημ. Δ. Ζήρας δηλώνει μόλις 15 στρέμματα 

φυτείας δίπλα στα 65 ιδιόκτητα που κατέχει λόγω προίκας ( συν. 80 στρ.) 139 . η Τασού 

χήρα του Περικλή Μανούσου δηλώνει 32 στρ. ασκεπούς γης και φυτειών στους Αρμε-

νιούς, αλλά τα τρία τέκνα της κληρονομούν ενιαίο κτήμα 150 στρ. στο ίδιο χωριό 140 . οι 

                                                 
136

 Όση γη δεν αξιοποιήθηκε, πωλείται τμηματικά από τον ίδιο και τη σύζυγό του Δημητρούλα, θυγατέρα 
του Κων. Δεληγιάννη, βλ. ενδεικτικά τα πωλητήρια υπ’ αρ. 112, 130 [1865], 4 [1873], 1231 [1877] Φρα-
ντζής. 
137

 Διανεμητήριο, 367 [1882] Περτουτζής. 
138

 Δε γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσης έκτασης ήταν η περιουσία του Γεωργακόπουλου στους Αρμενιούς. 
Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι τα εξής: εμφανίζεται ως αγοραστής έκτασης τριάντα στρεμμάτων 
με κρητικά γραμμάτια, ενώ παράλληλα αγοράζει μικρά τεμάχια γης, πιθανόν από οφειλέτες του, διευρύ-
νοντας με αυτόν τον τρόπο τα όρια της ιδιοκτησίας του, 263 [1854] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Αλεξαν-
δρόπουλος, 152 [1861] Φραντζής, 231 [1879] Περτουτζής. Το 1862 παραχωρεί για επίμορτη καλλιέργεια 
τρία ιδιόκτητα τεμάχια σταφίδας συνολικής έκτασης 75 στρ. στις θέσεις Αγριλιά, Λιθαρορρήξι, Μάρκου 
του χωριού Αρμενιών, 622 [1862] Φραντζής. Το 1879 σε εικονικό προικοσύμφωνο προς τον γαμπρό του 
Ευστάθιο Κοκκέβη παραχωρούνται κτήματα σε δύο θέσεις (Μάρκου και Λιθαρορρήξι) στους Αρμενιούς 
συνολικής έκτασης 122 στρ. από τα οποία τα 87 είναι εμφυτευμένα με σταφίδα. Σημειώνεται ότι το ένα 
κτήμα συνορεύει με σταφιδάμπελο του γιου του Παναγιώτη, της οποίας την έκταση δε γνωρίζουμε. Το 
περιεχόμενο του εν λόγω προικοσυμφώνου αναφέρεται στο συμβόλαιο 4534 [1882] Μπατζάνης. 
139

 Προικοσύμφωνο, 70 [1865] Φραντζής. 
140

 Βλ. παραπάνω υποσημείωση 111. 
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έμποροι και τοκιστές, Νικόλαος και Παναγιώτης Λεβεντογιάννης, δηλώνουν 36 στρ. φυ-

τείας επίσης στους Αρμενιούς, ενώ με συνεχείς άμεσες και έμμεσες αγορές ιδιόκτητων 

κτημάτων, όπως θα δούμε παρακάτω, έχουν και οι δυο μαζί πάνω από 150 στρ. στην 

ίδια θέση κ.ά.  

Η «ταπεινή», λοιπόν, παρουσία των ισχυρών οικογενειών της πόλης στα παρα-

χωρητήρια των νόμων ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄ είναι παραπλανητική. Στο σταφιδικό κάμπο όσες 

ισχυρές οικογένειες της πόλης εμφανίζονται ως δηλωτές εθνικής γης ή φυτειών έχουν 

ήδη δίπλα σε αυτές ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο ιδιόκτητο τεμάχιο γης. Σύμφωνα με 

έναν πρόχειρο υπολογισμό, το 1871 σχεδόν η μισή έκταση της καλλιεργήσιμης αγροτι-

κής περιφέρειας των χωριών του κάμπου ανήκει σε οικογένειες της πόλης και τουλάχι-

στον το ένα τέταρτο – ίσως και το ένα τρίτο – κατέχεται από λίγες, δώδεκα ή δεκαπέ-

ντε, οικογένειες.141 Μέχρι τη δεκαετία του 1870, και ίσως του 1880, το μεγαλύτερο μέ-

ρος της σταφιδοπαραγωγής προέρχεται από κτήματα άνω των πενήντα στρεμμάτων, 

που ανήκουν κυρίως σε γαιοκτήμονες και εμπόρους της πόλης. Απ’ όσο γνωρίζουμε, τα 

σπουδαιότερα κτήματα του σταφιδικού κάμπου, έκτασης τουλάχιστον εκατό στρεμμά-

των, δημιουργήθηκαν πριν από το 1870, κυρίως στις δεκαετίες 1840 και 1850. Ωστόσο, 

η αναλογία αυτή θα ανατραπεί στα χρόνια που ακολουθούν, υπέρ της μικρής ιδιοκτη-

σίας και των χωρικών. Μετά το 1871 οι μεγάλοι κάτοχοι και δηλωτές ασκεπούς εθνικής 

γης δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν ολόκληρη την έκταση που έλαβαν. Ούτε όμως εν-

διαφέρθηκαν γι’ αυτήν κάποιοι κεφαλαιούχοι που ενδεχομένως επιθυμούσαν την από-

κτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας. Μεγάλα τμήματα της χέρσας γης που ανήκαν σε 

λίγους ιδιώτες κατοίκους της πόλης, πωλήθηκαν πολύ ακριβά τεμάχιο τεμάχιο σε αυ-

τούς που θεωρούσαν τη γη ως τη μόνη επένδυση, στους ευπορότερους γεωργούς και 

στους επήλυδες Γορτύνιους και Τσάκωνες κατοίκους των σταφιδικών χωριών.142 

Οι μεγάλοι κτηματίες είχαν γη αλλά συχνά δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για να 

την αξιοποιήσουν. Η υποχρεωτική καταφυγή στο δανεισμό ήταν μονόδρομος με προ-
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 Οι παραπάνω υπολογισμοί προκύπτουν από το άθροισμα της έκτασης των κτημάτων που αναφέρο-
νται κυρίως στα συμβόλαια. Ως μέγεθος καλλιεργήσιμης επιφάνειας έχει ληφθεί υπόψη η Γεωργική Α-
πογραφή του 1911 (10.125 στρ.). 
142

 Βλ. ενδεικτικά 14, 569, 1066 [1873] Φραντζής, 169, 1010 [1881], 981, 1253 [1882], 966, 1037 [1883], 
118 [1884] Περτουτζής. 
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φανείς αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση του Διο-

νυσίου Δημόπουλου είναι χαρακτηριστική. Μεγαλέμπορος στη δεκαετία του 1840, 

πλήττεται από την κρίση της σταφίδας στα μέσα της δεκαετίας του 1850. Το 1862 εκ-

πλειστηριάζεται ένα κτήμα του 58 στρ. σε προικόκτητη και εθνική γη, με σταφιδάμπελο 

έκτασης 44 στρ., για χρέος του προς τον πιστωτή του Κυριάκο Νικ. Πονηρόπουλο.143 Δε 

θα κατορθώσει ποτέ να αναπληρώσει αυτήν την απώλεια, παρότι διαθέτει σημαντικές 

εκτάσεις στο σταφιδικό χωριό των Αρμενιών. Με βάση τους νόμους του 1871 θα δηλώ-

σει συνολικά (μαζί με τους γιους του) 255,5 στρ. από τα οποία μόλις τα 32 στρ. είναι 

εμφυτευμένα.   

Και εκεί όμως που υπάρχουν τα κεφάλαια, η επιθυμία για επένδυση στη γη δεν 

ευοδώνεται εύκολα. Ήδη στη δεκαετία του 1850, αν όχι νωρίτερα, είχε διαφανεί ο α-

νταγωνισμός χωρικών και «αστών», όσον αφορά στη διεκδίκηση της κατοχής της γης. 

Αν αυτός δεν πήρε τη μορφή ανοικτής αντιπαράθεσης, αυτό πρέπει να αποδοθεί, κατά 

τη γνώμη μου, στην «πρώιμη» εδραίωση ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο, παρά τις 

κατάφωρες αδυναμίες και ατέλειές του, κατόρθωσε να θέσει υποτυπωδώς - αλλά με 

ουσιαστικό αποτέλεσμα - τις βάσεις ενός κράτους δικαίου. Βέβαια, η πίστη σε θεσμούς, 

όπως η δικαιοσύνη, δε θα διείσδυε ίσως τόσο βαθιά στον πληθυσμό, χωρίς την κοινω-

νική «αποσυμπίεση» που επέτρεψε η υψηλή διαθεσιμότητα ανεκμετάλλευτης (εθνι-

κής) γης στις πρώτες δεκαετίες ύπαρξης του ελληνικού κράτους. 

Έτσι, η εξαγορά 238 στρ. ακαλλιέργητης και λογγώδους γης στους Αρμενιούς 

από τον αντισυνταγματάρχη Μήτρο Αναστασόπουλο σκόνταψε στο πρόβλημα της κα-

τοχής. Στην ιδιόχειρη διαθήκη του το 1855 αφήνει στο γιο του Θεόδωρο «το τεμάχιόν 

μου εις την θέσιν Λιθαρορίξι των Αρμενίων όπου έχω φιλονικία με το δημόσιον, όπου 

μου το πούλησε, και με τους πολίτες όπου το εκαταπάτισαν…».144 Ο Θεόδωρος Μ. Α-

ναστασόπουλος θα αναγκαστεί να δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο ΥΛΑ΄, το μεγαλύτερο 

μέρος (ή ίσως ολόκληρο) της κληρονομικής του μερίδας στους Αρμενιούς (106,5 στρ.). 

Άλλα 50 στρέμματα θα δηλώσει ο αδερφός του Θεμιστοκλής και τρία ο γιος αυτού, Δη-
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 Βλ. σχετικά την αναγγελία του πλειστηριασμού, όπου επισυνάπτεται η λεπτομερής έκθεση κατάσχε-
σης του κτήματος, στην εφ. Πελοπόννησος (Καλαμάτα), 4 Νοεμβρίου1861.   
144

 «Διαθήκη Μήτρου Αναστασόπουλου», Νέο Βήμα Κυπαρισσίας, Ιανουάριος 2002. 
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μήτριος. Οι χωρικοί θα αντιδράσουν καταφεύγοντας στη δικαιοσύνη και, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1880, ενώ η υπόθεση έχει φτάσει στο εφετείο Ναυπλίου, οι αντίδικοι θα 

συμβιβαστούν. Ο Αναστασόπουλος θα τους πωλήσει μέρος των δηλωμένων αγρών, 

που ανήκουν σε αυτόν και τον αδερφό του, έναντι 129 νέων δρχ. το στρέμμα και θα 

οριστούν σύνορα μεταξύ των ιδιοκτησιών με αναγνωρίσιμα και αδιαμφισβήτητα ση-

μάδια (με αρμακάδες, δηλαδή σωρούς λίθων).145 

Ο κατακερματισμός της ιδιοκτησίας είχε ως επακόλουθο τη δυσκολία δημιουρ-

γίας μεγάλων ενιαίων κτημάτων στην περιοχή, ιδίως από τη δεκαετία του 1860 και με-

τά. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι μεγάλες ιδιοκτησίες στα σταφιδικά χωριά σχηματί-

στηκαν κυρίως στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ο μεγαλύτερος τοκιστής του τόπου, ο 

Γεώργιος Αντων. Γεωργακόπουλος, ο οποίος αρχίζει να δημιουργεί τη μεγάλη κτηματι-

κή περιουσία του στη δεκαετία του 1860, διαθέτει σταφιδάμπελα σε δύο ή τρεις θέσεις 

στους Αρμενιούς και ένα κτήμα 37 στρ. με σταφίδα, αμπέλι και αγρούς στην Αραδαριά 

στην περιφέρεια της πόλης.146    

Στα σταφιδικά χωριά του δήμου, η λίγη διαθέσιμη χέρσα γη βρισκόταν στα χέ-

ρια λίγων οικογενειών, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν την έξαρση του σταφιδικού πυρετού 

και την υψηλή ζήτηση για γη, για να την πουλήσουν ακριβά σε μικρής ή μεσαίας έκτα-

σης τεμάχια.147 Συχνοί αγοραστές στα πωλητήρια συμβόλαια εμφανίζονται μέλη της 

γεωργικής τάξης, οι οποίοι, κατά κανόνα, αγοράζουν ακριβότερα τη γη (εμφυτευμένη ή 
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 Βλ. ενδεικτικά τις πράξεις συμβιβασμού υπ’ αρ. 209, 218, 219, 227 [1881] Περτουτζής. Εβδομήντα 
στρέμματα από τις γαίες αυτές θα μεταβιβαστούν στον έμπορο Παναγιώτη Μαρκόπουλο, ο οποίος θα τις 
πωλήσει σε χωρικούς των Αρμενιών για 125 και 120 δρχ. το στρέμμα, 4126, 4498 [1891] Ρομπόλας.   
146

 Το τελευταίο κτήμα περιήλθε στον ένα από τους τρεις γιους του Γεωργακόπουλου, τον Περικλή. Ο 
τελευταίος έλαβε στο μερίδιό του επί της πατρικής περιουσίας, εκτός από το κτήμα στη Γιαννίτζαινα, 
σταφίδα 60 στρ. στο Λιθαρορρίξι Αρμενιών, ελαιοπερίβολο με 270 ελαιόδενδρα στη θέση Γεφυράκι Κυ-
παρισσίας, 50 στρ. λογγώδη γη στο χωριό Μουρτάτου του δήμου Αυλώνας και το ένα τέταρτο της έκτα-
σης με βελανιδιές στο χωριό Μποντιά του Δωρίου, όπως και μία διώροφη οικία στην Παραλία της Κυπα-
ρισσίας, 10039 [1905] Μανωλόπουλος. Βρέθηκε στο Αρχείο Γεωργακόπουλου. 
147

 Ορισμένα παραδείγματα: ο Γρηγόριος Παπαθεοδωρόπουλος 55 στρέμ. από λογγώδη έκταση ιδιόκτη-
τη στην περιφέρεια της Κυπαρισσίας αντί 42,5 δρχ. το στρέμμα Φραντζής, αρ. 136 [1872], ο Παναγ. Φω-
τιάδης συνάπτει 6 πωλητήρια συμβόλαια και μεταβιβάζει λογγώδη έκταση 139 στρεμ. από το κτήμα των 
300 στρεμ. που κατέχει στη Φαρακλάδα, με τιμές από 36 ως 120 δρχ. το στρέμμα, Φραντζής, αρ.411 
[1870], 14 [1873], Βιβλία Μεταγραφών, τ.Θ’ αρ.50,115,119,1103 [1871], ο Δημ. Ν. Πονηρόπουλος πωλεί 
42 στρέμ. στους Αρμενιούς αντί 150 δρχ. το στρέμμα, Βιβλία Μεταγραφών, τ. ΙΒ’ αρ.59 [1875], η σύζυγός 
του Δημητρούλα πωλεί τμηματικά μέρος του μεριδίου της από τις γαίες στα Ρομπιάνικα των Αρμενιών 
(συνολικής έκτασης 400 στρ.), 169, 1010 [1881], 118 [1884] Περτουτζής κ.ά. 
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μη) από όλες τις υπόλοιπες κοινωνικοεπαγγελματικές ομάδες (ΠΙΝ.Γ6). Τα επιφανέστε-

ρα, άλλωστε, και ευπορότερα μέλη της Κυπαρίσσιας κοινωνίας συνήθως απουσιάζουν 

από τις πράξεις αγοραπωλησιών. Η στάση τους δεν ισοδυναμεί με άρνηση να επενδύ-

σουν στη γη αλλά με ρεαλιστική αναγνώριση της ισχύουσας πραγματικότητας: η συ-

γκεκριμένη γη ήταν πολύ ακριβή για επενδύσεις. Όσοι έχουν σημαντικές εκτάσεις α-

νεκμετάλλευτης γης είτε τις εκποιούν, για να αποκομίσουν κέρδος αλλά και για να εξο-

φλήσουν συσσωρευμένα χρέη ετών (πολλά από τα οποία οφείλονταν στη δημιουργία 

φυτειών), είτε τις υποθηκεύουν, για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο δανεισμό, είτε, 

τις μισθώνουν σε ποιμένες, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα λίγο έως πολύ στα-

θερό ετήσιο εισόδημα.148 

 

ΠΙΝ.Γ6  ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (1861-1883) 

Είδος 

σύνολο πωλητηρίων & μέση 
στρεμ. αξία 

πωλητήρια με αγοραστές μόνο γεωρ-
γούς & μέση στρεμ. αξία 

Διαφορά 
αξίας 
(%) α β α β 

Ασκεπής γη 85 74 65 81,4 0,10 

Φυτείες* 99 195 47 231 0,18 

ΠΗΓΗ: Πωλητήρια ετών 1861-1863, 1871-1874, 1881-1883, ΓΑΚΜ  
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: α: πλήθος συμβολαίων, β: μέση στρεμματική αξία (παλ. δρχ.)                           *σταφιδάμπελοι, αμπέλια  

 

 

Ήδη στη δεκαετία του 1860, η αναζήτηση «καλής» φθηνής γης, δηλαδή γης όχι 

μόνο επιδεκτικής της σταφιδοκαλλιέργειας αλλά και με εύκολη πρόσβαση στην ακτή, 

ώστε να μηδενίζεται σχεδόν το μεταφορικό κόστος, οδηγεί τα βήματα αρκετών Κυπα-

ρισσίων έξω από τα όρια του δήμου, στην παραλιακή ζώνη του όμορου δήμου Αυλώ-

νας. Ο κτηματίας και τοκιστής Ανδρέας Βασιλόπουλος θα αποκτήσει εκεί μία σταφιδά-

μπελο 70 στρ. (έχει επίσης μία προικώα σταφίδα 30 στρ. στους Αρμενιούς)149 και ο 

μπατζανάκης του, δήμαρχος Κυπαρισσίας, Δημήτριος Διον. Ζήρας, θα δημιουργήσει 
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 Παρότι η μίσθωση γαιών σε ποιμένες αποτελεί παλαιότατη συνήθεια στο δήμο, έχω την αίσθηση ότι 
η σημασία της μεγαλώνει στις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα και ιδίως μετά την κρίση του 1884. 
Αναλυτικότερα για την εξέλιξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή βλ. ΚΕΦ. Δ΄. 
149

 Πενήντα στρ. ήταν ιδιόκτητα και ανήκαν αρχικά στον κτηματία της Κυπαρισσίας Μιχαήλ Νεκαντάρη, 
αλλά περιήλθαν στη δεκαετία του 1860 κατά το ήμισυ στο Δημόσιο λόγω χρέους του ιδιοκτήτη και κατά 
το ήμισυ στον Ανδρέα Βασιλόπουλο λόγω αγοράς. Άλλα είκοσι περίπου στρ. αποτελούσαν εθνικοϊδιό-
κτητη φυτεία που ανήκε μόνο στον Βασιλόπουλο. Τελικά το 1878 ο Βασιλόπουλος αγόρασε ως φθαρτό 
κτήμα το μερίδιο του Δημοσίου, Παραχωρητήριο 16645 [1878],  ΑΕΣ.  
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ένα πρότυπο κτήμα με σταφίδα, αμπέλι και ποιμνιοστάσιο (από το οποίο προμηθευό-

ταν και το αναγκαίο φουσκί για τη σταφίδα του) έκτασης μεγαλύτερης από 120 στρ.150 

Θυμίζουμε ότι ο Ζήρας έχει ήδη προικώο κτήμα 80 στρ. στους Αρμενιούς. 

Η δυσκολία απόκτησης γης για την αξιοποίησή της σε σταφιδάμπελα οδηγεί 

τους ενδιαφερόμενους να αγοράζουν έτοιμα κτήματα τρίτων. Ο ίδιος ο Θεόδωρος Μ. 

Αναστασόπουλος, παρά την εκτεταμένη γαιοκτησία που θα κληρονομήσει από τον πα-

τέρα του, θα προτιμήσει να διαθέσει όλο το κεφάλαιο που θα λάβει ως προίκα (28.000 

δρχ.),151 για να εξαγοράσει έτοιμο κτήμα άνω των 100 στρεμμάτων του Ν. Β. Νεωνέλλη 

στους Αρμενιούς.152 Το γεγονός καταχωρείται στην καλαματιανή εφημερίδα Πελοπόν-

νησο με τη μορφή συγχαρητηρίου σημειώματος.153 Ομοίως οι έμποροι και τοκιστές α-

δερφοί Ιωάννης, Νικόλαος και Παναγιώτης Λεβεντογιάννη θα συμπληρώσουν το μικρό 

προικόκτητο τεμάχιο των 38 περίπου στρ. που έχουν στους Αρμενιούς με αγορές όμο-

ρων έτοιμων κτημάτων, πλειστηριασμένων ή επιβαρυμένων με χρέη, κατά προτίμηση. 

Το 1862 αγοράζουν το κτήμα του Διονυσίου Δημόπουλου (58 στρ.) στους Αρμενιούς 

από τον επισπεύδοντα δανειστή και μόνο πλειοδότη στον πλειστηριασμό που είχε 

προηγηθεί, Κυριάκο Ν. Πονηρόπουλο (13.000 δρχ.).154 Το 1870, αποκτούν το κτήμα του 

Προκόπιου Παπαδημητρακόπουλου, πρώην νομάρχη Μεσσηνίας, αγοραστή 47,187 

στρ. προικόκτητης γης.155 Στο πωλητήριο συμβόλαιο σκόπιμα μάλλον παραλείπεται να 

δηλωθεί η έκταση και τα ακριβή όρια του κτήματος, καθώς, όπως αναφέρεται, τα όριά 

του είχαν διευρυνθεί με καταπατήσεις της όμορης εθνικής γης. Υποθέτουμε ότι η έκτα-

                                                 
150

 1056 [1884] Περτουτζής. 
151

 Με το πληρεξούσιο υπ’ αρ. 1208 της 25
ης

 Μαΐου 1859 του συμβολαιογρ. Βουτιέρου ο Θεόδωρος Μ. 
Αναστασόπουλος εξουσιοδοτεί τον Κυπαρίσσιο έμπορο Ιωάννη Λεβεντογιάννη να μεταβεί στα Φιλιατρά, 
για να υπογράψει ενώπιον του συμβολαιογράφου Εράνης το σχετικό προικοσύμφωνο με τον πεθερό του 
πρώτου Ιω. Κεφάλα κτηματία. Ο πληρεξούσιος όφειλε επίσης να λάβει το μισό ποσό των 28.000 δρχ. σε 
μετρητά που συνόδευαν την προίκα εκτός από το ρουχισμό, τα σκεύη και τα τιμαλφή. Το υπόλοιπο ποσό 
θα δινόταν το Νοέμβριο του ίδιου έτους. 
152

 Ο Νεωνέλλης, κάτοικος Σπάρτης, είχε αγοράσει με φαλαγγίτικα 166 στρ. στους Αρμενιούς, που ανή-
καν στην πρώην οθωμανική ιδιοκτησία του Χασεκή, βλ. παραχωρητήρια υπ’ αρ. 4046, 4047 [1846], ΑΕΣ.  
153

 «Κύριε Συντάκτα…, Παρακαλείσθε να καταχωρήσετε εις τον φύλλον της αξιοτίμου εφημερίδος σας ότι 
το μεταξύ Κυπαρισσίας και Εράνης παραγωγόν και λίαν τερπνόν κτήμα του Ν. Β. Λεονέλη ηγοράσθη, 
συνταχθέντος ενταύθα του συμβολαίου την 4 τρέχοντος παρά του κ. Θεοδ. Μ. Αναστασόπουλου δια 28 
χιλιάδας δραχμάς, αίτινες εμετρήθησαν τω πωλητή 

.
 όθεν συγχαίροντες εκ καρδίας τον φίλον μας…». 

Υπογράφεται με τα αρχικά Α. Σ., εφ. Πελοπόννησος (Καλαμάτα), 10 Δεκεμβρίου 1860. 
154

 Πωλητήριο, 457 [1862] Φραντζής. Βλ. και Διανεμητήριο, 493 [1862] Φραντζής. 
155

 Πωλητήριο, 742 [1870] Παπαθανασόπουλος.  
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ση του θα ξεπερνούσε αρκετά την αρχική προικόκτητη, γιατί καταβάλλουν γι’ αυτό με-

γαλύτερο τίμημα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κτήματα που αποκτούν (28.500 δρχ.).  

Το 1876 αγοράζουν ακόμη 57,1 στρ. στην Τερψιθέα Αρμενιών αντί 19.405 δρχ. Μέρος 

του κτήματος (36,450 στρ.) ήταν εμφυτευμένο με σταφίδα και το υπόλοιπο αποτελού-

ταν από αμπέλι και λόγγο. Ανήκαν στο προικόκτητο κτήμα του πολιτικού συνταξιούχου, 

πρώην διοικητικού αξιωματούχου, Τάσου Δημητρακόπουλου, κατοίκου Αθηνών (και 

πατέρα του δημοσιογράφου – συγγραφέα Πολύβιου Δημητρακόπουλου). Η παραπάνω 

έκταση συνόρευε με σταφίδα των αγοραστών.156 Ο Δημητρακόπουλος χρησιμοποίησε 

μέρος του ποσού που έλαβε από την αγοραπωλησία, για να ξεπληρώσει διάφορους 

πιστωτές του.157 Ένα έτος αργότερα οι αδερφοί Λεβεντογιάννη συμπληρώνουν τις αγο-

ρές τους, εξαγοράζοντας στην ίδια θέση το ήδη εκπλειστηριασμένο κτήμα του κατα-

χρεωμένου στην Εθνική Τράπεζα και σε άλλους πιστωτές, Κων. Ν. Μιχαλόπουλου, συ-

νολικής έκτασης 80,847 στρ., αντί 24.658 δρχ.158 Το κτήμα πωλείται από τον επισπεύ-

δοντα δανειστή και υπερθεματιστή στον πλειστηριασμό, πρώην εμπορικό συνέταιρο 

του Μιχαλόπουλου και του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, Μιχαήλ Ζαχαρόπουλο. Για 

όλες αυτές τις αγορές θα πληρώσουν συνολικά 85.563 (παλαιές) δρχ., σχηματίζοντας 

μία ενιαία ιδιοκτησία άνω των τριακοσίων στρεμμάτων, στο μεγαλύτερο μέρος της εμ-

φυτευμένη ήδη με σταφίδα. 

Συνοψίζουμε. Οι χωρικοί, αυτόχθονες και επήλυδες, κατόρθωσαν αμέσως μετά 

την Επανάσταση να καταλάβουν μεγάλες εκτάσεις εθνικής γης. Η περιορισμένη οικο-

νομική και πολιτική δυνατότητα της άρχουσας τάξης να ελέγξει από νωρίς το αγαθό της 

γης (αλλά και να αξιοποιήσει σε φυτείες όσο διέθετε) σε συνδυασμό με τη γρήγορη δη-

μογραφική πύκνωση των παραθαλάσσιων, πρόσφορων για εμπορευματικές καλλιέρ-

                                                 
156

 1219 [1876] Φραντζής. 
157

 Λίγες μέρες μετά από την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου, ο Δημητρακόπουλος εξοφλεί τον 
φαρμακοποιό Μεντζελόπουλο και τον έμπορο Αθανάσιο Φ. Γεωργακόπουλο για δάνεια που είχε λάβει 
τη διετία 1874-1875, Εξοφλητικά, 1231, 1257 [1876] Φραντζής. 
158

 69 [1877] Φραντζής. Στην οικία του Μιχαλόπουλου, στην Άνω Πόλη, είχε στεγαστεί στην πρώτη δεκα-
ετία λειτουργίας του το υποκατάστημα της ΕΤΕ. Ο Μιχαλόπουλος, μπατζανάκης και πρώην εμπορικός 
συνέταιρος του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, είχε περιέλθει σε τέτοια δεινή κατάσταση, ώστε στη 
δεκαετία του 1870 διέμενε με την οικογένειά του σε ένα ξύλινο παράπηγμα στην αυλή της οικίας, βλ. 
μισθωτήριο υπ’ αρ. 334 [1879] Περτουτζής, στο οποίο ο ιδιοκτήτης υποχρεωνόταν να γκρεμίσει το παρά-
πηγμα στο οποίο ενοικούσε. 
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γειες, περιοχών, είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των διαθέσιμων γαιών, την ύ-

ψωση της τιμής της γης και τη σταδιακή απόσυρση των «αστών» από τον ακριβό συνα-

γωνισμό. Η προέλαση των «μικρών» δε σήμαινε την εύκολη παραίτηση των «μεγάλων». 

Όσοι είχαν κεφάλαια, κυρίως έμποροι και τοκιστές, δεν αδιαφόρησαν για την απόκτηση 

γης. Όσοι πάλι δεν είχαν, δανείστηκαν. Το εμπορο-πιστωτικό κεφαλαίο, επιδιώκοντας 

τον έλεγχο της σταφιδοπαραγωγής και εκμεταλλευόμενο τα υψηλά επιτόκια δανει-

σμού, ενίσχυσε με συνεχή ροή δανείων τη δημιουργία σταφιδοφυτειών τόσο από τους 

μεγάλους κτηματίες όσο και από τους πολυπληθέστερους γεωργούς. Στις παραμονές 

της εφαρμογής των νόμων του 1871, εντός των ορίων του δήμου και κυρίως στο νότιο 

τμήμα του, τα μεγάλα κτήματα, γύρω στα εκατό στρέμματα, κατείχαν αξιόλογη θέση. 

Στη συνέχεια όμως η αναλογία μικρής – μεγάλης ιδιοκτησίας ανατράπηκε υπέρ της 

πρώτης. Οι νόμοι διάθεσης της εθνικής γης, κράμα φιλελευθερισμού και εμπειρισμού, 

λειτούργησαν στην περίπτωση του δήμου Κυπαρισσίας «επικυρωτικά» μιας de facto 

κατάστασης και έδωσαν στους χωρικούς σημαντικό πάγιο κεφάλαιο, δηλαδή γη, σε μια 

εποχή μάλιστα που η αξία της ήταν ανοδική. Από αυτήν την άποψη, ευνόησαν την ε-

δραίωση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας και δημιούργησαν κοινωνικές ανισότητες 

εντός της χωρικής κοινότητας. Η ανατροπή, ωστόσο, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στο 

ειδικό βάρος της μεγάλης ιδιοκτησίας δεν επήλθε με τη μεταρρύθμιση του 1871 αλλά 

με τη χρονίζουσα σταφιδική κρίση, η οποία θα εκδηλωθεί στο πρώτο μισό της δεκαετί-

ας του 1880 και θα κορυφωθεί μια δεκαετία μετά.159 Σύμφωνα με μία εκτίμηση, που 

χρονολογείται το 1894, οι μικρές αυτοκαλλιεργητικές μονάδες κάλυπταν τα τρία πέμπτα 

της σταφιδικής έκτασης, ενώ τα μεγάλα κτήματα, που στηρίζονταν στη μισθωτή εργα-

σία, τα άλλα δύο πέμπτα.160 Τα τελευταία αντιμετώπιζαν και τις περισσότερες δυσκολί-

ες επιβίωσης λόγω της κρίσης. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ιδιοκτησία είχε 

πλέον αρχίσει. 

                                                 
159

 Ως επιπλέον παράγοντας, αν και δευτερεύων, κατά τη γνώμη μου, διευκόλυνσης της σταδιακής «α-
ποσύνθεσης» των μεγάλων ιδιοκτησιών, θα μπορούσε να αναφερθεί η εθιμική απόδοση της προίκας και 
κυρίως το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο βασιζόταν στην αρχή της ισομοιρίας. Διαπιστώσαμε πάντως ότι 
μέσω δωρεών και αυστηρών όρων στα προικοσύμφωνα, οι κληροδότες μπορούσαν να παρακάμψουν το 
γράμμα του νόμου και να ευνοήσουν συγκεκριμένα τέκνα (ή τέκνο), περισσότερο σε σχέση με τα άλλα. 
160

 Σταφιδική Επιτροπή Κυπαρισσίας, Σταφιδικά. Περί παρακρατήσεως του πλεονάσματος, Φιλιατρά 
1894, σ. 6-7. Βλ. και επόμενο ΚΕΦ. Δ΄, σ. 267. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  Παραγωγή, συστήματα αγροληψίας και παραγωγικές 
σχέσεις 
 

 

α. Προϊόντα. Οι βασικές καλλιέργειες  

 

α1. Οι Γεωργικές Απογραφές 

 

Η εξακρίβωση της έκτασης της καλλιεργούμενης επιφάνειας, των ειδών των καλλιερ-

γειών και των μεγεθών της παραγωγής προσκρούει στην αναξιοπιστία των διαθέσιμων 

πηγών. Το ζήτημα της Στατιστικής στο ελληνικό βασίλειο μας απασχόλησε ήδη στο κε-

φάλαιο σχετικά με τη δημογραφία. Αν και οι Απογραφές πληθυσμού είναι γενικά πιο 

αξιόπιστες σε σχέση με τις ετήσιες στατιστικές της κίνησης του πληθυσμού που εκδίδει 

η Στατιστική Υπηρεσία, και αυτές ακόμη, όπως διαπιστώθηκε, εγείρουν πολλά θέματα 

όσον αφορά στην ακριβή καταγραφή του πληθυσμού. Οι Γεωργικές Απογραφές του 

ελληνικού κράτους δεν αποτελούν εξαίρεση στο γενικό κανόνα της ελληνικής στατιστι-

κής αβελτηρίας. Διαφορετικοί τρόποι μέτρησης των καλλιεργούμενων επιφανειών, υ-

ποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση της έκτασης που διατίθεται σε αγρανάπαυση, πρόκριση 

χαμηλών ή υψηλών μέσων στρεμματικών αποδόσεων για κάθε καλλιέργεια αλλά και η 

καχυποψία των απογραφομένων παράγουν συχνά αντιφατικά απογραφικά δεδομένα.  

Η απογραφή του 1860 (εκδόθηκε το 1864), που διεξήχθη υπό την εποπτεία του 

Σπυρίδωνος Σπηλιωτάκη, αποτέλεσε την πρώτη επιστημονική απόπειρα καταγραφής 

της καλλιεργημένης έκτασης ανά είδος καλλιέργειας σε επίπεδο επαρχίας. Ακόμη πιο 

φιλόδοξη υπήρξε η Απογραφή του 1911 που επιχείρησε την εκπόνηση ενός γεωργικού 

πανοράματος σε επίπεδο οικισμού. Και οι δύο αυτές απογραφές διενεργήθηκαν απο-

κλειστικά από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, ενώ οι δύο επόμενες, το 1929 και το 

1951, θα υλοποιηθούν υπό την αιγίδα Διεθνών Οργανισμών (του Διεθνούς Ινστιτούτου 
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Γεωργίας στη Ρώμη στην πρώτη περίπτωση και του Οργανισμού Διατροφής και Γεωργί-

ας στη δεύτερη).1 

Ο Σωκράτης Πετμεζάς, προβαίνοντας στην εξονυχιστική επεξεργασία των δεδο-

μένων της Γεωργικής Στατιστικής του 1860, έλεγξε την αλήθεια των απογραφικών δε-

δομένων με τη βοήθεια συμπληρωματικών πηγών και, αναθεωρώντας τα, όπου χρεια-

ζόταν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέχρι το 1911 η καλλιεργούμενη με σιτηρά έκτα-

ση σε όλη την Παλαιά Ελλάδα αυξήθηκε ελάχιστα (εκτιμά αύξηση γύρω στο 13%).2 Σε 

ορισμένους μάλιστα νομούς, όπως στη Μεσσηνία, στη διάρκεια του μισού αιώνα που 

μεσολαβεί ανάμεσα στο 1860 και 1911, η καλλιεργημένη με δημητριακά επιφάνεια 

(μαζί με τις αγραναπαύσεις) παρουσιάζει συρρίκνωση (-15%). Παράλληλα, το ενδιαφέ-

ρον των καλλιεργητών μετατοπίζεται στα πιο «πολυτελή» δημητριακά, όπως το σιτάρι, 

αντί των πιο «ταπεινών» (και διατροφικά φτωχότερων) σιτοκρίθης (σμιγού) και κριθα-

ριού.3 Υποχώρηση σημειώνει και η καλλιέργεια αραβόσιτου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, 

καθώς απασχολούσε εργατική δύναμη την ίδια εποχή που τη χρειαζόταν η ανταγωνι-

στικότερη και θελκτικότερη, λόγω των υψηλότερων εργατικών αμοιβών, καλλιέργεια 

της σταφίδας.4 

Για την ίδια την απογραφή του 1911 δε διαθέτουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη. 

Αν και γενικά θεωρείται αρκετά αξιόπιστη,5 η προσπάθεια να καταγραφεί η καλλιεργη-

μένη και καλλιεργήσιμη έκταση ανά δήμο και ανά οικισμό υπήρξε, νομίζω, υπέρμετρα 

αισιόδοξη.6 Συγκρίνοντας τα δεδομένα της Απογραφής του 1911 με τη μοναδική αντί-

στοιχη καταγραφή σε επίπεδο οικισμού, εκείνη του 1981, διαπιστώσαμε αδικαιολόγη-

τες αποκλίσεις ιδίως στην περίπτωση δύο δήμων της Τριφυλίας, του παραθαλάσσιου-

                                                 
1
 Αντ. Ν. Λύτρας – Δημ. Ε. Πρόντζας, Η αγροτική εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Κοινωνία, παραγωγή και 

ιδιοκτησία το 1951 (εκδ. Παπαζήση), Αθήνα 2006, σ. 19-20. 
2
 Σ. Πετμεζάς, Η Ελληνική αγροτική οικονομία…, σ. 199-207. 

3
 Ό.π., σ. 204. 

4
 Ό.π., σ. 209-210. 

5
 Σ. Πετμεζάς, «Η χρήση της γης στο βασίλειο της Ελλάδας κατά το 19ο αι.», Αριάδνη (Επιστημονική Επε-

τηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής) 6, Ρέθυμνο (1993), σ. 221-246. 
6
 Ανακριβή διαπιστώνονται τα στοιχεία της Γεωργικής Απογραφής του 1911 στο δήμο Μυρτουντίων της 

Ηλείας, Ψυχογιός, Το Ζήτημα..., ό.π. σ. 163. 
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πεδινού δήμου Εράνης και του μεσόγειου – ημιορεινού δήμου Τριπύλης.7 Το 1911 η 

καλλιεργήσιμη έκταση ενός από τους πλουσιότερους και πιο εύφορους δήμους της ε-

παρχίας, του δήμου Εράνης, αντιστοιχεί μόλις στο 8% της συνολικής καλλιεργήσιμης 

επιφάνειας της επαρχίας, ενώ το 1981 το αντίστοιχο ποσοστό υψώνεται σε 18%.8 Στον 

ίδιο δήμο, το 1911, η καλλιεργήσιμη έκταση υπολείπεται από την καλλιεργήσιμη έκτα-

ση που καταγράφεται το 1981 κατά τα δύο τρίτα, διαφορά εξαιρετικά υψηλή, αν ληφ-

θεί υπόψη τι συμβαίνει στους υπόλοιπους δήμους. Εξετάζοντας το λόγο της καλλιεργή-

σιμης επιφάνειας ανά δήμο το 1911 προς την αντίστοιχη του 1981 σε καμία άλλη περί-

πτωση δε σημειώνεται απόκλιση ανάμεσα στις δύο στατιστικές πηγές μικρότερη του 

0,5 (ΠΙΝ.Δ1). Ο πιθανός αντίλογος ότι στο δήμο Εράνης υπήρχαν ενδεχομένως αδρανή 

εδαφικά πλεονάσματα που αξιοποιήθηκαν μετά το 1911 δεν ευσταθεί, γιατί ήδη το 19ο 

αιώνα ο δήμος Εράνης ήταν ο πρώτος σε παραγωγή σταφίδας και ελαίου δήμος της 

επαρχίας. Ο δεύτερος πρόδηλα «προβληματικός» δήμος είναι ο πιο ορεινός δήμος της 

επαρχίας, ο δήμος Τριπύλης. Η συμμετοχή του στη συνολικά καλλιεργήσιμη επιφάνεια 

της επαρχίας μειώνεται από 27% το 1911 σε 13% το 1981, ενώ η καλλιεργήσιμη έκταση 

που καταγράφεται στο δήμο το 1911 υπερβαίνει κατά 140% την αντίστοιχη του 1981!   

Οι δύο παραπάνω δήμοι αποτελούν ίσως τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις 

υποκαταγραφής και υπερκαταγραφής της καλλιεργήσιμης έκτασης στην επαρχία Τρι-

φυλίας κατά το 1911, αν και εντύπωσή μου είναι ότι δεν είναι άμοιροι προβλημάτων 

και οι υπόλοιποι δήμοι. Αν υποθέταμε, προς χάριν οικονομίας της συλλογιστικής μας, 

ότι η ποσοστιαία κατανομή της καλλιεργήσιμης γης ανά δήμο, όπως αποτυπώνεται το 

1981, ίσχυε και το 1911, τότε στο δήμο Εράνης η υποκαταγραφή θα υπερέβαινε ίσως 

το 100% (μείον 20.000-25.000 στρ.), ενώ στο δήμο Τριπύλης η υπερκαταγραφή θα άγγι-

ζε το 50% (συν 30.000-35.000 στρ.). Τα ποσοστά αυτά δεν είναι βέβαια ακριβή και α-

ποσκοπούν μόνο στο να καταδείξουν τα προβλήματα της στατιστικής ιδίως στη μικρή 

                                                 
7
 Το 1981 οι δήμοι έχουν καταργηθεί (ήδη από το 1912) και έχουν διαιρεθεί σε κοινότητες. Η αναγωγή 

των κοινοτήτων σε δήμους (πριν από το 1912), προέκυψε από την άθροιση των αγροτικών περιφερειών 
των κοινοτήτων. Καθώς και η Γεωργική Απογραφή του 1911 χρησιμοποιεί ως στατιστική μονάδα τον οι-
κισμό (μετέπειτα κοινότητα), η ταύτιση οικισμού και κοινότητας διευκολύνεται και καθίσταται πιο ακρι-
βής, αν και η περίπτωση να έχουν αλλάξει στο μεταξύ τα όρια των κοινοτήτων δεν μπορεί να αποκλει-
στεί. 
8
 Στην καλλιεργήσιμη γη έχουν συνυπολογισθεί οι αγραναπαύσεις. 
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περιφέρεια του δήμου. Είναι πιθανό ότι ο συμψηφισμός των απογραφικών ανακρι-

βειών, εδαφικών περισσευμάτων ή ελλειμμάτων, σε επίπεδο δήμου και οικισμού το 

1911 περιόριζε την αναξιοπιστία της απογραφής σε επίπεδο επαρχίας και νομού, της 

διοικητικής δηλαδή εκείνης μονάδας, στην οποία χάρη στη συνδρομή παλαιότερων 

απογραφικών, φορολογικών και λοιπών δεδομένων ήταν εφικτή η άσκηση κάποιου ε-

λέγχου από τους στατιστικολόγους και η a posteriori διόρθωση των προβληματικών 

απογραφικών στοιχείων.9 

 
ΠΙΝ.Δ1  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (στρ.) 

ΔΗΜΟΙ 1911 α 1981 α β 

Αυλώνας 41.832 0,15 62.000 0,16 0,67 

Δωρίου 32.840 0,12 53.200 0,14 0,62 

Εράνης 22.023 0,08 68.300 0,18 0,32 

Κυπαρισσίας 37.592 0,14 55.100 0,14 0,68 

Πλαταμώδους 38.609 0,14 71.700 0,19 0,54 

Τριπύλης* 72.476 0,27 51.600 0,13 1,40 

Φλεσιάδος 25.540 0,09 25.600 0,07 1,00 

Σύνολο 270.912 100 387.500 100 100 

ΠΗΓΕΣ: Γεωργική Απογραφή 1911, Κατανομή της εκτάσεως της χώρας, κατά διαμέρισμα, νομό, επαρχία, δήμους και 
κοινότητες, στις βασικές κατηγορίες χρήσεως, Αθήνα 1986

2
 (1981

1
) 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: α: ποσοστό καλλιεργήσιμης έκτασης ανά δήμο στο σύνολο της καταγεγραμμένης καλλιεργήσιμης επι-
φάνειας στην επαρχία την ίδια χρονική στιγμή, β: ποσοστό καλλιεργήσιμης έκτασης το 1911 ανά δήμο σε σχέση με 
την αντίστοιχη του 1981 
* μαζί με το δήμο Αετού 

 

Μία παραστατική παρουσίαση της προβληματικής συλλογής απογραφικών δε-

δομένων διασώζεται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Όταν γύρω στο 1910 οι 

διευθυντές των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τραπέζης κλήθηκαν να συνδράμουν το 

απογραφικό έργο της βενιζελικής κυβέρνησης, συλλέγοντας και οι ίδιοι πληροφορίες 

για την αγροτική έκταση και την παραγωγή εντός των γεωγραφικών ορίων της δράσης 

κάθε υποκαταστήματος, γρήγορα αντιλήφθηκαν τα ανυπέρβλητα εμπόδια που αυτή 

παρουσίαζε: «…Από του έτους 1910-1911, γράφει σε αναφορά του προς την Κεντρική 

Διοίκηση ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας, ότε το πρώτον επειράθη-

μεν, συμφώνως τη υμετέρα διαταγή, να καταρτίσωμεν στατιστικούς πίνακας, προσε-

παθήσαμεν να συγκεντρώσωμεν τας αναγκαιούσας ημιν πληροφορίας, παρ’ αρμοδίων 

                                                 
9
 Όπως είδαμε ήδη ότι συνέβη στις στατιστικές μελέτες του πληθυσμού. 
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εξ εκάστου Δήμου προσώπων, δυναμένων ως εκ της ως κτηματιών ιδιότητός των και 

της αναστροφής των μετά των αγροτών να μας χορηγήσωσιν όσον ένεστιν ασφαλείς 

πληροφορίας. Ατυχώς οι προς ους απετάθημεν, καχύποπτοι εξ ανατροφής και ιδιοσυ-

γκρασίας και μη δυνάμενοι να κατανοήσωσι τα γενικά ωφελήματα της υπάρξεως ακρι-

βούς στατιστικής, έκαμαν ενδιαθέτως τας εξής σκέψεις . ή ότι η Τράπεζα επιθυμούσα 

να γνωρίση επακριβώς την παραγωγήν, ενεργεί κατ’ εντολήν της Κυβερνήσεως, σκε-

πτομένης να επιβάλη νέας φορολογίας, ή ότι αύτη επί τη βάσει των πληροφοριών αυ-

τών θα κανονίση τας παρεχομένας πιστωτικάς παροχάς. Συνέπεια των σκέψεων αυτών 

υπήρξεν η άρνησις της προς ημάς παροχής πάσης πληροφορίας ή η παροχή τοιούτων 

περιποιημένων εις το minimum ή η παροχή τοιούτων ηυξημένων εις το maximum.» Οι 

δήμαρχοι, οι διευθυντές της Ενιαίας και οι δημοδιδάσκαλοι, προς τους οποίους απευ-

θύνθηκαν διαδοχικά οι ιθύνοντες του υποκαταστήματος, δε συνέδραμαν ουσιαστικό-

τερα το φιλόδοξο σκοπό της εκπόνησης στατιστικής. Καταλήγοντας την παραπάνω επι-

στολή ο γράφων δεν κρύβει την απογοήτευση του: «Επί τη βάσει των μέχρι τέλους Α-

πριλίου συγκεντρωθέντων ούτω πινάκων συνεθέσαμεν τον ώδ’ υποβαλλόμενον, ούτι-

νος, κατά το πλείστον, τας πληροφορίας, θεωρούμεν παρωδίαν στατιστικής.»10 

Μήπως αυτή η εμπειρία αποθάρρυνε την επανάληψη παρόμοιων εγχειρημά-

των; Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το 1929 και το 1951 επιλέγεται ως βάση της απογραφικής 

έρευνας η επαρχία και το γεωγραφικό διαμέρισμα αντίστοιχα και αποφεύγεται η δη-

μοσίευση στατιστικών δεδομένων ανά δήμο και οικισμό.  

 

α2. Η παραγωγή δημητριακών 

 

Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η οικονομία των παράλιων – πεδινών μερών, όπου 

δέσποζε η ελαιοκαλλιέργεια, διαφοροποιούνταν από το μεσόγειο – ημιορεινό χώρο, 

στον οποίο κυριαρχούσε η σιτοκαλλιέργεια και η κτηνοτροφία. Ο γεωοικονομικός δια-

χωρισμός υπογραμμίζεται από την ανάπτυξη των οικισμών στην παραθαλάσσια ζώνη, 

                                                 
10

 Αλληλογραφία του δ/ντη του υποκ. ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς τη Διοίκηση, 18 Μαΐου 1913, Γραφείο Στα-
τιστικής (1911-1912), ΙΑΕΤΕ. Βλ. επίσης προηγούμενες επιστολές του ιδίου με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 
και 8 Νοεμβρίου 1912.  
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οι οποίες τρέφονται και αναπτύσσονται από τον έλεγχο και την εμπορευματοποίηση 

της αγροτικής παραγωγής. Γιατί, ακόμη και στην πεδινή ζώνη, όπως έχουμε δει ήδη, η 

ελιά είναι χαρακτηριστικό της περιφέρειας των πόλεων και όχι των χωριών. Με το πέ-

ρασμα στο νεοελληνικό κράτος και την ταχεία διάδοση της σταφιδοκαλλιέργειας στους 

παραθαλάσσιους δήμους το χάσμα με τις μεσόγειες περιοχές διευρύνεται περεταίρω, 

παρά τη διάδοση της σταφιδοκαλλιέργειας και της ελαιοκαλλιέργειας στα μεσόγεια της 

επαρχίας κατά το τελευταίο τρίτο του αιώνα. 

Η παραγωγή δημητριακών στην επαρχία ήταν ελλειμματική, ή τουλάχιστον μη 

πλεονασματική, ήδη επί Τουρκοκρατίας. Τα σιτηρά δεν ήταν εξαγώγιμο προϊόν του βι-

λαετίου της Αρκαδιάς. Σε υπόμνημα του Γάλλου γενικού προξένου σχετικά με την κίνη-

ση του εμπορίου κατά την περίοδο 1805-1809 το λάδι, το κρασί και τα κτηνοτροφικά 

προϊόντα κατέχουν την πρώτη θέση στις εξαγωγές.11 Το σιτάρι όμως απουσιάζει, όπως 

και σε όλη τη νοτιοδυτική παραθαλάσσια ζώνη της Πελοποννήσου.12 Η αναφορά του 

Leake για εξαγωγή από τον καζά της Αρκαδιάς 50.000 κοιλών σιταριού (περίπου 

1.000.000 οκ.), «in common years», εγείρει υποψίες για την εγκυρότητά της. Το ποσό 

αυτό αφορά μάλλον το σύνολο της παραγωγής σίτου του καζά.13 Αυτό επιβεβαιώνεται 

από τις πληροφορίες των Pouqueville και Gordon, οι οποίοι εκτιμούν συνολική παρα-

γωγή σιταριού του καζά τα 40.000 κοιλά (περίπου 800.000 οκ.).14 

Η μετάβαση στο νεοελληνικό κράτος θα οξύνει το πρόβλημα της σιτάρκειας 

στην επαρχία, ιδίως στα πεδινά, όπου η σιτοπαραγωγή έχει περιθωριακό χαρακτήρα. Η 

πτώση των τιμών των σιτηρών στα τέλη της δεκαετίας του 1850 και η κατάργηση της 

κλίμακας το 1858, η οποία σηματοδότησε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των 

                                                 
11

 Δημοσιεύτηκε από την Ελένη Γιαννακοπούλου, «Το εμπόριον εις την Πελοπόννησον κατά την δευτέραν 
πενταετίαν του 19ου αιώνα», Πελοποννησιακά τ. ΙΒ΄ [1976-7], σ. 136. 
12

 Η Τριφυλία μαζί με την Πύλο, τη Μεθώνη, τη Κορώνη, και φυσικά τη Μάνη, αποτελούν τις μόνες περι-
οχές στο Υπόμνημα που δεν εμφανίζουν εξαγωγές σε σιτάρι. 
13

 «The island of Proti, by the Italians called Prodano, is, in fact, the port of Arkadhia, and all the export 
produce is conveyed there. This consists, in common years, of 15.000 barrels of oil, 50.000 kilos of wheat, 
together with hogs, barley, vallonea, honey, cotton, butter, cheese, hides.», Leake, Travels…, ό.π. (τ.1), 
σ.70. Στο πρωτότυπο κείμενο του Leake δε γίνεται καμία αναφορά σε εξαγωγή ποσότητας σίτου συγκε-
κριμένα το 1805, όπως διαβάζει λανθασμένα και μεταφέρει ως βεβαιότητα ο Σακελλαρίου, Η Πελοπόν-
νησος..., ό.π. σ. 213. 
14

 Pouqueville, Voyage de la Grece…, (τ.6), ό.π., σ. 267, Γόρδων Θωμάς (Gordon Thomas), Ιστορία της Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως, (μτφ. Στέφανος Ι. Κασιμάτης), Αθήνα 1849, σ. 74. 
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δημητριακών, αποθάρρυναν την επέκταση της ούτως ή άλλως φθίνουσας σιτοκαλλιέρ-

γειας, λόγω των υψηλών μεταφορικών εξόδων και του ανταγωνισμού της ζήτησης ερ-

γατικών χεριών από τα σταφιδοπαραγωγά παραθαλάσσια μέρη. Εξάλλου, η παραγωγή 

σιτηρών και μάλιστα καλής ποιότητας δεν προοριζόταν για την τοπική κατανάλωση, την 

οποία εξυπηρετούσε κυρίως ο σμιγός (σιτοκρίθη).15 Η διαφαινόμενη τόνωση της σιτο-

καλλιέργειας στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα συνδέεται περισσότερο με την αυτοκα-

τανάλωση – λόγω της βελτίωσης της διατροφής των ίδιων των χωρικών – και αφορά 

την περιορισμένης εμβέλειας τοπική αγορά. Στην παραπάνω εξέλιξη αναγνωρίζεται ο 

απόηχος της σταφιδικής κρίσης. Διάσπαρτες μαρτυρίες πιστοποιούν τη μετατροπή 

σταφιδαμπέλων σε σιτοχώραφα.16 

Σύμφωνα με τη γεωργική απογραφή του 1911, το 84% της έκτασης που διατίθε-

ται σε ετήσιες καλλιέργειες σε ολόκληρη την επαρχία Τριφυλίας προέρχεται από τους 

μεσόγειους δήμους και μόλις το 16% από τους τρεις δήμους της παραλιακής ζώνης 

(Κυπαρισσίας, Εράνης, Πλαταμώδους). Μόνο ο δήμος Κυπαρισσίας εμφανίζεται να δι-

αθέτει ένα σχετικά αξιόλογο ποσοστό καλλιεργούμενης με σιτηρά έκτασης . απείχε, 

ωστόσο, πολύ από το να καλύπτει τις ανάγκες του.17   Η δημοσίευση κάποιων στατιστι-

κών στοιχείων για ορισμένους μόνο δήμους της επαρχίας στο Τριφυλιακό Λεύκωμα του 

1938 επιβεβαιώνει την εξαιρετικά περιθωριακή θέση της σιτοκαλλιέργειας στους δύο 

δήμους Εράνης (Φιλιατρά) και Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) και υπογραμμίζει την αν-

θεκτικότητα των αγροτικών δομών (ή τουλάχιστον κάποιων όψεών τους) στο χρόνο.18 

Το 1938 η αναλογία της καλλιεργημένης έκτασης με σιτάρι - πληθυσμού δεν υπερβαί-

                                                 
15

 Περιηγούμενος στην ελληνική ύπαιθρο το 1862 ο Ελβετός περιηγητής Charles Schaub παραπονιέται 
για τη φτωχή ποιότητα του ψωμιού, την οποία αποδίδει στη μείωση της παραγωγής σιτηρών σε σχέση 
με δύο δεκαετίες πριν, κατά το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ajoutons ici que 
dans ce voyage je n’ ai trouvé le plus souvent que du pain de seigle de qualité plus ou moins bonne ; ce 
pain n’ est pas si sain que celui de froment. En 1840, j’ avais pu me procurer presque partout de l’ excel-
lent pain; je ne sais pourquoi les cultivateurs grecs sèment maintenant le froment en moindre quantité», 
στου ιδίου Excursion en Grèce au printemps de 1862,  Γενεύη 1863, σ. 174-175. 
16

 Όπως μαρτυρεί ο λογοτέχνης Δημοσθένης Ζαδές, γόνος οικογένειας προκρίτων της Κυπαρισσίας, στο 
αυτοβιογραφικό διήγημά του, «Το χτήμα» (διήγημα), Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, τ.5 (1961), σ. 302-
306. 
17

 Στις αρχές του 18
ου

 αι. μόλις δύο σπίτια και η Μητρόπολη διέθεταν σιταποθήκες. Η Parveva συμπεραί-
νει: «Presumably, the Arcadian townsmen satisfied their need for cereals and forage through the town 
market supplied by the rural hinterland.», «The agrarian land..», ό.π. σ. 99. 
18

 Λεύκωμα Επαρχίας Τριφυλίας 1938. 
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νει το μισό στρέμμα ανά κάτοικο στους Γαργαλιάνους και μόλις το ένα τέταρτο του 

στρέμματος ανά κάτοικο στα Φιλιατρά. Η κατάσταση της παραγωγής δημητριακών 

στους συγκεκριμένους δήμους δεν πρέπει να ήταν πολύ διαφορετική έναν αιώνα πριν. 

Η εκτίμηση, άλλωστε, για την επαρχία Τριφυλίας είναι ότι σε όλο το διάστημα, από το 

1860 μέχρι το 1911, η καλλιεργούμενη με σιτηρά έκταση μένει σχεδόν σταθερή (+3%).19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π., σ. 336-356 (ΠΙΝ.Γ1-Γ7). 
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 ΠΗΓΗ ΓΡΑΦ.Δ.1-3: Γεωργική Απογραφή 1911 

 

Καθώς η αφιερωμένη έκταση στα σιτηρά όχι μόνο δεν παρακολούθησε την αύ-

ξηση του πληθυσμού, αλλά αντίθετα παρέμεινε στάσιμη, η εξάρτηση του πληθυσμού 

των πεδινών από τις εισαγωγές αλεύρων και σίτου διογκώθηκε σε βαθμό υπερθετικό.20 

Ιδίως μετά το 1870, οπότε η συγκυρία της εκποίησης των εθνικών γαιών ευνόησε τη 

μόνιμη εγκατάσταση των νομάδων Αρκάδων ποιμένων στον τριφυλιακό κάμπο και επι-

τάχυνε την επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας. Το γεγονός αυτό οδήγησε με τη σειρά 

του στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων νεήλυδων (κυρίως στους δήμους Εράνης 

και Πλαταμώδους). Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτικοποίηση της εθνικής γης σήμανε 

την κατάργηση του δικαιώματος της επικαρπίας. Η αντικατάσταση της δεκάτης από τον 

εκχρηματισμένο φόρο επί των αροτριώντων κτηνών το 1880 ολοκλήρωσε την εξάλειψη 

του παλαιού φορολογικού συστήματος της είσπραξης σε είδος, που αποτελούσε, με 

όλα τα συμπαρομαρτούντα δεινά του, ένα σύστημα μεταφοράς και αναδιανομής των 

περισσευμάτων σε σιτηρά από τα ορεινά – μεσόγεια στα πεδινά μέρη.21 Τέλος, η μετα-

                                                 
20

 Η τοπική παραγωγή, ακόμη και κατά την άμεση περίοδο μιας καλής συγκομιδής, δεν επαρκεί για να 
ανακουφίσει τις ανάγκες των κατοίκων. Στην εφ. Τριφυλία (Κυπαρισσία) στις 17 Αυγ. 1874 σημειώνεται: 
«Μολονότι η εφετεινή εσοδεία των δημητριακών καρπών ήτο ευάρεστος και ηλπίζωσι ίνα αι τιμαί εκπέ-
σωσι, μολαταύτα εισέτι τιμάται ο σίτος περί τα τεσσαράκοντα λεπτά η οκά και ως εκ τούτου διατελεί ο 
τόπος και εκ της αιτίας ταύτης εις ου μικρά πίεσιν...». 
21

 Είναι ενδιαφέρον ότι λίγους μόλις μήνες μετά την επιψήφιση των νόμων περί διανομής της εθνικής 
γης εκδόθηκε ο νόμος περί ατελούς εισαγωγής του σιταριού που προοριζόταν για άλεση από τους α-
λευρόμυλους (Ν. ΥΜΒ΄ 27.5.1871), Γιώργος Ν. Μητροφάνης, Η κίνηση των τιμών του σταριού στην Ελ-
λάδα. Εξωτερικό εμπόριο και κρατική παρέμβαση (1860-1912), εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991, σ. 99. Η απογεί-
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κίνηση και η εγκατάσταση ενός σημαντικού μέρους του μεσόγειου - ορεινού πληθυ-

σμού στα πεδινά μέρη σε συνδυασμό με την εισχώρηση της σταφιδοκαλλιέργειας και 

στις μεσόγειες περιοχές, αναδιένειμαν ανθρώπους και διαθέσιμους πόρους σε νέα γε-

ωγραφικά και οικονομικά πεδία δράσης σε βάρος της σιτοκαλλιέργειας.22 

Μία άλλη πηγή για τη φθίνουσα – ή έστω στάσιμη – πορεία της καλλιέργειας 

δημητριακών αποτελούν τα ενοικιαστήρια των νερόμυλων που λειτουργούσαν στην 

περιοχή Μύλοι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την πόλη της Κυπαρισσίας. Οι νε-

ρόμυλοι τροφοδοτούνταν από το Κεφαλόβρυσο, τη μεγάλη πηγή που ξεκινούσε από το 

χωριό Βρύσες, και λειτουργούσαν όλο το χρόνο. Δύο – τρεις ξεχώριζαν σε μέγεθος και 

ισχύ ενώ παράλληλα λειτουργούσαν και αρκετοί άλλοι μικρότεροι.23 Για τέσσερις μύ-

λους στην ευρύτερη περιοχή συντάσσονται τακτικά μισθωτήρια συμβόλαια. Ανήκαν σε 

προκρίτους της Κυπαρισσίας: στον Γρηγόριο Μανούσο, τον Τζούρο-Μαυροβουνιώτη, 

τον Ιωάννη Σαράτζη και τους αδερφούς Μ. Αναστασόπουλου.24 Σημαντικότερος από 

όλους ήταν αναμφισβήτητα ο νερόμυλος της οικογένειας Σαράτζη, μέρος του οποίου, 

ιδίως το επιβλητικό πέτρινο μυλαύλακο με τη βαθμιδωτή κρέμαση και το βαγένι, σώζο-

νται μέχρι σήμερα. Πιο ψηλά, στο Κεφαλόβρυσο, στα όρια του χωριού Βρυσών, βρι-

σκόταν ο νερόμυλος των δύο γιών του προκρίτου Μήτρου Αναστασόπουλου, Θεόδω-

ρου και Θεμιστοκλή. Τα μισθώματα καθορίζονται συνήθως σε είδος (σιτάρι, σμιγός, 

αραβόσιτος), με την ποσότητα του σιταριού να υπερτερεί κατά κανόνα σε ένα ποσοστό 

περίπου 20% έναντι της ποσότητας των άλλων δυο ειδών μαζί. Με τα μισθώματα που 

πληρούσαν αυτά τα κριτήρια (απόδοση σε είδος, σταθερή αναλογία ειδών δημητρια-

κών) καταρτίστηκε ο πίνακας Δ2. 

 

 

                                                                                                                                                 
ωση της αλευροβιομηχανίας στις αρχές της δεκαετίας του 1870 είναι χαρακτηριστική: 25 νέοι ατμόμυ-
λοι ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1870, Αγριαντώνη, Οι Απαρχές…, ό.π. σ. 121-122. 

22
 Η αρχική (προ Επαναστάσεως) αλληλοσυμπληρωματική σχέση σταφιδοπαραγωγών και σιτοπαραγω-

γών περιοχών που παρατηρεί ο Παναγιωτόπουλος (1984) στην περίπτωση της Βοστίτζας και της Γαστού-
νης, μετά το 1870 αποδεικνύεται ανεπαρκής, Καλαφάτης, Αγροτική πίστη… ό.π., τ. Α΄, σ. 134-135. 
23

 Στην καταγραφή του 1716 αναφέρονται επτά μύλοι στην περιοχή Μύλοι, Parveva, «The agrarian 
land..», ό.π. 
24

 Οι μικρότεροι μύλοι ανήκαν συνήθως στους ίδιους τους μυλωνάδες και γι’ αυτό το λόγο δεν καταγρά-
φονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις.  
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ΠΙΝ.Δ2 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

Ιδιοκτησίας: Σαράτζη Μανούσου Τζούρου 

 
Ενοίκιο/ οκ. 

Διάρκεια/ 
έτη 

Ενοίκιο/ οκ. 
Διάρκεια/ 

έτη 
Ενοίκιο/ οκ. 

Διάρκεια/ 
έτη 

1854 6.380 1 --- --- 1.200 1 
1860 5.940 1 --- --- --- --- 
1861 5.280 2 --- --- --- --- 
1862 --- --- --- 3 1.840 3 
1863 3.300 2 --- --- 1.680 1 
1871 --- --- 3.080 1 --- --- 
1872 --- --- --- --- 2.320 3 
1873 2.740 3 --- --- --- --- 
1879 3.300 3 2.420 3 --- --- 
1882 2.660 4 --- --- --- --- 
1884 --- --- 2.420 4 1.408 1 
1892 --- --- 2.300 4 --- --- 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 

  

Σε αντίθεση με τους λίγους νερόμυλους στα πεδινά, οι οποίοι στην πλειονότητά 

τους ήταν «χειμωνιάτικοι», λειτουργούσαν δηλαδή 3-6 μήνες το χρόνο, στα μεσόγεια 

μέρη οι μύλοι εργάζονται όλο το χρόνο αλέθοντας την πλούσια σιτοπαραγωγή αυτών 

των μερών. Σημαντικός ήταν ο νερόμυλος της οικογένειας Ρήγα στο ορεινό Βαρυμπόπι, 

ο οποίος εξυπηρετούσε την παραγωγή των δήμων Αετού, Τριπύλης και πιθανότατα μέ-

ρος του γειτονικού δήμου Δωρίου. Η σπουδαιότητα της σιτοκαλλιέργειας στα μεσόγεια 

μέρη και κυρίως στο δήμο Αυλώνας υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι εκεί συνεχίζο-

νται οι επενδύσεις στον κλάδο των νερόμυλων και στα νεότερα χρόνια. Στη θέση Περι-

στεριά του χωριού Μουρτάτου του δήμου Αυλώνας ένας μάλλον παλαιότερος νερόμυ-

λος επισκευάστηκε και επεκτάθηκε γύρω στο 1870 χάρη στη σύμπραξη δύο ιδιωτών 

από την Κυπαρισσία και το Σιδηρόκαστρο (δήμος Αυλώνας).25 Η κατασκευή του απο-

σκοπούσε προφανώς να καλύψει την έλλειψη σχετικής υποδομής στο δήμο Αυλώνας, 

στον οποίο η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων γαιών σε σχέση με τους υπό-

λοιπους μεσόγειους δήμους ευνόησε την αύξηση της σιτοπαραγωγής. Αξίζει πάντως να 

σημειωθεί ότι τέτοιου είδους επενδυτικές πρωτοβουλίες ήταν μάλλον σπάνιες στην 

επαρχία, καθώς γενικά η σιτοπαραγωγή μένει καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα.26 

                                                 
25

 Πρόκειται για τους Δημήτριο Διον. Ζήρα και τον Θεμιστοκλή Αλεξόπουλο, και οι δύο διετέλεσαν δή-
μαρχοι στους δήμους καταγωγής τους, 14 [1875] Φραντζής. 
26

 Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, Το Σιδερόκαστρο στην Ιστορία, 1210-1860, Αθήνα 1961, σ. 115-116. 
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Από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 και εξής τα άλευρα του Πειραιά κατακλύ-

ζουν την παραθαλάσσια ζώνη. Στη μεγάλη χρηματιστική κρίση του 1884, σε σύνολο 436 

διαμαρτυρήσεων εμπορικών συναλλαγματικών οι 190 (43,5%) αφορούν το εμπόριο 

αλεύρων και αντιστοιχούν στο 42,45% της αθροισμένης αξίας του συνόλου των δια-

μαρτυρομένων συναλλαγματικών αυτού του έτους. Αν και οι διαμαρτυρήσεις μπορούν 

να διαγράψουν μόνο τάσεις και όχι να απεικονίσουν με ακρίβεια την τοπική κατανά-

λωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα άλευρα είναι το διατροφικό προϊόν που απορρο-

φά το μεγαλύτερο ποσοστό του (αγροτικού) εισοδήματος της επαρχίας.27 

 

ΠΙΝ.Δ3  ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1910) 

Δήμοι Νερόμυλοι 

Κυπαρισσίας 10 
Εράνης 2 
Πλαταμώδους 0 
Φλεσιάδος 9 
Αυλώνας 15 
Δωρίου 15 
Αετού 16 
Τριπύλης 6 

ΠΗΓΗ: Οδηγός της Ελλάδος, εκδ. Νικ. Ιγγλέση (1910-1911) 

 

α3. Οι εμπορευματικές καλλιέργειες. Η ελιά 
 

Η καλλιέργεια της ελιάς γύρω από την Αρκαδιά (Κυπαρισσία) έχει μακραίωνη παράδο-

ση. Ήταν στο μεγαλύτερο τμήμα του ιδιοκτησία των Τούρκων της πόλης και μετά την 

απελευθέρωση θεωρήθηκε εθνικός. Στις αρχές του 18ου αιώνα λειτουργούσαν στην πε-

ριφέρεια της πόλης 21 ελαιοτριβεία, παράγοντας κατά μέσο όρο 50.000 οκ. περίπου 

ετησίως.28 Έναν αιώνα αργότερα (1805), σύμφωνα με τη μαρτυρία του Leake, 15.000 

βαρέλες (720.000 οκ.) εξήχθησαν από τον όρμο της Κυπαρισσίας. Παρότι κατά τη δεύ-

                                                 
27

 Η ανάγνωση της βιομηχανικής ανάπτυξης του Πειραιά θα μπορούσε να γίνει και από μία άλλη οπτική 
γωνία: αντί να αντιμετωπίζουμε τη σταφίδα ως τροχοπέδη ανάπτυξης (Αγριαντώνη), να τη βλέπαμε και 
ως συντελεστή απογείωσης του Πειραιά ως εμποροβιομηχανικού κέντρου στο τελευταίο τέταρτο του 
αιώνα, χάρη στο άλμα που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο της κατανάλωσης βλ. σχετικά παρακάτω ΚΕΦ. 
Ε΄. 
28

 Parveva, «Agrarian land…», ό.π. Στα Φιλιατρά αναφέρονται άλλα εννέα ελαιοτριβεία. Τριάντα ελαιο-
τριβεία σε Αρκαδιά και Φιλιατρά είναι πολλά 

.
 ίσως αρκετά από αυτά είναι μικρά, εγκατεστημένα σε ε-

λαιώνες μεγάλων ιδιοκτητών. 
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τερη Τουρκοκρατία η ελαιοκαλλιέργεια είχε αναπτυχθεί και η Κυπαρισσία είχε εξελι-

χθεί σε τόπο συγκέντρωσης του λαδεμπορίου της ευρύτερης περιοχής,29 η ποσότητα 

του εξαγόμενου λαδιού φαίνεται υπερβολική. Αναρωτιόμαστε μήπως εκ παραδρομής 

προστέθηκε ένα παραπάνω μηδενικό στους αριθμούς που είχε συλλέξει ο Leake. Ένας 

λογαριασμός των προκρίτων - ενοικιαστών των λαδιών της περιοχής για την (καλή;) 

σοδειά του 1821 μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την παραγωγή του εθνικού ελαιώνα της 

Κυπαρισσίας για εκείνο το έτος σε 150.000 τουλάχιστον οκάδες λαδιού (192 τόνους). 

Αυτό συμπεραίνεται μέσα από τις οφειλές σε λάδι των 66 καλλιεργητών στους οποίους 

μοιράστηκε η εκμετάλλευση των εθνικών ελαιοδέντρων.30 Το ίδιο έγγραφο μας πληρο-

φορεί επίσης για τη λειτουργία έξι ελαιοτριβείων στην πόλη και την περιφέρειά της, τα 

οποία προεπαναστατικά ανήκαν σε επτά Οθωμανούς. 

Μετά την Επανάσταση η επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας συνεχίζεται αλλά με 

αργούς ρυθμούς. Στη δεκαετία του 1850, η ασθένεια της σταφίδας ώθησε πολλούς στη 

δημιουργία ελαιοφυτειών είτε με εμφύτευση είτε αξιοποιώντας το νόμο περί κεντρώ-

σεως των αγριελιών.31 Μία σειρά από ενοικιαστήρια δημόσιων, δημοτικών και λιμενι-

κών φόρων αναιρεί την εξαιρετικά υποεκτιμημένη εικόνα που μας παρέχει η Στατιστική 

του 1860 για την ελαιοπαραγωγή σε επίπεδο επαρχίας. Οι δημοτικοί φόροι της ελαιο-

παραγωγής του δήμου Κυπαρισσίας το 1862, έτος «λαδιάς», ενοικιάζονται για 3.400 

δρχ., ενώ τη μέτρια χρονιά του 1863 για 1850 δρχ.32 Με δεδομένο ότι το φορολογήσιμο 

ποσοστό ισούταν με το 2% επί της συνολικής παραγωγής και οι τιμές χονδρικής αγοράς 

του λαδιού το διάστημα 1861 - 1864 κυμαίνονται ανάμεσα σε 1,15 και 1,25 δρχ. την 

οκά, είναι δυνατή μία μάλλον χαμηλή εκτίμηση μιας καλής σοδειάς ελαίου σε 140.000 

με 150.000 οκ. Το 1893 οι δημοτικοί φόροι ενοικιάζονται για 4.000 δρχ.33 Καθώς η τιμή 

                                                 
29

 Για τη συγκέντρωση λαδιών από τους αδερφούς Πασχαλίγκου την περίοδο του Αγώνα βλ. παρακάτω 
ΚΕΦ. Ε΄. 
30

 «Κατάσταση αποκοπής λαδιού», 16 Μαϊου 1822, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ.15β, σ. 28. 
31

 Ν. Τ(Σ)Ε΄\16 Οκτ. 1856, Περί εγκεντρίσεως εθνικών αγριελαίων. Επίσης στη νεκρολογία του δημάρχου 
Εράνης Γεωργίου Σπέντζα ο απελθών επαινούταν, γιατί ενθάρρυνε την εμφύτευση 25.000 ελαιοδένδρων 
ως αντίβαρο στην απώλεια εισοδήματος από την ασθένεια της σταφίδας. Η σχετική αναφορά στο περιο-
δικό Φιλιατρά, τχ.2, Μάρτιος 1957.  
32

 603 [1862], 303 [1863] Φραντζής. 
33

 9596 [1893] Ρομπόλας. 
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του λαδιού έχει μειωθεί, η εκτιμώμενη παραγωγή εκείνης της χρονιάς πρέπει να ξεπερ-

νούσε τις 200.000 οκ. 

Δύο ενοικιαστήρια λιμενικών φόρων για το 1864 και το 1884 παρέχουν τη δυνα-

τότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περι-

οχή.34 Το 1864, έτος «λαδιάς», οι λιμενικοί φόροι του δήμου Κυπαρισσίας παραχωρού-

νται αντί 17.700 δρχ. Προς όφελος του μελλοντικού λιμένα Κυπαρισσίας επιβάλλεται 

τέλος 4 δρχ. ανά βαρέλα εξαγόμενου ή μεταφερόμενου μέσω θαλάσσης λαδιού. Επο-

μένως, οι ενοικιαστές προσδοκούν φορολογήσιμη ύλη τουλάχιστον 4.425 βαρελών ή 

212.400 οκ. Η διαφορά με τους δημοτικούς φόρους είναι εύλογη, γιατί στον όρμο Κυ-

παρισσίας συγκεντρώνεται η ελαιοπαραγωγή και άλλων δήμων της επαρχίας Τριφυλίας 

και της γειτονικής Ολυμπίας.  

Το 1884 οι λιμενικοί φόροι επί του ελαίου κατακυρώνονται για 27.500 δρχ., 

τουτέστιν για προσδοκώμενη φορολογήσιμη ύλη τουλάχιστον 330.000 οκ., παρότι η 

τιμή του λαδιού είχε σημειώσει στο μεταξύ πτώση. Την αύξηση του ενοικίου κατά 45% 

δικαιολογεί η αυξημένη απόδοση των ελαιοφυτειών που έγιναν σε εθνική γη (εντός και 

εκτός του δήμου) 20 – 30 έτη πριν και τώρα είχαν φθάσει σε ώριμη ανάπτυξη. Παράλ-

ληλα, ο εθνικός ελαιώνας έχει πλέον ιδιωτικοποιηθεί και η καλλιέργεια της ελιάς 

πραγματοποιείται ενδεχομένως με περισσότερη φροντίδα. Στο γύρισμα του αιώνα η 

ελαιοπαραγωγή του δήμου Κυπαρισσίας εκτιμάται σε 250.000 οκ. ετησίως (!), ενώ η 

αντίστοιχη του δήμου Εράνης στο διπλάσιο, 500.000 οκ.35 

 

          ΠΙΝ.Δ4  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1910) 

Δήμοι Ελαιοτριβεία (σύνολο) Ατμοκίνητα ελαιοτριβεία 

Κυπαρισσίας 41 --- 
Εράνης 36            3 
Πλαταμώδους 21           2 
Φλεσιάδος 16           1 
Αυλώνας 16 --- 
Δωρίου 11 --- 
Αετού 9 --- 
Τριπύλης 3 --- 

ΠΗΓΗ: Οδηγός της Ελλάδος, εκδ. Νικ. Ιγγλέση (1910-1911) 

                                                 
34

 643 [1864] Φραντζής, 675 [1884] Περτουτζής. 
35

 Ακρόπολις, 15 Αυγούστου 1900. 



 

 

215 

 

   ΠΙΝ.Δ5  ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές πράξεις: Ενοικίασις 42 [1853] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Αλεξανδρόπουλος, Ενοικίασις 
603 [1862], Υπενοικιαστήριον 303 [1863], Υπενοικιαστήριον 521 [1870] Φραντζής, Υπενοικίασις 9596 [1893] Ρομπό-
λας. 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Η παραγωγή του 1870 έχει υπολογιστεί με δεδομένο ότι η αναλογία εθνικών και εθνικοϊδιόκτητων 
ελαιοδέντρων στο δήμο είναι 4:1. Υποθέτοντας ότι εθνικά και εθνικοϊδιόκτητα ελαιόδεντρα έχουν την ίδια απόδοση, 
τότε το ¼ του ελαιώνα του δήμου φορολογείται με 10% και τα ¾ με 20%. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι η αξία του 
φόρου αντιστοιχεί σε 30.840 οκάδες, τότε αυτές αντιστοιχούν σε φορολογητέα ποσότητα τουλάχιστον 176.229 οκ. 
Εννοείται ότι οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί δεν είναι ακριβείς και έχουν μόνο ενδεικτική αξία. 
 
 

                                ΠΙΝ.Δ6  ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις: Υπενοικιαστήριον 1474 [1860] Βουτιέρος, Διαμαρτύρησις 545 [1862], Υπενοικι-
αστήρια 498, 499, 500, 503, 521, 543 [1870], Υπενοικιαστήριον 833 [1871] Φραντζής, Υπενοικίασις 5013 [1891] Ρο-
μπόλας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην επαρχία Τριφυλίας δε γνωρίζουμε την ακριβή αναλογία εθνικών και εθνικοϊδιόκτητων ελαιοδέ-
ντρων, για να προβούμε σε εκτιμήσεις της ελαιοπαραγωγής. Μόνο για το έτος 1891 (έτος λαδιάς), οπότε ενοικιάζε-
ται μόνο ο έγγειος φόρος (7%), εικάζουμε ότι η συνολική παραγωγή ξεπερνά το ένα εκατομμύριο οκάδες. 
 
 
 

α4. Οι εμπορευματικές καλλιέργειες. Η σταφίδα 

 
Μετά την Επανάσταση οι παραθαλάσσιοι δήμοι της Τριφυλίας επιδίδονται με εξαιρετι-

κό ζήλο στην σταφιδοκαλλιέργεια. Ήδη επί τουρκοκρατίας είχε δημιουργηθεί μία στα-

φιδάμπελος, οθωμανικής ιδιοκτησίας, γνωστή με το όνομα σταφίδα του Αλίαγα.36 Στις 

πρώτες δεκαετίες μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, πρόκριτοι και γενικό-

τερα εύποροι κάτοικοι της Κυπαρισσίας (αλλά όχι μόνο) αποκτούν γη με κύριο σκοπό 

την εμφύτευσή της με σταφίδα. Η προνομιακή πρόσβαση στην κατοχή ιδιόκτητης γης, 

                                                 
36

 Βλ. παραπάνω ΚΕΦ. Γ΄. 

Έτος Είδος φόρου 
Αξία φόρου  

(δρχ.) 

Τιμή οκάς λαδιού ως 
βάση υπολογισμού 

(δρχ.) 

Εκτιμώμενη παρα-
γωγή σε οκάδες (χα-

μηλή εκτίμηση) 

1852 Δημοτικοί 2.800 1,2 140.000 

1862 Δημοτικοί 3.400 1,2 170.000 

1863 Δημοτικοί 1.850 1,2 92.500 

1870 
έγγειος φόρος & 
επικαρπία  

25.700 1,2 176.000 

1893 Δημοτικοί 4.000 1 200.000 

Έτος Είδος φόρου Αξία φόρου (δρχ.) 

1860 έγγειος φόρος και δικαίωμα επικαρπίας εθνικοϊδ. ελαιοδένδρων 84.633 

1862 έγγειος φόρος και δικαίωμα… 93.000 

1870 έγγειος φόρος και δικαίωμα… 115.300 

1871 έγγειος φόρος και δικαίωμα… 56.625 

1891 έγγειος φόρος 86.720 
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οι δαπανηρές καλλιεργητικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η πρό-

σκληση και πρόσληψη Ζακυνθινών κλαδούχων, κατόχων της αναγκαίας τεχνογνωσίας 

για τη δημιουργία σταφιδαμπέλων, η εξαετής περίπου αναμονή μέχρι την πλήρη καρ-

ποφορία και ο υψηλός κίνδυνος που εμπεριείχε το όλο εγχείρημα, καθιστούν αρχικά 

την καλλιέργεια της σταφίδας υπόθεση λίγων. Η ασθένεια της σταφίδας στη δεκαετία 

του 1850 θα γονατίσει οικονομικά πολλούς από εκείνους που είχαν αφιερώσει κεφά-

λαια στη δημιουργία σταφιδαμπέλων, μεγάλο μέρος των οποίων προερχόταν από δα-

νεισμό. 

Οι εκχερσώσεις και οι εμφυτεύσεις με τη συμφωνία της μισακής διανομής ή τη 

μίσθωση εργατικών χεριών σε συνδυασμό με τις καλλιεργητικές ανάγκες ευνόησαν την 

διείσδυση του αγροτικού στοιχείου στο χώρο της πολυδάπανης και χρονοβόρου στα-

φιδικής καλλιέργειας, παρέχοντας του αφενός γη και κεφάλαια και αφετέρου τα μέσα 

της διαβίωσής του. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν επίσης και οι Αρκάδες ποιμένες, οι 

οποίοι είχαν καταλάβει σημαντικές εκτάσεις στον τριφυλιακό κάμπο και ασχολήθηκαν 

με τις εμφυτεύσεις παράλληλα με την ποιμενική δραστηριότητά τους. Το 1871 είχε ήδη 

κορεστεί στο δήμο η καλύτερη γη για εμφυτεύσεις. Σε άλλους δήμους, όπως στους δή-

μους Εράνης και Πλαταμώδους, υπήρχαν ακόμη εδαφικά πλεονάσματα, τα οποία αξιο-

ποιήθηκαν στις δεκαετίες του 1870 και 1880. 

Η καλλιεργημένη με σταφίδα έκταση δύσκολα προσδιορίζεται με βάση τις επί-

σημες Απογραφές. Το 1860 εκτιμάται σε 18.160 στρέμματα.37 Ο Μανσόλας αναφέρει 

45.430 στρ. το 1875,38 ενώ στη Γεωργική Απογραφή του 1911 η επιφάνεια των τριφυλι-

ακών σταφιδαμπέλων καταμετριέται σε 40.453 στρ. μόνο. Στην Απογραφή του 1929, αν 

και υποεκτιμάται το σύνολο της καλλιεργήσιμης επιφάνειας στην επαρχία σε σχέση με 

τα δεδομένα του 1911, καταγράφονται  53.039 στρέμματα, δηλαδή 12.239 στρέμματα 

περισσότερα σε σχέση με το 1911. Τέλος, με βάση το Λεύκωμα του 1938, οι δύο δήμοι 

Εράνης και Πλαταμώδους φέρονται να κατέχουν μόνοι τους 40.000 περίπου στρ. με 

σταφιδαμπέλους. 

                                                 
37

 Σ. Πετμεζάς, Η Ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 363 (ΠΙΝ.Γ.12). 
38

 Αλέξανδρος Μανσόλας, Απογραφικαί πληροφορίαι περί γεωργίας κατά το έτος 1875, Αθήνα 1876. 
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 Μία δεύτερη πηγή, χωρίς μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, αποτελούν οι εκτιμήσεις 

των διευθυντών του Υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας . στη δεκαετία του 1880 συμφωνούν γενι-

κά σε ένα μέγεθος παραγωγής της τάξεως των 35.000.000 λιτρών (και άνω). Με βάση 

αυτές τις μαρτυρίες, η επιφάνεια με σταφίδα στην επαρχία υπολογίζεται από 70.000 

(μέση παραγωγή ανά στρέμμα: 500 λίτρες) έως 87.500 στρέμματα (μέση παραγωγή 

ανά στρέμμα: 400 λίτρες). Το 1887, για παράδειγμα, ο δ/ντης του Υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισ-

σίας υποστήριζε ότι η καλυπτόμενη με σταφίδα έκταση σε Ολυμπία και Τριφυλία έφ-

θανε τα 120.000 στρέμματα, ενώ η συνολική παραγωγή των δύο επαρχιών κυμαινόταν 

ανάμεσα σε 50.000.000 με 55.000.000 λίτρες. Καθώς η παραγωγή της Τριφυλίας εκτι-

μάται σχεδόν στο τριπλάσιο εκείνης της Ολυμπίας, χονδρικά μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι αντιστοιχούσε σε έκταση 70.000 με 80.000 στρ.39 Το 1894 ο δ/ντης του Υποκατα-

στήματος αναβίβαζε την παραγωγή των δύο επαρχιών σε 70.000.000 λίτρες.40 

Αν, επομένως, με βάση τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η ακριβής προσέγγι-

ση της εμφυτευμένης έκτασης με σταφίδα δεν είναι εφικτή, μπορούμε, ωστόσο, να συ-

νάγουμε με βεβαιότητα ότι η Απογραφή του 1911 την υποεκτιμά σκανδαλωδώς, ίσως 

μάλιστα κατά το ένα τρίτο και παραπάνω του συνολικού μεγέθους, το οποίο, κατά τη 

γνώμη μου, δεν είναι δυνατό να είναι λιγότερο από 60.000 στρ.41 

Η σταφιδοκαλλιέργεια, αν και διαρκώς φθίνουσα, εξακολούθησε στο μεγαλύτε-

ρο μέρος του 20ου αιώνα να αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα των εισοδημάτων των 

τριφύλιων αγροτών. Σύμφωνα με μία μελέτη του 1961 σχετικά με τη γεωργική αξιοποί-

ηση της παραλιακής ζώνης Τριφυλίας και Πυλίας, τα εσπεριδοειδή και τα κηπευτικά 

κατείχαν το 15% της καλλιεργημένης έκτασης, ενώ το αμπέλι (κυρίως σταφίδα) και η 

ελιά το 52%.42 Σύντομα τη σταφιδάμπελο θα αντικαταστήσει πλήρως η ελιά, ενώ πα-

                                                 
39

 Επιστολή προς την Κεντρική Διοίκηση 15 Μαρτίου 1887, Αλληλογραφία Έμμισθων Υποκαταστημάτων 
προς το Λογιστικό Τμήμα. 
40

 Επιστολή 12 Μαρτίου 1894, Προϊόντα: Σταφίδα, ΙΑΕΤΕ. 
41

 Σημειώνουμε ότι μεταγενέστερες πηγές, όπως η Απογραφή του 1929 και το Τριφυλιακό Λεύκωμα του 
1938 αναφέρουν (ή αφήνουν να εννοηθεί) έκταση πάνω από 50.000 στρ., ενώ στο μεταξύ (μετά το 1910) 
ένα μεγάλο μέρος των φυτειών με σταφίδα έχει εκριζωθεί ή εγκαταλειφθεί, Πετμεζάς «Αγροτική οικονο-
μία», στο Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20

ου
 αι., τ.Α1, Αθήνα 1999, σ. 72.   

42
 Ο πολιτικός μηχανικός Δημ. Θ. Κωνσταντινίδης είχε αναλάβει το 1961 με απόφαση του τότε Υπουργού 

Γεωργίας να συντάξει μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης Τριφυλίας και Πυλίας. 
Σε μια επικαιροποιημένη μελέτη, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, υποστήριξε την αναγκαιότητα της 
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ράλληλα θα διευρυνθεί η ενασχόληση με επωφελέστερες οικονομικά καλλιέργειες, αλ-

λά και πολύ πιο υδροβόρες, όπως τα κηπευτικά.43 

 

ΠΙΝ.Δ7 Η ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ 
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΠΗΓΗ: ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ/ 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(στρ.) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(σε εκατ. λίτρες) 

Στατιστική 1860
1
 18.160 --- 

Μανσόλας 1875 45.430 --- 
1883 Χαιρέτης --- 30,285 
1885 δ/ντης υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας     75.000 

2
 --- 

1886 δ/ντης υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας
3
  --- 35-38 

1887 δ/ντης υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας
4
 80.000 35 

1887 Στατιστική   43.609 
5
 --- 

1887 Στατιστική    53.250 
6
 --- 

1888 Ροδοκανάκης
7
 --- 35,411 

1892 δ/ντης υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας --- 38 
8
 

Απογραφή 1911   40.453 --- 
Απογραφή 1929   53.039 --- 
Λεύκωμα 1938 > 60.000 

9
 --- 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1
 Με βάση την αναλογία επαρχίας/νομού το 1860 (0,50).  

2
 Σύμφωνα με τη μειωμένη παραγωγή του 

1885 (στρεμ. Απόδοση: 3 στρ. παράγουν 1000 λίτρα), επιστολή με ημερομηνία 25 Αυγούστου 1885, Αλληλογραφία 
προς το Λογιστικό…  

3
 Αναφορά με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 1886, Αλληλογραφία προς το Λογιστικό… 

4
 Γενική εκτί-

μηση για το σύνολο της έκτασης και της παραγωγής των επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας (120.000 στρ. και 55 εκ. 
λίτρ.), 15 Μαρτίου 1887, Αλληλογραφία προς το Λογιστικό… 

5
 Με βάση την αναλογία επαρχίας/νομού στην απογρα-

φή του 1911 (0,22). 
6
 Με βάση την αναλογία επαρχίας/νομού στην απογραφή του 1929 (0,27). 

7
 Emmanuel Rodoca-

nachi, Rapport sur les raisins secs à l’ Exposition Universelle de 1889, Amiens 1889. 
8 

Επιστολή με ημερομηνία 16 Ιου-
λίου 1892, όπου η αρχική εκτίμηση της παραγωγής των δύο επαρχιών σε 60 εκ. λίτρ. (ενώ το 1991 ήταν 55 εκ. λίτρες 
μειώνεται, λόγω βροχών, περονόσπορου και θάλασσας, σε 40 εκ. Στον πίνακα θέτουμε την αρχική εκτίμηση, χωρίς 
να λάβουμε υπόψη τη ζημιά. 

9 
Η εκτίμηση προκύπτει με δεδομένο ότι αναφέρεται έκταση των σταφιδαμπέλων σε 

Φιλιατρά και Γαργαλιάνους περίπου 40.000 στρ. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
δημιουργίας τριών φραγμάτων (στους χείμαρρους Φιλιατρινό, Λαγκούβαρδο και Αλαφινόρεμα), με τα 
οποία υπολόγιζε την άρδευση έκτασης περίπου 100.000 στρεμμάτων. Σε αυτή την έκταση υπολογίζονται 
τα παραπάνω ποσοστά κάλυψης ανά είδος καλλιέργειας. Κωνσταντινίδη, Κυρίως προκαταρκτική έκθεσις 
αξιοποιήσεως περιοχής Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πυλίας. Ενημερωτική έκθεση, Αθήνα 1976 (δακτυ-
λογρ. αδημοσ.) 
43

 Στην παραπάνω μελέτη διατυπωνόταν η εκτίμηση ότι στροφή των αγροτών στα κηπευτικά και τα ε-
σπεριδοειδή θα σήμαινε αύξηση της καθαρής στρεμματικής προσόδου (αφαιρουμένου του κόστους κα-
τασκευής και συντήρησης των έργων) κατά 14 φορές, Κυρίως προκαταρκτική έκθεσις…, ό.π. Προσθέτου-
με ότι μόλις στις μέρες μας έγινε εφικτή η υλοποίηση της κατασκευής ενός φράγματος στη περιοχή των 
Φιλιατρών.    
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β. Αγροληπτικά συστήματα και παραγωγικές σχέσεις   
 
 
β1. Ορισμένες διευκρινίσεις 
 
 
Οι γνώσεις μας για τις ισχύουσες αγροληπτικές πρακτικές στην ελληνική ύπαιθρο του 

19ου αιώνα παραμένουν μάλλον περιορισμένες. Με εξαίρεση τους γεωγραφικούς χώ-

ρους όπου η μεγάλη ιδιοκτησία έχει ισχυρή παρουσία (Επτάνησα, Θεσσαλία, Άρτα), 

στην ηπειρωτική παλαιά Ελλάδα λίγες μελέτες δεν επαρκούν να καλύψουν το κενό.44 Η 

βασική αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί πρώτιστα στην καθολική παραδοχή της υπερο-

χής της μικρής αυτοδύναμης γεωργικής εκμετάλλευσης. Μέσα σε ένα περιβάλλον κατί-

σχυσης της μικροϊδιοκτησίας και συνεπώς της αυτοκαλλιέργειας, η αναζήτηση άλλου 

τύπου έγγειων σχέσεων, που προϋποθέτουν την ύπαρξη μεγάλης και μεσαίας ιδιοκτη-

σίας, περνά σε δεύτερη μοίρα. Όπου πάλι οι έγγειες σχέσεις θίγονται, αντιμετωπίζονται 

ως συνισταμένη μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, όπως, για παράδειγμα, στην 

περίπτωση του επίμορτου συστήματος καλλιέργειας. 

Αναφορικά με την παλαιά Ελλάδα, στη νεώτερη βιβλιογραφία ξεχωρίζει η δια-

τριβή της Ε. Καρούζου για την επαρχία Αργολίδος, η μόνη που αξιοποιεί με τρόπο συ-

στηματικό και υποδειγματικό τις συμβολαιογραφικές πηγές. Αποδελτιώνοντας ένα ση-

μαντικό αριθμό συμβολαίων (πάνω από 500 πράξεις), η ερευνήτρια δεν περιορίστηκε 

μόνο στην καταγραφή των ισχυόντων αγροληπτικών συστημάτων στην περιοχή αλλά 

επιχείρησε να απαντήσει σε ζητήματα όπως ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους, ποια είναι η σχέση τους με το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης (ασκεπής γη, 

                                                 
 
44

 Αναφέρουμε ενδεικτικά τις μελέτες: Β. Προντζάς, Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία (1881-
1912), Αθήνα 1992, Αμ. Χιωτάκη, Η συμπεριφορά του τραπεζικού κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινωνία 
(τέλη ιθ΄ αιώνα). Η περίπτωση της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας στην Άρτα, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι-
κής Τραπέζης, Αθήνα 1994, Γιώργος,Προγουλάκης Ανάμεσα στην τιμή και το χρήμα: η Κέρκυρα στα χρό-
νια της Αγγλικής κυριαρχίας (1814-1864), Αθήνα 2003. Για την Πελοπόννησο ξεχωρίζουν οι μελέτες των 
Εύη Καρούζου, Cultures maraîchères…, ό.π. για την Αργολίδα και Αλέξη Φραγκιάδη, Peasant 
Agriculture…, ό.π. για την Αμαλιάδα. Η προγενέστερη προσπάθεια του Θανάση Καλαφάτη να διερευνή-
σει τα αγροληπτικά συστήματα στην περιοχή της Αιγιαλείας θεωρώ ότι έγινε αποσπασματικά, χωρίς ε-
παρκή στήριξη σε συμβολαιογραφικές πηγές, με αποτέλεσμα να παραχθεί μάλλον σύγχυση και όχι κατα-
νόηση για το τι πραγματικά συμβαίνει, Αγροτική πίστη…, ό.π., τ. Β΄, σ. 81-136. 
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φυτείες, περιβόλια, βοσκοτόπια), ποιο είναι το επαγγελματικό – κοινωνικό προφίλ των 

αγροδοτών και ποιο των αγροληπτών.  

Η επεξεργασία του υλικού ανέδειξε την αναμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία του 

συστήματος της πάκτωσης/μίσθωσης (σε είδος και σπανιότερα σε χρήμα). Μόνο στις 

σταφιδαμπέλους παρατηρείται μία σαφής προτίμηση για την επίμορτο καλλιέργεια.45 

Η Καρούζου θεωρεί ότι η υπεροχή της μίσθωσης οφείλεται από τη μια στην ισχυρή δι-

απραγματευτική θέση του μικροϊδιοκτήτη - καλλιεργητή, ο οποίος μπορεί να επιβάλει 

τους δικούς του όρους στις έγγειες σχέσεις, και από την άλλη στην έλλειψη πραγματι-

κού ενδιαφέροντος από μέρους των ιδιοκτητών όσον αφορά στην καλλιέργεια των 

κτημάτων τους. Προς επίρρωση της τελευταίας θέσης της προβάλλει το επιχείρημα ότι 

σε ποσοστό 12,8% οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες - αγροδότες ζουν μακριά από το Άργος 

και κυρίως στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες κατοικούν στην πόλη του Άργους, α-

νήκουν στην πλειονότητά τους στη μεσαία αστική τάξη και νέμονται τα αγροτικά εισο-

δήματα χωρίς να αναμιγνύονται στην παραγωγή.46 Η Καρούζου καταλήγει στην άποψη 

ότι η επιλογή της μίσθωσης ως αγροληπτικό σύστημα εκπορεύεται από την αδιαφορία 

των ιδιοκτητών να αναμιχθούν ενεργητικότερα στην εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας 

τους. Αντίθετα, η πρόκριση της επίμορτης καλλιέργειας προδίδει ιδιοκτήτες περισσότε-

ρο ενεργητικούς και δραστήρια εμπλεκόμενους στην παραγωγή.47 

Εντούτοις, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι, καθώς μόνο ένα μικρό μέ-

ρος των ανθρώπινων συναλλακτικών σχέσεων καταλήγουν στο συμβολαιογραφείο, συ-

χνά γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, είναι λογικό η δαπανηρή σύνταξη ενός συμ-

φωνητικού να αφορά περισσότερο τους ιδιοκτήτες που λόγω επαγγέλματος, διαμονής, 

ηλικίας ή φύλου και οικογενειακής κατάστασης (πχ. γυναίκα, χήρα) δεν μπορούν να 

επιβλέψουν άμεσα τα κτήματά τους. Επομένως, το κοινωνικό προφίλ των αγροδοτών, 

όπως εξάγεται από τα συμβόλαια, είναι χρήσιμο ως ένα βαθμό για ενδεικτικές παρα-

τηρήσεις αλλά όχι επαρκές για εξαγωγή στέρεων συμπερασμάτων. Επιπλέον, το σύ-

στημα της μίσθωσης από μόνο του, χωρίς τη δυνατότητα στάθμισης του ύψους των μι-
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 Karouzou, Cultures maraîchères…, ό.π. σ. 197-205. 
46

 Ό.π. σ. 225-226. 
47

 Ό.π. σ. 217-228. 
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σθωμάτων και τη σύγκρισή τους με τις εισοδηματικές αποδόσεις άλλων μορφών αγρο-

ληψίας, δεν επαρκεί για να αποφανθούμε με βεβαιότητα για τη (μειωμένη) διαπραγ-

ματευτική δύναμη των ιδιοκτητών ή την αντίστοιχη (αυξημένη) των γεωργών.48 

Η κυριαρχία της μικρής ανεξάρτητης καλλιεργητικής μονάδας σε έναν τόπο δε 

συνεπάγεται αυτόματα την κοινωνική ισχύ των μικροκαλλιεργητών και την αποδυνά-

μωση των μεγάλων γαιοκτημόνων. Βασικοί κρίκοι στην αλυσίδα κατανόησης απουσιά-

ζουν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε σε τι βαθμό ο αγροτικός κλήρος εξασφαλίζει τη βιωσι-

μότητα και την αυτάρκεια της γεωργικής οικογένειας, ποια είναι η αναλογία μεταξύ της 

μικρής, μεσαίας και μεγάλης ιδιοκτησίας στην περιοχή, αν μοιράζονται τα ίδια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. γόνιμο έδαφος, δυνατότητα άρδευσης, απόσταση από την τοπική 

αγορά ή τα κέντρα εξαγωγής). Άλλωστε, ο ενδεχόμενος ολιγοπωλιακός έλεγχος των κα-

λύτερων γαιών, για να θυμηθούμε τη ρικαρντιανή θεωρία, εξασφαλίζει στους ιδιοκτή-

τες τους υψηλή γαιοπρόσοδο, η οποία μάλιστα είναι δυνατό να αυξάνεται όσο οι γε-

ωργικές εκμεταλλεύσεις επεκτείνονται σε χαμηλής παραγωγικότητας εδάφη.49 Στην 

περίπτωση της Τριφυλίας, για παράδειγμα, όπως και αλλού, η ακτογραμμή κυριαρχεί-

ται από μεγάλα και μεσαία κτήματα. Η εγγύτητα με τη θάλασσα ασκεί θετικές συνέπει-

ες στο ύψος της γαιοπροσόδου, εκμηδενίζοντας σχεδόν το κόστος μεταφοράς των προ-

ϊόντων (σταφίδας).    

Στην προγενέστερη χρονικά έρευνα του Αλέξη Φραγκιάδη για τη σταφιδοπαρα-

γωγό Αμαλιάδα, οι γαιοκτήμονες εμφανίζονται με αξιόλογη ισχύ και διαπραγματευτική 

δύναμη. Εδώ η έμφαση δίνεται στο σύνηθες στην περιοχή σύστημα της επίμορτης καλ-

λιέργειας, πίσω από το οποίο ο μελετητής διαβλέπει μία λεόντεια σχέση σε βάρος των 

καλλιεργητών. Σύμφωνα με την κοστολόγηση των εργασιών καλλιέργειας της σταφιδα-

                                                 
48

 Η απολυτότητα της άποψης αυτής αναιρείται, για παράδειγμα, από τις παρατηρήσεις του Liebowitz 
σχετικά με την ύφεση στα τέλη του 19

ου
 αιώνα στη Γαλλία, τα οποία παραθέτει η ίδια η ιστορικός (σ. 

223). Σύμφωνα με τον Liebowitz, η κρίση οδήγησε στην αναθέρμανση της πιο ευέλικτης πρακτικής της 
μορτής σε βάρος της ισχύουσας μέχρι τότε μίσθωσης, καθώς η καταβολή πάγιων μισθωμάτων σε συνθή-
κες έκπτωσης των τιμών λειτουργούσε απωθητικά για τους καλλιεργητές. Βλ. σχετικά J. J. Liebowitz, 
«Tenants, sharecroppers and the French agricultural depression of the late nineteenth century», Journal 
of Interdisciplinary History, 19/3, σ. 429-445.  
49

 David Ricardo, Αρχές πολιτικής οικονομίας και φορολογίας, (3η έκδοση 1821 με πλήρη παράθεση των 
χωρίων που διαφοροποιούνται στην 1η και 2η έκδοση) εκδ. Παπαζήση (μτφ. Νικηφόρου Σταματάκη), 
Αθήνα 2002, σ. 69-85. 
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μπέλου του Χαιρέτη (βασική πηγή του συγγραφέα στο ζήτημα αυτό), το μερίδιο του 

καλλιεργητή μόλις ανταπεξέρχεται στα έξοδα καλλιέργειας αφήνοντάς του μία γλισχρή 

αμοιβή για τον κόπο του. Για να ερμηνεύσει την επιμονή του συστήματος στην περιοχή, 

ο Φραγκιάδης ορίζει την επίμορτη καλλιέργεια ως σύστημα που βασίζεται στην υπε-

ρεργασία της χωρικής οικογένειας και ως εκ τούτου αποτελεί την καλύτερη λύση για 

τον ιδιοκτήτη στις συνθήκες μιας ακριβής αγοράς εργασίας αλλά και ρευστότητας των 

τιμών των αγροτικών προϊόντων.50 

Γιατί όμως οι χωρικοί επιλέγουν την υψηλού ρίσκου και χαμηλά αμειβόμενη ε-

πίμορτη καλλιέργεια αντί του αδρού, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ημερομι-

σθίου του αγρεργάτη; Προσπαθώντας να δώσει μία πειστική απάντηση, ο Φραγκιάδης 

επικαλείται μία σειρά από λόγους, που τίθενται όμως υποθετικά και όχι αποδεικτικά: 

πρώτον, οι χωρικοί χαρακτηρίζονται από επιχειρηματική διάθεση και δε διστάζουν να 

αναλάβουν ρίσκο,  όταν πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να μεγιστοποιήσουν το εισόδημά 

τους (ο ίδιος όμως ο συγγραφέας αμφισβητεί ότι πράγματι κατορθώνουν να ανταμειφ-

θούν αναλόγως του μόχθου που καταβάλλουν) . δεύτερον, στο πλαίσιο της οικογενεια-

κής στρατηγικής το ημερομίσθιο δεν προτιμάται, γιατί αφορά συνήθως εποχιακή εργα-

σία και δεν παρέχει απασχόληση στα μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια ολόκλη-

ρου του ημερολογιακού έτους . τρίτον, ο θεσμός της προίκας λειτουργεί ως ισχυρός 

ωθητικός μηχανισμός για την εμπλοκή των γεωργών στα γρανάζια της αγοράς.51 

Η παραπάνω προσέγγιση χρειάζεται περισσότερες διευκρινίσεις, καθώς πολλά 

σημεία σχετικά με το περιεχόμενο και τα συμβαλλόμενα μέρη της επίμορτης συμφωνί-

ας παραμένουν ασαφή. Ανακύπτουν ακολούθως διάφορα ερωτήματα, όπως: Πώς απο-

δεικνύεται ότι το σύστημα της μορτής στη σταφίδα στηρίζεται στην οικογενειακή μο-

νάδα παραγωγής; Ποιοι είναι οι επίμορτοι καλλιεργητές, σε ποιο βαθμό αντικαθιστούν 

τη μισθωτή εργασία και ποια κοινωνική θέση κατέχουν στην αγροτική κοινωνία; Πόση 

έκταση αναλαμβάνουν; Όση μπορούν να καλλιεργήσουν με τη βοήθεια της οικογένειάς 

τους και λίγα εργατικά χέρια στις περιόδους αιχμής, όπως υποστηρίζει ο Φραγκιάδης, ή 
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μήπως πολύ περισσότερη; Πόσο διαρκεί η σύμβαση με τον ιδιοκτήτη; Διασφαλίζει την 

πολυετή απασχόλησή τους στην αγροτική εκμετάλλευση; Πώς λειτουργεί η μικροϊδιο-

κτησία σε συνάρτηση με τη μορτή; Την υποστηρίζει ή την αντιμάχεται; 

Η επίμορτη καλλιέργεια δε χωρά απαραίτητα σε ένα στενό πλαίσιο ορισμού. Η 

Καρούζου παρέχει μία θετική εικόνα του μισακού καλλιεργητή στη δική της μελέτη για 

την επαρχία Αργολίδας: «Certes, le metayer d’ Argos ne ressemble pas au metayer de la 

Thessalie ou au mezzadro de la Toscane; ces derniers sont liées étroitement avec le 

çiftlic d’ une part, le podere de l’ autre, systemes qui leur assurent l’ habitation et la 

terre suffisante pour la subsistence de leur famille.» Ο επίμορτος καλλιεργητής, όπως 

αναδύεται από τα συμβόλαια που είχε στη διάθεσή της η ερευνήτρια είναι «…un 

paysan-propriétaire possedant sa propre habitation, terre et cheptel vif qui négocie avec 

le propriétaire de la métairie. Il decide assez souvent, de concert avec lui, du genre du 

produit cultive ou de la vente de la production et de la gestion des revenues. Toutefois, 

la participation du propriétaire à la culture et à la prise des decisions diminue la liberté 

du metayer qui doit etre toujours en communication et en accord avec le 

propriétaire.».52 Ο καλλιεργητής υφίσταται περιορισμούς στο πλαίσιο του επίμορτου 

συστήματος αλλά όχι τέτοιους που να δικαιολογούν συγκρίσεις με περιπτώσεις στην 

Ινδία, στην Τοσκάνη ή στις φυτείες της Β. Αμερικής. 

Η ευρύτητα του όρου επίμορτη συμφωνία (sharecropping ή mezzadria ή 

aparceria κλπ.) έχει επισημανθεί και στη ξένη βιβλιογραφία. Όπως παρατηρούν οι με-

λετητές της ιταλικής υπαίθρου Jon S. Cohen και Francesco L. Galassi: «…the generic 

term mezzadria (sharecropping) encompasses a multitude of contracts, some of which 

conform more or less to the conventional notion of share tenancy while others more 

closely resemble fixed rent contracts at one extreme and wage labour agreements at 

the other. In other words, unlike Gertrude Stein’s rose, a sharecropper was not always a 

sharecropper.».53 Η επίμορτη καλλιέργεια, επομένως, λαμβάνει διάφορες μορφές. Συ-

νήθως εννοείται ως κατάτμηση της μεγάλης ιδιοκτησίας σε μικρότερους κλήρους, πα-
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 Jon S. Cohen και Francesco L. Galassi, «Sharecropping and productivity: “feudal residues” in Italian agri-
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ραχωρούμενους σε οικογένειες χωρικών έναντι ενός πάγιου ποσοστού επί της παρα-

γωγής. Βασικό χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι η μακροχρόνια διάρκειά της, η ο-

ποία δίνει συχνά το δικαίωμα στον καλλιεργητή να μεταβιβάσει στους απογόνους του 

ή να πωλήσει σε τρίτους τα δικαιώματα καλλιέργειας και νομής του εδάφους ή των φυ-

τειών επ’ αυτού. Οι απόψεις σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της επικράτησής της 

διίστανται, με άλλους μελετητές να τη θεωρούν ως φεουδαλικό κατάλοιπο και παρά-

γοντα ανάσχεσης της καπιταλιστικής διαδικασίας και άλλους ως άριστη επιλογή μέσα 

στο πλαίσιο μιας ατελώς λειτουργούσας αγοράς.54 

Στον ελληνικό χώρο αυτή η μορφή εκμετάλλευσης δεν παραπέμπει μόνο στη 

φεουδαρχικής προέλευσης συγκρότηση της ιδιοκτησίας στα Επτάνησα ή στα οθωμανο-

γενή τσιφλίκια της Θεσσαλίας, αλλά συναντάται και στον πελοποννησιακό χώρο, όπου 

παρατηρούνται διάσπαρτα ανάλογα παραδείγματα. Ο Θανάσης Καλαφάτης μελέτησε 

ένα παρόμοιο καθεστώς επίμορτης καλλιέργειας στις μοναστηριακές γαίες στην περιο-

χή της Αιγιαλείας.55 Η απουσία, ωστόσο, ανάλογων ερευνών για τις αγροληπτικές σχέ-

σεις στην ελληνική ύπαιθρο και η άτοπη, κατά τη γνώμη μου, σύγκριση των ευρημάτων 

στην Αιγιαλεία με το επτανησιακό παράδειγμα οδήγησαν τον ερευνητή στο συμφυρμό 

δύο διαφορετικών συστημάτων εκμετάλλευσης της γης: τη διανομή της γης λόγω εμ-

φύτευσης και τον εμφυτευτικό κανόνα. Το πρώτο αποτελεί την ανταλλαγή – όχι απα-

ραίτητα ισότιμη – δύο αγαθών που πλεονάζουν: της γης από την πλευρά του ιδιοκτήτη 

και της εργασίας από την πλευρά του εμφυτευτή.56 Στο τέλος της συμφωνίας η εμφυ-
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 Η σχετική συζήτηση κρατά ήδη από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα με τον Adam Smith να τίθεται κατηγορημα-
τικά αντίθετος με το σύστημα της επίμορτης καλλιέργειας. Αντίθετα, ο John Stuart Mill την υπερασπίζε-
ται. Για μια επισκόπηση των διαφορετικών θεωριών βλ. T. J. Byres, «Historical perspectives on share-
cropping», στο T. J. Byres (επιμ.), Sharecropping and Sharecroppers, Λονδίνο 1983, σ. 7-39. Ενδιαφέρου-
σα αντιπαράθεση σχετικά με το ίδιο ζήτημα μεταξύ των Fr. Galassi και του S. R. Epstein μέσα από τις σε-
λίδες του περιοδικού Rivista di Storia Economica, 9 (1992), σ. 74-94, 111-123 και 3 (1994), σ. 124-130. Η 
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θεωρία – με όλες τις αδυναμίες βέβαια που εμπεριέχουν οι θεωρητικές γενικεύσεις – στο «Means and 
Measures: Property Rights, Political Economy and Productivity in 15

th
 Century Tuscany», Social Forces 

78/2 (1999), σ. 461-490, όπου επίσης παρατίθεται κριτική παρουσίαση των διαφόρων ερμηνευτικών 
σχημάτων. 
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 Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική οικονομία 19
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 αιώνας, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2007, σ. 33-34. Οι άν-
θρωποι του 19

ου
 αιώνα γνώριζαν καλά τη σύνθετη πραγματικότητα της εποχής τους. Στο λόγο του προς 

τη Βουλή το 1871 με αφορμή τη συζήτηση για τα νομοσχέδια περί διάθεσης της εθνικής γης και των ε-
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τευμένη γη μοιράζεται σε δύο μέρη και ο κάθε συμβαλλόμενος αποκτά πλήρη κυριότη-

τα στο τεμάχιο γης που του αναλογεί. Αντίθετα, στην περίπτωση του εμφυτευτικού κα-

νόνα ο καλλιεργητής-εμφυτευτής δεν αποκτά ποτέ πλήρη δικαιώματα επί της γης, την 

κυριότητα της οποίας διατηρεί πάντα ο ιδιοκτήτης. Ο Καλαφάτης θεώρησε ότι η πρώτη 

περίπτωση αποτελούσε μία «ηπειρωτική» παραφθορά της «επτανησιακού τύπου» εμ-

φύτευσης, η οποία επιβιώνει περιθωριακά στις μοναστηριακές γαίες της Αιγιαλείας. 

Κατά τη γνώμη του, η μετακύλιση των δαπανών καλλιέργειας στους ώμους των χωρι-

κών μέσω της εμφύτευσης αποτελεί τον κανόνα στην ελληνική ύπαιθρο, αποδεικνύο-

ντας την παρασιτική, εισοδηματική και αντιπαραγωγική νοοτροπία των κτηματιών και 

ερμηνεύοντας εν τέλει τη στρεβλή ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα.57 Πιο 

πρόσφατα, άλλοι μελετητές έχουν θεωρήσει την πρακτική αυτή συνυπεύθυνη στην κα-

τίσχυση της μικροϊδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο.58 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε μέσα από την πραγμάτευση του τοπι-

κού παραδείγματος να συμβάλουμε στην κατανόηση της πολλαπλότητας των υφιστα-

μένων αγροληπτικών συστημάτων και των έγγειων σχέσεων που συνδέονται με αυτά. 

Σκοπός μας δεν είναι να καταλήξουμε σε ένα καθολικό ερμηνευτικό μοντέλο. Η μελέτη 

μας, άλλωστε, καταδεικνύει περισσότερο τα ερευνητικά εμπόδια που ορθώνει η φύση 

των πηγών (συμβόλαια) αλλά και την αδυναμία της περιορισμένης σε τοπικό επίπεδο 

ανάλυσης να φθάσει σε γενικευτικά συμπεράσματα χωρίς τη συνδρομή περισσότερων 

μονογραφιών για το τι ισχύει σε άλλες περιοχές, ιδίως στον ορεινό και εν γένει στο με-

σόγειο χώρο. 

                                                                                                                                                 
θνικοϊδιόκτητων φυτειών, ο βουλευτής Μαντινείας Δ. Ζέγγελης επισημαίνει: «Διότι πάντες ημείς γνωρί-
ζετε ότι εν Ελλάδι επεκράτησε τούτο το σύστημα να γίνωνται εμφυτεύσεις επί ιδιωτικών κτημάτων και 
τοιαύται γίνωνται ή κατά σύστημα μοναστηριακόν λεγόμενον, και τούτο συμβαίνει οσάκις γίνωνται εμ-
φυτεύσεις επί μοναστηριακών κτημάτων, και η τοιαύτη εμφύτευσις έχει τούτο το αποτέλεσμα, να λαμ-
βάνη ο κύριος του κτήματος το τρίτον της ακαθαρίστου προσόδου, ουδεμίαν δε κυριότητα να έχη ο εμ-
φυτευτής, αλλά να καρπούται το κτήμα ενόσω υπάρχει, αυτή η φυτεία, όταν δε εκχερσωθή, να επανέρ-
χεται η όλη κυριότης εις την Μονήν 

.
 και το έτερον να καταβάλλη τα έξοδα ο εμφυτευτής και μετά παρέ-

λευσιν, εάν είναι άμπελος π.χ., πέντε ετών να διανέμουν εξίσου…», ΠΣΒ, περ. Γ΄ συν. Γ΄, συνεδρ.10/12 
Ιανουαρίου 1871. 
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 Καλαφάτης, Αγροτική πίστη…, τ.Β΄, σ. 81-136, καθώς και συμπεράσματα στον τρίτο τόμο της ίδιας με-
λέτης, σ. 150-152. 
58

 Εύη Καρούζου, «Θεσμικό πλαίσιο και αγροτική οικονομία» στο Κ. Κωστής – Σ. Πετμεζάς (επιμ.), Η ανά-
πτυξη…, ό.π. σ. 175-218. 
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Επιλέξαμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές αγροληπτικές μορφές σε σχέση με το 

προϊόν στο οποίο αναφέρονται. Το επενδυμένο κεφάλαιο για τη δημιουργία των φυ-

τειών, το ύψος των ετήσιων καλλιεργητικών δαπανών, ο βαθμός εμπορευσιμότητας 

του προϊόντος και η δυνατότητα διάθεσής του στην αγορά υπαγορεύουν διαφοροποι-

ημένες λογικές αντιμετώπισης και διαχείρισης της έγγειας ιδιοκτησίας, γεγονός που 

συνεπάγεται με τη σειρά του διαφοροποιήσεις στο ίδιο το περιεχόμενο των αγροληπτι-

κών συστημάτων. Για παράδειγμα, το σύστημα της επίμορτης καλλιέργειας, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο, όταν αφορά την περιορισμένης 

εμπορευσιμότητας παραγωγή δημητριακών, και άλλο αναφορικά με τις σταφιδαμπέ-

λους. Η μεμονωμένη θεώρηση, επομένως, ενός αγροληπτικού συστήματος ως παραγω-

γού συγκεκριμένου τύπου έγγειων σχέσεων (πχ. φεουδαλικών, προκαπιταλιστικών, κα-

πιταλιστικών) είναι παρακινδυνευμένη, όταν γίνεται έξω από το πλαίσιο αναφοράς στο 

οποίο αυτό εφαρμόζεται. 

Δυστυχώς, η κύρια πηγή μας, τα καλλιεργητικά συμβόλαια, δεν προσφέρεται 

για την κατάρτιση ομοιογενών ποσοτικών σειρών, καθώς κάθε χρόνο εμφανίζονται 

πολλοί διαφορετικοί ιδιοκτήτες να αναθέτουν σε διαφορετικούς καλλιεργητές διαφο-

ρετικά κτήματα. Η επέκταση της μελέτης των συμβολαίων στο χρόνο δε μας αντάμειψε 

με ένα πλούσιο υλικό συμφωνητικών που αφορούν την καλλιέργεια του ίδιου κτήματος 

σε βάθος χρόνου. Η σταχυολόγηση λίγων τέτοιων περιπτώσεων είναι ενδεικτική της 

αδυναμίας των συμβολαίων να αποτυπώσουν με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο τις 

κυρίαρχες μορφές εκμετάλλευσης στο δήμο. Η πληροφόρηση που παρέχουν είναι απο-

σπασματική και η στατιστική προσέγγιση των δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί επι-

σφαλής. 

Αναζητώντας το ελάχιστο καθαρό ετήσιο αγροτικό εισόδημα σε χρήμα, ώστε να 

βρεθεί ένα μέτρο για την αξιολόγηση των επιλογών του αγροτικού κόσμου μεταξύ των 

διαφόρων αγροληπτικών συστημάτων (κυρίως μεταξύ της επίμορτης καλλιέργειας και 

της μισθωτής εργασίας), εξετάσαμε το ύψος των υπηρετικών αμοιβών στο δήμο και την 

εξέλιξή τους στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στον αγροτικό δήμο της Κυπαρισσίας οι 

υπηρέτες απασχολούνται αποκλειστικά σχεδόν σε γεωργικές και ποιμενικές εργασίες 
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και μισθώνονται από κτηματίες της πόλης αλλά και εύπορους χωρικούς, αποτελώντας 

στην ουσία μέρος του εργατικού δυναμικού της υπαίθρου.59 Ως προς την έκταση, το 

κόστος και τη σημασία της χρήσης ημερομίσθιας εργασίας, αξιοποιήσαμε διάσπαρτες 

πληροφορίες σχετικά με το ύψος των ημερομισθίων, επιχειρώντας να αποτυπώσουμε 

μία αδρομερή εικόνα της αγοράς εργασίας στην ύπαιθρο.  

Στη διερεύνηση των ισχυόντων συστημάτων εκμετάλλευσης στο δήμο Κυπαρισ-

σίας προτιμήσαμε να διατηρήσουμε την ορολογία των ίδιων των συμβολαίων. Ο όρος 

«επίμορτος καλλιέργεια» χρησιμοποιείται συστηματικά από το έτος 1879 και εξής από 

το συμβολαιογράφο Κωνσταντίνο Περτουτζή, ο οποίος διαδεχόμενος τον παλαιότερο 

συμβολαιογράφο Νικόλαο Ζ. Φραντζή, εγκαινιάζει ένα σαφέστερο λεκτικό στη σύνταξη 

των συμβολαίων αντικαθιστώντας με πιο συγκεκριμένους προσδιοριστικούς χαρακτη-

ρισμούς τον προηγούμενο συνήθη αλλά ασαφή γενικό τίτλο «συμφωνητικό», που χρη-

σιμοποιούσε εκτενώς ο προκάτοχός του. Ο όρος χρησιμοποιείται με περιγραφικό τρό-

πο, χωρίς το ιδεολογικό φορτίο που του χρεώθηκε λίγο αργότερα λόγω του θεσσαλικού 

αγροτικού ζητήματος . με αυτόν εννοείται μία συγκεκριμένη, συνήθως βραχύβια, καλ-

λιεργητική συμφωνία, η οποία συνεπάγεται το τελικό μοίρασμα της παραγωγής μεταξύ 

γαιοκτήμονα και καλλιεργητή. Θεωρώ ότι οι όροι «μισακάρικο» ή «τριτάρικο» εξειδι-

κεύουν το περιεχόμενο της επίμορτης καλλιέργειας, ανάλογα με το μερίδιο που απο-

λαμβάνει ο ιδιοκτήτης, και συνακόλουθα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώ-

νυμοι όροι. 

Όπου η επίμορτη καλλιέργεια συνεπάγεται επάλληλα δικαιώματα επί της γης, 

κυριότητας από μέρους του ιδιοκτήτη και χρήσης από μέρους του καλλιεργητή, χρησι-

μοποιώ τον όρο εμφυτευτικό κανόνα, ο οποίος επίσης χρησιμοποιείται στην τρέχουσα 

ορολογία της εποχής.60 Η πρακτική της εμφύτευσης, δηλαδή της παραχώρησης ενός 

τεμαχίου γης για τη δημιουργία φυτείας με τον όρο της διανομής του εμφυτευμένου 

                                                 
59

 Σε αντίθεση με τις υπηρέτριες, των οποίων η μίσθωση καλύπτει τις ανάγκες ενός πληθυσμού «αστικού 
τύπου». 
60

 Το σύστημα αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με το «κολληγικό», το οποίο έχει περιγραφεί στην Άρτα και 
στη Θεσσαλία με τον όρο «επίμορτη αγροληψία», Β. Πρόντζας, Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία, 
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 239-296, Αμ. Χιωτάκη, Η συμπεριφορά του τραπεζικού κεφαλαίου σε μια αγροτική 
κοινωνία (τέλη ιθ΄ αιώνα). Η περίπτωση της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας στην Άρτα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994.    
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εδάφους ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον εμφυτευτή μετά από ορισμένο χρονικό διά-

στημα, και ο εμφυτευτικός κανόνας συνεξετάζονται ως δύο διαφορετικές όψεις αξιο-

ποίησης των εδαφικών διαθεσιμοτήτων που αναπτύσσονται σε ξεχωριστές συνθήκες 

και παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα η καθεμιά. Για την κατανόηση του συστήμα-

τος του εμφυτευτικού κανόνα, συνυφασμένου κυρίως με την (πολύ) μεγάλη ιδιοκτησία, 

επεκτείναμε την έρευνά μας έξω από τα όρια του δήμου Κυπαρισσίας, στην ορεινή 

Τριφυλία και στη γειτονική Ολυμπία.  

Τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται σχεδόν στο σύνολό τους από τα συμβόλαια, 

αφορούν κυρίως την περίοδο 1860-1893 και η συστηματική αποδελτίωση καλύπτει 17 

συνολικά έτη: 1860-1864, 1870-1874, 1879, 1881-1883, 1891-1893. Με βασικό κριτήριο 

την εντοπιότητα του ιδιοκτήτη ή του καλλιεργητή στο δήμο Κυπαρισσίας, συγκεντρώ-

σαμε 104 καλλιεργητικά συμβόλαια που αφορούν αγρούς, 67 περιβόλια, 317 ελαιώνες 

και 381 σταφιδάμπελα.61 Τέλος, το ιδιωτικό αρχείο ενός από τους μεγαλύτερους εμπό-

ρους και γαιοκτήμονες της περιοχής αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο, γιατί μας επι-

τρέπει μία κλεφτή ματιά στο χώρο της τετριμμένης και αναλώσιμης ημερομίσθιας ερ-

γασίας, η οποία σπανίως λαμβάνει επίσημη υπόσταση, δηλαδή μετουσιώνεται σε συμ-

βόλαιο.  

 

β2. Ασκεπείς γαίες. Επίμορτη καλλιέργεια ή μίσθωση;  

 
Η φτωχή, εκ πρώτης όψεως, συγκομιδή καλλιεργητικών πράξεων που αφορούν την α-

ρόσιμη γη (104), μπορεί να ερμηνευτεί καταρχάς ως αντανάκλαση της μικρής οικονομι-

κής σημασίας που έχει η καλλιέργεια των δημητριακών σε αντίθεση με τη θάλλουσα 

καλλιέργεια της σταφίδας και της ελιάς στο δήμο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, 

στην πρακτική του συμβολαίου πιθανώς αποτυπώνεται η κοινωνική κατανομή της έγ-

γειας ιδιοκτησίας ανάμεσα στους άμεσους παραγωγούς και σε όσους δεν εμπλέκονται 

άμεσα στην παραγωγή. Δηλαδή, ενώ η καλλιέργεια των αγρών αφορά κυρίως στους 
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 Για τα έτη 1881 και 1891-1893 ερευνήθηκε το αρχείο και των δύο εν ενεργεία συμβολαιογράφων. Από 
τα συμβόλαια που συγκεντρώθηκαν, όλα τα συμφωνητικά ελαιοκαλλιέργειας και ελαιοσυγκομιδής (317) 
αφορούν ιδιοκτησίες στα όρια του δήμου. Το ίδιο συμβαίνει με 100 πράξεις αγροληψίας και 267 συμ-
φωνητικά καλλιέργειας σταφίδας και αμπελιών. 
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μικροϊδιοκτήτες – μικροκαλλιεργητές και γίνεται αυτοπροσώπως, οι φυτείες αποτελούν 

σημαντικό μέρος της έγγειας περιουσίας των μη γεωργών και παραχωρούνται συχνό-

τερα για καλλιέργεια σε τρίτους. Όπως θα δούμε παρακάτω από την εξέταση της κοι-

νωνικοεπαγγελματικής ιδιότητας των αγροδοτών και των καλλιεργητών, η υπόθεση 

αυτή δε φαίνεται αβάσιμη. Μία τρίτη ερμηνεία της δυσαναλογίας των καλλιεργητικών 

πράξεων, η οποία δεν αναιρεί αλλά συμπληρώνει τις προηγούμενες, θα μπορούσε να 

είναι η ακόλουθη: η απουσία επενδυμένου κεφαλαίου στις ασκεπείς γαίες ευνοεί την 

προφορική συμφωνία και αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες από τη χρονοβόρο και σχετικά 

δαπανηρή διαδικασία της σύναψης συμβολαίου. Αντιθέτως, το συμβόλαιο κρίνεται πε-

ρισσότερο απαραίτητο, όταν διακυβεύεται η διαχείριση ιδιοκτησιών κάποιας αξίας, 

όπως οι φυτείες.62 

Από τα 104 συμφωνητικά αγροληψίας, στα 56 (54%) ο αγρός – ή οι αγροί – πα-

ραχωρείται με τη συμφωνία της επίμορτης καλλιέργειας και το μερίδιο του αγροδότη 

προβλέπεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από το ένα πέμπτο (1/5) μέχρι τα δύο τρίτα 

(1/2) της συνολικής παραγωγής (καθαρής ή ακαθάριστης κατά περίπτωση). Άλλα 34 

συμβόλαια αφορούν μισθωτήρια αγρών έναντι ενοικίου σε χρήμα (33%), 14 μισθωτή-

ρια σε είδος (13%) και 5 συνδυάζουν την ενοικίαση σε χρήμα με την επίμορτη καλλιέρ-

γεια (0,5%).  

Στα συμφωνητικά της επίμορτης καλλιέργειας ορίζεται διάρκεια της σύμβασης 

από μία σπορά μέχρι και 8 έτη, με συνηθέστερη την παραχώρηση των αγρών για μία ή 

δύο σπορές (όψιμα ή πρώιμα ή και τα δύο). Πρώιμες (χειμερινές) καλλιέργειες αναφέ-

ρονται το σιτάρι με δεύτερη προτίμηση το σμιγό, ενώ στις όψιμες (θερινές) κυρίως ο 

αραβόσιτος και δευτερευόντως το βαμβάκι, το σουσάμι, το γλυκάνισο, τα όσπρια και 
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 Στην Αργολίδα, για παράδειγμα, αν και δίνεται η εντύπωση ότι τα αγροληπτικά συμβόλαια που αφο-
ρούν ασκεπείς γαίες υπερτερούν σε σχέση με εκείνα των φυτειών (386 προς 142), στην πραγματικότητα 
τα τελευταία είναι δυσανάλογα περισσότερα σε σχέση με εκείνα των αγρών, αν λάβουμε υπόψη ότι 
σύμφωνα με τη στατιστική του 1911 η αναλογία της έκτασης της ασκεπούς καλλιεργήσιμης γης με εκεί-
νης των φυτειών στην Αργολίδα είναι 6:1 και στο δήμο Κυπαρισσίας 1:1, βλ. σχετικά Karouzou, Cultures 
maraichères…, σ. 201. Στη νεοκλασική θεωρία του sharecropping η ερμηνεία αυτή είναι γνωστή ως moral 
hazard ή multitasking. Σύμφωνα με αυτή, η επίμορτη καλλιέργεια είναι ιδανική συμφωνία για να κινητο-
ποιηθεί ο καλλιεργητής και να διασφαλιστούν τα πολύτιμα κεφάλαια του κτήματος. Μία παρουσίαση 
των βασικών ερμηνευτικών προτάσεων της νεοκλασικής θεωρίας στο Daniel A. Ackerberg – Maristella 
Botticini, «The choice of agrarian contracts in early renaissance Tuscany: risk sharing, moral hazard or 
capital market imperfections?», Explorations in Economic History, 37/3 (2000), σ. 241-257.   
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τα κρεμμύδια. Η συμμετοχή του αγροδότη στα καλλιεργητικά έξοδα, η γονιμότητα και 

η αποδοτικότητα των παραχωρούμενων γαιών (πχ. αν είναι ποτιστικά ή ξερικά) και το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (ιδιόκτητη ή εθνική γη) επιδρούν στο ύψος του ποσοστού 

επί της παραγωγής που καρπώνεται ο αγροδότης, αν και το ειδικό βάρος τους είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί. Ως πιο συνηθισμένη συμφωνία εμφανίζεται η μισακή διανομή 

του προϊόντος και προϋποθέτει τη συμμετοχή του αγροδότη στα μισά από τα βασικό-

τερα έξοδα καλλιέργειας – πλην του οργώματος που συνήθως επιβαρύνει αποκλειστικά 

τον καλλιεργητή – και στην κατά το ήμισυ, επίσης, καταβολή των φόρων. Σε μία μόνο 

περίπτωση το μερίδιο του ιδιοκτήτη ανέρχεται στα δύο τρίτα επί του συνολικού παρα-

γόμενου προϊόντος. Πρόκειται για την παραχώρηση ιδιόκτητου ποτιστικού αγρού με 

σκοπό την καλλιέργεια όψιμων καρπών. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης καταβάλλει τα 2\3 των 

συνήθων δαπανών (σπόρου, βοτανίσματος, αυλακιάτικων, θερίσματος), παραχωρεί τα 

αναγκαία βόδια για το όργωμα (χωρίς να λάβει γεώμορο) και πληρώνει επίσης τα δύο 

τρίτα των έγγειων φόρων.63  

Από την πλευρά του ο καλλιεργητής, εκτός από το μερίδιό του στο κόστος της 

καλλιέργειας και στους φόρους, αναλαμβάνει συνήθως εξ ολοκλήρου τα έξοδα του ορ-

γώματος. Συχνά στα συμβόλαια προβλέπεται η ανάληψη πρόσθετων εργασιών από μέ-

ρους του και προς όφελος του αγροδότη. Αυτές αφορούν συνήθως τη βελτίωση του 

κτήματος (εκχέρσωση μέρους του αγρού, κατασκευή σαϊταριών - αυλακιών για τη συλ-

λογή των όμβριων υδάτων, περίφραξη του αγρού με φραγκοσυκιές).64 Κατά περίπτω-

ση, αναφέρονται η μεταφορά των καρπών στην οικία του αγροδότη,65 η φύλαξη του 

ύδατος,66 το όργωμα άλλου αγρού του αγροδότη,67 η επιστασία γειτονικής φυτείας του 

αγροδότη68 κλπ. Η συμμετοχή του καλλιεργητή σε επιπλέον εισόδημα, που δεν προ-

βλέπεται στη βασική συμφωνία, συνεπάγεται πρόσθετες υποχρεώσεις: σε ένα συμβό-

λαιο του 1874 ορίζεται ότι το καλάμι θα ανήκει και στους δύο συμβαλλόμενους, αλλά 
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 1002 [1860] Βουτιέρος. 
64

 427 [1862], 570 [1864], 716 [1872], 652 [1874] Φραντζής. 
65

 213 [1863] Φραντζής. 
66

 278 [1863] Φραντζής. 
67

 978 [1872] Φραντζής. 
68

 466 [1864] Φραντζής. 
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«…ο Ρουπακιάς [ενν. ο καλλιεργητής] υποχρεούται κατά τον ιανουάριον ελευσομένου 

έτους να εργασθή οκτώ ημερομίσθια είς εργασίαν του ιδιοκτήτου εις πρώτην αυτού 

ζήτησιν άνευ απαιτήσεως τινός, άλλως υποχρεούται να τω πληρώνη δραχμάς τέσσαρας 

δι’ έκαστον ημερομίσθιον.»69 

Σε δέκα συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας το ποσοστό του αγροδότη κυμαί-

νεται ανάμεσα σε 20% και 35% (με συνηθέστερο ποσοστό το 30%).70 Σε ένα ακόμη ορί-

ζεται μερίδιο του ιδιοκτήτη 35% για τους πρώιμους καρπούς και μισό (1/2) για τους 

όψιμους.71 Σε όλες τις περιπτώσεις οι αγροί είναι ιδιόκτητοι και οι ιδιοκτήτες βαρύνο-

νται μόνο με τον έγγειο φόρο και ενίοτε με τον λιμενικό ή το δημοτικό που αναλογεί 

στο μερίδιό τους, χωρίς να ενέχονται σε καμία καλλιεργητική δαπάνη. Η διάρκεια της 

συμφωνίας είναι συχνά πολυετής. Γενικά, η μέση διάρκεια της επίμορτης συμφωνίας, 

όταν το ποσοστό του αγροδότη είναι λιγότερο από το μισό, υπερβαίνει κατά 1,5 τουλά-

χιστον έτη τη μέση διάρκεια της μισακής συμφωνίας. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της 

κατηγορίας συμφωνητικών είναι ότι όλοι σχεδόν οι αγροδότες ανήκουν στις παλαιότε-

ρες και «επισημότερες» οικογένειες της Κυπαρισσίας και κανείς στην τάξη των γεωρ-

γών. Η μη συμμετοχή του ιδιοκτήτη στις δαπάνες σε συνάρτηση με τη μακροχρόνια νο-

μή ενός σχετικά περιορισμένου ποσοστού επί της παραγωγής, προσιδιάζει περισσότε-

ρο στην εισοδηματική πρακτική του εμφυτευτικού κανόνα. Αντίθετα, ο συνδυασμός 

μισακάρικο σύστημα – συμμετοχή ιδιοκτήτη\κατόχου στις δαπάνες – ολιγόχρονη συμ-

φωνία υποδεικνύει μία ενεργητικότερη στάση του ιδιοκτήτη\κατόχου απέναντι στη 

γαιοκτησία του. Δεν είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι η λήψη μειωμένου μεριδίου επί της πα-

ραγωγής από την πλευρά ορισμένων τουλάχιστον ιδιοκτητών οφείλεται αποκλειστικά 

στην έλλειψη ενδιαφέροντος. Είναι πιθανό το αυξημένο μερίδιο του καλλιεργητή να 

αποτελεί μία μορφή ανταμοιβής για την καλλιέργεια εγκαταλελειμμένων ή χαμηλής 

παραγωγικότητας εδαφών, τα οποία καθίστανται παραγωγικά χάρη στη δική του εργα-
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σία. Σε τρεις περιπτώσεις (από τις δέκα) ο καλλιεργητής αναλαμβάνει να εκχερσώσει 

μέρος του αγρού και να κόψει τα άγρια κλαριά.  

Η σπανιότερη μορφή αγροληψίας στο συγκεκριμένο συμβολαιογραφικό υλικό 

που είχαμε στη διάθεσή μας είναι η μίσθωση σε είδος (14). Η διάρκεια της μίσθωσης 

ορίζεται συνήθως μέχρι δύο σπορές (1 έτος). Με εξαίρεση ένα μόνο μισθωτήριο, ο α-

γροδότης - εκμισθωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα είδος φόρου, τους οποίους ανα-

λαμβάνει να πληρώσει στο σύνολό τους και εξ ιδίων του ο μισθωτής. Τρεις περιπτώσεις 

συμβολαίων στα οποία αναγράφεται η έκταση των αγρών, επιτρέπουν μια πρόχειρη 

εκτίμηση ορισμένων μισθωμάτων.72 Το 1863 για την παραχώρηση εθνικού αγρού πέντε 

στρεμμάτων για δύο σπορές ορίζεται ενοίκιο 200 οκ. αραβόσιτου για τους όψιμους 

καρπούς, 80 οκ. σίτου και 80 οκ. σμιγού για τους πρώιμους, το 1873 παραχωρείται επί-

σης εθνικός αγρός 7 στρέμματα για όψιμη σπορά μόνο έναντι 300 οκ. αραβόσιτου και 

το 1892 αγρός 10 στρέμματα για δύο σπορές αντί 100 οκ. σίτου και 120 οκ. αραβόσι-

του.73 Όσον αφορά στον αραβόσιτο, τα ετήσια μισθώματα διαμορφώνονται ανά 

στρέμμα ως εξής: το 1863 σε 40 οκ., το 1873 σε 43 οκ. και το 1892 σε 12 οκ. Ανάλογα, 

τα μισθώματα σε σίτο διαμορφώνονται το 1863 σε 28,8 οκ. ανά στρέμμα74 και το 1893 

σε 10 οκ. ανά στρέμμα. Προφανώς, τα δύο παλαιότερα μισθώματα αφορούν αγρούς με 

στρεμματική απόδοση πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτήν που ορίζεται ως μέση για 

την επαρχία της Τριφυλίας το 1860 (78 οκ. για τον αραβόσιτο και 66 οκ. για το σιτάρι). 

Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι η γη είναι εθνική και επιβαρύνεται με έγγειο φόρο και 

επικαρπία ίσα με το 20% επί της συνολικής παραγωγής, τουλάχιστον διπλάσιες αποδό-

σεις από τις οριζόμενες ως μέσες στη Στατιστική της Γεωργίας θα αποζημίωναν το μι-

σθωτή και πάλι τότε ο αγροδότης θα καρπωνόταν καθαρό εισόδημα ίσο τουλάχιστον 

με το 25% της ακαθάριστης παραγωγής.  

Το 1892 ο ιδιοκτήτης μοιάζει να αρκείται στο ένα τρίτο των προηγούμενων μι-

σθωμάτων, για γη μάλιστα που δε βαρύνεται πλέον ούτε με δικαίωμα επικαρπίας αλλά 
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ούτε με τη δεκάτη, καθώς η τελευταία έχει ήδη αντικατασταθεί από το χαμηλότερο 

φόρο επί των αροτριώντων κτηνών. Η προφανής εξήγηση ότι πρόκειται για γη χαμηλής 

αποδοτικότητας δεν μοιάζει ικανοποιητική. Γιατί οι συμβαλλόμενοι να μπουν στο κόπο 

να συντάξουν ένα επίσημο συμβόλαιο για έναν μη παραγωγικό αγρό; Είναι πιθανότερο 

πίσω από τη μίσθωση να λανθάνει η αδυναμία του αγροδότη να επιβάλει τους όρους 

του. Το συμβόλαιο συντάσσεται το Δεκέμβριο του 1892 μεσούσης της βαθιάς οικονο-

μικής κρίσης που προκάλεσε η κατάρρευση των τιμών της σταφίδας και η οποία έπληξε 

με σφοδρότητα τα αγροτικά εισοδήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ότι η υπε-

ροχή των μισθώσεων σε χρήμα την ίδια περίοδο επιβεβαιώνει την υπόθεσή μας. 

Αν και οι μισθώσεις σε χρήμα υπερέχουν αριθμητικά έναντι των αντίστοιχων σε 

είδος, αυτό δε σημαίνει ότι είναι περισσότερο επιθυμητές για τους συμβαλλόμενους ή 

ότι αποτελούν δείκτη εκχρηματισμού της τοπικής κοινωνίας. Συχνά η παραχώρηση α-

γρού έναντι χρηματικού ενοικίου υποδηλώνει μία κατάσταση ανέχειας εκ μέρους του 

ιδιοκτήτη. Γι’ αυτό το λόγο το ύψος των μισθωμάτων είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλό. 

Στην περίπτωση της μίσθωσης σε χρήμα η σύναψη συμβολαίου είναι απαραίτητη για 

την εξασφάλιση του μισθωτή, καθώς τις περισσότερες φορές το μίσθωμα προπληρώνε-

ται στον αγροδότη. Σε 14 μισθωτήρια συμβόλαια στα οποία ορίζεται χρηματικό ενοίκιο 

και αναφέρεται η έκταση των αγρών, διαπιστώνεται μία ποικιλία μισθωμάτων που ξε-

κινούν από τις 1,56 (νέες) δραχμές και φθάνουν μέχρι τις 21,43 (νέες) δρχ. το στρέμ-

μα.75 Η μέση αξία πάντως των μισθωμάτων δεν υπερβαίνει τις 8 δρχ. ανά στρέμμα (με 

συνηθέστερες τιμές τις 4 και 5 δρχ.).  

Στην τριετία 1891-1893 παρατηρείται η υποχώρηση της πρακτικής της επίμορ-

της καλλιέργειας στα συμβόλαια. Στην περίοδο 1859-1863, όταν στην Κυπαρισσία ερ-

γάζεται ένας μόνο συμβολαιογράφος τα συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας ήταν 

διπλάσια (12) από εκείνα των μισθωτηρίων σε είδος (2) ή χρήμα (4). Παρόμοια, το 

1881, οπότε εξετάσαμε το αρχείο και των δύο εν ενεργεία συμβολαιογράφων για το 

έτος αυτό, σε σύνολο δέκα συμβολαίων τρία μόλις αφορούσαν μίσθωση σε χρήμα (2) ή 

είδος (1). Την περίοδο, ωστόσο, 1891-1893, σε σύνολο 21 συμφωνητικών που βρέθη-
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καν και στα δύο συμβολαιογραφικά αρχεία της πόλης, πέντε μόνο προβλέπουν επίμορ-

τη συμφωνία, δύο μίσθωμα σε είδος και δεκατρία σε χρήμα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

στη δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει πολλοί ιδιοκτήτες λόγω της 

σταφιδικής κρίσης και των συσσωρευμένων χρεών. Οι μισθώσεις σε χρήμα προκύπτουν 

συνήθως από την ανάγκη τους για ρευστό ή αποτελούν συγκαλυμμένη μορφή συμψη-

φισμού χρεών. Ειδικά το 1892 πολλοί ιδιοκτήτες παρακολουθούν ανήμποροι τα εισο-

δήματά τους να κατακρημνίζονται σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα. Ένα χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα: το Μάιο ένας αγρός, έκτασης 30 στρεμμάτων, στην περιφέρεια της 

πόλης, μισθώνεται έναντι 6,6 δρχ. το στρέμμα και το Νοέμβριο του ίδιου έτους έναντι 

4,5 δρχ. το στρέμμα.76 Ασφαλώς τα δεδομένα είναι ανεπαρκή . η οικονομική στενότητα 

(σε συνδυασμό συνήθως με την έκπτωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων) ευνοεί 

τη χωρίς κόστος προφορική συμφωνία και όχι την επίσημη πράξη. 

Η ισχνότητα αλλά και η φύση του αρχειακού υλικού δε μας παρέχει ικανοποιη-

τικές απαντήσεις σε βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ποια ήταν η απήχηση των 

σημαντικών θεσμικών αλλαγών της κατάργησης του δικαιώματος επικαρπίας και της 

αντικατάστασης της δεκάτης από το φόρο επί των αροτριώντων κτηνών, στη διαμόρ-

φωση του αγροτικού εισοδήματος. Θα αρκεστούμε και πάλι σε κάποιες ενδείξεις.  

Λίγα μισθωτήρια συμβόλαια που μνημονεύουν τις φορολογικές μεταβολές, υ-

ποδεικνύουν ότι η άρση κάποιων φορολογικών βαρών γίνεται συνήθως προς όφελος 

του ιδιοκτήτη. Η διανομή των εθνικών γαιών το 1871 και η κατάργηση του φόρου της 

επικαρπίας είχε κάποιες επιπτώσεις στη διαμόρφωση των μισθωμάτων. Σε ένα μισθω-

τήριο του 1871 δηλώνεται ότι ο αγροδότης δηλωμένου αγρού δεν επιβαρύνεται με έγ-

γειο φόρο παρά μόνο στην περίπτωση που ο αγρολήπτης κληθεί να πληρώσει δικαίω-

μα επικαρπίας.77 Το ίδιο έτος ένας «γεωργοκτηματίας» από τους Αρμενιούς παραχωρεί 

έναν εθνικό αγρό σε συγχωριανό του για διετή καλλιέργεια έναντι μισθώματος 410 οκ. 

σίτου, αραβόσιτου και βρώμης. Μνημονεύεται, ωστόσο, ότι αν ο αγρός δηλωθεί στο 

δημόσιο, το ενοίκιο θα ανέλθει σε 510 οκάδες με την ίδια αναλογία καρπών, δηλαδή η 
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αξία του θα αυξηθεί σχεδόν 25%, απορροφώντας, προς όφελος του ιδιοκτήτη, ολόκλη-

ρη μάλλον την ωφέλεια από την κατάργηση του δικαιώματος της επικαρπίας.78 

Για το δήμο Κυπαρισσίας δε διαθέτουμε στοιχεία σχετικά με την επίδραση της 

κατάργησης της δεκάτης και της αντικατάστασής της από το χαμηλότερο φόρο επί των 

αροτριώντων κτηνών. Στο γειτονικό, ωστόσο, σιτοφόρο δήμο Αυλώνας, η φορολογική 

μεταβολή φαίνεται ότι οδήγησε σε μία πραγματική αύξηση των εισοδημάτων ορισμέ-

νων τουλάχιστον ιδιοκτητών. Το 1881 ένας κτηματίας από το Σιδηρόκαστρο παραχωρεί 

6 αγρούς για εξαετή καλλιέργεια σίτου, οσπρίων, σουσαμιού, βαμβακιού και αραβόσι-

του, από την ακαθάριστη παραγωγή των οποίων θα λαμβάνει το 30% χωρίς να ενέχεται 

σε κανένα έξοδο. Διευκρινίζεται, όμως, ότι ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται: «…εις πληρω-

μήν φόρου δημοσίου ή δημοτικού εφ’ όσον ισχύει το των αροτριώντων κτηνών φορο-

λογικόν σύστημα, καταργουμένου τυχόν του οποίου θέλουν συμφωνήση άλλως οι 

συμβαλλόμενοι».79 

Οι σποραδικές αυτές μαρτυρίες δε στοιχειοθετούν απαραίτητα τη συνολική αύ-

ξηση των αγροτικών εισοδημάτων, που απέρρεαν από τη σιτοκαλλιέργεια ιδίως στο 

δήμο Κυπαρισσίας, όπου η σημασία της σιτοκαλλιέργειας συνεχώς φθίνει και τα φθηνά 

άλευρα του Πειραιά κατακλύζουν τον τόπο. Άλλωστε, στην περίπτωση της πρακτικής 

της επίμορτης καλλιέργειας, η οποία κυριαρχεί στα συμβόλαια, η ωφέλεια από τη με-

ταβολή της εγγείου φορολογίας μοιράζεται ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον καλλιερ-

γητή. Την απαξίωση της καλλιέργειας δημητριακών στο δήμο υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι μετά το 1870 ένα μέρος της ήδη καλλιεργημένης γης μετατρέπεται σε φυτείες. Σε 

ένα συμφωνητικό αγροκαλλιέργειας του 1871 επισημαίνεται ότι αν ο αγρός φυτευτεί 

σταφίδα, η συμφωνία θα παύσει να ισχύει.80 Την ίδια εποχή παρατηρείται η τάση να 

ξεριζώνουν τα ελαιόδεντρα που είχαν φυτευτεί περιμετρικά της σταφιδαμπέλου, ώστε 

να εξοικονομηθεί χώρος για την εμφύτευση νέων κλημάτων.81 
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Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι στο χώρο μελέτης μας εφαρμόζονται διαφορε-

τικά αγροληπτικά συστήματα, όπως η μορτή και η μίσθωση, χωρίς να είναι εύκολο να 

αξιολογηθεί ο βαθμός διάδοσής τους στο χώρο. Η ερμηνευτική πρόταση της Εύης Κα-

ρούζου, σύμφωνα με την οποία η μίσθωση (σε είδος) μαρτυρεί αποστασιοποίηση και 

εισοδηματική νοοτροπία από μέρους των ιδιοκτητών, ενώ η μισακή καλλιέργεια συνά-

δει σε ενεργητικότερους και περισσότερο ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες χρήζει, κατά τη 

γνώμη μας, περαιτέρω τεκμηρίωσης.82 Γιατί, άραγε, σε μια περιοχή ελλειμματική σε 

σιτηρά οι αγροδότες να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της πε-

ριουσίας τους σε σχέση με μία πλεονασματική περιοχή, όπως η Αργολίδα; Εξάλλου, η 

ορθή σύγκριση μεταξύ ανόμοιων συστημάτων εκμετάλλευσης προϋποθέτει ακριβή 

γνώση της αποδοτικότητάς τους. Στην περίπτωση της Αργολίδας δεν αποδεικνύεται 

πειστικά ότι η μίσθωση σε είδος είναι λιγότερο επωφελής για τον ιδιοκτήτη σε σχέση 

με την επίμορτη καλλιέργεια.83 Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη της περί-

πτωσης του δήμου Κυπαρισσίας δεν επιβεβαιώνουν επίσης μία τέτοια υπόθεση. 

Η διερεύνηση της σχέσης του παραγόμενου προϊόντος με την αγορά αποτελεί 

ενδεχομένως αποδοτικότερη μέθοδο για την κατανόηση της πρόκρισης του τάδε ή του 

δείνα συστήματος. Πέντε συμβόλαια στα οποία προβλέπεται ένα είδος μικτής αγρολη-

ψίας υποδεικνύουν ένα πιθανό συσχετισμό ανάμεσα στο είδος του καλλιεργητικού συ-

στήματος και στη διασύνδεση του προϊόντος με την αγορά.84 Σε τρία συμβόλαια προ-

βλέπεται επίμορτη συμφωνία για την παραγωγή πρωίμων καρπών και μίσθωση σε εί-

δος ή χρήμα για την παραγωγή όψιμων. Σε ένα ακόμη συμβόλαιο καλλιέργειας όψιμων 

(κηπευτικών) ορίζεται ως μερίδιο του αγροδότη το μισό της παραγωγής συν 60 δρχ. Σε 

ένα μόνο συμβόλαιο συμβαίνει το αντίθετο: ο αγροδότης λαμβάνει το μισό της παρα-

γωγής όψιμων και το άχυρο και 100 δρχ. για την παραγωγή πρώιμων. Αυτή η συνύπαρ-

ξη αγροληπτικών συστημάτων υποβάλλει την ιδέα ότι η μίσθωση είναι δυνατόν να 

προτιμάται στην περίπτωση των προϊόντων που απευθύνονται στην αγορά (στην περί-

πτωσή μας: κυρίως αραβόσιτου, βαμβακιού, κηπευτικών, σπανιότερα σιτηρών), ενώ η 
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επίμορτη καλλιέργεια σε προϊόντα που εξυπηρετούν συνήθως αυτοκαταναλωτικές α-

νάγκες και δεν προσελκύουν επιχειρηματικά τον καλλιεργητή. Όπως θα φανεί αμέσως 

μετά, η μίσθωση σε χρήμα προτιμάται στην περίπτωση των περιβολιών, των οποίων η 

παραγωγή απευθύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην τοπική αγορά. Αν η υπόθεσή μας 

ευσταθεί, εξηγείται ίσως γιατί στην Αργολίδα, για παράδειγμα, όπου η παραγωγή δη-

μητριακών και λαχανικών δημιουργεί πλεονάσματα που κατευθύνονται στην αγορά, 

προκρίνεται το σύστημα της μίσθωσης (τουλάχιστον με βάση το συμβολαιογραφικό 

υλικό), ενώ στο δήμο Κυπαρισσίας, όπου τα δημητριακά γενικά ελλείπουν και ο αντα-

γωνισμός από άλλες καλλιέργειες (φυτείες) είναι ισχυρός, η φιλικότερη προς τους καλ-

λιεργητές πρακτική της επίμορτης καλλιέργειας φαίνεται να υπερτερεί.  

 

β3. O θρίαμβος της μίσθωσης: περιβόλια και ελαιώνες 

 

Αν στις μονοετείς καλλιέργειες τα συμβόλαια αναδεικνύουν την επίμορτο καλλιέργεια 

ως τη συνηθέστερη μορφή εκμετάλλευσης στην περιοχή, στις δεντροκαλλιέργειες (πε-

ριβόλια, ελαιώνες) η επικράτηση της μίσθωσης σε χρήμα ή σε είδος (κατ’ αποκοπήν) 

είναι αδιαμφισβήτητη. Σε σύνολο 67 καλλιεργητικών συμβολαίων περιβολιών μόλις σε 

ένα προβλέπεται μισακή καλλιέργεια, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα ορίζεται ως μίσθωμα 

χρηματικό ποσό (98%). Όσον αφορά στους ελαιώνες, σε σύνολο 317 συμβολαίων τα 

255 είναι μισθωτήρια έναντι ποσότητας ελαίου (80%), τα 34 μισθωτήρια σε χρήμα 

(11%) και τα 28 συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας (9%). 

Τα περιβόλια αποτελούν μία υψηλού κόστους επένδυση, καθώς απαιτούν πρώ-

της ποιότητας γη, εξασφαλισμένη δυνατότητα άρδευσης σε μόνιμη βάση και καταβολή 

εντατικής καλλιεργητικής φροντίδας. Η ευαισθησία των εσπεριδοειδών στις κακές και-

ρικές συνθήκες (παγετός, ξηρασία) και η σχετικά μακροχρόνια αναμονή μέχρι την πλή-

ρη ανάπτυξή τους εξηγούν γιατί η εμφύτευση περιβολιού προσέδιδε την υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία στη γη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες τρέχουσες καλλιέργειες. Ένα 

στρέμμα περιβολιού ή κήπου στο δήμο Κυπαρισσίας, ανάλογα με την ποιότητά του, 
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κόστιζε συνήθως 500 με 1000 δρχ.85 Στη γειτονική πόλη των Φιλιατρών, το 1863, ένα 

στρέμμα με εσπεριδοειδή (πορτοκάλια και λεμόνια) πωλείται για 2.500 (νέες) δρχ.86 

Στη συνήθη έννοια του περιβολιού περιλαμβάνεται τόσο ο δενδρώνας όσο και ο 

λαχανόκηπος. Η παρουσία λίγων οπωροφόρων δέντρων σε ποτιστική γη, κατάλληλη 

για κηπευτικά, ήταν επαρκής για το χαρακτηρισμό μιας ιδιοκτησίας σε περιβόλι. Το ε-

θνικό περιβόλι της Αλησπάινας που αποκτά το 1865 ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, διέθετε 

μόλις πέντε μουριές, μία ροδιά, 24 μεγάλες ελιές και δέκα κεντράδια (ελαίων) σε έκτα-

ση 8,632 στρ. Στα 27 από τα 33 εθνικά περιβόλια της περιφέρειας της πόλης υπάρχουν 

ελιές σε πυκνότητα όμως που δεν δικαιολογεί τον τίτλο του ελαιώνα: 1,78 ελαιόδεντρα 

ανά στρέμμα αντί 4,5 δέντρα ανά στρέμμα στις ιδιοκτησίες που χαρακτηρίζονται ως 

εθνικά ελαιοπερίβολα στην ίδια περιφέρεια. Τα περισσότερα περιβόλια εντοπίζονται 

στην ευρύτερη περιοχή των Μύλων, σε εγγύτητα με τον χείμαρρο Καρτελά (Αγ. Παντε-

λεήμων, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Κων/νος, Πουρνάρι, Περιβόλια), αλλά και στο Ροντάκι ή σε 

συνοικίες εντός της πόλης (Τρουμπέ, Πούρκο). Τις περισσότερες φορές όσοι ήθελαν να 

αποκτήσουν περιβόλι – και είχαν τα μέσα γι’ αυτό – αγόραζαν στις δημοπρασίες των 

φθαρτών κτημάτων τα εθνικά/πρώην οθωμανικά περιβόλια που περιστοίχιζαν την πό-

λη της Κυπαρισσίας. Τα περιβόλια, επίσης, αποτελούσαν σύνηθες παράρτημα των νε-

ρόμυλων (συνήθως ενοικιάζονταν μαζί με τον μύλο) και των μεγάλων κτημάτων στην 

περιφέρεια της πόλης ή στα σταφιδικά χωριά. 

Μέχρι το 1865, όποτε αρχίζει η συστηματική εκποίηση των φθαρτών κτημάτων, 

τα εθνικά περιβόλια μισθώνονταν είτε σε κτηματίες της πόλης, οι οποίοι με τη σειρά 

τους τα υπενοικίαζαν σε περιβολάρηδες (ή σύμφωνα με το λεκτικό των περισσότερων 

συμβολαιογράφων: κηπουρούς ή γεωργοκηπουρούς), είτε απευθείας στους τελευταί-

ους. Η μίσθωση είχε δεκαετή διάρκεια και σε δώδεκα περιπτώσεις μισθωτηρίων εθνι-

κών περιβολιών το μέσο ετήσιο χρηματικό ενοίκιο υπολογίστηκε σε 238 νέες δρχ. ετη-

                                                 
85

 Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: κήπος μέσα στην πόλη της Κυπαρισσίας για 1117 παλ. δρχ. το 
στρέμμα, 577 [1862] Φραντζής 

.
 περιβόλι στους Μύλους για 500 παλ. δρχ. το στρέμμα, 91 [1873] Φρα-

ντζής 
.
 κήπος στο χωριό Στασό για 800 παλ. δρχ. το στρέμμα, 350 [1879] Περτουτζής 

.
 κήπος στο χωριό 

Σπηλιά για 1064 νέες δρχ. το στρέμμα, 4713 [1891] Ρομπόλας. 
86

 133 [1863] Φραντζής. Η τιμή δεν είναι υπερβολική, αν το περιβόλι βρίσκεται εντός της πόλης, όποτε η 
γη εκτιμάται ως αστική. 
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σίως.87 Σε επτά περιπτώσεις, που κατέστη δυνατό να εξακριβώσουμε την έκτασή τους, 

ταυτίζοντάς τα με συγκεκριμένα φθαρτά κτήματα που εκποιήθηκαν, τα ενοίκια κυμαί-

νονταν μεταξύ εννιά με σαράντα (νέες) δραχμές ανά στρέμμα με μέσο όρο τις 24 νέες 

δραχμές. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των μισθωμάτων αντικατοπτρίζει τη σημαντική 

ποιοτική διαφοροποίηση των εθνικών περιβολιών μεταξύ τους και φαίνεται σε γενικές 

γραμμές να βρίσκεται σε συστοιχία με τη διαμόρφωση των τελικών τιμών εκποίησής 

τους. Το σπουδαιότερο εθνικό περιβόλι, το επονομαζόμενο Μούσγα του Οθωμανού 

Χουσεΐν Σπαΐ, είχε έκταση 18,834 στρ. και απέδιδε στο δημόσιο υπερτριπλάσιο μίσθω-

μα σε σχέση με τη μέση τιμή ενοικίασης όλων των υπόλοιπων εθνικών περιβολιών. Το 

1864 εκμισθώθηκε από τρεις κτηματίες της Κυπαρισσίας για 810 δρχ. ετησίως. Ένα έτος 

αργότερα αγοράστηκε από το δικηγόρο Νικόλαο Πιπηλή, με καταγωγή από τη Φιγαλεία 

της Ολυμπίας, για λογαριασμό του ιδίου και του γαμπρού του Αριστομένη Θωμόπου-

λου, κτηματία της Κυπαρισσίας, για 17.550 δραχμές ή 931 παλαιές δραχμές το στρέμ-

μα. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που δόθηκε σε δημοπρασία εθνικού περιβολιού 

από το 1864 μέχρι το 1880. Σημειώνεται ότι, στο ίδιο διάστημα, η μέση τιμή πώλησης 

των 287,29 στρεμμάτων των 33 εθνικών περιβολιών εντός της περιφέρειας της πόλης, 

ήταν 279 παλαιές δραχμές ανά στρέμμα. 

Μεταξύ ιδιωτών η συμφωνία εκμίσθωσης περιβολιών διαρκεί συνήθως από ένα 

μέχρι 6 έτη με συνηθέστερη διάρκεια τα δύο και τα τέσσερα (τρία κατά μέσο όρο). Αν 

και στα μισθωτήρια σπάνια αναφέρεται η έκταση του περιβολιού, με τη συνδρομή άλ-

λων ειδών δικαιοπραξιών (διανεμητήρια, προικοσύμφωνα, πωλητήρια) και τα παρα-

χωρητήρια φθαρτών κτημάτων αναπληρώσαμε με αρκετή βεβαιότητα την έλλειψη αυ-

τή σε 20 περιπτώσεις μισθωτηρίων που αφορούν δέκα περιβόλια. Από το 1870 μέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας του 1890 αυτά τα περιβόλια εκμισθώνονται από 11,31 μέχρι 57 

δρχ. το στρέμμα, με μέσο όρο τις 30,4 δρχ. το στρέμμα.88 Αν υποθέσουμε ότι το παρα-

                                                 
87

 224, 225, 226, 230, 234, 235, 242, 260, 263 [1863], 78 [1864], 282 [1870], 220 [1872] Φραντζής.  
88

 Παραλείψαμε στους υπολογισμούς μας ένα συμβόλαιο του 1891 (αρ. 2397 Μανωλόπουλος) που αφο-
ρούσε την ενοικίαση περιβολιού έκτασης 30 στρ. αντί 100 δρχ. ετησίως για τέσσερα έτη. Το περιβόλι 
μισθώνεται από την Πηνελόπη Σκαγιάννη χήρα του εμπόρου Σπύρου Σκαγιάννη, η οποία αντιμετωπίζει 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το 1892 η ίδια εκχωρεί επίσης έναν αγρό 30 στρ. σε μισθωτή με εξευ-
τελιστικά χαμηλό μίσθωμα, βλ. παραπάνω σ. 232.   
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πάνω μέσο μίσθωμα είναι λίγο πολύ αντιπροσωπευτικό του μέσου μισθώματος όλων 

των περιβολιών στην περιοχή της Κυπαρισσίας, τότε η απόδοση του κεφαλαίου που 

κατέβαλαν συνολικά οι αγοραστές εθνικών περιβολιών θα άγγιζε το 13% περίπου. Οι 

τιμές, ωστόσο, εκποίησης των εθνικών περιβολιών, παρά την πρακτική της δημοπρασί-

ας, ήταν πολύ χαμηλότερες από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Αν κάνουμε τους ίδιους 

υπολογισμούς με βάση τις αγοραίες τιμές, τότε θα πρέπει να δεχτούμε τις κατά πολύ 

χαμηλότερες (όχι ωστόσο ευκαταφρόνητες) αποδόσεις της τάξεως του 6 ή 7%. Το περι-

βόλι «Μούσγα», που αγοράστηκε, σε τιμή μάλλον αγοράς, για 931 δρχ. το στρέμμα 

(832,14 νέες δρχ.), μισθώθηκε το 1883 έναντι 1.071 ν. δραχμές ή 56 ν. δρχ. ανά στρέμ-

μα, δηλαδή το επενδυμένο κεφάλαιο είχε απόδοση 7%. 

Η ανάπτυξη της πόλης και η αύξηση των αναγκών της για οπωροκηπευτικά στο 

τελευταίο τέταρτο του αιώνα επέδρασε θετικά στο ύψος των μισθωμάτων. Ανάμεσα 

στις αρχές της δεκαετίας του 1870 και στις αρχές της δεκαετίας του 1890, σε τρεις πε-

ριπτώσεις ιδιοκτητών που ενοικιάζουν το ίδιο περιβόλι παραπάνω από μία φορά πα-

ρατηρούμε ύψωση των ετησίων μισθωμάτων από 12% μέχρι 17%. Πάντως, η μεταβολή 

αυτή υπολείπεται των ρυθμών ανατίμησης της γης. Ένα περιβόλι, που αγοράστηκε το 

1851 για 1850 δρχ. και του οποίου την έκταση δε γνωρίζουμε, το 1862 και 1870 εξα-

σφάλιζε στους ιδιοκτήτες του αποδόσεις κεφαλαίου ύψους 14,5% και 16,4%, αντίστοι-

χα. Όταν το 1882 πωλείται για 4.400 δρχ., δηλαδή για ποσό 137% ανώτερο σε σχέση με 

το ποσό που καταβλήθηκε πριν από μία τριακονταετία, ο νέος αγοραστής δε μπορεί να 

ελπίζει σε αποδόσεις αντίστοιχες με αυτές που καρπώνονταν οι πρώην ιδιοκτήτες του 

περιβολιού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νέος αγοραστής δηλώνει επάγγελμα «γεωργός» και 

προφανώς σκόπευε να εκμεταλλευτεί το περιβόλι ο ίδιος, καταβάλλοντας προσωπική 

εργασία. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, οι γεωργοί ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν 

υψηλά τιμήματα για την αγορά γης, γιατί έτσι εξασφάλιζαν τα μέσα της επιβίωσής 

τους. Κάτι που δεν ίσχυε, βέβαια, για την ανώτερη τάξη, η οποία αναζητούσε φθηνές 

και αποδοτικές επενδύσεις. 

Γιατί όμως προκρίνεται η πρακτική της μίσθωσης και όχι εκείνη της επίμορτης 

καλλιέργειας; Το 1871 το περιβόλι Μούσγα δόθηκε ως μισακό για πέντε έτη σε ένα γε-
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ωργό της Κυπαρισσίας. Ο ιδιοκτήτης επιβαρυνόταν μόνο με το μισό του έγγειου φόρου 

(στρεμματιάτικων) και, αν παρίστατο ανάγκη, με το μισό κόστος της προμήθειας ύδα-

τος. Από την πλευρά του ο καλλιεργητής όφειλε να προβεί σε βελτιώσεις του κτήματος, 

όπως στην εκβάθυνση των παλαιών σαϊταριών και στη διάνοιξη νέων, στην κατασκευή 

αύλακος, σε  φούσκισμα (στους λάκκους των αγγουροκολοκυθιών), σε φύτευση δέν-

δρων και σε περίφραξη, όπου χρειαζόταν. Οριζόταν επίσης ότι όλη η καλλιέργεια έπρε-

πε να γίνει με την αξίνα και όχι με όργωμα, ενώ όλοι οι καρποί θα μεταφέρονταν και θα 

διατίθεντο προς πώληση σε συγκεκριμένο παντοπωλείο (εργαστήριο) της προτίμησης 

του ιδιοκτήτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διευκρίνιση ότι στη συμφωνία δεν περιλαμ-

βάνονται όσα δένδρα ήδη υπάρχουν στο κτήμα και το καλάμι, γεγονός που σημαίνει 

ότι αυτή αφορούσε μόνο την ασκεπή γη και την παραγωγή κηπευτικών, ενώ δεν απέ-

κλειε άλλα αγροληπτικά συστήματα, όπως τη μίσθωση, για τα δένδρα.89 

Αν και η περιθωριακή παρουσία της επίμορτης καλλιέργειας στα συμβόλαια δεν 

αποδεικνύει οπωσδήποτε την περιθωριακή σημασία της στην πράξη, η επιμονή της μί-

σθωσης στα περιβόλια είναι πολύ έντονη, για να αμφισβητηθεί. Η επίμορτη καλλιέρ-

γεια αποτελούσε ίσως ένα μέσο προσέλκυσης καλλιεργητών, στην περίπτωση που 

χρειαζόταν πρόσθετη εργασία για τη βελτίωση του κτήματος. Είναι αμφίβολο, όμως, αν 

πραγματικά συνέφερε τον ιδιοκτήτη. Η παραγωγή εσπεριδοειδών και κηπευτικών α-

πευθύνεται στην τοπική αγορά, απαιτεί ένταση εργασίας και αφορά ευπαθή προϊόντα 

των οποίων η συγκομιδή γίνεται πολλές φορές το χρόνο ενώ η παραγόμενη ποσότητα 

δύσκολα προσδιορίζεται. Ως εκ τούτου, η μισακή καλλιέργεια θα επιβάρυνε τους ιδιο-

κτήτες με υψηλά έξοδα επιστασίας.  

Η πρόκριση του χρηματικού ενοικίου στην περίπτωση των περιβολιών εξισορ-

ροπούσε τα συμφέροντα τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του καλλιεργητή. Η ανάληψη της 

καλλιέργειας γίνεται συνήθως από εξειδικευμένους γεωργούς, τους «γεωργοκηπου-

ρούς», οι οποίοι μπορεί να είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες περιβολιών. Ήταν δυνατό να 

συνεταιριστούν με αγωγιάτες και μεταπράτες, οι οποίοι συμμετείχαν στα καλλιεργητι-
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 229 [1871] Φραντζής. 
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κά έξοδα και στην απόδοση του ενοικίου, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη διάθεση των 

προϊόντων.  

Από την πλευρά των ιδιοκτητών, η πρακτική της μίσθωσης δε μοιάζει λιγότερο 

συμφέρουσα. Λίγες επενδύσεις το 19ο αιώνα, πέρα από την εκμετάλλευση ακινήτων, 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν μία σταθερή πηγή ρευστού στους ιδιοκτήτες τους και τα 

περιβόλια αποτελούν το μόνο σταθερά εκχρηματισμένο τομέα της τοπικής αγροτικής 

παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1892, έτος, υπενθυμίζουμε, οικονομικής κρί-

σης, προτιμάται να παραχωρηθεί το περιβόλι Μούσγα πάλι με μίσθωση, αν και με μει-

ωμένο μίσθωμα κατά 6,6% σε σχέση με το μίσθωμα του 1883, παρά να δοθεί για επί-

μορτη καλλιέργεια. Επιπλέον, ο προϊών εξαστισμός της Κυπαρισσιακής κοινωνίας και η 

αυξανόμενη ζήτηση για λαχανικά και εσπεριδοειδή, η ανατίμηση της γης και η πτώση 

του τόκου (ιδίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1870) αποτελούσαν μερικούς καλούς 

λόγους για την επένδυση κεφαλαίων στην αγορά περιβολιού. Εξάλλου, τα περιβόλια 

συνιστούν συνήθως συμπλήρωμα της κτηματικής περιουσίας και δεν κατέχουν κεντρι-

κή θέση σε αυτή, ρόλος που επιφυλάσσεται κατεξοχήν στα σταφιδάμπελα και στην ε-

λιά. Ακόμη και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ήταν ο ίδιος έμπορος και συνεπώς θα 

είχε ένα αμεσότερο ενδιαφέρον επί της παραγωγής, η μίσθωση δεν τον εμπόδιζε να 

υποχρεώσει το μισθωτή να διαθέτει τα παραγόμενα προϊόντα προς πώληση αποκλει-

στικά στο δικό του κατάστημα.90 

 

Οι υπεραιωνόβιοι ελαιώνες που απλώνονται βόρεια και νότια από την πόλη της 

Κυπαρισσίας, καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στο περιουσιολόγιο των «εγκριτότερων» 

κατοίκων της πόλης. Στα συμβόλαια όλα τα ελαιοπερίβολα είναι ιδιόκτητα και σε λίγες 

περιπτώσεις εθνικά ενοικιασμένα πολυετώς από το δημόσιο. Οι εθνικοϊδιόκτητοι ε-

λαιώνες, δηλαδή ελαιώνες δημιουργημένοι σε εθνική γη, αποτελούν περιουσιακό στοι-

χείο κυρίως των γεωργών, καλλιεργούνται συνήθως από τους ίδιους και δεν εμφανίζο-

                                                 
90

 Για παράδειγμα ο μεταπράτης Κων. Π. Ληδιώτης εκμισθώνει το περιβόλι του στον Άγ. Παντελήμονα σε 
κηπουρό της Κυπαρισσίας με τον όρο να μεταφέρει και να πωλεί τα προϊόντα αποκλειστικά στο εργα-
στήριο του ιδιοκτήτη,  1164 [1874] Φραντζής. Σε ένα παλαιότερο συμβόλαιο οι πρωτότυποι ενοικιαστές 
του εθνικού περιβολιού Μούσγα υποχρέωναν τους υπενοικιαστές γεωργοκτηματίες να πωλούν τα προ-
ϊόντα τους σε συγκεκριμένο εργαστήριο της αγοράς, 11 [1864] Φραντζής.  
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νται σε επίσημα συμβόλαια. Τα παραχωρούμενα ιδιόκτητα ελαιοπερίβολα εντοπίζο-

νται στην περιφέρεια της πόλης και σπανιότερα εκτός αυτής, στα χωριά. Από το 1860 

μέχρι το 1893 αποδελτιώσαμε 317 πράξεις ελαιοσυγκομιδής και ελαιοκαλλιέργειας. 

Παραλείπουμε εδώ τις ελιές που πλαισιώνουν τη σταφιδάμπελο και το αμπέλι, οι ο-

ποίες, όταν συμπεριλαμβάνονται στο συμφωνητικό καλλιέργειας όλου του κτήματος, 

συνήθως δίνονται με τη συμφωνία της μισακής διανομής. 

Η πρακτική του συμβολαίου εντείνεται στη δεκαετία του 1870, ως επακόλουθο 

ίσως της εκποίησης των φθαρτών κτημάτων αλλά και της επέκτασης της χρήσης του 

συμβολαίου, παρουσιάζει απότομη κάμψη στις αρχές της δεκαετίας του 1880 και επα-

νακάμπτει στις αρχές της δεκαετίας του 1890 με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με 

όλες τις προηγούμενες περιόδους που ερευνήσαμε.91 Ενώ το 1870-1874 συντάσσονται 

121 συμφωνητικά ελαιοσυγκομιδής και ελαιοκαλλιέργειας, την τετραετία 1881-1884 

δεν υπερβαίνουν τα 16.92 Το 1883 μάλιστα δεν εντοπίσαμε κανένα συμβόλαιο. Μία ερ-

μηνεία είναι η πιθανή (μερική) καταστροφή των δένδρων εξαιτίας κακών καιρικών 

συνθηκών, πιθανόν κατά τη διάρκεια του χειμώνα 1878-1879. Η απόδοση της φορολο-

γίας του ελαίου στην επαρχία για το έτος 1878 παρουσιάζεται ιδιαίτερα μειωμένη σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (ΓΡΑΦ.Δ4). Προσθέτουμε ότι ενώ μέχρι και τη δεκαε-

τία του 1870 οι καλές χρονιές συμπίπτουν με τα ζυγά έτη, στη δεκαετία του 1890 συμ-

βαίνει το αντίθετο και οι καλές λαδιές συμβαίνουν στα μονά έτη. Η διατάραξη της ε-

ναλλαγής των καλών και κακών ετών συγκομιδής ενισχύει την υπόθεση της μεσολάβη-

σης κάποιας βίαιης φυσικής καταστροφής.   

Η ελαιοσυγκομιδή αρχίζει κάθε έτος από τις αρχές Οκτωβρίου και σπάνια παρα-

τείνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Τα περισσότερα συμφωνητικά συ-

ντάσσονται τους μήνες Οκτώβριο (55%) και Σεπτέμβριο (31%) και αφορούν στην πλειο-

νότητά τους την τρέχουσα σοδειά (88%) και μάλιστα αυτή των καλών ετών (85%). Στα 

                                                 
91

 1860-1864: 76 συμβόλαια, 1870-1874: 121 συμβόλαια, 1881-1882: 13 συμβόλαια, 1891-1893: 107 
συμβόλαια. 
92

 Και οι δυο περίοδοι διερευνήθηκαν στο συμβολαιογραφικό αρχείο του Νικ. Ζ. Φραντζή και του διαδό-
χου του Κων. Περτουτζή. Συμπληρωματικά και μόνο για το έτος 1881 διερευνήσαμε το αρχείο του Θρα-
σύβ. Μπατζάνη, ο οποίος δρα παράλληλα σχεδόν με τον Περτουτζή. Και στον τελευταίο τα συμβόλαια 
ελαιοσυγκομιδής γενικά σπανίζουν.  
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έτη μειωμένης παραγωγής (κούφους) το συμβόλαιο δε συνηθίζεται. Εστιάζοντας στη 

δεκαετία του 1890, παρατηρούμε κάποιες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Τα μισά 

συμβόλαια γίνονται τώρα το Σεπτέμβριο και το 28% περίπου τον Οκτώβριο. Πιθανόν 

αυτή η εξέλιξη να συνδέεται με την αύξηση της ελαιοπαραγωγής και την επιθυμία των 

ιδιόκτητων να διασφαλίσουν έγκαιρα καλλιεργητές για τη συγκομιδή των κτημάτων 

τους. Επίσης, λιγότερα συμφωνητικά αυτήν την περίοδο αφορούν μόνο την τρέχουσα 

σοδειά σε σχέση με το παρελθόν: 80% έναντι 92% στα προηγούμενα χρόνια. Η παρα-

χώρηση των ελαιώνων για μακρότερο χρονικό διάστημα συνδυάζεται με μια μικρή, αλ-

λά αισθητή, ενίσχυση της πρακτικής του επίμορτου συστήματος και της εκμίσθωσης σε 

χρήμα. Στα 16 έτη που εξετάσαμε, συγκεντρώσαμε 62 τέτοιες περιπτώσεις πράξεων (34 

μισθωτήρια σε χρήμα και 28 συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας) από τις οποίες οι 

μισές εντοπίζονται στην τριετία 1891-1893. 

Η επίμορτος καλλιέργεια της ελιάς, παρά την περιορισμένη παρουσία της στις 

συμβολαιογραφικές πράξεις, αποτελεί έναν δείκτη στάθμισης της αποδοτικότητας των 

διαφόρων αγροληπτικών συστημάτων, καθώς προβλέπει ένα ευρύ πλαίσιο διανομής 

του εισοδήματος μεταξύ του ιδιοκτήτη και του καλλιεργητή. Τα 19 συμφωνητικά επί-

μορτης καλλιέργειας αφορούν μισακή διανομή, δύο προβλέπουν μεν μερίδιο του ιδιο-

κτήτη το μισό της παραγωγής αλλά προσαυξημένο με ορισμένη ποσότητα ελαιοκάρπου 

και άλλα επτά ορίζουν μερίδιο του ιδιοκτήτη από 3\5 μέχρι 5\6 επί της συνολικής πα-

ραγωγής ελαιοκάρπου. Όταν προβλέπεται μισακή διανομή (συνυπολογίζουμε τα δύο 

προσαυξημένα μερίδια με την ποσότητα ελαιοκάρπου), η συμφωνία είναι πολυετής (με 

μία μόνο εξαίρεση), με μέσο όρο διάρκειας τα 5,4 έτη. Όταν όμως το μερίδιο του ιδιο-

κτήτη είναι πάνω από το μισό (επίσης με μία εξαίρεση), αφορά την τρέχουσα συγκομι-

δή. Στην πολυετή συμφωνία ο καλλιεργητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της καλλιέρ-

γειας (ετήσιο ή «παρ’ έτος» όργωμα, σβάρνισμα, εκχέρσωση μερών του κτήματος και 

ενίοτε εμφύτευση νέων ελιών), ενώ οι φόροι και το εκθλιπτικό δικαίωμα βαρύνουν α-

ναλογικά τα δυο μερίδια. Στη μόνη περίπτωση πολυετούς συμφωνίας με μερίδιο του 

ιδιοκτήτη πάνω από το μισό (3\5), ο καλλιεργητής αναλαμβάνει να κατασκευάσει 

«γράνα» γύρω από το κτήμα και απολαμβάνει ως αντάλλαγμα το δικαίωμα της σποράς 
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του ελαιώνα και της πλήρους νομής αυτής. Ορίζεται μάλιστα ότι οι πρώιμες\χειμερινές 

καλλιέργειες θα γίνονται κατά το γιόμο και οι όψιμες\θερινές κατά τον κούφο, «δια να 

καλλιεργήται ούτω και το ελαιοπερίβολον».93  

Τα επτά συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας που αφορούν την τρέχουσα σο-

δειά, συντάσσονται κατά τα έτη 1860, 1862, 1864, 1871, 1872, 1891. Τα περισσότερα 

αφορούν έτη - «γιόμους» (με εξαίρεση το 1871), που σημαίνει μέτριες ή καλές λαδιές 

και το μερίδιο του ιδιοκτήτη δεν είναι χαμηλότερο από τα 3\4 (με εξαίρεση το συμφω-

νητικό του 1891, στο οποίο ορίζεται μισακή διανομή). Το μέγεθος και η ποιότητα της 

ιδιοκτησίας (μεγάλα σε ηλικία δένδρα σε ενιαίο τόπο) επενεργούν καθοριστικά στο 

ύψος του εισοδήματος που μπορεί να καρπωθεί ο ιδιοκτήτης.94 Φαίνεται, ωστόσο, ότι 

ελάχιστοι διέθεταν τέτοιες ιδιοκτησίες. Από αυτή την άποψη, δεν είναι περίεργο ότι τα 

μοναδικά συμφωνητικά, που αφορούν μερίδιο ίσο με τα πέντε έκτα της ελαιοσυγκομι-

δής, αφορούν το ίδιο κτήμα του γιου του παλαιού προκρίτου Ιωάννη Τομαρά, Σπύρου.  

Το 1862 και το 1864 ο Σπύρος Ιω. Τομαράς παραχωρεί δύο ελαιοπερίβολα με 

930 ελιές στις θέσεις Τζάνε Λίμνα και Σκασάνικα σε γεωργούς από τα χωριά του δήμου, 

Στασό και Αγιάννη, την πρώτη φορά, και από το Χρυσοβίτζι Γορτυνίας (Αρκαδίας) τη 

δεύτερη.95 Οι συμβαλλόμενοι καλλιεργητές υποχρεώνονται να έχουν μαζί τους καθη-

μερινά ένα συγκεκριμένο αριθμό εργατών, οκτώ άνδρες και οκτώ γυναίκες, οι οποίοι 

θα εργάζονται χωρίς διακοπή μέχρι την ολοσχερή συγκομιδή του καρπού «πάνω και 

κάτω», δηλαδή και του χαμολογιού.96 Ο ιδιοκτήτης χορηγεί από την πλευρά του τα α-

παραίτητα ελαιόπανα, τις τέντες (ψηλά κοντάρια για το τίναγμα των ελιών), τα σακιά 

                                                 
93

 433 [1872] Φραντζής. 
94

 Μικρότερα σε μέγεθος και αραιότερα σε ελαιόδεντρα ελαιοπερίβολα σημαίνουν πιθανώς μικρότερο 
μερίδιο για τον ιδιοκτήτη. Το 1860 η χήρα Παναγιώτα Ντάβου παραχωρεί 140 ελαιόδεντρα στο Αγ. 
Γεώργιο με συμφωνία τέσσερα μερίδια στα πέντε, 1478 [1860] Βουτιέρος. Σημειώνεται ότι η παραγωγή 
αυτού του έτους ήταν μειωμένη, γεγονός που οδήγησε σε ύψωση τις τιμές του λαδιού. Το 1864, χρονιά 
λαδιάς, ο Κων. Ιω. Τομαράς λαμβάνει τα 3/4 της ελαιοσυγκομιδής και τα 2/3 του χαμολογιού για ένα 
ελαιοπερίβολο στο Καλαμάκι, το οποίο από άλλο συμβόλαιο γνωρίζουμε ότι εμπεριέχει 177 ελαιόδεντρα 
σε έκταση 29 περίπου στρ., βλ. σχετικά 421 [1864], 66 [1870] Φραντζής. 
95

 568 [1862], 642 [1864] Φραντζής. Το ελαιοπερίβολο στη Τζάνε Λίμνα έχει έκταση 96 στρ. και περιλαμ-
βάνει ακριβώς 775 ελαιόδεντρα (και όχι 800, όπως αναφέρεται στρογγυλευμένα στο συμβόλαιο του 
1862), βλ. σχετικά 5644 [1892] Ρομπόλας. 
96

 Παρόμοια, στο συμβόλαιο του 1864 ο Κων. Τομαράς απαιτεί από τους δύο αγωγιάτες συμβαλλόμε-
νους να έχουν καθημερινά κατά την ελαιοσυγκομιδή εννιά εργάτες, άντρες και γυναίκες, ό.π. 
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και ποσότητα οίνου. Ορίζεται ρητά ότι οι καλλιεργητές «…θέλουν συνάξη όλον τον ε-

λαιόκαρπον καλώς απάντων των ελαιοδένδρων χωρίς να δύνανται να προτείνωσιν ι-

σχυρισμόν κακοκαιρίας και λοιπά ή άλλης εργασίας…», ενώ προβλέπεται ποινική ρήτρα 

στην περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας. Ο ελαιόκαρπος θα μεταφέρεται κάθε βράδυ 

στην οικία του ιδιοκτήτη με τα υποζύγια του καλλιεργητή, όπου θα γίνεται και η διανο-

μή του. 

Συμφωνητικά που αφορούν την τρέχουσα συγκομιδή και στα οποία το μερίδιο 

του ιδιοκτήτη φθάνει τα 3\4 της ακαθάριστης παραγωγής, συναντάμε μέχρι και τη δε-

καετία του 1870.97 Αργότερα τα συμβόλαια επίμορτης καλλιέργειας είναι κατά κανόνα 

πολυετή και ορίζουν συνήθως μισακή διανομή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 η 

μισακάρικη συμφωνία προτιμάται περισσότερο συγκριτικά με το παρελθόν: από τις 19 

περιπτώσεις τέτοιων συμβολαίων, που εντοπίσαμε μέσα σε 14 έτη, τα 15 συντάσσονται 

στην τριετία 1891-1893. Στην ίδια τριετία, σε δύο μόνο περιπτώσεις το μερίδιο του ιδι-

οκτήτη υπερβαίνει το μισό με την προσαύξηση ποσότητας ελαιόκαρπου.98 Το μεγάλο 

ελαιοπερίβολο του Σπύρου Ιω. Τομαρά στη Τζάνε Λίμνα, που πρόσφερε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1860 εισόδημα 5\6 επί της ακαθάριστης παραγωγής σε ένα έτος λαδιάς, 

παραχωρείται τώρα από τη χήρα του γιου του Χαρίλαου, Βικτώρια χ. Χαρίλ. Τομαρά (το 

γένος Πασχαλίγκου), ως μισακό για έξι έτη. Στον καλλιεργητή δίνεται επίσης το δικαίω-

μα να σπέρνει και να νέμεται ο ίδιος το εισόδημα της σποράς.99  

Η περιορισμένη πρακτική της (πολυετούς) μισακής καλλιέργειας – παρότι με 

αυτή εξασφαλίζεται η καλλιέργεια του κτήματος και ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από 

την ετήσια αναζήτηση καλλιεργητή – ενισχύει την εντύπωση ότι η μίσθωση σε είδος 

ήταν επωφελέστερη, τουλάχιστον σε έτη λαδιάς. Ο εντοπισμός των περισσότερων 

συμφωνητικών μισακής καλλιέργειας στην τριετία 1891-1893, οπότε οι τιμές του λα-

                                                 
97

 Το 1871, έτος χαμηλής παραγωγικότητας, το μισό του κτήματος στη Τζάνε Λίμνα του Σπύρου Ιω. Τομα-
ρά, δηλαδή 400 περίπου ελαιόδεντρα, παραχωρείται από το γιο του, Χαρίλαο, με τη συμφωνία των 
τριών τετάρτων, 835 [1871] Φραντζής. Με την ίδια συμφωνία το 1872, έτος λαδιάς, ο ιερέας Αναστάσιος 
Καρατζάς δίνει δύο ελαιοπερίβολα σε Καρτελά και Κοράκη, 723[1872] Φραντζής. Το ένα κτήμα - ή ίσως 
και τα δύο – αφορά ένα από τα δυο ελαιοπερίβολα συνολικής έκτασης 105 στρ. με 550 ελαιόδεντρα  που 
δίνει ως προίκα στο γαμπρό του, έμπορο Κων. Διον. Ζήρα το 1874, 357[1874] Φραντζής. 
98

 5357[1891], 5767[1892] Ρομπόλας. 
99

 5644 [1892] Ρομπόλας. 
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διού είναι αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τριάντα έτη πριν, συνηγορεί στην άποψη 

ότι η μισακή καλλιέργεια είναι προϊόν μιας δυσμενούς συγκυρίας και όχι ελεύθερης 

επιλογής. Δεν αποκλείεται, βέβαια, η μικρή παρουσία συμβολαίων ελαιοσυγκομιδής 

στα έτη κούφους να σημαίνει ότι στις χρονιές χαμηλής παραγωγικότητας προτιμάται η 

μισακή συμφωνία, η οποία γίνεται προφορικά και εξασφαλίζει την ανέξοδη καλλιέρ-

γεια του κτήματος. 

Ένα πρόσθετο στοιχείο που υποδηλώνει μία κατάσταση ανάγκης πίσω από τη 

μισακή καλλιέργεια είναι η επαγγελματική και η οικογενειακή κατάσταση του ιδιοκτή-

τη. Κοινωνικές κατηγορίες, όπως ηλικιωμένοι, χήρες, άτεκνα ζευγάρια, δημόσιοι υπάλ-

ληλοι, που δεν είχαν τη δυνατότητα να επιστατούν τα κτήματά τους και να μεριμνούν 

για την ετήσια καλλιέργειά τους, ήταν πιθανότερο να παραχωρήσουν το κτήμα τους 

πολυετώς για μισακή καλλιέργεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οκτώ από τους δεκαπέντε 

ιδιοκτήτες που προτιμούν το μισακάρικο σύστημα στο διάστημα 1891-1893 είναι γυ-

ναίκες εκ των οποίων οι επτά είναι χήρες. Επίσης κοινωνικοί και κυρίως οικονομικοί 

λόγοι υποβόσκουν πίσω από την επιλογή της μίσθωσης σε χρήμα. Αν και ελάχιστες φο-

ρές δηλώνονται τα κίνητρα του ιδιοκτήτη,100 η περιορισμένη πρακτική της μίσθωσης σε 

χρήμα, η διασπορά των μισθωτηρίων μέσα στο χρόνο και όχι αποκλειστικά τους μήνες 

συγκομιδής και η προπληρωμή του μισθώματος στον ιδιοκτήτη υποδεικνύουν πως τα 

μισθωτήρια αυτά υποτάσσονται στη λογική της ανάγκης. Επιπλέον, τα μισθώματα, στο 

μέτρο που μπορούμε να ελέγξουμε το ύψος τους, είναι συνήθως χαμηλά.101 Ένα παρά-

δειγμα: το 1871 η χήρα του περίφημου οθωμανού χειροπρακτικού Μέτου, Αναστασού-

λα Μπαρτζελιωτοπούλα, τουρκοπούλα και η ίδια εκχριστιανισμένη, εκχωρεί 50 μεγάλα 

ελαιόδεντρα στη θέση Καρακίτζα για διετή καλλιέργεια στον πιστωτή της Γεώργιο Αντ. 

Γεωργακόπουλο αντί 90 παλ. δρχ. και για τα δύο έτη, «λαβών ανάγκη», για να θρέψει 

                                                 
100

 710 [1872] Φραντζής, 9067 [1893] Ρομπόλας. 
101

 Σε τέσσερις περιπτώσεις εκμίσθωσης ελαιοπεριβόλων σε χρήμα για περισσότερο από ένα έτος και 
ζυγό αριθμό ετών αναφέρεται το σύνολο των δέντρων που περιέχουν, και είναι δυνατό να υπολογίσουμε 
το ύψος του μέσου ετήσιου ενοικίου ανά δέντρο. Όλα τα ελαιοπερίβολα βρίσκονται στον παλαιό ελαιώ-
να της πόλης αλλά μόνο σε ένα αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για μεγάλα δέντρα. Τα ενοίκια σε νέες 
δρχ. είναι τα εξής: 1,7 δρχ. για την τετραετία 1860-1864, 1,03 για την εξαετία 1861-1866, 0,8 για τη διετία 
1871-1872 και 1,06 για τη διετία 1893-1894. Το υψηλότερο μίσθωμα σε ενοικίαση που αφορά την τρέ-
χουσα συγκομιδή είναι 1,95 δρχ., 2048 [1891] Μανωλόπουλος. 
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τα ορφανά από γονείς εγγόνια της.102 Το 1860, έτος επαναλαμβάνουμε υψηλών τιμών, 

ο γαμπρός της είχε παραχωρήσει τον ίδιο ελαιώνα (αναφέρονται όμως 42 δέντρα) για 

τέσσερα έτη με καλύτερους όρους, αντί 80 παλ. δρχ. το έτος.103 Και στις δυο περιπτώ-

σεις το ενοίκιο είναι εξαιρετικά χαμηλό, αν συγκριθεί με τις 3,5 οκ. ανά δέντρο ή με τις 

4 ή 5 δρχ. ανά δέντρο με βάση την τρέχουσα αξία του λαδιού, τις οποίες λαμβάνει ως 

μίσθωμα το 1870 ο κτηματίας και τοκιστής Ανδρέας Βασιλόπουλος, ιδιοκτήτης 30 με-

γάλων ελαιοδένδρων στην Κανά.104 Το ελαιοπερίβολο της Μπαρτζελιωτοπούλας θα 

περιέλθει τελικά στην πλήρη ιδιοκτησία του πιστωτή της Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπου-

λου. Η επονομασία του κτήματος ως «Μέτου» θύμιζε ακόμη στα τέλη του αιώνα τον 

αρχικό ιδιοκτήτη.105 

Αν και το σύστημα της επίμορτου καλλιέργειας επισήμως δεν προτιμάται, ενδέ-

χεται η επίμορτη συμφωνία να ήταν περισσότερο διαδεδομένη απ’ όσο διαφαίνεται 

μέσα από τις επίσημες πράξεις. Για παράδειγμα, συμφωνίες βραχύβιας (μονοετούς) 

διάρκειας θα μπορούσαν να συναφθούν προφορικά χωρίς τη μεσολάβηση του συμβο-

λαιογράφου. Το ίδιο βέβαια μπορεί να υποστηριχτεί για την απευθείας χρήση μισθω-

τής εργασίας στην εκμετάλλευση του ελαιώνα, μία πρακτική, η οποία είναι επίσης α-

πούσα από τα συμβόλαια.106 Αντίθετα, στη μίσθωση κατ’ αποκοπήν το επίσημο συμβό-

λαιο είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση του ιδιοκτήτη στην περίπτωση αθέτησης της 

συμφωνίας από την πλευρά του καλλιεργητή.  

Στη μίσθωση σε είδος το μίσθωμα αποτελείται από συγκεκριμένη ποσότητα ε-

λαίου, απαλλαγμένη από τους φόρους και το δικαίωμα έκθλιψης στο ελαιοτριβείο (ε-

νίοτε, και μόνο όταν το λάδι προορίζεται για άμεση εξαγωγή, ο ιδιοκτήτης βαρύνεται 

                                                 
102

 286 [1871] Φραντζής.  
103

 1210 [1860] Βουτιέρος. 
104

 495 [1870] Φραντζής. Περιπτωσιολογικά, χωρίς την ύπαρξη μίας ευρείας βάσης δεδομένων, δεν είναι 
δυνατόν να σταθμιστεί το ύψος των μισθωμάτων σε είδος ακόμη και όταν είναι γνωστός ο αριθμός και η 
ποιότητα των δέντρων. Για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια διακύμανση της ελαιο-
συγκομιδής και τη δυσκολία εκτίμησης των μέσων αποδόσεων των ελαιοδέντρων χωρίς προηγούμενες 
μακροχρόνιες λεπτομερείς μετρήσεις βλ. τα σχόλια του Hamish Forbes στο Zarinebaf – Bennet – Davis, A 
historical and economic geography…, ό.π. σ. 183-188.  
105

 Το 1893 ο γιος του Γεωργακόπουλου, Παναγιώτης, παραχωρεί ελαιοπερίβολο στη θέση Μέτου ή Ρο-
δίτζα αντί 188 οκ. λάδι και δύο φορτία λιοκόκι, 3528 [1893] Μανωλόπουλος. 
106

 Όπως άλλωστε και η συμφωνία σκαψίματος της σταφίδας παρά την ευρεία πρακτική της στην περιο-
χή. 
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με το λιμενικό φόρο). Στο συμβόλαιο υπάρχουν συχνά όροι που δεσμεύουν το μισθωτή 

για την καλή ποιότητα του λαδιού, το οποίο πρέπει να είναι καλά διυλισμένο, «του λυ-

μπιού». Οι καλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν την προσυμφωνημένη 

ποσότητα εντός μιας προθεσμίας από 10 έως 20 ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαί-

ου στο ελαιοτριβείο ή συνηθέστερα στην αποθήκη του ιδιοκτήτη. Όπως δηλώνεται ρη-

τά σε πολλά συμβόλαια, ενδεχόμενη ζημιά της παραγωγής από θεομηνία ή κάποια άλ-

λη απρόσμενη αιτία δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του μισθώ-

ματος ούτε τους επιτρέπει να διεκδικήσουν αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη. Σε περί-

πτωση μη παράδοσης του μισθώματος, ο ενοικιαστής οφείλει να αποζημιώσει τον ιδιο-

κτήτη πληρώνοντας την συμφωνημένη αξία του ελαίου, η οποία κυμαίνεται από 1,5 

μέχρι 2 δρχ. ανά οκά μέχρι και τη δεκαετία του 1880 και από 1 μέχρι 1,5 δρχ. στη δεκα-

ετία του 1890, προφανώς λόγω της πτώσης της τιμής του λαδιού. 

Η υπερίσχυση της πάκτωσης ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός της διασποράς 

των κτημάτων σε διάφορες θέσεις, γεγονός που δυσχέραινε την επιστασία τους και κα-

θιστούσε λιγότερο ελκυστική την παραχώρηση με τη συμφωνία της μορτής. Στο δήμο 

ελάχιστοι ιδιοκτήτες κατέχουν συνεχείς ελαιώνες με έκταση άνω των 50 στρεμμάτων. 

Σε 158 περιπτώσεις στις οποίες εκμισθώνεται ένα μόνο ελαιοπερίβολο, τρία μόλις μι-

σθώματα υπερβαίνουν τις 1000 οκ. λάδι και μόνο ένα ποσοστό 15% αφορά ποσότητα 

λαδιού άνω των 500 οκ. Δύο ισχυροί έμποροι της Κυπαρισσίας στη δεκαετία του 1870, 

όπως ο Βασίλειος Πιτζινής και ο Γεώργιος Αντωνίου Γεωργακόπουλος, διαθέτουν αρκε-

τά ελαιοτεμάχια σε διαφορετικές θέσεις. Ο πρώτος διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα ε-

λαιοπερίβολα, τα οποία παραχωρεί όλα μαζί για 768 και 1008 οκ. λάδι το 1872 και το 

1874,107 ενώ ο δεύτερος μισθώνει έξι ελαιοπερίβολα σε διαφορετικούς καλλιεργητές 

συνάπτοντας έξι συμβόλαια το 1870 αντί 1410 οκ. λάδι συνολικά και τέσσερα συμβό-

λαια το 1874 αντί 1379 οκάδων.108  

Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το ύψος των μισθωμάτων σε λάδι αλλά όλα τα 

στοιχεία συγκλίνουν στην άποψη ότι αυτά ξεπερνούσαν το μισό της καθαρής παραγω-

γής. Θα ήταν, άλλωστε, παράδοξο αν οι κτηματίες αρκούνταν σε μια μικρότερη ποσό-

                                                 
107

 677 [1872], 964 [1874] Φραντζής. 
108

 447, 459, 467, 487, 496, 522 [1870], 966, 967, 974, 980 [1874] Φραντζής. 
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τητα ελαίου, ενώ θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν το εισόδημά τους με την πρακτι-

κή της επίμορτης καλλιέργειας. Ακόμη και σε μία χρονιά υψηλών τιμών, όπως το 1860, 

ανάμεσα στα 21 συμβόλαια ελαιοσυγκομιδής που συνάφθηκαν για την τρέχουσα συ-

γκομιδή, μία χήρα, ιδιοκτήτρια παλαιού και σχετικά μεγάλου σε μέγεθος ελαιώνα (140 

δέντρα), προτίμησε να το παραχωρήσει μόνο για την τρέχουσα σοδειά με την επωφελή 

επίμορτη συμφωνία των 4\5 επί της ακαθάριστης παραγωγής.109 Γιατί άραγε οι περισ-

σότεροι ιδιοκτήτες (17 περιπτώσεις) προτιμούν την πάκτωση και όχι την επίμορτη 

συμφωνία, αν η πρώτη δεν ήταν πραγματικά συμφέρουσα; Υπογραμμίζεται ότι δεν μι-

σθώνονται ασήμαντες ιδιοκτησίες. Σε οκτώ περιπτώσεις το μίσθωμα υπερβαίνει το μι-

σό τόννο και σε μια περίπτωση τον έναν τόννο.110    

Ένα υπενοικιαστήριο του 1893, έτους εξαιρετικής λαδιάς, μας παρέχει μία ιδέα 

για το ύψος του μισθώματος σε λάδι, τουλάχιστον τις καλές χρονιές.111 Στο συμβόλαιο 

αυτό οι δύο πρωτότυποι ενοικιαστές ενός ελαιοπεριβόλου του φαρμακοποιού Σπυρί-

δωνος Μεντζελόπουλου στη Πανηγυρίστρα ή Αγ. Δημήτριο, υπενοικιάζουν το ελαιοπε-

ρίβολο σε τρίτο πρόσωπο. Αναφέρεται συνολική καθαρή ωφέλεια από την ενοικίαση 

του κτήματος 300 δρχ., ενώ στον ιδιοκτήτη οφείλεται μίσθωμα 700 οκ. λάδι. Αν υπολο-

γίσουμε το μερίδιο του ιδιοκτήτη με ελάχιστη τιμή ανά οκά τα 80 λεπτά και μέγιστη 

τιμή τη 1 δρχ. (όπως αναφερόταν στη σχετική ποινική ρήτρα του αρχικού συμβολαίου 

που επαναλαμβάνεται στο υπενοικιαστήριο), ο ιδιοκτήτης θα καρπωνόταν καθαρή ω-

φέλεια από 560 μέχρι 700 δρχ. Συμπεραίνουμε από το συγκεκριμένο παράδειγμα μία 

σχέση διανομής του καθαρού εισοδήματος ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στους καλλιερ-

γητές, της τάξεως του 2 προς 1. Υπενθυμίζεται ότι το ενδεχόμενο της μειωμένης συγκο-

μιδής (λόγω κακοκαιρίας κ.λπ.) ασκούσε αρνητική επίδραση μόνο στο μερίδιο του καλ-

λιεργητή – μισθωτή και όχι σε εκείνο του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή. 

                                                 
109

 1478 [1860] Βουτιέρος. Μία ακόμη ιδιοκτήτρια, επίσης χήρα, επέλεξε την πενταετή μισακή καλλιέρ-
γεια: 1452 [1860] του ιδίου. 
110

 Μίσθωση σε είδος ορίζεται στα υπ’ αρ. 1410, 1420, 1436, 1440, 1443, 1447, 1448, 1449, 1451, 1455, 
1464, 1471, 1475, 1488, 1489, 1502, 1549 [1860] Βουτιέρος, ενώ άλλα δύο αφορούν μισθωτήρια σε χρή-
μα: 1210, 1465 [1860] του ιδίου. 
111

 9062 [1893] Ρομπόλας. 
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Η ωφέλεια των ιδιοκτητών στη δεκαετία του 1890 ήταν, πιθανότατα, αρκετά 

χαμηλότερη σε σχέση με τις δεκαετίες των υψηλών τιμών, του 1860 και του 1870, όταν, 

όπως είδαμε, κάποιοι μεγάλοι ιδιοκτήτες νέμονταν μερίδια της τάξεως των 5\6 ή των 

3\4 της ακαθάριστης παραγωγής σε ελαιόκαρπο και, όπως υποθέσαμε, ανάλογα υψη-

λά μισθώματα σε είδος. Η γρήγορη αύξηση της ελαιοπαραγωγής αλλά και η συνακό-

λουθη γοργή πτώση των τιμών του λαδιού (ιδίως από τη δεκαετία του 1870 και εξής) 

περιόρισαν τα εισοδήματα των ιδιοκτητών (ΓΡΑΦ.Δ4). Ίσως μάλιστα να ώθησαν ορι-

σμένους ιδιοκτήτες σε μία αμεσότερη εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας τους με συχνότε-

ρη χρήση εποχιακής μισθωτής εργασίας.112 Πάντως, παρά τα παράπονα για την πτώση 

των τιμών,113 στα τέλη του αιώνα η ελιά αποτελούσε βασική πηγή εισοδήματος για 

τους κατοίκους του δήμου και η ενοικίαση των φόρων σε επίπεδο επαρχίας προσπόρι-

ζε υψηλά κέρδη στο εμπορικό κεφάλαιο.114 

 

                                              ΓΡΑΦ.Δ4  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (1851-1875) 

 ΠΗΓΗ: Αλέξιος Ριόνδε, Περί της Ελαίας, Αθήνα 1882 

                                                 
112

 Η υπόθεσή μας στηρίζεται στο γεγονός ότι απουσιάζουν από τα συμβόλαια των αρχών της δεκαετίας 
του 1890 μεγάλοι ελαιοκτήμονες, οι οποίοι ωστόσο είχαν έντονη παρουσία στα μισθωτήρια της δεκαετί-
ας του 1870. Ο γιος, για παράδειγμα, του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, Παναγιώτης, κληρονόμος και 
διαχειριστής του μεγαλύτερου μέρους της έγγειας περιουσίας του πατέρα του, συνάπτει δύο μόλις πρά-
ξεις μίσθωσης σε είδος, για ισάριθμα περιβόλια που ανήκουν στον αδερφό του Περικλή, 3528, 3531 
[1893], Μανωλόπουλος.  
113

 Γράφει ο Χαλκιόπουλος στο γνωστό πόνημά του που εκδόθηκε το 1880: «Η κύρια αιτία της εσχάτως 
αναπτυχθείσης προς την ελαίαν αποστροφής προήλθεν εκ της γλισχρότητος του καθαρού εισοδήματός 
της, διατρέχοντος, ενιαυσίως, μεταξύ των λεπτών 75 και της δραχμής 1,50, το πολύ 2, κατά δένδρον, ηλι-
κίας άνω των 40 ετών, εξαιρουμένων των φαγωσίμων ελαίων, και μάλιστα των της Αμφίσσης…», Η Γεωρ-
γία…, ό.π. σ. 123. 
114

 Για την ενοικίαση των φόρων, βλ. παρακάτω ΚΕΦ. Ε΄. 
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β4. Η ευέλικτη παράδοση. Σταφίδα και επίμορτη καλλιέργεια  

 

Μέσα από την ανάγνωση των συμβολαίων που αναφέρονται στη σταφιδοκαλλιέργεια, 

προκύπτει ευκρινώς η κυρίαρχη θέση της επίμορτης καλλιέργειας σε σχέση με όλα τα 

υπόλοιπα συστήματα εκμετάλλευσης. Κατά το διάστημα 1860-1893 συγκεντρώσαμε 

354 συμβόλαια από τα οποία τα 316 αφορούν συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας 

και μόλις 38 μισθωτήρια σε χρήμα. Τα 271 από αυτά αφορούν ιδιοκτησίες εντός της 

περιφέρειας του δήμου. Άλλα 90 αφορούν κτήματα εκτός του δήμου, τα οποία ανή-

κουν σε κατοίκους του δήμου Κυπαρισσίας και στην πλειονότητά τους βρίσκονται στην 

περιφέρεια του δήμου Αυλώνας (63 περιπτώσεις). Στο παραπάνω υλικό συμπεριλάβα-

με άλλες 12 πράξεις για κτήματα που, αν και δεν ανήκουν σε δημότες της Κυπαρισσίας, 

η καλλιέργειά τους αναλαμβάνεται από κατοίκους του δήμου. Και αυτά εντοπίζονται 

στο δήμο Αυλώνας. 

Η μειονοτική παρουσία της εκμίσθωσης στο σύνολο των πράξεων δεν ξεφεύγει 

από το γενικό κανόνα που ήδη έχουμε διατυπώσει στην περίπτωση των αγρών και της 

ελιάς: πίσω από αυτήν συνήθως υποκρύπτεται μία κατάσταση ανάγκης. Στην περίπτω-

ση των σταφιδαμπέλων, τα 38 μισθωτήρια σε χρήμα αφορούν 31 ιδιοκτήτες. Δεκαεπτά 

από αυτούς εμφανίζονται στα συμβόλαια μόνο μία φορά, ενώ άλλοι τρεις συνάπτουν 

από δύο συμβόλαια ο καθένας, όλα μισθωτήρια σε χρήμα. Οι υπόλοιποι έντεκα ιδιο-

κτήτες παραχωρούν τα κτήματά τους συνήθως με την επίμορτη συμφωνία και μόνο συ-

γκυριακά εμφανίζονται στα μισθωτήρια συμβόλαια. Και εδώ η παρουσία των γυναικών 

– ιδιοκτητριών, κυρίως χηρών, είναι αισθητή: επτά (22%) στο σύνολο των 31 ιδιοκτη-

τών. 

Η μίσθωση διαρκεί κατά μέσο όρο 2,4 έτη, ενώ σε ένα συμβόλαιο καθορίζεται 

διάρκεια εφ’ όρου ζωής του ιδιοκτήτη. Πάνω από τα μισά συμβόλαια έχουν συνταχθεί 

στο εξάμηνο από Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο. Σε ένα όμως σημαντικό ποσοστό (44%) 

συνάπτονται την άνοιξη ή τους πρώτους θερινούς μήνες πριν από την επικείμενη συ-

γκομιδή, γεγονός που προφανώς φανερώνει την οικονομική αδυναμία του ιδιοκτήτη να 

συνεχίσει μόνος του την καλλιέργεια και κυρίως την επιτακτική ανάγκη του για ρευστό 
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λόγω έκτακτων συνθηκών ή συσσωρευμένων χρεών. Πολλές φορές τα μισθωτήρια α-

ποτελούν ένα συγκαλυμμένο τρόπο εξόφλησης ή μερικής αποπληρωμής οφειλών του 

ιδιοκτήτη προς τον δανειστή του. Σε τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες η συμφωνία γί-

νεται τους φθινοπωρινούς ή τους χειμερινούς μήνες (δηλαδή πριν ή κατά τη διάρκεια 

του σκαψίματος) και αναφέρεται η έκταση του κτήματος,115 το μέσο μίσθωμα του κτή-

ματος είναι 18 νέες δρχ. ανά στρέμμα, με ελάχιστη τιμή τις 14,5 δρχ. και ανώτατη τις 20 

δρχ. Σε άλλα 7 συμβόλαια που συνάπτονται την άνοιξη ή το καλοκαίρι,116 και επομένως 

το μεγαλύτερο κόστος της καλλιέργειας το έχει ήδη επωμιστεί ο ιδιοκτήτης, το μέσο 

μίσθωμα ανά στρέμμα αυξάνεται σε 28 νέες δρχ. αλλά εδώ οι αποκλίσεις είναι τερά-

στιες: από 7 μέχρι 60 δρχ. 

Ενώ στη μίσθωση η βραχύβια συμφωνία με ορίζοντα την τρέχουσα σοδειά δεν 

υπερτερεί (15 συμβόλαια ή 39% του συνόλου), στην επίμορτο καλλιέργεια η συμφωνία 

αφορά κατά κανόνα την παραγωγή ενός έτους (200 συμβόλαια ή 63%). Το συμφωνητι-

κό συντάσσεται συνήθως στο τετράμηνο Οκτωβρίου – Ιανουαρίου, δηλαδή πριν ή κατά 

τη διάρκεια της εποχής του σκαψίματος, αλλά και των πρώτων ειδήσεων για τις διαθέ-

σεις της αγοράς απέναντι στην επικείμενη παραγωγή. Η διατάραξη της κανονικότητας 

στη διάθεση του προϊόντος, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 και συστηματικά 

μετά το 1884, αντικατοπτρίζεται στη μεταβολή της ροής σύνταξης των συμφωνητικών. 

Ενώ μέχρι και το 1883, το 80% των συμφωνητικών συντάσσεται μέσα στο εξάμηνο Σε-

πτεμβρίου - Φεβρουαρίου, την τριετία 1891-1893 το ποσοστό αυτό έχει πέσει στα 63%. 

Η δύσκολη και με μεγάλη καθυστέρηση πώληση των σταφιδικών αποθεμάτων, η συνε-

χής πτώση των τιμών και η αβεβαιότητα για την τύχη της νέας παραγωγής έχουν ως 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση της σύναψης ενός μεγάλου αριθμού καλλιεργητικών 

συμφωνητικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τριετία 1891-1893 το 14% των καλλιερ-

γητικών συμβολαίων συσσωρεύονται στο μήνα Μάιο.   

 
 
 

                                                 
115

 366 [1861], Φραντζής, 721 , 1107 [1879] Περτουτζής, 4761 [1891] Ρομπόλας.  
116

 246 [1881] Περτουτζής, 4034 [1891], 5907, 6065 [1892], 8373 [1893] Ρομπόλας, 3329 [1893] Μανωλό-
πουλος.  
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ΓΡΑΦ.Δ5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ (%) 

       ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 

 

Οι όροι των συμβολαίων χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία. Άδηλοι σε μας 

παράγοντες, όπως η ηλικία του παραχωρούμενου κτήματος (σταφιδοφυτεία ή ώριμη 

σταφιδάμπελος), η αποδοτικότητά του, η απόστασή του από την ακτή ή το δρόμο που 

οδηγεί στον πλησιέστερο όρμο ή παραλία και κυρίως ο βαθμός της διαπραγματευτικής 

ισχύος του ιδιοκτήτη, λανθάνουν πίσω από κάθε συμφωνία. Γενικά, παρατηρείται ότι 

όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του παραχωρούμενου κτήματος τόσο λεπτομερέστεροι 

και αυστηρότεροι είναι οι όροι του συμβολαίου. 

Στις συνήθεις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη είναι η απόδοση ορισμένης ποσότη-

τας θειαφιού (συνηθέστερα της μισής της απαιτούμενης) και η χορήγηση δανείων, ά-

τοκων ή χαμηλότοκων, στον καλλιεργητή. Επίσης, ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει συνήθως 

το κόστος (ή μέρος του κόστους) τυχόν δαπανών βελτίωσης του κτήματος (ρίψης κατα-

βολάδων, εξασφάλισης φουσκιού, ξελακκώματος κλπ.). Σε ένα υψηλό ποσοστό (47%) 

οι ιδιοκτήτες δε συμμετέχουν σε καμία δαπάνη . οι περισσότεροι όμως από αυτούς πα-

ρέχουν στους καλλιεργητές κάποιο δάνειο (91 σε σύνολο 148 ατόμων ή 61%). Οι φόροι, 

όταν αναφέρονται, βαραίνουν συνήθως αμφότερα τα μέρη ανάλογα με το μερίδιό 

τους. Κάποιες φορές, ωστόσο, οι φόροι μοιράζονται ανά είδος (λιμενικός, δημοτικός) 

ανάμεσα στους συμβαλλομένους ή τους αναλαμβάνει μόνο ο ένας (ο ιδιοκτήτης ή ο 

καλλιεργητής). Μετά το 1871, η προσδοκώμενη ωφέλεια από την παύση, λόγω δήλω-

σης των εθνικών γαιών, της καταβολής του δικαιώματος επικαρπίας μετακυλίεται στον 
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ιδιοκτήτη.117 Σε διάφορες περιπτώσεις δηλωμένων εθνικοϊδιόκτητων φυτειών, αναφέ-

ρεται ρητά ότι οι καλλιεργητές θα καταβάλουν το μισό ποσό των ετήσιων δόσεων του 

κτήματος προς το δημόσιο.118 Οι συχνές αναταράξεις πάντως στη σταφιδική αγορά, ι-

δίως μετά το 1883, απορρόφησαν τα πρόσκαιρα αυτά οφέλη των ιδιοκτητών σταφιδα-

μπέλων.119 

Στα συμφωνητικά επίμορτης καλλιέργειας αποτυπώνεται ο θρίαμβος του μισα-

κάρικου: 246 συμβόλαια σε σύνολο 316. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει πάνω από τη μισή πα-

ραγωγή σε 53 συμφωνητικά, ενώ σε άλλα 15 το μερίδιο του ιδιοκτήτη ορίζεται κάτω 

από το μισό. Τα περισσότερα συμβόλαια που ορίζουν μερίδιο του ιδιοκτήτη μεγαλύτε-

ρο από το μισό, εμφανίζονται συχνότερα πριν από το 1883 (21%) και μειώνονται αι-

σθητά στις αρχές της δεκαετίας του 1890 (12%).120 Αντίστροφα, μερίδιο μικρότερο από 

το μισό παρατηρείται με μεγαλύτερη σχετικά συχνότητα σε περιόδους κρίσης: στα τέλη 

του 1879 (3 περιπτώσεις) και την τριετία 1891-1893 (7 περιπτώσεις). 

Είναι πιθανό η ισχύς της μισακής συμφωνίας στην περιοχή να εμφανίζεται στην 

πηγή μας υπερεκτιμημένη. Τα συμβόλαια, άλλωστε, - το έχουμε ξαναπεί - μας παρέ-

χουν μία εξαιρετικά αποσπασματική πληροφόρηση για τα υφιστάμενα συστήματα εκ-

μετάλλευσης. Από τους 176 συνολικά κτηματοδότες, οι 105 εμφανίζονται μόνο μία φο-

ρά στα 15 έτη που εξετάσαμε, ενώ δύο μόλις ιδιοκτήτες παρουσιάζονται πάνω από 10 

φορές στα συμβόλαια. Αν θεωρήσουμε ότι η μεγαλύτερη συχνότητα σύναψης συμβο-

λαίων από αυτούς τους δύο, προσφέρει κάτι από την αξιοπιστία των σειραϊκών δεδο-

μένων, τότε αξίζει να παρατηρηθεί ότι στα 20 από τα 31 συμφωνητικά (ποσοστό 64%), 

που τους αφορούν, το μερίδιο του ιδιοκτήτη αντιστοιχεί σε ποσότητα πάνω από το μι-

                                                 
117

 Σε διάφορα καλλιεργητικά συμβόλαια προβλέπεται η απαλλαγή του κατόχου της φυτείας από την 
καταβολή φόρου ή θειαφιού στην περίπτωση που η φυτεία δηλωθεί και καταστεί ιδιόκτητη, 812, 931 
[1871] Φραντζής. 
118

 1002 [1874] Φραντζής, 63, 148, 703, 992 [1879], 865 [1881], 978 [1882], 993 [1883] Περτουτζής. Σε μία 
περίπτωση προβλέπεται ότι, εάν εκδοθεί το παραχωρητήριο, το ποσοστό του πρώην δικαιώματος της 
επικαρπίας, θα το καρπώνεται τώρα ο ιδιοκτήτης ως προσαύξηση στο μερίδιό του, 247 [1873] Φραντζής. 
119

 Σε μια κακή συγκυρία για το σταφιδεμπόριο, το 1879, διευκρινίζεται ότι ο καλλιεργητής δεν ενέχεται 
στην καταβολή των δόσεων αποπληρωμής της δηλωμένης φυτείας προς το δημόσιο, 97, 158, 185 [1879] 
Περτουτζής. 
120

 Από τα 33 συμφωνητικά στα οποία ο ιδιοκτήτης καρπώνεται τα τρία πέμπτα της τελικής παραγωγής, 
τα 19 ορίζουν διάρκεια συμφωνίας από 2 μέχρι 5 έτη. Τα τρία που αφορούν την τριετία 1891-1893, ισχύ-
ουν μόνο για την παραγωγή του τρέχοντος έτους. 
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σό της ακαθάριστης παραγωγής (3/5, 5/9 ή η μισή παραγωγή προσαυξημένη κατά 

1.000 έως 3.000 λίτρες).  

Ας δούμε τον καθένα ιδιοκτήτη χωριστά. Στην περίπτωση του αξιωματικού της 

φάλαγγας και συμβολαιογράφου Κυπαρισσίας (1863-1876) Παναγή Παπαθανασόπου-

λου, ο οποίος διαθέτει σχεδόν εκατό στρέμματα σταφιδαμπέλου στο Χαλαζώνι του δή-

μου Εράνης, η έκταση, η θέση και η ποιότητα του κτήματος εξασφαλίζουν υψηλό εισό-

δημα στον ιδιοκτήτη. Παρότι για τη δημιουργία του εν λόγω κτήματος, ο Παπαθανασό-

πουλος χρωστούσε σημαντικά ποσά,121 στα περισσότερα συμφωνητικά που συνάπτει, 

το μερίδιό του κυμαίνεται μεταξύ των τριών πέμπτων ή των πέντε ενάτων. Στο θετικό 

συσχετισμό μεταξύ της έκτασης του παραχωρούμενου κτήματος και του μεριδίου του 

ιδιοκτήτη συγκλίνει η εξέταση του συνόλου των συμφωνητικών: από τα 28 συμβόλαια 

που αφορούν δεκατρία κτήματα, που γνωρίζουμε ότι είναι άνω των 50 στρεμμάτων, 

στα 18 το μερίδιο του ιδιοκτήτη, είναι πάνω από το μισό, ενώ τα έξι από τα υπόλοιπα 

δέκα, στα οποία προβλέπεται μισακή διανομή, συντάσσονται στην κακή συγκυρία των 

ετών 1892-1893.  

Στη δεύτερη περίπτωση του κτηματία Ανδρέα Βασιλόπουλου, ενός από τους 

σημαντικότερους τοκιστές της πόλης, και του συχνότερα εμφανιζόμενου κτηματοδότη 

στα συμβόλαια (20 φορές), επιβεβαιώνεται η σημασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του κτήματος. Ο Βασιλόπουλος παραχωρεί τα κτήματα που έχει στους Αρμενιούς και 

στα Καμάρια του δήμου Αυλώνας, συνήθως με τη συμφωνία των 3/5. Πιο συγκεκριμέ-

να, μία σταφιδάμπελος 30 στρ. στη θέση Μούσγα Αρμενιών και η «μεγάλη», όπως α-

ναφέρεται στα συμβόλαια, σταφιδάμπελος των 50 στρ. στα Καμάρια Αυλώνας δίνεται 

σταθερά μέχρι και το 1883 με τη συμφωνία των τριών πέμπτων. Η νεαρή σταφιδοφυ-

τεία, ωστόσο, έκτασης 20 στρ. στην ίδια θέση παραχωρείται συνήθως ως μισακή. 

Η διαπραγματευτική ισχύς του ιδιοκτήτη και η δυνατότητά του να δανειοδοτεί 

τους καλλιεργητές ευνοεί την ύψωση του μεριδίου του. Ο έτερος μεγάλος τοκιστής της 

                                                 
121

 Ο Παπαθανασόπουλος δανείζεται στο διάστημα 1856-1858 το ποσό των 4.000 δρχ. από τον Άγγελο 
Μάινα ιατρό των Φιλιατρών για την εμφύτευση, καλλιέργεια και βελτίωση του κτήματός του στο Χαλα-
ζώνι. Η συζυγός του Ταρσίτζα Ρομποπούλα, με μεγάλη προσωπική προικώα περιουσία, έλαβε από τον 
ίδιο δανειστή το 1859 άλλες 1000 δρχ. και το 1862 συνάπτει έτερο δάνειο ύψους 2.000 δρχ. Το συνολικό 
χρέος τους το 1862 μαζί με τους τόκους ανερχόταν σε 8.330 δρχ., 119 [1862] Φραντζής. 
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Κυπαρισσίας, ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος εμφανίζεται μόνο τρεις φορές στα 

συμβόλαια. Στις δύο από αυτές το μερίδιό του από τα τρία τεμάχια σταφιδαμπέλων 

(συνολικής έκτασης 75 στρ.) που παραχωρεί στους Αρμενιούς, είναι 5/9 το 1862 και 3/5 

το 1873. Το τρίτο συμφωνητικό που συνάπτει το 1873 και στο οποίο ορίζεται μισακή 

διανομή, αφορά ένα μικρό κτήμα στην περιφέρεια της πόλης με αμπέλι και σταφιδο-

φυτεία. Και αντίστροφα: το 1861 ο Παναγιώτης Φωτιάδης, κύριος 25 στρ. σταφίδα στη 

Φαρακλάδα, παραχωρεί 20 στρ. από τη σταφιδάμπελό του στον πιστωτή του Γεώργιο 

Αντ. Γεωργακόπουλο με μισακή συμφωνία.122 Στις υπόλοιπες όμως τρεις φορές που 

εμφανίζεται ως κτηματοδότης, παραχωρεί το κτήμα του για καλλιέργεια σε γεωργούς 

με μερίδιο τα τρία πέμπτα της ακαθάριστης παραγωγής.123  

Τυχόν προσαυξήσεις στο προσδοκώμενο εισόδημα του κτήματος λόγω της ύ-

ψωσης των τιμών ή της υψηλής παραγωγικότητας, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, 

όταν δηλαδή η δύναμη του ιδιοκτήτη να επιβάλει τους όρους του διατηρείται στο ακέ-

ραιο και δε συρρικνώνεται λόγω οφειλών του σε τρίτους, απορροφούνται από τον ίδιο 

τον ιδιοκτήτη και δεν παραχωρούνται στον καλλιεργητή με τη συμφωνία της μισακής 

καλλιέργειας. Η συγκυριακή διακύμανση του μεριδίου του ιδιοκτήτη αποτυπώνεται στο 

γεγονός ότι 27 ιδιοκτήτες, από τους 71 συνολικά που εμφανίζονται τουλάχιστον δύο 

φορές και άνω στα συμβόλαια, και στους οποίους αντιστοιχούν 105 συμβόλαια (το ένα 

τρίτο δηλαδή του συνόλου των συμφωνητικών επίμορτης καλλιέργειας) έχουν τουλά-

χιστον μία φορά συντάξει συμφωνητικό με μερίδιο παραπάνω από το μισό. Κάποτε η 

επίδραση των τιμών στο μερίδιο του ιδιοκτήτη δηλώνεται ρητά: το 1859 ο κτηματίας 

Διονύσιος Δημόπουλος παραχωρεί τη σταφιδάμπελό του στους Αρμενιούς για μισακή 

καλλιέργεια σε Ζακύνθιο κλαδούχο χωρίς ο ίδιος να ενέχεται σε κανένα έξοδο. Διευκρι-

νίζεται όμως ότι αν η τιμή της σταφίδας στα αλώνια υπερβεί τα 27 τάλληρα ανά χιλιά-

δα λιτρών (162 παλ. δρχ.), ο ιδιοκτήτης θα λάβει τα τρία πέμπτα της παραγωγής.124  

                                                 
122

 1791 [1861] Βουτιέρος. 
123

 626 [1862], 701 [1864], 92 [1873] Φραντζής. 
124

 501 [1859] Βουτιέρος. Το 1861 ο Δημόπουλος παραχωρεί το μερίδιό του (1/2) στον πιστωτή του 
Γεώργιο Μπακολιά, δημόσιο εισπράκτορα, έναντι χρέους 2.000 δρχ. και με την υποχρέωση να πληρώσει 
το χρηματικό φόρο του 3% (επί της αξίας αγοράς) που επιβάρυνε το προικόκτητο μέρος του κτήματος, 54 
[1861] Φραντζής. 
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Ενδεχόμενη αύξηση της παραγωγικότητας του κτήματος σε συνδυασμό με την 

προσδοκία καλών τιμών διαφοροποιούσε την αναλογία των μεριδίων μεταξύ των συμ-

βαλλομένων προς όφελος του ιδιοκτήτη: Το 1891 παραχωρείται για ετήσια καλλιέργεια 

σταφίδα 20 στρ. στη θέση Μάρκου Φαρακλάδας. Από την πλευρά του ιδιοκτήτη θα κα-

ταβαλλόταν ένας σάκος θείου «δωρεάν», ενώ ο καλλιεργητής αναλάμβανε όλα τα υπό-

λοιπα έξοδα. Οριζόταν μισακή διανομή με τη διευκρίνιση, ωστόσο, ότι, αν η παραγωγή 

υπερέβαινε τις 9.000 λίτρες (ή τις 450 λίτρες ανά στρέμμα), οι ιδιοκτήτες θα λάμβαναν 

1000 λίτρες παραπάνω στο μερίδιό τους. Με αυτή τη συμφωνία και υποθετική τιμή 180 

δρχ. ανά χιλιάδα λιτρών, στην περίπτωση της παραγωγής 9.000 λιτρών, καθένας από 

τους συμβαλλόμενους θα καρπωνόταν 810 δρχ. ή 40,5 δρχ. το στρέμμα, ενώ στην περί-

πτωση παραγωγής 10.000 λιτρών (500 λίτρες το στρέμμα), το μερίδιο του καλλιεργητή 

θα παράμενε το ίδιο και το μερίδιο του ιδιοκτήτη θα αυξανόταν κατά 180 δρχ. (22%).125 

Αν όμως οι ιδιοκτήτες, ιδίως οι μεγαλύτεροι, κατορθώνουν να αποσπούν πάνω 

από το μισό (ή τουλάχιστον το μισό) της ακαθάριστης παραγωγής, τι απομένει για τους 

καλλιεργητές; Έχει υποστηριχθεί ότι η επίμορτος συμφωνία συνιστά μία λεόντεια σύμ-

βαση υπέρ του ιδιοκτήτη, η οποία στηρίζεται κατεξοχήν στην εκμετάλλευση της εργα-

σίας της αγροτικής οικογένειας, συνεπικουρούμενης εποχιακά από την περιορισμένη 

χρήση ημερομίσθιας εργασίας.126 Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορούν οι λεπτομερείς 

λογαριασμοί δαπανών της σταφιδοκαλλιέργειας που παραθέτει ο Χαιρέτης το 1879, 

καθώς και διάσπαρτες μαρτυρίες. Ο Χαιρέτης υπολόγισε ως καθαρή πρόσοδο μιας 

σταφιδαμπέλου παραγωγικότητας 700 λιτρών (!) ανά στρέμμα και τιμή σταφίδας τις 

200 δρχ. ανά χιλιόλιτρο, το ποσό των 56,3 (νέων) δρχ. ανά στρέμμα ή το 40% επί της 

αξίας της ακαθάριστης στρεμματικής παραγωγής.127 Υπολογίζοντας δε ως μέση αξία της 

                                                 
125

 3801 [1891] Ρομπόλας. 
126

 Στο ερώτημα γιατί ο καλλιεργητής να αναλάβει τον αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο, ο Φραγκιάδης 
επιχειρεί να δώσει μία απάντηση προβάλλοντας τρεις πιθανούς παράγοντες: την έμφυτη επιχειρηματι-
κότητα των χωρικών και τη σχέση τους με την αγορά, την εξασφάλιση εργασίας γι’ αυτούς και την οικο-
γένειά τους σε ετήσια βάση και την πιεστική ανάγκη της καταβολής προίκας και μάλιστα σε χρήμα, 
Fraghiades, Peasant agriculture…, ό.π. σ. 258-294. 
127

 Αν συνυπολογιστούν οι δαπάνες συντήρησης του κτήματος, η καθαρή πρόσοδος μειώνεται σε 54 πε-
ρίπου δρχ. ή στο 38% της ακαθάριστης στρεμματικής προσόδου, Χαιρέτης, Καλλιέργεια της σταφιδαμπέ-
λου…, ό.π. σ. 380-382. 
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σταφιδαμπέλου τις 700 δρχ. ανά στρέμμα, κατέληγε σε μία απόδοση κεφαλαίου της 

τάξεως του 8%. 

Στην περίπτωση της επίμορτης καλλιέργειας και με βάση τις ίδιες συνθήκες υ-

πολογισμού, ο ιδιοκτήτης με μερίδιο τρία πέμπτα θα καρπωνόταν ανά στρέμμα 84 δρχ. 

ή το 60% της ακαθάριστης προσόδου, δηλαδή 20% περισσότερο απ’ όσο υπολογίζεται 

στους αναλυτικούς λογαριασμούς του Χαιρέτη. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι στην 

Τριφυλία η συνήθης στρεμματική παραγωγή είναι 400-500 λίτρες και η τιμή του χιλιό-

λιτρου κυμαίνεται γύρω στις 180 δρχ., και κάποτε ακόμη λιγότερο, τότε ακόμη και η 

μισακάρικη σύμφωνία αδυνατεί να αποζημιώσει τον καλλιεργητή για το σύνολο της 

δαπάνης που οφείλει να καταβάλλει. Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις και με δε-

δομένη την αστάθεια των τιμών, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η επίμορτη καλλιέργεια 

συνέφερε πολύ περισσότερο τους ιδιοκτήτες συγκριτικά με την απευθείας χρήση της 

ακριβής μισθωτής εργασίας.128 

Οι πηγές, ωστόσο, τουλάχιστον στο χώρο τον οποίο μελετάμε, υποδεικνύουν 

μία διαφορετική θεώρηση της επίμορτης συμφωνίας, ως μιας ευέλικτης μορφής εξα-

σφάλισης επιστασίας και εργασίας μαζί, αμειβόμενης σε είδος, η οποία, βέβαια, δεν 

μπορεί να νοηθεί χωρίς την εκτεταμένη χρήση μισθωτής εργασίας. Προς αυτήν την κα-

τεύθυνση μας οδηγούν μία σειρά από παρατηρήσεις, όπως: 

(α) Η σύνθεση της ομάδας των καλλιεργητών:  Από τα συμφωνητικά απουσιά-

ζουν σχεδόν οι κάτοικοι των χωριών. Μόλις 12 άτομα προέρχονται από τα σταφιδικά 

χωριά, αν και 138 συμβόλαια σε σύνολο 316 αφορούν ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε 

αυτά. Αν και οι χωρικοί διαθέτουν όμορες ιδιοκτησίες με τα κτήματα που παραχωρού-

νται για επίμορτη καλλιέργεια, δεν προτιμούνται ως επίμορτοι καλλιεργητές (ή μήπως 

οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται, γιατί απασχολούνται πλήρως στα δικά τους σταφιδάμπε-
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 Η αντίληψη ότι οι χωρικοί δεν εκτιμούν ή μάλλον υποτιμούν το κόστος του μόχθου τους διατυπώθηκε 
θεωρητικά από τον Tchayanov, ο οποίος υποστήριξε ότι η εργασία της αγροτικής οικογένειας, που δεν 
επικουρείται όμως από ξένη μισθωτή εργασία, δεν μπορεί να προσεγγιστεί με αυστηρά οικονομικούς 
όρους, αλλά υπάγεται στους δικούς της νόμους με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση απασχόλησης σε όλα 
τα παραγωγικά μέλη της και την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, Alexandre Tchayanov, L’ organiza-
tion de l’ economie paysanne, Paris 1990 [α΄ εκδ. στα ρωσικά: 1924). Η επίδραση της τσαγιανοφικής εκ-
δοχής περί μιας αυτάρκους χωρικής κοινωνίας έξω από τις νόρμες της αγοράς είναι εμφανής στις μελέ-
τες του Δημήτρη Ψυχογιού για την Ηλεία. Ο Αλέξης Φραγκιάδης, πιο κοντά στη συμβιβαστική υπόδειξη 
του Aymard, δεν αρνείται την άμεση εμπλοκή των αγροτών με την αγορά.  
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λα;). Στην πλειονότητά τους οι συμβαλλόμενοι καλλιεργητές (164 σε σύνολο 201) είναι 

κάτοικοι της πόλης της Κυπαρισσίας. Οι καλλιεργητές, μάλιστα, που εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα στα συμβόλαια, είναι εξειδικευμένοι καλλιεργητές της σταφί-

δας (κλαδούχοι) με τόπο προέλευσης τη Ζάκυνθο, αρκετοί από τους οποίους είναι ε-

γκατεστημένοι στην πόλη της Κυπαρισσίας πριν από τη δεκαετία του 1870. Σε σύνολο 

218 συμβολαίων που συντάχθηκαν για ιδιοκτησίες εντός του δήμου, 89 καλλιεργητές 

εμφανίζονται μόνο μία φορά, ενώ από τα 65 άτομα που εμφανίζονται πάνω από δύο 

φορές, οι 34 είτε δηλώνονται ως κλαδούχοι είτε γνωρίζουμε ότι είναι Ζακυνθινής κατα-

γωγής. Από τους οκτώ συχνότερα εμφανιζόμενους (5 έως 7 φορές), οι πέντε είναι Ζα-

κυνθινής καταγωγής. Σε αυτούς ακριβώς δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση οι μεγάλοι γαι-

οκτήμονες. Τα 12 από τα 28 συμφωνητικά που συνάπτονται για κτήματα άνω των 50 

στρεμμάτων, αφορούν Ζακυνθινούς κλαδούχους. Πριν από το 1890, η συμμετοχή των 

κλαδούχων ή γενικά των Ζακυνθινής καταγωγής συμβαλλομένων καλλιεργητών ανερ-

χόταν σε ποσοστό 29%. Στην τριετία όμως 1891-1893 η παρουσία τους μειώνεται σε 

12%. Αντίστροφα, ενισχύεται η παρουσία των χωρικών: από 5% πριν από τη δεκαετία 

του 1890 σε 16% την τριετία 1891-1893.129  

(β) Το μέγεθος των παραχωρούμενων κτημάτων:  Ο μέσος όρος της έκτασης 

των παραχωρούμενων κτημάτων σε 145 περιπτώσεις, στις οποίες αναφέρεται η έκτασή 

τους ή την γνωρίζουμε από άλλες πηγές, είναι τα 33 στρέμματα, δηλαδή μεγαλύτερη 

έκταση απ’ όση θα μπορούσε να καλλιεργήσει μία γεωργική οικογένεια. Είναι λογικό 

να υποθέσουμε ότι, αν η επίμορτη συμφωνία βασιζόταν στην εκμετάλλευση της εργα-

σίας της χωρικής οικογένειας, τότε θα συνέφερε περισσότερο ο τεμαχισμός των μεγά-

λων ιδιοκτησιών σε μικρότερες καλλιεργητικές μονάδες των δέκα – δεκαπέντε, έστω 
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 Πιθανολογούμε ότι η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με το διαρκώς μειούμενο μέγεθος του κλήρου στα χωριά 
(λόγω της αύξησης του πληθυσμού τους και του κατακερματισμού που επέφερε το ισοδιανεμητικό κλη-
ρονομικό σύστημα), σε συνδυασμό με την πτώση του αγροτικού εισοδήματος. Μικρότεροι κλήροι παρά-
γουν μικρότερης αξίας προϊόν σε σχέση με το παρελθόν και καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη από 
την πλευρά των χωρικών να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους αναλαμβάνοντας ως μισακά ξένα κτή-
ματα. Αλλά και οι ιδιοκτήτες έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους όσον αφορά στη βέλτιστη καλλιέργεια 
και διαχείριση του κτήματος. Ο Βασιλόπουλος, για παράδειγμα, από τα εννέα καλλιεργητικά συμβόλαια 
που εντοπίσαμε να συνάπτει για την καλλιέργεια της σταφιδαμπέλου του στους Αρμενιούς από το 1870 
μέχρι και το 1893, μόνο το 1892 και το 1893 αναθέτει την καλλιέργεια σε χωρικό και μάλιστα από τις 
Βρύσες, δηλαδή από μη σταφιδικό χωριό, ενώ τις προηγούμενες φορές προτιμά κλαδούχους, 7650 
[1892], 9098 [1893] Ρομπόλας. 
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είκοσι, στρεμμάτων και η διανομή τους σε οικογένειες χωρικών, ώστε να ελαχιστοποι-

είται η χρήση της μισθωτής εργασίας.130 Στο συμβολαιογραφικό υλικό, ωστόσο, που 

διαθέτουμε, τα μεγάλα κτήματα παραχωρούνται αυτούσια σε έναν ή δύο (συνεταί-

ρους) καλλιεργητές και συχνά με τη συμφωνία των τριών πέμπτων υπέρ του ιδιοκτήτη. 

Μόνο το 1893 το κτήμα του Χαρίλαου Τομαρά έκτασης εκατό στρεμμάτων, ανατέθηκε 

από τη χήρα του σε δύο διαφορετικούς καλλιεργητές, πρώην συνεταίρους, με διαφορε-

τικά συμφωνητικά.  

(γ) Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας:  Η συμφωνία δεν ανανεώνεται πάντα με 

τον ίδιο καλλιεργητή, ώστε να εξασφαλίζει ο τελευταίος σταθερή μακροχρόνια απα-

σχόληση γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες επιλέγουν κάθε φο-

ρά καλλιεργητή από τη διαθέσιμη αγορά εργασίας χωρίς να δεσμεύονται από μακρο-

χρόνιες συμβάσεις. Για παράδειγμα, το 1870 ο Ανδρέας Βασιλόπουλος παραχωρεί τη 

σταφίδα του στη Μούσγα Αρμενιών στον κλαδούχο Διονύσιο Γιατρά για πέντε έτη. Τρία 

χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 1873, υπογράφει συμφωνητικό ετήσιας καλλιέργειας 

για το ίδιο κτήμα με τον επίσης κλαδούχο Παναγιώτη Μπιλιάρδο, το οποίο και ανανεώ-

νει για τρία έτη το Νοέμβριο του ιδίου έτους. Το 1879, παραχωρεί – πάντα την ίδια 

σταφίδα – στον προηγούμενο καλλιεργητή, Διονύσιο Γιατρά. Τη διετία 1881-1882 θα 

προτιμήσει το γιο του Παναγιώτη Μπιλιάρδου, Διονύσιο, αλλά το 1892 και το 1893 θα 

αναθέσει την καλλιέργεια σε έναν χωρικό, κάτοικο του χωριού Βρυσών.131 

 Οι παραπάνω επισημάνσεις καθιστούν έωλη, κατά τη γνώμη μας, την άποψη ότι 

η καλλιέργεια των σταφιδαμπέλων στηρίζεται υποχρεωτικά στη χαμηλά αμειβόμενη 

οικογενειακή εργασία. Αντίθετα, συχνά προτιμούνται εξειδικευμένοι καλλιεργητές με 

γνώση πάνω στο απαιτητικό αντικείμενο της σταφιδοκαλλιέργειας. Η ανταμοιβή τους 

στηριζόταν σε μια αμοιβαία, αν και άνιση, υποχώρηση μεταξύ των συμβαλλομένων: ο 
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 Όπως, για παράδειγμα, εφαρμόστηκε στις νότιες αμερικανικές πολιτείες μετά τον εμφύλιο, Joseph D. 
Reid, «Sharecropping As An Understandable Market Response: The Post Bellum South», The Journal of 
Economic History, 33/1 (1973), σ. 106-130. Βέβαια, η εφαρμογή του συστήματος βρίσκεται σε άμεση συ-
νάρτηση με το μέγεθος της ιδιοκτησίας. Είναι πιθανό ότι σε κτήματα μέχρι εκατό στρέμματα τα έξοδα 
επιστασίας μεμονωμένων επίμορτων μικροκαλλιεργητών υπερέβαιναν τα πιθανά οφέλη. Σε μία πάντως 
περίπτωση μεγάλης ιδιοκτησίας το σύστημα του επιμερισμού της φυτείας σε μικρούς καλλιεργητές φαί-
νεται να λειτουργεί, βλ. παρακάτω σ. 302 και εξής.  
131

 180 [1870], 15 [1873], 958 [1873] Φραντζής, 88 [1879], 865 [1881], 1315 [1882] Περτουτζής, 7650 
[1892], 9098 [1893] Ρομπόλας. 
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καλλιεργητής αναλάμβανε τον κίνδυνο της συμπίεσης του εισοδήματός του στην περί-

πτωση της καταστροφής της συγκομιδής ή της χαμηλής τιμής του προϊόντος, ενώ ο ιδι-

οκτήτης, από την πλευρά του, του εκχωρούσε ένα ποσοστό από το κέρδος που θα είχε, 

στην περίπτωση που θα αναλάμβανε ο ίδιος την καλλιέργεια του κτήματός του με την 

άμεση χρήση μισθωτής εργασίας. Η μεταβαλλόμενη συγκυρία των τιμών οδηγούσε 

μάλλον στην πρόκριση του επίμορτου συστήματος, αν και τα περιορισμένα συμφωνη-

τικά πρόσληψης κλαδούχων - επιστατών που συνάπτουν ορισμένοι ιδιοκτήτες, δεί-

χνουν ότι δε λείπει η επιθυμία για άμεση εκμετάλλευση της εγγείου ιδιοκτησίας. 

Το Δεκέμβριο του 1862, σε μία ταραγμένη πολιτικά συγκυρία λόγω της έξωσης 

του Όθωνα, ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος παραχωρεί 75 στρ. σταφίδα για επίμορτη 

καλλιέργεια με μερίδιο ιδιοκτήτη τα πέντε έννατα. Το 1864, όμως, προσλαμβάνει έναν 

Ζακύνθιο κλαδούχο ως επιστάτη και εργάτη στα κτήματά του για ένα έτος αντί 600 παλ. 

δρχ. Το 1873, όταν πλέον ετοιμάζεται να πολιτευτεί, παραχωρεί πάλι με  επίμορτη 

συμφωνία δύο κτήματά του στο χωριό Αρμενιούς και στη θέση Αραδαριά Κυπαρισσί-

ας.132 Ο συνέταιρός του, έμπορος Μιχαήλ Ζαχαρόπουλος, ιδιοκτήτης εκατό περίπου 

στρ. σταφίδα στους Αρμενιούς, προσλαμβάνει το 1870 επίσης κλαδούχο Ζακύνθιο για 

ένα έτος,133 ενώ το όνομά του δεν εντοπίστηκε στα συμφωνητικά επίμορτης καλλιέρ-

γειας. Η διαγραφόμενη πάντως τάση φαίνεται να ευνοεί το τελευταίο σύστημα. Σε α-

ποδεικτικό συμβόλαιο του 1861 κλαδούχος από τα Φιλιατρά εμφανίζεται να πληρώνε-

ται για τις υπηρεσίες του, μάλλον ως επιστάτη, από τον Κων. Ιω. Τομαρά.134 Σε μεταγε-

νέστερο όμως χρόνο (1870, 1872, 1873), ο ίδιος ιδιοκτήτης παραχωρεί το κτήμα του 

στη θέση Κόσιφα Αρμενιών για μισακή καλλιέργεια σε κλαδούχους από τη Ζάκυνθο.135 

Παρόμοια, ο Γεώργιος Ψηλογαλάνης, ιδιοκτήτης 40 στρ. σταφίδας στη Φαρακλάδα, το 

1860 προσλαμβάνει έναν Ζακύνθιο κλαδούχο για έξι μήνες αντί 240 παλ. δρχ., αλλά 

στα χρόνια που ακολουθούν (1861, 1862, 1864, 1872), αναθέτει την καλλιέργεια του 

κτήματος του σε επίμορτους καλλιεργητές.136 
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 622 [1862], 457 [1864], 5, 110 [1873] Φραντζής. 
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 719 [1870] Φραντζής. 
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 1759 [1861] Βουτιέρος. 
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 6, 598 [1870], 26 [1872], 64 [1873] Φραντζής. 
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 1174 [1860] Βουτιέρος, 303 [1861], 572 [1862], 567 [1864], 94 [1872] Φραντζής. 
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  Η άνοδος των τιμών της σταφίδας στη δεκαετία του 1870 πιθανόν οδήγησε πε-

ρισσότερους ιδιοκτήτες στην απευθείας εκμετάλλευση των κτημάτων τους, καθώς 

προσδοκούσαν μεγαλύτερο κέρδος από τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής.137 

Εντυπωσιακή, αν και σχετικής αξίας, είναι η μοναδική άμεση μαρτυρία που διαθέτουμε 

για το κέρδος που μπορούσαν να αποκομίσουν οι ιδιοκτήτες από τη σταφιδοκαλλιέρ-

γεια. Σε ένα διανεμητήριο συμβόλαιο με ημερομηνία 23 Αυγούστου του 1878,138 δύο 

αδερφοί από την Κυπαρισσία, ο ένας έμπορος και ο άλλος κτηματίας, διανέμουν τα ει-

σοδήματα μιας δεκαπενταετίας από την εκμετάλλευση της κοινής, πρώην εθνικοϊδιό-

κτητης σταφιδαμπέλου τους στους Αρμενιούς. Στο δεκαπενταετές διάστημα 1864-1877 

το καθαρό εισόδημα είκοσι στρεμμάτων σταφίδας υπολογίζεται σε 24.805 δρχ. ή 82,68 

παλαιές δρχ. ανά στρέμμα! Καθαρό εισόδημα αυτού του ύψους θα απαιτούσε μέση 

ετήσια τιμή σταφίδας ανά χιλιόλιτρο 200 δρχ., μέση στρεμματική παραγωγή τουλάχι-

στον 600 λίτρες σταφίδα και κόστος καλλιέργειας όχι ανώτερο των 30 δρχ. ανά στρέμ-

μα. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται υπερβολικά και παρατίθενται εδώ με κάθε επιφύλαξη. 

Αν πράγματι αληθεύουν, τότε η καλλιέργεια του κτήματος προϋπέθετε την αυτεπιστα-

σία από μέρους των ιδιοκτητών, οι οποίοι ίσως κατέβαλαν και προσωπική εργασία. Αξί-

ζει να επισημανθεί ότι κανείς από τους δυο αδερφούς δεν εμφανίζεται ως κτηματοδό-

της στο συμβολαιογραφικό υλικό που είχαμε στη διάθεσή μας. 

 Το υψηλό περιθώριο κέρδους που παρείχε η σταφιδοκαλλιέργεια, μας ωθεί να 

αναθεωρήσουμε τις εκτιμήσεις του Χαιρέτη για το κόστος της καλλιέργειας, το οποίο 

ήταν μάλλον χαμηλότερο, τουλάχιστον για τη μεσαία ποιότητα σταφίδας, απ’ όσο ο 

ίδιος υποστηρίζει. Ο ίδιος, άλλωστε, αναφέρει ότι η τελευταία ποιότητα της σταφίδας, 

όπως αυτή της επαρχίας Μεσσήνης, θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένη με τιμή 120 
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 Σε μία αίτηση οφειλέτη της Εθνικής Τραπέζης από τους Γαργαλιάνους προς το Υποκατάστημα της 
Τράπεζας στην Κυπαρισσία, με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 1883, ζητούταν η επανεκτίμηση της ενυπόθη-
κης περιουσίας του και κυρίως της σταφιδαμπέλου του, έκτασης 79 στρ., με τα εξής επιχειρήματα: «Διότι 
την ανωτέρω σταφιδάμπελόν μου έδιδον πάντοτε ημισειακήν και την εκαλλιέργουν πολύ ατελώς, ένεκα 
δε τούτου, όταν εγένετο η εκτίμησις δεν ήτο εις καλήν κατάστασιν, έκτοτε όμως την καλλιεργώ ο ίδιος δι’ 
εργατών και επανέφερα αυτήν εις καλλίστην κατάστασιν επενεγκών σπουδαίας βελτιώσεις ένεκα των 
οποίων ηύξησε κατά πολύ η αξία αυτής, άλλως ως εκ της σπουδαίας αυξήσεως του πληθυσμού και του 
περιορισμού των γαιών ηύξησεν επαισθητώς και η αξία των αγροτικών κτημάτων και ιδίως των σταφι-
δαμπέλων τιμωμένων ήδη κατά στρέμμα δραχμών νέων 800 μέχρι 1000 και πλέον…», Αλληλογραφία 
έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
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δρχ. ανά χιλιάδα λιτρών.139 Μήπως, λοιπόν, οι 170- 180 δρχ., που είναι η συνήθης τιμή 

ανά χιλιάδα λιτρών σταφίδας στην Τριφυλία, αποτελούσαν ένα ικανοποιητικό ποσό; Η 

εντύπωσή μας είναι ότι το σύνηθες στρεμματικό κόστος καλλιέργειας της σταφίδας 

στην επαρχία Τριφυλίας κυμαίνεται σε χαμηλότερα από τα εκτιμώμενα επίπεδα (ίσως 

μεταξύ 30 και 40 δρχ. ανάλογα με τις ποιοτικές καλλιεργητικές προδιαγραφές που έθε-

τε ο ιδιοκτήτης). Η ορθή και δέουσα καλλιέργεια που υποδεικνύει ο Χαιρέτης, στην 

πράξη δεν ακολουθείτο αυστηρά από τους σταφιδοκτήμονες (και τους καλλιεργητές), 

οι οποίοι προσπαθούσαν να συμπιέσουν όσον το δυνατόν περισσότερο το κόστος της 

καλλιέργειας. 

Η δαπανηρότερη εργασία ήταν αναμφίβολα το σκάψιμο της σταφίδας εξαιτίας 

της υψηλής ζήτησης εργατικών χεριών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε ένα 

συμφωνητικό επίμορτης καλλιέργειας, που συνάπτεται τον Οκτώβριο του 1884, προ-

βλέπονταν ειδικοί όροι για το σκάψιμο: «Να ενεργή [ο καλλιεργητής] το σκάψιμον τα-

κτικώς και καθ’ ημέρας μη βροχεράς και επί τούτω ο ιδιοκτήτης δικαιούται να διατηρή 

επιστάτην που συμφώνως προς τας οδηγίας του οποίου χρεωστεί ο καλλιεργητής να 

ενεργή την εργασίαν πάσαν εις τρόπον ώστε να μη στοιχίζη ολιγότερον των δύω και 

ήμισυ ημερομισθίων κατά στρέμμα…». Το συμφωνητικό αφορά ένα από τα μεγαλύτε-

ρα και σημαντικότερα κτήματα σε επίπεδο επαρχίας, μία σταφιδάμπελο έκτασης 120 

στρ. και ένα αμπέλι 8 στρ. στη θέση Βουνάκι Καλόνερου του δήμου Αυλώνας, τα οποία 

παραχωρούνται από τον ιδιοκτήτη τους, πρώην δήμαρχο Κυπαρισσίας, Δημήτριο Διον. 

Ζήρα, στον Ζακυνθινής καταγωγής γεωργό Σωτήρη Βρυώνη. Η διάρκεια της συμφωνίας 

είναι διετής και ως μερίδιο του καλλιεργητή ορίζονται τα δύο πέμπτα της ακαθάριστης 

παραγωγής της σταφίδας και η μισή παραγωγή του αμπελιού. Ο καλλιεργητής όφειλε 

να ξελακκώνει κάθε χρόνο το κτήμα και να το φουσκίζει με το φουσκί που θα του χορη-

γούσε ο ιδιοκτήτης «εκ του υπερκειμένου τω κτήματι ποιμνιοστασίου», να στερεώνει 

τα νέα κλήματα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες σύμφωνα με τις παραγγελί-

ες του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης θα χορηγούσε ως άτοκο δάνειο 4.000 παλ. δρχ. ετησίως: 

600 δρχ. την εποχή του ξελακκώματος και του μονοβεργίσματος, 1.000 δρχ. στο σκάψι-
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μο, 1.000 δρχ. στο σκάλισμα και στην χαραγή, άλλες 600 δρχ. «κατά το διάστημα της 

περιποιήσεως του καρπού επί των κλημάτων» και άλλες 800 δρχ. κατά τον τρύγο και 

μέχρι τη συγκομιδή του καρπού στις αποθήκες. Ο ιδιοκτήτης, επίσης, θα χορηγούσε με 

δική του δαπάνη 600 οκ. θειαφιού ετησίως. Η συμφωνία θα ανανεωνόταν για άλλα 

τρία έτη, αν ο ιδιοκτήτης έμενε ευχαριστημένος. Με τους ίδιους όρους, αλλά με μερί-

διο του καλλιεργητή το μισό της παραγωγής, θα συμπεριλαμβάνονταν στη συμφωνία 

οι παρακείμενες σταφιδοφυτείες «άμα ήθελον κατασταθεί προσοδοφόροι».140 

Εκτιμούμε ότι το δάνειο του Ζήρα, το οποίο αντιστοιχούσε σε 33,3 δρχ. ανά 

στρέμμα, κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου κόστους της καλλιέργειας 

και της βελτίωσης του κτήματος (ξελάκκωμα, στήριξη νέων κλημάτων). Στο σκάψιμο, 

για παράδειγμα, απαιτούνταν 300 ημερομίσθια (2,5 ημερομίσθια το στρέμμα), τα ο-

ποία, αν δεν υπερέβαιναν σε κόστος τις 3-3,5 δρχ. το ένα, θα καλύπτονταν από το μέ-

ρος του δανείου που προοριζόταν για το σκάψιμο (1.000 δρχ.). Αν η εκτίμησή μας είναι 

ορθή, τότε αφαιρώντας το δάνειο από το μερίδιο του καλλιεργητή, λαμβάνουμε την 

καθαρή αμοιβή για τον κόπο του και το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνει. Υπο-

θέτοντας ότι η στρεμματική απόδοση του κτήματος ήταν 600 λίτρες και η τιμή πώλησης 

ανά χιλιάδα λιτρών 180 δρχ., η αξία του μεριδίου του καλλιεργητή υπολογίζεται στις 

5.184 δρχ. κατά έτος ή 1.184 δρχ. καθαρά, αν αφαιρέσουμε το ποσό του δανείου.141 

Επομένως, ο καλλιεργητής θα λάμβανε ως αμοιβή περίπου δέκα δρχ. ανά στρέμμα, 

ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη συγκυρία της παραγω-

γής και των τιμών.142 Ας μη λησμονούμε πως το συμβόλαιο συνάπτεται σε μία κακή συ-

γκυρία για το προϊόν της σταφίδας.  

Επειδή ακριβώς η επίμορτος καλλιέργεια των μεγάλων και μεσαίων κτημάτων 

δε βασίστηκε στην εκμετάλλευση της οικογενειακής εργασίας των χωρικών αλλά στην 

άμεση (απευθείας από τον ιδιοκτήτη) ή στην έμμεση χρήση της μισθωτής εργασίας, 

(μέσω του επίμορτου καλλιεργητή - επιστάτη), η βιωσιμότητά τους δοκιμάστηκε σοβα-
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 1056 [1884] Περτουτζής. 
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 Για το τέλος του χαρτοσήμου η αξία του αναλογούντος στον καλλιεργητή μεριδίου υπολογιζόταν και 
για τα δύο έτη σε 9.000 δρχ., δηλαδή αμοιβή 1.000 δρχ., αν αφαιρεθεί το ποσό του δανείου. 
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 Με τη συνηθέστερη στρεμματική απόδοση των 500 λιτρών και μετά την αφαίρεση του δανείου, η 
καθαρή ωφέλεια του καλλιεργητή πέφτει στις 320 δρχ. 
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ρά μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880. Η επίμορτος καλλιέργεια έδινε τη δυνατότητα 

στον ιδιοκτήτη να αντιμετωπίσει την αστάθεια των αγορών και να μετακυλίσει το ρίσκο 

μιας δαπανηρής καλλιέργειας, χωρίς βέβαιη πάντα υψηλή αποζημίωση, στις πλάτες 

του καλλιεργητή. Από την πλευρά του ο καλλιεργητής δεν μπορούσε να αρκεστεί σε 

ένα μερίδιο που δεν κάλυπτε τουλάχιστον τα έξοδα που θα κατέβαλε και τα καλλιεργη-

τικά δάνεια που θα λάμβανε. Το 1891 σε τρία συμβόλαια ορίζεται κατώτατη ποσότητα 

σταφιδοκάρπου στο μερίδιο του καλλιεργητή τέσσερις με πέντε χιλιάδες λίτρες στην 

περίπτωση που το κτήμα πληγεί από τη θάλασσα.143  

Η αβεβαιότητα στο χώρο της σταφίδας και η φειδωλή χορήγηση πιστώσεων 

από το εμποροπιστωτικό κύκλωμα της πόλης έφερε σε δύσκολη θέση ακόμη και τους 

μικροϊδιοκτήτες, ενώ πρόσκαιρα θριάμβευσαν οι παντοπώλες και κάθε είδους πιστω-

τές. Το Μάιο του 1892 ένας υποδηματοποιός παραχωρεί ως μισακή τη σταφίδα του 8 

στρ. στο Βαθύ σε έναν παντοπώλη. Ο ιδιοκτήτης είχε ήδη πραγματοποιήσει μεγάλο μέ-

ρος των αναγκαίων καλλιεργητικών εργασιών (κλάδεμα, σκάψιμο) αλλά «στερούμενος 

τα αναγκαία» για τη συνέχιση της καλλιέργειας τη μισθώνει με τους εξής όρους: (α) αν 

παραχθούν μέχρι 2.000 λίτρες καρπού, ο ιδιοκτήτης να λάβει οπωσδήποτε στο μερίδιό 

του 1000 λίτρες, (β) αν παραχθούν πάνω από 2.000 λ. να γίνει μισακή διανομή και (γ) 

αν παραχθούν κάτω από 1000 λ., ο ιδιοκτήτης να μη έχει καμία απαίτηση.144 

 Το 1893 μόνο οι «κεφαλαιούχοι» ιδιοκτήτες, όπως ο τοκιστής Ανδρέας Βασιλό-

πουλος, μπορούσαν να επιβάλουν εξοντωτικούς όρους στους καλλιεργητές –οφειλέτες 

τους εξασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος μεσούσης της κρίσης. Ο Βασιλόπουλος 

παραχωρεί δύο σταφιδάμπελα στους Αρμενιούς (πάνω από 30 στρ.) σε καλλιεργητή - 

οφειλέτη του από προηγούμενη επίμορτη συμφωνία. Η αμισθί καλλιέργεια του κτήμα-

τος του δανειστή αποτελούσε μία μορφή απότισης του χρέους του οφειλέτη προς τον 

πιστωτή. Στο συμφωνητικό σημειωνόταν ότι, αν ο καρπός πωληθεί μέχρι 115 δρχ., η 
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 2218, 2267 [1891] Μανωλόπουλος, 4626 [1891] Ρομπόλας. Σε ακόμη μία περίπτωση η ιδιοκτήτρια 
συμφωνεί να μη λάβει τις συμπεφωνημένες 2.000 λίτρες επιπλέον του μεριδίου της, αν το κτήμα βλαφ-
θεί από τη θάλασσα ή το χαλάζι, 1756 [1891] Μανωλόπουλος. Συναντάμε όμως και το αντίθετο, όπου ο 
καλλιεργητής παραιτείται από οποιαδήποτε αίτηση αποζημίωσης στην περίπτωση καταστροφής της συ-
γκομιδής από τη θάλασσα, 3013 [1892] Μανωλόπουλος.   
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267 

 

παραγωγή θα διανεμηθεί στη μέση, αν όμως πωληθεί με υψηλότερη τιμή, τότε ο Βασι-

λόπουλος θα λάβει 3.000 λίτρες επιπλέον. Με μια συνήθη παραγωγή 500 λιτρών ανά 

στρέμμα, ο καλλιεργητής θα λάμβανε μόλις 29 δρχ. το στρέμμα, ποσό που θα κάλυπτε 

οριακά τα έξοδα της καλλιέργειας.145  

Ένα φυλλάδιο της Σταφιδικής Επιτροπής Κυπαρισσίας, στο οποίο προπαγανδί-

ζονται οι θετικές επιπτώσεις της παρακράτησης και κυκλοφορεί το 1894, επιβεβαιώνει 

τη δυσχερή κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει η μεγάλη ιδιοκτησία, αν και ακόμη 

οι ελπίδες για τη διατήρησή της δεν έχουν διαψευστεί. Στην αντίπαλη πρόταση να 

ρυθμιστεί με φυσικό τρόπο το σταφιδικό ζήτημα μέσω του νόμου της προσφοράς και 

της ζήτησης, δίνεται η εξής απάντηση: «Η εγκατάλειψις της καλλιεργείας είνε απίθα-

νος, διότι τους σταφιδοκτήμονας δέον να διαιρέσωμεν εις δύο κατηγορίας . εις μικρο-

κτηματίας καλλιεργούντας τα κτήματά των δι’ εαυτών και των οικογενειών των και κα-

τέχοντας τα 3/5 των κτημάτων και εις μεγαλοκτηματίας, καλλιεργούντας δι’ ημερομι-

σθίων, εκ των τελευταίων τούτων οι ημίσεις, σχετικώς ευπορούντες, θα εξακολουθή-

σωσι την καλλιέργειαν δια τε την ανοχήν των εις τας δαπάνας και την ευθηνίαν των η-

μερομισθίων . οι λοιποί ημίσεις οι αποτελούντες την μέσην λεγομένην τάξιν, οι κεκτη-

μένοι μεγάλας οπωσδήποτε εκτάσεις, ανίκανοι δε διά των ιδίων χειρών να καλλιεργή-

σωσι, ούτοι θα κύψωσιν υπό το βάρος της καταστάσεως και τούτων τα κτήματα δια-

τρέχουσι κίνδυνον αποτελούντα το 1/5 της σταφιδικής εκτάσεως . αλλά και τούτων τα 

κτήματα θα καλλιεργηθώσι . πολλοί εκ τούτων παρεχώρησαν και ήδη τα κτήματά των 

εις τους μη ευρίσκοντας εργασίαν εργάτας, άνευ ουδενός ή αντί ολίγου ποσοστού επί 

του προϊόντος, επί μόνω τω σκοπώ να συντηρήσωσι τα κτήματά των επί τινα ακόμη 

χρόνον . διά του συνεταιρισμού δε τούτου εργατών και γαιοκτημόνων κατορθούται οι 

μεν κτηματίαι να συντηρώσι τα κτήματά των, οι δε εργάται να κερδαίνωσι το ημερομί-

σθιον των εφ’ όσον η τιμή του προϊόντος καλύπτει τας δαπάνας της καλλιεργείας ως 

περίπου συμβαίνει ήδη.» 146 
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 Το μερίδιό του θα ήταν πιθανότατα ακόμη λιγότερο, καθώς εκείνο το έτος ενσκήπτει η ασθένεια του 
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Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι η επίμορτος καλλιέργεια εμφανίζεται ως η πιο 

διαδεδομένη πρακτική εκμετάλλευσης μετά την αυτοκαλλιέργεια των μικρών τεμαχί-

ων. Υιοθετείται από μικρούς αλλά και από μεγάλους ιδιοκτήτες. Σε αντίθεση με τα σι-

τηρά, οι σταφιδοκτήμονες δε μοιράζονται εξίσου τα βάρη των δαπανών με τους καλλι-

εργητές, αλλά συμμετέχουν σε πολύ μικρό βαθμό στις καλλιεργητικές δαπάνες. Σπανί-

ως λαμβάνουν κάτω από το μισό της παραγωγής. Το μέγεθος, η παραγωγικότητα του 

κτήματος και η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να χρηματοδοτήσει την καλλιέργεια με χαμη-

λότοκα δάνεια μπορεί να του εξασφαλίσει μέχρι και τα 3\5 του τελικού προϊόντος. Η 

φαινόμενη ως πλεονεκτική θέση των γεωργών στη σιτοκαλλιέργεια ανατρέπεται βέ-

βαια από τα κατά πολύ ανώτερα περιθώρια κέρδους που παρέχει η σταφίδα. Από την 

πλευρά του ιδιοκτήτη η επίμορτος καλλιέργεια είναι επωφελής γιατί: 

(α) Του εξασφαλίζει σχεδόν το μισό ή ακόμη και τα 3\5 της παραγωγής (ανάλογα με την 

αποδοτικότητα του κτήματος και τη δυνατότητά του να παρέχει δάνεια στους καλλιερ-

γητές). 

(β) Τον διασφαλίζει από τη δυσμενή περίπτωση μιας κακής συγκομιδής ή της πτώσης 

των τιμών . η ανασφάλεια και η ρευστότητα στην αγορά της σταφίδας σε συνδυασμό 

με το πολυδάπανο της καλλιέργειας δεν επιτρέπει παρά μόνο περιθωριακά τη χρήση 

εκτεταμένης μισθωτής εργασίας και την ενεργητικότερη εμπλοκή του ιδιοκτήτη στην 

παραγωγική διαδικασία. Το σύστημα δοκιμάστηκε στη δεκαετία του 1870 μέχρι τις αρ-

χές της δεκαετίας του 1880 . οι συνεχείς κρίσεις κατόπιν και το κατρακύλισμα των τιμών 

ανέστειλαν μάλλον τέτοιου είδους προσπάθειες.  

(γ) Του επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς υ-

ψηλές δαπάνες επιστασίας. Ουσιαστικά η πρακτική της επίμορτης καλλιέργειας στη 

μεγάλη ιδιοκτησία λειτουργεί πολλές φορές σαν μια μικτή μορφή πρόσληψης επιστάτη 

και καλλιεργητή. Με τη διαφορά ότι η αμοιβή του επιστάτη - επίμορτου καλλιεργητή 

δεν είναι ανελαστική, όπως στην περίπτωση που θα αποτινόταν σε χρήμα, αλλά ρυθμί-

ζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών ή το ύψος 

της παραγωγής, χωρίς να επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης.  
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(δ) Ο ιδιοκτήτης, τέλος, έχει την ευκαιρία να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του είτε με την 

παροχή δανείων που για την απότισή τους δεσμεύεται το μερίδιο του καλλιεργητή 

προς όφελος του ιδιοκτήτη, είτε με την ανάληψη της διαχείρισης και πώλησης ολόκλη-

ρου του παραγόμενου προϊόντος.  

Από την πλευρά του καλλιεργητή: 

(α) Του δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει ένα αξιόλογο χρηματικό εισόδημα σε μία 

κοινωνία όπου το χρήμα είναι το ακριβότερο αγαθό και τα αγροτικά εισοδήματα από 

τις παραδοσιακές καλλιέργειες (δημητριακά) γενικά φθίνουν. 

(β) Στις καλές χρονιές τα περιθώρια κέρδους είναι αξιόλογα και το εισόδημά του είναι 

πολύ ικανοποιητικό ακόμη και στην περίπτωση ενός μεριδίου των δύο πέμπτων. Καμιά 

άλλη απασχόληση (εκτός ίσως από τα κηπευτικά και τα περιβόλια αλλά και πάλι υπό 

την προϋπόθεση της ύπαρξης μιας σημαντικής αγοράς) δεν αντάμειβε τόσο υψηλά 

τους κόπους του καλλιεργητή. Στις περιόδους κρίσεως (1892 και εξής) το σύστημα λει-

τουργεί με την αναγκαστική συμπίεση του μεριδίου τόσο των γεωργών όσο και των ιδι-

οκτητών, με βαρύτατες, ωστόσο, συνέπειες για τη βιωσιμότητα της μεγάλης ιδιοκτησί-

ας.  

Κοντολογίς, στο επίμορτο σύστημα ο ιδιοκτήτης, εκχωρώντας στον καλλιεργητή 

ένα μικρό μέρος της γαιοπροσόδου του, αντισταθμίζει αποτελεσματικά τους καλλιερ-

γητικούς και εμπορικούς κινδύνους ενός προϊόντος που βασίζεται αποκλειστικά σε ε-

ποχιακή ένταση εργασίας και εξαρτάται από τις ασταθείς διαθέσεις της διεθνούς αγο-

ράς. Η επικράτησή του δεν αποτελεί απαραίτητα ομολογία της αδυναμίας των ιδιοκτη-

τών να επιβάλουν τα συμφέροντά τους ή παθητικότητα και εισοδηματική λογική. Συνι-

στούσε μία ευέλικτη επιλογή προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες γενικευμένης 

μικροϊδιοκτησίας (και κατά συνέπεια σχετικά ακριβών ημερομισθίων) και κεφαλαιακής 

στενότητας που ίσχυαν στο νεοελληνικό κράτος.  
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β5. Ιδιοκτήτες και καλλιεργητές. Μία συνολική θεώρηση 

 

Η κατηγοριοποίηση των ιδιοκτητών ή κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά κοινω-

νικο-επαγγελματική ομάδα και ανά είδος αγροτικής εκμετάλλευσης παρέχει τη δυνατό-

τητα μιας αδρής ανασύνθεσης των ιδιοκτησιακών προτιμήσεων κάθε επαγγελματικής 

κατηγορίας. Στην ομαδοποίηση των ιδιοκτητών (ή κατόχων) ακολουθήσαμε τα κριτήρια 

που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο τέταρτο κεφάλαιο αυτής της μελέτης. Στην κατηγορία 

«αστοί» ταξινομήθηκαν όλοι όσοι δηλώνουν ενασχόληση με κάποιο αστικό επάγγελμα 

(έμποροι, τεχνίτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι) και επομένως δεν έχουν ως 

άμεση πηγή βιοπορισμού τη γεωργία.   

Στα καλλιεργητικά συμβόλαια οι κτηματίες συνιστούν την ισχυρότερη αριθμητι-

κά κοινωνικοεπαγγελματική ομάδα ιδιοκτητών ή κατόχων. Ακολουθούν οι «αστοί», οι 

οποίοι σε δύο περιπτώσεις ιδιοκτησιών, στα περιβόλια και στους ελαιώνες, παρουσιά-

ζονται ισάριθμοι με τους κτηματίες. Στον αντίποδα αυτών βρίσκονται οι γεωργοί, των 

οποίων η παρουσία είναι ισχυρότερη στην ιδιοκτησία ασκεπούς γης και εμφανώς α-

σθενέστερη στην κατοχή εμπορευματικών φυτειών. Οι γυναίκες, συχνά σε χηρεία, κα-

τέχουν ένα ποσοστό από 9% μέχρι 20% στο συνολικό πλήθος των κτηματοδοτών ανά 

είδος εκμετάλλευσης.     

Εξετάζοντας κάθε κατηγορία χωριστά και ξεκινώντας από τους κτηματίες, παρα-

τηρούμε ότι διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό γη αξιοποιημένη με φυτείες και δενδρο-

καλλιέργειες παρά γη ασκεπή. Σε αντίθεση με την κατηγορία των γεωργών, των οποίων 

η παρουσία είναι εντονότερη στην αρόσιμη γη, διαπιστώνουμε ότι η ιδιοκτησία/κατοχή 

υψηλής αξίας κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως η εμφυτευμένη γη, όταν μάλιστα υπερ-

βαίνει τη δυνατότητα της αυτοκαλλιέργειας, αποτελεί κριτήριο κοινωνικής διαφορο-

ποίησης. Αντιθέτως, η κατοχή αγρών σε κάποιο πλεόνασμα από την πλευρά ορισμένων 

γεωργών, δεν αρκεί για τη μεταπήδησή τους στην κατηγορία του κτηματία. 

Οι «αστοί» με τη σειρά τους δείχνουν, επίσης, προτίμηση σε αγροτικές εκμεταλ-

λεύσεις με επενδυμένο κεφάλαιο, όπως τα περιβόλια, οι ελαιώνες, οι σταφίδες και τα 

αμπέλια. Ειδικότερα, η αγορά ελαιοπεριβόλων ως φθαρτά κτήματα αποτέλεσε συνει-
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δητή επενδυτική επιλογή του κόσμου της αγοράς. Η ελιά αποτελούσε σταθερή πηγή 

εισοδήματος με μικρές καλλιεργητικές απαιτήσεις και ως εκ τούτου η πρόσκτηση ε-

λαιώνων ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή για τους μικρούς και μεγάλους κεφαλαιούχους, που 

συνέθεταν τον εμποροτεχνικό κόσμο.      

Η αισθητή παρουσία των γυναικών στο δείγμα μας αποκαλύπτει μία ακόμη πα-

ράμετρο αξιολόγησης των ιδιοκτητών και των κατόχων: τη δυνατότητα ή μη του ατό-

μου για προσωπική εργασία. Η χηρεία, η ασθένεια, η προχωρημένη ηλικία, η απουσία 

απογόνων είναι λόγοι που ωθούν ακόμη και έναν μικρό ιδιοκτήτη ή κάτοχο στην παρα-

χώρηση της εκμετάλλευσης της περιουσίας του σε τρίτους. Κοντά σε αυτά θα πρέπει να 

προσθέσουμε και την οικονομική κατάσταση του κτηματοδότη. Συσσωρευμένα χρέη ή 

η ανάγκη για ρευστό συχνά υποκρύπτονται πίσω από συμφωνητικά καλλιέργειας που 

εμπεριέχουν δυσμενείς όρους για τους ιδιοκτήτες. 

 

ΠΙΝ. Δ8 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

 Αγροί % Περιβό-
λια 

% Ελιές % Σταφίδα 
αμπέλια 

% 

Κτηματίες 26 34 9 39 65 41 84 46 
Γεωργοί 18 23 3 13 12 7 17 9 
«Αστοί» 19 24 9 39 66 41 45 25 
Γυναίκες  15 19 2 9 17 11 36 20 

Σύνολο 78 100 23 100 160 100 182 100 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις  

 

Ο συγκεντρωτικός πίνακας που παρουσιάζει τους καλλιεργητές (ΠΙΝ.Δ9) θα 

μπορούσε να αποτελεί το αντεστραμμένο είδωλο του πίνακα των ιδιοκτητών\κατόχων. 

Μόνο στις εμπορευματικές φυτείες συναντάμε σε αξιόλογο ποσοστό καλλιεργητές κτη-

ματίες και «αστούς». Σε ορισμένες περιπτώσεις πίσω από τα καλλιεργητικά συμφωνη-

τικά στα οποία εμφανίζονται ως καλλιεργητές έμποροι ή και κτηματίες λανθάνει η σχέ-

ση δανειστή και δανειζόμενου. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στην περίπτωση 

της σταφιδοκαλλιέργειας. 

Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την αγροτική εκμετάλλευση με τη μεγαλύτερη πα-

ρουσία καλλιεργητών «αστών» και μάλιστα «μικροαστών». Παπουτσήδες, ράπτες, 

μπαλωματήδες, καλληγωτές, μάγειροι, αρτοποιοί, ξενοδόχοι, παντοπώλες, μεταπράτες, 
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μαραγκοί, σιδηρουργοί, κτίστες, συνεταιριζόμενοι μεταξύ τους ή με γεωργούς, συ-

μπληρώνουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους, καλύπτοντας παράλληλα και τις 

ανάγκες του οίκου και του εργαστηρίου τους. Το μικρό χρονικό διάστημα των δύο μη-

νών της ελαιοσυγκομιδής διευκόλυνε την πολυπραγμοσύνη ενός κατ’ επίφαση «αστι-

κού» κόσμου. Οι περιορισμένες καλλιεργητικές απαιτήσεις της ελιάς (τουλάχιστον συ-

γκριτικά με τη σταφίδα) ευνοούσαν την ευρεία συμμετοχή ανθρώπων χωρίς ιδιαίτερη 

πείρα και προσόντα. Η ελαιοσυγκομιδή αναλαμβάνεται συχνότερα από συνεταιρι-

σμούς μεταξύ «αστών», γεωργών και κτηματιών, ενώ η παρουσία εξειδικευμένων καλ-

λιεργητών, όπως στην περίπτωση των κλαδούχων στη σταφίδα, δεν παρατηρείται.  

Εξειδικευμένους καλλιεργητές («κηπουρούς») συναντάμε στα περιβόλια και πε-

ριέργως ίσως στην ανάληψη αρόσιμων εκτάσεων. Οι γιοι του Τάση Σαρτζή (ή Τασόπου-

λοι) με καταγωγή από τον ημιορεινό δήμο Τριπύλης εμφανίζονται τακτικά στα αγρολη-

πτικά συμβόλαια. Σχεδόν σε ένα στα πέντε συμβόλαια (σε 19 σε σύνολο 104) εμφανί-

ζονται ως αγρολήπτες, αναλαμβάνοντας συστηματικά το ρόλο του επίμορτου καλλιερ-

γητή. Η καλλιέργεια της αρόσιμης γης στην περιφέρεια της πόλης, αρκετή από την ο-

ποία ανήκε σε λίγους παλαιούς κτηματίες, απαιτούσε εργατικά χέρια και αυτά μόνο 

στα φτωχά ορεινά μέρη πλεόναζαν. Η παράλληλη απουσία των Σαρτζαίων από τα συμ-

φωνητικά της σταφιδοκαλλιέργειας υποδεικνύει ότι η εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο, 

τουλάχιστον στην παραθαλάσσια ζώνη των εμπορευματικών φυτειών, δεν ήταν ασή-

μαντη.  

 

ΠΙΝ.Δ9  ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 

 Αγροί % Περιβό-
λια 

% Ελιές % Σταφίδα 
αμπέλια 

% 

Κτηματίες 2 2 2 6 43 15 33 11 
Γεωργοί 83 92 31 88 175 62 215 73 
«Αστοί» 5 5 2 6 62 22 38 13 
Γυναίκες  1 1 0 --- 3 1 8 3 

Σύνολο 91 100 35 100 283 100 294 100 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 
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γ. Πόσο κοστίζει η εργασία;  

 

Το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα αποτελεί λάιτ μοτίβ στο 

λόγο των δημοσίων ανδρών της εποχής. Η ακρίβεια των ημερομισθίων προβλημάτισε 

νωρίς τους συγχρόνους, οι οποίοι την ερμήνευσαν ως απόρροια της ανελαστικής ζήτη-

σης εργασίας στα πεδινά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και της δυσανάλογης 

πυκνότητας του πληθυσμού: αραιός στα πεδινά, πυκνός στα ορεινά.147 Η ενασχόληση 

πολλών γεωργών στα πεδινά με τις εμπορευματικές καλλιέργειες δέσμευε σε μεγάλο 

βαθμό τα διαθέσιμα εργατικά χέρια των πεδινών αγροτικών οικογενειών στο δικό τους 

οικογενειακό κλήρο. Από την άλλη πλευρά, στον ορεινό χώρο και γενικότερα στη ζώνη 

της σιτοκαλλιέργειας, ο μικρός κλήρος και οι χαμηλές βιοτικές απαιτήσεις των Ελλήνων 

γεωργών εξασφάλιζαν λιγότερο ή περισσότερο τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικογέ-

νειας, η οποία ένιωθε την ανάγκη να προσφύγει στην αγορά εργασίας συνήθως, όταν η 

σοδειά αποτύγχανε και τα αγροτικά εισοδήματα μειώνονταν. Έτσι, στην αγροτική κοι-

νωνία τα διδάγματα της κλασικής οικονομικής θεωρίας (φθηνό ψωμί – φθηνό ημερο-

μίσθιο) ανατρέπονταν: όταν η τιμή των σιτηρών ήταν ανοδική, οι γεωργοί, ως επί το 

πλείστον σιτοπαραγωγοί, δεν είχαν λόγο να καταφύγουν στη συμπλήρωση του εισοδή-

ματός τους με τη μισθωτή εργασία.148  

Η σημασία της ημερομίσθιας εργασίας παρά τον εποχιακό και προσωρινό χαρα-

κτήρα της αυξάνεται προϊόντος του αιώνα, καθώς η επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας 

και η ανάπτυξη των παραλιακών δήμων απαιτούσαν ολοένα και περισσότερα εργατικά 

χέρια. Παρατηρείται πλέον ότι η αύξηση της ζήτησης σε εργατική δύναμη και όχι η μι-

κρή προσφορά της αυξάνει την αξία της. Προπαγανδίζοντας την ελευθερία του εμπορί-

ου, ο Αριστείδης Οικονόμου επεσήμαινε το 1869: «Πώς; Ενώ πολλαπλασιάζονται οι ερ-

                                                 
147

 Βλ. ενδεικτικά «Γεωργική και Εμπορική Επιθεώρηση» στην Εφημερίδα της Ελληνικής Γεωργίας, ό.π. σ. 
204-205 και 271-272. 
148

 Πρόκειται για μία καθολικής αξίας παρατήρηση που δεν αφορά βέβαια μόνο την ελληνική πραγματι-
κότητα. Ο James Simpson αναφέρει μια μαρτυρία του 1806 για την Palencia (Ισπανία), σύμφωνα με την 
οποία οι καλές σοδειές σε δημητριακά δε συνοδεύονταν μόνο από πτώση των τιμών αλλά και από υψη-
λό κόστος εργασίας, στο Spanish agriculture: the long siesta, 1765-1965, Cambridge 1995, σ. 86-87. Επί-
σης Maurice Aymard, «Autoconsommation et marchés: Chayanov, Labrousse ou Le Roy 
Ladurie?», Annales, Economie, Sociétés, Civilisations, 6/38 [1983], σ. 1392-1410. 
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γάται μας αυξάνει το ημερομίσθιόν των; Άραγε η Ελλάς αποτελει εξαίρεσιν του οικονο-

μικού κανόνος; Όχι! Δεν είναι δυνατόν να υπάρχη τοιαύτη εξαίρεσις… Το Ελληνικόν η-

μερομίσθιον αναβαίνει από έτους εις έτος, διότι ζητούνται έργα πλειότερα. Ιδού, Κύρι-

οι, το μυστήριον…».149 Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εμφανής πλέον στις ορεινές περιοχές 

η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους.150  

Μήπως το ημερομίσθιο δεν αποτελεί πια, όπως στα μέσα της δεκαετίας του 

1850, μία περιστασιακή συμπληρωματική απασχόληση των ορεινών αλλά μια τακτική 

και σε ετήσια βάση πηγή εισοδήματος, ουσιαστική για την αναπαραγωγή της ορεινής 

αγροτικής οικογένειας; Και τι ύψους εισοδήματα προσδοκούσαν όσοι μίσθωναν την 

εργατική τους δύναμη στα ξένα κτήματα; Τις υψηλές αμοιβές που διατείνονται όσοι 

διαμαρτύρονται περί ακριβού ημερομισθίου, ή ένα μέτριο χρηματικό εισόδημα, σημα-

ντικό ωστόσο σε μια κοινωνία με στενότητα ρευστού; Νομίζω ότι η έρευνα στο χώρο 

της μισθωτής εργασίας μπορεί να αποδώσει μόνο αν και εφόσον απαλλαγούμε από την 

προκατάληψη του ακριβού μεροκάματου και του καλοπληρωμένου Έλληνα 

(αγρ)εργάτη. Τα στερεότυπα που αναπαράγονται μέχρι σήμερα εμποδίζουν την ορθή 

ανάγνωση των νέων ερευνητικών δεδομένων.  

Αναμφίβολα, η εποχικότητα και η περιοδικότητα της μισθωτής εργασίας εμπο-

δίζει την ακριβή αποτίμησή της. Πέρα από κάποιες διάσπαρτες πληροφορίες από τον 

τύπο και τις μαρτυρίες των συγχρόνων η γνώση μας για το κόστος της εργασίας στην 

ύπαιθρο είναι ελλιπέστατη. Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν δύο 

βασικά ερωτήματα: (α) πώς εξελίσσεται μέσα στο χρόνο το κόστος της μισθωτής εργα-

σίας και (β) ποιο είναι το ελάχιστο προσδοκώμενο εισόδημα από αυτή. Η ποσοτική 

προσέγγιση, ελλείψει δεδομένων, θέτει αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα την ημερομί-

σθια εργασία. Η αναζήτηση μιας σχετικά συνεπούς σειράς αμοιβών στον αγροτικό χώ-

ρο μας οδηγεί υποχρεωτικά στην σε ετήσια βάση αμειβόμενη υπηρετική εργασία. Στο 

                                                 
149

 Η Ελευθερία του Εμπορίου και η Ελληνική Βιομηχανία (εκ των Πρακτικών του Αττικού Κύκλου), Αθήνα 
1869, σ. 31. 
150

 «Τι ήτον η ημετέρα χώρα προ τριακονταετίας και τεσσαρακοντίας; Εγώ αυτός εκ της παιδικής μου 
ηλικίας ενθυμούμαι πολίτας αθλιέστατα υποδεδημένους και χωρίς κάλυμμα εις την κεφαλήν 

. 
τελευταίον 

όμως, επισκεφθείς τα όρη της γεννήσεώς μου [ενν. την περιοχή των Καλαβρύτων], εξεπλάγην, Κύριοι, 
δια την μεταβολήν 

.
 καλλίτεραι οικίαι, ευπρεπέστερα ενδύματα και υγιεινοτέρα τροφή, ιδού αγαθά αφ-

θόνως εν τω λαώ διαμεμοιρασμένα…», ό.π. σ. 29. 
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τέλος της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης, με έναυσμα λιγοστά και διάσπαρτα δεδο-

μένα σχετικά με την ημερομίσθια εργασία διατυπώνονται ορισμένες υποθέσεις εργα-

σίας. 

Ενώ για την ημερομίσθια εργασία σπάνια γίνεται συμβόλαιο, η μακροχρόνια και 

για το λόγο αυτό περισσότερο αβέβαιη συμφωνία πρόσληψης υπηρέτη καθιστούσε 

επιτακτικότερη τη σύνταξη επίσημου συμβολαίου. Κατά το διάστημα 1859-1893 (17 

έτη), συγκεντρώσαμε 105 υπηρετικά συμβόλαια, από τα οποία τα 99 αφορούν απο-

κλειστικά το δήμο Κυπαρισσίας.151 Το πλήθος αυτό αντιπροσωπεύει ένα μικρό μόνο 

ποσοστό επί των τρεχουσών υπηρετικών σχέσεων, το οποίο δεν πρέπει να αποδοθεί 

στη μη διαδεδομένη πρακτική μίσθωσης υπηρεσίας αλλά πρώτιστα στην αποφυγή σύ-

ναψης επίσημου συμβολαίου. Στην Απογραφή του 1879, για παράδειγμα, απογράφο-

νται στο δήμο Κυπαρισσίας 57 υπηρέτες και 151 εργάτες. Είναι εύλογο να υποθέσουμε 

ότι αρκετοί από τους τελευταίους απασχολούνται ως υπηρέτες.152 Στο δείγμα που συ-

γκεντρώσαμε 9 άτομα (15%) από τα 61 περίπου που δηλώνουν τόπο κατοικίας το δήμο 

Κυπαρισσίας, δηλώνουν επάγγελμα «εργάτης» ή «εργατικός»153.  

Η σύναψη συμβολαίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι ανάγο-

νται ουσιαστικά στον εξής έναν: την έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα συμβαλλόμε-

να μέρη. Η ανηλικιότητα του υπηρέτη, η άγνωστη στον εργοδότη ταυτότητα και κατα-

γωγή του, η αγραμματοσύνη του εργοδότη αποτελούν μερικά επαναλαμβανόμενα χα-

ρακτηριστικά των συμφωνητικών. Το ένα τρίτο των υπηρετών δηλώνουν καταγωγή ε-

                                                 
151

 649, 801 [1859], 1083 [1860] Βουτιέρος, 228, 370, 387 [1861], 35, 283, 416, 461 [1862], 30, 204, 210, 
368, 374, 425, 503, 728 [1864], 20, 76, 108, 144, 249, 578, 682, 714, 723, 783 [1870], 3, 25, 44, 109, 191, 
200, 369, 458, 599, 780, 948, 1079 [1871], 44, 101, 276, 586, 667, 845 [1872], 806, 873, 959, 996 [1873], 
152, 157, 176, 213, 271, 340, 938, 998, 1018, 1119, 1134, 1145, 1148, 1172, 1241, 1250 [1874] Φραντζής, 
674, 700 [1879], 611, 989 [1881], 130, 446, 514, 1274, 1314 [1882], 24, 45, 734 [1883], 65, 176, 1230 
[1884] Περτουτζής, 3301, 3595, 3666, 3681 [1881] Μπατζάνης, 1772, 2249 [1891], 2432 [1892], 3326, 
3563, 3592 [1893], 3721, 3741, 4220 [1894], 4243 [1895] Μανωλόπουλος, 3728, 4747, 4922 [1891], 5974, 
6235, 6453, 7248, 7338, 7721 [1892], 8143 [1893] Ρομπόλας. 
152

 Γόνιμες παρατηρήσεις σχετικά με τη δυσκολία αποτίμησης της μισθωτής εργασίας μέσα από τις δια-
θέσιμες αλλά συχνά ασαφείς και αναξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες διατυπώνει η Λήδα Παπαστε-
φανάκη, «Μισθωτή εργασία» στο Κ. Κωστής – Σ. Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομί-
ας…, ό.π. σ. 252-291.   
153

 Ο χαρακτηρισμός «εργατικός» αντί «εργάτης» εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1879 στο αρχείο του 
συμβολαιογράφου Κων. Περτουτζή και ίσως φανερώνει επιρροή από τον αστικό χώρο. Οι προηγούμενοι 
συμβολαιογράφοι (πριν από το 1878) δεν τον χρησιμοποιούν.   
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κτός δήμου και σε ένα ποσοστό περίπου 10% (11 περιπτώσεις) οι υποψήφιοι υπηρέτες 

κηδεμονεύονται από τον πατέρα τους ή, αν είναι ορφανοί, από κάποιον επίτροπο. Το 

ένα τρίτο, επίσης, των εργοδοτών που εμφανίζονται στα υπηρετικά, είναι γεωργοί, συ-

χνά των σταφιδικών χωριών, και δε γνωρίζουν γράμματα. Αντίθετα, απουσιάζουν από 

τα συμβόλαια πολλοί μεγάλοι και μεσαίοι κτηματίες, κάτοικοι της πόλης. Μήπως οι τε-

λευταίοι, ως εγγράμματοι, είχαν τη δυνατότητα να παρακάμψουν τη συμβολαιογραφι-

κή πρακτική μέσω της σύναψης ιδιωτικών συμφωνητικών; Στο ιδιωτικό αρχείο της οι-

κογένειας Γεωργακόπουλου συναντάμε συχνά διάσπαρτες αναφορές σε «δούλους» 

που έχει στην υπηρεσία του, αλλά το όνομά του ως εργοδότη δεν εντοπίστηκε σε κανέ-

να συμβόλαιο. Επιπλέον, η σύνταξη συμβολαίου, ακόμη και όταν οριζόταν ότι ίσχυε για 

ένα έτος, συχνά ανανεωνόταν ατύπως χωρίς εκ νέου προσφυγή στο συμβολαιογρά-

φο.154 

Ποιοι όμως γίνονται υπηρέτες; Ο αρθρογράφος της Εφημερίδος της Ελληνικής 

Γεωργίας (1855-1856) δίνει την εξής απάντηση: «Οι αδυνατώτεροι των παίδων γίνονται 

τεχνιται, υπηρέται, ποιμένες, οι ισχυρότεροι όμως μένουν εις την οικίαν δια τας γεωρ-

γικάς εργασίας και δια την παραγωγήν των εις την οικογένειαν αναγκαίων».155 Η σωμα-

τική αδυναμία και η οικογενειακή κατάσταση (απορία, ορφάνια) προδιαγράφουν νωρίς 

τις περιορισμένες προοπτικές πολλών παιδιών και τα κατευθύνουν στην έμμισθη (χα-

μηλόμισθη) εργασία. Η Εύη Καρούζου ερμηνεύει την υπηρετική εργασία μέσα από το 

πρίσμα της οικογενειακής στρατηγικής, οπτική που επιβεβαιώνεται και από τη δική μας 

έρευνα.156 Όταν ο υπηρέτης επιτροπεύεται από τον πατέρα του ή κάποιον επίτροπο, 

ορίζεται ότι το μισθό του θα το λάβει ο πατέρας ή ο επίτροπος. Κάποτε η πληρωμή γί-

νεται σε είδος. Σε μία περίπτωση, που το παιδί παραχωρείται στην υπηρεσία ενός Λα-

γκαδιανού κτίστη για τρία έτη, ο εργοδότης αναλαμβάνει ως αμοιβή να κτίσει μία οικία 

για λογαριασμό του πατέρα στο χωριό (Σαρακινάδα δήμου Τριπύλης). Αν ο γιος του 

                                                 
154

 Σε ένα χρεωστικό συμβόλαιο, για παράδειγμα, παρατείνεται η ήδη πενταετής θητεία ενός υπηρέτη σε 
κτηματία των Αρμενιών για τρία έτη ακόμη, 399 [1881] Περτουτζής. 
155

 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, ό.π. σ. 57. Ο αρθρογράφος είναι προφανώς ο Χαλκιόπουλος, αφού 
επαναλαμβάνει τα ίδια σχεδόν στο πόνημά του το 1879. 
156

 Καρούζου, Cultures maraîchères…, ό.π. σ. 294-300. 
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έφευγε ή απεβίωνε, ο πατέρας θα αναλάμβανε να πληρώσει την αξία της εργασίας των 

κτιστών.157 

Οι περισσότεροι υπηρέτες φαίνονται να προέρχονται από τον ίδιο το δήμο Κυ-

παρισσίας, την πόλη και τα χωριά, αλλά αυτό δεν ισχύει. Η εξέταση των επιθέτων των 

υπηρετών καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι έχουν έρθει από μέρη εκτός δήμου, αλλά 

αντί να αναφέρεται στο συμφωνητικό ο τόπος καταγωγής τους αναφέρεται ο τόπος ερ-

γασίας τους. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι υπηρέτες που εμφανίζονται στα συμβόλαια 

πάνω από μία φορά, δηλώνουν συνήθως τον τόπο καταγωγής τους μόνο την πρώτη 

φορά. Επομένως η εικόνα που παρουσιάζεται στο ΓΡΑΦ.Δ6 πρέπει να διαβαστεί αντε-

στραμμένα: τουλάχιστον οι μισοί, αν όχι περισσότεροι, υπηρέτες προέρχονται από μέ-

ρη εκτός του δήμου Κυπαρισσίας. 

 

                             ΓΡΑΦ.Δ6  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΩΝ 

 ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 

 

Η αμοιβή των υπηρετών χωριζόταν σε δύο μέρη: το ένα μέρος καταβαλλόταν σε 

είδος (διατροφή, ένδυση, στέγαση) και το άλλο σε χρήμα. Το χρηματικό ποσό πληρω-

νόταν συνήθως σε δύο δόσεις, στα μέσα και στο τέλος του χρόνου υπηρεσίας. Η χρη-
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 368 [1864] Φραντζής. Ας σημειωθεί ότι η έμμισθη εργασία των τέκνων ως μέσο συνεισφοράς στο συ-
νολικό οικογενειακό εισόδημα διατρέχει ολόκληρη σχεδόν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και δεν αφορά 
μόνο τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις. Η πρώιμη πρόσβαση ενός μέλους της οικογένειας σε κάποια 
μορφή έμμισθης εργασίας συχνά ευεργετούσε το σύνολο της οικογένειας με το σπάνιο αγαθό του χρή-
ματος και, στην καλύτερη περίπτωση, επέτρεπε την κοινωνική διαφοροποίηση κάποιου μέλους της με τη 
δυνατότητα, για παράδειγμα, μόρφωσης του. Τα συμβόλαια, ιδίως τα δωρητήρια πατεράδων προς τους 
γιους τους, μαρτυρούν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Βλ. ενδεικτικά 67 [1864], 398, 663 [1871] Φραντζής. 
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ματική αναλογία μεταξύ τους, όταν αναφέρεται «για το τέλος του χαρτοσήμου», ποι-

κίλλει. Η αμοιβή σε είδος ισούται με το ένα τρίτο της αμοιβής σε χρήμα (σπανιότερα) ή 

την υπερβαίνει υπολογιζόμενη στο διπλάσιο ή υπερδιπλάσιο αυτής (συνηθέστερα).158  

Καθώς οι υπηρέτες εκπροσωπούν την κατώτατη θέση της αγροτικής ιεραρχίας, 

μπορούμε, νομίζω, να δεχτούμε ότι το χρηματικό μέρος της αμοιβής τους ισοδυναμεί 

με το ελάχιστο του επιθυμητού καθαρού αγροτικού εισοδήματος σε χρήμα. Στον 

ΠΙΝ.Δ10 σκιαγραφείται με ευδιάκριτο τρόπο η αυξητική τάση των υπηρετικών αμοιβών 

(δηλαδή το χρηματικό μέρος αυτών που δηλώνεται στα συμβόλαια) από το 1860 μέχρι 

και το πρώτο μισό του 1890. Οι υπηρετικοί μισθοί αυξάνονται ανά δεκαετία κατά 8,5%, 

21,4% και 19%, ενώ για όλη την περίοδο από το 1860 μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετί-

ας του 1890 η αύξηση φθάνει το 69%. Σημαντική αύξηση παρατηρείται από τη δεκαε-

τία του 1870 και εξής, εποχή που συμπίπτει με την αύξηση του πληθυσμού στο δήμο 

Κυπαρισσίας, την επέκταση των σταφιδοφυτειών, το πολλαπλασιασμό των δημοτικών 

και δημοσίων έργων και ευλόγως την ύψωση της ζήτησης σε εργατικά χέρια. Συγκρίνο-

ντας τους υπηρετικούς μισθούς με τις αμοιβές διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, 

διαπιστώνουμε ότι οι υπηρετικοί μισθοί βρίσκονται (μαζί με τους μισθούς των βοηθών 

τεχνιτών, όταν αυτοί πληρώνονται) στην κατώτερη βαθμίδα της κλίμακας της αμειβό-

μενης σε χρήμα εργασίας. Η σύγκριση, ωστόσο, δεν είναι απολύτως ακριβής. Γιατί δεν 

αποτελούν όλες οι αμοιβές καθαρό εισόδημα, αφού δε συνοδεύονται από την κάλυψη 

βασικών βιοτικών δαπανών του εργαζόμενου, όπως συμβαίνει με τους υπηρετικούς 

μισθούς. Περισσότερο συγκρίσιμες κατηγορίες με εκείνη των υπηρετών είναι οι γραμ-

ματοδιδάσκαλοι και μία ιδιαίτερη μορφή έμμεσης μίσθωσης εργασίας, οι σώγα-

μπροι.159 

 
 
 

                                                 
158

 783 [1870] Φραντζής, 611, 989 [1881], 450, 1041 [1882], 734 [1883] Περτουτζής, 3657, 3681, 3792 
[1881] Μπατζάνης, 3563 [1893] Μανωλόπουλος. 
159

 Η Έφη Αργυρού, ερευνώντας την εργασιακή πραγματικότητα στα Ιόνια νησιά κατά το 18
ο
 αιώνα, δια-

κρίνει τέσσερις μορφές πρόσληψης ανδρικής δύναμης από την οικογένεια: την πρόσληψη μισθωτού, 
ψυχοπαιδιού, κληρονόμου και σώγαμπρου, «Μηχανισμοί ενίσχυσης οικογενειών με ανδρικό εργατικό 
δυναμικό», Τα Ιστορικά, 23/45 (2006), σ. 281-314. 
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 ΠΙΝ.Δ10  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (1860-1893) 

Επαγγελματικός 
Κλάδος 

Σύνολο συμβο-
λαίων 

Μηνιαία αμοιβή (νέες δρχ.) 

1859-1864 1869-1874 1879-1884 1891-1895 

Υπηρέτες 111 
11,54 
(17)* 

14,59 
(52) 

17,63 
(24) 

22,06 
(18) 

Επιστάτες\Κλαδούχ. 18 
37,8 
(5) 

42,04 
(4) 

41,67 
(6) 

32 
(3)

3
 

Τεχνίτες 6 
19 
(2) 

13,33 
(3) 

--- 
10,42 

(1) 
Κλαριτζής σε κεραμιδο-
κάμινο 

14 
58,25 

(2) 
42,56 
(10) 

53,57 
(1) 

42,5 
(1) 

Καλουπιτζής σε κεραμι-
δοκάμινο 

2 --- 
28,06 

(1) 
31,25 

(1) 
--- 

Γραμματοδιδάσκαλ. 13 
26,75 

(1) 
20 
(7) 

8,92 
(1) 

18,58 
(4) 

Εμπόριο\ υπάλληλοι 3 --- 
32,25 

(3) 
--- --- 

Δήμος \ υπάλληλοι 5 30 παλ. 
26,75 
(1)

1
 

31,78 
(3)

2
 

--- 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1
 αφορά μόνο τη θέση του αγροφύλακα  

2
 αφορούν τις θέσεις του οδοστάτη, του φύλακα-συντηρητή 

του νεκροταφείου, του επιστάτη υδραγωγείου 
3
 πρόκειται για τρία συμφωνητικά επιστασίας κτημάτων με τον ίδιο 

πάντα εργοδότη σε μη σταφιδικό χωριό. 
*Στις παρενθέσεις σημειώνεται ο αριθμός των πράξεων που αφορούν κάθε επαγγελματική κατηγορία. 

 

Οι γραμματοδιδάσκαλοι προέρχονται από τον αγροτικό χώρο και περιοδεύουν 

από χωριό σε χωριό προσφέροντας τις υπηρεσίες τους για 1 – 2 έτη ή για λίγους μόνο 

μήνες.160 Οι χωριάτες αναλαμβάνουν να καλύψουν όλα τα έξοδα διαβίωσής τους, ενώ 

κάποτε παραχωρούν στους δασκάλους το δικαίωμα να δέχονται στο σχολείο και άλλα 

παιδιά (συνήθως από γειτονικά χωριά) και να αυξάνουν με αυτόν τον τρόπο την αρχική 

συμπεφωνημένη αμοιβή τους. Η αμοιβή των γραμματοδιδασκάλων φαίνεται να βρί-

σκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο των γνώσεών τους και την ποιότητα της παρεχόμε-

νης διδασκαλίας ή, για να τεθεί διαφορετικά, με την ευπορία και τις απαιτήσεις των 

εργοδοτών χωρικών. Παρατηρείται, για παράδειγμα, ότι στα ορεινά χωριά οι δάσκαλοι 

πληρώνονται λιγότερο σε σχέση με τους δασκάλους στα σταφιδικά χωριά. Κάποιοι, 

όμως, δείχνουν να έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να βάλουν ακόμη και την υπογραφή 

                                                 
160

 421 [1864], 93, 364 [1870], 763, 995 [1871], 399 [1872], 431 [1874] Φραντζής, 923 [1879] Περτουτζής, 
3861 [1881] Μπατζάνης, 3168 [1893] Μανωλόπουλος, 5428 [1891], 7080 [1892], 8178 [1893] Ρομπόλας. 
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τους.161 Στη δεκαετία του 1870, οπότε διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία, η διδασκαλία 

βασικών γνώσεων ανάγνωσης και αριθμητικής αμείβεται σχετικά ικανοποιητικά, υπερ-

βαίνοντας κατά 30% το μέσο μισθό του απλού υπηρέτη. Στη δεκαετία του 1890 όμως η 

ίδρυση δημοτικών σχολείων στα χωριά (και όχι μόνο στην έδρα του δήμου που ίσχυε 

μέχρι τότε) είχε αρνητικές συνέπειες στη ζήτηση γραμματοδιδασκάλων.162 Στα τέσσερα 

συμφωνητικά μίσθωσης γραμματοδιδασκάλων που διαθέτουμε για εκείνη την εποχή, ο 

μισθός τους δεν υπερβαίνει - αντίθετα υπολείπεται - το μέσο μισθό ενός υπηρέτη. 

Η περίπτωση των σώγαμπρων (<έσω + γαμβρός) αποτελεί λύση ανάγκης για την 

αγροτική οικογένεια που έχει μόνο θυγατέρες και στερείται ανδρικών χεριών για την 

καλλιέργεια των κτημάτων της.163 Ο σώγαμπρος είναι συνήθως άπορος νέος, ο οποίος 

«προσλαμβάνεται» από την οικογένεια της νύφης με την υποχρέωση να φροντίζει τα 

κτήματά της, να περιποιείται τους γηραιούς προικοδότες και να παντρεύει, αν υπάρ-

χουν, τις μικρότερες αδερφές της νύφης. Πρόκειται για μια ετεροβαρή σχέση, όπου οι 

προικοδότες υπέχουν τη θέση του μεγαλόψυχου εργοδότη και ο γαμπρός εκείνου του 

υποχρεωτικά ευγνώμονα φτωχού ακτήμονα που χάρη στη γενναιοδωρία των πρώτων 

κατόρθωσε να βελτιώσει τη χαμηλή κοινωνική του θέση.164 Εδώ η σημασία της σύντα-
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 Η ταπεινή αγροτική καταγωγή και η αμορφωσιά χαρακτήριζαν και τους Γάλλους δασκάλους ιδίως στο 
πρώτο μισό του 19

ου
 αιώνα. Ο Eugen Weber μας παραδίδει μία παραστατική περιγραφή της «επιχείρη-

σης» της διδασκαλίας: «Teaching was a trade like any other, and a man or lad would hire himself out – 
sometimes at the fair, like the “mercenaries” who “taught what they didn’t know” from Hautes-Alpes to 
Ardeche into the 1850’s. They wore one quill stuck in their hats if they taught how to read, two if they 
also taught arithmetic, three if their mental equipment included Latin. The peasants would put their 
heads together at the autumn fair to hire such a teacher, himself but a more learned peasant for the win-
ter. If they did not know him already, they gave him an informal examination at the inn, and during his 
stay they took turns in providing his bed and board, a place in the stable for classes, and light and inc for 
the children he taught. In the spring the teacher returned to his farm with a bright golden louis, 20 francs 
the richer.», στο Peasants into Frenchmen. The modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford, 2002 
(α΄έκδοση: 1976), σ. 305. 
162

 Ο κρατικός έλεγχος σφραγίζεται με το νόμο ΒΠΕ΄/12 Αυγ. 1892 και το Διάταγμα της 12 Μαρτίου 1894, 
οπότε καθορίζεται λεπτομερώς το πρόγραμμα και η ύλη στο δημοτικό σχολείο, Αλέξης Δημαράς, Η Με-
ταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας), τ.Α΄ (1821-1894), εκδ. Ερμής, Αθήνα 1973, σ. μδ΄-μστ΄ και 
291-292. 
163

 Θα μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε στην πρόσληψη σώγαμπρου τη σύναψη γάμου χήρας με άγαμο 
νέο. Και εδώ «εξαγοράζεται» η αναγκαία εργασία για τον οίκο, η οποία αμείβεται από τη μελλόνυμφη με 
την αντιπαροχή κτηματικής περιουσίας («παλληκαριάτικον») στο γαμπρό. 
164

 Ο σώγαμπρος αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία, αν όχι περιφρονητικά, από τα μέλη της κοινότητας. Ο 
Όμηρος Πέλλας γράφει στο διήγημά του «Σταυρούλα» για τη συμπεριφορά των συγχωριανών απέναντι 
σε έναν σώγαμπρο από «ξένο» χωριό: «…ήτανε κακοσούσουμος και βερέμης, ήτανε και σώγαμπρος, δεν 
του ‘διναν μιας πεντάρας σημασία», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 20, Μάρτιος-Απρίλιος 1978, σ. 155. 
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ξης συμβολαίου είναι περισσότερο εμφανής. Και τα δύο μέρη πρέπει να προστατευ-

θούν. Οι προικοδότες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όσα δίνουν θα έχουν και την ανάλο-

γη αντιπαροχή και δε θα πέσουν θύματα πιθανής αχαριστίας ή πλεονεξίας του γα-

μπρού τους. Εξάλλου, συχνά ο γαμπρός είναι ξενομερίτης και επομένως θεωρείται α-

γνώστου ηθικής ποιότητας.  

Ο γαμπρός από την πλευρά του επιδιώκει να εξασφαλιστεί ενόψει του ενδεχό-

μενου η νύφη να πεθάνει άτεκνη, γεγονός που τον υποχρέωνε, σύμφωνα με το νόμο 

και τη συνήθεια, να επιστρέψει την προίκα. Ο ίδιος δεν είχε συνήθως καμία πρόσβαση 

στα ετήσια εισοδήματα της οικογένειας της νύφης, αφού η διαχείριση της περιουσίας 

παρέμενε κατά κανόνα στα χέρια του προικοδότη, πατέρα ή μητέρας – χήρας. Στην πε-

ρίπτωση ενός άκληρου γάμου προβλέπεται ενίοτε ετήσιος μισθός στο σώγαμπρο για 

όσα χρόνια θα έχει στο μεταξύ εργαστεί στην οικία των πεθερικών του. Όταν ορίζεται 

αμοιβή, αυτή κυμαίνεται από 300 έως 400 δρχ. για κάθε έτος εργασίας.165 Μία αμοιβή 

δηλαδή που δεν απέχει ιδιαίτερα από τους υψηλότερους υπηρετικούς μισθούς. 

Ως μισθολογική οροφή ετήσιας (ή μηνιαίας) μισθωτής απασχόλησης στον αγρο-

τικό χώρο και συγκεκριμένα στις σταφιδαμπέλους εμφανίζεται η αμοιβή του κλαδού-

χου – επιστάτη. Ο κλαδούχος, συνήθως Ζακύνθιος, εργάζεται ο ίδιος στην καλλιέργεια 

της σταφίδας (ιδίως στις κρίσιμες φάσεις για την εξέλιξη της παραγωγής, εκείνες του 

κλαδέματος και του χαρακιού) και επιβλέπει γενικά όλη την παραγωγική διαδικασία. 

Στα συμφωνητικά κανονίζεται η διάρκεια της συμφωνίας (από έξι μήνες έως ένα έτος) 

και το ύψος της χρηματικής αμοιβής του, ενώ συνήθως καλύπτονται τα έξοδα διατρο-

φής του. Η στέγαση, όπως αφήνεται να εννοηθεί, είναι μάλλον εξασφαλισμένη στο 

κτήμα του εργοδότη. Σε αντίθεση με τους νεαρούς υπηρέτες, ο κλαδούχος μπορεί να 

είναι έγγαμος και η εγκατάσταση στο κτήμα να αφορά ολόκληρη την οικογένειά του. 

Δεν είναι ωστόσο υποχρεωτική η εργασία των μελών της οικογένειας του κλαδούχου 

στο κτήμα. Όπως αναφέρεται σε κάποιο συμβόλαιο, στην περίπτωση που κάποιο μέλος 
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 Ορισμένα προικοσύμφωνα στα οποία αναφέρεται η πρόσληψη σώγαμπρου: 1233 [1872] Παπαθανα-
σόπουλος, 980 [1873] Φραντζής, 324 [1881], 321 [1882] Περτουτζής, 4515 [1891] Ρομπόλας. 
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της οικογένειας του κλαδούχου εργαζόταν, θα πληρωνόταν επιπλέον για την εργασία 

που θα κατέβαλε.166  

Η επιστασία στη σταφίδα, όταν μισθώνεται ως χωριστή εργασία από εκείνη του 

κλαδούχου, διαρκεί από έναν έως τρεις μήνες, και συχνά δεν προβλέπει τη διατροφή 

του επιστάτη. Στα συμβόλαια παρατηρείται η ιδιάζουσα περίπτωση να προσλαμβάνε-

ται ως επιστάτης ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του κτήματος από τον εκμισθωτή του κτήματος 

από τον οποίο και πληρώνεται.167 Η αμοιβή του επιστάτη κυμαίνεται συνήθως στα ίδια 

επίπεδα με εκείνη του κλαδούχου, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά χα-

μηλότερη.  

Όπως βλέπουμε στον ΠΙΝ.Δ11, η εξειδικευμένη εργασία (κλαδούχου, επιστάτη) 

στο χώρο της σταφίδας αμείβεται στο τριπλάσιο ενός υπηρετικού μισθού στις δεκαετί-

ες του 1860 και του 1870 και στο διπλάσιο στις αρχές της δεκαετίας του 1880. Η μείω-

ση της διαφοράς στη δεκαετία του 1880 ίσως πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα 

συμβόλαια αυτών των ετών αφορούν την πρόσληψη επιστατών χωρίς εξειδίκευση στη 

σταφιδοκαλλιέργεια (αναφέρονται ως εργάτες, γεωργοκτηματίες ή εργατικοί και κανέ-

νας δεν αναφέρεται με την ιδιότητα του κλαδούχου). Δε γνωρίζουμε αν αυτό σημαίνει 

ότι προσλαμβάνονται λιγότερο συχνά πλέον κλαδούχοι με όρους μισθωτής εργασίας. 

Έχουμε όμως ήδη διαπιστώσει ότι οι κλαδούχοι προτιμούνται στα συμφωνητικά επί-

μορτης καλλιέργειας, που μάλλον και οι ίδιοι βρίσκουν πιο επωφελή παρά το επιχειρη-

ματικό ρίσκο.  

Αν κρίνουμε από τη σύνθεση των μεγαλύτερων αμοιβών στο δήμο για εργαζό-

μενους μη πανεπιστημιακής μόρφωσης από το 1860 μέχρι και το 1895, παρατηρούμε 

τα εξής: πρώτον, στον αγροτικό χώρο αμείβεται καλύτερα η εργασία που στηρίζεται 

στην εξειδίκευση (κλαδούχος), ενώ στον αστικό στη στοιχειώδη και μέση μόρφωση 

(τράπεζα, εμπορικό κατάστημα), δεύτερον, με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται πε-

ρισσότερο η αμοιβή της ανειδίκευτης εργασίας σε σχέση με εκείνη της εξειδικευμένης, 

η πρώτη ανυψώνεται κατά 58% από το 1860 μέχρι τις αρχές του 1880, ενώ η δεύτερη 

μόλις 17% για το ίδιο διάστημα. Η τάση αυτή, αν είναι ακριβής, πιθανόν να είναι από-

                                                 
166

 457 [1864] Φραντζής. Εργοδότης είναι ο έμπορος Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος. 
167

 153 [1874] Φραντζής, 340 [1881] Περτουτζής. 
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τοκος της πίεσης που ασκεί ο ανταγωνισμός των ημερομισθίων. Ταυτόχρονα, δείχνει 

την ανελαστικότητα της διαμόρφωσης των μισθών στον τομέα της εξειδικευμένης ερ-

γασίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στην απροθυμία των ιδιοκτητών να πληρώσουν 

αδρές αμοιβές για την επιστασία και την καλλιέργεια των κτημάτων τους - γεγονός που 

με τη σειρά του ερμηνεύει τη χαμηλή ζήτηση σε εξειδικευμένη εργασία -  όσο και την 

απροθυμία των ίδιων των καλλιεργητών να απασχοληθούν με όρους μισθωτής εργασί-

ας, όταν με την επίμορτη ανάληψη ενός κτήματος είχαν πιθανώς τη δυνατότητα να α-

νταμειφθούν καλύτερα για τον κόπο τους. Στην ουσία πρόκειται για τις δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος.  Μόνο σε συνθήκες σταθερών τιμών, χαμηλού κόστους εργασίας και 

ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να επιβάλουν τους όρους 

τους.168 Οι προσπάθειες του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Κυπαρισσία 

να αναλάβει άμεσα την καλλιέργεια του κτήματος Κώππα προσλαμβάνοντας φθηνότε-

ρους ίσως, μη αυτόχθονες, επιστάτες από το Κρανίδι και από το Καστρί, θα τερματι-

στούν με την έλευση της σταφιδικής κρίσης. Το 1893 το κτήμα θα παραχωρηθεί για μι-

σακή καλλιέργεια σε γεωργό από τα Φιλιατρά.169 

Η εποχιακή εργασία σπανίως περνά από το γραφείο του συμβολαιογράφου. 

Παρότι ένα πλήθος εργαζομένων, ξενομεριτών και ντόπιων, βρίσκουν εποχιακή απα-

σχόληση στην περιοχή, η εργασία τους συνήθως δεν αφήνει ίχνη στις διαθέσιμες πη-

γές. Κεραμείς από την ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, σκαφείς των σταφιδαμπέλων 

αλλά και εργάτες στην κατασκευή των δρόμων από την Αρκαδία και τη Λακωνία, Ζα-

κύνθιοι κλαδούχοι, καρβουνιάρηδες («ανθρακοποιοί») συνήθως από τα ορεινά χωριά 

της επαρχίας Κυνουρίας, Λαγκαδιανοί κτίστες αναζητούν κάθε χρόνο στην εποχιακή 

εργασία μία ουσιαστική – και όχι απλά συμπληρωματική – πηγή εισοδήματος. Κοντά σε 

αυτούς ολόκληρα χωριά γεωργοποιμένων κατεβαίνουν κάθε χρόνο από τα ορεινά στα 

                                                 
168

 Σε επιστολή του δ/ντη του υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς την Κεντρική Διοίκηση με ημερομηνία 4 Ια-
νουαρίου 1887 αναφέρεται ότι δύο επιστάτες του κτήματος Κώππα από το Κρανίδι ζητούν καθυστερού-
ντες μισθούς τριών ετών ύψους 3.000 δρχ. ή 500 δρχ. ετησίως ο καθένας, Αλληλογραφία Έμμισθων Υπο-
καταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. Στο πρώτο εξάμηνο του 1893 το υποκατάστημα είχε προτιμήσει 
επιστάτη από το Καστρί αντί 80 δρχ. το μήνα, 8599[1893] Ρομπόλας. 
169

 9615 [1893] Ρομπόλας. 
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πεδινά και το αντίστροφο.170 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Χαλκιόπουλος, ο γεωργικός 

πληθυσμός «ως ο λαός της Ιουδαίας, ευρίσκεται εις αδιάκοπον έξοδον».171 Ο εποχια-

κός χαρακτήρας της ζήτησης εργασίας σε συνδυασμό με τη ραγδαία επέκταση των 

σταφιδοφυτειών εκτίνασσε στα ύψη τα ημερομίσθια, ιδίως σε συγκεκριμένες εποχές 

του χρόνου.172 

 

ΠΙΝ.Δ11  ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (σε νέες δρχ.) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ 
Δεκαετία 

1860 
Δεκαετία 

1870 
Δεκαετία 

1880 
Δεκαετία 

1890 

Υπηρέτης* 22,33 26,75 35,33 33,33 
Επιστάτης κτήματος \κλαδούχος* 44,66 49,11 53,57 80 
Μάγειρας  σε πανδοχείο --- 44,66 --- --- 
Σαμαροποιός σε σαμαρτζίδικο --- --- 44,66 --- 
Καρολόγος --- --- --- 83,3 
Δήμος\ επιστάτης υδραγωγείου --- --- 44,66 --- 
Δήμος\ αγροφύλακας 26,75 26,75 --- --- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΟΡ-
ΦΩΣΗΣ 

 
1860 

 
1870 

 
1880 

 
1890 

Γραμματοδιδάσκαλος* 26,75 26,75 --- 33,33 
Εμπόριο\ υπάλληλος --- 40,16 --- --- 
ΕΤΕ\ κλητήρας --- --- --- 50 
Δημοτ. Κλητήρας --- --- --- 50 
Αστυνομ. Κλητήρας --- --- --- 50 

ΠΗΓΕΣ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 
* εκτός από τη χρηματική αμοιβή προβλέπεται και κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του εργαζόμενου από τον 
εργοδότη 

 

Ελλείψει πιο συναφών με τον αγροτικό χώρο ποσοτικών στοιχείων, η παρακο-

λούθηση της αμοιβής των κτιστών (ανά τετραγωνικό πήχη) από το 1860 μέχρι τις αρχές 

του 1890 μπορεί, νομίζουμε, να λειτουργήσει ως δείκτης της εξέλιξης της αξίας της (ε-

ξειδικευμένης) ημερομίσθιας εργασίας. Υποθέτουμε ότι οι μεταβολές των αμοιβών α-

πηχούν σε κάποιο βαθμό τη μεταβολή του ημερομισθίου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 

                                                 
170

 Ως ανεβοκατεβάτες τους αναφέρει ο Νίκος Πασαγιώτης στην ομώνυμη λαογραφική μελέτη του, Ανε-
βοκατεβάτες. Οι παραχειμάζοντες βοσκοί της Αρκαδίας στη Μεσσηνία, Αθήνα 2001

β
 (α΄ έκδοση: 1987).  

171
 Χαλκιόπουλος, Η Γεωργία…, ό.π., σ.175.  

172
 Όπως παρατηρεί ο Αλέξανδρος Τομπάζης για το χώρο της σιτοκαλλιέργειας, «Ημερομίσθιοι δε κυρίως 

κατά την σποράν και το θέρος ζητούνται, συμβαίνει ώστε οι μεγαλείτεροι Γαιοκτήμονες μόλις δι’ αδρού 
μισθού 2, 3, 4 και 5 δραχμών να ευρίσκωσι τοιούτους, εξ ου τα πολλά παράπονα, ένεκεν ελλείψεως γε-
ωργικών εργατικών χειρών κατά μέγα μέρος προέρχονται, καίτοι της εκτάσεως των καλλιεργουμένων 
γαιών εν συγκρίσει προς τον γεωργικόν πληθυσμόν τόσω μικράς ούσης.», Τα παραγωγικά στοιχεία εν τη 
ελληνική γεωργία, Λειψία 1871, σ. 36-37. Ανάλογα παράπονα διατυπώνονται από πολλούς δημοσιολό-
γους της εποχής, όπως οι Σπηλιωτάκης, Μανσόλας, Σωτηρόπουλος κ.ά. 
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βέβαια τον ισότιμο καταμερισμό αυτής της μεταβολής σε όλα τα μέλη του μπουλου-

κιού των κτιστών, τα οποία υπάκουαν σε μια αυστηρά ιεραρχημένη δομή, από την ο-

ποία δεν έλειπε η εκμετάλλευση της εργασίας υπό τη μορφή της μαθητείας ή της χα-

μηλόμισθης υπηρεσίας.173 Πράγματι, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κόστος της ανειδίκευ-

της κυρίως εργασίας κυμαινόταν συχνά σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μπορούσε να γίνει 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από εργολάβους και υπεργολάβους, οι οποίοι καρπώνο-

νταν το μεγαλύτερο μερίδιο της αμοιβής. Έτσι, τον Ιούλιο του 1871, δύο εργολάβοι δη-

μοτικών γεφυριών από την Κυπαρισσία, ένας έμπορος και ένας τέκτονας, συμφωνούν 

με έναν Λαγκαδιανό πρωτομάστορα (τέκτονα) να αναλάβει την κατασκευή τους. Το η-

μερομίσθιο κάθε εργάτη ορίζεται σε 1 δρχ. και το ημερομίσθιο του τέκτονα, στην περί-

πτωση που εργαζόταν και ο ίδιος στο έργο, στις 4 δρχ.174 Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση 

εργατικών χεριών στο χώρο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων είχε ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του κόστους των κατασκευών.175 Αποτελεί, ωστόσο, ερευνητικό ζητούμενο 

κατά πόσο αυτή η αύξηση οφειλόταν στην έλλειψη εργατικών χεριών ή (και) στη συ-

ντεχνιακή οργάνωση της αγοράς εργασίας, που εν τέλει ακύρωνε την ελεύθερη λει-

τουργία της.176 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε (20 συμβόλαια), από το 1860 μέ-

χρι τις αρχές της δεκαετίας του 1880, το κόστος της οικοδομικής εργασίας αυξάνεται 

σταθερά, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1890 παρουσιάζει κάμψη. Διευκρινίζεται 

ότι εκτός από το χρηματικό μέρος οι εργοδότες υποχρεώνονταν επίσης στην παροχή 
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 Για την επαγγελματική οργάνωση των κτιστών βλ. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Οι παραδοσιακοί 
χτίστες της Πελοποννήσου, Αθήνα, 1983, σ. 48-54. Ο ίδιος επισημαίνει (σ.52) ότι «οι μαστόροι εκμεταλ-
λεύονταν άγρια τους ψυχογιούς».  
174

 1069 [1871] Παπαθανασόπουλος. 
175

 Ερανιζόμαστε ακόμη ένα παράδειγμα από το διαθέσιμο συμβολαιογραφικό υλικό: το 1858 η κατα-
σκευή μιας δημοτικής οδού ανατίθεται σε εργολάβο από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας αντί 3,65 παλ. δρχ. 
το μέτρο. Το 1870 η κατασκευή της επαρχιακής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών ανατέθηκε πάλι σε εργο-
λάβο από τον Άγιο Πέτρο αντί 4,4 παλ. δρχ. το μέτρο (αύξηση 20%), 224 [1858] Βουτιέρος, 443 [1870] 
Φραντζής. 
176

 Σύμφωνα με τον Κώστα Φουντανόπουλο: «Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας, 
που αντιστρατευόταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οδηγούσε σε συσπειρώσεις 
και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα, 
διότι συναντάται και αργότερα στον 20

ο
 αιώνα μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας: πολλές 

φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική και τοπική συνοχή, 
όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας.», Κ. Φουντανόπουλος, «Μισθωτή εργασία», 
στο συλλογικό τόμο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας, Οι Απαρχές…, ό.π. σ. 87-121. 
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ποσότητας τροφίμων. Δεν ακολουθεί, λοιπόν, η συνολική εκτίμηση του κόστους εργα-

σίας αλλά μόνο η παρουσίαση του χρηματικού μέρους της αμοιβής τους. Η μεγαλύτερη 

άνοδος σημειώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1880, εποχή που συμπίπτει με την 

ανέγερση πολλών οικοδομών στην παραλία της Κυπαρισσίας, με την ακμή της σταφι-

δοκαλλιέργειας, αλλά και την αφειδή δανειοδότηση εκ μέρους του Υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισ-

σίας. Τότε, η μέση αμοιβή των κτιστών εμφανίζεται διπλάσια σε σχέση με μια δεκαετία 

πριν (από 1,68 σε 3,35 νέες δρχ. ανά τετραγ. πήχη). Σε ένα ακόμη συμβόλαιο του 1883, 

στο οποίο δεν αναφέρεται η παροχή τροφίμων και γι’ αυτό το λόγο δεν το συμπεριλά-

βαμε στον ΠΙΝ.Δ12, η αμοιβή ανά τετραγωνικό πήχη φθάνει στις 3,75 νέες δρχ.  

Ο μικρός, ωστόσο, αριθμός των συμβολαίων δεν επιτρέπει εύκολες γενικεύσεις. 

Γι’ αυτό παραθέτουμε τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες αμοιβές ανά χρονική περίο-

δο, σύμφωνα με τις οποίες τόσο η αμοιβή εκκίνησης όσο και η ανώτερη αμοιβή κάθε 

εξεταζόμενης περιόδου, με εξαίρεση εκείνων της δεκαετίας του 1890, είναι πάντα υ-

ψηλότερες από τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου. Αν συγκρίνουμε τα ευρή-

ματα αυτά με την εξέλιξη των υπηρετικών μισθών το ίδιο χρονικό διάστημα, οδηγού-

μαστε στο συμπέρασμα ότι πράγματι στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα τόσο η εποχια-

κή όσο και η εργασία σε ετήσια βάση κοστίζουν όλο και ακριβότερα. Στο αρχείο της οι-

κογένειας Γεωργακόπουλου λιγοστές αναφορές από το 1852 μέχρι το 1872 επιβεβαιώ-

νουν την αυξητική τάση των ημερομισθίων (ΠΙΝ.Δ13), η οποία επηρεάζει και το γυναι-

κείο ημερομίσθιο: από 60 λεπτά που κόστιζε το ημερομίσθιο του καθαρίσματος των 

βελανιδιών το 1855 υψώθηκε σε 80 λεπτά το 1872.177 Η ανοδική αυτή πορεία γνωρίζει 

ανάσχεση από τα μέσα της δεκαετίας του 1880, όταν η ανωμαλία του σταφιδεμπορίου 

από τα έτη 1883-1884 και εξής έπληξε καίρια τις σταφιδικές περιοχές παραλύοντας το 

                                                 
177

 Την άνοδο των ημερομισθίων, του γυναικείου συμπεριλαμβανομένου, παρατηρεί και ο Χαλκιόπουλος 
το 1878: «Όπου και όταν υπάρχη πολλή εργασία, το ημερομίσθιο των 3 ή και 4 δραχμών κατήντησεν σύ-
νηθες, διαφέρει δε το των γυναικών κατά 50-80 λεπτά επί έλαττον…»., Η Γεωργία…, ό.π. σ. 172. Η μικρή 
διαφορά, βέβαια, μεταξύ ανδρικού και γυναικείου ημερομισθίου αποτελεί ρητορική υπερβολή. Σύμφω-
να με τις ελάχιστες μαρτυρίες που διαθέτουμε, το γυναικείο ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο ή 
έστω στο μισό του ανδρικού. 
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εμπόριο και τις επενδύσεις.178 Διόλου περίεργο που τα Λαγκάδια και τα ορεινά χωριά 

της Κυνουρίας, τα χωριά δηλαδή που εξαρτιόνταν κατεξοχήν από την εποχιακή εργασί-

α, είδαν πρώτα τον πληθυσμό τους να συρρικνώνεται στο γύρισμα του αιώνα. Αυτοί 

που είχαν θητεύσει για δεκαετίες στην εσωτερική μετανάστευση, θα δοκίμαζαν πρώτοι 

το δρόμο του εκπατρισμού και της υπερπόντιας μετανάστευσης.179  

                                      
                           ΠΙΝ.Δ12  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΙΣΤΩΝ* (σε νέες δρχ.) 

 1860-1864 1870-1874 1881-1884 1891-1893 
 Χαμηλ. Ανώτ. Χαμηλ. Ανώτ. Χαμηλ. Ανώτ. Χαμηλ. Ανώτ. 

Αμοιβές  0,8 2,4 1,34 2,81 3,3 3,39 1,6 3,35 
Μέσος όρος 1,4 1,68 3,35 2,69 
Πλήθος 
συμβολ. 

3 11 2 3 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *ανά τετραγωνικό πήχη (1 πήχης=77 εκ.) 

 

Η παρουσία ενός πολυάριθμου πλήθους εποχιακών εργατών ανιχνεύεται μέσα 

από τα συχνά παράπονα του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Κυπαρισσία για έλλειψη 

κερμάτων και μικρής αξίας χαρτονομισμάτων. Στις 29 Ιανουαρίου του 1883 ο Δ/ντης 

του υποκαταστήματος έγραφε σε επιστολή του προς την Κεντρική Διοίκηση: «Ως εκ της 

υπερτιμήσεως του μεταλλικού τ’ αργυρά νομίσματα και κέρματα εξέλιπον εκ της αγο-

ράς, ένεκα δε της πληρωμής των ημερομισθίων κατά την παρούσα εποχήν της καλλιερ-

γείας τα μικρά τραπεζιτικά γραμμάτια απεσύρθησαν υπό των εργατών εις τα ορεινά 

μέρη. Επομένως, η αγορά και εν γένει οι κτηματίαι πάσχουν αδυνατούντες να συναλ-

λαχθώσιν…».180 Ιδίως η δαπάνη του σκαψίματος ήταν αληθινός βραχνάς για τους ιδιο-

                                                 
178

 Σε επιστολή του δ/ντη του υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς τη Διοίκηση, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 
1888, ελπίζεται η μείωση των δαπανών για την καλλιέργεια του κτήματος Κώππα λόγω του εκπεσμού 
των ημερομισθίων, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
179

 Οι δήμοι Λαγκαδίων με έδρα τα Λαγκάδια και Πάρνωνος με έδρα τον Άγ. Πέτρο στο διάστημα από το 
1896 μέχρι την απογραφή του 1907 έχασαν το 28% και 27% του πληθυσμιακού δυναμικού τους αντίστοι-
χα, γνωρίζοντας τότε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάμψη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δήμους 
του Ν. Αρκαδίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ακολουθούν ο δήμος Γλυππίας με -22% και άλλοι 18 δήμοι 
(σε σύνολο 35) με μείωση κάτω από 20%. Πηγή: Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή 
εξέλιξις..., τ. Α΄ ΙΙ, ό.π. σ. 192-197, 288-293. 
180

 Τέτοιου είδους διαμαρτυρίες είναι πολύ συχνές και συνήθως εντοπίζονται την εποχή του σκαψίματος, 
βλ. ενδεικτικά τις επιστολές με ημερομηνία 20 Φεβρ. 1878, 20 Ιανουαρίου 1879, 26 Ιανουαρίου, 10 
Μαρτίου 1881, 8 Φεβρουαρίου, 19 Μαρτίου, 28 Μαΐου, 31 Αυγούστου, 25 Σεπτεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου 
1883, 8 Μαρτίου 1886, 8 Απριλίου, 23 Αυγούστου, 23 Οκτωβρίου 1891, Αλληλογραφία έμμισθων υποκα-
ταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
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κτήτες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πειραματισμοί του απόφοιτου της Γεωργικής 

σχολής της Τίρυνθας Δημητρίου Χρηστίνη, την εποχή που εργαζόταν στο πρότυπο κτή-

μα του Π. Χαλκιόπουλου στην Ηλεία, στη δεκαετία του 1880. Σύμφωνα με τη δική του 

μαρτυρία, το ημερομίσθιο είχε φθάσει τις 10 δρχ. αλλά αυτός χώρισε τη γη σε δύο 

ποιότητες και έσκαψε πολύ πρώιμα την λεπτόγεια «πληρόνων δια την μη ζήτησιν τότε 

εργατών υπό των άλλων σταφιδοκτημόνων, ημερομίσθιον από 2-3 δρχ.».181 Μέσα στο 

πλαίσιο της αναζήτησης φθηνής εργατικής δύναμης εντάσσεται και η εκτεταμένη χρή-

ση ανήλικης εργασίας. Ο μεγαλοκτηματίας Χαλκιόπουλος την εξαίρει: «Παις ορεινός, 

δεκατετραετής, σκάπτει ως ανήρ τέλειος.».182 

Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που βρέθηκε στο αρχείο της οικογένειας Γεωργακό-

πουλου, αποκαλύπτει τη δυνατότητα του εργοδότη να εξασφαλίσει σταθερού κόστους 

εργασία με αντιστάθμισμα τη σχετικά μακροχρόνια απασχόληση του προσλαμβανόμε-

νου εργατικού δυναμικού. Στις 13 Νοεμβρίου του 1872 ο έμπορος Γεώργιος Αντ. Γεωρ-

γακόπουλος συμφωνεί με τον εκπρόσωπο μίας ομάδας δώδεκα εργατών από την Αρά-

χοβα του δήμου Οινούντος να εργαστούν στα κτήματά του από τις 23 τρέχοντος μέχρι 

τις 9 Μαρτίου του επόμενου έτους. Ο συμβαλλόμενος εργάτης υποσχόταν να εργάζεται 

«τακτικά και κατά την συνήθηαν δηλ. ήλιο με ήλιο, να έχη εν γένει όλα τα απαιτούμενα 

εργαλία του χωρίς να του λύπη τίπωτε, καθώς και οι λοιποί εργάται θα ήναι όμοιοι και 

γυμνασμένοι ως αυτόν…». Από την πλευρά του ο Γεωργακόπουλος υποσχόταν «…να 

τους δώση εργασίαν είτε ήμεραν, είτε άγρια, εις όλον το ανωταίρω διάστημα χωρίς να 

τους δισκολεύση καμίαν ημέραν…». Για όλο το διάστημα οριζόταν ημερομίσθιο 2,9 

δρχ. για κάθε εργάτη, όπως και η ημερήσια παροχή 3 οκάδων φασόλια, 150 δραμιών 

λάδι για όλους και μίας οκάς κρασί για τον καθένα, «ορισμένως δε τίποτε άλλο, ειμί ότι 

άλλο ευχαριστήται μόνος του ο Γεωργακόπουλος αν μένη και ούτος ευχαριστημένος 

από τους εργάτας αυτούς…». Και για τα δύο μέρη προβλεπόταν ποινική ρήτρα 1.000 

δρχ. «εν περιπτώσει διστροπίας τινάς ή ολιγωρίας». Το συμφωνητικό, το οποίο υπο-

                                                 
181

 Δημ. Χρηστίνης, Μελέται περί της εν Ελλάδι γεωργίας της προσφορωτέρας γεωργικής εκπαιδεύσεως, 
Αθήνα 1898, σ. 173 και για τους πειραματισμούς του στο χώρο της σταφιδοκαλλιέργειας εν γένει: σ. 173-
175.  
182

 Χαλκιόπουλος, Η Γεωργία…, ό.π. σ. 77. 
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γραφόταν και από τους δύο συμβαλλόμενους, θα συντασσόταν εις διπλούν, ένα για 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ενώ στο τέλος δηλωνόταν ότι δινόταν το ποσό των 50 δρχ. 

ως αρραβώνας. Ως τόπος σύνταξης του συμφωνητικού αναγράφεται η Τρίπολη, στοι-

χείο που παραπέμπει πιθανώς στη λειτουργία εκεί μιας αγοράς εργασίας στην οποία 

συγκεντρώνονταν Αρκάδες και Λάκωνες πριν από την κάθοδό τους στις σταφιδικές ε-

παρχίες.183 

Η μίσθωση εργασίας σε μακροχρόνια σχετικά βάση (κάτι παραπάνω από τρεις 

μήνες) ικανοποιούσε και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Από την πλευρά του ο εργοδότης 

εξασφάλιζε τη μίσθωση εργασίας με σταθερή, σχετικά χαμηλή τιμή, χωρίς να φοβάται 

τις διακυμάνσεις των ημερομισθίων λόγω της χαμηλής προσφοράς ή της υψηλής ζήτη-

σης εργασίας. Επιπλέον, ο Γεωργακόπουλος μπορούσε να υπεκμισθώσει την εργασία 

των Λακώνων σε άλλους κτηματίες εκμεταλλευόμενος τη βέβαιη διαφορά μεταξύ του 

προσυμφωνημένου καταβαλλόμενου ημερομισθίου των 2,9 δρχ. και της τρέχουσας τι-

μής των ημερομισθίων την εποχή της υπεκμίσθωσης.184 Στο συμβόλαιο μνημονευόταν 

ρητά ότι οι εργάτες δε θα μπορούσαν να δουλέψουν αλλού «άνευ της συγκαταθέσε-

ως» του εργοδότη. Αν και στο αρχείο Γεωργακόπουλου δε βρέθηκαν άλλα τέτοιου εί-

δους συμφωνητικά, μία απόδειξη εξόφλησης Τσακώνων εργατών με ημερομηνία 15 

Μαρτίου 1881, πάλι για τρίμηνη απασχόληση, υποδεικνύει ότι επρόκειτο για συνήθη 

πρακτική εκ μέρους του.185 

                                                 
183

 Αν πράγματι ίσχυε κάτι τέτοιο –η μελέτη του αρκαδικού τύπου και του τοπικού συμβολαιογραφικού 
υλικού θα μπορούσε ίσως να μας διαφωτίσει σχετικά -, αυτό θα σήμαινε ότι τουλάχιστον από τη δεκαε-
τία του 1870 η εποχική εργασία ήταν σε μεγάλο βαθμό οργανωμένη και όχι άτακτη και περιστασιακή. Το 
γεγονός αυτό θα ερμήνευε ίσως την ταχύτητα με την οποία η σταφιδική κρίση έπληξε τους θύλακες επο-
χικής εργατικής δύναμης στην Αρκαδία και στη Λακωνία. 
184

 Το 1863 ο Γεωργακόπουλος πληρώνει για λογαριασμό του Μιχαήλ Γιαννακόπουλου 172 ημερομίσθια 
σε εργάτες από τη Βαμβακού Λακωνίας αντί 2,6 δρχ. το ένα, 64 [1863] Φραντζής. Η πρακτική να εξο-
φλούνται Τσάκωνες εργάτες από εμπόρους της Κυπαρισσίας για λογαριασμό κτηματιών ίσως συνηθιζό-
ταν. Βλ. επίσης 76 [1863], 671 [1864] Φραντζής. 
185

 Συγκεκριμένα στην εν λόγω απόδειξη αναφερόταν: «Ελάβομεν οι υποφαινόμενοι παρά του Κυρίου 
Γεωργίου Α. Γεωργακόπουλου την εξόφλησιν των ημερομισθίων και εν γένει, από της 30

ης
 Νοεμβρίου Π. 

Ε. [παρελθόντος έτους] 1880 μέχρι της αποπερατώσεως της καλλιεργείας ήτοι αρχάς Μαρτίου και δεν 
έχομεν ουδεμίαν παρ’ αυτού απαίτησιν, και εις ένδειξιν…» Δεν αναφέρεται ποσό. Ακολουθεί η ημερομη-
νία 15 Μαρτίου 1881 και οι υπογραφές δύο ατόμων. Το φύλλο της απόδειξης ήταν διπλωμένο στα τέσ-
σερα και στην εξωτερική πλευρά του σημειωνόταν «Απόδειξις Τσακόνων/ εξοφλ. ημερομισθίων του 
1881». 
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Από την πλευρά των εργατών, διασφαλιζόταν ότι θα απασχολούνταν με σταθε-

ρό ημερομίσθιο καθημερινά επί τρεισήμισι μήνες χωρίς να χάσουν κανένα μεροκάμα-

το. Αυτό σήμαινε ότι θα λάμβαναν για τρεισήμισι μήνες εργασίας περίπου 310 δρχ. ο 

καθένας, δηλαδή όσα θα λάμβανε ένας υπηρέτης (ή ένας σώγαμπρος) για εργασία δώ-

δεκα μηνών. Αυτό το εισόδημα όμως θα μπορούσε άνετα να καρπωθεί και ο κάτοχος 

μιας σταφιδοφυτείας 5-7 στρεμμάτων. Αν, λοιπόν, στις σταφιδικές περιοχές η ενασχό-

ληση με τις εμπορευματικές φυτείες περιόριζε τα διαθέσιμα εργατικά χέρια, αυτό ο-

φειλόταν στο γεγονός ότι οι χωρικοί έβρισκαν πιο συμφέρουσα την αυτοαπασχόληση 

στις δικές τους, συχνά μικροσκοπικές, φυτείες σε σχέση με την ημερομίσθια απασχό-

ληση στην οποία κατέφευγαν περιστασιακά.186 Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος του ορει-

νού πληθυσμού, που δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία ή να 

εγκατασταθεί, λόγω ακριβώς αυτής της αγροτοποιμενικής δραστηριότητάς του, στα 

πεδινά,187 κατέφευγε στην εποχιακή εργασία για τη συμπλήρωση των εισοδημάτων 

του. Παρότι περιοδικά, σε εποχές υψηλής ζήτησης εργασίας, το ημερομίσθιο ανέβαινε 

σημαντικά,188 η καλά αμειβόμενη εργασία σε πολύμηνη ή ετήσια βάση αποτελούσε 

σπάνιο φαινόμενο και απαιτούσε οπωσδήποτε εξειδίκευση. Ένα ετήσιο χρηματικό ει-

σόδημα 300-500 δρχ. - το οποίο θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί ανάλογα με το πό-

σα μέλη της οικογένειας απασχολούνταν με ημερομίσθια εργασία - συνέβαλλε σημα-

ντικά όχι μόνο στη βιωσιμότητα, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της 

οικογένειας. Δεν είναι απορίας άξιο, λοιπόν, γιατί οι γιοι των αγροτών, αλλά ακόμη και 

των μικροαστικών στρωμάτων (τεχνιτών, παντοπωλών) της πόλης, σπεύδουν πρόθυμα 

να αναλάβουν, για παράδειγμα, την ταπεινή εποχιακή θέση του αγροφύλακα. Η άποψη 

του αρθρογράφου της Εφημερίδος της Ελληνικής Γεωργίας το 1856 ότι κανείς ικανός 

                                                 
186

 Σε ένα πρόχειρο σημείωμα αχρονολόγητο που βρέθηκε στο αρχείο του συμβολαιογράφου Περτουτζή 
μνημονεύεται η χρήση ντόπιων γεωργών στο σκάλο. Ομοίως μεροκάματα ντόπιων αναφέρονται και στο 
αρχείο Γεωργακόπουλου. 
187

 Δεν είναι τυχαίο που στις διαθέσιμες πηγές αναφέρονται ως εργάτες στο σκάψιμο οι Τσάκωνες (Αρ-
κάδες και Λάκωνες) και όχι οι Γορτύνιοι. Οι τελευταίοι απασχολούνταν στην κτηνοτροφία και πολλοί ε-
γκαταστάθηκαν σταδιακά σε πεδινά μέρη που χρησιμοποιούσαν ως χειμαδιά.  
188

 Σε τοπική εφημερίδα των Φιλιατρών διαβάζουμε το 1883: «Η χαραγή των σταφιδαμπέλων επερατώθη 
προ ημερών, βραδύνασα ένεκα του κατά τον Μάιον υγρού καιρού, ουχ’ ήττον η εσοδεία προοιωνίζεται 
αρίστη. Τα ημερομίσθια απ’ αρχής της καλλιεργείας μέχρι τέλους της χαραγής, διετηρήθησαν υψωμένα 
εις τας δραχμάς 6-7 και 7,50.», Εράνη, 5 Ιουνίου 1883. 
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και τίμιος δε θα δεχόταν να γίνει αγροφύλακας με μισθό 30 – 40 δραχμών το μήνα,189 

πρέπει μάλλον να αναγνωστεί ως ένδειξη του εισοδηματικού και κοινωνικού χάσματος 

που χώριζε τους πολλούς (γεωργούς, μικροαστούς) από τους λίγους μεγαλοκτηματίες 

αστούς. 

 
                ΠΙΝ.Δ13  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

έτος Μήνας είδος εργασίας Εργοδότης Είδος ημερο-
μισθίου 

ημερομίσθιο Διατροφή 

1852 Δεν αναφ. Σκάψιμο ΓΑΓ Ανδρικό 2 
Κρασί, 

προσφάι 

1852 Δεν αναφ. 
καθάρισμα ε-

λιών 
ΓΑΓ Ανδρικό 1,3 

Κρασί, 
προσφάι 

1852 Δεν αναφ. 
κέντρωμα αγριε-

λιών 
ΓΑΓ Ανδρικό 1,3 

Κρασί, 
προσφάι 

1852 Δεν αναφ. κάψιμο κλαριών ΓΑΓ Γυναικείο 0,6 Δεν αναφ. 

1855  
καθάρισμα βε-

λανιδιού 
ΓΑΓ Γυναικείο 0,6 Δεν αναφ. 

1863  σκάψιμο κτηματίας ανδρικό 2,6 Δεν αναφ. 

1867 Μάρτιος Σκάψιμο ΓΑΓ Ανδρικό 3,5 Δεν αναφ. 

1871 Φεβρουάριος 
τεχνίτης – σαν-

δαλοποιός 
σανδαλοποιός 

- αδερφός 
Ανδρικό 3 Δεν αναφ. 

1871 Ιούλιος 
εργάτης σε κα-
τασκευή γεφυ-

ριού 

εργολάβος 
δημ. έργων 

ανδρικό 1 Δεν αναφ. 

1871 Ιούλιος 
επιστάτης σε 

κατασκευή γε-
φυριού 

Εργολάβος 
δημ. έργων 

ανδρικό 4 Δεν αναφ. 

1872  
καθάρισμα βε-

λανιδιού 
ΓΑΓ γυναικείο 0,8 Δεν αναφ. 

1872 Νοέμβριος 
καλλιέργεια – 

σκάψιμο 
ΓΑΓ ανδρικό 2,9 

Φασόλια, 
λάδι, 
κρασί 

1873 Ιανουάριος Κατασκευή οδού 
Δήμος Κυπα-

ρισσίας 
Εργάτης 3,55 Δεν αναφ. 

1873 Ιανουάριος κατασκευή οδού 
Δήμος Κυπα-

ρισσίας 
Βοηθός εργά-

τη 
2,4 Δεν αναφ. 

1873 Οκτώβριος 
ανώρυξη χάνδα-

κος 
Δήμος Κυπα-

ρισσίας 
ανδρικό 3 Κρασί 

1876  
ορθομαρμάρωση 
μητροπολιτικού 

ναού 
Αγ. Τριάδα ανδρικό 7 Δεν αναφ. 

1892 Ιούλιος 
ανώρυξη φρέα-

τος 
έμπορος ανδρικό 3,36 Δεν αναφ. 

ΠΗΓΕΣ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις, ΑΓΑΓ 
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 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, ό.π. σ. 300. 
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δ. Εμφύτευση και εμφυτευτικός κανόνας  

 

Στο δήμο Κυπαρισσίας η αξιοποίηση της γης σε φυτείες, κυρίως σταφίδα, υπήρξε απο-

τέλεσμα της πρακτικής της εμφύτευσης (με τη συμφωνία της μισακής διανομής της φυ-

τείας μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα), αλλά και της άμεσης χρήσης μισθωτής 

εργασίας. Σπανίως, όπως στην περίπτωση των γαιών στο Σανί της οικογένειας Περτου-

τζή, η γη διατίθεται για εμφύτευση με αντάλλαγμα τη διηνεκή λήψη εμφυτευτικού κα-

νόνα από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου συστήματος 

δεν πιστοποιεί αναγκαστικά την αδιαφορία των ιδιοκτητών απέναντι στο ενδεχόμενο 

να διαχειριστούν με άμεσο τρόπο και ακέραιη την έγγειο περιουσία τους ή την επιθυ-

μία τους να καρπωθούν ανέξοδα γι’ αυτούς την εργασία των γεωργών, για τη δημιουρ-

γία σταφιδοφυτειών. Όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια, η διανομή 

του εμφυτευμένου εδάφους μεταξύ του ιδιοκτήτη και του εμφυτευτή ήταν ιστορικά 

δικαιολογημένη από τις υπάρχουσες συνθήκες και εναρμονισμένη με το φιλελεύθερο 

πνεύμα περί απόλυτης ιδιοκτησίας. 

Από το 1850 μέχρι και το 1893, κατά τη διάρκεια 21 ερευνητικών ετών, βρέθη-

καν μόλις 48 εμφυτευτικά συμβόλαια. Στο σώμα αυτών των συμβολαίων συμπεριλά-

βαμε άλλα πέντε διανεμητήρια φυτειών, στα οποία δηλώνεται ρητά ότι διανέμονται 

κατόπιν εμφυτευτικής συμφωνίας. Από τα 53 αυτά συμβόλαια εννιά αφορούν τεμάχια 

γαιών εκτός των ορίων του δήμου, επτά εκ των οποίων βρίσκονται στο δήμο Αυλώνας, 

όπου, όπως έχει ήδη επισημανθεί, στα νότια εδάφη του προεκτείνεται ουσιαστικά η 

αγροτική περιφέρεια του δήμου Κυπαρισσίας. Για ακόμη μια φορά συμπεραίνουμε ότι 

η πρακτική σύναψης συμβολαίου δεν ήταν προφανώς διαδεδομένη. Η ύπαρξη πολλών 

περισσότερων διανεμητηρίων κοινών κτημάτων υποδηλώνει ότι πολλές φυτείες δημι-

ουργήθηκαν είτε με την πρακτική της εμφύτευσης είτε με τη συνεργασία ιδιοκτητών 

μεταξύ τους ή ιδιοκτητών και κεφαλαιούχων. Και έτσι όμως, η πενιχρή αριθμητικά πα-

ρουσία εμφυτευτικών συμφωνητικών υπογραμμίζει μία πραγματικότητα που επιβε-

βαιώνεται από πολλές διαφορετικές πλευρές: τις περιορισμένες εδαφικές διαθεσιμό-

τητες στο δήμο, ιδίως στο δεύτερο μισό του αιώνα.  
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Αυτό που διαφαίνεται από τη φτωχή αυτή συγκομιδή εμφυτευτικών και διανε-

μητηρίων είναι πως όχι μόνο οι κτηματίες αλλά και αρκετοί γεωργοί διαθέτουν «περισ-

σεύματα» γαιών. Από τους 47 ιδιοκτήτες γης, κατοίκους του δήμου Κυπαρισσίας, οι 

μισοί περίπου δηλώνουν κτηματίες (23 άτομα), το ένα τέταρτο γεωργοί (12 άτομα), ε-

πτά είναι γυναίκες, τρεις έμποροι, ένας δημόσιος εισπράκτορας και ένας δικαστικός 

κλητήρας. Αντίθετα, το σώμα των εμφυτευτών αποτελείται κυρίως από γεωργούς, όχι 

όμως αποκλειστικά. Το μεγαλύτερο τεμάχιο γης (40 στρ.) που δίνει μέλος της γεωργι-

κής τάξης, προέρχεται από έναν Αρκάδα ποιμένα (από το Χρυσοβίτσι), παραχειμάζοντα 

στη Φαρακλάδα. Την εμφύτευση αναλαμβάνουν ένας κτηματίας και ένας συμβολαιο-

γράφος της Κυπαρισσίας. Στις μισές περιπτώσεις που γεωργοί εκχωρούν γη για εμφύ-

τευση, εμφυτευτές εμφανίζονται μη γεωργοί, κάτοικοι της πόλης. Ο έμπορος Κανέλλος 

Ευσταθόπουλος, για παράδειγμα, αναλαμβάνει να εκχερσώσει και να εμφυτεύσει το 

1870 και το 1873 δύο τεμάχια γης στους Αρμενιούς, συνολικής έκτασης 55 στρ., τα ο-

ποία ανήκαν σε χωρικούς.190 Η μικρή διαθεσιμότητα γαιών στα σταφιδικά χωριά και οι 

υψηλές τιμές της γης καθιστούσαν πιο συμφέρουσα την απόκτηση γης μέσω εμφύτευ-

σης παρά την απευθείας εξαγορά της. Άλλωστε, ο δανεισμός και η ενδεχόμενη υπερ-

χρέωση κάποιου από τα συμβαλλόμενα μέρη έδινε τη δυνατότητα στο άλλο να εξαγο-

ράσει το μερίδιό του. Ο Ευσταθόπουλος, για παράδειγμα, εξαγοράζει τελικά το μερίδιο 

ενός από τους δύο γεωργούς με τους οποίους είχε συντάξει συμφωνητικά εμφύτευσης. 

Ο γεωργός χρωστούσε ήδη στον έμπορο - «εμφυτευτή» 390 δρχ.191  

    

                       ΠΙΝ.Δ14  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΤΕΣ (1850-1893) 

 κτηματίες γεωργοί «αστοί» γυναίκες 
ιδιοκτήτες 23 12 5 7 
εμφυτευτές 7 29 10 1 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 

 

Στην περίπτωση που ο εμφυτευτής είναι κτηματίας ή «αστός» και όχι γεωργός, 

η διαδικασία της εμφύτευσης βασίζεται στη μισθωτή εργασία και όχι στην προσωπική 
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 533[1871], 213 [1873] Φραντζής. 
191

 1096 [1874] Φραντζής. 
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εργασία του εμφυτευτή. Ας σημειωθεί ότι οι μη γεωργοί – εμφυτευτές αναλαμβάνουν 

κατά μέσο όρο μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με τους γεωργούς (25 στρ. κατά μ.ό. αντί 

19 στρ. για εμφυτεύσεις σε γαίες εντός δήμου), οι οποίοι συχνά δρουν συνεταιριστικά 

σε ομάδες δύο και τριών ατόμων. Σε δύο περιπτώσεις που παραχωρούνται γαίες άνω 

των 50 στρεμμάτων για εκχέρσωση και εμφύτευση ή μόνο εμφύτευση, ο εμφυτευτής 

δεν είναι γεωργός. Το 1872 ο κτηματίας Δημήτριος Νικολακόπουλος από την Αμπελιώ-

να του δήμου Ανδρίτζαινας παραχώρησε κατεχόμενες εθνικές γαίες στο χωριό Βλασ-

σάδα του δήμου Αυλώνας συνολικής έκτασης 150 στρ. στο δικηγόρο Χρήστο Καραβίτη 

από τα Φιλιατρά. Ο δικηγόρος όφειλε να εκχερσώσει και να εμφυτεύσει τη γη με στα-

φίδα εντός πέντε ετών στο πέρας των οποίων θα γινόταν η διανομή τους. Ο ιδιοκτήτης 

από την πλευρά του υποχρεωνόταν να δηλώσει «κατά προτίμησιν» αυτήν την έκταση 

και όχι άλλη εθνική που ίσως κατείχε. Επιπρόσθετα, θα παραχωρούσε άλλα δεκαπέντε 

στρέμματα για σταφιδάλωνα και θα εξαγόραζε τις γειτονικές κατεχόμενες γαίες.192 Δε 

γνωρίζουμε τη συνέχεια αυτής της εμφυτευτικής συμφωνίας. Το 1891, πάντως, ο γιος 

του πρώτου, ο έμπορος Νικόλαος Δημ. Νικολακόπουλος διέθετε στη Βλασάδα, σε το-

ποθεσία δίπλα στην ακτή, κτήμα με σταφίδα, αμπέλι, ελαιόδενδρα, αγρούς, δύο χαμό-

γαιες οικίες και δύο κρήνες, συνολικής έκτασης 120 στρέμ.193 

Το δεύτερο συμφωνητικό εντοπίζεται το 1876, όταν το δέλεαρ των υψηλών τι-

μών του σταφιδόκαρπου είχε ως συνέπεια τη μετατροπή ενός μέρους της αρόσιμης γης 

σε φυτείες. Η Ελένη Σουμανακοπούλα (ή Οσμανακοπούλα), οθωμανικής καταγωγής, η 

οποία είχε αποζημιωθεί από το ελληνικό δημόσιο με κτήματα ως νεοφώτιστη, παρα-

χωρεί έναν ιδιόκτητο αγρό 70 στρ. στην περιφέρεια της Κυπαρισσίας σε έναν κρεοπώλη 

της πόλης, για να το εμφυτεύσει σταφίδα και να το διανείμουν σε δύο ίσα μερίδια μετά 

από έξι έτη.194 Πρόκειται μάλλον για τον ίδιο αγρό που τέσσερα έτη πριν είχε παραχω-

ρήσει σε τέσσερις γεωργούς Αλωνιστιώτες, κατοίκους του χωριού Ραχών, για μισακή 
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 766 [1872] Φραντζής. 
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 4870 [1891] Ρομπόλας. 
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 1286 [1876] Φραντζής. 
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καλλιέργεια.195 Όταν τελικά γίνεται η διανομή το 1883, ιδιοκτήτης και εμφυτευτής μοι-

ράζονται μεταξύ τους συνολικά 52,479 στρ. σταφίδα και 17 στρ. αμπέλι.196  

Η εμφύτευση δεν αφορά μόνο τους χωρικούς αλλά όλους όσοι έχουν κεφάλαια 

και δεν έχουν φυτείες ή ακόμη εκείνους που επιζητούν να βελτιώσουν την υφιστάμενη 

έγγειο περιουσία τους. Έτσι, η ιδιότητα του κτηματοδότη δεν αποκλείει εκείνη του εμ-

φυτευτή. Το 1873 ο δημόσιος εισπράκτορας Γεώργιος Μπακολιάς δίνει σε έναν γεωρ-

γοκτηματία από το Στασό 50 στρ. εκχερσωμένα και λογγώδη στην περιφέρεια του χω-

ριού Μαλενίτη για εμφύτευση.197 Ο ίδιος, δέκα χρόνια πριν, είχε λάβει από μία χήρα 

και επίτροπο δύο ανηλίκων τέκνων του χωριού Φαρακλάδα, δέκα στρέμματα εθνικής 

γης επίσης στη Φαρακλάδα με τη συμφωνία να τα εμφυτεύσει αμπέλι και να τα διανεί-

μουν μεταξύ τους μετά από τρία χρόνια.198 Από την οροθεσία της γης που παραχωρεί-

ται, διαφαίνεται ότι ήδη στην τοποθεσία αυτή ο Μπακολιάς είχε σταφίδα με αλώνια. 

Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών απέναντι στις προοπτικές αξιοποίησης 

της γης διαφοροποιείται ανάλογα με το προσδοκώμενο όφελός τους από αυτή την αξι-

οποίηση. Στις συνθήκες μιας κατακερματισμένης ιδιοκτησιακά υπαίθρου, η σημασία 

της ιδιοκτησίας της γης δεν είναι παντού και πάντα η ίδια. Πρωταρχικός στόχος για 

τους κτηματίες και κεφαλαιούχους της πόλης είναι η απόκτηση ενιαίων παραγωγικών 

κτημάτων, κατά προτίμηση στα σταφιδικά χωριά. Τις γαίες που τους «περισσεύουν», 

είτε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν άμεσα είτε γιατί βρίσκονται 

σε περιοχές που δεν τους ενδιαφέρουν, τις πουλούν ή τις παραχωρούν για εμφύτευση. 

Όταν όμως οι ιδιοκτήτες έχουν τα οικονομικά μέσα ή συνηθέστερα τη δυνατό-

τητα να καταφύγουν στο δανεισμό, προτιμούν την άμεση αξιοποίηση της ιδιοκτησίας 

τους με τη χρήση μισθωτής εργασίας, η οποία δεν ήταν τόσο σπάνια, όπως γενικά νομί-

ζεται.199 Συνεπαγόταν, ωστόσο, υψηλό κόστος και περιόριζε τη δυνατότητα επέκτασης 
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 91 [1872] Φραντζής. 
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 5378 [1883] Περτουτζής. 
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 135 [1873] Φραντζής. 
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 17 [1863] Φραντζής. 
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 Συμφωνητικά εκχέρσωσης και εμφύτευσης με τη χρήση μισθωτής εργασίας εντοπίστηκαν τα εξής: 10 
[1854], 197 [1861], 908, 983 [1871], 25 [1872], 1184, 1193 [1874] Φραντζής. Σε ένα ακόμη συμφωνητικό 
ο εμφυτευτής ανταμείβεται με οικόπεδο σε χωριό, 1063 [1873] Φραντζής. Η σημασία, ωστόσο, της κατο-
χής ενός μικρού τεμαχίου σταφίδας φανερώνεται ανάγλυφα στην περίπτωση που ένας γεωργός από το 
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της αγροτικής εκμετάλλευσης. Φαίνεται μάλιστα ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1870 

η αυξημένη ζήτηση για εργατικά χέρια είχε ως αποτέλεσμα την απότομη ύψωση των 

ημερομισθίων. Έτσι, ενώ το 1871 ένας εργολάβος από το Καστρί της Κυνουρίας ανα-

λάμβανε την εκχέρσωση και την εμφύτευση της γης στο Καλονερό Αυλώνας αντί 45 

δρχ. το στρέμμα, το 1874 ο ίδιος εργολάβος λάμβανε για την ίδια εργασία στην ίδια 

περιοχή 67 δρχ. το στρέμμα.200 Λίγοι ιδιοκτήτες όπως ο εμποροκτηματίας Γεώργιος Αντ. 

Γεωργακόπουλος, μπορούσαν, όπως είδαμε, να μισθώνουν εργάτες για τρίμηνη εργα-

σία «άγριαν» και «ήμεραν». Οι περισσότεροι εξαρτιόνταν από τον δανεισμό, ο οποίος 

αφειδώς παρεχόταν από το εμποροπιστωτικό κύκλωμα της πόλης έναντι όμως υψηλών 

ασφαλίστρων (τόκος, υποθήκες). Τρία συμβόλαια της περιόδου 1871-1873 διηγούνται 

μία τέτοια μικρή ιστορία: το 1871 ο Κυπαρίσσιος κτηματίας Παναγιώτης Αθαν. Γκίμης 

αναθέτει σε εργάτες από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας την εκχέρσωση και εμφύτευση με 

σταφίδα 30 στρ. στο Καλονερό Αυλώνας (θέση Καμάρια) αντί 1.600 δρχ.201 Τον επόμενο 

χρόνο, ο ίδιος παραχωρεί 33 στρέμματα στην ίδια θέση στο φαρμακοποιό και δανειστή 

της πόλης Σπύρο Διον. Μεντζελόπουλο για εμφύτευση και μισακή διανομή μετά από 

πέντε έτη. Το σχετικό ποσό που θα κατέβαλε ο «εμφυτευτής» υπολογιζόταν χωρίς τους 

τόκους σε 1.500 δρχ. Μετά την πενταετία ο Μεντζελόπουλος θα λάμβανε από το ετήσιο 

καθαρό εισόδημα της σταφιδαμπέλου όσα χρήματα κατέβαλε συν 8% τόκο. Οριζόταν 

επιπλέον ότι μετά την εξόφληση το κτήμα θα διανεμόταν σε δύο ίσα μέρη. Ο δε Γκίμης 

ομολογούσε ότι πληρώθηκε «ήδη» την αξία του μισού κτήματος.202 Επρόκειτο στην ου-

σία για μία συνηθισμένη περίπτωση δανεισμού ενδεδυμένη με τη μορφή ενός εμφυ-

τευτικού συμβολαίου. Ένα χρόνο μετά, ο Μεντζελόπουλος θα παραιτηθεί από τα δι-

καιώματά του, ομολογώντας ότι το μισό κτήμα ανήκει δικαιωματικά στη σύζυγο του 

                                                                                                                                                 
Στασό μπαίνει στην υπηρεσία ενός γεωργοκτηματία από το ίδιο χωριό με αντάλλαγμα την εμφύτευση 
από τον τελευταίο αγρό του πρώτου με σταφίδα, 6235 [1892] Ρομπόλας. 
200

 Στις αμοιβές αυτές δε συνυπολογίζεται η παροχή τροφίμων, η οποία εκτιμάτο χωριστά, 983 [1871], 
1184 [1874] Φραντζής.  
201

 983 [1871] Φραντζής. 
202

 714 [1872] Φραντζής. 
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Γκίμη, καθώς αξιοποιήθηκε με προικώα χρήματα δικά της.203 Ίσως το δάνειο εξοφλήθη-

κε με χρήματα της προίκας της συζύγου του ιδιοκτήτη.  

 Δε διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για να αποφανθούμε με βεβαιότητα πόση γη 

αξιοποιήθηκε με την πρακτική της εμφύτευσης και πόση με τη χρήση έμμισθης εργασί-

ας. Το βέβαιο είναι ότι ο ένας τρόπος δεν αναιρούσε απαραίτητα τον άλλον. Σε συνθή-

κες εδαφικής και χρηματικής στενότητας η απόκτηση γης μέσω εμφύτευσης είναι δε-

λεαστική για πολλούς κατοίκους της πόλης, οι οποίοι επενδύουν τα χρηματικά περισ-

σεύματά τους αναλαμβάνοντας την εμφύτευση γαιών των χωρικών ή ακόμη και των 

κτηματιών. Σε πολλά μεγάλα κτήματα του δήμου και της ευρύτερης περιοχής χρησιμο-

ποιήθηκε απευθείας εργατική δύναμη, και τούτο γιατί η διαθέσιμη γη ήταν λίγη και 

ακριβή, για να «παραχωρείται» σε εμφυτευτές. Αντίθετα, σε άλλα μέρη, όπου η γη 

πλεονάζει και η τιμή της είναι χαμηλή, η πρακτική της εμφύτευσης γνωρίζουμε ότι είναι 

περισσότερο διαδεδομένη.204 Η δημιουργία σταφιδοφυτειών πάνω από πενήντα 

στρέμματα και ενίοτε πάνω από εκατό εξουθένωσε οικονομικά τους ιδιοκτήτες.205 Ό-

πως θα δούμε στο οικείο κεφάλαιο σχετικά με το τοπικό πιστωτικό σύστημα, η επέκτα-

ση της σταφιδοκαλλιέργειας αποτέλεσε ένα τεράστιο εγχείρημα που απορρόφησε σε 

πρωτόγνωρο βαθμό, για τα μέχρι τότε δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου, ανθρώπινους 

και χρηματικούς πόρους και εξάρτησε την πορεία του τόπου από την εξέλιξη ενός μόνο 

προϊόντος, της σταφίδας. 

 

 Μία εναλλακτική λύση για την αξιοποίηση της ακαλλιέργητης γης ήταν η παρα-

χώρησή της με τη συμφωνία του εμφυτευτικού κανόνα. Το συγκεκριμένο σύστημα πα-

ρουσίαζε δύο τουλάχιστον βασικά προτερήματα. Πρώτον, η ανάληψη της καλλιέργειας 

του εδάφους από πολλούς μικροκαλλιεργητές συνεπαγόταν χαμηλό καλλιεργητικό κό-

στος για τον ιδιοκτήτη και, δεύτερον, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε ακέραιη την ιδιοκτησία 
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 652 [1873] Φραντζής. 
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 Όπως στην Αμαλιάδα, Franghiades, Peasant agriculture…, ό.π. σ. 179-199. 
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 Ο μεγαλοκτηματίας Παναγιώτης Χαλκιόπουλος αποκρούει την άποψη ότι οι κτηματίες στην Ελλάδα 
είναι πολυδάπανοι και σπάταλοι και υποστηρίζει ότι δημιούργησαν «εκ του μηδενός». Π. Χαλκιόπουλου, 
Η Γεωργία..., ό.π. σ. 234. 
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του, αφού ο καλλιεργητής δεν είχε κανένα δικαίωμα επί του καλλιεργούμενου ή εμφυ-

τευμένου εδάφους. Στους παραθαλάσσιους δήμους της Τριφυλίας ο εμφυτευτικός κα-

νόνας συναντάται μόνο ως εξαίρεση, ενώ στις μεσόγειες περιοχές της Τριφυλίας, της 

Ολυμπίας αλλά και της Άνω Μεσσηνίας η παρουσία του είναι συχνότερη και εφαρμόζε-

ται σε δύο κατηγορίες ιδιοκτησιών. Η μία έλκει την καταγωγή της από τα χρόνια της 

οθωμανικής κατάκτησης και αφορά τα ιδιόκτητα χωριά. Η άλλη τοποθετείται χρονικά 

μετά την Απελευθέρωση και αφορά γαίες που εξαγοράστηκαν με πιστωτικά γραμμάτια 

ή ακόμη και με εξαγορά των δικαιωμάτων των κατόχων της εθνικής γης. 

 Στο δήμο Κυπαρισσίας την πιο χαρακτηριστική περίπτωση εκμετάλλευσης με 

απόδοση εμφυτευτικού κανόνα αποτελεί η ιδιοκτησία της οικογένειας Περτουτζή στο 

Σανί. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οικογένεια Περτουτζή διεκδίκησε αυτήν τη γη από το 

δημόσιο και, όταν τελικά επιδικάστηκε σε αυτήν, το 1843, ήταν ήδη κατεχόμενη και οι 

κάτοχοι απέδιδαν στο δημόσιο δεκάτη και δικαίωμα επικαρπίας (=25% επί της ακαθά-

ριστης παραγωγής). Οι ιδιοκτήτες υπεισήλθαν στη θέση του Δημοσίου λαμβάνοντας 

από τους καλλιεργητές πάγιο εδαφικό δικαίωμα 10%. Σε κάποια συμφωνητικά που υ-

πογράφει ο Κωνσταντίνος Περτουτζής με τους καλλιεργητές – κατόχους της γης, κάποια 

χρόνια μετά την απόφαση του δικαστηρίου, τους αναγνωρίζει το δικαίωμα κατοχής, 

όπως και εκείνο της διηνεκούς νομής του εδάφους και των φυτειών, ενώ διευκρινίζεται 

ότι το δικαίωμα του ιδιοκτήτη είναι απαλλαγμένο από δημοτικούς και δημόσιους φό-

ρους.206 Οι καλλιεργητές μπορούσαν να μεταβιβάζουν ή να υποθηκεύουν τη γη που 

καλλιεργούσαν.207 Αν και η παραθαλάσσια περιοχή στο Σανί ήταν κατάλληλη για την 

ευδοκίμηση της σταφιδοκαλλιέργειας, οι ιδιοκτήτες – κληρονόμοι της Αναστασίας Για-

λιάς – δεν αυξάνουν το δικαίωμά τους, ακόμη και όταν συνάπτουν συμφωνία με νέους 

καλλιεργητές για τεμάχια γης που έχουν εγκαταλειφθεί για πολλά έτη από τους αρχι-

                                                 
206

 108, 154 [1850], 413 [1851] Φωτόπουλος (συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας). Στο τελευ-
ταίο συμβόλαιο ο ιδιοκτήτης δίνει το δικαίωμα στον καλλιεργητή να διεκδικήσει για λογαριασμό του το 
δικαίωμα επικαρπίας που πλήρωνε όλα τα προηγούμενο χρόνια στο δημόσιο. 
207

 33[1863] Φραντζής, όπου ο Κων. Ν. Μιχαλόπουλος κτηματίας, μπατζανάκης και εμπορικός εταίρος 
του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, μεταβιβάζει τεμάχιο στο Σανί στον κρεοπώλη Αχιλλέα Φωτεινό-
πουλο. Στην ουσία πρόκειται για συγκαλυμμένη δανειστική σχέση. 
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κούς εμφυτευτές – κατόχους τους.208 Άλλωστε, μέλη της οικογένειας Περτουτζή διαθέ-

τουν ιδιόκτητες σταφιδαμπέλους στην περιφέρεια της πόλης αλλά και στο σταφιδικό 

χωριό Αρμενιοί.209 Μέχρι τα τέλη του αιώνα παρατηρούνται κάποιες αγοραπωλησίες 

γης στους εμφυτευτές τους,210 αλλά το μεγαλύτερο τμήμα της γης στο Σανί εξακολου-

θεί να δίνει εμφυτευτικό κανόνα.211 

 Μόνο σποραδικά και για μικρά τεμάχια γης συναντάμε τέτοιου είδους εμφυτευ-

τικές συμφωνίες μεταξύ Κυπαρίσσιων ιδιοκτητών και καλλιεργητών. Το 1854 ο κτημα-

τίας Παναγιώτης Φωτιάδης εκχωρεί σε γεωργό από το Χρυσοβίτζι Αρκαδίας 25 στρ. 

από οικογενειακή μερίδα στον Ξηροπόταμο Κυπαρισσίας με αντάλλαγμα τα τρία δέκα-

τα επί της παραγωγής. Ο γεωργός είχε κληρονομικά δικαιώματα επί της καλλιεργούμε-

νης γης, ο ιδιοκτήτης όμως θα όριζε το είδος της ετήσιας σποράς.212 Σημειώνεται ότι, 

ενώ ο Φωτιάδης είχε έκταση 300 περίπου στρ. στην ίδια περιοχή (Φαρακλάδα), στο με-

γαλύτερο μέρος της αναξιοποίητη, δεν εντοπίζεται να συνάπτει ανάλογες συμφωνίες 

στο μέλλον. Αντίθετα, από τη δεκαετία του 1860 και εξής προβαίνει σε συχνές πωλή-

σεις τμημάτων της ιδιοκτησίας του.213 Μία ακόμη ανάλογη περίπτωση εντοπίστηκε το 

1877. Ο πρώην δήμαρχος και βουλευτής Κυπαρισσίας Γρηγόριος Μανούσος εκχωρεί 

δέκα στρέμματα από τις γαίες που είχε στο Μεμί (στη βόρεια είσοδο της πόλης) για 

                                                 
208

 77 [1870], 794 [1876] Φραντζής. Παραχωρούνται πέντε και τρία στρέμματα σε κάθε περίπτωση σε 
κατοίκους της πόλης, για να τα εμφυτεύσουν «αμπέλι, σταφίδα ή άλλα δένδρα». Στο συμβόλαιο του 
1876 αναφέρεται ότι η γη είχε εγκαταλειφθεί για οκτώ έτη και είχε πια λογγώσει.  
209

 Ο Κων. Περτουτζής, για παράδειγμα, δίνει για επίμορτη καλλιέργεια δύο κτήματα με σταφίδα και α-
μπέλι στην Τερψιθέα Αρμενιών και στον Ποταμό, στην περιφέρεια της πόλης, βλ. ενδεικτικά 313 [1863], 
651 [1864] , 323 [1872] Φραντζής. 
210

 Βλ. ενδεικτικά 3604, 3688 [1881] Μπατζάνης. Πωλούνται συνολικά δέκα στρ. εμφυτευμένα με σταφί-
δα και αμπέλι αντί της χαμηλής μάλλον τιμής των 70 και 50 παλ. δρχ. το στρέμμα. 
211

 Το 1893 η Αναστασία Κων. Περτουτζή χ. Ξενοφ. Στεργιόπουλου παραχωρεί σε τρεις γεωργοκτηματίες 
της Κυπαρισσίας  αντί 200 δρχ. το δικαίωμα είσπραξης του εμφυτευτικού δικαιώματος της εσοδείας του 
τρέχοντος έτους 1893 των σταφιδαμπέλων και αμπέλων στο Σανί, τις οποίες είχε αγοράσει ο σύζυγός της 
Ξενοφών Στεργιόπουλος από τον Παναγιώτη Περτουτζή. Εκχωρούνται επίσης στους ίδιους οι σχετικές 
αγωγές "προς επιδίωξιν του εμφυτευτικού κανόνος ήτοι δεκάτου επί της παραγωγής" από εμφυτευτές 
που δυστροπούσαν. Στο συμβόλαιο αναφέρονται 14 ονόματα, που οφείλουν κανόνα, μεταξύ των οποίων 
και οι συμβαλλόμενοι εκμισθωτές, 8716 [1893] Ρομπόλας. 
212

 119 [1854] συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
213

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 εντοπίστηκαν 6 πωλητήρια συμβόλαια, στα οποία μεταβιβάζει λογ-
γώδη έκταση 139 στρεμ. από το κτήμα των 300 στρεμ. που κατέχει στη Φαρακλάδα, με τιμές από 36 έως 
120 δρχ. το στρέμμα, 411 [1870], 14 [1873] Φραντζής, 50, 115, 119, 1103 [1871], Βιβλία Μεταγραφών 
τ.Θ’, Υποθηκοφυλακείο Κυπαρισσίας. 
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εμφύτευση σταφίδας με αντάλλαγμα την απόδοση διηνεκούς εμφυτευτικού κανόνα 

20%.214 

 Η ύπαρξη ιδιόκτητων χωριών είναι άγνωστη στην παραθαλάσσια ζώνη αλλά αρ-

κετά συνηθισμένη στη γειτονική επαρχία της Ολυμπίας. Κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι της 

Κυπαρισσίας είτε λόγω καταγωγής, όπως ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, είτε λόγω προίκας, 

όπως ο έμπορος και υποπρόξενος των Κάτω Χωρών Ζαχαρίας Αναστ. Πασχαλίγκος, διέ-

θεταν τέτοια χωριά στη Φιγαλεία, περιοχή της ορεινής Ολυμπίας. Ένα συμβόλαιο του 

1860 είναι διαφωτιστικό σχετικά με τα εισοδήματα που καρπωνόταν ο ιδιοκτήτης ενός 

χωριού.215 Ο Ζακύνθιος στην καταγωγή γαμπρός του προκρίτου ιερέα Παπαλέξη, Ζαχα-

ρίας Αν. Πασχαλίγκος, παραχωρούσε σε 11 γεωργούς από το χωριό Πλατάνια του δή-

μου Αυλώνας, την περιφέρεια του χωριού Γκιουλού ή Σύλλα του δήμου Φιγαλείας.216 

Το χωριό είχε εγκαταλειφθεί, ίσως κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, και έχρηζε πολ-

λές βελτιωτικές παρεμβάσεις. Οι καλλιεργητές όφειλαν να καλλιεργήσουν πρώιμους 

και όψιμους καρπούς, να εμφυτεύσουν αμπέλι «παρά των άλλων ευρισκομένων αμπέ-

λων», να εκχερσώσουν και να καλλιεργήσουν εντός 10 ετών τις λογγώδεις και χέρσες 

γαίες, να κεντρώσουν τις αγριελιές και να καλλιεργήσουν τις ήδη «αποκαταστημένας» 

ελιές.  

Το συμφωνητικό όριζε μία σειρά από διαφοροποιημένα εισοδήματα για τον ι-

διοκτήτη, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και την ποιότητα της γης. Στην περί-

πτωση της δαπανηρής εμφύτευσης αμπελιού το εισόδημα του ιδιοκτήτη θα ήταν 16% 

ετησίως σε είδος «αφ’ ης γίνη έναρξις της καρποφορίας». Για τις αγριελιές προβλεπό-

ταν είτε μισακή διανομή των δέντρων μετά από 10 έτη ανάμεσα σε χωρικούς και ιδιο-

κτήτη είτε, αν τα δύο μέρη συμφωνούσαν, διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος με 

τον όρο να αποδίδουν στον ιδιοκτήτη το μισό ελαιόκαρπο «από της καρποφορίας». Η 

γαιοπρόσοδος από την καλλιέργεια των δημητριακών κυμαινόταν από 20% επί της α-

                                                 
214

 1226 [1877] Φραντζής. 
215

 1568 [1860] Βουτιέρος. 
216

 Η σύζυγος του Ζαχαρία Πασχαλίγκου, Ζωΐτζα, έλαβε ως προίκα από τον πατέρα της, Παναγιώτη Πα-
παλέξη, τουλάχιστον 800 στρέμ. γης (ποτιστική και ξερική) στο δήμο Φιγαλείας, στα όρια των χωριών 
Βερβίτζας και Ζούρτζας. Η εν λόγω έκταση είχε αποκτηθεί με χοτζέτι το 1819. Όλες οι παραπάνω πληρο-
φορίες εμπεριέχονται στο συμβόλαιο υπ’ αρ. 464 [1872] Φραντζής, στο οποίο η Ζωΐτζα δωρίζει το 1/5 
των γαιών αυτών στο γιο της Αναστάσιο, δημόσιο ταμία στην Πάτρα. 
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καθάριστης παραγωγής για τις ξερικές γαίες και έφθανε στο 25% για τις ποτιστικές. Στις 

χέρσες και λογγώδεις γαίες το εισόδημα του πρώτου έτους καλλιέργειας θα ήταν 10%, 

του δεύτερου 15% και από το τρίτο και εξής 20%, όπως και στην ξερική γη. Οι χωρικοί: 

«θέλουν είσθε υπόχρεοι εις την απόδοσιν τόσον εις το προηγούμενον άρθρον αναφε-

ρομένων πρωϊμων και οψίμων, όσον και εκείνων των ελαιοδένδρων και αμπέλων, με-

τακομίζωσιν αυτούς δι’ ιδίων των εξόδων ενταύθα εις Κυπαρισσίας και εις τας αποθή-

κας του ιδιοκτήτου χωρίς αυτός ο ιδιοκτήτης να ανέχηται εις το ελάχιστον έξοδον της 

μεταφοράς ταύτης.» Όφειλαν, επίσης, να κατασκευάσουν το επόμενο έτος εντός του 

χωριού χαμοκέλλας για να εγκατασταθούν με την οικογένειά τους. Ο Πασχαλίγκος θα 

τους χορηγούσε το μισό ποσό της συνολικής δαπάνης με τον όρο να του επιστραφεί 

ατόκως μετά από 3 έτη. Τέλος, αν προέκυπτε οποιοδήποτε ζήτημα ανάμεσά τους, αρ-

μόδιο κρινόταν το ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας. 

Στο συμβόλαιο σημειώνεται ρητά ότι η συμφωνία είναι ισόβια και διηνεκής: «Ο 

ιδιοκτήτης κάμνη την προκειμένην παραχώρησιν του ρηθέντος χωρίου εφ’ όρου ζωής 

του και των κληρονόμων του και να μη δύναται να ανατρέψη την συμφωνίαν ταύτην εν 

όσω αι καλλιεργηταί ούτοι ή οι κληρονόμοι αυτών θέλουν να ισχύη η παρούσα συμ-

φωνία, μηδέ αυτού του ιδιοκτήτου, εννοήται όμως ότι αν οι κληρονόμοι των καλλιερ-

γητών τούτων δεν θέλωσιν να επαχθώσιν εις την συμφωνίαν ταύτην οφείλωσι να δια-

λύσωσι τούτο διά συμβολαίου…». Η ανάληψη της πρωτοβουλίας για τυχόν διάλυση της 

συμφωνίας από την πλευρά των χωρικών και των κληρονόμων και όχι από τη μεριά του 

ιδιοκτήτη και των δικών του κληρονόμων αποτελεί έναν αξιοπρόσεκτο νεωτερισμό σε 

σχέση με την προεπαναστατική εποχή. Η παραχώρηση της δυνατότητας λύσης του 

συμφωνητικού μόνο στους καλλιεργητές και η μονόπλευρη δέσμευση της αποδοχής 

του εις το διηνεκές από την πλευρά του ιδιοκτήτη εξασφαλίζει τους πρώτους από μία 

τυχόν αυθαίρετη λύση της συμφωνίας και κυρίως τους αντιμετωπίζει ως όντα με ελεύ-

θερη βούληση, που προσέρχονται οικειοθελώς σε μία συμφωνία, ενώ μπορούν να α-

ποχωρήσουν, όταν το θελήσουν. Αντίθετα, αποκλείεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη 

και στους κληρονόμους του να επιλέξει μία διαφορετική χρήση των γαιών του στο μέλ-

λον.  
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Οι ευνοϊκοί όροι για τους γεωργούς ίσως αποτελούσαν το δέλεαρ για να συγκα-

τανεύσουν σε μία κατά τα άλλα επωφελή για τον ιδιοκτήτη συμφωνία. Για ποιο λόγο ο 

ιδιοκτήτης να ήθελε να διαλύσει μία συμφέρουσα γι’ αυτόν μίσθωση, η οποία του εξα-

σφάλιζε ένα σημαντικό ποσοστό επί της ετήσιας παραγωγής (16% των σταφυλιών, 50% 

του ελαιοκάρπου, 10% με 25% των πρώιμων και όψιμων καρπών); Επιπλέον, μια ενδε-

χόμενη φυγή των χωρικών, μάλλον απίθανη λόγω της εργασίας που θα είχαν στο μετα-

ξύ καταβάλει, θα άφηνε πίσω αξιοποιημένη την ιδιοκτησία του και η εξεύρεση νέων 

καλλιεργητών δε θα ήταν δύσκολη. 

Το 1866, έτος ίσως θανάτου του Ζαχαρία Πασχαλίγκου, η άνω συμφωνία λύνε-

ται217 και συνάπτεται νέα, ένα έτος μετά, με επτά καλλιεργητές από τα Πλατάνια από 

τους οποίους τρεις μόνο ήταν ίδιοι με το προηγούμενο συμβόλαιο. Οι όροι πλέον είναι 

αυστηρότεροι. Στο νέο συμβόλαιο η ιδιοκτήτρια Ζωΐτζα, χήρα του Ζαχ. Πασχαλίγκου, 

διατηρούσε το δικαίωμα αποπομπής των καλλιεργητών στην περίπτωση που δεν εκ-

πλήρωναν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, κυρίως όσον αφορά την εκχέρσωση και 

αξιοποίηση των ακαλλιέργητων αγρών. Σε πλήρη επίσης ανακολουθία με το προηγού-

μενο συμφωνητικό οι καλλιεργητές περιορίζονταν τώρα στο δικαίωμα να μεταβιβάζουν 

τα δικαιώματά τους μόνο στους «υιούς και κληρονόμους των», ενώ αν σκόπευαν «να 

προσλάβουν και άλλον εις την προκειμένην συμφωνίαν, τότε οφείλουν και υποχρεού-

νται να λαμβάνουν εγγράφως την συναίνεσιν της ιδιοκτήτριας και των κληρονόμων 

της…». Τέλος, η ιδιοκτήτρια δεσμευόταν ρητά ότι το παρόν συμβόλαιο θα ίσχυε σε ο-

ποιαδήποτε περίπτωση μεταβίβασης του χωριού, λόγω δηλαδή κληρονομιάς, προίκας 

ή πώλησης.218 

Η επιβολή αυστηρότερων όρων είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν επαρκούν τα δια-

θέσιμα στοιχεία για να την αξιολογήσουμε. Πιθανόν, να είχαν μεσολαβήσει κάποια πε-

ριστατικά απείθειας ή απροθυμίας από την πλευρά των χωρικών, υπόθεση που μοιάζει 

πειστική αν λάβουμε υπόψη την ταραγμένη συγκυρία της Μεσοβασιλείας (1862-1864), 

που έχει παρεμβληθεί ανάμεσα στο χρόνο του πρώτου και του δεύτερου συμφωνητι-

κού (1860-1866). Όπως και να έχει, η εκμετάλλευση των χωριών της ορεινής Ολυμπίας 
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 20 [1866] Φραντζής. 
218

 437 [1867] Φραντζής. 
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με τη δύσκολη πρόσβαση στην αγορά δεν ήταν πλέον τόσο συμφέρουσα, ιδίως για 

τους εξ αποστάσεως ιδιοκτήτες, αυτούς δηλαδή που κατοικούσαν μακριά από την ιδιο-

κτησία τους. Η πτώση της τιμής των σιτηρών σε συνδυασμό με τις υψηλές μεταφορικές 

δαπάνες είχε μειώσει σημαντικά την αξία της μεσόγειας σιτοπαραγωγού ζώνης. Από 

την άλλη, η αδυναμία ή η απροθυμία των ιδιοκτητών να ασκήσουν άμεσο έλεγχο και 

να διαθέσουν κεφάλαια στη βελτίωση της παραγωγικότητας καθιστούσε αφενός την 

επιστασία των καλλιεργητών προβληματική και δαπανηρή υπόθεση και αφετέρου μεί-

ωνε δραματικά τις στρεμματικές αποδόσεις και συνεπώς την αξία των ορεινών τσιφλι-

κιών. Αντίστροφα, η διατήρηση των τσιφλικιών στην πεδινή Ολυμπία δε θα ήταν δυνα-

τή χωρίς την ύπαρξη υψηλών στρεμματικών αποδόσεων και αυξημένης παραγωγικότη-

τας. 

Συχνά οι ιδιοκτήτες των χωριών της Φιγαλείας αναγκάζονταν να μισθώσουν τα 

εισοδήματα των ιδιοκτησιών τους έναντι ενός χαμηλού πάγιου ετήσιου ποσού. Για πα-

ράδειγμα, το 1862 ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, πρόκριτος και γερουσιαστής επί Όθωνος, 

μίσθωσε το χωριό Γαρδίτζα με ωφέλιμη καλλιεργήσιμη έκταση 2.000 στρ. αντί ετησίου 

μισθώματος 575 δρχ. για έξι έτη.219 Παρόμοια, το 1875, η Ζωΐτζα χήρα Ζαχαρία Πασχα-

λίγκου παραχωρούσε τα εισοδήματα του χωριού Γκιουλού σε κτηματία της Ζούρτζας με 

ετήσιο μίσθωμα 700 δρχ.220 Τα χαμηλά αυτά μισθώματα προδίδουν την ταχεία απαξί-

ωση του τσιφλικικού συστήματος, ιδίως στα ορεινά, και ερμηνεύουν γιατί πολλές οικο-

γένειες προκρίτων των μεσόγειων περιοχών προσανατολίστηκαν νωρίς στην απόκτηση 

σταφιδαμπέλων στην παραθαλάσσια ζώνη.221 Τα εισοδήματα που απέρρεαν από τις 

ιδιοκτησίες του σταφιδικού χώρου ήταν κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με εκείνα του 

τσιφλικιού, ακόμη και για τους εξ αποστάσεως ιδιοκτήτες. Το 1879, ένας έμπορος με 
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 612 [1862] Φραντζής. Πβλ. επίσης με τη μοναδική περίπτωση κυριότητας χωριού στην Τριφυλία, που 
μαρτυρείται στα συμβόλαια, και αφορά τον Κυπαρίσσιο Γεώργιο Ψηλογαλάνη, πρόκριτο και αγωνιστή, ο 
οποίος για χρέος 4.090 δρχ. προς το μεγαλέμπορο και τοκιστή, Γεώργιο Αντ. Γεωργακόπουλο, προσφέρει 
ως υποθήκη τη μισή έκταση του χωριού Ντάρα, στο δήμο Τριπύλης, 1000 περίπου στρεμμάτων. Ο οφει-
λέτης προσφέρει και πρόσθετες εγγυήσεις στον πιστωτή (δικαίωμα κατάσχεσης κινητής και ακίνητης 
περιουσίας) σε περίπτωση που η υποθήκη αποδειχτεί ανεπαρκής για την εξασφάλισή του, 154 [1862] 
Φραντζής. 
220

 514 [1875] Φραντζής. 
221

 Ίσως η πιο χαρακτηριστική και συχνότερα αναφερόμενη στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι η περίπτω-
ση του Κανέλλου Δεληγιάννη. 
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έδρα την Καλαμάτα και πατρική περιουσία στη Βλασσάδα Αυλώνας είχε τη δυνατότητα 

να καρπώνεται ετήσιο μίσθωμα 1.000 παλ. δρχ. για ένα κτήμα 120 στρ., σε τοποθεσία 

κοντά στην ακτή, με σταφίδα, αμπέλι, ελαιόδενδρα και αγρούς.222 Ο ίδιος, το 1891, μί-

σθωνε σε γεωργό της Κυπαρισσίας το ίδιο κτήμα για 1.300 νέες δρχ (1.456 παλ. δρχ.), 

δηλαδή σχεδόν 50% υψηλότερα σε σχέση με δώδεκα έτη πριν.223 Με αυτό το κριτήριο, 

την αποδοτικότητα του κτήματος, ο Ρ. Δημητριάδης «μετρά» τη μεγάλη ιδιοκτησία: 

«Εις μέρη σιτοπαραγωγά, όπου το ακαθάριστον κατά στρέμμα εισόδημα είναι συνήθως 

60-100 οκάδες σίτου κατά διετίαν, δηλαδή μόλις 15 δραχμάς ετησίως, κτήμα εκτάσεως 

300 στρεμμάτων θεωρείται ακόμη ως μικρά ιδιοκτησία. Τουναντίον, εις μέρη ένθα καλ-

λιεργείται ο καπνός, η άμπελος ή σταφιδάμπελος κ.τ.λ., κτήμα 30 στρεμμάτων υπερ-

βαίνει ήδη τα όρια της μικράς ιδιοκτησίας…».224  

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που μετά το θάνατο του πατριάρχη της οικογένειας 

παρατηρείται οι κληρονόμοι του τσιφλικιού να εκδηλώνουν την επιθυμία να «απαλλα-

χθούν» από την κληρονομιά τους. Στη δεκαετία του 1870 οι ανιψιοί του Αθανάσιου 

Γρηγοριάδη, που τον κληρονομούν,225 αλλά και η οικογένεια Πασχαλίγκου επιχειρούν 

να πουλήσουν τα χωριά που κατέχουν. Και οι δυο οικογένειες έχουν ιδιοκτησιακά 

συμφέροντα στο δήμο Κυπαρισσίας και οι σχέσεις τους με την περιοχή της Ολυμπίας 

είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Τα ιδιόκτητα χωριά Γκιουλού και Γαρδίτζα εξαγοράζονται 

σταδιακά από τους καλλιεργητές τους.226 

                                                 
222

 Πρόκειται για διετή παράταση προηγούμενης μίσθωσης με μισθωτή τον αδερφό του ιδιοκτήτη, επί-
σης έμπορο στην Κυπαρισσία. Ο ιδιοκτήτης όφειλε να παραχωρήσει στο μισθωτή δύο καματερά βόδια 
(αροτήρες βόες), 330 [1879] Περτουτζής. 
223

 4870 [1891]  Ρομπόλας. 
224

 Ρ. Δημητριάδης, Ο Γεωργός, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1901, σ. 48-49. 
225

 Πρόκειται για τους Πολυνείκη, Γρηγόριο, Ετεοκλή, Αριστείδη και Όθωνα Γεωργίου Γρηγοριάδη. Σε 
διανεμητήριο συμβόλαιο της πατρομητρικής περιουσίας το χωριό τελικά λαμβάνουν οι Γρηγόριος και 
Όθων, 792 [1874] Φραντζής. 
226

 Το μισό χωριό Γκιουλού πουλήθηκε σε πέντε γεωργοκτηματίες της Βερβίτζας αντί 13.000 δρχ., 1037 
[1875] Φραντζής. Το άλλο μισό είχε ήδη πωληθεί σε έναν κτηματία, το Βασίλειο Γκιουλέ, 998 [1875] 
Φραντζής. Οι αδελφοί Γρηγόριος και Όθων Γ. Γρηγοριάδη πώλησαν την περιφέρεια του χωριού Γαρδίτζα 
σε 49 χωρικούς. Μέχρι το 1875 είχαν λάβει 10.000 δρχ. από τους αγοραστές των κτημάτων, 22 [1875] 
Φραντζής. Το τελευταίο συμβόλαιο μαζί με άλλα έγγραφα από τα ΓΑΚ, σχετικά με τη συγκεκριμένη ιδιο-
κτησία του Γρηγοριάδη, παρατίθεται αυτούσιο από τον Στάικο Γ. Πανταζή, «Φέουδα στην Επαρχία Ολυ-
μπίας στον περασμένο αιώνα», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 72 [1986], σ. 349-353. 
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Η τάση, που παρατηρείται στη δεκαετία του 1870, σχετικά με την πώληση των 

ιδιόκτητων χωριών ως απόρροια της απαξίωσης των μεσόγειων σιτοπαραγωγών περιο-

χών, δε συνεχίστηκε αδιάπτωτη μέχρι το τέλος του αιώνα ούτε αφορούσε όλα τα τσι-

φλίκια. Οι φεουδαλικού τύπου σχέσεις στις μεσόγειες περιοχές, αν και περιθωριακές, 

δεν εξαφανίστηκαν. Όχι μόνο γιατί η διατήρησή τους ήταν σχετικά ανέξοδη και εντέλει 

συμφέρουσα για τους ιδιοκτήτες που πολύ απλά εισέπρατταν τον εμφυτευτικό κανόνα, 

αλλά επίσης επειδή η ανέχεια του αγροτικού κόσμου δυσχέρανε την εξαγορά της τσι-

φλικικής γης από τους καλλιεργητές της. Ο γιος του παλαιού εμπόρου και τοκιστή Γε-

ωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, Παναγιωτάκης, διατήρησε τουλάχιστον μέχρι και τις αρ-

χές της δεκαετίας του 1930 το τσιφλίκι στο Ρίσοβο (δήμου Σκυλλούντος Ολυμπίας), που 

έλαβε ως προίκα από το γάμο του με την Ελένη Ζαριφοπούλου.227 Κάποιες προηγούμε-

νες προσπάθειες του Παναγιωτάκη να πουλήσει μέρος του τσιφλικιού είχαν καταλήξει 

σε ναυάγιο λόγω της αδυναμίας των καλλιεργητών - αγοραστών να ξεχρεώσουν.228 

Σε αντίθεση με την επαρχία Ολυμπίας, τα ιδιόκτητα χωριά στην επαρχία Τριφυ-

λίας αποτελούν σπάνιο φαινόμενο. Εντοπίστηκε μόνο μία τέτοια περίπτωση, το χωριό 

Δάρα (ή Ντάρα) του δήμου Τριπύλης, το οποίο αρχικά ανήκε σε δύο οικογένειες της 

Κυπαρισσίας, των Γεωργίου Ψηλογαλάνη και Παπαθεοδωρόπουλου και στη συνέχεια 

μέσω διανεμητηρίων και αγοραπωλησιών κατέληξε σε δύο μόνο από τους γιους του 

Γεωργίου Ψηλογαλάνη, τον Ευστάθιο, ο οποίος κατείχε τα τρία τέταρτα, και τον Ιωάν-

νη, κύριο του ενός τετάρτου.229 Το χωριό σε επιστολή του πραγματογνώμονα του υ-

ποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας, δικηγόρου Κων. Βωβού, με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1895, 

περιγράφεται ως εξής: «Το χωρίον περιλαμβάνει έκτασιν 10-12 χιλ. στρεμμάτων, το 

                                                 
227

 Στο αρχείο της οικ. Γεωργ. Αντ. Γεωργακόπουλου βρέθηκε εξώδικος δήλωση του Παναγιώτη Γ. Γεωρ-
γακόπουλου προς τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό (ΑΣΟ) με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 1931, σύμφω-
να με την οποία ζητά ως παγόπληκτος μέρος της σχετικής αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του στο Ρίσο-
βο. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ως κύριος της ψιλής κυριότητας 16 σταφιδαμπέλων συνολι-
κής έκτασης 100 στρ., τα οποία καλλιεργούνταν από ισάριθμους «εμφυτευτές» και συνόρευαν με άλλες 
γαίες δικές του. Η απαίτησή του ανερχόταν στο 20% της συνολικής αποζημίωσης, όσο δηλαδή ήταν ο 
εμφυτευτικός κανόνας που νεμόταν. 
228

 30945 [1904] Ρομπόλας. 
229

 Ο Ευστάθιος Γ. Ψηλογαλάνης, κάτοχος ήδη του ενός τετάρτου του χωριού λόγω διανομής της πατρι-
κής περιουσίας, εξαγόρασε το μερίδιο (1/2) της οικογένειας Παπαθεοδωροπούλου. Το μισό χωριό πω-
λήθηκε αντί 25.000 παλ. δρχ. Στο τίμημα συμπεριλαμβανόταν η υποχρέωση της εξόφλησης του δανείου 
των πωλητών προς την ΕΤΕ (10.000 δρχ.), 4896 [1883] Μπατζάνης. 
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πλείστον δασωδών, χρησίμων εις ανθρακοποιΐα και ασβεστοποιΐα, καλλιεργήσιμους 

επί του παρόντος γαίας περί τα 1500 στρέμματα, και επί τω χρόνω θα περιλάβη δια της 

εκχερσώσεως μείζονας . ζώσιν εν αυτώ 25 περίπου χωρικαί οικογένειαι εύποραι δια της 

σποράς των καλλιεργήσιμων γαιών, αποδίδουσαι τοις άνω κυρίοις [εννοούνται οι α-

δερφοί Ευστάθιος και Ιωάννης Γ. Ψηλογαλάνη] ετήσιον εδαφικόν τέλεσμα 15 ή 16-20 

τοις % εκ των παραγομένων γαιών, και της κτηνοτροφίας, ιδίως χοίρων.»230  

Η καθαυτό αγροτική αξία του χωριού δεν ήταν σπουδαία. Το 1893 η χρηματική 

αξία των ετησίων γεωργικών εισοδημάτων των ιδιοκτητών που απέρρεαν από τη λήψη 

κανόνα, υπολογίζεται σε 1.500 δρχ. περίπου.231 Οι ιδιοκτήτες όμως καρπώνονταν ση-

μαντικά εισοδήματα από την εκμίσθωση των δικαιωμάτων υλοτομίας, ασβεστοποιΐας 

και ίσως βοσκής στις εκτεταμένες δασικές εκτάσεις του χωριού.232 Η επικερδής εκμε-

τάλλευση της δασικής έκτασης και πολύ λιγότερο η περιορισμένη και μάλλον χαμηλής 

παραγωγικότητας καλλιεργήσιμη έκταση συντέλεσε θετικά στη διατήρηση αυτού του 

ιδιόκτητου χωριού. Πάντως, στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχίζουν να διαφαίνονται τα 

πρώτα σύννεφα στις σχέσεις ιδιοκτητών και χωρικών, καθώς οι τελευταίοι αρνούνται 

να καταβάλουν εμφυτευτικό δικαίωμα ισχυριζόμενοι ότι οι γαίες που καλλιεργούσαν, 

βρίσκονταν έξω από τα όρια του χωριού και ως εκ τούτου ήταν δημόσιες.233  

                                                 
230

 Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
231

 Το 1893 ο Ιωάννης Γ. Ψηλογαλάνης, δικηγόρος και κύριος του ενός τετάρτου του χωριού, εκμίσθωνε 
το δικαίωμα είσπραξης κανόνα (στην πηγή αναφέρεται ως γήμορο) που του αναλογούσε (δηλαδή το ένα 
τέταρτο) επί όλων των γεωργικών εισοδημάτων του χωριού αντί 360 δρχ. ετησίως για τρία έτη, 
8508[1893] Ρομπόλας. 
232

 Το δικαίωμα υλοτομίας κυμαινόταν από 20 μέχρι 35 δρχ. για κάθε «τζικούρι», δηλαδή για κάθε εργά-
τη με τσεκούρι κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών Ιανουάριο – Φεβρουάριο και των θερινών Ιούνιο 
- Ιούλιο, 5533, 5534, 6346, 6431, 7395 [1892] Ρομπόλας. 
233

 Το γεγονός αυτό δε φαίνεται να ανησυχεί το δ/ντή του υποκαταστήματος, που ενθαρρυμένος από την 
καθησυχαστική αναφορά του πραγματογνώμονα (βλ. παραπάνω υποσ.229) και παρά την αναβολή του 
πλειστηριασμού τμήματος του χωριού, θεωρεί ότι τα συμφέροντα της Τράπεζας είναι εξασφαλισμένα. 
Αναφέρει χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς τη Διοίκηση με ημερομηνία 16  Φεβρουαρίου 1895: 
«Κατά την εγκλειομένην τω παρόντι γνωμοδότησιν του παρ’ ημιν δικηγόρου, τα συμφέροντα της Τραπέ-
ζης ουσιαστικώς ουδένα δια της αναβολής του πλειστηριασμού κίνδυνον διατρέχουσιν εκ της αναφυεί-
σης διενέξεως μεταξύ των ιδιοκτητών του ενυποθήκου χωρίου και των κατοίκων, καθόσον αύτη προέρ-
χεται εξ ιδιοτελείας των τελευταίων, προσπαθούντων όπως μειώσωσιν το ετησίως καταβαλλόμενον τοις 
πρώτοις κεκανονισμένον εδαφικόν τέλεσμα δια του ισχυρισμού ότι το παρ’ αυτών κατοικούμενον και 
καλλιεργούμενον έδαφος ανήκη τω Δημοσίω, μη συμπεριλαμβανομένου εν τοις ορίοις του χωρίου Δά-
ρα…», Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
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Εκτός από τα ιδιόκτητα χωριά, κατάλοιπο της οθωμανικής περιόδου, μετά από 

την Απελευθέρωση αρκετοί πρόκριτοι απέκτησαν γαίες τις οποίες προτίμησαν να αξιο-

ποιήσουν με το παραδοσιακό σύστημα του διηνεκούς εμφυτευτικού κανόνα. Η από-

κτηση γης με τη χρήση φαλαγγίτικων γραμματίων οδήγησε στην δημιουργία νησίδων 

μεγάλης ιδιοκτησίας σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Τα μεσόγεια μέρη της 

Μεσσηνίας προσφέρουν αρκετά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων. Οι Μαυρομιχα-

λαίοι, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο πεθερός του Περρωτής επιδίδονται σε αγορές 

μεγάλων εκτάσεων στην κεντρική Μεσσηνία (περιοχή Αριστομένη), αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες των οθωνικών νόμων. Η πρακτική του εμφυτευτικού κανόνα συνηθίζεται 

στην ορεινή Τριφυλία σε γη που αγοράστηκε με φαλαγγίτικα γραμμάτια από στρατιω-

τικούς ηγέτες – προκρίτους της περιοχής, όπως οι αδερφοί Αδάμ και Αναγνώστης Πα-

πατζώρη (ή Παπατσώρη)234 και ο Αναγνώστης Μαυροειδής.235  

   Μία ευέλικτη μορφή εκμετάλλευσης, εκείνη της πολυετούς επίμορτης καλ-

λιέργειας, μαρτυρείται στα ορεινά. Αυτό το σύστημα εφαρμόζεται στις γαίες της έτερης 

ισχυρής οικογένειας του ορεινού Σουλιμά, των Μαυροειδή. Το 1882, οι δυο αδερφοί 

Τζήκος και Ιωάννης Μαυροειδής παραχωρούν για δεκαετή καλλιέργεια ποτιστικούς α-

γρούς (δεν αναφέρεται έκταση) σε επτά γεωργούς του Μουρτάτου, οι οποίοι ήδη τους 

καλλιεργούσαν, με κανόνα 18% επί των πρωίμων και 24% επί των όψιμων.236 Η συγκυ-

ρία σύνταξης του συμβολαίου δεν είναι τυχαία, όπως φαίνεται από τον όρο ότι οι δη-

μόσιοι και δημοτικοί φόροι βαρύνουν τους καλλιεργητές «ενόσω υφίσταται το των α-

ροτριώντων κτηνών φορολογικό σύστημα, εν περιπτώσει καταργήσεως του οποίου το 

παρόν θεωρείται αυτοδικαίως άκυρον.». Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η νέα χαμηλότερη 

φορολογική μεταρρύθμιση ευνόησε τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αύξησαν το μερίδιό τους 

στην αγροτική παραγωγή. Στο συμβόλαιο διευκρινίζεται ότι οι καλλιεργητές δεν έχουν 

το δικαίωμα «να διαθέσωσι υπέρ τρίτου την προκειμένην επικαρπίαν». Για τυχόν πα-

ραμέλησης της καλλιέργειας και μετατροπής της γης σε χέρσα οριζόταν ποινική ρήτρα 

                                                 
234

 Απέκτησαν και οι δύο μαζί περίπου 500 στρ. στην περιφέρεια του χωριού Αγριλιά Αυλώνας. Πρόκειται 
για τα παραχωρητήρια υπ’ αρ. 1524, 1688, 1689, 1714, 1715, 1750 [1839], 2856, 2857 [1842] και 4603 
[1850]. 
235

 Βλ. παραπάνω ΚΕΦ.Γ΄. 
236

 7527 [1882] Μπατζάνης. 
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100 δρχ. με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου του καλλιεργητή και «εν περιπτώσει 

κλήσεως αυτών υπό τα όπλα εν τω ελληνικώ στρατώ». Σε αγρούς στους οποίους απαι-

τούνταν ξελόγγωμα, η συμφωνία μεταβαλλόταν σε μισακή και το εδαφικό τέλεσμα για 

τα όψιμα μειωνόταν σε 18%. Τέλος, για τα ελαιόδεντρα ίσχυε διανομή του εισοδήμα-

τος στη μέση.  

Η επίλυση του ζητήματος των εθνικών γαιών – με όλα τα προβλήματα και τις 

ατέλειες μιας ρύθμισης που φιλοδοξούσε να λύσει ένα ζήτημα που ταλάνιζε την ελλη-

νική κοινωνία για μισό αιώνα – δεν άφησε ανεπηρέαστα τα ισχύοντα παραδοσιακά ιδι-

οκτησιακά καθεστώτα. Ίσως δεν αποτελεί απλή σύμπτωση το γεγονός ότι στη δεκαετία 

του 1870 σημειώνονται πωλήσεις ιδιόκτητων χωριών. Την ίδια περίοδο στον ορεινό 

χώρο η παλαιά έριδα για την κατοχή και κυριότητα της γης εντείνεται ανάμεσα στους 

επίμορτους καλλιεργητές των ιδιωτικών τσιφλικιών και στους ιδιοκτήτες των τελευταί-

ων. Τα νομοθετήματα του 1871 ενθάρρυναν ορισμένους επίμορτους καλλιεργητές να 

αμφισβητήσουν (εκ νέου;) τα δικαιώματα των ιδιοκτητών στη γη που καλλιεργούσαν, 

προκαλώντας από την πλευρά των ιδιοκτητών ένα μακρύ δικαστικό αγώνα που έληξε 

με συμβιβασμό υπέρ των τελευταίων. Έτσι, το 1879 οι Τάσης και Γρηγόρης, γιοι του 

Αδάμ Παπατσώρη, ενώ έχουν κερδίσει πρωτοδίκως και η υπόθεσή βρίσκεται στο εφε-

τείο, συμβιβάζονται εξωδίκως με πέντε κατοίκους του χωριού Αγριλιά. Συντάσσονται 

χωριστά συμβόλαια για καθένα από τους χωρικούς, σύμφωνα με τα οποία παραχωρεί-

ται στους χωρικούς το δικαίωμα να συνεχίσουν να καλλιεργούν τους αγρούς που ήδη 

καλλιεργούσαν (συνολικής έκτασης 53 στρ.), αποδίδοντας ετήσιο κανόνα 20% επί της 

ακαθάριστης παραγωγής (και σε μία περίπτωση 22%). Στα συμβόλαια οριζόταν ρητώς 

ότι «Τον κανόνα αυτόν υποχρεούται ο Τ… να δίδη εις τους Παπατζωραίους μετά την 

εντελή συγκομιδήν και προπαρασκευήν των καρπών. Αν ο Τ… επί δύω περιόδους ή ζε-

ξιαίς δεν καλλιεργήση τους αγρούς ή αν φωραθή ότι απέκρυψε τα προϊόντα, ίνα απο-

φύγη την απόδοσιν του κανόνος ή δεν αποδώση και καθυστερήση αυτόν προς τους ι-

διοκτήτας ή δεν προειδοποιήση αυτούς δια το θερισμόν, ούτοι έχουσι δικαίωμα ν' α-

ποβάλωσιν αυτόν εκ των αγρών και να διαλύωσι την παρούσαν συμφωνίαν.» Οι ιδιο-
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κτήτες διατηρούσαν το δικαίωμα της πώλησης των αγρών, όφειλαν όμως να ειδοποιή-

σουν τον καλλιεργητή έξι μήνες πριν «και να έχη ούτος την προτίμησιν της αγοράς».237 

Η υποδοχή των νόμων του 1871 και η επίλυση των διαφορών που ανέκυψαν σε 

δικαστικό επίπεδο δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί. Είναι πιθανό η έρευνα στα διαθέσιμα 

δικαστικά αρχεία να φωτίσει περισσότερο τις ισχύουσες έγγειες σχέσεις στο χώρο της 

μεγάλης ιδιοκτησίας και να αναδείξει το υπόβαθρο της νομικής σκέψης που θα κληθεί 

να αποφανθεί αργότερα στη σοβαρότερη, λόγω μεγέθους, περίπτωση των θεσσαλικών 

τσιφλικιών.238 

Στις περιπτώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, η μεγάλη έγγειος ιδιοκτησία και ο εμ-

φυτευτικός κανόνας εμφανίζονται στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και εντοπίζονται 

γεωγραφικά κυρίως στη μεσόγεια ζώνη της σιτοκαλλιέργειας και χρονικά στην προεπα-

ναστατική ή μετεπαναστατική (οθωνική) περίοδο. Σε άλλες, μικρότερες σε μέγεθος εκ-

μεταλλεύσεις αλλά σημαίνουσες για την κοινωνική διαφοροποίηση στον ορεινό χώρο, 

όπως στην περίπτωση των Μαυροειδή στο Μουρτάτο, συναντάμε την πιο ευέλικτη 

μορφή της πολυετούς επίμορτης καλλιέργειας. Το συμβολαιογραφικό αρχειακό υλικό 

διασώζει ακόμη μια εκδοχή μεγάλης ιδιοκτησίας που διαμορφώνεται κυρίως μετά τους 

νόμους διάθεσης των εθνικών γαιών το 1871 και στηρίζεται σε ένα μικτό σύστημα εκ-

μετάλλευσης, τη χρήση και εμφυτευτικού κανόνα και επίμορτης καλλιέργειας. Ο δικη-

γόρος Νικόλαος Σ. Πιπηλής από τη Ζούρτζα του δήμου Φιγαλείας της επαρχίας Ολυ-

μπίας με μόνιμη επαγγελματική δραστηριότητα και διαμονή στην Κυπαρισσία,239 στη 

                                                 
237

 904, 1068, 1069, 1070, 1071 [1879] Περτουτζής. Σε ένα ακόμη συμβόλαιο ο Γρηγόριος Παπατσώρης 
ομολογούσε ότι παραιτούνταν από επιδικασμένα σε αυτόν ελαιόδεντρα που ανήκαν σε αντίδικο χωρικό, 
905 [1879] Περτουτζής. Την παλαιότητα της αντιδικίας μαρτυρεί ομαδικό πληρεξούσιο που συντάσσουν 
14 γεωργοί της Αγριλιάς προς δικηγόρους της Κυπαρισσίας, 2081 [1871] συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης 
Αυλώνας Παν. Πανουσόπουλος. Στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι οι κληρονόμοι του Αδάμ Παπατσώρη 
είχαν προβεί σε αγωγή εναντίον τους με την κατηγορία «περί διαταράξεως κατοχής και κυριότητος των 
αγρών των.»  
238

 Είναι ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να διερευνηθεί η τυχούσα διασύνδεση των νόμων του 1871 με τη 
διαμόρφωση της πρότασης για τη ρύθμιση των εμφυτευτικών σχέσεων στο (τελικά ανεφάρμοστο) Σχέδιο 
Αστικού Κώδικα του 1874. Στην πρόταση αυτή γινόταν προσπάθεια να εξισορροπηθούν τα αντιτιθέμενα 
συμφέροντα ιδιοκτητών και εμφυτευτών. Βλ. σχετικά  Καλαφάτη, Αγροτική πίστη…, τ. Β΄, ό.π. σ. 81-98. 
239

 Πριν από την ίδρυση Πρωτοδικείου στην Κυπαρισσία δικηγορούσε στην Καλαμάτα. Η αδερφή του 
Ελένη είχε νυμφευθεί τον κτηματία της Κυπαρισσίας Αριστομένη Θωμόπουλο. Στη δεκαετία του 1880 
μεταξύ των δύο αδερφών είχε ξεσπάσει σφοδρός δικαστικός αγώνας με την πρώτη να διεκδικεί το ποσό 
των 38.000 δρχ. λόγω μεριδίου της στην πατρική περιουσία, βλ. παρακάτω υποσ. 245. 
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δεκαετία του 1870 είχε ήδη μία ιδιόκτητη μερίδα 200 στρ. εύφορης καλλιεργήσιμης γης 

στα μεσόγεια, στην περιφέρεια του χωριού Ζούρτζα (θέση Σουλεϊμάνη), κοντά στις ό-

χθες του ποταμού Μπούζι (Νέδα). Επικεντρώνει, ωστόσο, το ενδιαφέρον του στη δια-

μόρφωση ενός μεγάλου κτήματος, τουλάχιστον 400 στρεμμάτων, στην παραθαλάσσια 

περιφέρεια του χωριού Αγ. Ηλία του δήμου Φιγαλείας στη θέση Ατζούγερα ή Θολό, δέ-

κα περίπου χλμ. βόρεια της Κυπαρισσίας.240 Για το σκοπό αυτό αξιοποίησε φθηνές ε-

θνικές γαίες που είτε δήλωσε ο ίδιος είτε εξαγόρασε από τους κατόχους τους.241 Επι-

χείρησε επίσης να ενοποιήσει την ιδιοκτησία του με ανταλλαγές αγρών.242  

Στις γαίες του ο Πιπηλής εφαρμόζει ένα μικτό σύστημα αξιοποίησης και εκμε-

τάλλευσης που περιλαμβάνει τόσο την παραχώρηση της γης για διηνεκή νομή με από-

δοση εμφυτευτικού κανόνα, όσο και την άμεση δημιουργία σταφιδοφυτείας και αμπε-

λοφυτείας με τη χρήση μισθωτής εργασίας. Στη δεκαετία του 1870 παραχωρεί σε γε-

ωργούς του Αγ. Ηλία Στροβιτσίου, της Ζούρτζας αλλά και της Κυπαρισσίας γαίες για 

εμφύτευση σταφίδας και αμπελιού αλλά και αγρούς για ετήσια σπορά με αντάλλαγμα 

την παροχή από μέρους των καλλιεργητών εμφυτευτικού κανόνα 25% για όλα τα πα-

ραγόμενα προϊόντα.243 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούταν «να έχη εις το μέρος εκείνο την δέ-

ουσαν κατοικίαν όπως μένουν εν αυτή οι εμφυτευταί…». Επιπρόσθετα, ο επιστάτης του 

ιδιοκτήτη όφειλε να φυλάσσει από ζημιές και τα κτήματα των εμφυτευτών, ενώ οι τε-

                                                 
240

 Δε γνωρίζουμε την ακριβή έκταση της ιδιοκτησίας. Σε πιστοποιητικό του ειρηνοδίκη και υποθηκοφύ-
λακα Φιγαλείας που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ και έχει ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 
1896, βεβαιώνονται προσημειώσεις σε τέσσερα κτήματα στη θέση Ατζούγερα ή Θολό της περιφέρειας 
του χωριού Αγ. Ηλία (Στροβιτζίου) με έκταση το καθένα από 300 μέχρι 400 στρ. Από την οροθεσία δια-
φαίνεται ότι κάποια τεμάχια ταυτίζονται. Είναι δύσκολο, όμως, να αποφανθούμε αν και τα τέσσερα τε-
μάχια αφορούν το ίδιο κτήμα ή πρόκειται για δύο διαφορετικά τεμάχια. Αν ισχύει η τελευταία περίπτω-
ση, η έκταση της ιδιοκτησίας του Πιπηλή ξεπερνούσε τα 700 στρ., βλ. σχετικά Τμήμα Εκτελέσεων, ΙΑΕΤΕ. 
241

 Η ακριβής προέλευση αυτής της ιδιοκτησίας δε μας είναι γνωστή. Πιθανώς υπήρχε ήδη στην περιοχή 
μία πατρική μερίδα γης που κληρονόμησε και προσαύξησε με αγοραπωλησίες ο Πιπηλής. Για αγορές γης 
στην περιφέρεια του Αγ. Ηλία από τον Ν. Πιπηλή, βλ. ενδεικτικά 9 [1879], 391, 1043 [1880], 57 [1881], 97 
[1884] Περτουτζής, 3440, 3464, 5141, 5261, 5406, 5408, 5260 [1891] Ρομπόλας. 
242

 Βλ. ενδεικτικά 4768 [1891], 9196, 9403 [1893] Ρομπόλας. Σε μία περίπτωση μάλιστα ανταλλάσσει ημί-
ονο με αγρό τριών στρεμμάτων, 5469 [1891] Ρομπόλας. 
243

 755 [1876] Φραντζής, 28, 725 [1879] Περτουτζής. Στο τελευταίο συμβόλαιο ο κανόνας ορίζεται στο 
40% επί της ακαθάριστης παραγωγής των φυτειών. 
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λευταίοι είχαν «δικαίωμα να πωλούν, δωρούν και παραχωρούν εις τρίτους τα περί ων 

πρόκειται κτήματα και τα επ’ αυτών δικαιώματά των.» 244  

Η πληροφορία στα ίδια συμβόλαια ότι οι εμφυτευτές μπορούσαν να κάνουν 

χρήση των αλωνιών για την αποξήρανση της σταφίδας «των οποίων αλωνίων ομοίαν 

χρήσιν κάμνουν και οι Τζάκωνες», δηλώνει ότι ήδη ένα μέρος της γης έχει παραχωρη-

θεί για αξιοποίηση σε Τσάκωνες. Δε γνωρίζουμε όμως με ποιο τρόπο. Αν οι Τσάκωνες 

καλλιεργούσαν με διηνεκή εμφυτευτική σχέση εδάφη του Πιπηλή είναι αξιοσημείωτο, 

γιατί συνήθως εργάζονταν ως ελεύθεροι μισθωτοί εργάτες ή αναλάμβαναν εδάφη για 

εμφύτευση με τη συμφωνία της μισακής διανομής. Είναι βέβαιο πάντως ότι ένα μεγάλο 

μέρος της ιδιοκτησίας του Πιπηλή εμφυτεύεται με δαπάνες του ίδιου του ιδιοκτήτη και 

στη συνέχεια παραχωρείται για μονοετή, διετή ή τριετή μισακή καλλιέργεια σε μικρά 

τεμάχια (μέχρι 20 στρ. για τις σταφιδαμπέλους) σε διάφορους γεωργούς, κατοίκους της 

πόλης της Κυπαρισσίας ή των χωριών του δήμου Αυλώνας. Σύμφωνα με τα σχετικά 

συμφωνητικά οι καλλιεργητές θα έμεναν εντός του κτήματος, σε οικίες που θα τους 

χορηγούσε ο ιδιοκτήτης. Όπου παραχωρούνταν αρόσιμη γη, ο σπόρος θα καταβαλλό-

ταν εξ ημισείας από τον ιδιοκτήτη και τους καλλιεργητές και θα χρησιμοποιούνταν τα 

βόδια που θα παρείχε ο ιδιοκτήτης «προς ον θέλουν [οι καλλιεργητές] καταβάλει το 

συνειθισμένον καματίκι δια τους βόας». Τέλος, ο ιδιοκτήτης θα χορηγούσε τα αναγκαία 

καλλιεργητικά δάνεια με υπέγγειο τον παραγόμενο καρπό, ο οποίος θα συγκεντρωνό-

ταν στις αποθήκες του ιδιοκτήτη και θα πωλούνταν αποκλειστικά από αυτόν. 245  

Ο δικηγόρος από τη Ζούρτζα εξελίσσεται σε ενεργό επιχειρηματία που παρέχει 

τις αναγκαίες εισροές στους καλλιεργητές για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής: δά-

νεια, οικίες, αροτριώντα ζώα, σπόρο, φύλαξη και επιστασία των κτημάτων.246 Η επιχεί-

                                                 
244

 Ό.π. 
245

 Βλ. ενδεικτικά 4712[1891], 5758, 7280, 7302, 7446, 7583 [1892], 9641 [1893] Ρομπόλας. Συνολικά πα-
ραχωρείται έκταση 142 στρ. από τα οποία τα 115 στρ. ήταν σταφιδάμπελα. 
246

 Στο Beaujolais της Γαλλίας οι μεγάλες φυτείες με αμπέλι επιμερίζονται σε επίμορτους καλλιεργητές, οι 
οποίοι λαμβάνουν 20 στρ. αμπέλι και 15 στρ. λιβάδι για τα ζώα τους. Οι Juan Carmona και James Simp-
son, οι οποίοι παραθέτουν την πληροφορία, υποστηρίζουν ότι η παροχή συμπληρωματικής γης, ανεξάρ-
τητα από τις φυτείες, που θα καλύπτει τις ανάγκες της αγροτικής οικογένειας, αποτελούσε σημαντικό 
κίνητρο για την προσέλκυση καλλιεργητών, στο «Explaining contract choice: vertical co-ordination, share-
cropping, and wine, France 1850-1950», Working Papers in Economic History, Δεκέμβριος 2010, σ. 1-32, 
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ρησή του φαίνεται να οργανώνεται σε υγιείς βάσεις, αν κρίνουμε από την περιορισμέ-

νη σχετικά εξάρτησή του από εξωτερικές πηγές δανεισμού247 και τη συνεχή διεύρυνση 

της ιδιοκτησίας του με νέες αγορές στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1890. Παρότι η 

εκμετάλλευση του Νικολάου Πιπηλή εμφανίζεται να αθροίζεται ως ακόμη μία μεμονω-

μένη περίπτωση στο ιδιοκτησιακό μωσαϊκό της ελληνικής υπαίθρου, η εξέλιξή της, με 

βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα που επέβαλε η σταφιδάμπελος στα παράλια μέρη, 

είναι αξιοσημείωτη. Αν και ο ιδιοκτήτης αξιοποιεί ένα μέρος της ιδιοκτησίας του με δι-

ηνεκείς εμφυτεύσεις, δεν αδιαφορεί μπροστά στην προοπτική να εκμεταλλευτεί επίσης 

ένα μεγάλο μέρος της (ίσως το μεγαλύτερο) με τρόπο αμεσότερο και επικερδέστερο. Η 

θέση του κτήματος είναι πλεονεκτική, καθώς γειτνιάζει με τη μεγάλη αμμουδερή πα-

ραλία του Θολού. Η κερδοφόρος σταφιδοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με το σχεδόν μη-

δενικό μεταφορικό κόστος αποτελούν ικανά κίνητρα για την ενεργητικότερη παρέμβα-

ση του ιδιοκτήτη στην αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του. Οι απευθείας εμφυτεύσεις της 

γης με τη χρήση μισθωτής εργασίας (ή έστω με την πρακτική της εμφύτευσης με δια-

νομή του εμφυτευμένου μέρους) εξασφαλίζουν στον ιδιοκτήτη διπλάσιο μερίδιο επί 

της παραγωγής αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της περιουσίας του. 

Η ιδιαιτερότητα του Πιπηλή αφορά κυρίως την επιλογή του να «σπάσει» την ι-

διοκτησία του σε μικρά τεμάχια και να τα αποδώσει σε βραχύχρονη επίμορτη καλλιέρ-

γεια. Στο δήμο Κυπαρισσίας και στην ευρύτερη παραθαλάσσια ζώνη της Τριφυλίας οι 

μορφές εκμετάλλευσης που κυριαρχούν, όσον αφορά τις μεγάλες σταφιδαμπέλους, 

είναι είτε η άμεση χρήση έμμισθης εργασίας από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη είτε η απόδοση 

ολόκληρου του κτήματος σε έναν επίμορτο καλλιεργητή – επιστάτη. Στην περίπτωση 

Πιπηλή η ανάθεση της καλλιέργειας σε πολλούς μικροκαλλιεργητές είναι περισσότερο 

συμβατή με το μέγεθος της ιδιοκτησίας αλλά και την παράδοση του εμφυτευτικού κα-

νόνα στην επαρχία Ολυμπίας. Στα συμβόλαια επίμορτης καλλιέργειας που συμβουλευ-

                                                                                                                                                 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Universidad Carlos III της Μαδρίτης: www.uc3m.es. Η παρατήρηση είναι, 
νομίζω, ιδιαίτερα χρήσιμη για την περίπτωση του εμφυτευτικού κανόνα. 
247

 Το 1896 η περιουσία του βαρυνόταν με προσημειώσεις υπέρ δύο πιστωτών, της ΕΤΕ για ποσό 10.267 
ν. δρχ. (το 1884) και του Πρωτοδίκη Καλαμών και μετέπειτα Κυπαρισσίας Τιμολέοντα Τολιόπουλου για 
δάνειο 4.880 ν. δρχ. (το 1891). Δύο ακόμη υποθήκες υπέρ τρίτων για συνολικό ποσό 47.000 δρχ. περί-
που, αφορούσαν κληρονομικές αντιδικίες, βλ. υποσ. 240 και 923 [1881] Περτουτζής.  

http://www.uc3m.es/
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τήκαμε, κανένα παραχωρούμενο κτήμα δεν ξεπερνούσε τα 120 στρ. καλλιεργήσιμης 

γης, ενώ το συνηθέστερο όριο ήταν τα εκατό στρέμματα. Τα περισσότερα επίσης κτή-

ματα αποτελούνταν κυρίως από σταφιδάμπελα, αμπέλια και ελιές και ελάχιστες φορές 

εμπεριείχαν αρόσιμη γη. Στην ιδιοκτησία Πιπηλή η συνύπαρξη φυτειών και αγρών είναι 

απαραίτητη για τη μόνιμη εγκατάσταση καλλιεργητών που αποδίδουν διηνεκώς εμφυ-

τευτικό κανόνα. Όταν οι καλλιεργητές αναλαμβάνουν μόνο σταφιδοτεμάχια, η συμφω-

νία είναι ολιγόχρονη.  

Πίσω από τις επιλογές του ιδιοκτήτη διακρίνεται επίσης το βάρος της παράδο-

σης. Γέννημα θρέμμα της τσιφλικικής ενδοχώρας της επαρχίας Ολυμπίας, μεταφέρει 

την εμπειρία του στο παραθαλάσσιο κτήμα του. Η αλλαγή προσανατολισμού από το 

διηνεκή εμφυτευτικό κανόνα στη βραχύχρονη επίμορτη καλλιέργεια καταδεικνύει τη 

θέληση του ιδιοκτήτη να μεγιστοποιήσει το όφελός του με δεδομένο τις ευνοϊκές συν-

θήκες των υψηλών τιμών που κυριαρχούν στην αγορά της σταφίδας. Η καλλιέργεια ε-

ξακολουθεί να γίνεται από μικροκαλλιεργητές και το βασικό διαχειριστικό πλαίσιο δεν 

αλλάζει. Η οργάνωση της παραγωγής με την παροχή όλων των απαραίτητων υποδομών 

– ο Πιπηλής διέθετε και ιδιόκτητο ελαιοτριβείο στο κοντινό χωριό Στροβίτσι – επιτρέπει 

στον ιδιοκτήτη να έχει τον αποκλειστικό έλεγχο και τη διάθεση των παραγόμενων προ-

ϊόντων. Στην περίπτωση της ιδιοκτησίας Πιπηλή έχει πραγματοποιηθεί ένα άλμα από τη 

χαμηλού επενδυτικού κόστους, ρίσκου και κέρδους ημι-φεουδαρχική εκμετάλλευση 

στην υψηλού κόστους, ρίσκου και κέρδους καπιταλιστική διαχείριση. 

     

Ας συνοψίσουμε. Ο (διηνεκής) εμφυτευτικός κανόνας συναντάται συνήθως σε 

ιδιοκτησίες με μεγάλη έκταση στη μεσόγεια ηπειρωτική ζώνη και αποτελεί κατάλοιπο 

της οθωμανικής περιόδου ή εφαρμόζεται στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες, 

οπότε η οθωμανική παράδοση ήταν ακόμη νωπή. Επιδεικνύει, ωστόσο, αξιοθαύμαστη 

αντοχή στο χρόνο παρά τον περιθωριακό του χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τον εμφυτευ-

τικό κανόνα που παράγει μικτές μορφές ιδιοκτησίας και επάλληλα δικαιώματα επί της 

γης, η εμφυτευτική πρακτική που ορίζει τη διανομή του εμφυτευμένου κτήματος στη 

μέση, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ατομική ιδιοκτησία για καθένα από τα συμβαλ-
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λόμενα μέρη. Είναι, επομένως, απόλυτα συμβατή με το φιλελεύθερο πνεύμα της επο-

χής και προάγει ένα σύγχρονο τοπίο στις ιδιοκτησιακές σχέσεις. Μέσα από ένα διαφο-

ρετικό πρίσμα, η διανομή της φυτείας ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον εμφυτευτή συ-

νεπάγεται αναγκαστικά τον ακρωτηριασμό της εγγείου ιδιοκτησίας και την υποχρεωτι-

κή συγκατοίκηση μικρότερων και μεγαλύτερων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η συγκα-

τοίκηση αυτή εμποδίζει με τη σειρά της το σχηματισμό πολύ μεγάλων ενιαίων κτημά-

των (πχ. πάνω από εκατό στρέμματα) ιδίως εκεί όπου η γη δεν πλεονάζει και είναι α-

κριβή. Προϊόντος του χρόνου, σε συνδυασμό μάλιστα με την ύψωση των τιμών της γης 

στις σταφιδικές περιοχές, τίθεντο ολοένα και περισσότεροι φραγμοί σε όσους επιθυ-

μούσαν να επενδύσουν στη γη. 

Παρότι το σύστημα του εμφυτευτικού κανόνα έχει το πλεονέκτημα να διατηρεί 

ακέραιη την έγγειο ιδιοκτησία και έχει επιτυχώς εφαρμοστεί στην αμπελοκαλλιέργεια, 

όπως στην περίπτωση της Καταλωνίας, στην ελληνική πραγματικότητα οι πολύ μεγάλες 

ιδιόκτητες εκτάσεις στην παραθαλάσσια ζώνη αποτελούν εξαίρεση. Ο ολιγοπωλιακός 

έλεγχος της γης και μάλιστα της καλύτερης ποιότητας, ήταν προαπαιτούμενο για την 

επιβολή των όρων του ιδιοκτήτη. Στα αραιοκατοικημένα παραθαλάσσια όμως μέρη κά-

τι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί. Η μεγάλη διαθεσιμότητα εθνικών γαιών, σε μεγάλο 

βαθμό κατεχόμενων, λειτουργούσε ανταγωνιστικά σε ένα ενδεχόμενο εγχείρημα επι-

βολής εμφυτευτικού κανόνα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς διαμορφώνεται εξ αρχής και 

δεν κληρονομείται από το παρελθόν. Η επίμορτη καλλιέργεια μιας ευμεγέθους φυτείας 

με όρους πλήρους ιδιοκτησίας και εύκολη πρόσβαση στα κέντρα εξαγωγής, εξασφάλιζε 

στον ιδιοκτήτη σχεδόν ανέξοδα τουλάχιστον το μισό του παραγόμενου προϊόντος. Τέ-

τοιου είδους αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι συχνές στην παράκτια ζώνη. Υποψιαζό-

μαστε ότι δεν ισχύει το ίδιο για τις μεσόγειες περιοχές, όπου τα περιθώρια κέρδους του 

ιδιοκτήτη ροκάνιζε το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στην ακτή, κόστος το οποίο 

συμπίεζε την τιμή των προϊόντων. Εκεί η μικροϊδιοκτησία ή ο εμφυτευτικός κανόνας 

στη μεγάλη ιδιοκτησία αποτελούν σχεδόν μονόδρομο για την εκμετάλλευση της γης. Η 

μελέτη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα μεσόγεια μέρη (πχ. Ολυμπία, Άνω Μεσση-

νία, Αρκαδία) θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την παραπάνω θέση. 
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Αν και στα τέλη του αιώνα συναντάμε στα πεδινά αναξιοποίητες ιδιωτικές εκμε-

ταλλεύσεις, συνήθως αυτές αφορούν λογγώδεις και χέρσες γαίες, οι οποίες κρίνεται 

προσφορότερο από τους ιδιοκτήτες τους είτε να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές της 

γης πουλώντας τις τμηματικά σε χωρικούς είτε να τις διαθέσουν σε βοσκοτόπια. Οι ίδι-

οι δεν απέρριπταν την έγγειο ιδιοκτησία – η δημιουργία άλλωστε κτημάτων με σταφι-

δάμπελα το αποδεικνύει – αλλά οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές τους και η 

πολυδάπανη καλλιέργεια της σταφίδας έθεταν εκ προοιμίου ένα όριο στο μέγεθος της 

ιδιοκτησίας, που λίγοι μπορούσαν να υπερβούν. Η απαξίωση, τέλος, των αγροτικών 

εισοδημάτων προς τα τέλη του 19ου αιώνα απομάκρυνε σταδιακά τις παλαιές ελίτ από 

τη διαχείριση της γης και στέγνωσε επιχειρηματικά την ελληνική επαρχία. 

 

ε. Σταφίδα και κτηνοτροφία. Σχέσεις αλληλεξάρτησης  

 

Προεπαναστατικά οι ανεκμετάλλευτες γαίες της Αρκαδιάς αποτελούσαν ένα απέραντο 

βοσκότοπο για τα ζώα των παραχειμαζόντων Γορτύνιων ποιμένων. Θυμίζουμε ότι τα 

χωριά του κάμπου της Κυπαρισσίας αλλά και το χωριό Ράχες στη βορειοανατολική 

πλευρά της πόλης ιδρύθηκαν κυρίως από Αρκάδες. Τα (ημι)ορεινά μέρη της επαρχίας 

διέθεταν συνήθως τους δικούς τους βοσκότοπους, όπου μετοικούσαν ομαδικά οι ποι-

μενικοί πληθυσμοί τους χειμερινούς μήνες.248 Η διάδοση της σταφιδοκαλλιέργειας ε-

πηρέασε δραστικά μακραίωνες συνήθειες, συρρικνώνοντας το ζωτικό χώρο των κοπα-

διών. 

Στις απαρχές του νεοελληνικού κράτους επενδύονται μεγάλα ποσά στην ενοικί-

αση του ποιμνιακού φόρου, όπως τουλάχιστον συνάγεται από τη μοναδική σχετική 

πληροφορία που διαθέτουμε: το 1837 ο ποιμνιακός φόρος της επαρχίας εκμισθώθηκε 

για το ποσό των 45.100 δρχ.249 Η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, όμως, σκόνταβε 

στην αντίδραση, συχνά ένοπλη, των κτηνοτρόφων. Το 1834, με αφορμή το επαχθές φο-

                                                 
248

 Οι κάτοικοι του χωριού (Άνω) Ψάρι μετοικούν στη θέση Ψαρέικα Καλύβια, μάλλον εκεί που σήμερα 
είναι το χωριό Ψάρι και οι γύρω συνοικισμοί, όπως το Κολιότσι. Πολλές συμβολαιογραφικές πράξεις της 
ειρηνοδικειακής περιφέρειας της Αυλώνας έχουν συνταχθεί σε αυτή την περιοχή. 
249

 353 [1854], συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
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ρολογικό σύστημα και τον εκπεσμό των τιμών των κτηνών και των κτηνοτροφικών προ-

ϊόντων, οι κτηνοτροφικοί - σε μεγάλο ποσοστό αρβανιτόφωνοι - πληθυσμοί επέδειξαν 

τη δύναμή τους κατά της κρατικής εξουσίας με τη γνωστή εξέγερση των Ντρέδων.250 Το 

δημώδες τραγούδι καταγράφει την αγανάκτησή τους: «Εγώ σήκωσα πόλεμο, επήρα το 

τουφέκι\ Ατός μου εγώ το σήκωσα με την παληοκαπότα\ Δέκα παράδες το σφαχτό, κι 

εξήντα το γελάδι\ Και μια δραχμή το άλογο, Θεός δεν το βαστάει.»251 Η ενοικίαση του 

ποιμνιακού φόρου τελικά καταργήθηκε και η εξακρίβωσή του στηρίχθηκε κυρίως στις 

ατομικές δηλώσεις των ίδιων των κτηνοτρόφων. Όπως παρατηρούσε ο Σωτηρόπουλος 

το 1861 «...η σωτηρία των κτηνοτρόφων συνίσταται εις το ότι το Δημόσιον, αρκούμενον 

ως επί το πολύ εις τα αποτελέσματα των δηλώσεων, αποφεύγει τας απαριθμήσεις.».252 

Η πρακτική της εκμίσθωσης παρέμεινε σε χρήση μόνο για το φόρο επί των αδήλωτων 

ζώων.253 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία, στο δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα η κτηνοτροφία στην επαρχία Τριφυλίας παρουσιάζει εικόνα στασιμότητας με 

επιμέρους, ωστόσο, σημεία προόδου στους τομείς της βοοτροφίας και της χοιροτροφί-

ας. Το 1911 ο αριθμός βοδιών και χοίρων εμφανίζεται σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με 

το 1860, ενώ η αύξηση του πληθυσμού των προβάτων είναι ισχνή (9,6%) και η αιγο-

τροφία εμφανίζει κάμψη (-13%). Σημαντική είναι επίσης η αύξηση του αριθμού των 

υποζυγίων. Παρά τις αμφίβολης αξιοπιστίας φωτογραφικές αποτυπώσεις του ζωικού 

κεφαλαίου της επαρχίας σε δύο μόλις έτη που απέχουν μισό αιώνα μεταξύ τους, η μι-

κρή αυξητική διαφορά του πλήθους των ζώων δηλώνει ένα μάλλον θετικό συσχετισμό 

κτηνοτροφίας και γεωργίας, ο οποίος αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αν λάβουμε υπόψη 

                                                 
250

 Σχετικά με την εξέγερση των Ντρέδων βλ. Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Αγροτικές εξεγέρσεις στην παλιά Ελ-
λάδα 1833-1881, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989, σ. 86-107. Πάρα πολλές αναφορές και αφιερώματα σχετι-
κά με το ίδιο θέμα βρίσκουμε στο περ. Τριφυλιακή Εστία, βλ. πχ. από το τχ. 54 [1983] και εξής. 
251

 Αρώνη-Τσίχλη, Αγροτικές εξεγέρσεις..., ό.π. σ. 88. 
252

 Σωτηρόπουλος, Περί της εγγείου…, ό.π. σ. 17. Την ίδια περίπου εποχή (16 Μαρτίου 1861), η εφ. Πελο-
πόννησος (Καλαμάτα) επαινούσε τον έφορο Καλαμών που περιόδευε στην επαρχία Μεσσήνης «δια να 
κατορθώση ούτω να μην έλθη εις την ανάγκην το Δημόσιον να διατάξη απαριθμήσεις, αίτινες εν ω αφ’ 
ενός δεν ωφελούν το Δημόσιον, καθίστανται αφ’ ετέρου καταπιεστικαί εις τους αθλίους κτηνοτρόφους 
ένεκα των απλήστων απαριθμητών και οπλοφόρων.» 
253

 Βλ. ενδεικτικά 3745, 3799 [1881] Μπατζάνης, 994 [1881], 621, 661, 1134 [1884] Περτουτζής. 
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μας τη διαφαινόμενη συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου στο μεσοπόλεμο (ΠΙΝ.Δ10).254 

Αν και η αντιπαλότητα γεωργίας και κτηνοτροφίας ήταν υπαρκτή, καθώς διεκδικούσαν 

τον ίδιο ζωτικό χώρο, ήταν επίσης αναμφισβήτητη η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους ιδίως 

στις συνθήκες εντατικής καλλιέργειας και έντονης εμπορευματοποίησης του 19ου αιώ-

να. 

 

ΠΙΝ.Δ10  ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ* 

 1860  1911  1929  

 Τριφ. Μεσσ. % Τριφ. Μεσσ. % Τριφ. Μεσσ. % 
Ίπποι 1.981 7.696 26 3.427 12.205 28 3.570 11.082 32 
Ημίονοι 338 1.565 22 632 2.219 28 675 2.052 33 
Όνοι 682 3.839 18 1.356 7.977 17 2.511 12.411 20 
Βοοειδή 1.217 5.601 22 4.827 14.905 32 2.864 11.360 25 
Πρόβατα 61.014 216.017 28 66.893 193.026 35 42.497 121.531 35 
Αίγες 46.253 147.226 31 40.020 117.229 34 30.999 84.045 37 
Χοίροι 2.916 21.581 14 7.464 29.501 25 5.718 25.529 22 

ΠΗΓΕΣ: Στατιστική της Γεωργίας 1864, Γεωργική Απογραφή του 1911, Απογραφή 1929 
* περιλαμβάνει όλες τις επαρχίες του νομού Μεσσηνίας, χωρίς την επαρχία Ολυμπίας  

  

Η κτηνοτροφία αποτελούσε σημαντική απασχόληση των περισσότερων μεσό-

γειων, ορεινών και ημιορεινών, δήμων της επαρχίας (Αετού, Δωρίου, Αυλώνος, Ηλέ-

κτριδος). Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού του 1879, σε ένα ποσοστό 18% οι κά-

τοικοι αυτών των δήμων καταγράφονται ως ποιμένες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

στους τρεις πεδινούς δήμους της επαρχίας είναι μόλις 2%. Η ταχεία εξάπλωση των εκ-

χερσώσεων και των εμφυτεύσεων στα πεδινά ίσως δυσχέρανε τις σχέσεις ανάμεσα 

στους γεωργούς και στους ποιμένες, αν και δε διαθέτουμε καμία μαρτυρία σχετικά.255 

Ταυτόχρονα, όμως, οι ανάγκες της καλλιέργειας για λίπανση στο χώρο της εντατικής 

                                                 
254

 Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση του Σ. Πετμεζά: «Είναι όμως, πιστεύω, λανθασμένη η ‘‘γραμμική 
προβολή’’ της επισφαλούς μεσοπολεμικής διατροφικής ισορροπίας πίσω στον 19

ο
 αιώνα. Αντίθετα, φαί-

νεται ότι η διατροφική επάρκεια δεν κινδύνευσε ούτε κατά την κρίση της δεκαετίας του 1890. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι παρά την εκτατική μορφή των τεχνικών της εγχώριας ημι-νομαδικής κτηνοτροφίας η 
τροφοδοσία της χώρας σε ζωικά προϊόντα ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη χωρίς σημαντικού εύρους εισα-
γωγές.» στο «Αγροτική οικονομία», στο Κ. Κωστής – Σ. Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας…, ό.π. σ. 111. Βλ. ακόμη του ιδίου «Η ελληνική αγροτική οικονομία στον Μεσοπόλεμο», Χρ. Χα-
τζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20

ου
 αιώνα, εκδ. Βιβλιόραμα, τ.Β1, Αθήνα 2002, σ. 189-249.  

255
 Συμπλοκές μεταξύ ξενομεριτών ποιμένων και ντόπιων για τη νομή των περιορισμένων βοσκότοπων 

στην επαρχία Ναυπλίου το 1881 αναφέρονται από την Καρούζου, Cultures maraîchères…, ό.π. σ. 38. 
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καλλιέργειας και η διεύρυνση της κατανάλωσης διατροφικών αγαθών αύξησαν τη ζή-

τηση σε φουσκί, κρέας και τυροκομικά προϊόντα. 

Χωρίς να πραγματωθεί ποτέ η αρμονική συνύπαρξη γεωργίας και κτηνοτροφίας 

(mixed husbandry), όπως την οραματίστηκαν και διακαώς την εύχονταν οι Έλληνες α-

γροτιστές εκσυγχρονιστές του 19ου αιώνα,256 οι διαφορές ανάμεσα στη ζώνη της κτηνο-

τροφίας και της αυτοκαταναλωτικής γεωργίας από τη μια και των εμπορευματικών 

καλλιεργειών από την άλλη βάθαιναν. Οι γεωοικονομικές αντιθέσεις εντός της επαρχί-

ας Τριφυλίας ήταν έντονες: το 1911 ο κατεξοχήν σταφιδικός δήμος Εράνης διέθετε μό-

λις το 2% της καλλιεργήσιμης ασκεπούς γης και το 3% των αιγοπροβάτων σε επίπεδο 

επαρχίας, ενώ ο ημιορεινός γειτονικός δήμος Τριπύλης (με τον Αετό) το 30% της αντί-

στοιχης έκτασης και το 24% των ζώων. Τα ποσοστά βέβαια δεν είναι ακριβή . είναι ό-

μως ενδεικτικά των γεωοικονομικών διαφοροποιήσεων εντός των ορίων της επαρχίας. 

 Ανάμεσα στον πεδινό και στον ορεινό χώρο, ο δήμος Κυπαρισσίας αποτελούσε 

μία ενδιάμεση περίπτωση. Το ζωικό του κεφάλαιο ξεπερνούσε το αθροιζόμενο ζωικό 

κεφάλαιο των δύο άλλων πεδινών δήμων. Σύμφωνα με τη Γεωργική Απογραφή του 

1911, κατείχε το 11% των αιγοπροβάτων και το 15% των χοίρων της επαρχίας, κατα-

τασσόμενος στην τέταρτη και τρίτη θέση αντίστοιχα μεταξύ των τριφυλιακών δήμων. 

Οι συμβολαιογραφικές πράξεις μαρτυρούν ότι η κτηνοτροφία συνιστούσε σημαντική 

εισοδηματική πηγή για τον τόπο. Αρκετοί κάτοικοι της πόλης, κτηματίες και έμποροι, 

διέθεταν ποίμνια, τα οποία είτε εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι με μισθωτούς βοσκούς είτε 

συνηθέστερα τα παραχωρούσαν με ορισμένη συμφωνία (μισακά ή αφεντικά) σε ποιμέ-

νες, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν κάτοικοι των ορεινότερων χωριών 

του δήμου (Βρύσες, Μπλεμενιάνοι, Ποδογορά, Μαλενίτη, Στασιό κ.ά.) και δευτερευό-

ντως των χωριών των υπόλοιπων τριών ημιορεινών δήμων (Τριπύλης-Αετού, Δωρίου, 

Αυλώνας). Η καθιερωμένη πρακτική να δηλώνεται – συνήθως ελλιπώς – το ποίμνιο στο 

όνομα του ποιμένα αποκρύπτει τις πραγματικές διαστάσεις της κατοχής ζώων από τους 

κατοίκους των πεδινών και συντελεί στην αλλοίωση της εικόνας που μας παρέχουν οι 

επίσημες στατιστικές πηγές. 

                                                 
256

 Όπως οι Σωτηρόπουλος, Χαλκιόπουλος (και εν γένει οι περί τις έντυπες εκδόσεις Εφημερίς της Ελληνι-
κής Γεωργίας και Εφημερίς της Γεωργίας), Χριστίνης κλπ. 
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 Οι συμφωνίες ζωοληψίας στο δήμο λάμβαναν δύο κυρίως μορφές: την παρα-

χώρηση των ζώων ως αφ(θ)εντικά ή ως μισακά.257 Στην πρώτη περίπτωση παραχωρεί-

ται ορισμένος αριθμός ζώων καθορισμένου φύλου και ηλικίας συνήθως για τρία έτη 

αντί ενός ετήσιου μισθώματος σε χρήμα, βούτυρο και σφαχτά. Στο τέλος της περιόδου 

ο ζωολήπτης οφείλει να παραδώσει το ποίμνιο με την ίδια ακριβώς σύνθεση φύλου και 

ηλικίας ζώων, όπως τα παρέλαβε.258  

Στην περίπτωση των «μισακών» συνάπτεται ένα εταιρικό συμβόλαιο μεταξύ του 

ζωοδότη και του ζωολήπτη με κοινό ποίμνιο, το οποίο ανήκει είτε εξ ολοκλήρου στο 

ζωοδότη είτε και στους δύο σε συνήθη αναλογία μετοχής 2 προς 1. Όταν το ποίμνιο 

ανήκει αποκλειστικά σε έναν, τότε η συμφωνία είναι περισσότερο μακροχρόνια (μ.ο. 

5,4 έτη), προκειμένου να αποσβεστεί η αξία του αρχικού ζωικού κεφαλαίου και να υ-

πάρξει καθαρό κέρδος. Στη δεύτερη υποπερίπτωση, της συμμετοχής και των δύο συμ-

βαλλομένων, ζωοδότη και ζωολήπτη, στον καταρτισμό του ποιμνίου, η διάρκεια της 

συμφωνίας είναι βραχύτερη (μ.ο. 4,4 έτη). Το ετήσιο εισόδημα της νομής των ζώων δι-

ανέμεται συνήθως στη μέση ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της 

συμφωνίας. Υπάρχει όμως και η περίπτωση το ετήσιο εισόδημα να το νέμεται μόνο ο 

ζωοδότης μέχρι να συμπληρωθεί η αξία των παραχωρούμενων ζώων . μετά τη συμπλή-

ρωση της αξίας τους το εισόδημα διανέμεται εξ ημισείας. Συνήθεις υποχρεώσεις του 

ζωοδότη είναι η κατά το ήμισυ συμμετοχή του στη δαπάνη αγοράς χόρτου και στην κα-

ταβολή του ποιμνιακού φόρου, ο οποίος όμως δηλώνεται στο όνομα του ποιμένα. Σε 

αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται επίσης η από κοινού ανάληψη των εξόδων συντήρη-

σης των ποιμενικών σκυλιών.  

 Η κοινωνική διάσταση των ζωοληπτικών συστημάτων ανιχνεύεται στο σώμα των 

131 συμφωνητικών ζωοληψίας, που εντοπίστηκαν στο διάστημα 1860-1892 και από τα 

                                                 
257

 Για μια τυπολογία των ζωοληπτικών συστημάτων βλ. Μάρκο Γκιόλια, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονο-
μία του τσελιγκάτου, εκδ. Πορεία, Αθήνα 2004, σ. 190-211 και Σωκράτη Πετμεζά, «Τα ζωοληπτικά συ-
στήματα στην ελληνική ύπαιθρο (17ος-19

ος
 αιώνας) : μια προσπάθεια ερμηνείας και ταξινόμησης», ανα-

κοίνωση στο διεθνές συμπόσιο στη μνήμη του Στάθη Δαμιανάκου «Αγροτική κοινωνία και λαϊκός πολιτι-
σμός», 24-27 Μαΐου 2005. 
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική δ/νση:  http://www.academia.edu/169082/Systems_of_livestock_rent_ 

in_Greek_countryside_17th-20th_ century_a_first_attempt_of_classification_17_-20_. 
258

 Πρόκειται για τη συμφωνία που σε άλλα μέρη είναι επίσης γνωστή ως «αθάνατα», «σιδηροκέφαλα», 
«γροσάρικα», Γκιόλιας, Παραδοσιακό δίκαιο..., ό.π. σ. 190-199. 

http://www.academia.edu/169082/Systems_of_livestock_rent_%20in_Greek_countryside_17th-20th_%20century_a_first_attempt_of_classification_17_-20_
http://www.academia.edu/169082/Systems_of_livestock_rent_%20in_Greek_countryside_17th-20th_%20century_a_first_attempt_of_classification_17_-20_
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οποία τα 78 αφορούν αποκλειστικά το δήμο Κυπαρισσίας.259 Όπως έχει ήδη υποδείξει 

ο Σωκράτης Πετμεζάς : «Παρόλη την μεγάλη ποικιλομορφία, σε τοπική κλίμακα, των 

διαφόρων μορφών αγροληψίας και ζωοληψίας, η ταξινόμηση τους είναι σχετικά ασφα-

λής και εύλογη όταν η κάθε μορφή αντιμετωπιστεί ως συνιστώσα ενός ευρύτερου ιε-

ραρχημένου και συνεκτικού αγροληπτικού και ζωοληπτικού συστήματος το οποίο βελ-

τιστοποιεί την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, σε άμεση συνάφεια με 

τις μορφές ιδιοκτησίας των φυσικών πόρων και τις μορφές κινητοποίησης της ανθρώ-

πινης εργασίας, δηλαδή με τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής.».260  

Οι δύο κυρίαρχες μορφές ζωοληψίας αντιστοιχούν σε δύο εντελώς διαφορετικά 

συστήματα εκμετάλλευσης με διακριτά χαρακτηριστικά. Όπως δηλώνει η ίδια η λέξη 

«αφθεντικά», στην περίπτωση αυτή ο ζωολήπτης είναι «αφ(θ)έντης» του ποιμνίου, ενώ 

ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το παθητικό ρόλο του εκμισθωτή - εισοδηματία . αντίθετα, η 

συμφωνία των «μισακών» ζώων συνεπάγεται μία ενεργητικότερη εμπλοκή του ιδιοκτή-

τη στην παραγωγική διαδικασία, εμπλοκή που με τη σειρά της σημαίνει μεγαλύτερη 

συμμετοχή στο ρίσκο αλλά και στο κέρδος της επιχείρησης. Από την πλευρά του ζωο-

λήπτη, στη μισακή συμφωνία το κίνητρο της καλύτερης διαχείρισης του ποιμνίου είναι 

εντονότερο, μια και στο τέλος της σύμβασης θα έχει αποκτήσει ένα σημαντικό ζωικό 

κεφάλαιο. Όπως και στα αγροτικά κτήματα με επενδυμένο πάγιο κεφάλαιο (πχ. σταφι-

δάμπελα), έτσι και στα ζωοληπτικά συμφωνητικά τα μεγαλύτερης αξίας ζώα, όπως οι 

αγελάδες, τα βόδια και οι ίπποι, παραχωρούνται κατά κανόνα ως μισακά. Ένας πρό-

σθετος λόγος για την προτίμηση της μισακής συμφωνίας είναι το ύψος της προσόδου 

που μπορεί να επιφέρει το ζώο. Τα μεγαλόσωμα ζώα, λόγω των εργασιακών τους δυ-

νατοτήτων, και οι χοίροι, λόγω της υψηλής αναπαραγωγικής τους ικανότητας, είναι 

κερδοφόρα και καθιστούν πιο συμφέρουσα την εκμετάλλευσή τους ως «μισακά». Τα 

αροτριώντα ζώα, κυρίως βόδια, παραχωρούνται επίσης για ολιγόμηνη χρήση έναντι 

γεωμόρου (ή γήμορου), δηλαδή μισθώματος σε είδος (δημητριακά).261 

                                                 
259

 Πιο συγκεκριμένα αποδελτιώθηκαν τα έτη 1860-1864 (1 πράξη), 1870-1874 (63 πράξεις), 1879 (7 πρά-
ξεις), 1881-1883 (33 πράξεις), 1891-1892 (27 πράξεις). 
260

 Πετμεζάς, «Τα ζωοληπτικά συστήματα…», ό.π. σ. 3. 
261

 Σε είκοσι συμφωνητικά γεωμόρου η διάρκεια της παραχώρησης των βοδιών κυμαίνεται μεταξύ 1,5 
και 24 μηνών με συνηθέστερη την παραχώρηση μέχρι και πέντε μήνες (65% του συνόλου). Οι ιδιοκτήτες 
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 Η μισακή συμφωνία είναι γενικά πιο μακρά σε διάρκεια (μ.ο. 5,5 αντί 3,5 έτη 

που ισχύει για τα αφθεντικά) και αφορά μεγαλύτερα μεγέθη ποιμνίων. Ο μέσος αριθ-

μός των αιγοπροβάτων που παραχωρούνται ως μισακά είναι 96, ενώ στα αφθεντικά ο 

αντίστοιχος αριθμός μειώνεται αισθητά (38). Οι «αστικές» κατηγορίες των εμπόρων και 

των κτηματιών της Κυπαρισσίας δείχνουν μία σαφή προτίμηση στο μισακό σύστημα, 

ενώ οι γεωργοί στη συμφωνία των αφθεντικών. Πρόκειται για «επιλογή» στενά συνυ-

φασμένη με την κοινωνικο-οικονομική ισχύ του ιδιοκτήτη – ζωοδότη. Οι έχοντες αξιό-

λογο ζωικό κεφάλαιο και σχετική ευπορία μπορούν να διαχειριστούν επωφελέστερα 

για αυτούς το ποίμνιό τους παραχωρώντας το με τη συμφωνία των μισακών. Αν πιστέ-

ψουμε μάλιστα την αποσπασματική εικόνα που παρέχουν τα συμβόλαια, η ευπορία 

των ζωοδοτών – μη ποιμένων ακολουθεί πτωτική πορεία όσο απομακρυνόμαστε από 

τα πεδινά και κατευθυνόμαστε στα ημιορεινά μέρη. Λίγοι γεωργοί – μη ποιμένες δια-

θέτουν πάνω από πενήντα ζώα, ενώ ποίμνια άνω των εκατό ζώων είναι συνήθη για 

τους ευπορότερους κατοίκους της πόλης. Οι γεωργοί των χωριών του δήμου παραχω-

ρούν κατά μέσο όρο ανώτερο αριθμό ζώων σε σχέση με τους γεωργούς των ημιορεινών 

δήμων: 38 ζώα έναντι 27, γεγονός που προδίδει την εύρωστη οικονομική κατάσταση 

μιας ορισμένης μερίδας του γεωργικού κόσμου των πεδινών. 

 

 ΠΙΝ.Δ11  Δήμος Κυπαρισσίας. Συμβόλαια ζωοληψίας 

 Πλήθος πράξε-
ων 

Πλήθος Ιδιοκτη-
τών 

Πόλη 53 40 

σταφιδικά χωριά 12 10 
υπόλοιπα χωριά 13 13 

Σύνολο 78 63 

 

 

 

                                                                                                                                                 
τους (13 άτομα), στην πλειονότητά τους γεωργοί (ανάμεσά τους όμως ο κτηματίας – τοκιστής της Κυπα-
ρισσίας Ανδρέας Βασιλόπουλος και ένας ακόμη εμποροκτηματίας της πόλης) καρπώνονταν για το διά-
στημα των 2 έως 5 μηνών γεώμορο από 130 έως 180 και 200 οκ. αραβόσιτου, 156, 200 [1861], 136 
[1862], 19, 20, 188, 229 [1863], 68, 69, 465, 536 [1864], 139, 151 [1870], 327, 811, 844 [1871], 73, 167, 
571 [1872] Φραντζής. Σε ένα ακόμη συμφωνητικό που αφορούσε την παραχώρηση ίππου για εργασία σε 
ελαιοτριβείο καθοριζόταν μίσθωμα 100 οκ. λαδιού για εργασία δύο περίπου μηνών, 780 [1872] Φρα-
ντζής. 
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       ΠΙΝ.Δ12  Δήμος Κυπαρισσίας. Ζωοληπτικά συστήματα 

Ιδιοκτήτες 
Πλήθος Πράξεων 

Αφθεντικά Μισακά 

έμποροι/τεχνίτες 1 16 

Γεωργοί 16 11 

Κτηματίες 9 19 

δημ.υπ./ελ. επαγγ. 1 2 

Γυναίκες 1 2 

Σύνολο 28 50 

 

          ΠΙΝ.Δ13  Ζωοληπτικά συστήματα και μέγεθος ποιμνίου στο σύνολο του δείγματος 

 Αφθεντικά Μ.ο. ποιμνί-
ου 

Μισακά Μ.ο. ποιμνί-
ου 

Δήμος Κυπαρισσίας – πόλη 14 60 39 101 
Δήμος Κυπαρισσίας – χωριά 14 38 11 108 
Χωριά εκτός δήμου Κυπαρισσίας 27 27 19 86 

Σύνολο/Μ.ο. 55 38 75 96 

ΠΗΓΗ ΠΙΝ.Δ11-13: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 

 

Αναλογικά προς την επίμορτη καλλιέργεια, το μισακό σύστημα συνεπάγεται ά-

νισες κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του ζωοδότη και του ζωολήπτη, με τον πρώτο να με-

ταβιβάζει το ρίσκο της επιχείρησης στο δεύτερο, εκχωρώντας του ωστόσο ένα μερίδιο 

από το δυνητικό κέρδος του που θα είχε αν επιχειρούσε την άμεση εκμετάλλευση του 

ποιμνίου του. Οι σχέσεις εξάρτησης κορυφώνονται στην περίπτωση συμψηφισμού 

χρέους, οπότε όλο το εισόδημα περιέρχεται στον ιδιοκτήτη των ζώων μέχρι την απο-

πληρωμή των οφειλομένων και μόνο μετά την πλήρη εξόφληση το καθαρό κέρδος δια-

νέμεται στη μέση.262 Συσσωρευμένα χρέη του παρελθόντος ή τρέχουσες ανάγκες για 

άμεσο δανεισμό οδηγούν κάποτε στον εκπεσμό μικρών ανεξάρτητων κτηνοτρόφων 

στην υποδεέστερη κοινωνικά θέση του μισακάρη βοσκού. Συχνή είναι η πρακτική ένα 

κοπάδι (ή μέρος του) να πωλείται από τον κάτοχό του και έπειτα να παραχωρείται από 

τον αγοραστή πίσω στον πωλητή με τη συμφωνία του μισακού.263 Παρότι η μισακή 

                                                 
262

 2202 [1891] Μανωλόπουλος, 7669 [1892] Ρομπόλας. 
263

 287 [1874], 729, 1019 [1879] Περτουτζής, 3850 [1881] Μπατζάνης, 387 [1882] Περτουτζής, 5531, 6887 
[1892] Ρομπόλας. Σε μια περίπτωση αναφέρεται ρητά ότι παραχωρείται η κυριότητα δύο αροτήρων βο-
διών με την υποχρέωση του αγοραστή να εξοφλήσει το χρέος και τους τόκους, που οφείλουν οι πωλητές 
σε τρίτο λόγω αγοράς των συγκεκριμένων βοδιών. Οι πωλητές αναλαμβάνουν να φυλάσσουν τα βόδια 
αμισθί, 2313 [1891] Μανωλόπουλος. 
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συμφωνία μπορούσε να αποβεί επωφελής για το ζωολήπτη, δυνατός πόλος παρέμενε 

πάντα ο ιδιοκτήτης.  

Ο Όμηρος Πέλλας διασώζει μία μικρή ανθρώπινη ιστορία: «Πάθαινε αράδα α-

τυχήματα ο μαύρος ο Πανάγος. Μία φορά σαν μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά, είχε τρία κο-

ρίτσια κι ένα αγόρι, είπε να πάρει πρόβατα μισιακά, σε τρία χρόνια θα ‘παιρνε στο μερ-

τικό του μερικά κεφάλια και θα ασφάλιζε το γάλα, το τυρί του, το μαλλί για τα προικιά 

των κοριτσιών και τ’ αρνί για το Πάσχα. Πέφτει έν’ απόγευμα το ζούδι, του ‘κοψε τα 

μισά – θάτανε κοπάδι – κουβάλαγε όλη τη νύχτα ψοφήμια […] Την άλλη μέρα τάδωσε 

τα πρόβατα στο νοικοκύρη, έδωσε και 2-3 ρίζες ελιές αποπάνου. Ήταν πολύ φτωχός, 

τούρχονταν και αναποδιές, όλο γονατισμένος ήταν.»264 

Η κατοχή ποιμνίου αποτελεί συνήθη πρακτική πολλών ευπόρων κατοίκων της 

πόλης. Ο κτηματίας και τοκιστής Ανδρέας Βασιλόπουλος παραχωρεί στο διάστημα 

1879-1881 ως μισακά 11 αγελάδες, 1 αρσενικό βόδι και 5 θηλυκούς χοίρους, ο έμπορος 

Νικόλαος Λεβεντογιάννης 90 πρόβατα το 1874, ο επίσης έμπορος Νικόλαος Θωμόπου-

λος 180 πρόβατα το 1883.265 Ο εμποροκτηματίας Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος σε 

τέσσερα συμβόλαια που συνάπτει το 1872 και το 1874, παραχωρεί ως μισακά 80 πρό-

βατα, 109 γίδες, 19 αγελάδες και ένα αρσενικό βόδι. Σε άλλο ένα συμβόλαιο του 1863 

είχε δώσει ως μισακές 13 γουρούνες.266 Τα σπαράγματα του εμπορικού αρχείου του 

Γεωργακόπουλου μαρτυρούν την ενεργή ανάμιξή του στο εμπόριο τυριού, βουτύρου 

και τομαριών. Σε εμπορικό κατάστιχο, δίπλα από μία παραλαβή τυροκομικών προϊό-

ντων, σημειώνεται η φράση «από τους ποιμένες μας». Σε ένα ανυπόγραφο πρόχειρο 

ιστορικό της οικογένειας οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες του μνημο-

νεύονται ως εξής: «Εμπορευόταν σταφίδες, ξυλεία, έστελνε βελανίδια στην Ιταλία … 

σταφίδες, είχε εκτάσεις στον Αγρίλη, ελιές σε πολλές τοποθεσίες, βόδια σε πολλούς 

κολίγους για όργωμα, κατσίκια και πρόβατα στα βουνά ανατολικά της Κυπαρισσίας και 

της Λεντεκάδας (Ροδιάς σήμερα) τόσα πολλά, που την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 

                                                 
264

 Όμηρος Πέλλας, «Θοδώρα», Διηγήματα, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1986, σ. 129-154. 
265

 1036 [1874] Φραντζής, 729 [1879], 879 [1881], 554, 1032 [1882], 678 [1883] Περτουτζής.   
266

 160 [1863], 2 [1872], 17, 57, 1143 [1874] Φραντζής. Το 1882 ο γιος του Παναγιωτάκης δίνει επίσης 16 
γουρούνες για μισακή φύλαξη: 286 [1882] Περτουτζής. 
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τα κατέβαζαν οι Τσοπαναραίοι στην Κυπαρισσία και τα περνούσαν μπροστά από το 

σπίτι για να τα επιθεωρήσει. Και ήταν τόσα πολλά που περνούσαν όλη ημέρα. Αυτό το 

άκουσα από τον Σπύρο Νικολόπουλο, μηχανικό, γιο του Γιώργη, με τον οποίο Γιώργη 

και τ’ αδέρφια του έπαιζε η Μαμά μου, σαν συνομήλικοι και γείτονες.».267 

 Όπως ακριβώς παρατηρήθηκε ήδη στα αγροληπτικά συστήματα, και στα ζωο-

ληπτικά συμφωνητικά το είδος της συμφωνίας ποικίλλει ανάλογα με τα συμφέροντα 

του ιδιοκτήτη, τη δυνατότητά του να επιστατεί (ή όχι) ο ίδιος της συμφωνίας αλλά και 

τις εκάστοτε συνθήκες. Έτσι, ο κτηματίας και τότε δήμαρχος Κυπαρισσίας Δημήτριος 

Διον. Ζήρας παραχωρεί το 1882 σε δύο αδερφούς ποιμένες της Βερβίτζας 162 αιγίδια 

με εξαετή μισακή συμφωνία. Το ίδιο έτος δίνει άλλα 167, πάλι ως μισακά, για επτά έτη 

σε ποιμένα της Κυπαρισσίας με καταγωγή από την Ολυμπία.268 Το 1884 όμως και οι 

δύο συμφωνίες που συνάπτει, ορίζουν τετραετή αφθεντική φύλαξη: 120 αιγίδια δίνο-

νται στους προηγούμενους ποιμένες από τη Βερβίτζα και άλλα 150 σε δύο γεωργούς 

από το Λυκούδεσι Τριπύλης.269 Θυμίζουμε ότι ο ίδιος διέθετε ιδιόκτητο ποιμνιοστάσιο 

στο μεγάλο κτήμα του στην Αυλώνα.  

Στην περίπτωση του μεγαλογαιοκτήμονα και βουλευτή Θεόδωρου Μήτρου Α-

ναστασόπουλου για την επιλογή της ήσσονος κέρδους, αλλά και χωρίς τον κόπο της 

επιστασίας, αφθεντικής συμφωνίας ίσως ευθύνεται η παρατεταμένη διαμονή του στην 

Αθήνα λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, η οποία δεν του επιτρέπει την ενεργή επο-

πτεία που συνεπάγεται η μισακή συμφωνία. Στην τριετία 1871-1873 παραχωρεί με 

τέσσερα συμβόλαια σε ισάριθμους ποιμένες της Ασούταινας του δήμου Τριπύλης αλλά 

και της Κυπαρισσίας 211 αιγοπρόβατα.270 Συναντάμε επίσης και συνδυασμό συστημά-

των εκμετάλλευσης, όπως στην περίπτωση ενός χωρικού από τις Βρύσες, ο οποίος το 

1882 έδωσε σε συγχωριανό του εκατό πρόβατα για επταετή μισακή φύλαξη και το ε-
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 Πρόκειται για τις ενθυμήσεις του Ευθυμίου Παναγ. Γεωργακόπουλου, οι οποίες καταγράφηκαν από 
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πόμενο έτος προσέλαβε για ένα έτος έναν ποιμένα από τη Λεντεκάδα (Ροδιά) για τη 

φύλαξη του υπόλοιπου ποιμνίου του.271 

 Η απευθείας ανάθεση των ποιμνίων σε μισθωτούς βοσκούς αποτελούσε έναν 

ακόμη πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευσης του ζωικού κεφαλαίου. Από τα 15 συμβόλαια 

μίσθωσης ποιμένα στα δέκα εμφανίζονται ως εργοδότες κάτοικοι της πόλης και στα 

πέντε κάτοικοι των χωριών. Η άμεση ενασχόληση με το εμπόριο κρέατος, όπως στην 

περίπτωση των κρεοπωλών, καθιστούσε προτιμότερη αυτήν την πρακτική. Ειδικότερα, 

η παροχή άδειας κρεοπώλη από το δήμο συνεπαγόταν την υποχρέωση του ενδιαφερο-

μένου κρεοπώλη να διαθέτει επάρκεια ζώων για την προμήθεια της πόλης με κρέας. Σε 

ένα υποσχετικό δύο συνεταίρων κρεοπωλών το 1862 διαβάζουμε τα εξής: 

«…επιθυμούντες να λάβωσι την άδειαν του να επαγγέλλονται ενταύθα τον κρεοπώλην 

επί εν ολόκληρον έτος υπόσχονται α) Να υπόκεινται εις όλας τας διατάξεις του από εξ 

Απριλίου 1835 περί Αγορανομίας Βασιλικού Διατάγματος, β) Να διατηρούν όλας τας 

διατάξεις της δημοτικής και αστυνομικής αρχής, γ) Να έχουν κτηνοστάσιον ικανόν και 

ουδέποτε με κτήνη ολιγώτερα των αναγκαίων δια την τροφήν της πόλεως επί είκοσιν 

τουλάχιστον ημέρας, δ) Να έχουν προμηθευμένον το κρεοπωλείον των πάντοτε με τα 

αναγκαία κρέατα και ιδίως με κρέας έξ τουλάχιστον αρρένων αιγοπροβάτων τα οποία 

θέλουν σφάζη κατά σειρά και τρόπον ώστε να μη στερήται ποτέ το κρεοπωλείον των 

του τοιούτου κρέατος και ε) Να μην αρνώνται εις κανέναν την πώλησιν αυτού τοις με-

τρητοίς…». Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω οριζόταν ως ποινική ρήτρα το ποσό 

των 33 δρχ. ημερησίως, το οποίο θα καταβαλλόταν στη δημοτική αρχή.272 Ακολουθούν 

άλλα δύο όμοια υποσχετικά από ισάριθμους κρεοπώλες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι 

να διαθέτουν επάρκεια κρέατος για δέκα ημέρες και να έχουν διαθέσιμα σε πρώτη ζή-

τηση τα μισά αιγοπρόβατα (τρία).273 Η τρέχουσα προμήθεια κρέατος γινόταν ως ένα 

βαθμό από τα κοπάδια των ίδιων των κρεοπωλών: το 1873 τέσσερις κρεοπώλες της πό-
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λης μισθώνουν ένα βοσκό (στο συμβόλαιο αναφέρεται ως «υπηρέτης») για τη φύλαξη 

του ποιμνίου τους.274 

Η επέκταση της κατανάλωσης κρέατος συμπίπτει με την πληθυσμιακή και οικο-

νομική ανάπτυξη του δήμου στο δεύτερο μισό του αιώνα. Όπως θα δούμε στο οικείο 

κεφάλαιο, οι δημοτικοί φόροι κατανάλωσης απογειώνονται εντός της δεκαετίας του 

1870. Αν στη δεκαετία του 1860 οι τέσσερις κρεοπώλες της πόλης με το ελάχιστο των 

12 αιγοπροβάτων μπορούσαν να καλύπτουν (τουλάχιστον «τύποις») τις μηνιαίες βασι-

κές ανάγκες του δήμου, δύο δεκαετίες μετά η ζήτηση για κρέας έχει αυξηθεί θεαματι-

κά. Η εξέταση των επαγγελμάτων των συμβαλλομένων στις συμβολαιογραφικές πρά-

ξεις είναι ενδεικτική της εξέλιξης που έχει στο μεταξύ συντελεστεί: στις αρχές της δεκα-

ετίας του 1860 και 1870 δεν εντοπίστηκαν πάνω από τέσσερα ονόματα κρεοπωλών . 

στο πρώτο όμως μισό της δεκαετίας του 1880 και του 1890 εμφανίζονται στα συμβό-

λαια 16 και 19 άτομα αντίστοιχα, τα οποία επαγγέλλονται τον κρεοπώλη και αντιστοι-

χούν σε 18 οικογένειες. 

Η κτηνοτροφία εξελίσσεται σε ένα προσοδοφόρο πεδίο δράσης. Ο καφεπώλης 

και κτηματίας Παναγιώτης Σπάλας ασχολούνταν συστηματικά με τη χοιροτροφία. Το 

1877 είχε λάβει άδεια από το δήμο να τοποθετήσει το ποίμνιο από 100 χοίρους που 

κατείχε στη μεσημβρινή πλευρά της Κυπαρισσίας, ενώ το 1880 μίσθωσε για ένα έτος 

«χοιροβοσκό» από την Μπερέκλα Ολυμπίας.275 Ομοίως ο έμπορος Παναγιώτης Διον. 

Δημόπουλος, του οποίου η οικογένεια διέθετε διακόσια περίπου στρέμματα γης στους 

Αρμενιούς, λαμβάνει ανάλογη άδεια το 1883 να τοποθετήσει στην περιφέρεια της πό-

λης 300 πρόβατα.276 Ο γιατρός και δήμαρχος Κυπαρισσίας Γεώργιος Φ. Γεωργακόπου-

λος, με απώτερη καταγωγή από την Ολυμπία, επίσης διέθετε αξιόλογο ποίμνιο. Από 

ένα άλλο μετερίζι, ο ειρηνοδίκης του γεωργοκτηνοτροφικού δήμου Αυλώνας, Περικλής 

Διον. Ζήρας (αδερφός του δημάρχου Κυπαρισσίας Δημητρίου), επωφελείται από το 

εμπόριο ζώων: στο σύντομο διάστημα που υπηρετεί σε αυτή τη θέση, «αβγατίζει» το 

μισθό του με το δανεισμό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ρητά ότι 
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πραγματοποιείται «…προς εμπορικήν των [ενν. των οφειλετών] επιχείρησιν ήτοι αγο-

ράν και μεταπώλησιν αιγοπροβάτων...».277 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι στην επαρχία Αργολίδας για την οποία έχει γίνει μία α-

νάλογη εργασία με συμβόλαια από την Εύη Καρούζου, δεν προέκυψε ενεργή συμμετο-

χή των κατοίκων της πόλης στον τομέα της κτηνοτροφίας.278 Αντιθέτως, υπερέχει το 

«παθητικό» σύστημα των αφ(θ)εντικών (ή σιδηροκέφαλων) έναντι του «ενεργητικού» 

μισακού. Αν η εικόνα που αποκομίζουμε είναι σωστή, τότε μπορούμε να σκεφτούμε 

τον τρόπο διάρθρωσης των καλλιεργειών ως συντελεστή διαφοροποίησης ανάμεσα 

στις δύο επαρχίες. Στην Αργολίδα όχι μόνο δεν υπάρχουν πολλοί βοσκότοποι αλλά και 

η εντατική ενασχόληση με χειμερινές καλλιέργειες (πχ. σιτηρά) δεν επιτρέπει τη χρήση 

των καλλιεργημένων αγρών ως χειμαδιό. Στον Τριφυλιακό κάμπο, ωστόσο, όπου επί-

σης δεν υπάρχουν διαθέσιμες γαίες για βοσκή, η καλλιέργεια της σταφίδας και της ε-

λιάς επιτρέπουν τη (μερική έστω) φιλοξενία κοπαδιών κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Πράγματι, στην τριετία 1862-1864 εντοπίσαμε 17 συμφωνητικά παραχώρησης αγρών 

και σταφιδαμπέλων από 13 ιδιοκτήτες σε ισάριθμους βοσκούς.279 Οι μισοί ποιμένες 

προέρχονταν από τη Γορτυνία και δήλωναν δεύτερη κατοικία κάποιο από τα «Γορτύνι-

α» χωριά της Τριφυλίας: Φαρακλάδα, Ράχες, Κατσίμπαλι. Η διάρκεια της μίσθωσης κυ-

μαινόταν από 25 μέρες μέχρι πέντε μήνες (μ.ο. 2,5 μήνες). Ξεκινούσε – το νωρίτερο – 

από τέλη Οκτωβρίου και έληγε – το αργότερο – αρχές Μαΐου. Το ποίμνιο αποτελούταν 

συνήθως από πρόβατα, κατσίκια ή αιγοπρόβατα.280 Σε δύο περιπτώσεις που αναφέρε-

ται το μέγεθός του έφθανε τα 280 και 300 ζώα (πρόβατα). Τα περισσότερα συμφωνητι-

κά εμπεριέχουν σαφείς όρους για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών, ιδίως σε νεαρές 

φυτείες. Σημαντικός όρος της μίσθωσης, ιδίως των κτημάτων που εμπεριείχαν σταφί-

δα, ήταν το καλό κόπρισμα του εδάφους σε όλη τη διάρκεια παραμονής του κοπαδιού. 

Αν αφαιρούταν κοπριά από το μισθωτή, υπήρχε ποινική ρήτρα αποζημίωσης του εκμι-
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σθωτή. Στη ρήτρα η αξία της κοπριάς υπολογιζόταν από 1 έως 3 δρχ. ανά φορτίο (70- 

100 οκάδες). Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη δεκαετία του 1870 και μετά η τιμή της 

κοπριάς έχει αναρριχηθεί στις 5 δρχ. ανά φορτίο.281 Τα συμφωνητικά βοσκής φθίνουν 

μετά το 1870 αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η παραχώρηση σταφιδαμπέλων σε ποιμένες 

σταμάτησε. Παρά την επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας και το αυξημένο ενδιαφέρον 

των ιδιοκτητών για την προστασία της, υπήρχαν πολλοί ιδιοκτήτες, κυρίως μεγάλοι, 

που διέθεταν χέρσες και καλλιεργημένες γαίες σε βοσκούς. Χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα αποτελεί ο Διονύσιος Δημόπουλος, ο οποίος συστηματικά παραχωρεί προς βόσκη-

ση τα 200 στρ. που διέθετε στη Βιγλίτζα Αρμενίων.282 

 Η νομοθεσία σχετικά με το δικαίωμα βοσκής αντικατοπτρίζει με ενάργεια τα 

αντίπαλα συμφέροντα που αναφύονταν σχετικά με τη νομή τους. Με το νόμο ΚΘ΄ της 

31 Ιανουαρίου 1864 καταργήθηκε το διάταγμα της 3/15 Δεκεμβρίου 1833 και τα μεγά-

λα εθνικά βοσκοτόπια της Στερεάς (αλλά και αλλού) «παραχωρούνται εις την κατά πα-

ράκλησιν κατοχήν των δήμων», οι οποίοι στο εξής θα τα ενοικίαζαν με δημοπρασία 

αποδίδοντας το 20% του ενοικίου ως δικαίωμα επικαρπίας στο δημόσιο.283 Στα χρόνια 

που ακολούθησαν, το νομοθέτη δεν απασχόλησε τόσο η διαχείριση των σχετικά ευά-

ριθμων εθνικών βοσκότοπων αλλά η εξεύρεση ενός modus vivendi ανάμεσα στη γεωρ-

γία και στην κτηνοτροφία στις πυκνοφυτεμένες πλέον επαρχίες του κράτους. Πίσω από 

την ορατή αντιπαράθεση ανάμεσα σε (πεδινούς) γεωργούς και (ορεινούς) ποιμένες 

κρύβεται η προβληματική συγκατοίκηση της μικρής και της μεγάλης ιδιοκτησίας, κα-

θώς αρκετοί μεγάλοι γαιοκτήμονες διαθέτουν επωφελώς τις γαίες που κατέχουν, ως 

χειμαδιά στους κτηνοτρόφους σε βάρος των όμορων μικρών ιδιοκτησιών.284 
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Ο δήμος γίνεται ρυθμιστής της κατάστασης, χωρίς να μπορεί πάντα να εξισορ-

ροπήσει τα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Στους μεγάλους πεδινούς δήμους ο νόμος σε 

γενικές γραμμές φαίνεται να τηρείται. Το 1883 ο έμπορος Παναγιώτης Δημόπουλος 

(Μποϊλές), γιος του Διονυσίου, έλαβε πρώτα την άδεια από τους «γεωργοκτήμονες» 

στην περιφέρεια Αρμενιών και Κυπαρισσίας (αλλά όχι από όλους, όπως ομολογείται) 

προκειμένου να βοσκήσει το ποίμνιο των 300 προβάτων που κατείχε. Η περιοχή βό-

σκησης ορίζεται σχολαστικά. Ο Δημόπουλος όφειλε να παρακαταθέσει 400 δρχ. (νέες) 

στο δημόσιο ταμείο, σε περίπτωση που προκαλούνταν ζημιά και χρειαζόταν να αποζη-

μιωθεί. Αν το ποσό ελαττωνόταν λόγω αποζημίωσης, υποχρεωνόταν να το αναπληρώ-

σει.285 Από την άλλη πλευρά, στους φτωχούς μεσόγειους δήμους οι κάτοικοι κάθε χω-

ριού συμφωνούσαν συλλογικά την εκμίσθωση του χόρτου των κοινοτικών λειμώνων, 

παρακάμπτοντας τις σχετικές απαγορεύσεις της δημοτικής αρχής.286 

 Η πλούσια νομοθετική δραστηριότητα από το 1884 και μετά, εποχή της ακμής 

της σταφιδοκαλλιέργειας αλλά και των πρώτων σοβαρών προειδοποιητικών σημαδιών 

της επερχόμενης κρίσης, είναι ενδεικτική της αμφίθυμης αντιμετώπισης του ζητήματος. 

Με την έκδοση του νόμου ΑΡΚΑ΄ της 18ης Απριλίου 1884 απαγορεύεται η βοσκή σε φυ-

τείες. Η εφαρμογή του, ωστόσο, περιορίστηκε σε λίγες επαρχίες. Μία προσπάθεια γε-

νικής αντιμετώπισης του ζητήματος σημειώθηκε το 1887 με το νόμο ΑΦΚΣΤ΄ της 27ης 

Μαΐου, οπότε απαγορεύεται η βοσκή «επί πάσης πεφυτευμένης ή καλλιεργημένης 

γης» σε όλο το κράτος πλην δώδεκα επαρχιών. Οι δημοτικές αρχές όμως είχαν το δι-

καίωμα να εξαιρέσουν κάποια περιοχή από τη γενική απαγόρευση. Τα συμφέροντα των 

μεγάλων (αλλά και πολλών μεσαίων) κτηματιών, οι οποίοι είτε ασχολούνταν άμεσα με 

την κτηνοτροφία είτε αντλούσαν εισοδήματα από την παραχώρηση των γαιών τους 

στους ποιμένες, καθώς και των κτηνοτρόφων, εξυπηρετούσε ο νόμος ΑΨΟ΄ της 28ης 

Απριλίου 1889, σύμφωνα με τον οποίο όσοι κτηματίες δήλωναν ότι κατείχαν (ή εκμί-

σθωναν) ατομικά ή συλλογικά τουλάχιστον 200 στρέμματα συνεχόμενης έκτασης μπο-
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ρούσαν να διαθέσουν τις ιδιοκτησίες τους για βοσκή. Με τον όρο της «συνεχόμενης 

εκτάσεως» θεωρητικά απλωνόταν ένα δίκτυ προστασίας για τη μικρή και μεσαία ιδιο-

κτησία. Ο νέος νόμος έθετε στην ουσία συναρμόδιους στον καθορισμό των βοσκήσι-

μων εκτάσεων, εκτός από το δήμο, τους ιδιοκτήτες και τους εκμισθωτές. Στο πρώτο άρ-

θρο οριζόταν ότι «όπου το αρμόδιον δημοτικόν συμβούλιον παρέλειψε ν’ ασκήση την 

χορηγουμένη αυτώ υπό του άρθρου 1 και από 4 Ιανουαρίου 1888 ΑΧΛΗ΄ νόμου εξου-

σίαν προς εξαίρεσιν ωρισμένης περιφερείας και περιοχής κτημάτων καθ’ όλου ή εν μέ-

ρει εκ των διατάξεων του από 27 Μαΐου 1887 ΑΦΚΣΤ΄ νόμου δύνανται οι ιδιοκτήται ή 

οι μισθωταί πεφυτευμένων ή ασκεπών γαιών ωρισμένης θέσεως, περιφερείας ή περιο-

χής να επιτρέψωσιν την βοσκήν προβάτων, είτε εφ’ όλον το έτος, είτε εφ’ ωρισμένην 

του έτους χρονικήν περιόδον.» 

Η ανάσχεση της επέκτασης των φυτειών αλλά και η κάμψη της οργιώδους ανο-

δικής πορείας της τιμής της γης που είχε συμβεί μετά τους νόμους διάθεσης της εθνι-

κής γης, κατέστησε προτιμότερη την παραχώρηση καλλιεργημένων και αναξιοποίητων 

γαιών στους ποιμένες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή της στάσης του βουλευτή 

Ευσταθίου Κοκκέβη σχετικά με το ζήτημα της ποιμνιοβοσκής από το 1884 μέχρι το 

1896. Το 1884 ο Κοκκέβης υποστήριξε το υποβληθέν νομοσχέδιο για απαγόρευση της 

ποιμνιοβοσκής εντός των φυτειών. Ενώπιον των συναδέλφων του βουλευτών διάβασε 

σχετική αναφορά των κατοίκων της Κυπαρισσίας.287 Μία δεκαετία περίπου αργότερα, 

το 1895, κατέθεσε πρόταση νόμου τροποποιητική των διατάξεων του νόμου Α-

ΨΟ΄/1889, στην οποία υπερασπιζόταν την πλήρη και ακώλυτη δικαιοδοσία των ιδιο-

κτητών αναφορικά με τη διάθεση των κτημάτων τους για βόσκηση. Στην αιτιολογική 

του έκθεση διατεινόταν ότι η ποιμνιοβοσκή από 20 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Φεβρουα-

ρίου ευνοούσε τους σταφιδώνες και τους ελαιώνες λόγω της λίπανσης, απέτρεπε τους 

κτηνοτρόφους από την καταστροφή και βοηθούσε στην αντιμετώπιση της υπερτίμησης 

του κρέατος. Κατέληγε με το πρόσθετο επιχείρημα ότι η μείωση της τιμής της σταφίδας 

και του οίνου επέβαλλε τη στήριξη της κτηνοτροφίας.288 

                                                 
287

 ΕΣΒ, περ. Θ΄, συν. Γ΄, συνεδρ. 66/13 Μαρτίου 1884. Πρόκειται για το νόμο ΩΝΖ΄/1884. 
288

 Βλ. σχετική έκθεση στο ΕΣΒ, Παράρτημα, αρ. 110/6 Ιουνίου 1895, σ. 84-85. 
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Στην τριετία 1891-1893, υποβάλλονται 48 δηλώσεις από 119 ιδιοκτήτες και εκ-

μισθωτές, στις οποίες δηλώνουν πόση έκταση κατέχουν και σε ποιον την παραχωρούν 

για ποιμνιοβοσκή.289 Κατά το 1891 δηλώνονται με αυτόν τον τρόπο 5.665 στρέμματα ή 

257 στρ. ανά δήλωση και 135 στρ. ανά άτομο! Αν ο μελετητής του ιδιοκτησιακού καθε-

στώτος στην Κυπαρισσία είχε στη διάθεσή του μόνο αυτή την πηγή, θα συμπέραινε ότι 

η ιδιοκτησία άνω των 100 στρ. δεν ήταν ασυνήθιστη στον τόπο και μάλιστα ανάμεσα 

στα χωριά. Χωρικοί από το Στασό και τους Αρμενιούς δηλώνουν 300 και 260 στρ. ο κα-

θένας! Πάντως, οι περισσότεροι δηλωτές είναι κάτοικοι της πόλης, όπως και οι «ποιμέ-

νες». Οι περισσότεροι από τους φερόμενους ως κατόχους κοπαδιών στους οποίους δί-

νεται άδεια βοσκής είναι κτηματίες της πόλης. Ανάμεσά τους ένας έμπορος και ένας 

γιατρός. 

 

                             ΠΙΝ.Δ14  ΔΗΛΩΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΨΟ΄/1889  

 κτηματίες γεωργοί-
γ/κτηματίες 

έμποροι/ 
τεχνίτες 

ελεύθ. 
επαγγελμ. 

οικιακά δεν αναφ. 

Κυπαρισσία 60 9 29 4 5 2 

χωριά 0 11 0 0 0 0 

ΠΗΓΗ: Δηλώσεις με βάση το Ν.ΑΨΟ΄/1889 (συμβολαιογραφικές πράξεις), 1891-1893       

 

Στην πραγματικότητα οι δηλώσεις γίνονταν με τρόπο αυθαίρετο και με απόλυτη 

επίγνωση των δηλωτών ότι δε θα ελεγχθούν για την έκταση που είχαν δηλώσει.290 Στό-

χος τους ήταν η ακύρωση των απαγορευτικών κρατικών διατάξεων περί βοσκής και η 

παράκαμψη των κύριων αρμοδίων για τον καθορισμό των ζωνών βόσκησης, των δημο-

τικών αρχών. Προκύπτει εδώ το ερώτημα αν η αντιπαλότητα που αναφυόταν πολλές 

φορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στο δήμο, πέρα από υπαρκτούς κομματικούς α-

νταγωνισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, συσχετιζόταν και με την προσπάθεια 

                                                 
289

 Κίνητρο για την αθρόα προσέλευση των ενδιαφερομένων στο γραφείο του συμβολαιογράφου αποτε-
λούσε το γεγονός ότι η δήλωση γινόταν «εφ’ απλού χάρτου», ήταν δηλαδή ατελής. Το 1891 εντοπίστη-
καν στους δυο συμβολαιογράφους της πόλης 22 δηλώσεις, το 1892 δώδεκα και το 1893 δεκατέσσερις. 
290

 Πάντως, ακόμη και αν οι δηλώσεις είναι στο σύνολό τους αναληθείς, τηρείται μία σχετικά αληθής 
ιεραρχία ως προς το ποιος δηλώνει περισσότερη γη. Δύο από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες της πόλης 
δηλώνουν ατομικά τα περισσότερα στρέμματα: ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος 505 στρ. και ο Διονύ-
σιος Δημόπουλος (Μποϊλές) με τους γιους του 420 στρ. Δε σημαίνει βέβαια ότι τα διέθεταν κιόλας. Επι-
πλέον, ήταν πρακτικά αδύνατον στον πυκνοφυτεμένο κάμπο όλη αυτή η έκταση να είναι συνεχής, όπως 
απαιτούσε ο νόμος. 
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του δεύτερου να εξισορροπήσει τα συμφέροντα της μεγάλης και μεσαίας ιδιοκτησίας 

με εκείνα της μικρής (η οποία, άλλωστε, αφορούσε την πλειονότητα των δημοτών).291 

Το βέβαιο είναι ότι γύρω από την ποιμνιοβοσκή και την κτηνοτροφία το διακύβευμα 

ήταν σπουδαίο. Οι σφοδρές αντιδράσεις που πυροδότησε η ερμηνεία των νόμων περί 

ποιμνιοβοσκής από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας Κ. Λυκουρέζο το αποδει-

κνύουν. Ο Λυκουρέζος υποστήριζε την υπεροχή του δήμου έναντι των ιδιοκτητών και 

θεωρούσε ότι οι δημαστυνόμοι όφειλαν να διώχνουν τα ποίμνια από περιοχές στις ο-

ποίες είχε γίνει μεν συμβόλαιο αλλά υπήρχαν σποράδην φυτείες.292 Αυτό το γεγονός 

πιθανώς συνέβαλε στη συσσώρευση δυσαρέσκειας σε βάρος του εισαγγελέα. Λίγους 

μήνες αργότερα εκατό Τριφύλιοι έστειλαν αναφορά κατά του εισαγγελέως στη Βουλή 

και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Στη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση κυριαρχεί η α-

ντιπαράθεση μεταξύ των δύο βασικών κομματικών παρατάξεων της επαρχίας: του ανε-

ξάρτητου πλέον γηραιού Σωτ. Σωτηρόπουλου και του δηλιγιαννικού Ευσταθίου Κοκκέ-

βη. Ο μεν πρώτος κατηγόρησε τον εισαγγελέα για μεροληψία και εμπάθεια κατά του 

ανιψιού του Θεόδωρου Σαρσέντη (υποψήφιου βουλευτή στο συνδυασμό του) και εν 

γένει του «κόμματός του». Ο δεύτερος υπερασπίστηκε τον Λυκουρέζο, καταλογίζοντας 

αλαζονεία και εμπάθεια στον ίδιο τον Σωτηρόπουλο.293  

Κρυμμένα στη σκιά των κομματικών συγκρούσεων, συγκεκριμένα ταξικά συμ-

φέροντα και κοινωνικές αντιθέσεις δε γίνονται συνήθως αντιληπτά από το σύγχρονο 

μελετητή του 19ου αιώνα. Χωρίς εξαντλητική έρευνα της κοινωνικής δομής ο δημόσιος 

λόγος που παράγεται από ένα μικρό ποσοστό μορφωμένων της εποχής δεν μπορεί να 

κατανοηθεί πλήρως. Αυτά τα ζητήματα, όμως, θα μας απασχολήσουν στο τελευταίο 

κεφάλαιο αυτής της μελέτης. 

                                                 
291

 Στις δημοτικές εκλογές του 1883 ο υποψήφιος δήμαρχος ιατρός Γεώργιος Φ. Γεωργακόπουλος στο 
δημοσιευμένο προεκλογικό πρόγραμμά του προς τους δημότες έδινε έμφαση στους εκλογείς των χω-
ριών, υποσχόμενος βελτίωση της συγκοινωνίας, ίδρυση δημοτικών σχολείων και αντιμετώπιση των α-
γροζημιών, Εράνη (Φιλιατρά) 19 Ιουνίου 1883. Παρότι είναι πιθανό η στόχευσή του στους χωρικούς να 
οφείλεται στο ότι δε διέθετε την πλειοψηφία στην πόλη (τις εκλογές τις κερδίζει ο πολιτικός του αντίπα-
λος κτηματίας Κανάρης Γιαλιάς), η επιλογή του έχει ενδιαφέρον. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας πάντως 
(1887-1891) ο Γεωργακόπουλος εκλέγεται στο δημαρχικό αξίωμα.  
292

 Η απόφαση του εισαγγελέα δημοσιεύεται υπό τον τίτλο «Η Ποιμνιοβοσκή» στην (τρικουπική) καλα-
ματιανή εφημερίδα Μεσσηνιακή στις 9 Ιουνίου 1896. 
293

 ΕΣΒ, περ. ΙΔ΄, Έκτακτη Σύνοδος, συνεδρ. 7/16 Νοεμβρίου 1896, 12/22 Νοεμβρίου 1896, 31/17 Δεκεμ-
βρίου 1896.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
Η εμπορική ανάπτυξη και η διαμόρφωση της εγχώριας αγοράς 
 

α. Το εμπόριο ως «καλός» και «κακός δαίμων»  

 

Το ελληνικό εμπόριο εμφανίζεται συνήθως ως ο καλός και ο κακός (συνηθέστερα) 

δαίμονας της αγροτικής οικονομίας. Χάρη στη δράση του τα αγροτικά προϊόντα βρί-

σκουν διέξοδο στην εξωτερική αγορά, η παραγωγή χρηματοδοτείται και επεκτείνεται, 

η ύπαιθρος εκχρηματίζεται, η εσωτερική αγορά αναπτύσσεται. Από την άλλη πλευρά 

όμως, οι έμποροι απομυζούν το αγροτικό πλεόνασμα καταδικάζοντας τους παραγω-

γούς σε διαρκή ανέχεια και εξάρτηση, επενδύουν τα κέρδη τους σε αντιπαραγωγικές 

δραστηριότητες (τοκογλυφία, ακίνητα, ομόλογα δημοσίου) και επιδίδονται σε επιδει-

κτική κατανάλωση. Κοντολογίς, δε συμβάλλουν στον εκσυγχρονιστικό μετασχηματι-

σμό της γεωργίας (και γενικότερα της εθνικής οικονομίας), η οποία μένει εγκλωβισμέ-

νη στον παραδοσιακό οικιακό τρόπο παραγωγής και σε αρχαϊκά συστήματα καλλιέρ-

γειας. 

Η παραπάνω σχηματική παρουσίαση χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω δια-

σαφηνίσεις. Η πύκνωση των μονογραφιών που αφορούν την ελληνική επαρχία, παρέ-

χει μία πολύτιμη βάση συγκρίσεων ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα τοπικής οικονο-

μικής ανάπτυξης. Ακόμη όμως υπάρχουν αρκετά ζητήματα να απαντηθούν. Ένα από 

αυτά είναι η εξέλιξη του εμπορίου μέσα από την ιστορική προοπτική.1 Σε ένα νεογέν-

νητο κράτος ο βραχύς χρόνος είναι μεστός σε μεταβολές που επιδρούν καθοριστικά 

στο βίο των κατοίκων του. Πώς επιδρά, άραγε, στους όρους διεξαγωγής του τοπικού 

εμπορίου η εισαγωγή θεσμικών αλλαγών, όπως είναι ο τραπεζικός δανεισμός, ο τηλέ-

γραφος, η ιδιωτικοποίηση της γης, η κατάργηση μέρους της φορολογίας σε είδος 

κλπ.; Ποιος είναι ο αντίκτυπος του ανοίγματος των ευρωπαϊκών χρηματαγορών μετά 

το 1878 και της γαλλικής αγοράς στη σταφίδα το ίδιο διάστημα στην ελληνική (σταφι-

δοπαραγωγική) ύπαιθρο; Εντέλει, πόσο όμοιο είναι το εμπόριο της δεκαετίας του 

1860 με εκείνο της δεκαετίας του 1870 ή του 1880; 

                                                 
1
 Η λεπτομερής ανάλυση της Μαρίας-Χριστίνας Χατζηιωάννου σχετικά με την εμπορική επιχειρηματικό-

τητα της οικογένειας Γερούση, δυστυχώς δεν περιλαμβάνει τη δράση της εντός του νεοελληνικού κρά-
τους, Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Οικογενειακή στρατηγική και εμπορικός ανταγωνισμός. Ο οίκος 
Γερούση τον 19ο αιώνα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003. 
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Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η σχέση του εμπορίου με την αγροτική παραγωγή. 

Συνήθως υπερτονίζονται οι κερδοσκοπικές και τοκογλυφικές δραστηριότητες των ε-

μπόρων χωρίς όμως να έχουν διερευνηθεί σε βάθος. Τη γεωργική ανάπτυξη επωμίζε-

ται σχεδόν αποκλειστικά η χωρική οικογένεια, η οποία εντάσσεται αναγκαστικά στην 

αγορά μέσω μηχανισμών που δε σχετίζονται άμεσα με αυτήν, όπως είναι η προικοδο-

σία, η φορολογία, οι δόσεις για την εξαγορά εθνικής γης. 

Ένα τρίτο ζήτημα είναι η σχέση του εμπορίου με τον τραπεζιτικό δανεισμό. Η 

θεωρία του αλυσωτού δανεισμού ΕΤΕ\εξαγωγικοί οίκοι – μεγαλέμποροι – τοπικοί έ-

μποροι – μικρέμποροι – παραγωγοί, σύμφωνα με το οποίο οι έμποροι εκμεταλλεύο-

νται τη διαφορά μεταξύ του ύψους του τραπεζιτικού επιτοκίου από τη μια και του ι-

σχύοντος στην ελληνική ύπαιθρο υψηλού τόκου από την άλλη, τίθεται σχεδόν αξιω-

ματικά και δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι σήμερα σοβαρά.2 Η παραπάνω θεωρία στηρί-

ζεται κυρίως σε σκόρπια ποιοτικά στοιχεία και προσφέρει ένα χρήσιμο επιχείρημα 

στην ισχύουσα γενικευτική εικόνα περί παρασιτισμού και αντιπαραγωγικής δράσης 

των εμπόρων (και γενικότερα της «νόθας» εγχώριας αστικής τάξης). Μένει, ωστόσο, 

να αποδειχθεί η βασιμότητά της μέσα από την αξιοποίηση πηγών που προσεγγίζουν 

το φαινόμενο του δανεισμού με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο. Χρειάζεται, για παρά-

δειγμα, να γνωρίζουμε τις πραγματικές πιστώσεις που λαμβάνουν οι δανειστές από 

την Εθνική Τράπεζα, πριν προβούμε σε συμπεράσματα για τη χρήση αυτών στο τοπικό 

δανειστικό κύκλωμα. 

Μέσα από το πρίσμα της προβληματικής που ήδη αναφέραμε, θα εξετάσουμε 

στη συνέχεια την οργάνωση και την εξέλιξη του τοπικού εμπορίου στο δήμο Κυπαρισ-

σίας και, στο μέτρο που οι πηγές το επιτρέπουν, στην επαρχία Τριφυλίας. Η διαπραγ-

μάτευση διαφορετικής φύσης αρχειακού υλικού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

δημιουργεί αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα. Από το 1850 μέχρι τις αρχές της δεκα-

ετίας του 1870, το εμπορικό αρχείο Γεωργακόπουλου φωτίζει – αποσπασματικά έστω 

– τη δράση της σημαντικότερης εμπορικής επιχείρησης του τόπου. Γενικότερη πλη-

ροφόρηση για το εμπόριο στην περιοχή εκείνη την εποχή αντλούμε από τη φειδωλή 

συνδρομή των συμβολαίων. Μετά το 1870 η έρευνά μας βασίζεται στο αρχείο του 

υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Κυπαρισσία και στις συμβολαιογραφικές πράξεις, κυ-

                                                 
2
 Προγουλάκης, Ανάμεσα στην τιμή…, ό.π. σ. 195-196. 
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ρίως στα συμβόλαια διαμαρτυρήσεων των ετών 1884 και 1893. Στην πρώτη περίπτω-

ση (πριν από το 1870) η οπτική μας στενεύει στα όρια μιας μεμονωμένης επιχείρησης, 

στη δεύτερη (μετά το 1870) εκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα του συνολικού εμπορίου 

της επαρχίας, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη δράση του. Γίνε-

ται αντιληπτό ότι η άνιση, ποιοτικά και ποσοτικά, διαθεσιμότητα του αρχειακού υλι-

κού κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου έχει ορατές επιπτώσεις στην οικο-

νομία και στην ενότητα της ιστορικής αφήγησης. 

 

β. Γεωγραφική και κοινωνική  προέλευση των εμπόρων  

 

Χωρίς αξιοσημείωτο εμπορικό παρελθόν στα χρόνια που προηγούνται της Επαναστά-

σεως,3 η Κυπαρισσία γνωρίζει αξιόλογη εμπορική ανάπτυξη στα χρόνια που ακολου-

θούν. Η σημαντική εξωτερική ζήτηση για πρώτες ύλες και οι ανάγκες μιας εθνικής α-

γοράς, ακόμη υπό διαμόρφωση, δημιουργούν νέες προοπτικές ευνοώντας την επιτό-

πια κεφαλαιακή συσσώρευση. Το τοπικό εμπόριο θα επωμιστεί επωφελώς το ρόλο 

του αποκλειστικού ενδιάμεσου ανάμεσα στους μεγαλέμπορους - κεφαλαιούχους των 

πρώτων «αστικών» κέντρων του κράτους (Ναυπλίου, Αθήνας, Πάτρας) και στην κατα-

κερματισμένη, γεωγραφικά, τοπική παραγωγή. Σε μια πρώτη φάση η συνέχιση του 

παραδοσιακού εμπορίου του ελαιόλαδου και η εκμετάλλευση της αγροτικής και δα-

σικής παραγωγής της γειτονικής, ορεινής και ημιορεινής, ενδοχώρας (σιτηρά, βελανί-

δια) θα αποδειχτούν καθοριστικότερα στη διαδικασία συσσώρευσης πλούτου σε σχέ-

ση με το αναιμικό ακόμη και ασταθές εμπόριο της σταφίδας. Από αυτήν την άποψη, η 

οικονομική επικυριαρχία της Κυπαρισσίας στα μεσόγεια μέρη της χαρίζει, τουλάχι-

στον αρχικά, ένα πλεονέκτημα. 

Το προζύμι για τη συγκρότηση της πρώτης εμπορικής ομάδας, ήδη από τα 

προεπαναστατικά χρόνια, αποτελούν κάτοικοι των Ιόνιων νησιών, των μεσόγειων χω-

ριών της Τριφυλίας και της Ολυμπίας, καθώς και λίγοι αυτόχθονες κάτοικοι της Κυπα-

ρισσίας. Η Ζάκυνθος, για παράδειγμα, νησί με μεγάλη εμπορική παράδοση, υπήρξε 

χώρος υποδοχής αλλά και μαθητείας για πολλούς Τριφύλιους που αναζήτησαν κατα-

                                                 
3
 Από τον καζά της Αρκαδιάς εξάγεται κυρίως λάδι και πρώτες ύλες για την υφαντουργία και τη βυρσο-

δεψική (μετάξι, βελανίδια, πρινοκόκκι). Από κατεργασμένα προϊόντα μαρτυρείται η εξαγωγή σαπου-
νιού, Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος…, ό.π. σ. 263-274. 



336 

 

φύγιο σε αυτήν στο τελευταίο τέταρτο του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα.4 Επί 

Τουρκοκρατίας Ζακυνθινοί έμποροι όπως οι αδερφοί Αναστάσιος και Γρηγόριος, γιοι 

του Ζαχαρία Πασχαλίγκου, συνηθίζουν να εμπορεύονται στις ακτές της Τριφυλίας 

τριφυλιακά προϊόντα, κυρίως λάδι.5 Στην πένα του περιηγητή Gell χρωστούμε το πορ-

τρέτο του Αναστασίου Πασχαλίγκου, ενός τοπικού εμπόρου της προεπαναστατικής 

εποχής, ο οποίος, ως αντιπρόσωπος των αγγλικών συμφερόντων στην Κυπαρισσία και 

στην ευρύτερη περιοχή του καζά, έρχεται να υποδεχτεί τον Άγγλο επισκέπτη στο Να-

βαρίνο (Πύλο). Τον συνοδεύει ο Τούρκος υπηρέτης του, Μουσταφά: 

«We had scarcely finished our dinner, when we were visited by a Greek, named 

Anastasio Paschalopoulo, or Pasqualigo, and his janissary. This person acted as English 

agent at Arcadia [ενν. την Κυπαρισσία], a considerable town on the coast, north of 

Navarino. He was dressed in a long tunic of cotton and silk, studded with flowers and 

varied in stripes: over this, he wore a long robe of brown cloth, with a deep fur cape 

and front. On his feet he had a large pair of red morocco boots ; and, instead of a tur-

ban, he wore a hat, with his hair tied in a long queue behind. In his hand he carried a 

long cane, with a metal head, as a mark of dignity. He seemed about thirty – five of 

age; but might probably be younger, as there is often no judging from appearances in 

the South. His dark eyes were full of fire and intelligence ; and his mustaches, curled 

upwards, added life to a countenance of no common description. He gave our com-

mander information of a French privateer, which was lurking in the neighbourhood; 

and his Turk, Mustapha, seemed much pleased with the idea, that it was possible to 

come in so small a vessel from a place so distant as England.»6 

Η εξωτική - ως κωμική στα μάτια ενός ευρωπαίου - εμφάνιση του μουστακαλή 

ανατολίτη εμπόρου με το δυτικοευρωπαϊκό καπέλο και την πύρινη διεισδυτική ματιά 

συμπυκνώνει τη σημειολογία ενός εμπορικού αρχαϊσμού, όπου το φαίνεσθαι αποδει-

κνύεται τόσο – αν όχι περισσότερο – αποτελεσματικό όσο και το είναι. Σε μια περιοχή 

στις παρυφές του πολιτισμένου κόσμου, χωρίς σοβαρά εμπορικά δίκτυα και ανταγω-

νισμό, η σχέση – υπαρκτή ή επινοημένη – του εμπόρου με ένα ισχυρό έθνος, όπως η 

Αγγλία, του πρόσθετε κύρος και δύναμη, υψώνοντας παράλληλα το εμπορικό του α-

                                                 
4
 Ζώης Λεωνίδας Χ., Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήνα 1955, σ. 185. 

5
 Το 1870 ο εγγονός του Αλέξιος ανέλαβε να εκποιήσει την πατρική περιουσία στη Ζάκυνθο, βλ. σχετικά 

Πληρεξούσιο υπ’ αρ. 114 [1870] Φραντζής. 
6
 Gell, Narrative of a journey…, ό.π. σ. 6-7. 
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νάστημα. Ο τετραπέρατος Gell αντιλαμβάνεται πολύ καλά αυτό το παιχνίδι εξουσίας: 

«In a country so remote, and with which so little communication is carried on, as 

Greece, it is surprising to observe how each petty agent of a petty consulate takes up-

on himself the representation of the state which protects him, and how he becomes 

himself respectable in the eyes of his neighbours, in  proportion to the real or sup-

posed influence of his minister at the Porte and the power of his adopted nation.»7  Το 

κύρος αντλείται επίσης από την κατοχή γνώσης (ή καλύτερα: το φαίνεσθαι της κατο-

χής γνώσης), η οποία όσο περιορισμένη και επιφανειακή και αν ήταν, αποτελούσε 

δύναμη σε μια χώρα γενικευμένης αμάθειας και ριζωμένων προλήψεων. Ο Αναστάσι-

ος Πασχαλίγκος χάρη στη φήμη του ως «ιατρού» ασκούσε μεγάλη επιρροή στους 

μουσουλμάνους της Ηλείας (Λαλαίους), επιρροή που εξαργύρωνε σε εμπορικό κέρ-

δος.8 

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης οι αδερφοί Πασχαλίγκοι συνεχίζουν να 

δραστηριοποιούνται για λογαριασμό Γάλλων και Ισπανών εμπόρων. Ο Αναστάσιος 

Ζαχ. Πασχαλίγκος μάλιστα εμφανίζεται στις πηγές ως «αγγέντες του Γενικού Κονσολά-

του του βασιλέος της Ησπανίας» και πρακτορεύει συμφέροντα εμπόρων του εξωτερι-

κού.9 Οι γιοι και των δύο, που φέρουν το όνομα του παππού τους Ζαχαρία, θα εγκα-

τασταθούν μόνιμα στην Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά και θα εδραιώσουν την παρου-

σία τους συνάπτοντας εκλεκτές επιγαμίες με μέλη της ιθαγενούς τάξης των προκρί-

των.10 

Ένα σημαντικό μέρος της πρώτης εμπορικής μετεπαναστατικής ομάδας προέρ-

χεται από τις ορεινές και μεσόγειες περιοχές, όπως η ορεινή Τριφυλία και η Ολυμπία, 

και από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Αρκαδία, μέρη με αξιόλογη βιοτεχνική πα-

ράδοση. Η Κυπαρισσία, όπως και τα Φιλιατρά, ως αναπτυσσόμενα τοπικά κέντρα, έλ-

κουν όλους όσοι διαθέτουν τα βασικά προσόντα για να διαπρέψουν στον εμπορικό 

στίβο: στοιχειώδη γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής, κάποια εμπειρία και 

ένα αρχικό κεφάλαιο. Στις συνθήκες αχρηματίας και αγραμματοσύνης που επικρα-
                                                 
7
 Gell, Narrative of a journey…, ό.π. σ. 22-23. 

8
 Ό.π. σ. 45-46, 85-89 και Pouqueville, Voyage de la Grèce…, τ. 5, Παρίσι 1827, ό.π. σ. 397. 

9
 Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ.15αβ, σ. 51-2. 

10
 Ο Ζαχαρίας Αναστ. Πασχαλίγκος νυμφεύει τη θυγατέρα του Βικτώρια με τον υιό του πρόκριτου Ιωάν-

νη Τομαρά, Χαρίλαο. Ο ξαδερφός του Ζαχαρίας Γρηγ. Πασχαλίγκος που διαμένει στα Φιλιατρά δίνει τη 
θυγατέρα του στον μεγαλοκτηματία της Κυπαρισσίας Αναστάσιο Μανούσο (πατέρα του μετέπειτα δη-
μάρχου και βουλευτή Τριφυλίας Γρηγορίου) 

.
 την τελευταία επιγαμία πληροφορούμαστε από το πληρε-

ξούσιο, 397 [1838], συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Κατζελίδης. 
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τούσαν μετά την επανάσταση, ο αλφαβητισμός και η κατοχή μικρών έστω κεφαλαίων 

δεν αποτελούσαν μόνο εφαλτήριο κοινωνικής ανόδου αλλά συνιστούσαν ήδη κριτή-

ριο κοινωνικής διαφοροποίησης. Οι πρώτοι μεγάλοι έμποροι του τόπου δεν προέρχο-

νται από οικογένειες ακτημόνων ή χωρικών καλλιεργητών εθνικής γης. Κατάγονται 

από οικογένειες με κάποια «αστικά» χαρακτηριστικά. Η «εμποροβιομηχανική» παρά-

δοση του πατέρα ή του συγγενικού κύκλου είναι καθοριστική για τη σταδιοδρομία 

του νέου εμπόρου. Οι κάτοχοι μια τέχνης, όπως εκείνη του ράπτη, του τσαρουχά, του 

καζάζη (μεταξοκλώστη), του σαράτσ(ζ)η (σελοποιού), διαφοροποιούνταν στα πλαίσια 

ενός κατεξοχήν αγροτικού περιβάλλοντος και αποτελούσαν ήδη από την οθωμανική 

περίοδο μία διακριτή οικονομική ομάδα με δυνατότητες κάποιας συσσώρευσης.11 

Διόλου τυχαία οικογένειες εμπόρων στην Κυπαρισσία φέρουν τα επώνυμα Καζάκης, 

Καζακόπουλος (<kazan) και Σαράτσης (<saraç). 

Οι αρχειακές πηγές αφήνουν να διαφανεί κάποια επαγγελματική γεωγραφική 

διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα στο δήμο Αυλώνας και συ-

γκεκριμένα στην έδρα του το Σιδηρόκαστρο ανθεί η ραπτική και η υφαντουργική, ενώ 

από τους δήμους Τριπύλης και Ηλέκτριδος προέρχονται πολλοί παπουτσήδες και τσα-

ρουχάδες.12 Μάλλον στο Σιδηρόκαστρο, και όχι στην αρβανίτικη, κατεξοχήν κτηνο-

τροφική, περιοχή του Σουλιμά (Άνω Δωρίου), αναφέρεται ο Pouqueville, όταν εξυμνεί 

την κλωστική τέχνη των «Σουλιμιωτών».13 Στο κόλι των Σουλιμοχωρίων, εξάλλου, ανή-

κε τόσο η περιοχή της Αυλώνας όσο και η περιοχή του Σουλιμά και επομένως ο χαρα-

κτηρισμός «Σουλιμιώτες» πρέπει να διαβαστεί ορθά ως «Σουλιμοχωρίτες». Αξιοπρό-

σεκτη είναι η άνθιση της τέχνης του υφαντουργού (εμφανίζεται στις πηγές ως αμπα-

                                                 
11

 Με τα λόγια του Μαρξ: «Αναμφίβολα, πολλοί συντεχνιακοί μικρομαστόροι και ακόμα περισσότεροι 
αυτόνομοι μικροχειροτέχνες ή και μισθωτοί εργάτες μετατράπηκαν σε μικροκεφαλαιούχους, και με 
βαθμιαία επεκτεινόμενη εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας και αντίστοιχη συσσώρευση σε πραγ-
ματικούς κεφαλαιούχους.» Ο Νικολάι Τοντόροβ, στο έργο του οποίου αναφέρεται το παράθεμα, υπο-
γραμμίζει ωστόσο ότι πρόκειται για μία αργόσυρτη διαδικασία που δεν οδηγεί οπωσδήποτε στην πρω-
ταρχική συσσώρευση και σε καπιταλιστικό μετασχηματισμό, στο Η Βαλκανική Πόλη 15

ος
-19

ος
 αιώνας, 

Αθήνα 1986, τ. Β’, σ. 291-298 . 
12

 Από το Σιδηρόκαστρο Αυλώνας προέρχεται ο ράπτης Ευστάθιος Ηλ. Κασίμης, ο οποίος στη δεκαετία 
του 1870 διατηρεί παράλληλα εργαστήρια σε Σιδηρόκαστρο και Κυπαρισσία. Από το δήμο Τριπύλης 
προέρχονται τεχνίτες, όπως ο Αριστομένης Μπρούστης (ράπτης), οι αδερφοί Σοφόπουλοι (τσαρουχά-
δες), ο Αθανάσιος Βαρυμποπιώτης (παπουτσής). Από το Ψάρι οι αδερφοί Γιαννόπουλοι (παπουτσήδες). 
Την καταγωγή τους πληροφορούμαστε από διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις. 
13

 Γράφει συγκεκριμένα: «Les Soulimiotes, qui habitent le mont Evan, filent le lin et le cotton avec une 
telle perfection, que l’ oque de leur fil se vend quatre-vingts et jusqu’a cent piastres. Il est ordinairement 
accaparé par les agas du pays, pour en faire des cadeaux aux femmes du harem imperial et de grands 
seigneurs de Constantinople.», Pouqueville, Voyage de la Grèce…, τ.6, ό.π. σ. 267. 
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τζής) και του (ελληνο)ράπτη στις μεσόγειες περιοχές, όπου ο πυκνός πληθυσμός σε 

συνάρτηση με το θεσμό των προικιών εξασφαλίζουν μια καλή πελατεία.14 Οι ράπτες 

περιοδεύουν από χωριό σε χωριό, βρίσκονται σε επαφή με το χωρικό πληθυσμό και 

στα πλαίσια μιας ανταλλακτικής οικονομίας ελέγχουν ένα σημαντικό μέρος της τοπι-

κής παραγωγής πρώτων υλών (μετάξι, πρινοκόκι) είτε ως αμοιβή σε είδος για τις υπη-

ρεσίες τους είτε μέσω του δανεισμού και της προστύχισης. Ο επαγγελματικός χαρα-

κτηρισμός «εμπορορράπτης» που καθιερώνεται αργότερα, περιγράφει κυριολεκτικά 

τη διττή ιδιότητα του τεχνίτη και του εμπόρου που συγκεντρώνεται προνομιακά στο 

επάγγελμα του ράπτη. 

Τα συμβόλαια της περιφέρειας του ειρηνοδικείου Αυλώνας σκιαγραφούν μία 

κοινωνία στην οποία οι ραφτάδες έχουν αξιόλογη οικονομική και κοινωνική δύναμη. 

Ασκούν πολλαπλές εμπορικές δραστηριότητες και φυσικά δανείζουν με τόκο.15 Η εμ-

βέλεια της δράσης τους εκτείνεται στην αγροτική ενδοχώρα, όπου προσφέρουν επί 

τόπου τις υπηρεσίες τους. Σε ένα συμφωνητικό υπηρεσίας του 1870 ο ράπτης Μήτρος 

Γ. Γεωργακάς, από τους σημαντικότερους δανειστές του Σιδηροκάστρου, προσλαμβά-

νει έναν αγράμματο συγχωριανό του ως «βοηθό του επαγγέλματός του» για ένα έτος 

αντί 100 δραχμών (συν τη διατροφή και την παροχή ενδυμασίας) με τον όρο «να υπη-

ρετήση επιμελώς κατά το διάστημα τούτο εργαζόμενος εντός του Σιδηροκάστρου και 

εις τα περίχωρα όπου ήθελε παρουσιασθή ραπτική εργασία…».16           

Η ιδιαιτερότητα της τέχνης των ραφτάδων ως προνομιακού επαγγέλματος 

πλουτισμού σε ένα προκαπιταλιστικό περιβάλλον αντανακλάται ως ένα βαθμό στο  

γεγονός ότι σημαντικοί έμποροι της πόλης της Κυπαρισσίας συνδέονται άμεσα ή έμ-

μεσα με ένα τέτοιο παρελθόν. Οι αδερφοί Κουκόπουλοι από την Ανδρίτζαινα, ο Ευ-

στάθιος (Παπα)Κασίμης από το Σιδηρόκαστρο συνιστούν μερικά χαρακτηριστικά πα-

ραδείγματα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Παλαιότεροι ράπτες της πόλης, ό-

πως ο Ευθύμιος Μιχόπουλος και ο Πανάγος Φούρναρης, στις δεκαετίες του 1860 και 

του 1870, εμφανίζονται στα συμβόλαια ως κτηματίες και τα παιδιά τους δεν ακολου-
                                                 
14

 Από την εποχή της τουρκοκρατίας οι φτωχοί των πόλεων και της υπαίθρου επιδιώκουν να αποκτή-
σουν μια καλή αλλαξιά και ορισμένα προικιά αξίας, για να τα μεταβιβάσουν στα παιδιά τους, Α. Ματ-
θαίου, «Η καθημερινή αγορά και η βίωση του οικονομικού» στο Σπύρος Ασδραχάς (επιμ.), Ελληνική 
Οικονομική Ιστορία…, ό.π., σ. 537-539. 
15

 Ο ράπτης Μήτρος Γεωργακάς, πχ., εμφανίζεται ως συνέταιρος σε παντοπωλείο και δανείζει συστη-
ματικά, βλ. ενδεικτικά τα συμβόλαια 1641 [1869], 1753, 1762, 1764, 1765, 1770, 1772, 1788, 1793, 
1803, 1805, 1831, 1855, 1856 [1870] ειρηνοδ. Αυλώνας Π. Μουτουλέας. 
16

 1930 [1870], ειρηνοδ. Αυλώνας Π. Μουτουλέας. 
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θούν το πατρικό επάγγελμα. Πρόκειται για άτομα με αξιόλογη προσωπική περιουσία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του ράπτη και τοκιστή Ευθύμιου Μι-

χόπουλου, ο οποίος έδρασε στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες στην πόλη.17 Η 

οικονομική του ευρωστία αντικατοπτρίζεται με τον καλύτερο τρόπο στην επαγγελμα-

τική εξέλιξη των δύο γιων του, του Γεωργίου και του Ξενοφώντα Ευθυμίου. Ο πρώτος 

ακολούθησε το επάγγελμα του φαρμακοποιού, εγκαταστάθηκε στα Φιλιατρά και το 

1859 νυμφεύθηκε την πολύφερνη θυγατέρα του ιατρού Ιω. Ρώτα, λαμβάνοντας προί-

κα αξίας 13.600 δρχ. εκ των οποίων οι 9.000 δρχ. σε μετρητά.18 Ο δεύτερος γιος, Ξε-

νοφών Ευθυμίου, σπούδασε νομικά και ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια της δικαστικής 

ιεραρχίας φθάνοντας μέχρι το αξίωμα του αρεοπαγίτη. Οι δυο γαμπροί του Μιχόπου-

λου, Κων. Ν. Μιχαλόπουλος και Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος, θα ιδρύσουν το 1853 

τη σημαντικότερη εμπορική επιχείρηση της πόλης, η οποία θα μεσουρανήσει σχεδόν 

μονοπωλιακά στο τοπικό εμπορικό στερέωμα κατά τις δυο επόμενες δεκαετίες.19 

 

γ.  Οικογενειακοί δεσμοί και εμπορική παράδοση  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1850 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870 το αφή-

γημα της οικονομικής ιστορίας του τόπου συμπίπτει σχεδόν με εκείνο της προσωπικής 

εξέλιξης ενός κυρίως εμπόρου, του Γεωργίου Αντωνίου Γεωργακόπουλου. Το απο-

σπασματικά διασωζόμενο εμπορικό αρχείο του (στο εξής ΑΓΑΓ) σε συνδυασμό με τις 

συμβολαιογραφικές πηγές μας παρέχει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις οικο-

νομικές διεργασίες που συντελούνται στον τόπο στο τρίτο τέταρτο του αιώνα (1850-

1875). Η σημαντικότερη ίσως μεταβολή είναι η γοργή μετάβαση από μια μεσόγεια 

οικονομία, όπου στη διεξαγωγή του εμπορίου διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο το 

σιτάρι, τα δασικά και ζωικά προϊόντα των ορεινών περιοχών, στην αδιαφιλονίκητη 

κυριαρχία της οικονομίας της παραθαλάσσιας ζώνης, στην οποία δεσπόζουν οι εμπο-

ρευματικές καλλιέργειες της ελιάς και κυρίως της σταφίδας.  

                                                 
17

 Ο Ευθύμιος Μιχόπουλος εμφανίζεται στον κατάλογο των ενόρκων το 1859 με ακίνητη περιουσία 
αξίας 10.000 δραχμών, ΕΦΚ, Παράρτημα έτους 1859. 
18

 958 [1860], Βουτιέρος. 
19

 Η συνεργασία τους χρονολογείται νωρίτερα. Είχαν ήδη ενοικιάσει από κοινού εργαστήριο στην αγο-
ρά της πόλης το 1850, βλ. σχετικά το ενοικιαστήριο υπ’ αρ. 73 [1850], συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπα-
ρισσίας Φωτόπουλος. 
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Ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος διέθετε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την ανέλιξή του στο εμπορικό στάδιο: βασική μόρφωση, εμπορικές οικογενειακές 

καταβολές, κάποια μικρή προσωπική περιουσία και αδιαμφισβήτητη προσωπική ικα-

νότητα. Ο πατέρας του, Αντώνιος Γεωργακόπουλος, εμφανίζεται στις πηγές ως βιομή-

χανος (1843) και ως κτηματίας και στον εκλογικό κατάλογο του 1844 δηλώνεται ως 

κάτοικος Κυπαρισσίας «εκ γενετής». Δε γνώριζε γράμματα αλλά η εξάσκηση κάποιας 

τέχνης, όπως δηλώνει ο επαγγελματικός όρος βιομήχανος, και η κατοχή μιας μικρής 

μάλλον αλλά ιδιόκτητης κτηματικής περιουσίας τον κατατάσσουν στον παλαιό «αστι-

κό» πυρήνα της πόλης.20 Νυμφεύθηκε δύο φορές και απέκτησε δυο γιους, έναν από 

κάθε γάμο, το Γεώργιο και το Διονύσιο.21 Η πρώτη του σύζυγος προερχόταν από την 

εμπορική οικογένεια των Κωνσταντακόπουλων από τους Γαργαλιάνους. Ο αδερφός 

της (;) Κωνσταντής Κωνσταντακόπουλος και ο γιος του Δημήτριος ήταν εγκατεστημέ-

νοι στη Ζάκυνθο και απασχολούνταν με το εμπόριο καταναλωτικών ειδών και πρώτων 

υλών από τη Δύση και την Τυνησία προς τα Ιόνια και τις ηπειρωτικές ακτές της νοτιο-

δυτικής Πελοποννήσου και αντίστροφα.22  

Δε γνωρίζουμε πώς μορφώθηκε και πού μαθήτευσε ο Γεώργιος. Η σχέση του 

πάντως με τους συγγενείς της μητέρας του πρέπει να τον βοήθησε πολύ στα πρώτα 

του βήματα. Στη δεκαετία του 1840 δραστηριοποιείται ως παραγγελιοδόχος και α-

νταποκριτής για λογαριασμό του θείου του Κωνσταντή στον οποίο εκφράζεται με πο-

λύ σεβασμό, όπως μαρτυρούν οι λιγοστές επιστολές του Αρχείου. Ο Γεωργακόπουλος 

αλληλογραφεί επίσης συχνά με τον Παναγιώτη Μιχόπουλο, με τον οποίο διατηρεί α-

δερφικές σχέσεις. Ο Μιχόπουλος (συγγενής του μελλοντικού πεθερού του Γεωργακό-

πουλου, Ευθύμιου Μιχόπουλου), ήταν εγκατεστημένος στην Τύνιδα και διατηρούσε 

εμπορικές και συγγενικές σχέσεις με τον εμπορικό οίκο των Κωνσταντακόπουλων στη 

Ζάκυνθο. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να εκκολαφθεί το συνοικέσιο του Γεωργίου 

                                                 
20

 Το 1837 συμμετέχει σε μία επιτροπή κατοίκων Κυπαρισσίας με σκοπό την καταγραφή και τη βεβαίω-
ση πρώην οθωμανικών ιδιοκτησιών, βλ. σχετικά το συμβόλαιο υπ’ αρ. 97 [1837] συμβολαιογραφ. ειρη-
νοδ. Κυπαρισσίας Σκοβώλης. 
21

 Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, Χρονικό οικογένειας Γεωργακόπουλων..., ό.π. 
22

 Μεν. Δ. Σωτηρόπουλος «Από συναλλαγή Αγά και Ραγιά», Τριφυλιακή Εστία, τχ. 16, Ιούνιος – Ιούλιος 
1977, σ. 200. Οι Κωνσταντακόπουλοι πρωτοεμφανίζονται στη Ζάκυνθο το 1813, Λεωνίδας Ζώης, Λεξι-
κόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α΄, Αθήνα 1963, σ. 337. 
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με την Ελένη, τη θυγατέρα του Ευθυμίου Μιχόπουλου, την οποία νυμφεύθηκε το 

1847, σε ηλικία 29 ετών.23 

Τρεις επιστολές, που ανταλλάσσουν ο Γεωργακόπουλος με τον Παναγιώτη Μι-

χόπουλο κατά τα έτη 1850 και 1851, καθώς και λίγα διασωζόμενα εκκαθαριστικά λο-

γαριασμών μεταξύ τους, μαρτυρούν τις τελευταίες αναλαμπές του παραδοσιακού ε-

μπορίου με την Μπαρμπαριά που κάποτε είχε υπάρξει εξαιρετικά δραστήριο και αν-

θηρό.24 Τα βασικά διακινούμενα είδη (βαφικές ύλες (πρινοκόκι) και ακατέργαστο με-

τάξι από την Τριφυλία, βασικά είδη διατροφής και μεταποιημένα προϊόντα μετάξης, 

κυρίως φέσια, από την Τυνησία) αποτελούσαν τον κορμό των συναλλαγών μέσα στο 

πλαίσιο των φυσικών ανταλλαγών (τροκ).25 Το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου αυτού 

ελεγχόταν, βέβαια, από Καλαματιανούς εμπόρους, όπως επαληθεύεται και από το 

αρχείο του Γεωργακόπουλου.26 Στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου κυρίαρχο ρόλο 

διαδραμάτιζε η Ζάκυνθος, η οποία κατείχε νευραλγική και διαμεσολαβητική θέση με-

ταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των αγορών του εξωτερικού. Εμπορική πύλη στην 

επαρχία Τριφυλίας για τη διακίνηση των εμπορευμάτων αποτελούσαν οι Γαργαλιάνοι 

χάρη στο απάνεμο και αρκετά ασφαλές επίνειό τους, τον όρμο του Μαράθου. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1850 το εμπόριο με την Τύνιδα βρισκόταν σε κρί-

σιμη καμπή. Μέσα από τη σωζόμενη εμπορική αλληλογραφία του Γεωργακόπουλου 

προβάλλονται ως βασικότερα προβλήματα η ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων, η 

                                                 
23

 Ορισμένα σημαντικά γεγονότα του ιδιωτικού βίου του, όπως το γάμο του, τις γεννήσεις των παιδιών 
του (μαζί με τις αποβολές), το θάνατο της συζύγου του, ο Γεώργιος τα σημείωνε σε δυο σελίδες ενός 
προσωπικού μικρού σημειωματάριου, το οποίο χρησιμοποιούσε κυρίως για εμπορικούς λογαριασμούς. 
Το παράδειγμά του ακολούθησε ο γιος του Παναγιωτάκης, ο οποίος επίσης σημείωσε στο ίδιο σημειω-
ματάριο τις γεννήσεις (πάλι μαζί με τις αποβολές) των δικών του παιδιών. Ο εγγονός του Παναγιώτης 
Αντ. Γεωργακόπουλος, στον οποίο έχει περιέλθει σήμερα το παραπάνω τεκμήριο, το ονομάζει χαρα-
κτηριστικά «libro d’ oro» της οικογένειας. 
24

 Οι Τυνήσιοι αποτελούσαν καλούς αγοραστές για το μετάξι της Πελοποννήσου, το οποίο συνήθιζαν 
μάλιστα να προαγοράζουν ένα χρόνο νωρίτερα, Βασίλης Κρεμμυδάς, Το εμπόριον της Πελοποννήσου 
στο 18

ο
 αιώνα (1715-1792), Αθήνα 1972, σ. 321. Για το εμπόριο της Τυνησίας βλ. Traian Stoianovich, 

«Commerce et industrie ottoman et maghrebin: poles de diffusion, aires d’ expansion»», στο συλλογικό 
τόμο J. L. Bacqé-Grammont & Paul Dumont (επιμ.), Contributions à l’ histoire économique et sociale de l’ 
Empire ottoman, Collection Turcica, v.III, Paris 1983, σ. 329-352.  
25

 Μία περιεκτική παρουσίαση της «βιογραφίας» του  μεταξιού στον ελλαδικό χώρο μας παρέχει η 
Christine Agriantoni, «Le sort de la soie en Grèce au XIX

e
 siècle: du dèclassement des productions 

domestiques à la marginalization d’ une industrie rural», στο Cultural and commercial Exchanges be-
tween the Orient and the Greek World, (πρακτικά συνεδρίου στην Αθήνα, 25-28 Οκτ. 1990), εκδ. Ινστι-
τούτου Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 1991, σ. 37-54. 
26

 Για το καλαματιανό εμπόριο με την Τυνησία, βλ. Σωκράτης Κουγέας, «Συμφωνητικόν Καλαματιανής 
εμπορικής εταιρίας του Π. Μπενάκη προ διακοσίων δύο ετών», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά , 1964, 
σ. 5-7 και Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, «Καλαματιανοί Έμποροι» στο Πόλεις λιμάνια Πελοποννήσου. 
Καλαμάτα, Πάτρα, (έκδοση εφ. Καθημερινής), Αθήνα 2001, σ. 65-66. 
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χρονοβόρος επικοινωνία μεταξύ των δυο μερών (γεγονός που εμποδίζει την έγκαιρη 

πρόβλεψη και πώληση των προϊόντων) και ο σκληρός ανταγωνισμός των Καλαματια-

νών εμπόρων, οι οποίοι ελέγχουν σχεδόν μονοπωλιακά το εμπόριο με την Τυνησία. 

Έτσι, στις 29 Νοεμβρίου 1851 ο Γεωργακόπουλος στέλνει στο Μιχόπουλο την τέταρτη 

επιστολή στη σειρά από τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, οπότε 

έλαβε το τελευταίο γράμμα του Μιχόπουλου, καμιά επιστολή από την Κυπαρισσία 

δεν είχε φθάσει στην Τύνιδα.27 Σε όλες τις επιστολές του Γεωργακόπουλου διατυπώ-

νονταν τα ίδια παράπονα: «…εις όλα τα γράματά μου σου έγραφα δια την κατάστασιν 

του χταποδιού το οποίον έλαβα, όπου ήτον όλο βρεμένο και ψυλό όλος διόλου και 

βρόμιο με τόσα σκουλίκια και υπόφερα έως να το λιάζω και να το λιανοπουλό και με 

προθεσμία και με χίλιες οικονωμίες εις τω τελόνιον εγλιτώσαμε έν μέρος αλλά αδελ-

φέ έτυχε δυστιχησμένη χρονιά δι’ αυτό το ήδος διότι εις τας Καλάμας τω έδιδαν προς 

66 δραχμάς τω καντάρι και με 6 και 10 μήνας προθεσμίαν και πάλην εάν εγνώριζα το 

κόστος του και ήθελαι μου το στείλει ο θιός μας εγκέρος ήθελαι τω εξοδεύσο πολύ 

καλήτερον αλλά αδελφέ υπομωνή και ηγία.»28 

Τα τυνησιακά προϊόντα (χταπόδι, χουρμάδες, φέσια) φθάνουν στην Κυπαρισ-

σία είτε για λογαριασμό του ίδιου του Γεωργακόπουλου είτε για λογαριασμό του Μι-

χόπουλου ή του θείου του πρώτου, Κωνσταντακόπουλο. Στην τελευταία περίπτωση ο 

Γεωργακόπουλος αναλαμβάνει την πώλησή τους με μια μικρή – ή και χωρίς καθόλου 

– προμήθεια. Στην ουσία πρόκειται για αμοιβαίες εξυπηρετήσεις στα πλαίσια των η-

θικών επιταγών της συγγένειας και της φιλίας, θεμελιώδη στηρίγματα του πρώιμου 

εμπορικού καπιταλισμού. Στην πρόθεση του Μιχόπουλου να στείλει προϊόντα για πώ-

ληση στην Κυπαρισσία, του συνιστά να σταλούν αυτά «προτήτερα από τους άλλους 

δια να πετηχένης». Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως έχει και η ποιότητα. Στην περίπτωση 

αποστολής φεσιών τον  συμβουλεύει: «…Σου λέγο λοιπόν ότι εάν τα στίλης να παρα-

τηρίσης να πάρης πράγμα καλλό και εις την πιότητα και εις το καλούπη και ας ήναι 

ακρηβότερα να μην ήναι απάνου πλατιά και κάτου στενά ήσια…».  

                                                 
27

 Όπως επισημαίνει η Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου: «Το κύριο χαρακτηριστικό που αποτελούσε 
τροχοπέδη στην καπιταλιστική πρόβλεψη, ήταν ότι η εμπορική πληροφορία και τα εμπορεύματα 
κυκλοφορούσαν με την ίδια ταχύτητα, γεγονός που καθυστερούσε την κυκλοφορία του κεφαλαίου 
και περιόριζε τα όρια της επιχειρηματικής στρατηγικής», στο Οικογενειακή στρατηγική…, ό.π. σ. 216. 
28

 Επιστολή Γεωργακόπουλου προς Παναγιώτη Μιχόπουλο με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 1851, ΑΓΑΓ. 
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Η επιστολή καταλήγει κάπως απρόσμενα: «Αδελφέ Κύρ Παναγιώτη σε περικα-

λώ να λάβης μέτρον να συμαζευθής δια να εύγης έξω. Σώνη πλέον η ξενιτιά και τω 

καζάντι με αυτά οπού έχωμε περνώμε.»29 Πέρα από το φιλικό ενδιαφέρον, η προτρο-

πή του Γεωργακόπουλου είναι ίσως ένας εύσχημος τρόπος υπόδειξης ότι το τυνησια-

κό εμπόριο δεν έχει πια μέλλον. Τα προϊόντα της Τυνησίας βαρύνονται με σημαντικά 

μεταφορικά έξοδα και έχουν φτωχή ποιότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1850 έχει 

ήδη διαμορφωθεί στις πόλεις του ελλαδικού χώρου μια τοπική καταναλωτική αγορά 

κάποιων απαιτήσεων, σε εμβρυακή έστω μορφή. Πάντως ο Μιχόπουλος προετοιμάζει 

πράγματι την «έξοδό» του από τα ξένα. Μέσω του Γεωργακόπουλου αγοράζει ελαιο-

περίβολο στα περίχωρα της Κυπαρισσίας30 και το 1858 τον συναντάμε εγκατεστημένο, 

μάλλον οριστικά, στην πόλη.31 

 

δ. Οι ευνοϊκοί όροι:  η πρακτική  της ενοικίασης  των φόρων  

 

Τα τρία βασικά προϊόντα της επαρχίας Τριφυλίας, τα δημητριακά, το λάδι και η στα-

φίδα, υπόκειντο σε δημόσιους, δημοτικούς και λιμενικούς φόρους, των οποίων τη βε-

βαίωση και την είσπραξη αναλάμβαναν, με το σύστημα της ενοικίασης, ιδιώτες είτε 

κατ’ αποκλειστικότητα είτε σε συνεργασία με το δημόσιο. Η πρακτική της ενοικίασης 

έδινε τη δυνατότητα στους ενοικιαστές να ελέγχουν ένα σημαντικό ποσοστό της πα-

ραγωγής και να ασκούν επιρροή στους παραγωγούς. Σε δευτερογενείς πηγές της επο-

χής οφείλουμε μία αδρή περιγραφή του σώματος των ενοικιαστών, η οποία συνήθως 

επηρεάζεται από το πάθος του γράφοντος για μια ριζική αναμόρφωση του φορολογι-

κού τοπίου στην αγροτική παραγωγή. Αυτή η εικόνα έχει αναπαραχθεί και μεταφερ-

θεί σχεδόν αυτούσια μέχρι τις μέρες μας από τη νεότερη ιστοριογραφία. Η ακριβής 

αποτύπωση της κοινωνικής σύνθεσης των ενοικιαστών παραμένει ακόμη ζητούμενο.32 

Σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή το 1871, προκύπτει ότι η ενοικίαση είναι 

                                                 
29

 Ό.π. 
30

 72 [1852] συμβολαιογραφ. Ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. Την αγορά αυτή είχε ήδη 
μεθοδεύσει νωρίτερα μέσω της αλληλογραφίας του. 
31

 120 [1858] Βουτιέρος. 
32

 Την έλλειψη πραγματολογικού υλικού πάνω στο οποίο θα οικοδομηθούν στέρεα επιχειρήματα για 
την ιστορική εξέλιξη της μορφής που έλαβε η ενοικίαση φόρων, αλλά και την αποσαφήνιση των κοινω-
νικών στρωμάτων που ευνοήθηκαν από αυτήν παρατηρεί πολύ σωστά ο Σωκράτης Πετμεζάς, Η ελληνι-
κή αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 62, υποσ. 25. 
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πρώτιστα μία εμπορική πράξη. Η οπτική αυτή συμφωνεί με το πραγματολογικό υλικό 

που διαθέτουμε. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία της συζήτησης αυ-

τής, σε βάρος της συνεκτικότητας της αφήγησης, γιατί θεωρούμε ότι βοηθά να κατα-

νοήσουμε καλύτερα το τρίγωνο «δημόσιο – ενοικιαστής – φορολογούμενος». Στη συ-

νέχεια, με βασικό οδηγό τις συμβολαιογραφικές πράξεις, θα προσπαθήσουμε να πα-

ρακολουθήσουμε την πρακτική της ενοικίασης στην επαρχία Τριφυλίας. 

Γνωστότερος έγγειος φόρος είναι η δεκάτη των δημητριακών, η οποία σε όλη 

τη διάρκεια του βίου της (1821-1880) κυμάνθηκε από 5 μέχρι 10% επί της ακαθάρι-

στης παραγωγής.33 Ειδικότερα η παραγωγή των εθνικών γαιών βαρυνόταν με ένα 

πρόσθετο ποσοστό 15%, γνωστό ως δικαίωμα της επικαρπίας, το οποίο έμεινε αξιο-

σημείωτα αμετάβλητο μέχρι τους νόμους διάθεσης της εθνικής γης (1871), όποτε 

σταδιακά ατονεί. Τη δεκάτη αντικατέστησε το 1880 ο χρηματικός φόρος επί των αρο-

τριώντων ζώων. 

Οι ελαιώνες χωρίζονταν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς στο οποίο υπόκειντο: ιδιόκτητους, εθνικοϊδιόκτητους, εθνικούς αδιάθετους 

και εκκλησιαστικούς πρώην διαλυμένων μονών. Τα ιδιόκτητα ελαιόδεντρα φορολο-

γούνταν με ποσοστό 10% επί της ακαθάριστης παραγωγής σε ελαιόλαδο (το 1862 

μειώνεται σε 7%, το 1867 επανέρχεται στο 10% και το 1875 πάλι σε 7%).34 Οι εθνικοϊ-

διόκτητοι ελαιώνες, δηλαδή όσοι δημιουργήθηκαν σε εθνική γη μετά την Απελευθέ-

ρωση, επιβαρύνονταν με έγγειο φόρο (δεκάτη) και πρόσθετο δικαίωμα επικαρπίας 

συνολικού ύψους 20%. Οι δημοπρασίες των ιδιόκτητων και των εθνικοϊδιόκτητων ε-

λαιοδέντρων διεξάγονταν χωριστά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1850, ενώ από το 

σημείο αυτό και μετά διενεργούνται μαζί.35 Σε χωριστές δημοπρασίες εκμισθώνονταν 

οι εθνικοί ελαιώνες που έμειναν αδιάθετοι, δηλαδή δεν παραχωρήθηκαν σε πολυετή 

(συνήθως δεκαετή) ενοικίαση ή δεν εκποιήθηκαν ως φθαρτά πρώην μουσουλμανικά 

κτήματα, και τα εκκλησιαστικά ελαιόδεντρα, πρώην περιουσιακά στοιχεία μοναστη-

                                                 
33

 Η δεκάτη μειώνεται σε 9% το 1860, σε 5% το 1863, αυξάνεται σε 8% το 1867 και μειώνεται πάλι σε 
7% το 1875, Γ. Σιδέρης, «Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας», Αρχείο Οικονομικών και 
Κοινωνικών Ερευνών, τ.11 (1931), σ. 355-412. Για μία αναλυτική παρουσίαση του έγγειου φορολογικού 
συστήματος ο αναγνώστης οφείλει να ανατρέξει στο οικείο κεφάλαιο της μελέτης του Σ. Πετμεζά για 
την αγροτική οικονομία του 19

ου
 αι. (Η ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 57-91), όπου έχει απο-

δελτιωθεί συστηματικά όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία αλλά και η σχετική νομοθεσία. 
34

 Σιδέρης, «Η ιστορική εξέλιξις…», ό.π. 
35

 Ο τρόπος δημοπράτησης των φόρων ανά καθεστώς ελαιοδέντρων τεκμαίρεται από τα σχετικά ενοι-
κιαστήρια συμβόλαια. 
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ριών, που υποχρεώθηκαν σε διάλυση.36 Η παραγωγή των αδιάθετων εθνικών ελαιώ-

νων καθώς και των εκκλησιαστικών βαρυνόταν με δικαίωμα επικαρπίας. Στην επαρχία 

Τριφυλίας οι σημαντικότεροι δημόσιοι φόροι του ελαιόλαδου προέρχονται από την 

ενοικίαση της δεκάτης και του δικαιώματος της επικαρπίας των ιδιόκτητων και εθνι-

κοϊδιόκτητων ελαιοδέντρων. Μετά το 1871 και τη δήλωση των εθνικοϊδιόκτητων φυ-

τειών το δικαίωμα της επικαρπίας φθίνει. Το 1878 (Ν.ΨΙΓ΄) στην ενοικίαση της φορο-

λογίας των ελαιοδέντρων προστέθηκε ο φόρος υπέρ της οδοποιΐας ο οποίος επίσης 

εκμισθωνόταν και ανερχόταν σε 2,5 λεπτά ανά οκά ελαιολάδου.37 Τέλος, το λάδι που 

εξαγόταν από το λιμένα Κυπαρισσίας επιβαρυνόταν από το 1864 με λιμενικό τέλος (4 

δρχ. για κάθε βαρέλα, δηλαδή για κάθε ποσότητα 48 οκ.). 

Η παραγωγή των ιδιόκτητων σταφιδοφυτειών φορολογούταν στα τελωνεία 

ήδη από το 1839.38 Η φορολογία όμως του προϊόντος των εθνικοϊδιόκτητων σταφιδα-

μπέλων (έγγειος φόρος και δικαίωμα επικαρπίας) εισπραττόταν με το σύστημα της 

ενοικίασης. Το 1845 μειώθηκε από 25% σε 20% επί του ακαθάριστου προϊόντος. Η 

δήλωση των εθνικοϊδιόκτητων φυτειών από τους κατόχους τους είχε ως επακόλουθο 

τη σταδιακή αχρήστευση του φόρου. Στην παραγωγή σταφίδας, ως καθολικά εξαγό-

μενο προϊόν, επιβαλλόταν λιμενικό τέλος 5 δρχ. ανά χιλιάδα ενετικών λιτρών. Ση-

μειώνεται ότι ίσχυε επιπλέον δημοτικός φόρος, συνήθως της τάξεως του 2% επί της 

αγροτικής παραγωγής. 

Ο βαθμός εμπλοκής των ιδιωτών στη φορολογική διαδικασία δεν ήταν πάντο-

τε ο ίδιος αλλά εξαρτιόταν από το είδος του φορολογούμενου προϊόντος και τις δυ-

σκολίες που παρουσίαζε η είσπραξή του. Στην περίπτωση των εγγείων φόρων των δη-

μητριακών, οι οποίοι αφορούσαν το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων παραγωγών, παρα-

τηρείται από νωρίς η πρόθεση της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας να διασφαλίσει 

τα συμφέροντα του δημοσίου και να περιορίσει την αυθαιρεσία των ενοικιαστών. Ας 

                                                 
36

 Την αρχή έκανε το 1834 η οθωνική αντιβασιλεία, η οποία προέβη στη διάλυση των μικρών μοναστη-
ριών. Για τη συλλογή και διαχείριση των εισοδημάτων από τις ενοικιάσεις ή την πώληση των δημευθέ-
ντων πρώην εκκλησιαστικών κτημάτων ιδρύθηκε την 1

η
 Δεκεμβρίου 1834 ένα εκκλησιαστικό ταμείο, 

βλ. σχετικά Frazee, Ορθόδοξος Εκκλησία…, ό.π. σ. 172 και 161-164. 
37

 Σιδέρης, «Η ιστορική εξέλιξις…», ό.π. 
38

 Εξαιρείται η σταφίδα των ιδιόκτητων σταφιδαμπέλων των επαρχιών Ηλείας, Ολυμπίας και Γορτυνίας, 
Σιδέρης, «Η ιστορική εξέλιξις…», ό.π. 
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μη λησμονούμε ότι η δεκάτη (μαζί με το δικαίωμα επικαρπίας) προσπόριζε στο κρά-

τος σημαντικότατους δημοσιονομικούς πόρους μέχρι την κατάργησή της το 1880.39  

Από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι και την εθνοσυνέλευση του 1862-1864, 

οι μεταβολές στη δεκάτη ενίσχυαν συνεχώς το ρόλο του κράτους και προστάτευαν τα 

δικαιώματα των φορολογουμένων. Ήδη από το 1830 ο Καποδίστριας είχε μειώσει τη 

φορολογική περιφέρεια σε μικρά τμήματα που ταυτίζονταν με τα όρια ενός οικισμού 

ή ενός χωριού και σε καμία περίπτωση δεν υπερέβαιναν την περιφέρεια ενός δήμου. 

Είχε επιχειρήσει επίσης, ανεπιτυχώς, να καταβάλλεται ο φόρος από την πλευρά των 

ενοικιαστών σε χρήμα.40 Ακολούθησε η κατάργηση της ενοικίασης για ένα σύντομο 

διάστημα (1845-1847) από τον Κωλέττη και η ανάθεση της βεβαίωσης και της είσπρα-

ξης σε δημόσιους λειτουργούς.41 Μετά το θάνατο του ηπειρώτη πολιτικού, η πρακτική 

της ενοικίασης επανήλθε σε ισχύ αλλά αφαιρέθηκε το δικαίωμα της είσπραξης από τα 

χέρια των ενοικιαστών, οι οποίοι περιορίστηκαν μόνο στη διαδικασία βεβαίωσης των 

φόρων. Τη συλλογή των δημόσιων φόρων σε είδος ανέλαβαν κρατικοί υπάλληλοι με 

ετήσια θητεία, οι αποθηκάριοι. Ο νόμος σοζ΄ του 1855 μείωσε ακόμη περισσότερο την 

παντοδυναμία των ενοικιαστών επί των φορολογούμενων, παρέχοντας στους τελευ-

ταίους την ελευθερία να ξεκινούν το θερισμό χωρίς την υποχρεωτική – μέχρι τότε – 

άδεια των πρώτων.42  Οι δημόσιες αποθήκες καταργούνται το 1863 και η είσπραξη 

των φόρων απευθείας από τους φορολογούμενους, σε χρήμα πλέον και όχι σε είδος, 

ανατίθεται στους δημόσιους εισπράκτορες και στους επαρχιακούς ταμίες. Ο ενοικια-

στής, τουλάχιστον θεωρητικά, δεν είχε άμεση πρόσβαση στην παραγωγή αλλά καρ-

πωνόταν τη διαφορά του τελικώς εισπραττόμενου ποσού μετά την αφαίρεση του πο-

σού του ενοικίου. Το ενοίκιο υπολογιζόταν σε κοιλά δημητριακών, τα οποία πολλα-

                                                 
39

 Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους…, ό.π. σ. 712.  
40

 Και τα δυο μέτρα υπήρξαν από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη διόγκωση της αντιπολίτευσης 
εναντίον του, Χρήστος Λούκος, «Η ενοικίαση προσόδων κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Απόψεις για 
την πολιτική διάσταση του προβλήματος», Μνήμων 8 (1980-1982), σ. 370-378. 
41

 Σύμφωνα με τον Κων. Γωγούση, συντάκτη ενός φυλλαδίου το 1863, η κατάργηση της ενοικίασης από 
τον Κωλέττη κατά το διάστημα 1845-1847, συντέλεσε στη διόγκωση των οφειλών, καθώς οι ενοικιαστές 
δεν μπορούσαν πια να ελπίζουν ότι θα ξεπλήρωναν τα παλαιά χρέη με μια νέα επιτυχή ανάληψη των 
δημοσίων προσόδων, Κων. Γωγούσης, Περί των οφειλομένων προς το Δημόσιον, Αθήνα 1863, σ. 6-7. 
42

 Ο Πετμεζάς επισημαίνει ότι ήδη ο Ν. πγ΄ του 1848 είχε ελαφρύνει τα βάρη των χωρικών, Η ελληνική 
αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 73. 
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πλασιάζονταν με τη μέση αγοραία τιμή. Ο εκχρηματισμός της δεκάτης συνοδεύτηκε 

την ίδια εποχή (1863) με μια γενναία μείωσή της στο μισό σχεδόν (από 9% σε 5%).43 

Η πρακτική της ενοικίασης των φόρων, αν και ασύμβατη με το όραμα των φι-

λελεύθερων οικονομολόγων της εποχής, αποδείχτηκε εξαιρετικά ανθεκτική στο χρό-

νο. Οι τελευταίοι έβλεπαν σε αυτήν και, για να ακριβολογούμε, ιδίως στην ενοικίαση 

της δεκάτης των δημητριακών, ένα από τα κυριότερα αίτια των δύο φοβερών δεινών 

του νεαρού ελληνικού κράτους: την οικονομική καθυστέρηση και την πολιτική διαφ-

θορά. Οι ενοικιαστές των φόρων ισοδυναμούσαν με «παρασιτικά σμήνη» και περι-

γράφονταν με μελανά χρώματα στην περίφημη εισαγωγική έκθεση του Κουμουνδού-

ρου για το νομοσχέδιο περί μεταβολής της εγγείου φορολογίας (1860).44 Ο ίδιος πολι-

τικός, όμως, γνώριζε πολύ καλά ότι ο ιδιώτης ενοικιαστής αποτελούσε τη μόνη εγγύη-

ση οικονομικών πόρων για το δημόσιο, ελλείψει ενός αξιόπιστου κρατικού φοροει-

σπρακτικού μηχανισμού. Η, σε πρώτη ανάγνωση, «αντιφατική» συμπεριφορά των κα-

τεξοχήν αγροτιστών πολιτικών του 19ου αιώνα, Κουμουνδούρου και Σωτηρόπουλου, 

οι οποίοι από τη μια καταγγέλλουν τη μάστιγα των αποθηκαρίων και των ενοικιαστών 

και από την άλλη σπεύδουν να την προστατεύσουν, αναδεικνύει τη δημοσιονομική 

σημασία της διατήρησης ενός συστήματος στην περίπτωση ενός φτωχού κράτους με 

μηδενικό εξωτερικό δανεισμό (μέχρι το 1878).45 

Πράγματι, ενώ το 1860 ο Κουμουνδούρος στην τολμηρή εισήγησή του περί ρι-

ζικής μεταβολής του εγγείου φόρου καταγγέλλει ότι με το σύστημα της ενοικίασης 

«το δημόσιον κατέστη σιτέμπορος» και εξανίσταται κατά των ενοικιαστών και των 

αποθηκάριων, οι οποίοι κερδίζουν σε βάρος των φορολογούμενων και του δημοσί-

ου,46 μόλις τρία χρόνια αργότερα, ως Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Διομήδη 

Κυριακού, θα υπερασπιστεί τους αποθηκάριους ενώπιον μιας σχεδόν συνολικά αρνη-

τικά διακείμενης Εθνοσυνέλευσης. Αν και παραδέχεται ότι οι αποθηκάριοι είναι «μά-

                                                 
43

 Για μια σύντομη παρουσίαση της σχετικής συζήτησης του φορολογικού νόμου, όπου επικράτησε εύ-
κολα η άποψη να μειωθεί η δεκάτη, σε αντίθεση με τις αντιδράσεις που πυροδότησε η πρόταση για 
μια ανάλογη μείωση του δικαιώματος επικαρπίας, βλ. Ψυχογιό, Το ζήτημα…, ό.π. σ. 75-77. 
44

 ΠΣΒ, περ. ΣΤ΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΝΓ΄/25 Φεβρ. 1860. 
45

 Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π., σ.58. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ανδρεάδη: 
«…προκειμένου περί χωρών πολύ πτωχών, η δεκάτη είναι μορφή φορολογίας ην είναι ευκολώτερον να 
κατακρίνη τις ή ν’ αναπληρώση», στο Έργα, τ. Β΄, Αθήνα 1939, σ. 329. Αναφέρεται από τον Αδαμ. Συρ-
μαλόγλου στο βιβλίο του Φορολογία ή Χρεοκοπία. Η φορολογική πολιτική στη Βουλή των Ελλήνων 
1862-1910, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα 2007, σ. 195.  
46

 ΠΣΒ, περ. ΣΤ΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΝΓ΄/25 Φεβρ. 1860. 
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στιγες» και το σύστημα αυτό πρέπει να εκλείψει «αφεύκτως», θέτει το ερώτημα γιατί 

μέχρι τώρα οι φορολογούμενοι δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος που τους έδινε ο 

νόμος, να πληρώνουν δηλαδή σε χρήμα τους φόρους τους και να αποφεύγουν τις κα-

ταθλίψεις ενοικιαστών και αποθηκαρίων. Αυτό συμβαίνει, υποστηρίζει, «διότι απο-

ρούν χρημάτων». Αντίθετα, συνεχίζει, «το πλείστον των φόρων αυτών, αν κάμητε α-

ναγκαστικήν την πληρωμήν εις χρήματα, θέλετε τους μεταθέσει εις την τάξιν των κα-

θυστερούντων». Επιπρόσθετα, συμπληρώνει, το ενδιαφέρον των ενοικιαστών θα 

μειωθεί: «Οι ενοικιασταί έχουν δύω ελπίδας α΄) την ελπίδα του κέρδους εκ της ενοι-

κιάσεως και β΄) την ελπίδα του εμπορίου των γεννημάτων . το β΄) τους το αφαιρείτε, 

διότι δεν δύνανται ν’ αγοράσουν γεννήματα, καθόσον οι φορολογούμενοι θα πληρώ-

σουν χρήματα. Λοιπόν ούτως πως θα έχητε μίαν ελάττωσιν προσφοράς.»47 

Οι περιορισμένες δυνατότητες των χωρικών να ανταποκριθούν στην εκχρημα-

τισμένη φορολογία προβλημάτισε σοβαρά τους πρωτεργάτες της αγροτικής μεταρ-

ρύθμισης του 1871. Αν και θεωρητικά ο Σωτηρόπουλος υπολόγιζε ότι οι εισπράξεις 

από την εκποίηση των εθνικών γαιών θα υπερέβαιναν τα έσοδα του κράτους που 

προέρχονταν από το δικαίωμα επικαρπίας,48 τόσο ο ίδιος όσο και ο Κουμουνδούρος 

δεν έτρεφαν ψευδαισθήσεις για την εύκολη εισπρακτική ευόδωση των νέων νόμων. 

Για το λόγο αυτό μετά την επιψήφιση των δύο νομοσχεδίων στη Βουλή, εισάγουν 

προς επιψήφιση ένα νέο αυστηρό νόμο για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.49 Ο 

νόμος αυτός, πέρα από τα μέχρι τότε συνήθη καταδιωκτικά μέτρα της κατάσχεσης και 

του πλειστηριασμού, καινοτομούσε σε δύο ζητήματα: (1) προέβλεπε τη ποινή της 

                                                 
47

 ΕΕΣ 3, συνεδρ. ΡΖ΄/22 Μαΐου 1863. 
48

 Στη συζήτηση των νομοσχεδίων ο Σωτηρόπουλος αποκρούει το αίτημα βουλευτών να χρησιμοποιη-
θούν τα χρήματα από την εκποίηση των εθνικών γαιών στην αποπληρωμή των δανείων. Αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει, ισχυρίζεται, γιατί πρόκειται για αντικατάσταση ενός δημοσίου πόρου, της επικαρπίας: «Ώ-
στε πρόκειται να μεταβάλωμεν την επικαρπίαν, ήτις πληρώνεται από τους εμφυτευτάς σήμερον και 
κατόπιν από τους κατόχους της εθνικής γης εις ένα σταθερόν κανόνα, εις το οποίον θέλομεν συμπερι-
λαμβάνει και εν ποσόν ως χρεωλύσιον […] Λέγω ότι δια της μεταβολής, την οποίαν πρόκειται να επιφέ-
ρωμεν, απεδείχθη ότι ο κανών τον οποίον θα εισπράττωμεν εις το μέλλον θα είναι ανώτερος της επι-
καρπίας της σημερινής.» ΕΣΒ, περ. Γ΄, συν. Β΄, συνεδρ. 11/13 Ιαν. 1871. 
49

 Η συζήτηση αυτή, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει τύχει της προσοχής κάποιου μελετητή, ίσως γιατί αντι-
μετωπίζεται ως μία ακόμη (από τις πολλές) προσπάθεια να ρυθμιστεί το χρόνιο ζήτημα των καθυστε-
ρούντων οφειλών προς το Δημόσιο. Ξεκινά το Φεβρουάριο και συνεχίζεται μέχρι και τον Μάιο, χωρίς 
τελικά να ψηφιστεί. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συνδέεται άμεσα με τους νεότευκτους νό-
μους της διάθεσης των εθνικών γαιών, όπως και με τις βλέψεις του Υπ. Οικονομικών Σωτηρόπουλου 
για μια μελλοντική σαρωτική φορολογική μεταρρύθμιση. Ας μου επιτραπεί η παρατήρηση ότι εξαιτίας 
της τάσης (εν μέρει σωστής) να βλέπουμε στις κυβερνητικές πολιτικές ταμειακά ή λαϊκιστικά κίνητρα, 
παραβλέπουμε συχνά την εκσυγχρονιστική στόχευση πολλών νομοθετημάτων (πχ. νόμων διάθεσης 
εθνικής γης) ή έστω νομοθετικών αποπειρών, όπως το παρόν νομοσχέδιο.     
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προσωποκράτησης για τους οφειλέτες και τους κληρονόμους τους50 και (2) η είσπρα-

ξη των οφειλομένων προς το δημόσιο μπορούσε να ανατεθεί σε ιδιώτες – εργολάβους 

οι οποίοι θα είχαν κάθε αρωγή στο έργο τους από τις κρατικές καταδιωκτικές αρχές 

και θα λάμβαναν ως αμοιβή ποσοστό επί των εισπράξεων μέχρι 10%. 

Η σύμπτωση του νομοσχεδίου με τους νόμους εκποίησης των εθνικών γαιών 

και φυτειών υποδεικνύει ότι κύριο μέλημά της κυβέρνησης ήταν η εξασφάλιση της 

πληρωμής των δόσεων της εθνικής γης προς το δημόσιο ταμείο. Πράγματι, είχαν αρ-

κετούς λόγους να φοβούνται την ταμιευτική αποτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης. 

Η ανησυχία τους εδραζόταν στην πεποίθηση ότι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις προέ-

κυπταν από τους εκχρηματισμένους φόρους. Είναι ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του 

Σωτηρόπουλου σχετικά με το ζήτημα αυτό: «Δύναμαι να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε 

εγώ, ούτε άλλος τις υπουργός των Οικονομικών θα τολμήση ποτέ να προτείνη την με-

ταβολήν του φορολογικού συστήματος, διότι κυριωτέρα ένστανσις κατά πάσης μετα-

βολής είναι αι καθυστερήσεις, και ο λόγος αυτός τρομάζει όλους τους ενασχολουμέ-

νους εις το ζήτημα τούτο. Ο φόρος των αμπέλων εις το οποίον εφηρμόσθη η κατά 

στρέμμα φορολογία αφίνη καθυστερήματα 40-60%, ο φόρος των οικοδομών μ’ όλην 

αυτού την μικρότητα αφίνη καθυστέρημα 30-40%, ο φόρος των επιτηδευμάτων επί-

σης…».51 Η δημιουργία ενός αυστηρού καταδιωκτικού μηχανισμού που θα εξανάγκα-

ζε τους οφειλέτες να συμμορφωθούν θα αποτελούσε πρόκριμα για μια μελλοντική 

μεταβολή της εγγείου φορολογίας. 

Ποικίλες αντιδράσεις από το σώμα των αντιπροσώπων προκάλεσε το άρθρο 59 

του νομοσχεδίου που προέβλεπε την είσπραξη φόρων, δόσεων εθνικής γης και γενικά 

οφειλών από ιδιώτες, τραπεζίτες και εργολάβους. Ο βουλευτής Μιχαλόπουλος, για 

παράδειγμα, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο εμπιστευόταν υπέρμετρα τους ενοικια-

στές και τους εργολάβους, οι οποίοι ήταν και οι μεγαλύτεροι οφειλέτες.52 Αντίθετα, οι 

εισηγητές του νομοσχεδίου, Κουμουνδούρος και Σωτηρόπουλος, έδειξαν περισσή ευ-

                                                 
50

 Η επέκταση του μέτρου της προσωποκράτησης στους κληρονόμους των οφειλετών αφορούσε πρώ-
τιστα τους κατόχους εθνικών γαιών. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Σωτηρόπουλος: «Υποθέσατε ότι όλοι οι 
κάτοχοι των εθνικών γαιών θέλουν σπεύσει να συμμορφωθούν με τον νόμον, τον οποίον εψηφίσατε, 
και θέλουν καταστή οφειλέται απέναντι του δημοσίου, αλλά μέχρι της εξοφλήσεως δεν θέλουν ζη, ή 
πολλά ολίγοι θα ζουν, επομένως, εάν οι κληρονόμοι δεν υπόκεινται εις το μέτρον της προσωρινής κρα-
τήσεως, το δημόσιον θέλει ευρεθή εις πολύ δύσκολον θέσιν.», συνεδρ.45/4 Μαρτίου 1871, ό.π..  
51

 Συνεδρ. 41/26 Φεβρ. 1871, ό.π. Βλ. και παρατηρήσεις Σ. Πετμεζά, Η ελληνική αγροτική οικονομία…, 
ό.π. σ. 68. 
52

 Συνεδρ. 46/5 Μαρτίου 1871, ό.π. 



351 

 

αισθησία απέναντι στην κοινωνική τάξη των μεγάλων οφειλετών, την οποία προσπά-

θησαν εμφανώς να προστατεύσουν. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωτηρόπουλος ζήτησε να 

εξαιρεθούν οι προ του 1867 οφειλέτες από το άρθρο 48 που προέβλεπε ότι όσοι κα-

θυστερούσαν προς το δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 300 δρχ., καθώς και οι 

εγγυητές τους, δεν θα γίνονταν δεκτοί στις δημοπρασίες εθνικών προσόδων και κτη-

μάτων. Οι οφειλές αυτές δεν ήταν εκκαθαρισμένες, ισχυριζόταν, και η αναδρομική 

ισχύς του άρθρου θα τους απέκλειε από τους διαγωνισμούς ανάληψης εργολαβιών 

και ενοικιάσεων, μειώνοντας το συναγωνισμό προς ζημία του δημοσίου.53  

Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν ίδια η θέση του φορολογούμενου και 

του ενοικιαστή: «Οσάκις το δημόσιον αποφασίζει να ενοικιάση τας προσόδους του, 

εάν ήθελε να μη έχη καθυστερήσεις, έπρεπε να απαιτή επί χείρας την πληρωμήν του 

μισθώματος. Αλλ’ εάν έπραττε τούτο, βεβαιωθήτε ότι δεν ημπορούσε να βεβαιόνη 

ίσως ούτε τα τρία τέταρτα των ήδη βεβαιουμένων. Εις πολλάς περιστάσεις δε θα ε-

λάμβανε ίσως ούτε το ήμισυ. Αποφασίζει λοιπόν να εκμισθόνη τας προσόδους επί πι-

στώσει και όχι μόνον τούτο, αλλ’ εις τας δημοπρασίας δεν καταβάλλει μεγάλην προ-

σοχήν περί την εκλογήν των προσώπων, δέχεται τον τυχόντα δια να έχη μεγάλα απο-

τελέσματα. Αφού πράττει τούτο είναι πολύ φυσικόν να έχη και καθυστερήσεις. Ιδού ο 

λόγος, δια τον οποίον, το κατ’ εμέ, δεν φροντίζω τόσον περί των ενοικιαστών, διότι 

την ενοικίασιν την θεωρώ μίαν εμπορικήν πράξιν, την οποία κάμνει το δημόσιον, από 

την οποίαν πρέπει όσον ένεστι τάχιστον να λείψη μεταβάλλον το φορολογικόν σύ-

στημα και λαμβάνον πρόνοιαν να εισπράττη κατ’ ευθείαν από τους φορολογουμένους 

τους φόρους του.».54 

Οι «πολλοί» είναι το πρόβλημα, γιατί ακριβώς αυτοί στερούνται τη δυνατότη-

τα να πληρώσουν. Η αδυναμία των φορολογούμενων να καταβάλουν τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις σε χρήμα θίγεται ελάχιστα. Ο Κουμουνδούρος αναφέρεται σε αυ-

τήν σχεδόν σιβυλλικά: «…σας παρακαλώ να παρατηρήσητε και εν έτερον πολύ ου-

σιώδες . πόθεν προέρχονται οι μεγάλαι καθυστερήσεις; Προέρχονται από τους φό-

ρους οίτινες πληρώνονται εις είδη ή από τους φόρους οι οποίοι πληρώνονται εις χρή-

ματα; Προέρχεται τούτο εκ κακής προθέσεως ή εκ της ελλείψεως χρημάτων; Αυτό δεν 

                                                 
53

 Συνεδρ. 47/6 Μαρτίου 1871, ό.π. Στην ίδια συνεδρίαση ο Κουμουνδούρος συμφωνεί με τη μη ανα-
δρομική ισχύ του άρθρου, αν και παραδέχεται ότι «…επειδή υπάρχουν τωόντι μερικαί τάξεις ανθρώ-
πων, τας οποίας η καταδίωξις δεν φθάνει, πρέπει να τιμωρηθώσι, δια να πληρώνωσι τον φόρον των.» 
54

 Συνεδρ. 49/9 Μαρτ. 1871, ό.π. 
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εξετάζω ήδη, αλλ’ η κατάστασις αύτη υπάρχει, οι οφειλέται υπάρχουν και οι οφείλο-

ντες αυτούς περισσότερους φόρους είσιν οι οφείλοντες να πληρώσωσιν αυτούς εις 

χρήματα…».55   

Τους φορολογούμενους δείχνει και ο Υπουργός Οικονομικών Σωτηρόπουλος, 

επικαλούμενος μία έκθεση του προκατόχου του Χρηστίδη σχετικά με τους καθυστε-

ρούντες οφειλέτες από άμεσους φόρους: «καθυστερούνται πολλά από τους ενοικιά-

ζοντας τας δημοσίους προσόδους, αλλά καθυστερούν όχι ολίγα και οι φορολογούμε-

νοι . διότι εκ της καταστάσεως αυτής προκύπτει ότι και οι φόροι των αμπέλων οι ο-

ποίοι δεν ενοικιάζονται αλλ’ εισπράττονται απ’ ευθείας, αφίνουν εις τίνας επαρχίας 

καθυστερούμενα μέχρι 60% και ο φόρος των επιτηδευμάτων αφίνει καθυστερούμενα 

30 τοις % και επέκεινα, ο δε των οικοδομών πολύ περισσότερον, ώστε βλέπετε ότι δεν 

είναι μόνον οι ενοικιασταί ή οι άλλοι μεγάλοι οφειλέται οι οποίοι καθυστερούν εις το 

δημόσιον, αλλ’ είναι και οι φορολογούμενοι οι οποίοι καθυστερούν ει πολλά μέρη 

τους φόρους των, και τούτο είναι το κατ’ εμέ το μεγαλείτερον κακόν, και τούτου την 

θεραπείαν πρέπει πρό πάντων να επιζητήσωμεν.»56  

Παράπλευρη συνέπεια του νέου νόμου θα ήταν και η ηθικοπλαστική επίδρα-

ση πάνω στη συμπεριφορά των φορολογουμένων, η οποία θα προετοίμαζε το έδαφος 

για την εισαγωγή ενός νέου φορολογικού συστήματος, όνειρο ζωής για τον Σωτηρό-

πουλο: «Διότι κατ’ εμέ ενόσω δεν κατορθώσωμεν να συνειθίσωμεν τους φορολογου-

μένους να πληρώνουν τους φόρους των, και ενόσω δεν φθάσωμεν εις το αποτέλεσμα 

να εισπράττωνται ανελλιπώς και εισέρχωνται εις το δημόσιον ταμείον οι φόροι, δύ-

σκολον είναι να μεταβάλωμεν το φορολογικό σύστημα δια του οποίου θα εκλείψωσιν 

οι ενοικιασταί και θέλομεν έχει απ’ ευθείας οφειλέτας τους φορολογουμένους […] θα 

ευεργετήσητε λοιπόν τον λαόν, εάν τον συνειθίσητε να πληρόνει ετοίμως τους φό-

ρους των και μη υποβάλληται εις όλας τα καταπιέσεις εις τα οποίας τον υποβάλλει η 

καθυστέρησις. Δια τούτο πάντοτε είχον την αρχήν ότι οι νόμοι περί καταδιώξεως πρέ-

πει να ήναι τοιούτοι, ώστε και αν θέλη τις, να μην ημπορή ν’ αποφύγη την πληρω-

μήν….».57 

                                                 
55

 Συνεδρ. 48/8 Μαρτ. 1871, ό.π. 
56

 Συνεδρ. 24/18 Φεβρ. 1871, ό.π. Σε άλλη συνεδρίαση (49/9 Μαρτίου 1871) υποστηρίζει ότι από τα 6,5 
εκατομμύρια δρχ. των καθυστερήσεων μόλις 1,2 εκ. προέρχονται από ενοικιάσεις και όλα τα υπόλοιπα 
από άμεσους φόρους. 
57

 Συνεδρ. 24/18 Φεβρ. 1871, ό.π. 
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Κουμουνδούρος και Σωτηρόπουλος προσέχουν πολύ να μη θίξουν τους βου-

λευτές, επιθυμώντας προφανώς να εξασφαλίσουν τη θετική ψήφο τους. Ο Σωτηρό-

πουλος ζυγίζει προσεκτικά τα λόγια του, όταν αναφέρεται στους συναδέλφους του, 

και μεταθέτει την ευθύνη στους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι από σεβασμό (!) δε 

ζητούν τα οφειλόμενα: «Καθ’ όσον αφορά τους πολιτευομένους, είναι μεγάλη υπερ-

βολή το να ισχυρίζωνται τινες ότι οι πλείστοι των βουλευτών και των δημάρχων είναι 

οφειλέται εις το δημόσιον. Εγώ πιστεύω, ότι μεταξύ των ανθρώπων, οίτινες εισέρχο-

νται εις το περίβολον τούτον, ίσως ούτε δέκα δεν ανεμίχθησαν εις ενοικιάσεις […] ό,τι 

όμως είναι αληθές είναι τούτο, ότι τόσον οι πολιτευόμενοι, καθώς και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, μετά δυσκολίας πληρώνουν τους μικρούς φό-

ρους, ους συμβαίνει να χρεωστούν, όσοι εξ αυτών είναι φορολογούμενοι από αμπέ-

λους, οικοδομάς, περιβόλια κλπ. Τούτο δε γίνεται όχι τόσον από δυστροπίας, όσον 

διότι οι επιφορτιζόμενοι την είσπραξιν δεν απαιτούν συνήθως παρ’ αυτών τους φό-

ρους, διατηρών δηλ. κάποιαν ανασκοπήν, δια να μεταχειρισθώ την επταννησιακήν 

έκφρασιν, απέναντι των προσώπων αυτών, και διά τούτο συμβαίνει η καθυστέρη-

σις.»58 

Η προσεγμένη διατύπωση του εισηγητή του νόμου δεν μπόρεσε να πείσει τους 

βουλευτές. Κάποιοι, άλλωστε, δηλώνουν δημόσια ότι υπήρξαν μεγαλοοφειλέτες του 

Δημοσίου. Ο Χατζίσκος, βουλευτής Φθιώτιδος, ο οποίος υποστήριξε την παραδειγμα-

τική τιμωρία των μεγάλων οφειλετών προς το Δημόσιο, προτείνοντας τη στέρηση των 

πολιτικών δικαιωμάτων τους, ταυτόχρονα ομολογούσε τα εξής: «Μη νομίζητε, κύριοι 

ότι εγώ ο προτείνας ταύτα κατά το 1867, και ο οποίος τα επαναλαμβάνω και σήμερον, 

είμαι ξένος των κακών έξεων. Όχι, κύριοι, οφείλω ως εγγυητής ενοικιαστών κατά το 

1842 δεκαπέντε και επέκεινα χιλιάδας δραχμών. […] ώφειλον και οφείλω ίσως ακόμη 

φόρους οικοδομών, λειβαδίων και αμπέλων του προπαρελθόντος έτους και τους α-

μέσως παρελθόντος…».59 

                                                 
58

 Συνεδρ. 49/9 Μαρτ. 1871, ό.π. 
59

 Συνεδρ. 47/6 Μαρτίου 1871, ό.π.. Ο Χατζίσκος είχε διατυπώσει την ίδια πρόταση το 1867. Η επανά-
ληψή της, συνειδητά ή μη, είχε πάντως ως αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η συζήτηση. Ας προστεθεί η 
εξαιρετικά αντιδημοκρατική δήλωση του Σωτηρόπουλου ότι αν η Βουλή επιψηφίσει την πρόταση «προ 
πάντων να λάβη το μέτρον τούτο δια τους φορολογουμένους», συνεδρ. 49/9 Μαρτίου 1871. Ο Δαγρές, 
βουλευτής Καλαμών, στηλιτεύει και τις δύο προτάσεις ως «εν πνεύμα κατά της καθολικής ψηφοφορί-
ας», συνεδρ. 51/11 Μαρτίου 1871.  
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Ο βουλευτής Δωρίδος Κατσικαπής, ο οποίος τέθηκε ενάντια στην πολιτική δί-

ωξη των οφειλετών, έθεσε την πολιτική διάσταση των ενοικιάσεων φόρων σύμφωνα 

με τη δική του προσωπική εμπειρία. Από το 1833 έως και το 1856, έλεγε, η επαρχία 

Δωρίδος είχε καθυστερήσεις ύψους 70.000 δρχ. από ενοικιάσεις προσόδων στις ο-

ποίες εμπλέκονταν η οικογένειά του και ο πολιτικός του αντίπαλος και πρώην γερου-

σιαστής Παππαπολίτης: «Ενοικιάζοντο, κύριοι, οι δημόσιοι πρόσοδοι της επαρχίας 

Δωρίδος, παρεστάθησαν εις το στάδιον του συναγωνισμού τα δύο κόμματα. Αφ’ ενός 

ο μακαρίτης πατήρ μου, ως αρχηγός του ενός κόμματος, και αφ’ ετέρου ο κ. Παππα-

πολίτης, ως αρχηγός του ετέρου κόμματος. Έκαστον των κομμάτων τούτων, κύριοι 

βουλευταί, ήθελε να γείνη κύριον των δημοσίων προσόδων, το μεν δια να ωφεληθή 

εκ των τυχόν κερδών, το δε δια να πιέση το αντίπαλον κόμμα. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αργολί-

δος): Και δια να σχηματίση τους μάλλον φορολογούμενους. ΚΑΤΣΙΚΑΠΗΣ: Μάλιστα, 

διότι μεταξύ αυτών ανεδεικνύοντο οι δήμαρχοι…».60 Ο ανταγωνισμός ύψωσε το μί-

σθωμα προς το Δημόσιο σε βαθμό υπέρογκο, ώστε δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί 

από τις εισπράξεις. Το πρόβλημα έγκειτο στη σπατάλη του Δημοσίου, κατέληγε ο 

βουλευτής.61 

 Η ρεαλιστική θέση του Σωτηρόπουλου που αντιμετωπίζει την πρακτική της 

ενοικίασης ως μία «εμπορική πράξη» και ως αναγκαίο κακό κάτω από τις συνθήκες 

καθυστέρησης και αχρηματίας που πλήττουν την ελληνική ύπαιθρο, συντελεί, νομί-

ζουμε, στην αποδαιμονοποίηση του θεσμού. Η διατήρησή του υπήρξε συνειδητή κυ-

βερνητική επιλογή. Όχι εξαιτίας της πίεσης μιας συντεχνιακής ομάδας ενοικιαστών 

και των πολιτικών πατρώνων τους, αλλά επειδή η έλλειψη ρευστότητας, ειδικά στους 

σιτοπαραγωγούς πληθυσμούς των μεσόγειων και ορεινών μερών, αποτελούσε αδι-

                                                 
60

 Συνεδρ. 51/11 Μαρτίου 1871, ό.π. Από τη μελέτη του συμβολαιογραφικού υλικού του δήμου Κυπα-
ρισσίας αποκομίζεται η αίσθηση ότι το ενδιαφέρον (οικονομικό και πολιτικό) γύρω από την ενοικίαση 
των δημοσίων προσόδων είναι εντονότερο κατά την οθωνική περίοδο, ενώ μετά σταδιακά ατονεί. Ο-
πωσδήποτε είναι απαραίτητες ανάλογες έρευνες στο [παραμελημένο ερευνητικά] χώρο της σιτοκαλ-
λιέργειας, για να εξαχθούν καθολικότερα συμπεράσματα. 
61

 Την παραγωγική και αναπτυξιακή σημασία των μεγάλων οφειλετών τόνισε ο βουλευτής Αργολίδος 
Δανόπουλος, ο οποίος ως νομάρχης Πατρών στη δεκαετία του 1850 μεταφέρει και αυτός τη δική του 
εμπειρία: «προσεκάλεσα λοιπόν τους οφειλόντας, μεταξύ πολλών ήλθε και ένας Θαλής [ενν. τον πατέ-
ρα του νομικού και συγγραφέα Αριστομένη Θεοδωρίδη] από τον Πύργον ο οποίος εφύτευσε 700 
στρέμματα σταφίδος 

.
 ενδιαφερόμην να μάθω πόσον ποσού είναι οφειλέτης αυτός και πόσον φόρον 

δίδει 
.
 πληροφορούμαι ότι χρεωστεί 50.000 περίπου δραχμάς και ότι έδιδε φόρον εις το δημόσιον 15-

20 χιλιάδας δραχμάς το έτος 
.
 τουτέστιν επλήρωνεν εκάστοτε την αρχικήν αξίαν της γης ην κατείχεν 

.
 

αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους θέλουν να δικάσουν με την μαχαίραν του νόμου και όχι με την στάθ-
μην της δικαιοσύνης και τα συμφέροντα του κράτους.», συνεδρ. 51/11 Μαρτίου 1871, ό.π. 
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αμφισβήτητο γεγονός. Όπως σωστά επισημαίνει ο Δ. Ψυχογιός, η έγγειος φορολογία 

υπήρξε «ο κατ’ εξοχήν μηχανισμός απόσπασης πλεονάσματος από τους χωρικούς μέ-

χρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα».62  

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το 1877, κάτω από την πίεση των αυξημένων δημοσιο-

νομικών αναγκών, υιοθετείται από την οικουμενική κυβέρνηση του γηραιού Κανάρη 

ένας μεταρρυθμιστικός νόμος της δεκάτης που, για πρώτη φορά μετά από τριάντα και 

πλέον έτη, «επιστρέφει» στους ενοικιαστές το δικαίωμα της σε είδος είσπραξης με 

την αιτιολογία ότι μόνο έτσι θα πρυτάνευε το εμπορικό όφελος και θα προσελκύο-

νταν αξιόπιστοι ενοικιαστές. Ως πρόσθετο κίνητρο προβλεπόταν έκπτωση του ποσού 

του ενοικίου για τον ενοικιαστή που θα το προκατέβαλε στο δημόσιο ταμείο.63 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στην περίπτωση της ενοικίασης των εμπορευματι-

κών, τοπικής σημασίας προϊόντων, όπως του λαδιού και της σταφίδας, δε συναντάμε 

την πολιτική φόρτιση που συνοδεύει τη φορολόγηση των δημοσίων προσόδων. Η ε-

νοικιαζόμενη φορολογική περιφέρεια ταυτίζεται με τα όρια ολόκληρης της επαρχίας 

και όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του δημοσίου (βεβαίωση και είσπραξη) 

μεταβιβάζονται στα χέρια των ενοικιαστών έναντι ενός καθορισμένου ενοικίου που 

καταβάλλεται σε δόσεις. Εδώ, το εμπορικό συμφέρον κυριαρχεί απενοχοποιημένο, 

απαλλαγμένο από το φόβο πολιτικών περιπλοκών. Άλλωστε, το είδος αυτό των προ-

ϊόντων δεν αφορά ολόκληρο τον αγροτικό πληθυσμό και οπωσδήποτε δεν αφορά 

τους φτωχότερους αγρότες ή έστω τις φτωχότερες επαρχίες του κράτους. 

 

Ας επιστρέψουμε όμως στο συγκεκριμένο τόπο μελέτης μας, την επαρχία Τρι-

φυλίας. Ένα πλήθος ενοικιαστών, εγγυητών, συνεταίρων, υπενοικιαστών εμπλέκονται 

με άνισο και διαφοροποιημένο τρόπο στον αγώνα της νομής των δημόσιων φόρων.  

Ένα μικρό δείγμα των συμμαχιών, των ανταγωνισμών αλλά και των περιθωρίων κέρ-
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 Προίκες, φόροι, σταφίδα…, ό.π. σ. 88. 
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 ΕΣΒ, περ. Ζ΄, συν. Γ΄, συνεδρ. 33/14 Δεκ. 1877. Ο νέος νόμος υπήρξε προϊόν της συνεργασίας δυο ά-
σπονδων πολιτικών αντιπάλων, του Επαμεινώνδα Δεληγεώργη ως Υπουργού Οικονομικών και του Αλέ-
ξανδρου Κουμουνδούρου από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Η θέσπισή του προοικονομεί την 
κατάργηση της δεκάτης (1881), καθώς ο θεσμός έχει πια παρακμάσει και το πρόβλημα προσέλκυσης 
κεφαλαιούχων-ενοικιαστών είναι οξύ. Αντίθετα, στη γειτονική Οθωμανική αυτοκρατορία, η κατάργηση 
της δεκάτης δε βρήκε ώριμο έδαφος. Αν και τον Απρίλιο του ίδιου έτους ο σουλτάνος Abd ul-Hamid II 
προχώρησε στην κατάργηση της ενοικίασης των φόρων, η αντίδραση των μεγάλων γαιοκτημόνων κα-
θυστέρησε την εφαρμογή του νόμου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, S. Shaw, «The 19

th
 century tax 

reforms and revenue system», International Journal of Middle East Studies, 6 (1975), σ. 421-459. 
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δους αυτού του αγώνα μας παρέχουν τα συμβόλαια. Περισσότερα στοιχεία θα μπο-

ρούσαν να αντληθούν από ιδιωτικά αρχεία, καθώς η ενοικίαση των φόρων αποτελεί 

μία βραχυπρόθεσμη ιδιωτική επιχείρηση, η οποία προτιμά στις πάσης φύσεως συ-

ναλλαγές της το ιδιωτικό συμφωνητικό.64 Εταιρικά, ονομαστικά κατάστιχα των φορο-

λογούμενων και των οφειλών τους, εκκαθαριστικά λογαριασμών, αποδείξεις εξόφλη-

σης αποτελούν πολύτιμες, πλην δυσεύρετες, πηγές που δυστυχώς δεν είχε στη διάθε-

σή της η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία.  

Η σύνταξη επίσημου συμβολαίου επιλέγεται κυρίως στην περίπτωση της με-

ταβίβασης μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των πρω-

τοτύπων ενοικιαστών προς συνεταίρους ή τρίτους υπενοικιαστές. Η ρητή αποδοχή 

των υποχρεώσεων των πρώτων από τους τελευταίους και η ανάγκη επισημοποίησης 

της συμφωνίας, ώστε να ισχύει ενώπιον των οικονομικών αρχών, είναι ο βασικός λό-

γος για τον οποίο γίνεται το συμβόλαιο. Λίγες φορές σε ένα επίσημο υπενοικιαστήριο 

ή μεταβιβαστικό τέτοιου τύπου αναφέρεται η ωφέλεια αυτού που μεταβιβάζει τα δι-

καιώματά του, ενώ σπάνια συντάσσεται επισήμως συμφωνητικό που αφορά την εκ-

καθάριση της ενοικίασης και τον υπολογισμό των κερδών και των ζημιών της. Άλλα 

συμβόλαια σχετικά με την ενοικίαση των φόρων, όπως πληρεξούσια, παραχωρητήρια 

υποθήκης, διαμαρτυρήσεις κλπ., προϊδεάζουν για την πολύπλοκη αλλά και την πολυ-

πρόσωπη φορολογική διαδικασία.  

Μέσα από 250 περίπου συμβόλαια των συμβολαιογράφων του δήμου Κυπα-

ρισσίας που σχετίζονται με την πρακτική της ενοικίασης των δημόσιων, δημοτικών και 

λιμενικών φόρων της επαρχίας Τριφυλίας κατά την περίοδο 1850-1893, ξετυλίγεται η 

εξέλιξη ενός θεσμού πρωταρχικής σημασίας για τη συσσώρευση κεφαλαίου σε τοπική 

(και όχι μόνο) κλίμακα. Σε 190 από αυτά συμμετέχουν 137 κάτοικοι του δήμου Κυπα-

ρισσίας, από τους οποίους οι 132 είναι κάτοικοι της πόλης, ενώ στα υπόλοιπα εμπλέ-

κονται αποκλειστικά κάτοικοι των άλλων δήμων της επαρχίας, κυρίως των ορεινών. 

                                                 
64

 Ο Βασίλης Κρεμμυδάς έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ενός παλαιού εμπορικού 
οικογενειακού αρχείου της οικογένειας Σαλβαρά από το Μιστρά. Η οικογένεια φαίνεται ότι διέθετε 
οικονομική ισχύ ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε μετά την Ε-
πανάσταση χάρη στην ανάμιξή της στην ενοικίαση των δημόσιων προσόδων. Το ενδιαφέρον εδώ είναι 
ότι η εμπορική ιδιότητα του ενοικιαστή είναι εμφανής. Η οικογένεια Σαλβαρά αναμιγνύεται σε όλες τις 
μορφές ενοικίασης δημοσίων προσόδων με προτίμηση στη συγκέντρωση του ελαιοδέκατου. Διαθέτει 
ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών και πρακτόρων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Άργος, Ναύπλιο, Γύ-
θειο, Τρίπολη, Ύδρα, Σύρος), Κρεμμυδάς Βασίλης, Το καριοφίλι και το γρόσι. Στεριανές οικονομικές 
πραγματικότητες στη νότια Πελοπόννησο (1750-1850), Αθήνα 2004, κυρίως σ. 129-190. 
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Εστιάσαμε την προσοχή μας κυρίως σε αυτήν την ομάδα των 132 ατόμων, αποκλείο-

ντας τους περιστασιακά εμφανιζόμενους κατοίκους των χωριών του δήμου Κυπαρισ-

σίας αλλά και των άλλων δήμων. Ιδίως οι τελευταίοι θα εμφανίζονται τακτικότερα σε 

συμβόλαια συμβολαιογράφων του δήμου τους (πχ. Αυλώνας, Εράνης, Πλαταμώδους, 

κλπ.). 

Αν και με ενδεικτική αξία, τα συμβόλαια μαρτυρούν τη διαφοροποιημένη συ-

μπεριφορά των κεφαλαιούχων απέναντι στα κύρια προϊόντα της τριφυλιακής γης. 

Όπου υπάρχει προοπτική εμπορικής εκμετάλλευσης και υψηλά περιθώρια κέρδους, 

αναδύεται ένας αυστηρά ιεραρχημένος μηχανισμός ελέγχου των δημόσιων προσόδων 

από ιδιώτες. Όπου όμως τα προϊόντα παρουσιάζουν μικρή εμπορική σημασία, το εν-

διαφέρον από τους κεφαλαιούχους (εμπόρους και κτηματίες) ατονεί και το σύστημα 

«εκδημοκρατίζεται» με την είσοδο σε αυτό περισσότερων μελών. Η τελευταία παρα-

τήρηση γίνεται κατανοητή στην περίπτωση της ενοικίασης του εγγείου φόρου και του 

δικαιώματος της επικαρπίας των δημητριακών. Από τα 65 συμβόλαια που σχετίζονται 

με αυτήν, στα 49 (συμφωνητικά, μεταβιβαστικά και υπενοικιαστήρια) αντλούμε πλη-

ροφορίες για το ποιοι συμμετέχουν στην ενοικίαση και ενίοτε με ποια ωφέλεια. Σε 31 

συμβόλαια (από τα 49) εμφανίζονται 41 Κυπαρίσσιοι, κτηματίες και έμποροι, είτε ως 

πρωτότυποι ενοικιαστές, είτε ως συνέταιροι, είτε ως εγγυητές ή υπενοικιαστές των 

προσόδων του δήμου Κυπαρισσίας ή επιμέρους τμημάτων των όμορων ορεινών δή-

μων (Τριπύλης, Αετού, Αυλώνας).  

Στα τμήματα των ορεινών και μεσόγειων δήμων συναντάμε συχνά ως πρωτό-

τυπους ενοικιαστές χωρικούς (γεωργούς και γεωργοκτηματίες), οι οποίοι είτε μεμο-

νωμένα είτε, συνηθέστερα, συλλογικά σε εταιρείες 2 έως 6 ατόμων διεκδικούν και 

πετυχαίνουν την κατακύρωση των προσόδων του τμήματος στο οποίο κατοικούν και 

προφανώς έχουν τις γαίες τους.65 Σε μία μόνο περίπτωση, το 1852, μαρτυρείται η σύ-

σταση πολυμελούς εταιρείας 28 ατόμων από το δήμο Δωρίου (27 κατοίκων του χω-

ριού Ψάρι και ενός του χωριού Κλέσουρα) για τη διεκδίκηση των προσόδων των τμη-

μάτων της περιοχής τους.66 
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 Βλ. ενδεικτικά 175, 184 [1850] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Φωτόπουλος, 155 [1852] 
συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος, 1229, 1250 [1860] Βουτιέρος, 3, 24, 51, 76 
[1861], 308 [1870], 538 [1871], 389, 460 [1872] Φραντζής. 
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 115 [1852] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
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Το προσδοκώμενο και το πραγματικό κέρδος από την ενοικίαση των προσό-

δων είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί. Παρά την κατάργηση των αποθηκών, 

την υποχρεωτική καταβολή του φόρου σε χρήμα και το θεωρητικό αποκλεισμό του 

ενοικιαστή από την είσπραξη, οι ενοικιαστές εξακολουθούν να εισπράττουν τους φό-

ρους σε είδος από τους φορολογούμενους, όπως φαίνεται από τους όρους των συμ-

βολαίων και το γεγονός ότι υπολογίζουν την ωφέλεια από την ενοικίαση σε είδος. Σε 

τρία παραδείγματα μεταβίβασης των δικαιωμάτων πρωτότυπων ενοικιαστών σε τρίτο 

πρόσωπο αμέσως μετά την κατακύρωση των προσόδων στο όνομα τους, η «αμοιβή» 

των πρώτων ποικίλει: 1,5%, 2,7% και 6% επί του ονομαστικού παραχωρούμενου πο-

σού του μισθώματος (σε είδος).67 Όταν η μεταβίβαση των δικαιωμάτων σε τρίτο συμ-

βαίνει προς το τέλος της περιόδου ενοικίασης, όταν δηλαδή ο πρωτότυπος ενοικια-

στής έχει ήδη εργαστεί στη διαδικασία βεβαίωσης των φόρων, η ωφέλειά του ξεπερ-

νά το 20% επί του παραχωρημένου μεριδίου.68 Αν προσθέσουμε στη δική του ωφέ-

λεια αυτή που προσδοκά να λάβει με τη σειρά του ο υπενοικιαστής, τότε εύλογα συ-

μπεραίνουμε ότι το συνολικό ακαθάριστο όφελος από μία ενοικίαση δημητριακών 

καρπών ξεπερνούσε κατά πολύ το 20% επί του αρχικού ενοικίου. 

Και μόνο το γεγονός των συχνών διαδοχικών υπενοικιάσεων που λαμβάνουν 

χώρα, μαρτυρεί έμμεσα τα περιθώρια κέρδους που νέμονταν οι ενοικιαστές. Αυτά δεν 

προέρχονταν απαραίτητα από την αυθαίρετη υπερφορολόγηση των παραγωγών. Α-

ντιθέτως, από τα μέσα της δεκαετίας του 1850 και ιδίως κατά τη μεταοθωνική περίο-

δο, η προστατευτική νομοθεσία υπέρ των παραγωγών, η ολοένα μειούμενη αξία των 

σιτηρών σε σχέση μάλιστα με τις δαπάνες μεταφοράς τους, η δυσκολία επιβολής του 

νόμου ειδικά στους ορεινούς, κατεξοχήν σιτοπαραγωγούς, πληθυσμούς και το μειω-

μένο ενδιαφέρον των εμπόρων για την ενοικίαση των φόρων των δημητριακών υπο-

δεικνύουν ότι η πρακτική της ενοικίασης βασίζεται στη συνειδητή εκχώρηση από μέ-

ρους του δημοσίου ενός σημαντικού ποσοστού των εσόδων του προς όφελος των ι-

διωτών. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται ότι οι μεγάλοι κτηματίες και έμποροι της 

Κυπαρισσίας αδιαφορούν για τον έλεγχο της παραγωγής των δημητριακών μέσω της 
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 273[1855] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος, 43[1861], 535[1871] Φραντζής. 
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 1229[1860] Βουτιέρος, 1228, 1255[1874] Φραντζής. Και ο Πετμεζάς, στηριζόμενος στο Σωτηρόπουλο, 
υπολογίζει το «σύνηθες υπερκέρδος» των ενοικιαστών μεταξύ 15% και 20%, στο Η ελληνική αγροτική 
οικονομία…, ό.π. σ. 84. 
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συμμετοχής τους στην πρακτική της ενοικίασης. Εξαίρεση στο γενικό αυτό κανόνα, 

όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, αποτελεί το αυξημένο ενδιαφέρον του εμπο-

ροκτηματικού κεφαλαίου για την αγορά σιτηρών το πρώτο μισό της δεκαετίας του 

1850, όταν οι υψηλές τιμές του σίτου κατέστησαν την ενασχόληση με τις προσόδους 

πολύ δελεαστική. Τότε, οι έμποροι έσπευσαν είτε να προβούν άμεσα στην ενοικίαση 

των προσόδων είτε να αγοράσουν δημητριακά από τις δημόσιες αποθήκες, ώστε να 

τα διοχετεύσουν με περίσσιο κέρδος σε περιοχές με έλλειψη δημητριακών (πχ. μεγά-

λες πόλεις, Μάνη). Όταν όμως οι τιμές επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, η συγκέ-

ντρωση του σίτου και η πολυέξοδη μεταφορά του από τους ορεινούς δήμους έπαυσε 

να τους συγκινεί. Η εύκολη προμήθεια των πεδινών με άλευρα μέσω θαλάσσης θα 

μειώσει ακόμη περισσότερο τη σημασία του τοπικού σιτεμπορίου. 

Στους ορεινούς δήμους εμφανίζονται ως πρωτότυποι ενοικιαστές χωρικοί αλ-

λά και μεγάλοι κτηματίες, ενώ στην περίπτωση του δήμου Κυπαρισσίας την ενοικίαση 

των προσόδων αναλαμβάνουν μικροί κτηματίες και έμποροι του δήμου. Ο ρόλος του 

ενοικιαστή δημοσίων προσόδων εντάσσεται στο πλαίσιο της περιστασιακής πολυα-

πασχόλησης που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του 19ου αιώνα. Πέρα από την κάρ-

πωση ενός αξιόλογου συμπληρωματικού εισοδήματος, ένα σημαντικό κίνητρο για την 

εμπλοκή κάποιου στην ενοικίαση είναι η απαλλαγή της ιδιοκτησίας του από τον έγ-

γειο φόρο. Σε ένα παραχωρητήριο συνεταιρικού μεριδίου ενοικίασης ο υπενοικιαστής 

αναλαμβάνει να πληρώσει τους έγγειους φόρους του πρωτότυπου ενοικιαστή αντί 

άλλης αμοιβής, για τις υπηρεσίες του τελευταίου ως επιστάτη στη συγκέντρωση των 

προσόδων.69 Στα μεσόγεια μέρη, όπου η γαιοκτησία των μεγάλων κτηματιών στηρίζε-

ται στην παραγωγή δημητριακών, ο έλεγχος των προσόδων ήταν πιθανότατα περισ-

σότερο επιθυμητός. Οι αγροληπτικές σχέσεις, άλλωστε, που ισχύουν στις μεγάλες ιδι-

οκτησίες (μορτιτική σχέση) ευνοούν την ανάπτυξη σχέσεων πατρωνίας, οι οποίες ενι-

σχύονται περαιτέρω μέσω της ενεργής εμπλοκής των γαιοκτημόνων στη φορολογική 

διαδικασία. Παρατηρείται, δηλαδή, οι μεγάλοι κτηματίες των ορεινών δήμων να ενοι-

κιάζουν τον έγγειο φόρο ακριβώς εκείνων των τμημάτων στα οποία έχουν τις γαίες 

τους. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των ισχυρών οικογενειών Μαυροειδή και Παπα-

τζώρη, μεγαλοκτημόνων και προκρίτων του δήμου Δωρίου, οι οποίοι διαθέτουν εκτε-
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ταμένα τεμάχια ασκεπών γαιών στα χωριά της Αυλώνας Αγριλιά και Μουρτάτου.70 

Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρείται στην παραθαλάσσια ζώνη, όπου οικονομική βάση 

της ανώτερης κοινωνικά τάξης δεν αποτελούν τα σταροχώραφα αλλά η σταφιδάμπε-

λος και ο ελαιώνας. Αξιοσημείωτη είναι η απουσία των γόνων των παλαιών προκρί-

των - γαιοκτημόνων του δήμου (όπως των τέκνων του Νικολάου Πονηρόπουλου, του 

Ιωάννη Τομαρά και του Μήτρου Αναστασόπουλου) στα ενοικιαστήρια συμβόλαια που 

συμβουλευτήκαμε (μετά το 1850). Αν και κάποιοι από αυτούς αναμιγνύονται στην 

πολιτική και αναδεικνύονται βουλευτές επαρχίας, δε φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέ-

ρον για την ενοικίαση των προσόδων. Σε μια πρώιμη ωστόσο εποχή (1837) ο πρόκρι-

τος και γερουσιαστής επί Όθωνος Αθανάσιος Γρηγοριάδης είχε αναλάβει την ενοικία-

ση του ποιμνιακού φόρου.71 Η στενή πολιτική σχέση του Γρηγοριάδη με τον ορεινό 

χώρο ενισχυόταν και από τέτοιες κινήσεις. 

Στον αντίποδα του πολυπρόσωπου αποκεντρωμένου συστήματος ενοικίασης 

των δημητριακών (τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 1850 και εξής), στο πε-

δίο της ενοικίασης των φόρων της σταφίδας και του λαδιού αναδεικνύεται μια ενερ-

γητικότερη στρατηγική του τοπικού κεφαλαίου. Κατά την περίοδο 1850-1893 εντοπί-

στηκαν 100 περίπου συμβόλαια που αφορούν όλα τα είδη των φόρων (δημόσιους, 

δημοτικούς, λιμενικούς) και επιβαρύνουν την ελαιοπαραγωγή, και μόλις 10 που σχε-

τίζονται με τη σταφίδα. Οι δημόσιοι φόροι είναι οι σημαντικότεροι γιατί δημοπρατού-

νται σε επίπεδο επαρχίας και οι ενοικιαστές αναλαμβάνουν πέρα από τη βεβαίωση 

και την είσπραξη σε είδος. Η απαίτηση σημαντικών κεφαλαίων σε συνδυασμό με την 

επιδίωξη εξουδετέρωσης του ανταγωνισμού (και άρα της καθήλωσης του ενοικίου σε 

χαμηλό επίπεδο) οδηγεί σε συνεργασία τους σπουδαιότερους εμπόρους και κτηματί-

ες των δυο μεγαλύτερων κωμοπόλεων της επαρχίας, των Φιλιατρών και της Κυπαρισ-

σίας. 

Δύο τύποι συνεργασίας αναδύονται μέσα από τις διαθέσιμες πηγές. Στην πρώ-

τη περίπτωση παρατηρείται η συνύπαρξη Κυπαρισσίων και Φιλιατρινών εμπόρων και 

κτηματιών σε μια κοινή εταιρεία, η οποία πλειοδοτεί στη σχετική δημοπρασία, υπε-

νοικιάζει το φόρο ανά δήμο ή περιφέρεια χωριού και στη συνέχεια συγκεντρώνει το 
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 1628 [1869] συμβολαιογρ. ειρηνοδ. Αυλώνας Μουτουλέας, 486 [1873] Φραντζής. 
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 Το πληροφορούμαστε από το συμβόλαιο 353 [1854], συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλε-
ξανδρόπουλος. 
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πλεόνασμα ολόκληρης της επαρχίας σε αποθήκες στην Κυπαρισσία και στα Φιλια-

τρά.72 Στη δεύτερη, μόνο μία εταιρεία αμιγώς Φιλιατρινών ή Κυπαρισσίων διεκδικεί 

το χρίσμα του πρωτότυπου ενοικιαστή και στη συνέχεια μεταβιβάζει μέρος των δι-

καιωμάτων της στην άλλη. Συνήθως η μία εταιρεία με έδρα τα Φιλιατρά και μέλη Φι-

λιατρινούς και Γαργαλιανιώτες ελέγχει τη φορολογική περιφέρεια των δήμων Εράνης, 

Πλαταμώδους και Φλεσιάδος, δηλαδή τουλάχιστον τα δύο τρίτα επί της συνολικής 

ελαιοπαραγωγής και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των εθνικοϊδιόκτητων 

σταφιδαμπέλων. Η άλλη με έδρα την Κυπαρισσία έχει ως μέλη κατεξοχήν Κυπαρίσσι-

ους εμποροκτηματίες (συμμετέχουν ενίοτε και κάποιοι κτηματίες της Αυλώνας) και 

συγκεντρώνει τους φόρους του ομώνυμου δήμου και των ημιορεινών δήμων της ε-

παρχίας Αυλώνας, Τριπύλης, Αετού, Δωρίου, Ηλεκτρίδος.73 Και εδώ οι φόροι υπενοι-

κιάζονται σε κτηματίες και γεωργοκτηματίες των επιμέρους δήμων έναντι μιας ορι-

σμένης ποσότητας ελαιολάδου. 

Μέχρι και το 1863 σε πολλά υπενοικιαστήρια αναφέρεται συχνά η ποσότητα 

λαδιού που όφειλαν οι υπενοικιαστές προς τα μέλη της εταιρείας. Από το έτος αυτό 

και στο εξής αλλάζει η μορφή των υπενοικιαστηρίων. Πλέον οι υπενοικιαστές οφεί-

λουν να αποδώσουν στο δημόσιο ταμείο το ποσοστό του χρηματικού ενοικίου που 

αντιστοιχεί στην περιοχή υπενοικίασής τους και η ωφέλεια των αρχικών ενοικιαστών 

σπάνια αναφέρεται. Προφανώς, η ωφέλεια των τελευταίων ρυθμίζεται με ιδιωτικά 

συμφωνητικά. Μία μορφή έμμεσης ωφέλειας μαρτυρείται σε συμβόλαιο του 1875: ο 

υπενοικιαστής υποχρεώνεται να πουλήσει ποσότητα ελαιολάδου στον αρχικό ενοικι-

αστή σε προκαθορισμένη τιμή.74 Προς το τέλος του αιώνα, στις υπενοικιάσεις δηλώ-

                                                 
72

 384 [1854] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος, 1474, 1481 [1860] Βουτιέρος, 
602 [1862] Φραντζής. 
73

 Ορισμένα παραδείγματα: το 1864 πρωτότυποι ενοικιαστές των έγγειων φόρων εθνικών και εθνικοϊ-
διόκτητων ελαιοδέντρων Τριφυλίας είναι δύο Φιλιατρινοί κτηματίες, ο Θεόδωρος Ανδρ. Σκορδάκης και 
ο Λεωνίδας Ματζαντώνης, 550, 551, 552 [1864] Φραντζής 

.
 το 1870 μόνος του ο Γεώργιος Αντ. Γεωργα-

κόπουλος, ο οποίος υπενοικιάζει τους φόρους κατά τμήματα, 498, 499, 500, 503, 521, 543 [1870] Φρα-
ντζής 

.
 το 1875 πάλι δύο Φιλιατρινοί κτηματίες, ο Σωτήριος Δ. Λαδάς και ο Νικόλαος Γ. Κάκαβας, 908 

[1875] Φραντζής. Από την τελευταία ενοικίαση εξαιρούταν ο δήμος Φλεσιάδος. Το 1893 πρωτότυποι 
ενοικιαστές των δημόσιων φόρων (έγγειου και οδικού) του ελαιολάδου είναι τρεις κτηματίες και ένας 
δικηγόρος κάτοικοι όλοι Φιλιατρών, 9151 [1893] Ρομπόλας. 
74

 Το 1875 ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος υπενοικιάζει τους φόρους των δήμων Κυπαρισσίας και των 
ημιορεινών δήμων από τους δύο Φιλιατρινούς πρωτότυπους ενοικιαστές, 908 [1875] Φραντζής. Στις 12 
Οκτωβρίου αυτού του έτους υπενοικιάζει σε γεωργοκτηματία του χωριού Ψάρι τον έγγειο φόρο και τον 
φόρο επικαρπίας ελαιολάδου του χωριού για 1200 δρχ. και στη συνέχεια σε διαδοχικό συμβόλαιο ο 
ίδιος γεωργοκτηματίας αναλαμβάνει να πουλήσει στο Γεωργακόπουλο 1000 οκ. λάδι φετινής σοδειάς 
"λαπάντε" αντί 1,2 δρχ. ανά οκά. Σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ο Γεωργακόπουλος θα απο-
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νεται ρητά ότι οι υπενοικιαστές των φόρων των ορεινών δήμων ενεργούν την ενοικί-

αση για αποκλειστικά δικό τους λογαριασμό. Δεν αποκλείεται, βέβαια, η άρρητη πα-

ροχή κάποιου είδους ωφέλειας ή προμήθειας στον πρωτότυπο ενοικιαστή. 

Ένα μοναδικό συμβόλαιο πρόχειρης εκκαθάρισης που διαθέτουμε, παρέχει 

κάποιες διαφωτιστικές πληροφορίες σχετικά με το ύψος της ωφέλειας που μπορού-

σαν να καρπωθούν οι ενοικιαστές. Σε συμβόλαιο του 1862 πληροφορούμαστε ότι ο 

Αναστάσιος Πάτερης, ένας από τους σημαντικότερους εμπόρους του τόπου κατά την 

οθωνική εποχή, είναι συνενοικιαστής των δημοσίων φόρων (δεκάτης και δικαιώματος 

επικαρπίας) του ελαίου του δήμου Κυπαρισσίας και των ορεινών δήμων με άλλο ένα 

άτομο, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται, για το ποσό των 30.500 δραχμών. Με 

ιδιωτικό ομόλογο είχε παραχωρήσει σε έξι κτηματίες της Κυπαρισσίας μετοχή 2.200 

δρχ. (παλαιές) στον καθένα, κρατώντας το υπόλοιπο (17.300 δρχ.) για λογαριασμό του 

ιδίου και του συνενοικιαστή του. Από την είσπραξη του φόρου και τις πωλήσεις του 

λαδιού, χωρίς να έχει γίνει οριστική εκκαθάριση, υπολογίστηκε ωφέλεια από την ε-

νοικίαση 15.000 δρχ., δηλαδή σχεδόν 50% επί του αρχικού ενοικίου. Ο Πάτερης δίνει 

στον καθένα το ποσό των 300 δρχ. ως προσωρινή ωφέλεια για τη μετοχή τους. Με την 

τελική εκκαθάριση ο κάθε μέτοχος θα λάβαινε το οριστικό κέρδος του.75 Υπογραμμί-

ζεται ότι η συγκεκριμένη ενοικίαση παρουσιάζει υψηλό ποσοστό κέρδους σε μια επο-

χή σοβαρών πολιτικών ανωμαλιών, καθώς η συλλογή και η φορολόγηση του ελαιο-

κάρπου συμπίπτει με την ταραγμένη εποχή της έξωσης του Όθωνα (Οκτώβριος 1862). 

Στην περίπτωση των δημόσιων φόρων των εθνικοϊδιόκτητων σταφιδαμπέλων, 

όλα τα συμβόλαια αφορούν τη μεταβίβαση μέρους της ενοικίασης από Κυπαρίσσιους 

ενοικιαστές σε Φιλιατρινούς ή το αντίθετο. Δεν εντοπίσαμε κανένα συμβόλαιο που να 

αφορά την υπενοικίαση του φόρου ανά τμήματα ή ανά δήμο και στο οποίο να εμπλέ-

κονται υπενοικιαστές γεωργοί ή γεωργοκτηματίες. Πρόκειται, άραγε, για πληροφορι-

ακή αδυναμία της πηγής μας ή για ανάπτυξη μεγαλύτερου συγκεντρωτισμού όσον 

αφορά στον έλεγχο μέρους της επιτόπιας παραγωγής της σταφίδας; Νομίζουμε ότι 

ισχύει το δεύτερο. Αν πράγματι δε χρησιμοποιούταν για την είσπραξη του φορολο-

γούμενου προϊόντος το σύστημα των αλυσιδωτών υπενοικιάσεων, όπως διαπιστώθη-

                                                                                                                                            
ζημιωνόταν με το ποσό των 0,8 δρχ. ανά οκά για όλη την οφειλόμενη ποσότητα, 962, 963 [1875] Φρα-
ντζής. Όμοια υπενοικιαστήρια από τον Γεωργακόπουλο: 984, 989 [1875] Φραντζής. 
75

 29 [1863] Φραντζής. 
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κε για τα σιτηρά (περισσότερο) και το λάδι (λιγότερο), ίσως αυτό σημαίνει ότι οι ενοι-

κιαστές στην περίπτωση της σταφίδας επιχειρούν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό 

τους το πλεόνασμα, χρησιμοποιώντας ένα δικό τους δίκτυο μισθωμένων επιστατών 

και εισπρακτόρων. 

Αν υποθέσουμε ότι εθνικοϊδιόκτητοι και ιδιόκτητοι σταφιδάμπελοι έχουν την 

ίδια παραγωγικότητα, με δεδομένο ότι στο δήμο Κυπαρισσίας οι εθνικοϊδιόκτητοι 

σταφιδάμπελοι ανέρχονται τουλάχιστον στο 40% της συνολικά εμφυτευμένης επιφά-

νειας με σταφίδα (σύμφωνα με την απογραφή του 1911), τότε οι ενοικιαστές καρπώ-

νονται ένα ποσοστό περίπου 8% της συνολικής παραγωγής του δήμου. Σε σύνολο ε-

παρχίας, όπου οι εθνικοϊδιόκτητες φυτείες είναι πολύ διαδεδομένες, το αντίστοιχο 

ποσοστό ίσως φθάνει και το 10%. Με άλλα λόγια, η ενοικίαση των φόρων, ειδικά στην 

περίπτωση της σταφίδας, αποτελούσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870 ένα ι-

σχυρό μέσο ελέγχου του πλεονάσματος και πίεσης διαμόρφωσης των τιμών από τους 

τοπικούς εμπόρους. Εύλογα μπορούμε να σκεφτούμε ότι η σταδιακή κατάργηση της 

πρακτικής σύλληψης του πλεονάσματος μέσω της ενοικίασης συνέβαλε στην ισχυρο-

ποίηση των μεγάλων εξαγωγικών οίκων της Πάτρας και στην ανάπτυξη ενός δικτύου 

μικρεμπόρων και μεσαζόντων σε τοπικό επίπεδο εξαρτωμένων από αυτούς. Θα επα-

νέλθουμε παρακάτω στο ζήτημα αυτό. 

Κοντά στα βασικά προϊόντα των δημητριακών, της σταφίδας και του λαδιού, 

πλήθος άλλων φόρων εκμισθώνονται από το δημόσιο με κυριότερους τους δημόσιους 

φόρους επί των κτηνών και στη συνέχεια των αδήλωτων κτηνών, των αδήλωτων οί-

νων, τους δημοτικούς επί των ωνίων και των εμπορευμάτων, τους λιμενικούς επί των 

εισαγομένων προϊόντων. Περισσότερα στοιχεία διαθέτουμε για την εκμίσθωση των 

έμμεσων φόρων (λιμενικών, δημοτικών). Σε 16 συμβόλαια εμπλέκονται στις ενοικιά-

σεις 33 κάτοικοι της Κυπαρισσίας, οι περισσότεροι έμποροι και τεχνίτες (18 άτομα ή 

60%). Είναι η μόνη κατηγορία φόρων στην οποία το εμπορικό στοιχείο υπερισχύει. 

Οφείλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι πρόκειται για αστικού τύπου φόρους που 

σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση, ενδιαφέρουν πρώτιστα τους εμπόρους και δε 

συμμετέχουν συνήθως γεωργοί. 

Ομαδοποιώντας ανά φορολογήσιμο προϊόν (σταφίδα, λάδι, δημητριακά, λοι-

πά προϊόντα) ή κατηγορία φόρου (αγροτικοί, έμμεσοι) όσους κατοίκους της Κυπαρισ-

σίας εντοπίσαμε να απασχολούνται στις ενοικιάσεις, καταρτίσαμε τον πίνακα Ε1. Οι 
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185 εμπλεκόμενοι αντιστοιχούν σε 132 μοναδικά άτομα, καθώς ορισμένα (53 άτομα) 

λαμβάνουν μέρος σε ενοικιάσεις διαφόρων ειδών φόρων και για περισσότερα από 

ένα έτη. Η συχνή παρουσία τους στην πρακτική της ενοικίασης φόρων μας επιτρέπει 

να τους χαρακτηρίσουμε με αρκετή βεβαιότητα ως συστηματικά εμπλεκόμενους με το 

θεσμό της ενοικίασης (ΠΙΝ.Ε2). Εμφανίζονται σε 155 συμβόλαια (82% του συνόλου) 

και στην συντριπτική πλειονότητά τους (91%) είναι κτηματίες (27 άτομα) και έμποροι 

(21). Εννέα μόλις από αυτούς ενέχονται σε ενοικιάσεις πέντε έως εννιά διαφορετικών 

ετών και δηλώνουν την παρουσία τους σε 74 συμβόλαια (40% του συνόλου) με 12,5 

συμβόλαια ο καθένας κατά μέσο όρο. Στην κορυφή της πυραμίδας συναντάμε τα μέλη 

της εμπορικής εταιρείας των Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου (6 έτη παρουσίας), Μι-

χαήλ Ζαχαρόπουλου (7 έτη) και Κων. Ν. Μιχαλόπουλου (9 έτη), αλλά και τον δήμαρχο 

Κυπαρισσίας, έμπορο και κτηματία Δημήτριο Διον. Ζήρα (8 έτη). 

 

ΠΙΝ.Ε1  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΩΝ (1850-1893) 

είδη φόρων 
αρ. 
συμβολ. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ, ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ, ΕΓΓΥΗΤΕΣ 

κτηματίες γεωργοί έμποροι τεχνίτες δημ/ελ σύνολο  

δημητριακών 44 36 0 14 0 2 52 

ελαιολάδου 97 33 1 20 0 5 59 

σταφίδας 14 9 0 12 2 1 24 

έμμεσοι 16 7 0 18 6 2 33 

λοιποί 17 6 0 6 3 2 17 

σύνολο 188 91 1 70 11 12 185 

ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: οι φόροι των δημητριακών (δημόσιοι - δημοτικοί) αφορούν την περίοδο 1850-1881 ~ οι φόροι του 
ελαιολάδου (δημόσιοι - δημοτικοί - λιμενικοί) αφορούν την περίοδο 1838-1893 ~ οι φόροι της σταφίδας (δημόσιοι 
- δημοτικοί - λιμενικοί) αφορούν την περίοδο 1850-1893 ~ οι φόροι επί των εισαγομένων προϊόντων και των ωνίων 
(λιμενικοί – δημοτικοί) αφορούν την περίοδο 1852-1893 ~ οι «λοιποί φόροι» αφορούν δημόσιους, όπως τον έγγειο 
φόρο επί του βαμβακιού (1854), επί των κτηνών και αργότερα επί των αδήλωτων κτηνών, για την περίοδο 1837-
1884, κουκουλοδέκατο (1862), επί των αδήλωτων οίνων 1891-1892  

 

 

ΠΙΝ.Ε2  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΡΩΝ (1850-1893) 

Έτη  
παρουσίας 

κτηματίες έμποροι τεχνίτες δημ/ελ 
σύνολο  
ατόμων 

Μ.ο. 
συμβ. 

2 16 10 1 1 28 2,28 
3-4 8 5 2 1 16 4,5 
≥5 3 6 0 0 9 12,5 

 27 21 3 2 53 4,6 

ΠΗΓΗ: όμοια με ΠΙΝ.Ε1 
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Στα παράλια μέρη ο έλεγχος της πρωτογενούς (εμπορευματικής) παραγωγής 

μέσω της ενοικίασης των φόρων γίνεται με όρους εμπορικού κέρδους. Μία προσεκτι-

κή ματιά στα συμβόλαια δείχνει ότι υπάρχει συχνή συνεργασία ανάμεσα στους συ-

στηματικότερους ενοικιαστές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο ζημιογόνος ανταγω-

νισμός που θα μπορούσε να εκτοξεύσει στα ύψη τα μισθώματα προς το δημόσιο. Η 

πρακτική της ενοικίασης των φόρων δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την 

άνθιση του τοπικού εξαγωγικού εμπορίου και συνέβαλε στην πρωταρχική συσσώρευ-

ση πλούτου στην ελληνική επαρχία. Η χρηματοδότηση της σταφιδοκαλλιέργειας και η 

δημιουργία σπουδαίων κτημάτων από μεγάλους ενοικιαστές του τόπου, όπως ήταν ο 

Δημήτριος Ζήρας και ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος, ενισχύουν αυτή την άποψη.  

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ενδιαφέρουσα παρατήρηση 

του Α. Σιδέρη σχετικά με τους όρους γένεσης της ελληνικής αστικής τάξης δεν έχει τύ-

χει ακόμη της δέουσας προσοχής.76  Γράφει χαρακτηριστικά: «Ενδιαφέρουσα εν τω 

σημείω τούτω ήθελεν είσθαι η εξακρίβωσις της σημασίας, ην δια την ανάπτυξιν της 

Ελληνικής αστικής τάξεως, έσχεν ο εκ της εκμισθώσεως δημοσίων προσόδων πλουτι-

σμός, όστις ομού με την ναυτιλίαν, το εμπόριον παραλίων πόλεων και την εκ των ο-

μογενών του εξωτερικού εισφοράν, αποτελεί τας κυρίας πηγάς αναπτύξεως της αστι-

κής φάσεως του νεωτέρου νεοελληνικού πολιτισμού. Εν αναλογία πρβλ. την σημασίαν 

ταύτην διά την ανάπτυξιν της Γαλλικής αριστοκρατίας κατά τα τέλη του 18ου αιώ-

νος…».77 Την πρακτική της ενοικίασης των φόρων στη Γαλλία επικαλείται μεταξύ άλ-

λων μία σχετικά πρόσφατη μελέτη, η οποία αμφισβητεί την ανάδυση μιας αυτόνομης 

μεσαίας τάξης μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αντίθετα, παραπέμπoντας στον Bosher, 

υποστηρίζει ότι η Γαλλική Επανάσταση πήρε την κυβέρνηση από τους ιδιώτες για να 

φτιάξει «…a national business machine out of men and paper…so far improved that it 

furnished the wealth necessary for twenty years of war against nearly the whole of Eu-

rope.» 78 

                                                 
76

 Ο Θ. Σακελλαρόπουλος, αναφέρει το παράθεμα αλλά υποστηρίζει την κρατούσα άποψη περί της 
παρασιτικής και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς των ενοικιαστών στο Θεσμικός Ανασχηματισμός και 
Οικονομική Ανάπτυξη. Κράτος και Οικονομία στην Ελλάδα, 1830-1922, Αθήνα 1991, κυρίως στις σ. 289, 
310. 
77

 Η ιστορική εξέλιξις…, ό.π. σ. 379. Ο Σιδέρης παραπέμπει στον Zaurés. 
78

 J. F. Bosher, French Finances, 1770-1795: from business to bureaucracy, Cambridge 1970. Αναφέρεται 
από τη Sarah Maza στην προσπάθειά της να πείσει (με προβοκατόρικη διάθεση και φτωχά επιχειρήμα-
τα) ότι το αγγλοαμερικανικό μοντέλο της μεσαίας τάξης αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα στη 
δημιουργία του δυτικού πολιτισμού. Αντίθετα, η κοινωνική ταυτότητα νοείται από τη συγγραφέα με 
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Με αφορμή τις παραπάνω απόψεις και τα ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε 

ίσως να σκεφτούμε την «καθυστέρηση» του νεοελληνικού κράτους ως παραγωγό δυ-

νατοτήτων και όχι μόνο στρεβλώσεων. Η αλληλεπικάλυψη ιδιωτικής επιχείρησης και 

δημόσιας λειτουργίας στο ξεκίνημα του ελληνικού κράτους συνέβαλε, κατά τη γνώμη 

μας, ουσιαστικά στον αστικό (με όλες τις ιδιομορφίες του) μετασχηματισμό της ελλη-

νικής κοινωνίας. 

 

 

ε.  Η εκμετάλλευση της συγκυρίας .  Το σιτεμπόριο  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1850 το εμπορικό κέρδος βρισκόταν πολύ πιο κοντά από 

τη μακρινή Μπαρμπαριά. Συγκεκριμένα εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι ανωμαλί-

ες στη διεξαγωγή του σιτεμπορίου της Μαύρης θάλασσας λόγω του Κριμαϊκού πολέ-

μου (1853-1856) και ο αποκλεισμός του Πειραιά από τις ναυτικές δυνάμεις της Γαλλί-

ας και της Αγγλίας (1854-1857) είχαν θέσει σε σκληρή δοκιμασία το ελλειμματικό σε 

σιτηρά ελληνικό κράτος, το οποίο ταλαιπωρούταν ήδη λόγω τριών συνεχόμενων χρο-

νιών αφορίας. Πριν ακόμη από τον αποκλεισμό του Πειραιά, τα μεγάλα πλοία που 

διενεργούσαν τη μεταφορά σίτου από τη θάλασσα της Αζοφικής παρέκαμπταν τον 

Πειραιά, προτιμώντας το μεγαλύτερο ναύλο που τους εξασφάλιζε η διάθεση του σί-

του στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο ανεφοδιασμός της πρωτεύουσας και του Πειραιά ε-

παφιόταν μόνο στη «μικρά ναυτιλία».79 Η κατακόρυφη αύξηση της τιμής του σιταριού 

κατά τα έτη 1853-1856 θα προσφέρει ένα θαυμάσιο πεδίο δράσης στο επιχειρηματικό 

κεφάλαιο. Οι τοπικοί έμποροι χρηματοδοτούμενοι από τους μεγάλους κεφαλαιού-

χους των αστικών κέντρων της εποχής επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για την ενοικία-

ση των προσόδων και την αγορά των γεννημάτων που είναι συγκεντρωμένα στις δη-

μόσιες αποθήκες. Παρά τα κυβερνητικά μέτρα για την εξασφάλιση της σιτάρκειας στη 

χειμαζόμενη ύπαιθρο, τόνοι εγχώριου σιταριού θα μεταφερθούν στις σκάλες της Πά-

                                                                                                                                            
όρους μεταμοντερνισμού, ως εσωτερική εμπειρία και ως εξωτερική κατασκευή, στο Sarah Maza, The 
myth of the French bourgeoisie, Harvard University Press, 2003, σ. 128. 
79

 Για μια συνοπτική περιγραφή της δεινής κατάστασης και των κερδοσκοπικών ορέξεων που αυτή γέν-
νησε, βλ. ΠΣΒ, περ. Δ΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΚΣΤ΄/19 Μαρτίου 1854. 
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τρας, της Καλαμάτας, του Γυθείου, του Ναυπλίου και του Πειραιά, όπου θα πουλη-

θούν σε υψηλές τιμές.80  

Η συγκεκριμένη συγκυρία προφανώς βάρυνε στην απόφαση των εμπόρων Γε-

ωργίου Α. Γεωργακόπουλου, Μιχαήλ Ζαχαρόπουλου, Κων. Ν. Μιχαλόπουλου και Ανα-

στασίου Πάτερη να συστήσουν κοινή εμπορική εταιρεία το Νοέμβριο του 1853.81 Ο 

Μιχαλόπουλος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι μπατζανάκης του Γεωργακόπουλου 

και ο Πάτερης δραστήριος έμπορος με εξειδίκευση στο εμπόριο του βελανιδιού. Ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Μιχαήλ Ζαχαρόπουλου, ο οποίος εμ-

φανίζεται για πρώτη φορά στα συμβόλαια του δήμου Κυπαρισσίας το 1843 ως έμπο-

ρος, κάτοικος Άργους.82 Απ’ όσο γνωρίζουμε δεν είχε προηγουμένως δεσμούς συγγέ-

νειας με κάποια Κυπαρίσσια οικογένεια. Μάλλον πριν από την εγκατάστασή του στην 

Κυπαρισσία, είχε νυμφευθεί τη Βγενική Ν. Στασινοπούλου απ’ το Σπαθάρι του δήμου 

Τροπαίων Γορτυνίας, γεγονός που ίσως υποδηλώνει πιθανή αρκαδική καταγωγή και 

του ίδιου.83 Στην Κυπαρισσία πιθανότατα εγκαθίσταται ως ανταποκριτής του μεγαλέ-

μπορου του Ναυπλίου Μιχαήλ Ιατρού, με τον οποίο διατηρεί στενή και διαρκή συνερ-

γασία.84 

Στο Αρχείο σώζονται έξι έγγραφα εκκαθαρίσεων και λογαριασμών μεταξύ του 

Γεωργακόπουλου, ως διαχειριστή της προαναφερόμενης εταιρείας, και του Μιχαήλ 

Ιατρού. Όλα εντοπίζονται χρονικά στο έτος 1854, αναφέρουν τόπους σύνταξης την 

Κυπαρισσία και το Ναύπλιο και αφορούν την αγορά και την πώληση σίτου εσοδείας 

                                                 
80

 Πολύπτυχη παρουσίαση της κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 1850 και των συνεπειών αυτής επι-
χειρεί ο Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος στο βιβλίο του Οι κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1857, τ. Β΄, 1845-
1857, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1994, σ. 79-213. 
81

 340 [1853] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. Σε δικόγραφο του 1878 που 
εμπεριέχεται στο ΑΓΑΓ, ο Γεωργακόπουλος αναφέρεται ως διαχειριστής της εταιρείας. Ο Γεωργακό-
πουλος πρέπει να διέθετε καλύτερο επίπεδο μόρφωσης σε σχέση τους συνεταίρους του, αν κρίνουμε 
τουλάχιστον από το γραφικό χαρακτήρα και των τριών. 
82

 65 [1843], Ευρετήριο συμβολαιογραφούντων ειρηνοδικών Κυπαρισσίας, 1843-1849. Το συμβολαιο-
γραφικό αρχειακό υλικό του δήμου Κυπαρισσίας για τη δεκαετία του 1840 παρουσιάζει μεγάλα χάσμα-
τα. Λείπουν εντελώς οι πράξεις των ετών 1841 και 1843-1847. Σώζεται μόνο το παραπάνω ευρετήριο, 
το οποίο και συμβουλευτήκαμε. 
83

 262 [1870] Φραντζής. 
84

 Το 1853, για παράδειγμα, εμφανίζεται ως πληρεξούσιος της εταιρείας Ιατρού – Δουρούτη για το ε-
μπόριο των λαδιών και της σταφίδας στην Τριφυλία, βλ. σχετικά το πληρεξούσιο υπ’ αρ. 136 [1853] 
συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1870 ο 
Ζαχαρόπουλος στράφηκε δικαστικά εναντίον του πρώην συνεταίρου του Γεωργακόπουλου, ο γιος του 
Μιχαήλ Ιατρού, Παναγιώτης, βουλευτής Αργολίδος τότε, θα τον υπερασπιστεί εντός του Κοινοβουλίου, 
επιτιθέμενος με σφοδρότητα κατά του επίσης βουλευτή την ίδια περίοδο Γεωργακόπουλου, βλ. σχετι-
κά ΠΣΒ, περ. Ζ΄, συν. Β’, συνεδρ. ΙΘ΄/28 Οκτωβρίου 1876. 
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1853. Από τα τρία εκκαθαριστικά του Γεωργακόπουλου που στέλνονται στο Μιχαήλ 

Ιατρό, το πρώτο αναγράφει μόνο τόπο σύνταξης και έτος (Κυπαρισσία 1854) και αφο-

ρά αγορά ποσότητας γεννημάτων από τις δημόσιες αποθήκες της Ολυμπίας (59.680 

οκ. σταριού). Το δεύτερο φέρει ημερομηνία 18 Ιουνίου, αφορά αντίστοιχη αγορά από 

τις δημόσιες αποθήκες της Τριφυλίας (98.730 οκ. σίτου και 19.500 οκ. αραβόσιτου) 

και τη μεταφορά τους σε ιδιόκτητες και ενοικιασμένες αποθήκες των αγοραστών στην 

Κυπαρισσία. Τέλος, το τρίτο φέρει ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου και δίνει συνοπτικές 

πληροφορίες για τη μέση τιμή αγοράς, τη μέση τιμή λιανικής πώλησης (ανά οκά) και 

το συνολικό ποσό για το οποίο πουλήθηκαν στην αγορά Κυπαρισσίας και αλλού (Πά-

τρα, Ναύπλιο…) οι προαναφερθείσες ποσότητες δημητριακών που αγοράστηκαν από 

τις δημόσιες αποθήκες της Τριφυλίας. Στα δύο πρώτα έγγραφα περιγράφονται λεπτο-

μερώς οι δαπάνες από τη στιγμή της αγοράς τους μέχρι τη μεταφορά τους στην ακτή. 

Άλλα τρία εκκαθαριστικά με τόπο σύνταξης το Ναύπλιο και ημερομηνίες 27 

Ιουνίου (το ένα) και 24 Αυγούστου (τα δύο) μας πληροφορούν σε ποια μέρη διατέθη-

καν σιτάρια της Τριφυλίας και Ολυμπίας (77.068 οκ. σίτου συνολικά) τον Απρίλιο του 

1854, σε τι ποσότητες και με ποιες τιμές, καθώς και για τις δαπάνες από τη στιγμή της 

φόρτωσής τους στα παράλια της δυτικής Πελοποννήσου μέχρι τους τελικούς προορι-

σμούς τους (ναύλους, ζυγιστικά, δημοτικό φόρο, μεσιτεία, προμήθεια, χαμαλίκια 

κλπ.). Το πρώτο εκκαθαριστικό (27 Ιουνίου) αφορά συντροφική πώληση σίτου Κυπα-

ρισσίας μεταξύ του Ιατρού και της εταιρείας Γεωργακόπουλου. Υποθέτουμε, χωρίς να 

είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι οι παραπάνω διασωζόμενοι εμπορικοί λογαριασμοί 

αποτελούν μία ενότητα που παρακολουθεί τη διαδρομή του προϊόντος από τη στιγμή 

της αγοράς μέχρι τη στιγμή της διάθεσής του. Επισημαίνεται ότι όλα τα εκκαθαριστι-

κά, και από Κυπαρισσία και από Ναύπλιο, συντάχθηκαν την ίδια χρονική περίοδο, το 

καλοκαίρι του 1854. Ακόμη και αν δεν αφορούν το ίδιο ακριβώς σιτάρι, αφορούν πά-

ντως σιτάρι εσοδείας 1853, του οποίου η μέση τιμή αγοράς και πώλησης δεν πρέπει 

να διαφέρει πολύ από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας.  

Το βέβαιο είναι ότι ο Μιχαήλ Ιατρός παρείχε τις αναγκαίες πιστώσεις για την 

αγορά σιταριού σε δημοπρασία από τις δημόσιες αποθήκες της Κυπαρισσίας, των ο-

ρεινών δήμων της Τριφυλίας και των δήμων της γειτονικής Ολυμπίας. Ένα μέρος των 

γεννημάτων (ποσότητα σίτου και το σύνολο του αραβόσιτου) πωλείται επιτόπου στην 

αγορά της Κυπαρισσίας. Ο μεγαλύτερος όγκος του σιταριού οδηγείται στην ακτή, 
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φορτώνεται σε μικρά ιστιοφόρα (βρατσέρες) και διατίθεται σε τιμές χονδρικής σε ε-

μπόρους των παράλιων πόλεων. Η συνεργασία της Κυπαρίσσιας εταιρείας με τον Ια-

τρό (και το εταιρικό σχήμα Ιατρού – Δουρούτη) βασίζεται σε ευέλικτες συμφωνίες που 

προβλέπουν διαφοροποιημένη διανομή κερδών ανά περίπτωση. Το σιτάρι και ο αρα-

βόσιτος της Τριφυλίας, για παράδειγμα, αγοράζεται και πωλείται «συντροφικά», δη-

λαδή με ίση μετοχή στις δαπάνες και στα κέρδη και για τα δύο μέρη. Στη συμφωνία 

συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της λιανικής πώλησης σιτηρών στην Κυπαρισσί-

α. Όταν όμως το σιτάρι διακινείται για λογαριασμό του Ιατρού, όπως συμβαίνει με 

την περίπτωση του σιταριού της Ολυμπίας, οι έμποροι της Κυπαρισσίας μετέχουν στο 

20% των καθαρών κερδών. 

Εξετάζοντας τις τιμές αγοράς του σιταριού εσοδείας 1853 στις επαρχίες Ολυ-

μπίας και Τριφυλίας παρατηρούμε ότι κυμαίνονται από 24,5 λεπτά η οκά (σίτος Ζούρ-

τζας) μέχρι 31 λεπτά (σίτος Κυπαρισσίας). Το σιτάρι αγοράζεται ακριβότερα, όπου 

υπάρχει κοντά ακτή (Ζαχάρω, Κυπαρισσία) ή σημαντικό ποσοστό αστικού (ή έστω μη 

ασχολούμενου με την παραγωγή δημητριακών) πληθυσμού (Κυπαρισσία, Φιλιατρά). 

Ο μειωμένος βαθμός διαθεσιμότητας σιτηρών στην παράλια ζώνη και ο ανταγωνισμός 

των τοπικών εμπόρων συντελούν καθοριστικά στην ύψωση της τιμής. Αντίστροφα, η 

τιμή του σταριού μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από την παράλια ζώνη. Το περι-

θώριο κέρδους των εμπόρων ισορροπεί ανάμεσα στο υψηλό κόστος μεταφοράς και 

στις συμπιεσμένες τιμές των παραγωγών. Εξαίρεση αποτελεί το σιτάρι των Κρεσται-

νών, το οποίο αγοράζεται ακριβότερα (28 λεπτά ανά οκά) από όλα τα σιτάρια της ε-

παρχίας Ολυμπίας, και επιβαρύνεται με τα υψηλότερα αγώγια (2,7 λεπτά ανά οκά). 

Αποτελεί, ωστόσο, μικρό μέρος του αγορασθέντος σιταριού από την Ολυμπία (το 16% 

του συνόλου). 

Τα σιτάρια της επαρχίας Τριφυλίας αγοράζονται πιο ακριβά από τα σιτάρια της 

Ολυμπίας (κατά 13%). Θυμίζουμε ότι στην επαρχία Τριφυλίας το 1856 υπάρχουν ήδη 

δύο πόλεις που υπερβαίνουν τους 2.500 κατοίκους (Κυπαρισσία, Φιλιατρά) και η 

τροφοδοσία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγγύς ενδοχώρα. Στην επαρχία 

Ολυμπίας, αντίθετα, μόνο η Ανδρίτσαινα ξεπερνούσε τους 1500 κατοίκους την ίδια 

εποχή. Η προσδοκία του κέρδους από τη λιανική πώληση των γεννημάτων της Τριφυ-

λίας στις τοπικές αγορές της Κυπαρισσίας και των Φιλιατρών ήταν λογικό να οξύνει 

τον ανταγωνισμό μεταξύ των εμπόρων και να υψώσει τις τιμές. Εξάλλου, τα σιτηρά 
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δεν πλεόναζαν. Στην πυκνοκατοικημένη και λιγότερο εύφορη συγκριτικά με την Ολυ-

μπία, ημιορεινή και ορεινή Τριφυλία, η τρέχουσα τιμή του σίτου ήταν αρκετά υψηλή. 

Όταν ο έμπορος και ενοικιαστής προσόδων τμημάτων του δήμου Τριπύλης, Χαράλα-

μπος Τομαράς, διαμαρτύρεται με συμβόλαιο κατά του πρώην συνέταιρού του Γεωρ-

γακόπουλου για αθέτηση της μεταξύ τους συμφωνίας, ζητά αποζημίωση με βάση την 

τρέχουσα τιμή του σιταριού, δηλαδή 12 δρχ. το κοιλό (ή 57 λεπτά ανά οκά). Στην α-

ντιδιαμαρτύρησή του ο Γεωργακόπουλος επικαλείται την τιμή του σιταριού στον αρ-

χικό τόπο παραγωγής του, δηλαδή στον Αετό (δήμου Τριπύλης), όπου δεν ξεπέρασε, 

κατά τους ισχυρισμούς του, τις 7,80 δρχ. το κοιλό (ή 37 λεπτά η οκά).85 Πρόκειται για 

τιμή που, αν και ήταν πολύ χαμηλότερη από εκείνη που πλήρωναν οι κάτοικοι των 

πεδινών μερών, ήταν αρκετά υψηλότερη (27,5%) από τα 29 λεπτά ανά οκά, που είχαν 

καταβληθεί στο μεταξύ για την αγορά σίτου Τριπύλης από τις δημόσιες αποθήκες. Το 

σιτάρι δεν αποτελούσε είδος εν αφθονία στα μεσόγεια της επαρχίας Τριφυλίας. 

Το σιτάρι συγκεντρώνεται στην πλησιέστερη ακτή και φορτώνεται σε πλοία με 

προορισμό τις παράλιες πόλεις της Πελοποννήσου (Πάτρα, Καλαμάτα, Γύθειο, Ναύ-

πλιο) και τον Πειραιά. Εκεί θα πουληθεί σε εμπόρους, οι οποίοι θα το διαθέσουν λια-

νικά σε υψηλότερες τιμές στην τοπική αγορά. Οι τιμές πώλησης που διαθέτουμε, α-

φορούν μόνο τον Απρίλιο του 1854 και κυμαίνονται από 36 (35,9) μέχρι 44 (43,8) λε-

πτά την οκά, δηλαδή 28-40% περισσότερο από τη μέση αγοραία αξία του σιταριού της 

Ολυμπίας και 17-32% από τη μέση αγοραία αξία του σιταριού Τριφυλίας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η υψηλότερη τιμή πώλησης καταγράφεται στο Γύθειο, από το οποίο 

τροφοδοτείται η μόνιμα απειλούμενη με το φάσμα της σιτοδείας Μάνη. Αν αφαιρέ-

σουμε από την παραπάνω διαφορά τις δαπάνες για αγώγια, ναύλους, ενοικίαση απο-

θηκών, μίσθωση προσωπικού κλπ., τα οποία σήμαιναν μία πρόσθετη επιβάρυνση της 

τάξεως των 6-7,5 λεπτών ανά οκά ή ενός ποσοστού από 10% μέχρι 20%, ανάλογα με 

την τελική τιμή πώλησης και την αρχική τιμή αγοράς, μπορούμε να υπολογίσουμε κα-

τά προσέγγιση το μέσο τελικό καθαρό κέρδος σε 16-17% για το σιτάρι της Ολυμπίας 

και μόλις 11,5% για το σιτάρι της Τριφυλίας. Βέβαια, στην περίπτωση που τα δημη-

τριακά πωλούνταν λιανικά στην ίδια την Κυπαρισσία, το καθαρό κέρδος αναβιβάζεται 

                                                 
85

 164, 165 [1854] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
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σε 20% για το σιτάρι της Τριφυλίας, ενώ στην περίπτωση του αραβόσιτου υπερβαίνει 

το 30%. 

 

ΠΙΝ.Ε3  ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 1853-1854. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επαρχία Τόπος αγοράς 
Αξία αγοράς σίτου 

(λεπτά) 

Μεταφορά σίτου  
μέχρι την ακτή 

(λεπτά ανά οκά) 

Ναύλα 
(λεπτά ανά οκά) 

  
Ολυμπίας 

Κρέσταινα 28,06 2,7 Ολυμπία – 
Ναύπλιο 

 
2 – 2,24 Ζούρτζα 24,56 1,9 

Ζαχάρω 26,18 0,5 
 
 Τριφυλίας 

Δώριο 29,14 2,4   
Ολυμπία – 
Πειραιάς  

  
2,6 Τριπύλη 29,33 2,1 

Αυλώνα 29,33 1,9 
Κυπαρισσία 31,04 --- 

ΠΙΝ.Ε4  ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 1853-1854. ΚΕΡΔΗ 

Προϊόν 

μ.ο. 
αξίας αγοράς 

(λεπτά ανά 
οκά) 

μ.ο. 
τιμής πώλησης 
(λεπτά ανά ο-

κά) 

Ποσοστό της 
αξίας αγοράς 
επί της τιμής 

πώλησης 

Ποσοστό επιβά-
ρυνσης 

λόγω αγωγιών, 
ναύλων κλπ. 

Καθαρό 
κέρδος 

Σιτάρι Ολυμπίας 25,87 39,18
1
 66% 17-18% 16-17% 

Σιτάρι Τριφυλίας 29,81 37,50
2
 --- --- 20,5% 

Αραβόσιτος Τρι-
φυλίας 

20,51 32
2
 --- --- 36% 

ΠΗΓΗ ΠΙΝ.Θ3 & Θ4: ΑΓΑΓ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1
 Ο μέσος όρος της τιμής πώλησης υπολογίστηκε με βάση τα εκκαθαριστικά χονδρικής κυρίως πώλη-

σης 7.068 οκ. σίτου Ολυμπίας και Κυπαρισσίας σε Καλαμάτα, Γύθειο, Ναύπλιο, Πειραιά κατά τον Απρίλιο του 1854.  
2
 Θεωρούμε ότι ο μ.ο. της αξίας πώλησης που αναφέρεται στο λογαριασμό για τα σιτηρά της Τριφυλίας είναι εκ-

καθαρισμένος, τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα των δαπανών που αφορούν τη χερσαία μεταφορά, την αποθή-
κευση κλπ. των καρπών μέχρι τη φόρτωσή τους στο πλοίο. Και αυτό γιατί η μέση τιμή πώλησης 37,5 λεπτά ανά οκά 
είναι χαμηλή σε σχέση με τις τιμές που αναφέρονται στα άλλα εκκαθαριστικά και στις πηγές της εποχής. Επίσης 
ένα μέρος του σιταριού πουλήθηκε λιανικώς στην Κυπαρισσία, άρα σε τιμή υψηλότερη από τη χονδρική. Στην α-
ντίθετη περίπτωση τα καθαρά κέρδη από την πώληση του σιταριού θα πρέπει να υπολογιστούν σε 2,5% (!) για το 
σιτάρι που διατέθηκε εκτός Κυπαρισσίας και σε 12,5% περίπου για αυτόν που πουλήθηκε στην πόλη (και δεν επι-
βαρυνόταν με ναύλους και λοιπά έξοδα). Παρόμοια ο αραβόσιτος, ο οποίος γνωρίζουμε ότι διατέθηκε αποκλειστι-
κά στην Κυπαρισσία, και τα έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ. υπολογίζονται σε 3 περίπου λεπτά ανά οκά, στην 
περίπτωση που δεν είναι εκκαθαρισμένος, το καθαρό κέρδος περιορίζεται σε 28% περίπου. 

 
 

Η αποστολή σίτου στην Πάτρα το 1854 και το 1855 για συνεταιρικό λογαρια-

σμό της Κυπαρίσσιας εταιρείας και του ανταποκριτή της εκεί, εμπόρου Αλέξιου Ζ. 

Θωμόπουλου, απέδωσε ανάλογα κέρδη, παρότι ένα μέρος του σιταριού διατέθηκε 

λιανικώς. Αυτή τη φορά η αγορά δεν έγινε απευθείας από τις δημόσιες αποθήκες αλ-

λά από ιδιώτες μεσάζοντες της Ολυμπίας με αποτέλεσμα η  μέση αγοραία τιμή μαζί 

με τα χερσαία μεταφορικά και λοιπά έξοδα μέχρι και τη φόρτωση στο πλοίο να φθά-

σει τα 36 λεπτά. Η μεταφορά του σίτου ως την Πάτρα σήμανε μία πρόσθετη επιβά-

ρυνση της τάξεως των 4 περίπου λεπτών ανά οκά. Συνεπώς το σιτάρι που πωλείται 

τον Ιανουάριο του 1855 αντί 48 – 48,5 λεπτά ανά οκά, αποδίδει καθαρό όφελος 8-8,5 
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λεπτά ανά οκά ή 17-17,5%. Παρόμοια από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο του 1855 

αγοράζονται 44.503 οκ. σίτου της τρέχουσας σοδειάς από τη Ζαχάρω της Ολυμπίας. 

Οι τιμές κυμαίνονται από 31 λεπτά (Αύγουστο) ως 43 λεπτά ανά οκά (Δεκέμβριο), αν 

και η μέση τιμή αγοράς μαζί με τα αγώγια κλπ. είναι χαμηλότερη σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά: 34,5 λεπτά ανά οκά. Με βάση μία πληροφορία σε ένα γενικό 

εκκαθαριστικό του Θωμόπουλου από την Πάτρα, η καθαρή ωφέλεια έφθασε τα 7 λε-

πτά ανά οκά. Πιθανώς η πατρινή αγορά είχε στο μεταξύ ανεφοδιαστεί με αρκετά σι-

τηρά, ώστε να σημειωθεί έκπτωση των τιμών. Εκτιμώντας στο ίδιο ύψος την επιβά-

ρυνση των ναύλων κλπ., μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος σε 16% περίπου επί 

της τελικής τιμής πώλησης. 

 
ΠΙΝ.Ε5 ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 1855-1856. ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Προϊόν 
Τόπος 

αγοράς 
Έτος 

αγοράς 
Τόπος 

πώλησης 
Έτος 

πώλησης 

Ποσό 
τητα 
(οκ.) 

Αξία αγοράς 
(μαζί με προ-
μήθειες, αγώ-

για) 
(δρχ.) 

Ναύλοι 
και λοιπά 

έξοδα 

Μέση 
τιμή πώλη-

σης 
(δρχ.) 

Καθαρό 
κέρδος 

σίτος Ζαχάρω 1854 Πάτρα 1854-1855 11.320 0,36 8% 0,48 17% 
σίτος   Ζαχάρω 1855 Πάτρα 1855-1856 44.503 0,344 (8%) (0,44-0,45) (16%) 

σμιγός --- --- Γύθειο 1856 6.879,5 --- 10,39% 0,358 --- 

ΠΗΓΗ: ΑΓΑΓ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Τα στοιχεία στις παρενθέσεις προέκυψαν από δικούς μου υπολογισμούς, με βάση την πληροφορία 
ότι η τελική καθαρή ωφέλεια από την πώληση του σίτου του 1855 ήταν 7 λεπτά ανά οκά. 
 

 

Εκ πρώτης όψεως τα κέρδη του εμπορίου των σιτηρών είναι αξιόλογα χωρίς να 

είναι εντυπωσιακά. Βέβαια ποικίλουν κατά περίπτωση, ενώ το ποσοστό 16-17% κα-

θαρής ωφέλειας που υπολογίσαμε αφορά τους μέσους όρους.86 Ας μη λησμονούμε 

ότι πρόκειται κυρίως για χονδρεμπόριο, το οποίο κερδίζει από τη γρήγορη απόσβεση 

του κεφαλαίου και την άμεση κεφαλαιοποίηση των κερδών.87 Η συγκυρία των υψη-

λών τιμών της περιόδου 1853-1856 αποδεικνύει ότι η σιτοπαραγωγή των μεσόγειων, 

απομακρυσμένων από την ακτή, περιοχών δεν είχε μέλλον κάτω από φυσιολογικές 

                                                 
86

 Σχετικά με το εμπόριο της Πελοποννήσου το 18
ο
 αιώνα ο Κρεμμυδάς υπολογίζει το καθαρό κέρδος 

του σιτεμπορίου σε 10-40% και σπανίως κάτω από 30%, Βασίλης Κρεμμυδάς, Το εμπόριον της Πελο-
ποννήσου στο 18

ο
 αι. (1715-1792), Αθήνα 1972, σ. 233-235.  

87
 Αναφερόμενος στο εξωτερικό εμπόριο της Θεσσαλονίκης το 18

ο
 αιώνα ο  Νίκος Σβορώνος παρατηρεί 

ότι η ταχεία κίνηση των κεφαλαίων με τις συχνές εμπορικές πράξεις αύξανε ανάλογα το εμπορικό κέρ-
δος, Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18

ο
 αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1996 (α΄ έκδοση στα 

γαλλικά το 1956), σ. 142-143. Όπως θα δούμε παρακάτω, το σιτεμπόριο αποτελούσε μία μόνο από τις 
πολλές δραστηριότητες του εμπορίου αυτή την εποχή.  
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συνθήκες της αγοράς.88 Η πολυέξοδη επιχείρηση μεταφοράς του σιταριού από τα α-

πομακρυσμένα χωριά της ορεινής Τριφυλίας και Ολυμπίας στις πόλεις – λιμάνια της 

χώρας δε θα είχε κανένα νόημα, αν το εμπόριο με το εξωτερικό λειτουργούσε.89 Το 

σιτάρι των μεσόγειων ήταν προορισμένο να τρέφει πρώτιστα την κοντινή παραθα-

λάσσια ζώνη και τούτο στο βαθμό που το χαμηλό κόστος αγοράς του, χάρη στη φορο-

λογία της δεκάτης, μπορούσε να αντισταθμίσει τα υψηλά μεταφορικά έξοδα και τον 

ανταγωνισμό των φθηνότερων ξένων σιτηρών. Η τροφοδοσία των παραθαλάσσιων 

πόλεων με εισαγόμενα σιτηρά θα λάβει χώρα σε τακτική βάση από τη δεκαετία του 

1870 και κυρίως τη δεκαετία του 1880 και εξής.90  

Κεντρικό ρόλο στο εμπόριο των σιτηρών διαδραματίζει η εκμίσθωση των φό-

ρων σε είδος. Ο σίτος της κατακερματισμένης γεωγραφικά ενδοχώρας συγκεντρώνε-

ται χάρη στο φορολογικό σύστημα της δεκάτης που, αν και έχει εξυγιανθεί από πολ-

λές αδικίες του οθωμανικού παρελθόντος, παραμένει ο αδιαμφισβήτητος δημιουργός 

πλεονασμάτων σε χαμηλές τιμές, ακόμη και σε συνθήκες αφορίας και στέρησης. Ο 

αναβλητικός συχνά τρόπος πληρωμής των δόσεων προς το δημόσιο, οι αδιαφανείς 

συναλλαγές με τους αποθηκάριους και τους ενοικιαστές των προσόδων, η διεκδίκηση 

της ενοικίασης των προσόδων από τους ίδιους τους εμπόρους αφήνουν υποψίες για 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους απ’ όσα μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τα νοικοκυ-

ρεμένα εκκαθαριστικά. Στις συμβολαιογραφικές πράξεις αυτής της περιόδου σταχυο-

λογήσαμε τα ονόματα κάποιων εμπόρων – ενοικιαστών προσόδων, όπως του Ανα-

                                                 
88

 Το ασύμφορο των χερσαίων μεταφορών στο μεσογειακό χώρο αποτελεί μια πολύ παλαιά ιστορία. Η 
μεταφορά του σταριού σε μία ακτίνα 4-13 μιλίων γύρω από τη Φλωρεντία ύψωνε την τιμή του κατά 
4,24% το 1570 και κατά 3,35% το 1600, Fernan Braudel, Μεσόγειος Β/ Συλλογικά πεπρωμένα, εκδ. ΜΙ-
ΕΤ, Αθήνα 1997 [μτφ. του δεύτερου τόμου του έργου La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’ 
époque de Philippe II, Παρίσι 1979], σ. 271 και γενικότερα για το εμπόριο του σιταριού, τις σιτοδείες και 
τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις: σ. 263-305. 
89

 Εξάλλου, το σιτάρι της Πελοποννήσου υστερούσε ποιοτικά σε σχέση με εκείνο της Ανατολής. Ο Σβο-
ρώνος επισημαίνει ότι η τιμή του σιταριού της Πελοποννήσου στη γαλλική αγορά ήταν 10-15% κατώτε-
ρη από τις αντίστοιχες τιμές του σταριού σε Αιγαίο, Σμύρνη και Μακεδονία – Θεσσαλία, Το εμπόριο της 
Θεσσαλονίκης…, ό.π. σ. 135. 
90

 Η τακτική ατμοπλοϊκή σύνδεση των πελοποννησιακών παράλιων με τον Πειραιά θα εξαλείψει σταδι-
ακά τις έντονες διακυμάνσεις στην τιμή των σιτηρών που προκαλούνταν από την έλλειψή τους στην 
αγορά, όπως, για παράδειγμα, το χειμώνα του 1866-1867, όταν, καταμεσής της νέας όξυνσης του Ανα-
τολικού εξαιτίας του Κρητικού Ζητήματος, μέσα σε ένα μήνα (τέλη Δεκεμβρίου – τέλη Ιανουαρίου) η 
τιμή πώλησης του αραβόσιτου από 30 λεπτά αυξήθηκε στα 40. (+33%), Εμπορικό Κατάστιχο Αναστασό-
πουλου – Δοξόπουλου, ΑΓΑΓ. 
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στασίου Πάτερη, του Χαράλαμπου Τομαρά και του Μιχαήλ Ζαχαρόπουλου, όλων συ-

νεταίρων και συνεργατών κατά καιρούς της γνωστής μας Κυπαρίσσιας εταιρείας. 91  

Πέρα από τις κρυφές συνεννοήσεις με τους αποθηκάριους, οι ενοικιαστές εί-

χαν τη δυνατότητα να διατηρούν δικές τους αποθήκες. Με αυτό τον τρόπο μπορού-

σαν να εξαπατούν και να καταπιέζουν τους φορολογούμενους μεγιστοποιώντας τα 

κέρδη τους. Σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομερής κερδοσκοπίας και υπό 

την πίεση της  διογκούμενης λαϊκής δυσαρέσκειας το δικαίωμα αυτό καταργήθηκε 

στις αρχές του 1855. Η αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το σχετικό νομοσχέδιο, α-

νέφερε χαρακτηριστικά: «…εκ του δικαιώματος τούτου εγένετο κατά το παρελθόν με-

γάλη κατάχρησις. Οι ενοικιασταί ωφελούμενοι εκ τούτου και εξαπατώντες τους φο-

ρολογούμενους, εσύσταινον ειδικάς αποθήκας και εις αυτά πολλάκις τα χωρία, όπου 

υπήρχον αι κεντρικαί, τούτο μεν, δια να καταθλίβωσι τους φορολογουμένους κατά 

την παραλαβήν των καρπών και ωφελώνται τα περισσεύματα, τούτο δε, δια να ευκο-

λύνωνται εις την νόθευσιν των καρπών…».92 

Ένας άλλος πιθανός τρόπος αύξησης του εμπορικού κέρδους ήταν η αποπλη-

ρωμή του τιμήματος της αγοράς δημόσιων γεννημάτων προς το δημόσιο ταμείο με 

τραπεζογραμμάτια αντί μεταλλικού. Μέσα από το αρχείο του Γεωργακόπουλου δεν 

επιβεβαιώνεται μία τέτοια δραστηριότητα. Αν λάβουμε όμως υπόψη μας ότι χρημα-

τοδότες των τοπικών εμπόρων είναι ισχυροί κεφαλαιούχοι που έχουν πρόσβαση στο 

τραπεζικό δανεισμό, η χρήση του μειωμένης αξίας τραπεζογραμματίου στις συναλλα-

γές με το δημόσιο πρέπει να ήταν ο κανόνας.93 Αντίθετα, στις ιδιωτικές συναλλαγές 

χρησιμοποιούνται τα ποικίλα ξένα νομίσματα που κυκλοφορούσαν μαζικά εκείνη την 

εποχή στο ελληνικό βασίλειο και μεταφέρονταν συχνά σε γρούπους (χρηματοδέμα-

τα), όπως μαρτυρεί και το αρχείο. 

Οι έμποροι κέρδιζαν επίσης από την καθυστέρηση της πληρωμής του αντίτι-

μου της αξίας των σιτηρών στο δημόσιο ταμείο. Δεν ήταν σπάνιο να εφευρίσκονται 

προφάσεις για την αναβολή της εξόφλησης ή ακόμη και τη μεταβολή των αρχικών 

όρων της συμφωνίας με το δημόσιο προς όφελος βέβαια του εμπόρου. Έτσι, όταν το 

                                                 
91

 364[1850] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Φωτόπουλος, 166[1852], 163[1853] συμβολαιογρ. 
ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
92

 ΠΣΒ, περ. Δ΄, συν. Β΄, συνεδρ. ΚΑ΄/11 Μαρτίου 1855. 
93

 Μία τέτοια πρακτική φαίνεται ότι ίσχυε στη Σύρο, Βασίλης Καρδάσης, Σύρος. Σταυροδρόμι της Ανα-
τολικής Μεσογείου (1832-1857), Αθήνα 2003 (α΄ εκδ. 1987), σ. 212-215. 
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1853 ο οικονομικός έφορος Τριφυλίας αποφάσισε τον αναπλειστηριασμό της πώλη-

σης των εναποθηκευμένων δημητριακών της επαρχίας Τριφυλίας με την αιτιολογία 

της καθυστέρησης της πληρωμής των δόσεων από τον αρχικό πλειοδότη και αγορα-

στή των σιτηρών (αναφερόμενο στην πηγή μας ως «σιτέμπορο») Γεώργιο Αντ. Γεωρ-

γακόπουλο, υπερθεματιστής στη νέα δημοπρασία παρουσιάστηκε ο συνεργάτης του 

Γεωργακόπουλου, Αναστάσιος Πάτερης. Ο Γεωργακόπουλος προέβη σε έγγραφη δια-

μαρτύρηση κατά του δημοσίου, ζητώντας ως αποζημίωση το ποσό του εναποθηκευ-

μένου σίτου προς 40 λεπτά ανά οκά, η οποία, όπως ισχυριζόταν, ήταν η επικρατούσα 

«ήδη» τιμή του σιταριού.94   

Προχωρώντας σε μία πρόχειρη αποτίμηση της περιόδου, διαπιστώνουμε ότι η 

συγκυρία του πρώτου μισού της δεκαετίας του 1850 αποτελεί ως ένα βαθμό μία πε-

ρίοδο ανακατατάξεων και αναδιανομής του εγχώριου πλούτου. Από τη μια πλευρά 

ευνόησε τους κεφαλαιούχους των αστικών κέντρων, που διέθεσαν κεφάλαια στο σι-

τεμπόριο, και τους μικρότερους τοπικούς εμπόρους, οι οποίοι αναμίχθηκαν επωφε-

λώς σε αυτό, αποσπώντας ένα σημαντικό μερίδιο από τα τελικά κέρδη. Πρόσκαιρα 

ευνοημένοι από τις υψηλές τιμές του σίτου ήταν και οι κάτοχοι μεγάλων εκτάσεων με 

σιτηρά (πχ. σε Ολυμπία, Αρκαδία, Μεσσηνία). Η εξομάλυνση ωστόσο της αγοράς μετά 

το 1857 ανέδειξε όλα τα προβλήματα της καθυστερημένης και απομονωμένης συ-

γκοινωνιακά σιτοκαλλιέργειας. Παρά τις αντιδράσεις των Αρκάδων κυρίως βουλευ-

τών-κτηματιών, η κλίμακα των σιτηρών θα καταργηθεί το 1859 και η εισαγωγή των 

ξένων σιτηρών θα υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την εγχώρια παραγωγή. 

 

στ.  Λάδι, βελανίδια: σταθερές εμπορικές αξίες  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1850 η Τριφυλία απέχει ακόμη πολύ από το να χαρακτη-

ριστεί σταφιδοπαραγωγική περιοχή. Παρά τη σπουδαία επέκταση της σταφιδοκαλ-

λιέργειας στις δεκαετίες του 1830 και 1840, άλλα προϊόντα όπως το λάδι της παραθα-

λάσσιας ζώνης και τα δασικά και κτηνοτροφικά προϊόντα των μεσόγειων μερών κατέ-

χουν σημαντικότερη θέση στο εξαγωγικό εμπόριο της επαρχίας. Την εμπορευσιμότη-

τά τους δεν ενισχύει μόνο η ευρωπαϊκή ζήτηση αλλά και οι αυξανόμενες ανάγκες για 

                                                 
94

 74 [1854] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
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πρώτες ύλες από αναπτυσσόμενα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, με κυριότερο εκεί-

νη την εποχή την Ερμούπολη. Η αυξημένη ζήτηση σε συνάρτηση με τη μικρή ακόμη 

εγχώρια παραγωγή λαδιού είχαν ως συνέπεια τη διατήρηση της τιμής του λαδιού σε 

υψηλά επίπεδα.95 

Τα λιγοστά λείψανα του πλούσιου κάποτε εμπορικού αρχείου Γεωργακόπου-

λου μαρτυρούν τη δραστήρια εμπορική κίνηση αυτής της περιόδου. Περιγράφουν ε-

πίσης αχνά τη διαδικασία συγκρότησης μιας εθνικής αγοράς, η οποία, αν και γεω-

γραφικά διαιρεμένη, συνέχεται χάρη στη δράση του εμπορικού κεφαλαίου και τη συ-

νεχή μετακίνηση προϊόντων και ανθρώπων.96 Η Κυπαρισσία, ως παραγωγός και ως 

καταναλωτής, εντάσσεται στο εθνικό εμπορικό δίκτυο που ορίζεται από τις ισχυρές 

οικονομικές δυνάμεις της εποχής: Πάτρα, Αθήνα, Ναύπλιο, Ερμούπολη, Ζάκυνθος. Η 

γνωστή μας εταιρεία των Γεωργακόπουλου – Ζαχαρόπουλου – Μιχαλόπουλου συνδέ-

εται μέσω ποικίλων συνεργασιών με τους σπουδαιότερους εμπόρους όλων των πα-

ραπάνω πόλεων. Από την πλευρά του εμπορικού παραγγελιοδόχου (αλλά και του ισό-

τιμου κάποτε συνεργάτη) επιλέγεται από ισχυρούς κεφαλαιούχους, όπως το Μιχαήλ 

Ιατρό στο Ναύπλιο, τον Αθανάσιο Δουρούτη στην Αθήνα, τους εμπορικούς οίκους των 

Πετσάλη και Γερούση στην Πάτρα. Από την πλευρά της ανεξάρτητης εμπορικής επι-

χείρησης επιλέγει μικρότερους εμπόρους ως ανταποκριτές της σε νευραλγικούς τό-

πους για τη διεξαγωγή του εμπορίου: τον Αλέξιο Ζ. Θωμόπουλο στην Πάτρα, το Δημή-

τριο Χρυσοβέργη στη Σύρο. Και βέβαια συνεχίζεται η στενή εμπορική σχέση με τη Ζά-

κυνθο, η οποία ξεκίνησε ως σχέση υπαγωγής σε ένα συγγενικό εμπορικό δίκτυο και 

εξελίχθηκε με τυπικότερους και περισσότερο ισότιμους όρους στη συνέχεια. Συγκυρι-

ακά, επίσης, συνάπτονται συνεργασίες με σκοπό την ευκαιριακή διάθεση κάποιου 

προϊόντος, όπως το 1856, οπότε αποστέλλεται σμιγάδι στο Γύθειο και πωλείται απο-

κλειστικά για λογαριασμό του Γεωργακόπουλου (ΠΙΝ.Ε5). 

Από την Κυπαρισσία στέλνονται στην Πάτρα σιτάρι, σταφίδα, λάδι, βούτυρο, 

τυρί, μέλι, κερί, μαλλιά, καρύδια, στην Ερμούπολη λάδι και βελανίδια, στη Ζάκυνθο 
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 Βλ. παραπάνω ΚΕΦ. Δ΄, ΓΡΑΦ.Δ4, σ. 251. 
96

 Ο Πέτρος Πιζάνιας θεωρεί ότι το φαινόμενο της ένταξης των μεγάλων εγχώριων εμπορικών κέντρων 
στη διεθνή αγορά χρονολογείται από τα προεπαναστατικά χρόνια και δε συνδέεται αναγκαστικά με τις 
απαρχές διαμόρφωσης εθνικής αγοράς, στο «Αγροτικό πλεόνασμα και κυκλοφορία του εμπορικού κε-
φαλαίου στην Ελλάδα το 19

ο
 αιώνα», Τα Ιστορικά, 6/10 (1989), σ. 75-104. Νομίζω ότι η οθωμανική πα-

ράδοση υπερτιμάται. Κάτω από τη σκέπη του νεοελληνικού κράτους η διαδικασία αυτή εντείνεται και 
διευρύνεται γεωγραφικά αγκαλιάζοντας όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. 
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λάδι, αραβόσιτος, μετάξι, δέρματα, βελανίδι, βούτυρο, βούρλα, βδέλλες. Από την Πά-

τρα γίνεται η προμήθεια του νέου καταναλωτικού προϊόντος, του οποίου η χρήση από 

το 1855 έσωσε την αμπελουργία, του θειαφιού. Η Ζάκυνθος αποτελεί παραδοσιακό 

τροφοδότη της τοπικής αγοράς με διατροφικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως 

καφέ, ζάχαρη, βακαλάο, σαρδέλα, ρύζι, κόκκινο και μαύρο χαβιάρι και βασικά ανα-

λώσιμα είδη, όπως σαπούνι και χαρτί.  

Το λάδι και τα βελανίδια κατέχουν σημαντική θέση στο εξαγωγικό εμπόριο της 

επαρχίας Τριφυλίας. Η Κυπαρίσσια εταιρεία των Γεωργακόπουλου – Ζαχαρόπουλου – 

Μιχαλόπουλου, αναμίχθηκε από νωρίς στην ενοικίαση των φόρων του ελαίου της ε-

παρχίας, κατορθώνοντας να ασκήσει σχεδόν μονοπωλιακό έλεγχο στη συγκέντρωση 

και διακίνηση του λαδιού του δήμου Κυπαρισσίας και των όμορων μεσόγειων και η-

μιορεινών δήμων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό του το λάδι διοχετευόταν στις αγορές του 

εξωτερικού. Ένα σημαντικό μέρος, των κατώτερων κυρίως ποιοτήτων, απορροφιόταν 

από τα σαπωνοποιεία της Σύρου. Εκεί, μέσω της δράσης των συριανών ανταποκριτών, 

βρίσκονταν διάφοροι εμποροπλοίαρχοι, αγοραστές ελαιολάδου είτε με σκοπό το ε-

μπόριο είτε για τις ανάγκες των πλοίων. Από το αρχείο Γεωργακόπουλου αντλούμε τις 

πληροφορίες που ακολουθούν. Τη διετία 1855-1856 ο Γεωργακόπουλος στέλνει λάδια 

στη Σύρο, για να πουληθούν στην εκεί αγορά. Οι προσδοκίες του, όμως, για υψηλές 

τιμές πώλησης διαψεύδονται. Ο ανταποκριτής του στην Ερμούπολη, Δημήτριος Χρυ-

σοβέργης, σε επιστολή με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 1855, είναι κατηγορηματικός: 

«…φαίνεται ότι οι συναιτέροι σας ηπατήθησαν απ’ τα γραφόμενα των αφών Στεφα-

νούρη ότι θα πωληθώσιν εις τα λ. 155.». Σε αυτή την τιμή, επισημαίνει, πουλήθηκε 

μόνο από τους «μπακάλιδες» σε μικρές ποσότητες «δια τα νησιά ή εις πλοία δια τρο-

φήν των…». 

Όχι μόνο ήταν υπερβολικές οι ελπίδες των Κυπαρισσίων εμπόρων αλλά και η 

ποιότητα του λαδιού που είχαν στείλει ήταν κακή. Ο Χρυσοβέργης δίνει μαθήματα για 

τη σωστή διεξαγωγή εμπορίου σε μία αρκετά απαιτητική αγορά: «Άλλοτε λοιπόν σας 

παρατηρώ ήδη ότι οι εδώ αγορασταί θέλουν το λάδι να ήναι καθαρόν και ασπρότερον 

χωρίς να ήναι πράσινον και τότε το αγοράζουν με 5 λ. περισσότερον και τούτο προς 

γνώσιν σας.» Εντούτοις, όπως ομολογεί ο ίδιος, μια αξιόλογη ποσότητα (1618 οκ.) 

πουλήθηκε, πριν να φθάσουν τα υπόλοιπα πλοία με «καθαρόν πράγμα». Ο Συριανός 

έμπορος προσθέτει, επίσης, κάποιες παρατηρήσεις για τη σωστή ζύγιση των τουλου-
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μιών (ασκών) λαδιού που στάλθηκαν στη Σύρο. Τα ζύγισε ο ίδιος και διαπίστωσε ότι 

το βάρος τους ήταν μειωμένο σε σχέση με το βάρος που είχε σημειώσει ο ίδιος ο Γε-

ωργακόπουλος. 

Στην ίδια επιστολή παρέχονται πληροφορίες για τις τιμές του βελανιδιού και 

των σιτηρών στην Ανατολή, της ζάχαρης και του θειαφιού στην τοπική αγορά. Οι πα-

ραγγελίες του Γεωργακόπουλου από τη Σύρο είναι περιορισμένες: ζάχαρη (μόνο αν 

βρισκόταν σε χαμηλή τιμή), γλυκάνισο, μαστίχα (για ρακί), κουφέτα, λουκούμια και 

μπαχαρικά (μοσχοκάρυδο, κανέλλα).  

Η αγορά της Ερμούπολης φθίνει προς τα τέλη του αιώνα, όταν τα παραδοσια-

κά σαπουνάδικα παρακμάζουν, όπως υποδηλώνει και η πτωτική πορεία των εξαγω-

γών του ελληνικού σαπουνιού.97 Αν και οι τιμές του λαδιού υποχωρούν συνεχώς, 

προκαλώντας τα παράπονα των παραγωγών,98 τα κέρδη από το εμπόριο του προϊό-

ντος είναι σημαντικά, καθώς οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν το 

προϊόν σε μεγάλες ποσότητες, χάρη στη σε είδος έγγειο φορολογία, και να το εξάγουν 

μαζικά στη διεθνή αγορά. Στο γύρισμα του αιώνα το λάδι αποκτά όλο και μεγαλύτερη 

βαρύτητα στις εξαγωγές της χώρας. Το ποσοστό του στο σύνολο της αξίας των εξαγό-

μενων προϊόντων ανήλθε από 4,5% το 1887 σε 15% περίπου το 1912.99 Ωστόσο, η αλ-

ματώδης αύξηση της ελαιοπαραγωγής, ο ανταγωνισμός του πετρελαίου και του οινο-

πνεύματος ως φωτιστικής ύλης και η παρακμή των άλλοτε ανθηρών σαπωνοποιείων 

εντείνουν την ανησυχία σχετικά με το μέλλον του λαδιού.100 Οι πρώτες απόπειρες ε-

κβιομηχάνισης του κλάδου σε Φιλιατρά, Γαργαλιάνους και Καλαμάτα, σε συνδυασμό 

με την εξωτερική ζήτηση ελαιολάδου από τα κέντρα μετανάστευσης (πχ. ΗΠΑ) και την 

ευνοϊκή για το εμπορικό κεφάλαιο πρακτική της ενοικίασης των φόρων που διατηρή-

θηκε μέχρι και τον μεσοπόλεμο, διασφάλισαν σε υψηλά επίπεδα την εμπορική αξία 

του ελαιολάδου.101 
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 Αγριαντώνη, Οι απαρχές…, ό.π. σ. 373. Το πολυδύναμο βιομηχανικό κέντρο του Πειραιά αναλαμβά-
νει τη βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος, παράλληλα βέβαια με τη δράση πολλών εποχιακών βιο-
τεχνιών παραγωγής σαπουνιού, ό.π. σ. 341. 
98

 Στη συζήτηση για το νομοσχέδιο περί φορολογίας των προϊόντων της γης και των ζώων το 1887, οι 
βουλευτές της Μεσσηνίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την αύξηση του ελαιοδεκάτου από 7 σε 10%, 
υποστηρίζοντας ότι η τιμή του λαδιού είχε υποστεί μείωση μέχρι 50% κατά την τελευταία δεκαετία, 
ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄, συν. Α΄, συνεδρ.47/ 30 Μαρτίου 1887.  
99

 Π. Ι. Ηλιόπουλος, Η εξέλιξις του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος 1830 – 1972, Αθήνα 1973, σ. 26. 
100

 Σπυρίδων Χασιώτης, Η Ελαία, Αθήνα 1907, σ. η΄ 
101

 Το 1900 λειτουργούν στην πόλη της Καλαμάτας δύο αξιόλογα ατμοκίνητα ελαιοτριβεία, εφ. Φως 
(Καλαμάτα) 29 Οκτωβρίου 1900. Στην Τριφυλία το 1910 έχουν ιδρυθεί 6 ατμοκίνητα ελαιοτριβεία σε 
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Ένα δεύτερο εγχώριο προϊόν με εξαγωγική σημασία είναι το βελανίδι, περιζή-

τητο δεψικό είδος από τα οθωμανικά ήδη χρόνια.102 Κυριότερος προορισμός του ήταν 

η αγορά της Αυστρουγγαρίας, η οποία παρέμεινε σταθερή αγοράστρια του είδους σε 

όλη τη διάρκεια της ζήτησής του, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.103 Σύμφωνα 

με άρθρο του 1888 στην Ελληνική Γεωργία, η Ελλάδα εξήγαγε ετησίως 4 εκατομμύρια 

οκ. βελανίδι. Μικρό μόνο μέρος της εγχώριας παραγωγής απορροφούσε η εγχώρια 

αγορά, κυρίως η συριανή, η οποία όμως κάτω από το βάρος της διογκούμενης τοπι-

κής δυσπραγίας στράφηκε σε φθηνότερες, αν και λιγότερο ποιοτικές, δεψικές πρώτες 

ύλες.104 

Στη δεκαετία του 1850 και μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας τη συγκέ-

ντρωση του βελανιδιού των μεσόγειων δήμων την είχε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα 

ο Κυπαρίσσιος έμπορος Αναστάσιος Πάτερης, ο οποίος για το σκοπό αυτό διατηρούσε 

αποθήκες στη θέση Κόκλα του δήμου Τριπύλης.105 Στη δεκαετία του 1860 τη σκυτάλη 

παραλαμβάνει ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος εμπορεύεται το προϊόν για 

λογαριασμό δικό του και για λογαριασμό τρίτων. Για τη συγκέντρωση του βελανιδιού 

ακολουθούνται δύο πρακτικές. Η πρώτη, στηρίζεται στη δανειοδότηση των χωρικών 

με την υποχρέωση να επιστρέψουν το οφειλόμενο ποσό σε βελανίδι (προστύχιση). Η 

δεύτερη, αφορά την ανάθεση της προμήθειας ποσοτήτων βελανιδιού σε μικρούς το-

πικούς παραγγελιοδόχους – προμηθευτές. Η πρώτη πρακτική έχει το πλεονέκτημα της 

άμεσης, χωρίς μεσάζοντες και μεταφορικά, κάρπωση προϊόντος σε πολύ χαμηλή τιμή 

χάρη στο υψηλό επιτόκιο δανεισμού που εισπράττεται σε είδος. Στο δανειστικό, άλ-

λωστε, οριζόταν ότι το βελανίδι παραδίδεται καθαρισμένο στην αποθήκη του εμπό-

ρου στην Κυπαρισσία. Μέσω της προστύχισης δημιουργείται επίσης μία στενή πελα-

                                                                                                                                            
Φιλιατρά (3), Γαργαλιάνους (2) και Λιγούδιστα (1), Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, 1910-1911, τ.Α΄, σ. 
751-773, 783-785, 791-192. 
102

 Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος…, ό.π., σ. 269. Στηρίζεται στα στοιχεία του Gordon. 
103

 To 1875 τα δύο τρίτα των εξαγωγών προορίζονταν για την Αυστρία και το ένα τρίτο σε Αγγλία, Ιταλία 
και αλλού, σύμφωνα με τον Αλ. Μανσόλα, Απογραφικαί πληφορορίαι…, ό.π., σ. 36. Η παρακμή του 
εμπορίου του βελανιδιού συμπίπτει με τη ραγδαία περιθωριοποίηση του αυστριακού εμπορίου μετά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, ενώ το 1906 το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς την Αυστροουγ-
γαρία ως προς τη συνολική αξία των εξαγωγών ήταν 13,7%, το 1926 κυμαινόταν γύρω στο 1%. Στο με-
ταξύ η αυστροουγγρική αυτοκρατορία είχε πάψει βέβαια να υφίσταται. Βλ. σχετικά Απόστολος Ι. Αν-
δρέου, Η εξωτερική εμπορική πολιτική της Ελλάδος 1830-1933, Αθήνα 1933, σ. 331-332.   
104

 Αγρικόλας (ψευδών.) «Φυλλοξήρα και Βυρσοδεψική», στο περ. Ελληνική Γεωργία, Ιούλιος 1888, σ. 
326-334. 
105

 Βλ. ενδεικτικά χρεωστικά σε βελανίδι χωρικών προς τον Πάτερη; 4, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 46, 86, 87, 88 [1861] Φραντζής. 
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τειακή σχέση μεταξύ του εμπόρου και του χωρικού. Η πρακτική αυτή, όμως, δεν α-

νταποκρίνεται σε συνθήκες έντονου εμπορικού ανταγωνισμού, καθώς δεν εξασφαλί-

ζει τον επιθυμητό στόχο της άμεσης και γρήγορης προμήθειας μεγάλων ποσοτήτων. 

Σύμφωνα πάντα με τις συμβολαιογραφικές πράξεις, η πρακτική της προστύχισης φαί-

νεται να υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου, εξέλιξη που, αν πράγματι ισχύει, μπο-

ρεί να ερμηνευτεί ως υποχώρηση των παλαιών παραδοσιακών προσωποπαγών εμπο-

ρικών μεθόδων προς όφελος ενός εμπορίου μεγαλύτερης κλίμακας και κέρδους.106 Οι 

τελευταίες, βέβαια, μέθοδοι δεν εκλείπουν. Αντίθετα, ο μαρασμός του εξαγωγικού 

εμπορίου προς τα τέλη του αιώνα πιθανώς ευνόησε την εκ νέου ισχυροποίησή τους. 

Δύο εκκαθαριστικοί λογαριασμοί αγοράς βελανιδιού έχουν διασωθεί στο αρ-

χείο του Γεωργακόπουλου. Ο πρώτος με ημερομηνία 17 Απριλίου 1855 αφορά τη συ-

γκέντρωση 71.021 οκ. βελανιδιού συγκομιδής τρέχοντος έτους για λογαριασμό του 

Καλαματιανού εμπόρου Κωνσταντίνου Σκλαβόπουλου. Ο δεύτερος φέρει ημερομηνία 

28 Φεβρ. 1873 και αφορά την προμήθεια 54.509 οκάδων βελανιδιού συγκομιδής 

1872 για κοινή ωφέλεια του Κων. Δουρούτη στην Αθήνα και του ίδιου του Γεωργακό-

πουλου. Ο λογαριασμός του 1855 δεν είναι τόσο αναλυτικός όσο εκείνος του 1873 και 

τα είδη δαπανών που σημειώνονται στο ένα έγγραφο δεν αντιστοιχούν απόλυτα με το 

είδος των δαπανών στο άλλο. Παρά τα εμφανή προβλήματα, η σύγκριση των δύο εγ-

γράφων φωτίζει ενδιαφέρουσες όψεις του εμπορίου των βελανιδιών. 

Στον παλαιότερο λογαριασμό αναφέρονται ως αρχική τιμή αγοράς δύο φορτί-

ων βελανιδιού τα 21 και 22 λεπτά ανά οκά. Δε σημειώνεται πληρωμή προμήθειας σε 

μεσάζοντες, έξοδα καθαρισμού του βελανιδιού (εκτός από ένα μόνο ημερομίσθιο) και 

αγώγια μεταφοράς του. Πιθανολογούμε ότι εμπεριέχονται στην παραπάνω τιμή. Οι 

δαπάνες που μνημονεύονται αφορούν το ύστερο στάδιο της αποθήκευσης και εξαγω-

γής του βελανιδιού. Στα σημαντικότερα έξοδα αναφέρονται ο έγγειος φόρος και τα 

τελωνειακά δικαιώματα, τα οποία αποτελούν το 96% των δαπανών που ρητά δηλώ-

νονται στο λογαριασμό. Στα υπόλοιπα μικροέξοδα συγκαταλέγεται το ενοίκιο μιας 

αποθήκης για 69 ημέρες. Σχεδόν όλη η ποσότητα του βελανιδιού υπόκειται στην έγ-

γειο φορολογία και στο δικαίωμα επικαρπίας (3 δρχ. ανά καντάρι). Μόλις 500 οκάδες 

εμφανίζονται να διαφεύγουν της φορολογικής σύλληψης παρέχοντας συνολική εμπο-

                                                 
106

 Για παράδειγμα μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του 1861 εντοπίστηκαν 15 χρεωστικά σε βελανίδι, ενώ 
και στα δύο έτη 1873-1874 βρέθηκαν 12.  



381 

 

ρική ωφέλεια 34 δρχ.107 Στο συνολικό κόστος της αγοράς βελανιδιού που επιβαρύνει 

τον έμπορο της Καλαμάτας, η τιμή αγοράς, η οποία όμως είναι ακαθάριστη (εμπεριέ-

χει τα έξοδα μεταφοράς, καθαρισμού, το κέρδος από τη μεσιτεία κλπ.), κατέχει το με-

γαλύτερο ποσοστό (72%) και σχεδόν όλο το υπόλοιπο (27%) είναι φόροι και τελωνει-

ακά δικαιώματα.  

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του 1873 η τιμή αγοράς, οι προμήθειες σε 

τρίτους και τα αγώγια σημειώνονται χωριστά και αναλυτικά ανά προμηθευτή. Το βε-

λανίδι αγοράζεται από 12 προμηθευτές από τους οποίους οι εννιά λαμβάνουν προ-

μήθεια 5%, ένας (από τους Γαργαλιάνους) 2% και δύο φαίνεται να μη λαμβάνουν κα-

θόλου, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η προμήθειά τους, όπως και τα αγώγια, συμπε-

ριλαμβάνεται στην αγοραία τιμή. Το κόστος αγοράς μαζί με την καταβολή προμήθειας 

και τα αγώγια κυμαίνεται από 27 μέχρι 37 λεπτά ανά οκά με μέσο όρο τα 34,7 λεπτά. 

Στα έξοδα υπολογίζονται επίσης 259 γυναικεία ημερομίσθια για τον καθαρισμό των 

βελανιδιών. 

Η εκτάκτως μικρή σοδειά της περιόδου 1872-1873, όπως απεικονίζεται στην 

κατακόρυφη πτώση της αξίας των εξαγωγών το 1873 (ΓΡΑΦ.Ε1), ευθύνεται σε μεγάλο 

βαθμό  για την απότομη ύψωση της τιμής.108 Στον άνω λογαριασμό του 1873 ο Γεωρ-

γακόπουλος αγοράζει 3.870 οκ. καθαρισμένο προϊόν από τον Κυπαρίσσιο μεγαλέμπο-

ρο Παναγιώτη Λεβεντογιάννη αντί 44 λεπτών ανά οκά. Ήδη από το δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του 1860 η αξία του εξαγόμενου βελανιδιού έχει αυξηθεί, όπως πιστοποιεί 

και το διαθέσιμο συμβολαιογραφικό υλικό. Στα χρεωστικά σε βελανίδι το 1861 ορίζε-

ται ως ποινική ρήτρα για τον οφειλέτη η αποζημίωση του αγοραστή με τιμή 25 - 30 

λεπτά ανά οκά,109 ενώ στα συμβόλαια των ετών 1873-1874 η αποζημίωση υψώνεται 

στα 40 λεπτά.110 

 
 
 
 

                                                 
107

 Ίσως η φοροδιαφυγή να ήταν μεγαλύτερη και να καρπώθηκε τη διαφορά ο Γεωργακόπουλος σε βά-
ρος του παραγγελιοδότη εμπόρου. 
108

 Η ποινική ρήτρα σε χρεωστικό συμβόλαιο αυτού του έτους έχει υψωθεί στα 60 λεπτά ανά οκά, αρ. 
551 [1872] Φραντζής. Ο σφοδρός ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων σε συνδυασμό με τη μικρή μάλ-
λον προσφορά ερμηνεύει την αγορά βελανιδιού σε υψηλή τιμή.  
109

 Βλ. ενδεικτικά τα συμβόλαια υπ’ αρ. 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 86, 87, 88 [1861] 
Φραντζής. 
110

 61, 532, 540, 724, 795, 796, 800 [1873], 47, 292, 463, 627, 633 [1874] Φραντζής. 
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  ΓΡΑΦ.Ε1 

ΠΗΓΕΣ: Αλ. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867,  Αθανάσιος Ν. Βερναρδάκης, 
Περί του εν Ελλάδι εμπορίου, Αθήνα 1885 

 

Ας σημειωθεί ότι το 1873 ο Γεωργακόπουλος φαίνεται να έχει ένα αξιόλογο 

όφελος της τάξεως του 13% (400 δρχ.) από τη μη φορολόγηση μέρους της εξαγόμενης 

ποσότητας βελανιδιού από το τελωνείο της Κυπαρισσίας. Δε γνωρίζουμε αν η διαφο-

ρά στη φοροδιαφυγή μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών, 1855 και 1873, αποτυπώνει 

ταυτόχρονα και δύο διαφορετικές θέσεις ισχύος του γνωστού μας εμπόρου: την πρώ-

τη φορά βρίσκεται στη θέση του απλού μεσίτη - προμηθευτή, ενώ τη δεύτερη στη θέ-

ση του μεγαλέμπορου – εξαγωγέα. Το 1873 ο Γεωργακόπουλος έχει επίσης την ιδιό-

τητα του βουλευτή επαρχίας.   

Τα δύο παραπάνω παραδείγματα φωτογραφίζουν στιγμιαία δύο μόλις εμπο-

ρικά έτη και ασφαλώς δεν είναι δυνατή η συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης άποψης 

σχετικά με το εμπόριο του βελανιδιού. Η εντύπωση πάντως είναι ότι το μερίδιο των 

χωρικών αυξάνεται ευθέως ανάλογα προς την ύψωση των τιμών του προϊόντος στην 

αγορά. Αναλύοντας το κόστος αγοράς βελανιδιού στο δεύτερο εκκαθαριστικό, παρα-

τηρήσαμε ότι αυτό επιμερίζεται ανάμεσα σε συλλογείς, προμηθευτές και αγωγιάτες 

σε ποσοστά 87%, 5% και 8% αντίστοιχα. Μια σειρά από παράγοντες φαίνεται ότι ευ-

νοούν στους συλλογείς γεωργούς. Πρώτα απ’ όλα η ίδια η φύση του προϊόντος. Σύμ-

μαχοι των χωρικών συνιστούν οι απότομες αυξομειώσεις στην προσφορά του προϊό-

ντος, το οποίο επηρεάζεται έντονα από τις κλιματολογικές συνθήκες.  

Δεύτερον, η υψηλή εξωτερική ζήτηση σε πρώτες ύλες έχει ως αποτέλεσμα ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων να στηρίζει σε ικανοποιητικά επίπεδα τις τιμές, 

ενώ, από την άλλη πλευρά, ο ολιγοπωλιακός έλεγχος του εμπορίου μέσω μηχανισμών 
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εκτός αγοράς (πχ. δανεισμού σε είδος) έχει υποχωρήσει. Στο χορό της διεκδίκησης 

του προϊόντος συμμετέχουν πράγματι πολλοί έμποροι, όπως για παράδειγμα ο Δημή-

τριος Ζήρας, μία ακόμη πολυπράγμων φυσιογνωμία του τόπου,111 αλλά και έμποροι 

από την επαρχία Μεσσήνης (πχ. από Μελιγαλά). Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 

1870 στον τόπο συλλογής βελανιδιού διαμορφώνεται μία κατώτατη τιμή αγοράς, πριν 

ακόμη από την εκδήλωση των προσφορών από την πλευρά των επίδοξων αγοραστών. 

Στις 14 Αυγούστου του 1873 ο επιφορτισμένος με την προμήθεια βελανιδιού και στα-

φίδας ανταποκριτής του Γεωργακόπουλου στο Σουλιμά ρωτά τον τελευταίο ποια τιμή 

να προσφέρει για την αγορά βελανιδιού και αναφέρει: «Ελθών ενταύθα διέδωσα ότι 

ήμαι αγωραστής βελανιδιού κλπ. Το πράγμα θα συλλεχθή από παρασκεβήν και εκεί-

θεν ποσόν ήναι πολύ ολίγον, τιμήν 25 λεπτά και επέκηνα, οι άλλοι αγωρασταί δεν 

γνωρίζω ποίαν τιμήν θα κοινήσουν…».112 

Τρίτον, το κόστος της καταβαλλόμενης εργασίας για τη συλλογή και το καθα-

ρισμό του βελανιδιού, έχει υψωθεί πραγματικά, ως σύμπτωμα της γενικότερης ανό-

δου της ημερομίσθιας εργασίας στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.113 Αυτή η εξέ-

λιξη συνδέεται άμεσα με την επέκταση των σταφιδαμπέλων και διαχέεται σε όλο το 

γεωγραφικό φάσμα του αγροτικού κόσμου (πεδινά\ορεινά). Η διαθεσιμότητα εργατι-

κών χεριών είναι περιορισμένη σε μία περίοδο μάλιστα που ο ορίζοντας ανάπτυξης 

του ελληνικού εμπορίου και γενικότερα της εθνικής οικονομίας έμοιαζε απεριόριστος. 

Ακόμη και το φθηνό γυναικείο ημερομίσθιο για το καθάρισμα του βελανιδιού έχει 

διαμορφωθεί προς τα πάνω: το 1855 ήταν 60 λεπτά, ενώ το 1872 είχε φτάσει τα 80 

λεπτά (+33%).114      

Παρά την αδυναμία των εμπόρων να καρπωθούν όλη τη διαφορά από την αύ-

ξηση της τιμής του βελανιδιού για λογαριασμό τους, η επένδυση αξιόλογων ποσών 

στην αγορά βελανιδιού καταδεικνύει το σημαντικό περιθώριο κέρδους σε αυτό το 

εμπορικό είδος. Η επιθυμία για έλεγχο της παραγωγής κάτω από τις επικρατούσες 

                                                 
111

 Από το 1871 μέχρι το 1874 ο Ζήρας, παράλληλα με τη θητεία του ως δήμαρχος, ήταν εμπορικός α-
νταποκριτής του πατρινού εμπόρου Ιωάννη Μανιάκη με εμπορικό αντικείμενο τη σταφίδα και το βελα-
νίδι. Το 1876 ο πρώτος είχε βρεθεί χρεωστής στο δεύτερο για το ποσό των 1360 δρχ., βλ. σχετικά το 
συμβιβαστικό συμβόλαιο υπ’ αρ. 238 [1876], Φραντζής. Για τη δραστηριοποίηση του Ζήρα στην αγορά 
βελανιδιού βλ. επίσης χρεωστικό εμποροκτηματία του Σουλιμά προς το Ζήρα από οφειλή βελανιδιού, 
28 [1876] Φραντζής. 
112

 ΑΓΑΓ. 
113

 Σχετικά με την εξέλιξη του κόστους εργασίας, βλ. προηγούμενο κεφάλαιο (Δ΄). 
114

 Ό.π. 
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συνθήκες ανταγωνισμού αλλά και ισχύος των χωρικών ίσως βάρυνε στην απόφαση 

του Γεωργακόπουλου να προβεί σε συνεχείς αγορές εκτενών και συνεχών τεμαχίων 

γης με βελανιδιές στη θέση Μονοτόπι ή Τζηφλήκι στην περιφέρεια του χωριού Μπο-

ντιά (δήμου Δωρίου) το 1876.115  

Στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα το εμπόριο του βελανιδιού διατηρούνταν 

ζωηρό, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της ετησίως εξαγόμενης ποσότητας βελα-

νιδιού από το τελωνείο Πατρών (ΓΡΑΦ.Ε2).116 Στα τέλη του αιώνα ο Παναγιώτης Γε-

ωργακόπουλος, γιος του Γεωργίου, συνεχίζει τη δράση του πατέρα του στο εμπόριο 

του βελανιδιού και επεκτείνει την πατρική περιουσία με νέες αγορές τεμαχίων με βε-

λανιδιές. Σε δικόγραφο, μάλιστα, του αρχείου ΓΑΓ με ημερομηνία 25 Οκτ. 1891 παρέ-

χεται η πληροφορία ότι το 1890 είχε προαγοράσει 2.000 οκάδες βελανίδι από κάτοικο 

της Ζαχάρως αντί 28 λεπτών την οκά. 

 
ΓΡΑΦ.Ε2 

ΠΗΓΗ: ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄, συν. Α΄, Παράρτημα, αρ. 259, σ. 442 

 

 

                                                 
115

 Το 1876 αγοράζει 530 στρέμματα αγροτικής και δασικής έκτασης με πάνω από 2.000 βελανιδιές αντί 
14.085 δρχ. (27 δρχ. περίπου το στρέμμα). Στα συμβόλαια ορίζεται ως αποζημίωσή του, σε περίπτωση 
φιλονικίας των αγρών, 100 δρχ. για κάθε στρέμμα και 50 δρχ. για κάθε δένδρο βελανιδιάς. Η χωριστή 
μνεία των δέντρων από το έδαφος πιστοποιεί τόσο την ιδιαίτερη αξία που είχαν όσο και το συγκεκρι-
μένο ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, βλ. σχετικά τα συμβόλαια υπ’ αρ. 692, 693, 694, 726, 740, 
1133, 1134, 1171, 1178 [1876] Φραντζής. Ο γιος του Παναγιώτης επεκτείνει την πατρική ιδιοκτησία με 
νέες αγορές το 1888 και το 1890, αρ. 739 [1888], 1189, 1190 [1890] Μανωλόπουλος. Σε δικόγραφο του 
1908 (ΑΓΑΓ) ο Παναγιώτης αναφέρει ότι ο ίδιος και ο αδερφός του Νικόλαος είναι ιδιοκτήτες 850 
στρεμμάτων με βελανιδιές. 
116

 Το 1887 η χώρα εξήγαγε 3.823.437 οκ. βελανίδι με μέση τιμή 0,3445 χρυσές δραχμές και το 1912 
5.018.750 οκ. με την ίδια περίπου τιμή ανά οκά, στο Ηλιόπουλος, Η εξέλιξις…, ό.π. Θα ακολουθήσει ο 
Πρώτος Παγκόσμιος, η αποσύνθεση της Αυστροουγγαρίας και η κατάρρευση του άλλοτε ανθηρού ε-
μπορίου του βελανιδιού.  

ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΕΛΑΝΙΔΟΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
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ζ.  Το σταφιδεμπόριο  

 

Κορωνίδα του τοπικού εμπορίου υπήρξε αναμφίβολα το σταφιδεμπόριο. Η καθιέρω-

ση του θειαφίσματος ως αντίδοτο στη ασθένεια (ωΐδιο), πρόσθεσε ένα ακόμη επικερ-

δές είδος στο κύκλο εργασιών του τοπικού εμπορίου. Το θειάφι εισαγόταν μέσω της 

Πάτρας αλλά και της Σύρου. Καλύτερο ποιοτικά θεωρούνταν το σικελικό,117 ενώ ένα 

μικρό μέρος του προερχόταν από τα εγχώρια ορυχεία της Μήλου.118 Ο δαιμόνιος Γε-

ωργακόπουλος γρήγορα εξελίχτηκε στον κυριότερο εισαγωγέα και χονδρέμπορο θει-

αφιού στην πόλη της Κυπαρισσίας. Είχε από νωρίς μεριμνήσει για την αγορά  αποθή-

κης και καταστήματος στη θέση Βαρκαριό στην παράλια ζώνη, στον υποτυπώδη λιμέ-

να της Κυπαρισσίας.119 Εκεί εισήγαγε και εμπορευόταν χονδρικά προϊόντα, όπως ξυ-

λεία, θειάφι, αποικιακά. Μέρος του εισαγόμενου θειαφιού έφτανε σε πετρώδη μορ-

φή και αλεθόταν στους τοπικούς μύλους.120 Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους μεγαλέ-

μπορους – εισαγωγείς να το νοθεύουν μεγιστοποιώντας το κέρδος τους.    

Το εμπόριο του θειαφιού και βασικών διατροφικών ειδών, όπως είναι ο αρα-

βόσιτος, τα παστά ψάρια, η ζάχαρη και ο καφές, αποκτούσαν ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς οι σταφιδοφυτείες εξαπλώνονταν και ο αγροτικός κόσμος έσπαζε τα 

δεσμά της αυτάρκειας. Συχνές μέθοδοι εξασφάλισης μέρους της σταφιδοπαραγωγής 

χάνουν τη βαρύτητά τους από τη δεκαετία του 1870 και εξής, όταν η κατάργηση της 

φορολογίας των εθνικοϊδιόκτητων σταφιδαμπέλων, η ισχυρότερη παρουσία της μι-

κροϊδιοκτησίας και η σταδιακή υποχώρηση του ολιγοπωλίου του χρήματος και της 

πληροφόρησης, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, αλλάζουν τους κανόνες της 

αγοράς. Μικρότεροι έμποροι – μεσάζοντες διεισδύουν στην αγορά και διεκδικούν έ-

ναν αυξημένο ρόλο στη διεξαγωγή του εμπορίου. Αυτήν την εξέλιξη περιγράφει με τη 

                                                 
117

 Στα συμφωνητικά καλλιέργειας σπάνια οι ιδιοκτήτες εκφράζουν την προτίμησή τους ως προς την 
ποιότητα του θειαφιού, βλ. ενδεικτικά 279, 303 [1861] Φραντζής. Σε ένα μόνο συμφωνητικό τονίζεται 
ότι το θειάφισμα θα γίνεται «αποκλειστικώς από το κίτρινον της Ρουμανίας.», 440 [1863] Φραντζής.  
118

 Ήδη το 1861 βρίσκουμε από τριετίας εγκατεστημένο στην Καλαμάτα έναν έμπορο θείου κρητικής 
καταγωγής, ο οποίος εμπορευόταν το θειάφι από το ιδιόκτητο ορυχείο του στη Μήλο. Ο ίδιος υποστή-
ριζε ότι είχε διαθέσει έως 1 εκατομμύριο οκ. θειαφιού στα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου, σε Πά-
τρα, Τριφυλία και Καλαμάτα, εφ. Πελοπόννησος (Καλαμάτα), 4 Φεβρουαρίου 1861 και 16 Φεβρουαρί-
ου 1861. 
119

 262 [1854] συμβολαιογραφ. ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Αλεξανδρόπουλος. 
120

 ΑΓΑΓ. Σε καταστατικό σύστασης εταιρείας αλευρόμυλου και ελαιοτριβείου στην Καλαμάτα διευκρι-
νίζεται ότι στον κύκλο εργασιών του μύλου περιλαμβάνεται και το τρίψιμο του θειαφιού, 17919 [1869], 
συμβολ. Καλαμάτας Σταθόπουλος. 
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μελαγχολία του μεγαλέμπορου – μεγαλοκτηματία κυριάρχου της αγοράς ο Μανώλης 

Χαιρέτης στο κλασικό πόνημά του.121 

Για τους όρους διεξαγωγής του σταφιδεμπορίου κατά τις πρώτες δεκαετίες 

του νεοελληνικού κράτους δε γνωρίζουμε πολλά. Πιθανολογούμε ότι η συνεργασία 

μεγάλων κτηματιών και εμπόρων γινόταν σε πιο ισότιμη βάση και σε κάποιες περι-

πτώσεις οι ρόλοι ίσως αλληλοκαλύπτονταν. Η περίπτωση των Κυπαρίσσιων αδερφών 

Διονυσίου και Κωνσταντίνου Δημόπουλων είναι ενδεικτική. Οι εμπορικές τους δρα-

στηριότητες δε μας είναι γνωστές σε λεπτομέρειες. Γύρω στο 1850 τους συναντάμε 

στις επιτροπές καθορισμού της τιμής της σταφίδας, πότε με την ιδιότητα του κτηματία 

και πότε με αυτή του εμπόρου.122 Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία έχουν αποκτή-

σει εκτενή τεμάχια προικόκτητης γης, μέρος των οποίων αξιοποίησαν με φυτείες. Οι 

εμπορικές και οι κτηματικές τους επιχειρήσεις τους προσέδιδαν ευπορία.123 Η ισχύς 

τους αντανακλάται επίσης στις επιγαμίες που συνήψαν με εκλεκτά μέλη της παλαιάς 

τοπικής αριστοκρατίας. Μέσω επιγαμιών συγγένευσαν με τις σπουδαιότερες οικογέ-

νειες της Κυπαρισσίας: Ρόμπου, Ιωάννη Τομαρά, Γεωργίου Ψηλογαλάνη, Νικόλαου 

Πονηρόπουλου. 

Στη δεκαετία του 1850 η ασθένεια της σταφίδας έπληξε καίρια τους εμπόρους 

και τους κτηματίες που είχαν επενδύσει στο σταφιδεμπόριο και σε εμφυτεύσεις.124 

Στις αρχές της ίδιας δεκαετίας, οι αδερφοί Δημόπουλοι όφειλαν προς το Δημόσιο από 

ενοικιάσεις εθνικών κτημάτων και αγορά εθνικής γης το σεβαστό ποσό των 15.000 

δραχμών. Ο ευτελισμός των τιμών της σταφίδας δυσχέρανε την αποπληρωμή των πα-

λαιών χρεών. Το 1861 εκπλειστηριάζεται κτήμα 58 στρ. του Διονυσίου Δημόπουλου 

στη θέση Κόσιφα Αρμενιών. Τα 44 στρέμματα αποτελούνται από σταφιδάμπελο ηλι-

κίας τουλάχιστον 17 ετών, πληροφορία που τοποθετεί την εποχή των αρχικών εμφυ-

τεύσεων πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 1840.125 Ακόμη και κάτω από αυτές τις 

                                                 
121

 Χαιρέτης, Καλλιέργεια…, ό.π., σ. 453-473. 
122

 ΦΕΚ υπ’ αρ. 34, 371 [1850]. 
123

 Ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος εμφανίζεται με ετήσιο εισόδημα 2.000 δρχ. στους αμφισβητήσιμης 
ωστόσο εγκυρότητας Καταλόγους Ενόρκων του 1850 και 1853, ενώ ο αδερφός του Διονύσιος στην ίδια 
πηγή φαίνεται να κατέχει ακίνητη περιουσία αξίας 8.000 δρχ. κατά τα έτη 1850, 1851, 1853 και 1859. 
124

 Νίκος Μπακουνάκης, Πάτρα 1828-1860, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1995, σ. 153, 183-184. Για μερικές 
πολύ ενδιαφέρουσες  παρατηρήσεις και υποθέσεις εργασίας για τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης 
στη διάρθρωση του ηγετικού κοινωνικού σώματος στη δεκαετία του 1850, βλ. Σακελλαρόπουλος, Οι 
κρίσεις στην Ελλάδα, τ. Β΄, ό.π. σ. 209-213.  
125

 Η ανακοίνωση του πλειστηριασμού δημοσιεύτηκε στην καλαματιανή εφ. Πελοπόννησος, 4 Νοεμβρί-
ου 1861. 
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δυσμενείς περιστάσεις, οι Δημόπουλοι θα κατορθώσουν να διασώσουν ένα μέρος της 

περιουσίας τους μέχρι το τέλος του αιώνα.126 

Παράλληλα, αναδύονται στον τόπο εμπορικές εταιρείες με πολυσχιδή δρα-

στηριότητα, όπως αυτή των Γεωργακόπουλου – Μιχαλόπουλου – Ζαχαρόπουλου, και 

στήριξη από μεγάλους κεφαλαιούχους εθνικής εμβέλειας (Ιατρό, Δουρούτη). Η στα-

φίδα θα τους βοηθήσει να αυτονομηθούν. Από τη δεκαετία του 1860 και εξής διαθέ-

τουμε πυκνότερη πληροφόρηση για τις μεθόδους απόσπασης του σταφιδικού πλεο-

νάσματος από τους εμπόρους. Μία διαδεδομένη στον τόπο εμπορική πρακτική ήταν 

το σύστημα προαγοράς της σταφίδας με προσυμφωνημένη έκπτωση στην τιμή που 

θα καθοριζόταν τον Αύγουστο. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μορφή προστύχισης, την 

οποία συναντάμε σε όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, που διαθέτουν ε-

μπορικό ενδιαφέρον (τυρί, βούτυρο, λάδι, σιτάρι κ.ά.). Οι έμποροι της Κυπαρισσίας 

κλείνουν συστηματικά τέτοιου είδους συμφωνίες με σταφιδοκτήμονες.127 Τακτικότε-

ρα στα συμβόλαια εμφανίζονται ως αγοραστές οι Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος, 

Χαράλαμπος Τομαράς και Σταύρος Παπαπαναγιώτου. Το 1860, για παράδειγμα, ο Γε-

ωργακόπουλος συνάπτει 10 συμβόλαια προαγοράς εξασφαλίζοντας 23.000 λίτρες ε-

νετικές σταφιδόκαρπου της τρέχουσας εσοδείας για 3 με 4 τάλληρα (18-24 δρχ.) λιγό-

τερο από την αγοραία τιμή του Αυγούστου. Για κάθε χιλιάδα λιτρών σταφίδας προκα-

ταβάλλει 100 δρχ.128 Οι πωλητές είναι μικροί και μεγάλοι κτηματίες ή και επίμορτοι 

καλλιεργητές σε μεγάλα κτήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε σε θέση να γνω-

ρίζουμε ότι η παραγωγή των κτημάτων τους είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ποσό-

τητα που προπωλούν. 129 Η προπώληση μέρους της σοδειάς προδίδει τη χρηματική 

                                                 
126

 Με τα συμβόλαια 953 [1873] Φραντζής και 627 [1878] Μπατζάνης ο Διονύσιος Δημόπουλος παρα-
χωρεί στη σύζυγό του, ως αποζημίωση της προίκας της, κτήμα 160 στρέμ. στη Βιγλίτζα Αρμενιών (100 
στρέμ. προικόκτητα, 30 εθνικοϊδιόκτητα και 30 ιδιόκτητα) με αγριελιές, αγρούς εκχερσωμένους και 
λογγώδεις, ελαιόφυτα, ελαιοκεντράδια, οπωροφόρα δέντρα, μουριές, κυπαρίσσια και μια «χαμόγαιο» 
οικία.  
127

 Βλ. ενδεικτικά 331 [1853], 1666 [1861] Βουτιέρος, 23 [1861], 89, 105, 134, 175, 320 [1862], 30, 47, 
68, 72, 78, 97, 107, 125, 135, 236, 276, 293 [1863], 50, 60, 149, 190, 246, 320, 347, 350 [1864], 88 
[1871], 484, 557 [1873], 365, 370, 390, 501[1874] Φραντζής. 
128

 1098, 1114, 1116, 1124, 1143, 1172, 1173, 1195, 1198, 1199 [1860] Βουτιέρος.  
129

 Θα αρκεστούμε σε δύο παραδείγματα. Τον Απρίλιο και το Μάιο ο Ζακύνθιος κλαδούχος Αντώνιος 
Βοτζαϊτης, ο οποίος έχει αναλάβει ως μισακός καλλιεργητής το κτήμα του Διονυσίου Δημόπουλου στη 
θέση Κόσιφα Αρμενών (58 στρέμματα), προπωλεί στον Γεωργακόπουλο 3.000 λίτρες από την προσεχή 
σοδειά με 4 τάλληρα λιγότερα από την αποκοπείσα τιμή του Αυγούστου αντί προκαταβολής 300 δραχ-
μών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προβεί στη συνέχιση της καλλιέργειας του κτήματος. Τον 
Μάιο του ίδιου έτους ο Γεώργιος Ψηλογαλάνης πουλά στον ίδιο αγοραστή 2.000 λίτρες σταφίδα με 4 
τάλληρα λιγότερο τη χιλιάδα από την αποκοπείσα τιμή του Αυγούστου, 1173 [1860] Βουτιέρος. Τον 
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στενότητα των σταφιδοκτημόνων, οι οποίοι, με αυτόν τον τρόπο, προσδοκούν να α-

ντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη συνέχιση και την αποπεράτωση της καλ-

λιέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση η προαγορά αποτελεί μία συγκαλυμμένη μορφή 

δανεισμού σε ένα περιβάλλον, όπου το χρήμα σπανίζει. Συμφωνητικά προαγοράς δε 

συντάσσονται τακτικά όλα τα έτη. Στις δεκαετίες 1880 και 1890, τουλάχιστον στα έτη 

που μελετήσαμε, απουσιάζουν εντελώς.130  

Μία δεύτερη – και πολύ σημαντικότερη - μορφή ελέγχου της παραγωγής, σε 

χαμηλότερες τιμές από τις ισχύουσες στην αγορά, είναι η φορολογία, η ενοικίαση δη-

λαδή της δεκάτης και του δικαιώματος επικαρπίας των εθνικοϊδιόκτητων σταφιδα-

μπέλων. Σύμφωνα με την αναλογία ιδιόκτητης και εθνικοϊδιόκτητης έκτασης που ε-

κτιμά η Στατιστική της Γεωργίας (1860),131 το 6,5% της συνολικής σταφιδοπαραγωγής 

στην Τριφυλία, το 14% στην Ηλεία, το 12% στην Ολυμπία132 και το 16% στις επαρχίες 

Μεσσήνης και Καλαμών συλλαμβανόταν μέσω της φορολογικής οδού. Γίνεται αντιλη-

πτό ότι σε όλη τη διάρκεια του θεσμού, και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870, η 

εμπλοκή των τοπικών εμπόρων στην ενοικίαση των δημόσιων φόρων ενίσχυε τη δια-

πραγματευτική τους ικανότητα απέναντι στους πατρινούς εξαγωγικούς οίκους. Η δη-

μοτική φορολογία δε διέθετε την ίδια εξουσιαστική δύναμη επί της σταφιδοπαραγω-

γής, γιατί αφορούσε ένα μικρότερο ποσοστό επί της παραγωγής (2%), περιοριζόταν 

στην παραγωγή της περιφέρειας ενός μόνο δήμου και ήταν ευκολότερο να διεκδικη-

θεί από μικρότερους εμπόρους με πιθανό αποτέλεσμα την ύψωση του ενοικίου και 

την περικοπή των περιθωρίων εμπορικού κέρδους.133       

Σε δύο περιπτώσεις εντοπίσαμε τον Γεωργακόπουλο ως ενοικιαστή φόρων 

σταφίδας. Το 1858, οπότε ενοικιάζει το δημοτικό φόρο, όπως φανερώνουν οι σχετικές 

αποδείξεις είσπραξης του φόρου από διάφορους σταφιδοκτήμονες, που εντοπίστη-

                                                                                                                                            
επόμενο χρόνο αναγκάζεται να του εκχωρήσει όλη την παραγωγή του κτήματός του στο Λιθαρορήξι 
Αρμενιών που υπολογίζεται χονδρικά σε 20.000 λίτρες, λόγω σωρευμένων χρεών από το 1859, 1856 
[1861] Βουτιέρος.  
130

 Δεν εντοπίσαμε κανένα κατά τα έτη 1881-1884 στο συμβολαιογραφικό αρχείο Κων. Περτουτζή και 
την τριετία 1891-1893 στα αρχεία και των δύο συμβολαιογράφων της πόλης. 
131

 Χρησιμοποιούμε τους συγκεντρωτικούς πίνακες της επεξεργασμένης μορφής της Στατιστικής από 
τον Σ. Πετμεζά, Η ελληνική αγροτική οικονομία…, ό.π. σ. 363. 
132

 Στις επαρχίες Ηλείας, Ολυμπίας και Γορτυνίας η παραγωγή των ιδιόκτητων σταφιδαμπέλων υπόκει-
ται στην πληρωμή της δεκάτης σε είδος και όχι σε τελωνειακό δασμό κατά την εξαγωγή, όπως συμβαί-
νει σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. 
133

 Στο συμβολαιογραφικό υλικό που μελετήσαμε, δεν εντοπίστηκε κανένα συμβόλαιο που να αφορά 
τη δημοτική φορολογία επί της αγροτικής παραγωγής του δήμου Κυπαρισσίας. 
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καν στο αρχείο του, και το 1871, όταν συμμετέχει με το μεγαλύτερο μερίδιο σε τριμε-

λή εταιρεία υπενοικίασης των δημόσιων φόρων (εγγείου και δικαιώματος επικαρπί-

ας) των εθνικοϊδιόκτητων σταφιδαμπέλων της επαρχίας Τριφυλίας εκτός του δήμου 

Εράνης.134 Η συμμετοχή του σε ανάλογες εταιρείες ενοικίασης φόρων θα ήταν ασφα-

λώς συχνότερη απ’ όσο μας επιτρέπουν να εικάσουμε τα διαθέσιμα στοιχεία.  

Τρίτος και διαχρονικότερος τρόπος απόσπασης ενός σημαντικού μεριδίου της 

σταφιδοπαραγωγής είναι ο δανεισμός. Στις διαθέσιμες πηγές δε συναντάμε περιπτώ-

σεις δανεισμού με την υποχρέωση της καταβολής του δανειζόμενου ποσού σε είδος, 

όπως, για παράδειγμα, παρατήρησε ο Αλέξης Φραγκιάδης σε συμβόλαια που αφο-

ρούν την περιοχή της Αμαλιάδας.135 Βέβαια, η Αμαλιάδα προσχώρησε σχετικά αργά 

στη σταφιδοκαλλιέργεια (μετά το 1871) και ένα μεγάλο μέρος των καλλιεργητών ήταν 

νέο-εγκατεστημένοι στον τόπο (Αρκάδες ποιμένες που ασχολήθηκαν όψιμα με την 

καλλιέργεια της σταφίδας). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου οι πιστωτικές ανάγκες εί-

ναι πιεστικότερες και ο βαθμός εκχρηματισμού πιθανόν χαμηλός, η εκμετάλλευση 

των χωρικών από το εμπορικό κεφάλαιο βρίσκει μάλλον προσφορότερο έδαφος. 

Στην Κυπαρισσία ο σταφιδικός χάρτης έχει λίγο πολύ συμπληρωθεί πριν από 

το 1871, οι χωρικοί εμπλέκονται ενεργότερα στην αγορά και, όπως θα δούμε λίγο πιο 

κάτω, στους κόλπους της χωρικής κοινωνίας έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κάποια 

κεφαλαιακά πλεονάσματα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως  ο δανεισμός δεν αποτελεί 

μία μορφή πίεσης προς τον οφειλέτη για την απόσπαση του παραγόμενου προϊόντος 

σε χαμηλές τιμές. Είναι συχνό φαινόμενο η εξόφληση μέρους του δανείου με την εκ-

χώρηση της τρέχουσας συγκομιδής στο δανειστή. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα ο 

ίδιος ο δανειστής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την ολοκλήρωση της καλλιέργειας 

του κτήματος λόγω αδυναμίας του ιδιοκτήτη-οφειλέτη.136 Πρόκειται ωστόσο για ένα 

έσχατο μέσο αποπληρωμής δανείου. 

Η συστηματική συγκέντρωση του προϊόντος γίνεται μέσω της τακτικής χρημα-

τοδότησης των παραγωγών με μικρά καλλιεργητικά δάνεια και μέσω της χορήγησης 

                                                 
134

 657 [1871] Φραντζής. 
135

 Franghiadis, Peasant Agriculture…, ό.π. σ. 131-143. 
136

 Βλ. ενδεικτικά 1029, 1060 [1860], 1791, 1906 [1861] Βουτιέρος, 54 [1861], 51 [1867], 203, 408 
[1872], 153, 218, 393 [1874] Φραντζής, 303, 1103 [1879], 255 [1881], 347, 1103, 1196 [1882] Περτου-
τζής. Δεν αναφέρεται πάντα ρητά στα συμβόλαια ότι η παραχώρηση γίνεται λόγω συμψηφισμού χρέ-
ους αλλά συνάγεται εύκολα από την ιδιότητα του εκμισθωτή (πχ. έμπορος ή εμποροκτηματίας) και από 
τα δανειστικά συμβόλαια που έχουμε στη διάθεσή μας.  
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επί πιστώσει καταναλωτικών ειδών και θειαφιού. Δυστυχώς μόνο ενδείξεις έχουμε 

για αυτήν την πρακτική. Σε ένα εμπορικό κατάστιχο δοσοληψιών μεταξύ του μεγαλέ-

μπορου Γεωργακόπουλου και των παντοπωλών Δοξόπουλου και Αναστασόπουλου, οι 

οποίοι διατηρούν μία ιδιότυπη σχέση συνεργασίας με τον πρώτο,137 κατά το χρονικό 

διάστημα 1864-1866 καταγράφονται 53 αγοραπωλησίες μικρών ποσοτήτων σταφίδας 

(οι μεγαλύτερες μόλις ξεπερνούν τις 4.500 λίτρες) κυρίως από μικροπαραγωγούς – 

χωρικούς, πελάτες του παντοπωλείου. Είναι πιθανό στην τιμή αυτή να συμψηφίζονται 

τα χρέη των παραγωγών από καλλιεργητικά δάνεια, αγορά θειαφιού, αραβοσίτου 

κλπ.. Μέσω της χρέωσης των παραγωγών εξασφαλίζεται μέρος της παραγωγής σε χα-

μηλές τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από την κατώτατη των 88 δρχ. έως την ανώτατη 

των 145 δρχ. ανά χιλιάδα λιτρών (μ.ο.123 δρχ.). Η ολοένα διευρυνόμενη ατραπός της 

κατανάλωσης διαμορφώνει ένα ευνοϊκό πεδίο σύλληψης του σταφιδικού πλεονάσμα-

τος. Ένας από τους ισχυρότερους εμπορικούς οίκους των Γαργαλιάνων, που έδρασε 

ακριβώς επί μία εικοσαετία (1873-1893) και απολάμβανε υψηλές πιστώσεις στο εσω-

τερικό αλλά και στο εξωτερικό, χορηγούσε, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ιδρυτών 

του, «…πιστώσεις κατ’ έτος εις τους σταφιδοκτήμονας εις μετρητά, άλευρα, θείον κλπ. 

250-300 χιλιάδας δραχμών.»138 

 Στη δεκαετία του 1870 περισσότεροι τοπικοί έμποροι προσπαθούν να ελέγ-

ξουν μερίδιο της επικείμενης παραγωγής χρηματοδοτώντας τους παραγωγούς με 

τραβήγματα από τους πατρινούς εξαγωγικούς οίκους. Με αυτό τον τρόπο εξασφάλι-

ζαν ότι ο χρηματοδοτούμενος παραγωγός θα διέθετε τη σταφίδα του υπό ευνοϊκούς 

όρους στο χρηματοδότη του.139 Το βαθμό διείσδυσης του εμπορικού κεφαλαίου στην 

ύπαιθρο μέσω αυτή της πρακτικής μαρτυρεί σε επιστολή του προς την Κεντρική Διοί-

κηση ο διευθυντής του Υποκαταστήματος ΕΤΕ Κυπαρισσίας το καλοκαίρι του 1884: 

«…κατά την εποχήν ταύτην τα παρελθόντα έτη οι σταφιδέμποροι του τόπου έκαμνον 

τραβήγματα από τους ανταποκριτάς των και επρομήθευον τους κτηματίας τα προς 

                                                 
137

 Βλ. παρακάτω σ. 413-415. 
138

 Επιστολή των συνεταίρων αφών Λαμπρόπουλων και αφών Πυλιωταίων στις 30 Δεκ. 1896 και επι-
στολή των αδερφών Λάμπρου, Αναστασίου, Διονυσίου και Σπυρίδωνος Λαμπρόπουλου προς τη Διοί-
κηση στις 18 Σεπτ. 1898, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
139

 Χαιρέτης, Καλλιέργεια..., ό.π. σ. 460-461. 
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συλλογήν του καρπού απαιτούμενα έξοδα…».140 Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η 

ακινησία του εμπορίου πάγωνε την τακτική δανειακή αιμοδοσία οδηγώντας τους 

σταφιδοκτήμονες σε απελπισία. 

Παρά τις προσπάθειες των τοπικών εμπόρων να ελέγξουν ένα τμήμα της πα-

ραγωγής, ο μεγάλος όγκος του προϊόντος γίνεται αντικείμενο συναλλαγής κατά την 

εποχή της συγκομιδής. Τότε, ένα πλήθος ανθρώπων από μεγαλέμπορους και εμπορο-

μεσίτες μέχρι παντοπώλες και περιστασιακά απασχολούμενους με το εμπόριο κατα-

γίνονται στον αγώνα της εξασφάλισης σταφίδας σε καλές τιμές.141 Η ελλιπής και ασυ-

νεχής πληροφόρηση του αρχείου του Γεωργακόπουλου φωτίζει αμυδρά και μόνο μέ-

χρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870 τη διεξαγωγή του σταφιδεμπορίου από την πλευ-

ρά ενός ισχυρού τοπικού εμπόρου. Όπως και σε άλλα προϊόντα, η δραστηριοποίησή 

του Γεωργακόπουλου στο χώρο της σταφίδας γίνεται μέσα από πολλαπλούς ρόλους: 

εκείνου του παραγγελιοδόχου – ανταποκριτή, του εξαγωγέα, του κτηματία. Ανήκει 

στη μικρή ομάδα των τοπικών εμπόρων - κτηματιών που μπορούν να εξάγουν άμεσα 

το προϊόν τους στο εξωτερικό με τη διαμεσολάβηση μικρών πατρινών μεσιτικών οί-

κων, οι οποίοι κρατούν για λογαριασμό τους την καθιερωμένη προμήθεια.142 Στέλνει 

σταφίδα κατά παραγγελία στους μεγαλύτερους εμπορικούς οίκους της Πάτρας (Φελς, 

αφών Πετσάλη, Μανώλη Γερούση, Τζικλητήρα) αλλά και απευθείας στην Αγγλία για 

δικό του λογαριασμό (1870-1874), στη Ζάκυνθο (1867) και στην Κεφαλληνιά (1867).143 

Στα λίγα διάσπαρτα εκκαθαριστικά από το Λονδίνο (1870-1871, 1873, 1874) και την 

Πάτρα αναφέρονται ως αποδέκτες των αποστολών της σταφίδας του στην Αγγλία οι 

εταιρείες των Κωνσταντίνου Γεραλόπουλου (1870-1871), Δ. Σ. Σεβαστόπουλου και Σία 

(1872) και Horsley Kibble & Ca (1873-1874). 

Μία πληρωμένη καταχώριση από έναν μικρό πατρινό έμπορο σε καλαματιανή 

εφημερίδα το 1871 δίνει περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο των Πατρινών εμπο-

                                                 
140

 Η ημερομηνία της επιστολής δεν είναι ευκρινής, αλλά στο τέλος της σημειώνεται πρόχειρο σχεδία-
σμα απάντησης της Διοίκησης με ημερομηνία 30 Ιουνίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστη-
μάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
141

 Η δυνατότητα άσκησης τοπικής επιρροής αποτελούσε εχέγγυο εμπορικής επιτυχίας. Στο δικηγορικό 
αρχείο Καραγιάννη, που απόκειται στα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, το 1871 έμποροι της Καλαμάτας 
ανέθεσαν σε ιερέα του Ασλάναγα (σημερινού Άρεως, κοντά στη Θουρία) την πρόβλεψη σταφίδας στη 
δικογραφία «Λυμπερόπουλου/Ταβουλαρόπουλου # Παπαδημητρίου» (1871-1884). 
142

 Χαιρέτης, Η καλλιέργεια…, ό.π. σ. 458. 
143

 Για τη σημασία της Ζακύνθου και της Κεφαλληνιάς ως εξαγωγικά κέντρα της σταφίδας, βλ. Θανάση 
Καλαφάτη, «Γεωγραφία και όροι εμπορίας της επτανησιακής σταφίδας (1860-1890)», Τα Ιστορικά  44 
(Iούν. 2006). 
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ρομεσιτών και τη δυνατότητα των κατά τόπους κτηματιών και εμπόρων να γίνονται οι 

ίδιοι εξαγωγείς της σταφίδας τους.144 Η δημοσίευση απευθύνεται στους «σταφιδο-

κτήμονας και σταφιδεμπόρους των επαρχιών» και τους πληροφορεί ότι ο υποφαινό-

μενος, «έχων την πληρεξουσιότητα παρά διαφόρων ξένων κεφαλαιούχων», προκατα-

βάλλει μέρος της αξίας του εξαγόμενου προϊόντος, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι 

λιγότερο από 50.000 ενετικές λίτρες. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονταν να εξασφα-

λίσουν τον πατρινό έμπορο για το ποσό που θα προκαταβάλει με τα απαραίτητα φορ-

τωτικά και ασφαλιστήρια έγγραφα και είχαν χρονική προθεσμία δύο μηνών για να 

πουλήσουν τη σταφίδα τους στην αγγλική αγορά. Η προκαταβολή θα δινόταν «κατά 

προτίμησιν του ιδιοκτήτου, εις τρίμηνα συναλλάγματα πρώτης τάξεως επί τραπε-

ζι[τ]ών εν Λονδίνω, ή εις μετρητά κατά την τρέχουσαν συναλλαγήν της ημέρας» και 

θα βαρυνόταν με ετήσιο τόκο 6%.  

Ο ιδιοκτήτης ή έμπορος όφειλε να πληρώσει στο Θωμόπουλο εκτός από τα έ-

ξοδα που είχε κάνει (ασφάλεια, ναύλο, εκφορτωτικά, ενοίκιο, ταχυδρομικά, τηλεγρα-

φικά), «και 2% προμήθειαν μου ήτις θέλει λογισθή επί της τιμής ην απολάυει το 

πράγμα του πωληθησόμενον δι’ εμού, ή επί της ανωτάτης τιμής ην τω προσέφερον 

εγώ εν περιπτώσει καθ’ ην αποσύρει το πράγμα του ίνα τω πωλήση μόνος του.» Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση επισημαινόταν ότι ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε να πλη-

ρώσει και 0,5% μεσιτεία σε μεσίτη «τακτικόν και της εμπιστοσύνης» του Θωμόπου-

λου.  

Η παραπάνω αγγελία προέρχεται από τον Αλέξιο Ζ. Θωμόπουλο, τον επί εικο-

σαετίας ανταποκριτή και συνεργάτη του Γεωργίου Γεωργακόπουλου στην Πάτρα.145 

Είναι αμφίβολο αν η διατυπωμένη ως βεβαιότητα προσδοκία του, ότι  «…είναι εις πά-

ντα ιδιοκτήτην επιθυμητόν να σχηματισθή τοιούτον ως το εμόν κατάστημα, το οποίον 

δια μιας διαρρήδην συγκεντρώσεως του εκ των επαρχιών ερχομένου σταφιδοκαρπού 

δύναται να έχη επιρροήν και να ικανοποιή ούτω τα συμφέροντά του επωφελώς», τε-

λικά υλοποιήθηκε. Μία μικρομεσαία επιχείρηση, όπως του Θωμόπουλου, δεν μπο-

ρούσε να ανταγωνιστεί τους μεγάλους εξαγωγικούς οίκους της Πάτρας, να εμπνεύσει 

εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες και να υπερβεί τον ταπεινό διαμεσολαβητικό της 

                                                 
144

 Εφ. Το Καθήκον (Καλαμάτα), 28 Ιουλίου 1871.  
145

 Οικογένεια εμπόρων με το επίθετο Θωμόπουλου υπάρχει στην Κυπαρισσία. Πιθανή τριφυλιακή κα-
ταγωγή του Αλέξιου Ζ. Θωμόπουλου θα εξηγούσε ίσως τις απαρχές της συνεργασίας του με τον Γεωρ-
γακόπουλο. 
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ρόλο. Ο ίδιος ο Γεωργακόπουλος τερματίζει τη συνεργασία με το Θωμόπουλο το 

1872. Στο τέλος μιας επιστολής του με αποδέκτη το Γεωργακόπουλο, ο πατρινός έ-

μπορος σημειώνει ιδιοχείρως με μια γραφή που προδίδει τον εκνευρισμό του: «σύ-

μερον εύθασεν το φορτίον σας εις τους Πέτα και Δάρα και πλέον θέλεται να δοκιμά-

σεται την τίχην σας και με νέους ανταπωκριτάς και ήσθαι κύριος να πράξεται κατά την 

επιθυμίαν σας.»146  

Δε γνωρίζουμε ποιοι λόγοι οδήγησαν το Γεωργακόπουλο να πάρει την απόφα-

ση να αλλάξει συνεργάτη. Αυτή την εποχή βρίσκεται σε δίκη με τους συνεταίρους του 

και είναι πιθανό η εξέλιξη αυτή να επηρέασε τη σχέση του με τον πατρινό ανταποκρι-

τή. Ίσως πάλι να θεωρούσε ότι η αλλαγή συνεργάτη θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα 

συμφέροντά του. Η επιχείρηση των Πέτα και Δάρα πάντως, αν και μάλλον ανάλογης 

εμπορικής σημασίας με εκείνη του Αλέξιου Θωμόπουλου, φαίνεται ότι είχε αξιόλογη 

δράση στα ανατολικά παράλια της Μεσσηνίας.147 Διασώζονται μόλις 21 λογαριασμοί 

και εκκαθαριστικά της εταιρείας προς το Γεωργακόπουλο από το Σεπτέμβριο του 1872 

μέχρι το Μάιο του 1874. Καθώς κάθε έγγραφο που αποστέλλεται από την εταιρεία 

προς τον τελευταίο, αριθμείται χωριστά, ο αριθμός 250 που φέρει ο πρώτος διασωζό-

μενος λογαριασμός το Σεπτέμβριο του 1872 μαρτυρεί ότι η συνεργασία μεταξύ της 

πατρινής εταιρείας και του Γεωργακόπουλου είχε ξεκινήσει προφανώς πριν από τη 

ρήξη του τελευταίου με το Θωμόπουλο. Ο τελευταίος λογαριασμός που διαθέτουμε, 

με ημερομηνία 6 Μαΐου 1874, φέρει τον αριθμό 411, μία ακόμη θλιβερή μαρτυρία 

των τεράστιων χασμάτων της πηγής μας.148    

Στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που αποστέλλουν οι πατρινοί ανταπο-

κριτές στο Γεωργακόπουλο στην διετία 1872-1873, η σταφίδα πωλείται από την κατώ-

τερη τιμή των 147 δρχ. (1873) έως την υψηλότερη των 228 δρχ. ανά χιλιάδα (1872). 

                                                 
146

 ΑΓΑΓ. 
147

 Το 1879 ο Θωμόπουλος και οι εταιρεία των Πέτα και Δάρα δίνουν από 28 δραχμές ο καθένας υπέρ 
των προσφύγων στην Κέρκυρα, Φορολογούμενος Πατρών,  30 Μαρτίου 1879. Την πληροφορία χρωστώ 
στο συνάδελφο Στάθη Κουτρουβίδη. Στο υπό ταξινόμηση Αρχείο Καραγιάννη βρέθηκαν δύο δικογραφί-
ες που σχετίζονται με το εμπόριο της σταφίδας σε Χώρα (Λιγούδιστα) και Κορώνη και εμπλέκεται η 
εταιρεία των Πέτα και Δάρα. 
148

 Οι διασωζόμενοι λογαριασμοί φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς και ημερομηνίες: (250) 26 Σεπτ. 
1872, (252) 10 Οκτωβρίου 1872, (260) 4 Νοεμβρίου 1872, (262) 8 Νοεμβρίου 1872, (312) 23 Ιουλίου 
1872, (313) 23 Ιουλίου 1873, (χωρίς αρ.) 13 Αυγούστου 1873, (χωρίς αρ.) 14 Αυγούστου 1873, (χωρίς 
αρ.) 23 Αυγούστου 1873, (327) 5 Σεπτ. 1873, (328) 8 Σεπτ. 1873, (339) 4 Οκτωβρίου 1873, (345) 15 Ο-
κτωβρίου 1873, (346) 15 Οκτωβρίου 1873, (349) 17 Οκτωβρίου 1873, (361) 24 Νοεμβρίου 1873, (363) 
26 Νοεμβρίου 1873, (367) 10 Δεκεμβρίου 1873, (372) 15 Δεκεμβρίου 1873, (384) 8 Ιανουαρίου 1874, 
(411) 6 Μαΐου 1874, ΑΓΑΓ .  
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Μόνο όμως για το 1873 μπορούμε να έχουμε μία σαφέστερη εικόνα της έκτασης των 

εργασιών του Κυπαρίσσιου εμπόρου. Δύο τρεχούμενοι λογαριασμοί (δούναι – λαβείν) 

με ημερομηνίες 26 Νοεμβρίου 1873 και 6 Μαΐου 1874 αντίστοιχα μας δίνουν μία γε-

νική εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας του Γεωργακόπουλου από τις 23 Ιουλίου 

μέχρι και 25 Νοεμβρίου του 1873 και από 10 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Μαΐου του 1874. Για 

το δεκαπενθήμερο από 25 Νοεμβρίου μέχρι και 9 Δεκεμβρίου δεν υπάρχει κάποιο 

πληροφοριακό έγγραφο.  

Σύμφωνα με τον πρώτο λογαριασμό, από τις 25 Ιουλίου έως τις 25 Νοεμβρίου 

9 φορτία σταφίδας εκκαθαρισμένης αξίας 79.390 δρχ. πουλήθηκαν στην Πάτρα. Δια-

σώζονται τα 8 από τα 9 εκκαθαριστικά των εν λόγω φορτίων, στα οποία σημειώνεται 

η αποσταλείσα ποσότητα, η τελική τιμή πώλησης και οι δαπάνες που βαραίνουν τον 

πωλητή Γεωργακόπουλο: ναύλοι από Κυπαρισσία μέχρι Πάτρα, ζυγιστικά, αχθοφορι-

κά, προμήθεια (2%), μεσιτεία (0,5%) κλπ., οι οποίες ισοδυναμούν με επιβάρυνση της 

τάξεως των 12 – 13 δρχ. ανά χιλιάδα λιτρών. Τα οκτώ φορτία αφορούν 430.606 ενετ. 

λίτρες σταφίδα και πωλούνται στην πατρινή αγορά σε διάφορες τιμές, από 147 έως 

184,5 δρχ. ανά χιλιάδα λιτρών. Εξαιρώντας από την άνω ποσότητα 32.983 λίτρες που 

πουλήθηκαν στη χαμηλή τιμή των 147 δρχ. και πιθανόν αντιστοιχούν σε κατώτερης 

ποιότητας προϊόν, η μέση τιμή τελικής πώλησης υπολογίζεται σε 171 δρχ. ανά χιλιάδα 

και η αντίστοιχη εκκαθαρισμένη αξία, που καρπώνεται τελικά ο Γεωργακόπουλος, σε 

158-159 δρχ. ανά χιλιάδα. 

Σύμφωνα με το δεύτερο τρεχούμενο λογαριασμό της 6ης Μαΐου 1874 και κά-

ποια σκόρπια εκκαθαριστικά, τουλάχιστον άλλα τρία φορτία 124.000 ενετικών λιτρών 

συσκευασμένα σε βαρέλια και κιβώτια στάλθηκαν απευθείας για λογαριασμό του Γε-

ωργακόπουλου στο Λονδίνο και αγοράστηκαν από την εταιρεία τροφίμων Horsley 

Kibble & Ca. Η σταφίδα στα βαρέλια (2.832 λίτρες) εκκαθαρίστηκε για 175 δρχ. ανά 

χιλιάδα υπέρ του πωλητή, ενώ η καλύτερης ποιότητας στα κιβώτια (≃78.000 λίτρες) 

για 209 δραχμές. Για το τρίτο φορτίο (43.259 λίτρες) διασώζεται μόνο ένας λογαρια-

σμός με τα έξοδα αποστολής στην Αγγλία. 
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Ας ανακεφαλαιώσουμε. Το 1873 μέχρι και στις αρχές του 1874 ο Γεωργακό-

πουλος αποστέλλει στην Πάτρα και στο Λονδίνο πάνω από 626.000 λίτρες σταφίδα149 

με εκκαθαρισμένη αξία άνω των 100.000 δραχμών. Ένα μέρος (ίσως 20%) πωλείται 

απευθείας στο Λονδίνο σε υψηλότερες τιμές αλλά με πρόσθετα έξοδα για τον απο-

στολέα: συσκευασίας, έγγειου φόρου, κλπ., και μεγαλύτερο χρόνο αναμονής μέχρι 

την πώληση και την τελική εκκαθάριση του προϊόντος, όπως βλέπουμε από το γεγο-

νός ότι τα ποσά από την πώληση του Λονδίνου πιστώνονται στο τρεχούμενο λογαρια-

σμό της 6ης Μαΐου 1874 και όχι σε εκείνο της 26ης Νοεμβρίου 1873. Η ισχύς του εμπό-

ρου αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά του να κινείται σε διαφορετικά επίπεδα εμπο-

ρικών συναλλαγών, συνθέτοντας σοφά το χαρτοφυλάκιο των εργασιών του, ώστε να 

εξασφαλίζει παράλληλα ρευστότητα και υψηλό κέρδος.   

Το διασωζόμενο αρχειακό υλικό δεν μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τα κέρδη 

που προσφέρει το σταφιδεμπόριο. Οι τιμές αρχικής αγοράς της σταφίδας, που σταχυ-

ολογήσαμε στο Αρχείο, εντοπίζονται στην τετραετία 1864-1867, ενώ οι τιμές τελικής 

πώλησης στα έτη 1871-1874. Πιθανολογούμε ότι το οικονομικό όφελος του Γεωργα-

κόπουλου, ενός από τους μεγαλύτερους δανειστές, ενοικιαστές φόρων, εμπόρους, και 

κτηματίες του τόπου, θα ήταν πολύ σημαντικό. Δικοί του άνθρωποι αγοράζουν για 

λογαριασμό του σταφίδα από τους Γαργαλιάνους το 1856, από την Ολυμπία και τα 

Φιλιατρά το καλοκαίρι του 1866, από τα Φιλιατρά τον Ιανουάριο του 1867. Το 1874 το 

κυνήγι της (φθηνής) σταφίδας τον οδηγεί ακόμη πιο μακριά, στους δήμους Οιχαλίας 

και Ανδανίας της επαρχίας Μεσσήνης. Οι τιμές αγοράς του προϊόντος ποικίλουν. Το 

1866, για παράδειγμα, η σταφίδα των Φιλιατρών αγοράζεται αντί 132 δρχ. η χιλιάδα 

λιτρών, ενώ εκείνη της Ολυμπίας αντί 138 δρχ. Βέβαια, η σταφίδα που εξασφαλίζεται 

μέσω της εμποροπιστωτικής πρακτικής κοστίζει φθηνότερα: στο τεφτέρι των Αναστα-

σόπουλου-Δοξόπουλου που έχουμε ήδη αναφέρει, σημειώνονται τους μήνες Ιούλιο 

έως και Σεπτέμβριο 19 αγοραπωλησίες σταφιδοκάρπου με μέση τιμή 126 δρχ. ανά 

χιλιάδα. Φθηνότερη είναι επίσης η σταφίδα που αγοράζεται εκτός της εποχής αιχμής 

των εξαγωγών. Τον Ιανουάριο του 1867 αγοράζεται φιλιατρινός καρπός σοδειάς 1866 

                                                 
149

 Συνυπολογίζουμε σε αυτήν 72.000 περίπου λίτρες σταφίδα που κατά την εκτίμησή μας αντιστοιχούν 
στο ένατο φορτίο, για το οποίο γνωρίζουμε μόνο το εκκαθαρισμένο ποσό της αξίας του φορτίου που 
αναφέρεται στον τρεχούμενο λογαριασμό. Υπολογίσαμε το φορτίο που λείπει με βάση τις τιμές που 
πωλείται ένα άλλο φορτίο την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Έτσι το ποσό που διατίθεται μόνο στην αγορά 
της Πάτρας από το Γεωργακόπουλο ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 502.606 λίτρες. 
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για 122 δρχ. ανά χιλιάδα. Γενικά η εντύπωσή μας είναι ότι οι τιμές αρχικής αγοράς 

μέχρι τη δεκαετία του 1870 συγκρατούνται σε χαμηλά επίπεδα, όσο δηλαδή ήταν α-

κόμη περιορισμένη η ζήτηση για κατώτερης ποιότητας σταφίδα.150  

Οι διαθέσεις της αγοράς καθορίζουν τη στάση των εμπόρων. Η υψηλή ζήτηση 

για σταφίδα το καλοκαίρι του 1874 ωθεί τον Γεωργακόπουλο σε αναζήτηση προϊόντος 

πέρα από τα όρια της επαρχίας. Η κεφαλαιακή επάρκεια που διαθέτει, τον καθιστά 

κυρίαρχο του εμπορικού παιχνιδιού. Σύμφωνα με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς 

σταφίδας με ημερομηνία 5 Αυγούστου 1874, που συνάπτει με έμπορο από το Μελι-

γαλά, ο τελευταίος αναλαμβάνει εντός 15 ημερών να παραδώσει 20.000 οκάδες κο-

ρινθιακής σταφίδας (53.476 λίτρες) αντί 46,5 λεπτών ανά οκά (174 δρχ. ανά χιλιάδα) 

στην αποθήκη του πρώτου στην παραλία της Κυπαρισσίας. Στην τιμή αγοράς εμπεριέ-

χονται οι δημοτικοί φόροι, τα αγώγια και η αμοιβή του εμπόρου, ενώ το μόνο έξοδο 

που επιβαρύνει τον αγοραστή είναι οι λιμενικοί δασμοί. Προφανώς η αρχική τιμή α-

γοράς της σταφίδας από τους παραγωγούς των μεσόγειων μερών είναι πολύ χαμηλή, 

όχι αναγκαστικά λόγω της χειρότερης ποιότητας της μεσσηνιακής σταφίδας, αλλά ε-

πειδή η απόσταση από την θαλάσσια οδό καταδίκαζε τη μεσόγεια ζώνη σε συνθήκες 

καθυστέρησης.151 Η κίνηση αυτή του Γεωργακόπουλου υποδηλώνει ότι οι τιμές στην 

Τριφυλία θα ήταν αρκετά υψηλότερες από το κόστος αγοράς και μεταφοράς της στα-

φίδας από τη μακρινή επαρχία Μεσσήνης.152 Το μεσσηνιακό προϊόν ανακατεμένο με 

την τριφυλιακή σταφίδα και την εγγύηση του Γεωργακόπουλου θα απέδιδε σημαντικό 

όφελος στον Κυπαρίσσιο έμπορο.  

Ο Γεωργακόπουλος θα επαναλάβει την αγορά σταφίδας από τον ίδιο έμπορο 

του Μελιγαλά το Νοέμβριο του 1874. Αυτή τη φορά θα παραδιδόταν εντός του ίδιου 

                                                 
150

 Πέτρος Πιζάνιας, Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας, 1851-1912. Παραγωγή, διεθνής αγορά, 
διαμόρφωση τιμών, κρίση, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα 1988, σ. 92. 
151

 Στην Τριφυλία ο ανταγωνισμός λειτουργεί υπέρ των σταφιδικών πληθυσμών, οι οποίοι διαθέτουν 
καλύτερη πληροφόρηση και υψηλότερο βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο. Τον Αύγουστο του 1874 μία 
τοπική εφημερίδα προειδοποιούσε τους παραγωγούς για τις ορέξεις των εμπόρων: «…τινές των ενταύ-
θα αγοραστών προσπαθούν να έλθωσιν εις κοινήν συμφωνίαν μετά και άλλων τοιούτων ίνα προσφέ-
ρωσι μη επαρκείς τιμάς, είτε δια να ωφεληθώσιν αυτοί, είτε δια να ωφλήσωσι δούλευσιν εις τους α-
νταποκριτάς των υπέρ ων ενεργούσι 

.
 έστωσαν προσεκτικοί οι κτηματίαι και ας προφυλαχθώσιν από 

τοιαύτας συνήθεις παγίδας…», εφ. Τριφυλία (Κυπαρισσία), 2 Αυγούστου 1874. 
152

 Είναι πολύ πιθανό να αφορά την παραπάνω αγοραπωλησία σταφίδας το αντίγραφο τηλεγραφήμα-
τος του Γεωργακόπουλου προς το Δημήτριο Δάρα στην Πάτρα που διασώζεται στο ΑΓΑΓ χωρίς ημερο-
μηνία: «Κάτοχος πεντήκοντα χιλιάδων ζητεί 175, ίσως κόψωμεν τίποτε, συμφέρει αγοράσω; Τηλεγρα-
φήσατε. Γεωργ…».    
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μήνα στο Βαρκαριό (παραλία Κυπαρισσίας) 100.000 λίτρες σταφίδα «καλής ποιότη-

τος» αντί 144 δρχ. τη χιλιάδα (ή κατά 17% λιγότερο από την τιμή αγοράς του Αυγού-

στου). Αν η παράδοση δεν πραγματοποιείτο ή αν η ποιότητα δεν ήταν η επιθυμητή, ο 

έμπορος του Μελιγαλά θα αποζημίωνε τον Γεωργακόπουλο με το ποσό των 2.000 

δρχ.153 

Ο δραστήριος έμπορος κυνηγά το κέρδος παντού, είτε αυτό είναι μικρό είτε 

μεγάλο. Έτσι το Μάιο του 1873 ο Γεωργακόπουλος πουλά σταφίδα προηγούμενης 

σοδειάς απευθείας στο Λονδίνο αντί 468 με 505 δρχ. τη χιλιάδα (25 – 27 σελίνια το 

καντάρι προς 28,5 δρχ. η λίρα) και με όφελος 257 δρχ. ανά χιλιάδα λιτρών.154 Ένα δι-

κόγραφο του 1888 μαρτυρεί μία εντελώς διαφορετική περίπτωση.155 Τον Οκτώβριο 

του 1879 ο Γεωργακόπουλος αγοράζει 22.374 λίτρες σταφιδοκάρπου από δύο μετα-

πράτες - κτηματίες αντί 177 δρχ. τη χιλιάδα «με την συμφωνίαν να τον αποστείλη εις 

Πάτρας και πωληθή και το περιπλέον διανείμωσιν εις δύο ίσα μέρη…». Η αξία της 

σταφίδας προκαταβλήθηκε στους πωλητές κατά την παράδοσή της στις 11 Νοεμβρί-

ου. Από το παραπάνω ποσό αφαιρέθηκαν οι δημοτικοί και λιμενικοί φόροι και τα ζυ-

γιστικά (142,4 δρχ. ή επιβάρυνση 6,3 δρχ. ανά χιλιάδα). Ο καρπός στάλθηκε στην Πά-

τρα και πουλήθηκε από τους ανταποκριτές του Γεωργακόπουλου, Πέτα και Δάρα. Από 

την πώληση προέκυψε καθαρή ωφέλεια 18,5 δρχ. ανά χιλιάδα ή 9,25 δρχ. για καθένα 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στηριζόμενοι στα εκκαθαριστικά του ΑΓΑΓ και υπο-

θέτοντας ότι τα έξοδα μεταφοράς, προμήθειας κλπ. ισοδυναμούν με 3 δρχ. ανά χιλιά-

δα, υπολογίζουμε ότι η σταφίδα πρέπει να πουλήθηκε γύρω στις 198-199 δρχ. Στην 

περίπτωση αυτή ο Γεωργακόπουλος έλαβε ως αμοιβή για τη μεσιτεία του το ικανο-

ποιητικό ποσοστό του 4-4,5% επί της τελικής τιμής πώλησης.  

Στη δεκαετία του 1870 περισσότεροι μικροί έμποροι ρίχνονται στο στίβο της 

πρόβλεψης και εμπορίας της σταφίδας. Οι πιστώσεις των πατρινών οίκων, η ίδρυση 

υποκαταστήματος στην Κυπαρισσία, η άμεση μετάδοση των διαθέσεων των αγορών 

χάρη στον τηλέγραφο, η ιδιωτικοποίηση των φυτειών περιόρισαν την ισχύ των πα-

λιών τοπικών εμπόρων, ισχύ που ερειδόταν στην ισχνότητα των κεφαλαίων και της 

                                                 
153

 Ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 1874, ΑΓΑΓ. 
154

 Η εκκαθαρισμένη τιμή αφορά μόνο τα έξοδα από Πάτρα μέχρι Αγγλία και την προμήθεια (2%) των 
Πέτα & Δάρα, Τρεχούμενος Λογαριασμός 23 Ιουλίου 1873, ΑΓΑΓ. 
155

 Απόφαση Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας επί της αγωγής των πωλητών κατά του Γεωργακόπουλου με 
ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 1888, ΑΓΑΓ. 
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πληροφορίας. Το άνοιγμα της γαλλικής αγοράς στα τέλη της δεκαετίας ευνόησε τους 

παραγωγούς, οι οποίοι καρπώνονται υψηλότερες τιμές για το προϊόν τους. Σε εποχές 

ομαλότητας ο ανταγωνισμός της αγοράς λειτουργεί ικανοποιητικά και η εμπορική 

κερδοσκοπία, κατευθυνόμενη από τα κέντρα εξαγωγής, δε βρίσκει τόσο γόνιμο έδα-

φος για να αναπτυχθεί. Η εξαγωγή σταφίδας χωρίς καθορισμένη τιμή είναι, κατά τη 

γνώμη μας, ύστερο φαινόμενο που αναδύεται περιπτωσιακά (1878) πριν από το 1883 

και γίνεται σχεδόν ο κανόνας μετά την κρίση των ετών 1883-1884, όταν πλέον η διε-

ξαγωγή του σταφιδεμπορίου γίνεται πιο αβέβαιη και ρευστή.156 Ο ίδιος ο Χαιρέτης 

αναφέρει ότι το 1879 ασκήθηκε πίεση από τους μικρούς εμπόρους - παραγγελιοδό-

χους (τους αναφέρει υποτιμητικά ως «αποθηκαρίους») να οριστεί η τιμή του προϊό-

ντος πριν από την εξαγωγή.157 

Τις «παραδοξότητες» της αγοράς εκθέτουν σε μία επιστολή του 1887 προς 

τους πελάτες τους εμπόρους της Κορώνης οι πατρινοί ανταποκριτές Πέτας και Δάρας: 

«…Ημείς εφέτος δεν ηξεύρομεν πώς να σκεφθώμεν διά το είδος αυτό [ενν. τη σταφί-

δα] όπερ καθό φαίνεται δεν το διέπη ούτε η λογική ούτε η πείρα του παρελθόντος και 

πράγματι ενώ δι’ απείρους λόγους ηλπίζετο ζωηρά ζήτησις και τιμή ανάλογος εις τα εκ 

των επαρχιών πριμαρόλια, παρουσιάσθη χαλαρότης και τιμαί επιζήμιοι. Ενώ μετά τα 

πριμαρόλια ηλπίζετο κατά το ειωθός εκπεσμός και χαλαρότης προέκυψεν ζωηρότης 

και ανατίμησις, όθεν εκ τούτου το μέλλον του είδους δι’ ημάς είναι θολόν και αδυνα-

τώμεν να φέρωμεν γνώμην…».158 Ακόμη και έτσι η σταφίδα θεωρούνταν είδος με λα-

μπρό μέλλον τουλάχιστον μέχρι να διαλυθεί και η τελευταία ψευδαίσθηση, το καλο-

καίρι του 1892. 

 

 

 

                                                 
156

 Ακόμη και τότε λίγη αιθρία στη σταφιδική αγορά οδηγεί τους εμπόρους να προβλέψουν ποσότητες 
σταφίδας σε υψηλές τιμές και να βρεθούν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, όταν οι προσδοκίες τους δε 
δικαιώνονται, εφ. Μεσσηνιακή (Καλαμάτα), 5 Ιανουαρίου 1892. 
157

 Χαιρέτης, Η καλλιέργεια..., ό.π. σ. 464. Αξίζει να σημειωθεί η αμφίσημη στάση του Χαιρέτη απέναντι 
στους «αποθηκαρίους». Ο υποτιμητικός χαρακτηρισμός τους «ως σπείρα» (σ. 462) αποκρύπτει το γε-
γονός ότι οι τιμές καθορίζονται από τους μεγάλους εμπόρους-εξαγωγείς και όχι από τους απλούς με-
σάζοντες-παραγγελιοδόχους, οι οποίοι λειτουργούν συνήθως ως εκτελεστικά όργανα του μεγάλου ε-
μπορίου και εισπράττουν κατά κανόνα τη δυσαρέσκεια των παραγωγών, στο ίδιο σ. 462-464.  
158

 «Δικογραφία Ράλλης/Κουλουριανός # Αντωνόπουλος» (Κορώνη 1887), Αρχείο Καραγιάννη, ΓΑΚΜΕΣ. 



399 

 

η. Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 οι τοπικές αγορές των δήμων που άκμαζαν οι-

κονομικά χάρη στη σταφιδοκαλλιέργεια, μεταμορφώνονται γοργά σε ζωηρά κατανα-

λωτικά κέντρα. Ένα δείκτη αυτής της εξέλιξης προσφέρει η έμμεση δημοτική φορολο-

γία.159 Έχει τονιστεί επαρκώς η αντιαναπτυξιακή όψη των διαπύλιων τελών, τα οποία 

θέτουν σοβαρά εμπόδια στην επίπονη ούτως ή άλλως διαδικασία της ενοποίησης της 

αγοράς.160 Η συνειδητοποίηση, ωστόσο, των διαπύλιων ως πρόβλημα θα συμβεί πολύ 

αργά, μετά το μαρασμό της υπαίθρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.161 Το 19ο αιώνα 

οι έμμεσοι φόροι – δημόσιοι ή δημοτικοί – εκλαμβάνονται ως μία σύγχρονη μορφή 

φορολογίας που παρέχει εύκολα εισπράξιμα και βέβαια έσοδα στο δημόσιο ή τον δή-

μο.162  

Προϋπόθεση φυσικά για την επιβολή των έμμεσων φόρων ήταν η δυνατότητα 

του πληθυσμού για κατανάλωση και γενικά το επίπεδο ευημερίας του. Δεν είναι περί-

εργο, λοιπόν, ότι η έμμεση δημοτική φορολογία γίνεται ο καθρέφτης των διατοπικών 

ανισοτήτων με τους πλούσιους σταφιδοπαραγωγικούς δήμους και τους δήμους – λι-

μάνια από τη μια και τους φτωχούς μεσόγειους δήμους από την άλλη. Το στίγμα της 

ασύμμετρης οικονομικής ανάπτυξης στο νομό Μεσσηνίας δίνουν οι επίσημοι πίνακες 

της έμμεσης δημοτικής φορολογίας, που συνοδεύουν το τρικουπικό νομοσχέδιο του 

1889. Το νομοσχέδιο αυτό φιλοδοξούσε να μεταρρυθμίσει τα διαπύλια τέλη προς ό-

φελος της κεντρικής διοίκησης.163 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, 11 από 

τους 31 δήμους του νομού εισέπρατταν έμμεσους δασμούς. Σε αυτούς κατοικούσε ο 

                                                 
159

 Για μια πρόσφατη ανασκόπηση σχετικά με την έμμεση δημοτική φορολογία και γενικά για τις οικο-
νομικές αρμοδιότητες των δήμων στο Ποταμιάνος, Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη…, σ. 637-638. 
160

 Σακελλαρόπουλος, Θεσμικός μετασχηματισμός…, ό.π. σ. 316-344. 
161

 Ό.π. σ. 328-336.  
162

 «Ο έμμεσος φόρος ημπορεί να ονομασθή φόρος των εξευγενισμένων εθνών, ο δε άμεσος φόρος 
των βαρβάρων.» γράφει ο Thiers το 1848 σε μια μελέτη του για το αναδυόμενο με οξύτητα τότε κοινω-
νικό ζήτημα στη Γαλλία, η οποία μεταφράστηκε ταχύτατα για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό από τον 
νεαρό τότε και Υπουργό Οικονομικών αργότερα, Ευστάθιο Σίμο με τον τίτλο: Περί ιδιοκτησίας – σύγ-
γραμμα νεώτατον του κ. Α. Τιερ μεταφρασθέν υπό του Ε. Α. Σίμου, Αθήνα 1848.  Και ο σταθερά σκεπτι-
κιστής απέναντι στην άκριτη επιβολή έμμεσων φόρων Σωτήριος Σωτηρόπουλος παρατηρεί το 1867: 
«Ευχής έργον ήθελεν είσθαι εάν ηδυνάμεθα να δημιουργήσωμεν και ημείς εμμέσους τινάς φόρους, 
όπως δυνηθώμεν να ελαττώσωμεν τους εγγείους…», στο Έκθεσις περί μεταβολής του φορολογικού 
συστήματος, Αθήνα 1867, σ. 41. Βλ. επίσης την αγόρευση του Χ. Τρικούπη στη Βουλή, ΕΣΒ, περ. Ζ΄, συν. 
Α΄,  συνεδρ. ΙΠ΄, 27 Οκτωβρίου 1876. 
163

 Το νομοσχέδιο κατέθεσε στη Βουλή χωρίς επιτυχία η κυβέρνηση Τρικούπη. Για το περιεχόμενο του 
νομοσχεδίου και τους συνοδευτικούς πίνακες, βλ. ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄ συν. Δ΄, Παράρτημα σ. 57-116. 



400 

 

μισός σχεδόν πληθυσμός του νομού (45,5%), με βάση την απογραφή του 1889, και 

ήταν οι μόνοι δήμοι που διέθεταν οικισμούς με 2.000 κατοίκους και άνω. Με εξαίρε-

ση τη μοναδική σημαντική πόλη – λιμάνι του νομού, την Καλαμάτα, η οποία ως δήμος 

καρπώνεται το μισό σχεδόν όφελος από τα έσοδα των διαπύλιων τελών, που επιβάλ-

λονται σε ολόκληρο το νομό, τα τέσσερα από τα υπόλοιπα έξι σημαντικότερα κέντρα 

κατανάλωσης βρίσκονται στην επαρχία Τριφυλίας (ΠΙΝ.Ε6). Είναι ενδιαφέρον ότι μόνο 

ο παλαιός δήμος της Ανδρίτσαινας στην επαρχία Ολυμπίας, ο οποίος κατέχει μία από 

τις τελευταίες θέσεις στη λίστα δε συμμερίζεται τα μετεπαναστατικά αναπτυξιακά χα-

ρακτηριστικά των υπολοίπων έντεκα: εξαγωγή σταφίδας και εγγύτητα στη θάλασσα. 

 
 

ΠΙΝ.Ε6  ΤΑ ΔΙΑΠΥΛΙΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟ 1888 

Επαρχία Δήμος Έδρα Βεβαιωθέντα έσοδα από δημοτικούς  
έμμεσους δασμούς κατά το 1888* 

Καλαμών Καλαμών Καλαμάτα 133.000 

Μεσσήνης Παμίσου Μεσσήνη 36.500 

 
Πυλίας 

Πυλίων Πύλος 13.800 

Κολωνίδων Κορώνη 3.000 

Μεθώνης Μεθώνη 2.040 

 
Τριφυλίας 

Κυπαρισσίας Κυπαρισσία 33.250 

Εράνης Φιλιατρά 35.010 

Πλαταμώδους Γαργαλιάνοι 33.000 

Φλεσιάδος Λιγούδιστα (Χώρα) 11.800 

Ολυμπίας Ανδριτζαίνης Ανδρίτζαινα 1.220 

Βώλακος Αγουλινίτζα 740 
 

   ΠΗΓΗ: ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄ συν. Δ΄, Παράρτημα σ. 57-116                                          * Εμπεριέχονται και οι λιμενικοί δασμοί 

 

Με οδηγό λίγα μισθωτήρια συμβόλαια μεταξύ της δημοτικής αρχής και των ι-

διωτών εκμισθωτών των έμμεσων δημοτικών φόρων στο δήμο Κυπαρισσίας μπορού-

με να παρακολουθήσουμε πολύ αδρά την εξέλιξη της τοπικής φορολογίας επί των ει-

σαγόμενων ειδών. Πιο συγκεκριμένα, το 1876 οι δημοτικοί έμμεσοι φόροι επί των ει-

σαγόμενων προϊόντων και του δικαιώματος του στατήρα δημοπρατήθηκαν για σχε-

δόν 4,5 φορές μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με το 1872: 16.095 δραχμές αντί 3.620 

δραχμών (παλαιών). Τα αίτια αυτής της απότομης αύξησης δε μας είναι γνωστά. Ίσως 

μεσολάβησε κάποια επέκταση των φορολογήσιμων ειδών από τη δημοτική αρχή, η 

οποία στο μεταξύ είχε λάβει δύο δάνεια ύψους 31.000 δρχ. από την ΕΤΕ με εγγύηση 

τους δημοτικούς φόρους επί της σταφίδας, επί των εμπορευμάτων της πανηγύρεως 
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και την οικία του δημάρχου Δημητρίου Ζήρα.164 Το σύντομο χρονικό διάστημα που 

έλαβε χώρα η ύψωση των δημοτικών δασμών συνηγορεί στη βασιμότητα της παρα-

πάνω υπόθεσης. Δείχνει παράλληλα την ύπαρξη μιας σχετικά ζωηρής εσωτερικής α-

γοράς. Θυμίζουμε ότι είναι πρόσφατη η ενίσχυση του διοικητικού και οικονομικού 

ρόλου της πόλης, στην περιφέρεια μάλιστα δύο επαρχιών (Τριφυλίας και Ολυμπίας), 

με την ίδρυση Πρωτοδικείου, υποκαταστήματος ΕΤΕ, φρουραρχείου, φυλακών, τηλε-

γραφείου. Αυτά τα καινοφανή θεσμικά χαρακτηριστικά καθιστούν την Κυπαρισσία 

τακτικό τόπο επίσκεψης πολλών επαρχιωτών, οι οποίοι την επισκέπτονται για να δι-

εκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.  

Στα χρόνια που ακολουθούν τα ποσά με τα οποία δημοπρατούνται οι έμμεσοι 

δημοτικοί φόροι αυξάνονται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς, όπως τουλάχιστον μας 

επιτρέπουν να εικάσουμε τα στοιχεία της τριετίας 1891-1893. Αν και οι ρυθμοί πλη-

θυσμιακής αύξησης στη δεκαετία του 1880 είναι ταχύτεροι σε σχέση με εκείνους της 

δεκαετίας του 1870, το 1891 η εκμίσθωση των φόρων επιτεύχθηκε για 43% μεγαλύτε-

ρο ποσό σε σχέση με το 1876, ποσοστό σημαντικό, αν και πολύ χαμηλότερο σε σχέση 

με το 345% της τετραετίας 1872-1876. Το 1892, όμως, η απόδοση των έμμεσων φό-

ρων μειώνεται κατά 10%, προφανώς λόγω της κατάρρευσης των τιμών της σταφίδας 

το ίδιο έτος και τη απροθυμίας των εμπόρων – συνήθων ενοικιαστών των φόρων – να 

προσφέρουν υψηλό μίσθωμα. Η παρατηρούμενη μικρή αύξηση το 1893 (+4,6% σε 

σχέση με το 1891) είναι στην ουσία πλασματική μια και στο μεταξύ είχε διευρυνθεί η 

λίστα των φορολογητέων ειδών, σύμφωνα με το Β.Δ. της 31ης Δεκεμβρίου 1892 

[ΠΙΝ.Ε7]. 

 Μία δεύτερη πηγή διερεύνησης της εξέλιξης της τοπικής εσωτερικής αγοράς 

είναι τα λιμενικά τέλη επί των εισαγόμενων και μεταφερόμενων προϊόντων. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνεται το τέλος ελλιμενισμού και κάποια εξαγόμενα προϊόντα, όπως το 

βελανίδι, είδος ήσσονος σημασίας συγκριτικά με το λάδι και τη σταφίδα τα οποία δη-

μοπρατούνται χωριστά το καθένα. Σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια μιας συνε-

χούς τετραετίας 1873-1876, το ενοίκιο παρουσιάζει αυξομειώσεις αλλά σε γενικές 

γραμμές κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (μέχρι 3.000 νέες δρχ.). Σε ετησίως καθοριζό-

μενα τέλη υπόκεινται τα εξής εισαγόμενα προϊόντα: ζάχαρη/γλυκίσματα, καφές, θείο, 

                                                 
164

 351 [1874] Φραντζής. Την ίδια εποχή παρόμοια αύξηση σημειώνεται και αλλού, όπως για παράδειγ-
μα στο δήμο Αιγίου, Καλαφάτης, Αγροτική Πίστη…, ό.π. σ. 173. 
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ρύζι και ζυμαρικά, οινοπνευματώδη, σίδηρος, σαπούνι, υφάσματα (2 ποιότητες), νή-

ματα και ξυλεία. Τα άλευρα δεν αποτελούν ακόμη φορολογητέο είδος. 

Από το 1882 και εξής, με το Β.Δ. της 10ης Δεκεμβρίου, αλλάζει ο τρόπος δα-

σμολόγησης των εισαγόμενων προϊόντων. Όπως μνημονεύεται στα ενοικιαστήρια που 

συντάσσονται μετά από αυτό το χρονικό ορόσημο, όσα προϊόντα προέρχονται από 

την αλλοδαπή επιβαρύνονται με πρόσθετο λιμενικό τέλος ύψους 10% επί του τελω-

νειακού δασμού που τους αναλογεί, ενώ όσα έχουν ως τόπο προέλευσης άλλα μέρη 

του Κράτους επιβαρύνονται με 1% επί της αξίας τους. Στην περίπτωση της Κυπαρισσί-

ας βέβαια ισχύει η δεύτερη περίπτωση, καθώς σπανίως πραγματοποιούνται απευθεί-

ας εισαγωγές από το εξωτερικό. Μαζί με το λιμενικό τέλος των εισαγόμενων προϊό-

ντων εξακολουθούν να δημοπρατούνται τα τέλη των δευτερευόντων εξαγόμενων 

προϊόντων, όπως το βελανίδι, και τα τέλη ελλιμενισμού, τα οποία όμως συνιστούν μι-

κρό ποσοστό του συνολικού μισθώματος. Στην αύξηση επομένως του ποσού εκμί-

σθωσης των λιμενικών τελών το 1891 πρέπει να ληφθεί υπόψη η φορολογική μετα-

βολή του 1882 σε συνδυασμό βέβαια με την αύξηση της κατανάλωσης (ΠΙΝ.Ε7). 

 

ΠΙΝ. Ε7  ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (νέες δρχ.) 
 Λιμενικά τέλη

(1)
 Μεταβολή Δημοτικά τέλη Μεταβολή 

1872 --- --- 3.232,14  
1873 2.767,85 --- ---  
1874 2.410,71 -0,13 ---  
1875 1.812,5 -0,25 ---  
1876 3.017,85 0,67 14.370,53 3,45

(2)
 

1891 12.500 3,14 20.525 0,43 
1892 11.250 - 0,10 19.000 - 0,07 
1893 --- --- 21.484 0,13 

ΠΗΓΗ: συμβόλαια 87 [1872], 181 [1873], 201 [1874], 243 [1875], 216, 365 [1876] Φραντζής, 1800, 3700 [1891], 
5846, 5885, 6067 [1892], 7953 [1893] Ρομπόλας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) εμπεριέχονται και τα τέλη των μετακομιζομένων προϊόντων από τον λιμένα Κυπαρισσίας εκτός 
του ελαίου και της σταφίδας, (2) η μεταβολή αφορά το διάστημα 1872-1876 
 
 

Παρότι τα στοιχεία της δεκαετίας του 1890 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με 

εκείνα της δεκαετίας του 1870, η χαμηλή απόδοση των λιμενικών φόρων μέχρι το 

1876 αντανακλά ως ένα βαθμό την περιορισμένη σημασία του όρμου Κυπαρισσίας ως 

πύλης εισόδου προϊόντων εισαγωγής. Εκτεθειμένος στα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα 

του Κυπαρισσιακού κόλπου ο τοπικός όρμος είναι συχνά ακατάλληλος για την προ-

σόρμιση των ιστιοφόρων, τα οποία καταφεύγουν στα καταλληλότερα αραξοβόλια  της 

Αγίας Κυριακής και του Μαράθου. Η τακτική ατμοπλοϊκή σύνδεση της Κυπαρισσίας με 



403 

 

τις κυριότερες (παραλιακές πάντα) εμπορικές πόλεις του κράτους και κυρίως τον Πει-

ραιά στη δεκαετία του 1880 συντέλεσε στην αναβάθμιση της ως απευθείας προορι-

σμό καταναλωτικών αγαθών.165 

Καθώς απουσιάζουν τα αρχεία των τοπικών τελωνειακών αρχών, των λιμενι-

κών και των δημοτικών ταμείων, ώστε να διαπιστωθεί τι εισάγεται, σε τι ποσότητες 

και με ποια αξία, η σύνθεση του εισαγωγικού εμπορίου και το ειδικό βάρος καθενός 

προϊόντος χωριστά αποτελούν ζητούμενα χωρίς ακριβή απάντηση. Μία μερική εικόνα 

μας προσφέρει η εξέταση του πλήθους των διαμαρτυρήσεων των εμπορικών συναλ-

λαγματικών, οι οποίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στα συμβολαιογραφικά αρχεία 

του δήμου Κυπαρισσίας. Εξετάσαμε τις περιόδους 1881-1884 και 1891-1893, και λε-

πτομερέστερα τα έτη 1884 και 1893, έτη οικονομικής δυσπραγίας και συνακόλουθα 

κορύφωσης των διαμαρτυρημένων συναλλαγματικών. Εντοπίστηκαν συνολικά 986 

διαμαρτυρήσεις για την τετραετία 1881-1884 και 1283 για την τριετία 1891-1893.166 

Σε λίγες μόνο δεν αναφέρεται το προϊόν συναλλαγής, ενώ άλλες, παρότι καταγεγραμ-

μένες στα συμβολαιογραφικά ευρετήρια, δεν εντοπίστηκαν στο αντίστοιχο συμβολαι-

ογραφικό αρχείο. Η τελευταία περίπτωση παρατηρήθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα 

την πρώτη περίοδο. Η σύνθεση των διαμαρτυρήσεων, όπως φαίνεται στο ΠΙΝ.Ε8, α-

φορά αγοραπωλησίες διαφόρων εμπορευμάτων, με κυρίαρχο είδος τα άλευρα, και 

δευτερευόντως συναλλαγματικές που αφορούν δανεισμό από ιδιώτες ή την Εθνική. Η 

μείωση του ειδικού βάρους των συναλλαγματικών που αφορούν μετρητά γίνεται αι-

σθητή στη δεύτερη περίοδο (από 13% σε 5%). Την ίδια εποχή, οι διαμαρτυρήσεις που 

αφορούν άλευρα υπερτερούν αριθμητικά σε σχέση με εκείνες που αφορούν λοιπά 

εμπορεύματα.  

 

ΠΙΝ.Ε8   Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΕΩΝ (1881-1884, 1891-1893) 

 Άλευρα εμπορεύματα μετρητά δεν αναφέρεται Σύνολο 

1881 34 66 41 0 141 
1882 34 72 39 26 171 
1883 64 87 19 28 198 
1884 190 217 27 42 476 
Σύνολο 322 442 126 96 986 

1891 121 120 27 6 274 
1892 169 98 13 31 311 
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 Βλ. ΚΕΦ. Α΄, υποσ. 185. 
166

 Άλλες 8 διαμαρτυρήσεις αφορούσαν την αγοραπωλησία σταφίδας και δεν τις συμπεριλάβαμε στους 
υπολογισμούς μας. 
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1893 457 231 9 1 698 
Σύνολο 747 452 41 38 1283 

ΠΗΓΕΣ: Συμβολαιογραφικά αρχεία Κων. Περτουτζή (1884) και Λεωνίδα Ρομπόλα (1893) 

  

Κύριοι αποδέκτες των διαμαρτυρημένων συναλλαγματικών είναι οι εμποροβι-

ομήχανοι του Πειραιά και της Αθήνας. Το 1884 το πατρινό και το συριανό εμπόριο 

αντιπροσωπεύεται με μόλις δύο διαμαρτυρήσεις, ενώ το 1893 απουσιάζουν εντελώς 

οι συναλλαγματικές από Πάτρα και Σύρο. Η σύνθεση των διαμαρτυρήσεων απηχεί μία 

ιδιάζουσα σχέση της Εθνικής Τράπεζας με το πειραϊκό εμποροβιομηχανικό κόσμο, η 

οποία δε συναντιέται στα άλλα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Στις δυο ισχυρές εμπορικές 

πόλεις-λιμάνια του νεοελληνικού βασιλείου, την Ερμούπολη και την Πάτρα, ο παρα-

δοσιακά εξωστρεφής προσανατολισμός τους, ως διαμετακομιστικού κέντρου για την 

πρώτη και ως εξαγωγικού για τη δεύτερη, επέτρεψε την άμεση πρόσβαση στην αγορά 

συναλλάγματος και διαμόρφωσε από νωρίς τις βάσεις για την ανάπτυξη ιδιωτικών 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων.167 Στην Πάτρα, για παράδειγμα, πιστωτική και 

προεξοφλητική δράση αναλαμβάνουν, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, εκτός από τους 

μεγάλους εξαγωγικούς οίκους και πολλοί μικρότεροι έμποροι, οι οποίοι τροφοδοτούν 

το εμπόριο των σταφιδικών επαρχιών με πιστώσεις. Στον Πειραιά (όπως και στην Α-

θήνα) το ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό κύκλωμα είναι πιο περιορισμένο,168 απευθύνεται 

στην αφρόκρεμα του εμποροβιομηχανικού κόσμου, αφήνοντας ένα ευρύ πεδίο δρά-

σης για την Εθνική, η οποία αναλαμβάνει να προεξοφλήσει τα εμπορικά γραμμάτι-

α.169 

Ήταν προς όφελος της Τράπεζας να υποστηρίξει τις πειραϊκές επιχειρήσεις, οι 

οποίες  δραστηριοποιούνταν σε τομείς παραγωγής ή εισαγωγής προϊόντων με ευρεία 

κατανάλωση, όπως άλευρα, οινοπνευματώδη, νήματα, υφάσματα κλπ., και μπορού-

σαν να εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη σε πανεθνικό επίπεδο. Χάρη στη συνδρομή της, 

το εμπόριο και η βιομηχανία του Πειραιά απέκτησαν ένα σημαντικό έρεισμα για να 

                                                 
167

 Για μία ενδεικτική παρουσίαση της εμπλοκής πειραιωτών εμποροβιομηχάνων στην αγορά συναλ-
λάγματος της Πάτρας, βλ. Καλαφάτη, Αγροτική πίστη…, ό.π. τ. Α΄, σ. 276-278. Επίσης, Καρδάσης, Σύ-
ρος…, ό.π. σ. 190-291 και Μπακουνάκης, Πάτρα…, ό.π. σ. 71, 187-195. 
168

 Σύμφωνα με τον Μπούκα το 1875 δραστηριοποιούνταν 9 «τραπεζίτες» σε Αθήνα και Πειραιά αλλά 
38 «τραπεζίτες και προεξοφλητές» στην Ερμούπολη. Αναφέρεται από τη Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι Α-
παρχές…, ό.π. σ. 178. 
169

 Οι οπισθογραφήσεις στις συναλλαγματικές υποδεικνύουν τις ατραπούς προεξόφλησης και το ρόλο 
των ιδιωτών χρηματιστών στη χρηματοδότηση του πειραϊκού εμποροβιομηχανικού κόσμου. 
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κυριαρχήσουν στην ελληνική επαρχία, ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1880.170 

Η χορήγηση τρίμηνων συνήθως πιστώσεων σε μαζική κλίμακα στους επαρχιώτες ε-

μπόρους δε θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των πειραϊκών επιχειρήσεων από 

το μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχαιραν όλες οι επιχειρήσεις τη 

στήριξη της Τραπέζης. Στις αρχές ωστόσο της δεκαετίας του 1880 η Τράπεζα φαινόταν 

διατεθειμένη να απλώσει την εύνοιά της σε περισσότερους επιχειρηματικούς κλά-

δους. 

Ας επιστρέψουμε όμως στο δείγμα των διαμαρτυρήσεων. Το 1884 σε ποσοστό 

47% αυτές αφορούν στην αγορά αλεύρων και σε 53% στην αγορά διαφόρων άλλων 

εμπορευμάτων (ΠΙΝ.Ε8).171 Στη συντριπτική πλειονότητα των διαμαρτυρήσεων (92%) 

τα άλευρα έχουν τόπο προέλευσης τον Πειραιά, σε έξι μόλις περιπτώσεις αναφέρεται 

το Κατάκωλο, σε μία η Τρίπολη, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν αγοραπωλησίες αλεύρων 

μεταξύ Τριφυλίων εμπόρων, οι οποίοι τα έχουν προμηθευτεί επίσης από τον Πειραιά. 

Όπου το είδος των «εμπορευμάτων» αναφέρεται ρητά χωρίς να κρύβεται κάτω από 

το γενικό τίτλο «εμπορεύματα» ή «πραγματείαι», υπερτερούν τα οινοπνευματώδη 

και τα νήματα με ποσοστό 8% και 6% αντίστοιχα. Ονομαστικά αναφέρονται τα εξής 

εμπορεύματα: βακαλάος, σαρδέλες, παστά, καρέκλες, καρφοβελόνες, σιδηρικά, υαλι-

κά, χρυσαφικά, πίτυρα, ξυλεία (ΠΙΝ.Ε9). Στις περιπτώσεις των παστών ψαριών η αγο-

ρά τους έχει γίνει σε Πάτρα, Ζακύνθο και Καλαμάτα, ενώ οι επτά συναλλαγματικές 

που αφορούν την προμήθεια θειαφιού, έχουν εκδοθεί υπέρ της καλαματιανής εται-

ρείας «Ψάλτη και Παπαφωτεινού». Λίγες συναλλαγματικές (25) εκδίδονται στην ίδια 

την επαρχία (σε Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνους, Λιγούδιστα) και αφορούν με-

ταπωλήσεις προϊόντων (κυρίως νημάτων και αλεύρων) μεταξύ τοπικών εισαγωγέων 

και μικρότερων εμπορευόμενων.  

Στις διαμαρτυρήσεις του έτους 1893, τα άλευρα (67%) κυριαρχούν στις δια-

μαρτυρήσεις έναντι των λοιπών εμπορευμάτων (33%). Δύο ακόμη χαρακτηριστικά δι-

αφοροποιούν τις διαμαρτυρήσεις αυτού του έτους σε σχέση με την προηγούμενη δε-

καετία: η μειωμένη αξία ανά συναλλαγματική (κάτω των 1.000 δρχ.) και ο περιορι-

                                                 
170

 Σε αγαστή βέβαια συνεργασία με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως παρατηρεί στην κλα-
σική μελέτη του για την προεξοφλητική πίστη ο Σταύρος Θωμαδάκης, Πίστη και εκχρηματισμός της οι-
κονομίας. Προεξοφλητικός δανεισμός και εθνική Τράπεζα (1860-1900), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1981. Βλ. ενδεικτι-
κά σ. 213-229.  
171

 Δεν υπολογίζουμε στο σύνολο τις διαμαρτυρήσεις γραμματίων ή δανείων που αφορούν μετρητά και 
επίσης όσες δεν αναφέρουν το είδος της συναλλαγής ή λείπει το σώμα του συμβολαίου. 



406 

 

σμένος αριθμός οπισθογραφήσεων, συνήθως μιας ή δύο.172 Το τελευταίο μαρτυρεί 

πιθανώς την υποχώρηση του ιδιωτικού χρηματιστικού κεφαλαίου, είτε λόγω της 

πραγματικής κυριαρχίας της ΕΤΕ στον πιστωτικό χώρο είτε λόγω των έκτακτων δυσχε-

ρών οικονομικών συνθηκών της εποχής. Πιθανόν, ισχύουν και τα δύο. Οι μικρότερης 

αξίας συναλλαγματικές δείχνουν τη χρηματική στενότητα των τοπικών εμπόρων, οι 

οποίοι προβαίνουν σε προμήθεια μικρότερων ποσοτήτων σε σχέση με το παρελθόν. 

Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ οι οφειλέτες έμποροι το 1893 έχουν συνολικά μειωθεί συ-

γκριτικά με το 1884 (120 εμπορικές εταιρείες και μεμονωμένοι έμποροι έναντι 130), 

οι οφειλέτες έμποροι που περιλαμβάνουν στον κύκλο των εργασιών τους τα άλευρα 

έχουν αυξηθεί: από 44 σε 70. Ο μέσος αριθμός συναλλαγματικών που τους αντιστοι-

χεί είναι επίσης αυξημένος: 6,5 ανά άτομο/εταιρεία αντί 4,3 το 1884.173 Το πλήθος 

των εμπόρων και των διαμαρτυρήσεων που αφορούν ένα μαζικό καταναλωτικό προ-

ϊόν, όπως τα άλευρα, καταδεικνύει το εύρος και το βάθος της κρίσης. Ισχυρές εμπορι-

κές επιχειρήσεις με τζίρο εκατοντάδων χιλιάδων δρχ. ετησίως καταρρέουν, αδυνατώ-

ντας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

 

ΠΙΝ.Ε9 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΕΩΝ (1884, 1893) 

Είδος 1884 1893 

Πλήθος Ποσοστό % Πλήθος Ποσοστό % 

Άλευρα 190 0,47 457 0,67 

Εμπορεύματα ή πραγματείαι 137 0,34 201 0,29 

Οινοπνευματώδη 34 0,08 3 0,00 

Νήματα 26 0,06 4 0,01 

Θείο 7 0,02 12 0,02 

Διάφορα 13 0,03 10 0,02 

Σύνολο 407 1 687 1 

ΠΗΓΗ: βλ. ΠΙΝ.Ε8 

Αν θεωρήσουμε το δείγμα των διαμαρτυρήσεων, που διαθέτουμε, λίγο πολύ 

αντιπροσωπευτικό των συναλλαγών στην επαρχία Τριφυλίας με το εμπορικό κέντρο 

του Πειραιά, τότε αναμφισβήτητα το αλευρεμπόριο αποτελεί τη ναυαρχίδα του πει-

ραϊκού εμπορίου. Θα μπορούσε ίσως να υποστηριχθεί ότι το αλεύρι (και δευτερευό-

ντως τα νήματα) αποτέλεσε το προϊόν – διαπιστευτήριο της πειραϊκής βιομηχανίας 

και γενικότερα του πειραϊκού εμπορίου στην ελληνική επαρχία προλειαίνοντας το έ-

                                                 
172

 Στις ίδιες παρατηρήσεις καταλήγει ο Θωμαδάκης, ο οποίος μελετά κυρίως την προεξοφλητική δρα-
στηριότητα του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΕ, Πίστη και εκχρηματισμός…, ό.π. σ. 161-162. 
173

 Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί καθώς πολλές συναλλαγματικές ανανεώνονται ακόμη και μετά τη δια-
μαρτύρησή τους και διαμαρτύρονται εκ νέου εντός του έτους. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ακριβή κατα-
μέτρησή τους αλλά καταγραφή μιας διαφαινόμενης τάσης.  
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δαφος για την εμπέδωση της εθνικής αγοράς. Στην ανάπτυξη της αλευροβιομηχανίας 

συνέβαλε η ευεργετική νομοθεσία της κυβέρνησης Κουμουνδούρου, σύμφωνα με την 

οποία η εισαγωγή σιταριού και βαμβακιού με σκοπό την κατεργασία τους από τα βιο-

μηχανικά καταστήματα της χώρας ήταν ατελής.174 Αποτελεί άραγε απλή σύμπτωση 

ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε δύο μόλις μήνες (Μάιος 1871) μετά τη διανομή της 

εθνικής γης, μέτρο που σήμανε την κατάργηση του δικαιώματος της επικαρπίας, του 

σημαντικότερου δηλαδή μετά τη δεκάτη μηχανισμού απόσπασης και αναδιανομής 

του πλεονάσματος σιτηρών μεταξύ «πλεονασματικών» και ελλειμματικών περιοχών; 

Ο πολλαπλασιασμός των επενδύσεων σε ατμόμυλους στις αρχές της δεκαετίας του 

1870 είναι ομολογουμένως εντυπωσιακός.175 Η αλευροβιομηχανία εξελίχθηκε σε αν-

θηρό βιομηχανικό κλάδο με χαμηλό κόστος παραγωγής. Ακόμη και η αύξηση των δα-

σμών επί των εισαγόμενων σιτηρών με βάση το δασμολόγιο του 1887, το οποίο επέ-

βαλε την απόδοση των φόρων στην πραγματική αγοραία αξία της δραχμής και όχι 

στην ονομαστική υποτιμημένη, μηδαμινή επίδραση είχε στα κέρδη των αλευροβιομη-

χάνων του Πειραιά, καθώς το σύνολο σχεδόν του εισαγόμενου σταριού γινόταν αλεύ-

ρι.176  

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν καμιά ασφαλή εκτίμηση του μεγέθους 

των εισαγωγών αλεύρων στις σταφιδικές επαρχίες. Το πλήθος, όμως, των διαμαρτυ-

ρημένων συναλλαγματικών σε άλευρα επιβεβαιώνει το σοβαρό διατροφικό έλλειμμα 

των παραθαλάσσιων δήμων. Το έλλειμμα αυτό δεν αφορούσε μόνο τους κατοίκους 

των πόλεων αλλά και τους χωρικούς, κυρίως εκείνους που κατοικούσαν στα χωριά 

του κάμπου, όπου η σταφίδα είχε εκτοπίσει σχεδόν την καλλιέργεια των σιτηρών. Στις 

διαμαρτυρήσεις του 1884 προμηθευτές αλεύρων από την αγορά του Πειραιά εμφανί-

ζονται μικρέμποροι – παντοπώλες από τα σταφιδικά χωριά Σπηλιά (δήμου Κυπαρισ-

σίας) και Χαλαζώνι (δήμου Εράνης), ενώ το 1893 συναντάμε ανάλογες περιπτώσεις 

από τα χωριά Αρμενιούς, Σπηλιά (δήμου Κυπαρισσίας), Πυργάκι (δήμου Πλαταμώ-

δους). 

Ένα εταιρικό συμβόλαιο του 1879 παρέχει διαφωτιστικές πληροφορίες για τις 

διεργασίες που συντελούνται αυτή την εποχή στην εσωτερική αγορά ενός χωριού. 

                                                 
174

 Ν.ΥΜΒ΄/27.5.1871, Μητροφάνης, Η κίνηση των τιμών του σταριού…, ό.π. σ. 99. 
175

 Αγριαντώνη, Οι απαρχές…, ό.π. σ. 121-122. 
176

 Μητροφάνης, Η κίνηση των τιμών του σταριού…, ό.π. σ. 67-71, 111. 
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Δύο κάτοικοι της Σπηλιάς, ο Γεώργιος Ιω. Χήναρης και ο Θεοφάνης Πετρόπουλος, συ-

στήνουν «μετοχικήν εταιρείαν» πενταετούς διάρκειας με σκοπό: α) την αγορά και με-

ταπώληση «προϊόντων γης εκτός σταφιδοκάρπου», β) την αγορά και τη μεταπώληση 

εδωδίμων και γ) την αγορά αλεύρων «προς κατασκευήν άρτου». Ορίζεται επιπλέον 

ότι «…όλα δε τα είδη ταύτα θέλουν μεταπωληθή αποκλειστικώς εν τω χωρίω Σπηλιάς 

και εν τω εργαστηρίω του Γεωργίου Ιω. Χήναρη, εις τον φούρνον του οποίου θέλη γί-

νεσθαι η αρτοποιία.» Ο καθένας εταίρος καταβάλλει 3.180 δρχ., σε μετρητά και δά-

νεια προς τρίτους, καθώς και διάφορα αντικείμενα απαραίτητα για τον εξοπλισμό της 

επιχείρησης. Για να διασφαλιστεί ότι το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο θα καταβληθεί α-

κέραιο και από τα δύο μέρη, διευκρινίζεται ότι : «Επειδή τα δάνεια ταύτα στηρίζονται 

εις απλάς σημειώσεις, υπόσχονται οι συμβαλόμενοι να καταθέσωσιν εις χρήματα όσα 

εξ αυτών δεν εισπραχθώσιν εντός πέντε μηνών από σήμερον, άλλως θέλουν πληρώνη 

τόκον εις την εταιρίαν προς είκοσιν τοις εκατόν κατ' έτος, δια τα μη καταβληθησόμενα 

ποσά.»177 

Η Σπηλιά ανήκει στα ταχέως αναπτυσσόμενα σταφιδικά χωριά. Βρίσκεται στην 

καρδιά του σταφιδικού κάμπου ανάμεσα στην Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά. Σύμφωνα 

με τη Γεωργική Απογραφή του 1911, το 90% της καλλιεργήσιμης γης στην περιφέρειά 

της καταλαμβανόταν από φυτείες με κυρίαρχη βέβαια τη σταφίδα (66% επί του συνό-

λου της καλλιεργήσιμης γης). Ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται ραγδαία: οι 218 

κάτοικοι το 1879 έγιναν 395 το 1889 και 523 το 1896. Η σύσταση αρτοποιείου και ε-

μπορικής επιχείρησης με αξιόλογα κεφάλαια αποτελούσε νεωτερισμό για τα δεδομέ-

να της εποχής. Η εμπορική δραστηριότητα δεν ήταν βέβαια άγνωστη στα χωριά. Σε 

ένα χρεωστικό συμβόλαιο του 1873 συναντάμε ένα γεωργοκτηματία της Φαρακλάδας 

(γειτονικού χωριού στη Σπηλιά) να αγοράζει με πίστωση από έναν έμπορο της Κυπα-

ρισσίας τα εξής είδη προς μεταπώληση: σαρδέλες, ρακί, βακαλάο, λουκούμια, μπα-

ρούτι.178 Στην περίπτωση όμως του 1879 έχουμε να κάνουμε με το φιλόδοξο σχέδιο 

μιας επιχείρησης, που στηρίζεται σε ιδία κεφάλαια και διεκδικεί ένα μερίδιο αυτονο-

μίας απέναντι στη συνήθη κηδεμονία της πόλης. 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι βασικός στόχος της εταιρείας της Σπηλιάς είναι η πα-

ρασκευή άρτου και όχι απλά το αλευρεμπόριο. Το ψήσιμο του ψωμιού αποτελούσε 

                                                 
177

 974 [1879] Περτουτζής. 
178

 491 [1873] Φραντζής. 
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πατροπαράδοτα «κατοχυρωμένη» οικιακή εργασία των γυναικών. Ποιους εξυπηρε-

τούσε, επομένως, ένα αρτοποιείο στο χωριό; Σε εποχιακή βάση πιθανόν ένα πλήθος 

διερχομένων εργατών, σκαφτιάδων, κτιστάδων, τρυγητών που συχνά εγκαθίσταντο 

στον τόπο για μήνες και είχαν ανάγκη να διατραφούν . δευτερευόντως, τα ίδια τα νοι-

κοκυριά του χωριού που δυσκολεύονταν ίσως να προμηθεύονται τακτικά άλευρα από 

την πόλη. Είναι πιθανό να αντικατοπτρίζεται εδώ και κάποια αλλαγή στις καταναλωτι-

κές συνήθειες των πιο εύπορων νοικοκυριών κατά τα πρότυπα της πόλης. Ας περιορι-

στούμε όμως σε αυτό που με βεβαιότητα μαρτυρεί η πηγή μας: στα τέλη της δεκαετί-

ας του 1870 η ίδρυση αρτοποιείου σε ένα σταφιδικό χωριό εκτιμάται ως βιώσιμη επι-

χείρηση και άρα ελκυστική επένδυση.    

Ένα δεύτερο στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί, είναι η ρητή αναφορά στην 

αγορά αλεύρων και όχι απευθείας σιτηρών ή αραβόσιτου. Η διατροφή των χωρικών 

των πεδινών πληθυσμών με σιτάλευρα μάλλον γενικεύεται μετά τα τέλη της δεκαετί-

ας του 1870. Στη δεκαετία του 1860 στο αρχείο του Γεωργακόπουλου μαρτυρείται συ-

χνά η πώληση αραβοσίτου στους χωρικούς, ιδιαιτέρως ακριβά σε εποχές έλλειψης 

όπως ήταν ο χειμώνας του 1866-1867,179 και δευτερευόντως σμιγού και σίτου. Η επέ-

κταση των σταφιδοφυτειών, των οποίων ο χρόνος καλλιέργειας συμπίπτει με εκείνο 

που απαιτεί η καλλιέργεια του αραβόσιτου, οδήγησε τελικά στη συρρίκνωση των 

καλλιεργούμενων εδαφών με αραβόσιτο συντελώντας στη μεταβολή των διατροφι-

κών συνηθειών των χωρικών.180  

Το όνομα του Γεωργίου Χήναρη εμπεριέχεται στον πιστωτικό κατάλογο γεωρ-

γοκτηματιών του Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας για το έτος 1881 με πιστωτικό όριο 

2.000 δρχ. Μία ιδέα για το μέγεθος της δραστηριότητας της επιχείρησής του, στην 

οποία ο ίδιος κατέχει διευθυντική θέση, μας παρέχουν οι διαμαρτυρήσεις. Το 1884 

διαμαρτύρονται τρεις συναλλαγματικές με εκδότη τον Γεώργιο Χήναρη. Και οι τρεις 

αφορούν άλευρα συνολικής αξίας 4.674,15 δρχ. αγορασμένα από το Κατάκωλο και 

τον αλευροβιομήχανο Πατσιάδη στον Πειραιά.181 Αν υποθέσουμε ως μέση τιμή αγο-

ράς τους τα 40 λεπτά ανά οκά, τότε αντιστοιχούν σε 11.685 οκ. ή στο ένα τρίτο της 

                                                 
179

 Στα τέλη του Γενάρη του 1867 η τιμή του αραβοσίτου είχε αυξηθεί κατά το ένα τρίτο σε σχέση με 
την τιμή του περασμένου Δεκεμβρίου (από 30 λεπτά είχε ανέλθει στα 40), Τεφτέρι Αναστασόπουλου – 
Δοξόπουλου, ΑΓΑΓ. 
180

 Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία..., ό.π. σ. 209-210. 
181

 6, 36, 1078 [1884] Περτουτζής. 
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ετήσιας κατανάλωσης ενός χωριού με 200 (ενήλικες) κατοίκους.  Η επιχείρηση της 

Σπηλιάς κηρύσσει τελικά πτώχευση στις 17 Αυγ. του 1888, σύμφωνα με τον Κατάλογο 

Πτωχεύσεων που απόκειται στο Δικαστικό Κατάστημα της πόλης της Κυπαρισσίας.182 

Αποτελεί μία από τις πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που θα λυγίσουν κάτω 

από το βάρος της οικονομικής κρίσης. 

Η εντυπωσιακή υπεροχή των αλεύρων στις διαμαρτυρήσεις του 1893 αντανα-

κλά την επιλεκτική στήριξη των επικερδέστερων και ασφαλέστερων επιχειρηματικών 

κλάδων από την Εθνική Τράπεζα μετά από την κρίση του 1884. Τι πιο ασφαλές από 

την παραγωγή ενός ευρέως καταναλωτικού προϊόντος, όπως τα άλευρα; Η στάση της 

εναρμονίζεται με ό,τι γνωρίζουμε για τη γενικότερη συντηρητική πολιτική της απένα-

ντι στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου (γεωργία, εμπόριο, βιομηχανία). Την εξάρ-

τηση των επαρχιών από τα άλευρα του Πειραιά καθώς και τη σημασία των κλάδων 

της αλευροβιομηχανίας και του αλευρεμπορίου για την οικονομία της πόλης υπο-

γραμμίζει η πειραϊκή εφημερίδα Σφαίρα σε ένα άρθρο της λίγο πριν από την εκπνοή 

του 19ου αιώνα: «Όσω υστερούμεν εν τη σιτοπαραγωγή, τοσούτω προοδεύομεν εν τη 

βιομηχανία και την εμπορία του αλεύρου. Και εν τω πρωτεύοντι τούτω κλάδω της βι-

ομηχανίας και εμπορίας, ο Πειραιεύς κρατεί τα σκήπτρα μεταξύ πασών των ελληνικών 

πόλεων ομού λαμβανομένων. Οι αλευρέμποροι και αλευροβιομήχανοι του Πειραιώς 

μεγάλα κεκτημένοι κεφάλαια και εδραίαν πίστιν, επεκτείνουσι τας επιχειρήσεις αυ-

τών ανά πάσαν την Ελλάδα, δια κολοσσιαίων πιστώσεων συντηρούντες τους παραγω-

γικούς πληθυσμούς, ιδία της Πελοποννήσου κατά τους έξ μήνας του χειμώνος και του 

έαρος».183 

Καταλήγοντας, παρατηρούμε ότι η σταφίδα πράγματι συντέλεσε στην έξοδο 

ενός μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου από την αδράνειά του και διαμόρφωσε 

τις πρώτες προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του καταναλωτισμού. Η βραχεία διάρκεια, 

ωστόσο, της σταφιδικής ευφορίας και οι οικονομικές αντιξοότητες που ακολούθησαν, 

ανέκοψαν το δυναμισμό της εσωτερικής αγοράς, όπως τουλάχιστον αυτός εκδηλώνε-

                                                 
182

 Τον συγκεκριμένο κατάλογο, μόλις τεσσάρων σελίδων, μου το υπέδειξε η κ. Νίκη Σαράτζη, υπάλλη-
λος του Πρωτοδικείου, και μου επέτρεψε τη φωτογράφησή του. Την ευχαριστώ θερμά. Ένα τμήμα του 
αρχείου του Πρωτοδικείου έχει περιέλθει πλέον στην κατοχή των ΓΑΚ Μεσσηνίας. Δεν είμαι βέβαιη 
ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει διασωθεί. 
183

 Εφ. Σφαίρα (Πειραιάς), 11 Φεβρουαρίου 1899. Αναφέρεται από τον Νίκο Παπαμανώλη, «Η ελληνική 
εμπορική ναυτιλία και η πόλη του Πειραιά. Η εξέλιξη του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου την περίοδο 
1880-1914», Ρέθυμνο 2003, [αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία], σ. 36. 
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ται μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1880. Στη δεκαετία του 1890 ένα μεγάλο μέρος 

της περιουσίας των τοπικών εμπόρων είναι βεβαρυμένο με υποθήκες σε Πειραιώτες 

και Πατρινούς εμπόρους. Από τον Πειραιά τον πρώτο λόγο έχουν βέβαια οι αλευρο-

βιομήχανοι.184 

  
 

 
 

                                                 
184

 Αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα: στην Κυπαρισσία οι σημαντικοί άλλοτε έμποροι και δανει-
στές, αδερφοί Κουκόπουλοι, παραχωρούν στον αλευροβιομήχανο Πατσιάδη μαγαζί με οικόπεδο στην 
παραλία για δύο συναλλαγματικές ύψους 1866 δρχ. που δεν είχαν μπορέσει να εξοφλήσουν εντός της 
πεντάμηνης και εξάμηνης προθεσμίας που τους είχε δοθεί, 8308 [1893] Ρομπόλας. Στους Γαργαλιάνους 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τριών εμπόρων αδερφών Λαμπρόπουλων βαρύνονται με υποθήκες. 
Σε σχετική αχρονολόγητη έκθεση του Υποθηκοφύλακα Πλαταμώδους (1896;), τα 28 ακίνητα που διαθέ-
τουν από κοινού (σταφίδες, ελαιώνες, περιβόλι, αγροί, οικίες, αποθήκες στη Μαραθούπολη) είναι υ-
ποθηκευμένα υπέρ τριών πατρινών εμπόρων για το ποσό των 45.300 δρχ., διαφόρων άλλων εμπόρων 
και πιστωτών τους από τους Γαργαλιάνους για 50.000 δρχ., του αλευροβιομηχάνου Αθανάσιου Παπα-
γεωργακόπουλου για 12.223 δρχ., της ΕΤΕ για ποσό που δεν αναφέρεται κ.ά., Αλληλογραφία έμμισθων 
υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
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                 ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΦ.Ε3-6: βλ. ΠΙΝ.Ε8 

θ. Η χρηματοδότηση του εμπορίου  

 

Η ενασχόληση με το εμπόριο απαιτούσε κάποιο αρχικό κεφάλαιο. Στην καλύτερη πε-

ρίπτωση οι γιοι των κτηματιών ή των ήδη εμπόρων ξεκινούσαν με την πατρική υπο-

στήριξη και την επένδυση του μεριδίου τους επί της πατρικής περιουσίας στον εμπο-

ρικό στίβο.185 Σπάνια οι επιχειρήσεις συστήνονταν ως ατομικές υποθέσεις. Η ανεπάρ-

κεια των κεφαλαίων οδηγούσε στο συνεταιρισμό είτε μεταξύ εμπόρων (συχνά αδερ-

φών) είτε μεταξύ κεφαλαιούχων και εμπόρων στα πλαίσια του συνεταιρισμού κεφα-

λαίου και εργασίας, ιδιαίτερα συνηθισμένου το 19ο αιώνα.  

Για τον κεφαλαιούχο το εμπόριο συνιστούσε μία επενδυτική επιλογή, όπως ο 

δανεισμός ή η γαιοκτησία. Τοποθετούσε τα κεφάλαιά του στην επιχείρηση χωρίς συ-

νήθως να συμμετέχει στη λειτουργία της και λάμβανε μέρισμα από τα κέρδη. Τέτοιου 

είδους συνεταιρισμοί ανιχνεύονται γύρω στο 1860, όταν η ανάκαμψη του σταφιδε-

μπορίου δελέασε τους προκρίτους - γαιοκτήμονες να ασχοληθούν ενεργότερα με το 

εμπόριο. Τότε συναντάμε ως μέτοχους - κεφαλαιούχους σε εμπορικές επιχειρήσεις 

τον υιό του οπλαρχηγού και βουλευτή Μήτρο Αναστασόπουλο, Θεμιστοκλή, και τους 

αδερφούς Κυριάκο και Δημήτριο Νικ. Πονηρόπουλου, επίσης μέλη μιας οικογένειας 

με πλούσια πολιτική δράση. Η εταιρεία των αδελφών Πονηρόπουλου συστήνεται το 

1862 με την επωνυμία «Αδερφοί Ν. Πονηρόπουλοι και Συντροφία» και με τη συμμε-

                                                 
185

 Όταν το 1884 ο κτηματίας Δήμος Δεληγιάννης «γέρος ων» αποφάσισε να διανείμει την πατρική πε-
ριουσία στα παιδιά του, έδωσε στο γιο του Αριστείδη το μικρότερο μερίδιο διευκρινίζοντας ότι αυτός 
«ως εμπορευόμενος έχει λάβη εις μετρητά κατά διαφόρους εποχάς πλέον του αναλογούντος αυτώ με-
ριδίου», 1126 [1884] Περτουτζής. Πβλ. με την περίπτωση που παντοπώλης χορήγησε 1500 δρχ. στο υιό 
του για να εργαστεί αυτόνομα 

.
 το ποσό θεωρήθηκε μέρος του πατρικού μεριδίου, 9645 [1893] Ρομπό-

λας. 
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τοχή άλλων δύο, ενός εμπόρου και ενός κτηματία. Οι Πονηρόπουλοι καταθέτουν συ-

νολικό κεφάλαιο 12.000 δρχ., ενώ οι άλλοι δύο εταίροι ακριβώς το μισό, 6.000 δραχ-

μές. Ο ένας εκ των δύο άλλων συνεταίρων αντί άλλου κεφαλαίου καταθέτει τραπεζι-

τικό δάνειο 3.000 δρχ., το οποίο είχε λάβει από το Υποκατάστημα Καλαμών χάρη στην 

εγγύηση των Πονηρόπουλων. Η κτηματική περιουσία των τελευταίων και το κύρος 

που διέθεταν, εξασφάλισαν στην εταιρεία πρόσθετο δάνειο 6.500 δρχ. από το ίδιο 

Υποκατάστημα. Για την επέκταση των εργασιών της η εταιρεία δανείστηκε επιπλέον 

2.500 δρχ. με τόκο 10% από τον Κυπαρίσσιο γιατρό Αθανάσιο Πατρίδη. Η επιχείρηση 

έμελλε να είναι βραχύβια. Σύμφωνα με την κοινή ομολογία των εταίρων, εμπορεύμα-

τα αξίας 15.000 δραχμών λεηλατήθηκαν από τους χωρικούς των ορεινών δήμων το 

Σεπτέμβριο του 1863.186 Για την ανάμιξη του αδελφών Αναστασόπουλου στο εμπόριο 

δε γνωρίζουμε πολλά. Με βάση ένα εξοφλητικό συμβόλαιο του 1871 συμπεραίνουμε 

ότι ο Θεμιστοκλής Μ. Αναστασόπουλος είχε συνεταιριστεί με τον έμπορο Γεώργιο 

Γκίμη και είχαν συστήσει εταιρεία με την επωνυμία: «Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος 

και Γεώργιος Γκίμης», πιθανότατα πάλι γύρω στο 1860.187 

Καθώς ο τραπεζιτικός δανεισμός ήταν απρόσιτος για την πλειονότητα του ε-

μπορικού κόσμου, η προσφυγή στον ιδιωτικό δανεισμό αποτελούσε συνήθως μονό-

δρομο, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870, οπότε η εγκαθίδρυση του 

Υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Κυπαρισσία επιφέρει ανακατατάξεις στο τοπικό πι-

στωτικό καθεστώς.188 Μέσω του δανεισμού υφαίνονται σχέσεις εξάρτησης και κηδε-

μονίας ανάμεσα σε μικρέμπορους δανειζόμενους και κεφαλαιούχους δανειστές, σε 

σταφιδέμπορους-εισαγωγείς αποικιακών και παντοπώλες-μεταπράτες. Η σπάνις του 

χρήματος θέτει τους όρους για τη διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών ιε-

ραρχιών. 

Στο αρχείο του Γεωργακόπουλου μαρτυρείται μία τέτοια περίπτωση υπαγωγής 

του λιανεμπορίου στο χονδρεμπόριο. Το Φεβρουάριο του 1863 ο Γεωργακόπουλος με 

την ιδιότητα του πιστωτή χορήγησε έντοκο δάνειο 3.000 δρχ. στους νέους επίδοξους 
                                                 
186

 210 [1865] Φραντζής. 
187

 Στο συμβόλαιο ο Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος εξοφλεί χρέος προς την καλαματιανή εμπορική 
επιχείρηση «Μπαλόπουλος και Λιβόπουλος», 817 [1871] Φραντζής. Για τη συγκεκριμένη οφειλή είχε 
εκδοθεί δικαστική απόφαση το 1869, αλλά είναι βέβαιο ότι η δικαστική διένεξη είχε ξεκινήσει πολύ 
νωρίτερα. Πιθανώς η δραστηριότητα της επιχείρησης των Αναστασόπουλου-Γκίμη τερματίστηκε βί-
αια με τα γεγονότα λεηλασίας της Κυπαρισσίας το 1863, όπως και εκείνη των αδερφών Πονηρόπου-
λου.   
188

 Βλ. επόμενο κεφάλαιο (ΣΤ΄). 
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εμπόρους Ιωάννη Δοξόπουλο και Νικόλαο Αναστασόπουλο.189 Οι τελευταίοι ενοικία-

σαν κατάστημα στην άνω πόλη και σύστησαν επ’ ονόματί τους εμπορική επιχείρηση 

(δηλαδή παντοπωλείο). Από την εποχή αυτή άρχισαν να τηρούν κατάστιχο με τις δο-

σοληψίες που είχαν από κοινού με τον πιστωτή τους.190 Η λεηλασία της Κυπαρισσίας 

το ίδιο ακριβώς έτος που ξεκινά η συνεργασία τους, πιθανόν επέτεινε την εξάρτησή 

τους από το χρηματοδότη τους. Τον Οκτώβριο ο σύγγαμπρος και συνέταιρος του Γε-

ωργακόπουλου, Κων. Ν. Μιχαλόπουλος, απέκτησε – προφανώς εικονικά – την κυριό-

τητα επί των εμπορευμάτων των  Αναστασόπουλου - Δοξόπουλου αντί 9.330,62 δρχ. 

Σε αντάλλαγμα ο Μιχαλόπουλος θα πλήρωνε όσα οι τελευταίοι όφειλαν προς δώδεκα 

εμπόρους της Πάτρας. Οι Ν. Αναστασόπουλος και Ιω. Δοξόπουλος θα αναλάμβαναν 

την πώληση των εμπορευμάτων από το κατάστημά τους για αποκλειστικό λογαριασμό 

του αγοραστή Μιχαλόπουλου. Μετά την αποπληρωμή του χρέους τους προς αυτόν θα 

μοιράζονταν τα κέρδη στη μέση. Στον Αναστασόπουλο δεν επιτρεπόταν «…να κάμνη 

βερεσέδια άνευ προηγουμένης συγκαταθέσεως του Μιχαλόπουλου…».191  

Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τον Γεωργακόπουλο ως ιθύνοντα νου 

αυτής της επιχείρησης.192 Ο Μιχαλόπουλος λειτουργούσε συνήθως ως εκτελεστικό 

όργανο του τελευταίου.193 Η επιχείρηση των Δοξόπουλου – Αναστασόπουλου αποτε-

λούσε στην ουσία συμπληρωματικό λιανικό κλάδο στις χονδρεμπορικές δραστηριότη-

τες του Γεωργακόπουλου. Οι δύο μικρέμποροι προμηθεύονταν εμπορεύματα είτε α-

πευθείας από τον ίδιο τον Γεωργακόπουλο (καφέ, ζάχαρη, χταπόδι, θειάφι) είτε από 

την Καλαμάτα, τη Σύρο, τη Ζάκυνθο και την Πάτρα με πιστώσεις του τελευταίου. Διέ-

θεταν σε λιανική πώληση προϊόντα για αποκλειστικό λογαριασμό του Γεωργακόπου-

                                                 
189

 37 [1863] Φραντζής. Ο Δοξόπουλος έλκει την καταγωγή του από την Ολυμπία. 
190

 Στο ΑΓΑΓ βρέθηκε η δικογραφία της αγωγής του Γεωργακόπουλου κατά των Αναστασόπουλου – 
Δοξόπουλου μετά τη διάλυση της συνεργασίας τους το 1871. Σε αυτήν είχαν επισυναφθεί τα αντίγρα-
φα δύο συνοπτικών εμπορικών κατάστιχων, τα οποία αποτελούσαν τρεχούμενους λογαριασμούς μετα-
ξύ τους και κρατούσε το καθένα από τα δύο μέρη για  λογαριασμό του από το 1863 μέχρι το 1871. Ό-
πως είναι φυσικό, παρουσιάζουν μεταξύ τους κάποιες μικρές διαφορές. 
191

 177 [1863] Φραντζής. 
192

 Στο Μάντσεστερ χονδρέμποροι εγκαθιστούσαν σε μακρινές συνοικίες μικρούς παντοπώλες, για να 
διευρύνουν τις πωλήσεις τους. Αναφέρεται από τον Geoffrey Crossick, «The petite bourgeoisie in 19th 
century Britain: the urban and liberal case», στο συλλογικό τόμο με επιμ. τον ίδιο και τον Haupt, Shop-
keepers and master artisans in nineteenth-century Europe, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1984, σ.62-94. Η σχε-
τική πληροφορία παρατίθεται από τον Νίκο Ποταμιάνο στη διατριβή του Η παραδοσιακή μικροαστική 
τάξη…, ό.π. σ. 194. 
193

 Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος πρέπει να ταυτιστεί με τον Ντίνη, που εμφανίζεται συχνά 
στο Αρχείο ΓΑΓ. Ο Ντίνης διεκπεραιώνει συνήθως διάφορες έμπιστες αποστολές, όπως τη μεταφορά 
χρημάτων κ.ά. 
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λου: αραβόσιτο αγορασμένο από την Ολυμπία, την Ηλεία και αλλού, τυρί και βούτυρο 

από τους ποιμένες του, κεραμίδια και κιούπια από το κεραμιδοκάμινό του που είχε 

στη θέση Καπουτζή. Μετέφεραν χρηματικά ποσά στον ίδιο ή σε τρίτους για λογαρια-

σμό του. Άνοιγαν πιστώσεις σε γεωργούς και κτηματίες αλλά και σε εργάτες (σκαφείς 

και Κορωναίους κεραμιδοποιούς), στους οποίους χορηγούσαν μικροποσά και διατρο-

φικά είδη (κυρίως αραβόσιτο). Καπάρωναν με προκαταβολές την επικείμενη σταφιδι-

κή σοδειά διαφόρων παραγωγών. 

Τα δύο μέρη συνέχισαν τη συνεργασία τους μέχρι τα τέλη του 1870, οπότε η 

επιχείρηση διαλύεται και ο Γεωργακόπουλος διεκδικεί δικαστικά το κεφάλαιο και 

τους τόκους του αρχικού δανείου του. Το μέρος των αντιδίκων του φαίνεται ότι πήρε 

ο παλιός συνέταιρος και νυν άσπονδος εχθρός του Γεωργακόπουλου, Μιχαήλ Ζαχα-

ρόπουλος. Οι μοναδικοί πραγματικά χαμένοι θα είναι οι δύο μικροί έμποροι, καθώς 

στο Ζαχαρόπουλο θα περιέλθει τελικά το σημαντικότερο περιουσιακό τους στοιχείο: η 

κοινή σταφιδάμπελος 70 στρεμμάτων που είχαν κατορθώσει να δημιουργήσουν στη 

θέση Καμάρια του δήμου Αυλώνας.194 

Η εξάρτηση των εμπόρων και των τεχνιτών από τους μεγάλους κεφαλαιούχους 

του τόπου υπήρξε σημαντική στις αρχές της δεκαετίας του 1870, αλλά περιορίζεται 

στη δεκαετία του 1880. Στα δανειστικά συμβόλαια που εξετάσαμε κατά την τριετία 

1872-1874, ο κόσμος «της αγοράς», έμποροι και τεχνίτες, εμφανίζονται ως δανειστές 

στο 8% του συνόλου των συμβολαίων. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας (1881-1883) 

το αντίστοιχο μερίδιό τους έχει κατέλθει στο 3,5%.195 Η έλευση του τραπεζικού δανει-

σμού και η απογείωση του σταφιδεμπορίου άλλαξαν τα δεδομένα της χρηματοδότη-

σης του τοπικού εμπορίου. Με τον πρώτο θα ασχοληθούμε αναλυτικά στο επόμενο 

κεφάλαιο. Παρατηρούμε μόνο ότι, με το πέρασμα του χρόνου, στους πιστωτικούς κα-

ταλόγους των εμπόρων είναι εμφανής η τάση να ψαλιδίζονται τα ανώτατα όρια των 

προνομιούχων μεγαλοπιστούχων υπέρ των μεσαίων και των μικρών πιστούχων 

(Γραφ.Ε7). Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη του αιώνα, όταν πλέον λίγοι ισχυ-

ροί έμποροι της προηγούμενης περιόδου (μεταξύ τους και ο γιος του Γεωργίου Α. Γε-

ωργακόπουλου, Παναγιώτης) θα έχουν διασωθεί.  

                                                 
194

 Στις αρχές και στο τέλος του 1879 ο Ζαχαρόπουλος παραχωρεί την άνω σταφιδάμπελο για μισακή 
καλλιέργεια, 25, 827 [1879] Περτουτζής. 
195

 Βλ. παρακάτω σ. 426, 430-431. 
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ΠΗΓΗ: Πιστωτικοί Κατάλογοι Εμπόρων, ΙΑΕΤΕ 

 

 

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν αποτελούσε, ωστόσο, τον κύριο χρηματοδότη του 

τοπικού εμπορίου και μάλιστα του ισχυρότερου τμήματός του. Το ρόλο αυτό είχε α-

ναλάβει πρώτιστα το σταφιδεμπόριο. Πέρα από την πιστωτική και προεξοφλητική 

δράση των μεγάλων εξαγωγικών οίκων (πχ. Βαρφ, Φελς, Γερούση) μικρότερες εμπορι-

κές επιχειρήσεις στην Πάτρα πρόσφεραν μεσιτικές υπηρεσίες και ασκούσαν χρηματο-

πιστωτικές λειτουργίες. Έχει ήδη αναφερθεί η περίπτωση της συνεργασίας του Γεωρ-

γακόπουλου με τον πατρινό εμπορομεσίτη Αλέξιο Ζ. Θωμόπουλο αρχικά και με την 

πατρινή εταιρεία των Πέτα και Δάρα αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Το 

ποσό από την πώληση της τριφυλιακής σταφίδας, που αποστελλόταν στην Πάτρα από 

τον Γεωργακόπουλο, πιστωνόταν στον τρεχούμενο λογαριασμό που διατηρούσε με 

τους ανταποκριτές του, με τόκο 10%. Ο Γεωργακόπουλος είχε τη δυνατότητα να λαμ-

βάνει τραβηχτικές με τον ίδιο τόκο και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τρί-

τους, εμπόρους και κτηματίες της Πάτρας, της Αθήνας, των Φιλιατρών, της Κυπαρισ-

σίας και αλλού. Αυτοχρηματοδοτούμενος στην ουσία εξασφάλιζε πρόχειρα μέσα πλη-

ρωμής με τόκο μόλις δύο μονάδες παραπάνω από το συνήθη προεξοφλητικό τόκο της 

Εθνικής.196 

                                                 
196

 Η δυνατότητα της Εθνικής να επιβάλει προμήθειες και υψηλότερο τόκο για τα ανανεωνόμενα γραμ-
μάτια ακύρωνε στην πράξη το θεσμοθετημένο όριο του επιτοκίου σε 8%, βλ. σχετικά Θωμαδάκη, Πίστη 
και εκχρηματισμός…, ό.π. σ. 87, 288, 323. 
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Το παραπάνω παράδειγμα καταδεικνύει την πιστωτική αυτονομία των (λίγων) 

ισχυρών τοπικών εμπόρων χάρη στο εμπόριο της σταφίδας. Στην αντίθετη κατεύθυν-

ση της εξάρτησης κινείται η συμφωνία μεταξύ του εμπόρου Κων. Κ. Νιανιούρη και της 

πατρινής εταιρείας «Αδελφοί Σπηλιάδη», όπως περιγράφεται σε ένα συμβόλαιο του 

1877.197 Η πατρινή εταιρεία είχε χορηγήσει στον έμπορο της Κυπαρισσίας πίστωση 

μέχρι 8.000 δραχμών και τόκο 12%. Μεταξύ τους ανοίχτηκε τρεχούμενος λογαριασμός 

από τον οποίο ο Νιανιούρης θα μπορούσε να λαμβάνει τραβηχτικές και να εκδίδει 

γραμμάτια πάντα μέχρι το πιστωτικό του όριο. Ο ίδιος επίσης είχε τη δυνατότητα να 

καταθέτει χρηματικά ποσά προς εξόφληση του χρέους του, «όταν ευκολύνηται», τα 

οποία θα πιστώνονταν επίσης με τόκο 12%. Ο Νιανιούρης όφειλε να αποδίδει τους 

τόκους και τα έξοδα κάθε εξαμηνία. Η εταιρεία, από την πλευρά της, διατηρούσε το 

δικαίωμα να κλείσει τον τρεχούμενο λογαριασμό «οψέποτε θελήση». Στην περίπτωση 

αυτή το οφειλόμενο ποσό έπρεπε να καταβληθεί εντός ενός μηνός από την κοινοποί-

ηση της επιταγής προς πληρωμή. Για εγγύηση του χρέους ο Νιανιούρης παρείχε ως 

υποθήκη την ιδιόκτητη σταφίδα του έκτασης 25 στρεμμάτων στο Καλόνερο Αυλώνας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίοι όροι του συμβολαίου, σύμ-

φωνα με τους οποίους η εταιρεία μπορούσε να συμψηφίσει στη συγκεκριμένη πί-

στωση των 8.000 δραχμών οποιοδήποτε γραμμάτιο ή συναλλαγματική σε βάρος του 

Νιανιούρη περιερχόταν στην κυριότητά της, «ως και πασαν άλλην οφειλήν του Νια-

νούρη προς την εταιρείαν Σπηλιάδη ήτοι χρηματικών προκαταβολών προς αυτόν λό-

γω σταφιδαποστολών επί τη βάσει επιστολών ή άλλης αποδείξεως, είτε δι’ αποστολάς 

εμπορευμάτων παρά της εταιρείας Σπηλιάδη προς τον Νιανιούρην.» Αντίθετα, διευ-

κρινίζεται ότι «…δια τας σταφιδαποστολάς του ας ήθελεν κάμει ο Ν… προς την εται-

ρείαν Σπ…, δι’ ας ιδιαιτέρως είναι υπόχρεως περί τούτου, επ’ ουδεμιά περιπτώσει δύ-

ναται ούτος ν’ αντιτάξη συμψηφισμόν αυτών απέναντι του ενυποθήκου τρεχουμένου 

του, παρεκτός και η εταιρεία Σπηλιάδη δι’ επιστολής της τω ορίζει ρητώς…». Με αυ-

τόν τον τρόπο υπογραμμιζόταν η μονομερής εξουσία της πατρινής εταιρείας πάνω 

στον Κυπαρίσσιο έμπορο, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να εγείρει καμία αξίωση σχετι-

κά με τις δοσοληψίες του προς αυτήν. 

                                                 
197

 199 [1877] Φραντζής. 
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Τέτοιου είδους συμφωνητικά, όπως το παραπάνω, πρέπει να ήταν μάλλον συ-

νηθισμένα στην πατρινή αγορά.198 Όπως δηλώνεται στο τέλος του συμφωνητικού: 

«…το παρόν συμβόλαιον συνέταξε [ο πληρεξούσιος της εταιρείας] συμφώνως με την 

προς αυτόν επιστολήν και σχέδιον άπερ τω απέστειλεν η ρηθείσα εταιρία Σπηλιάδη.» 

Μία έρευνα στα συμβολαιογραφικά αρχεία της Πάτρας θα απέδιδε ασφαλώς ενδια-

φέροντα αποτελέσματα.  

Ο Νιανιούρης ανήκε στους μικρούς έμπορους της Κυπαρισσίας. Εμφανίζεται 

στον εμπορικό πιστωτικό κατάλογο του 1876 με το χαμηλό όριο των 2.000 δραχμών. 

Θα τολμήσουμε την υπόθεση ότι στην περίπτωσή του διαγράφεται μία τάση «ανεξαρ-

τητοποίησης» των τοπικών εμπόρων από τους τοπικούς κεφαλαιούχους, η οποία 

μάλλον ενισχύεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 και εξής. Η εξέλιξη αυτή δεν 

έχει σχέση με την ευκαιριακή εξάρτηση του τοπικού εμπορίου από τους μεγάλους κε-

φαλαιούχους του Ναυπλίου ή της Αθήνας, όπως την παρακολουθήσαμε στη δεκαετία 

του 1850. Αν κρίνουμε σωστά, τότε εδώ πρόκειται για αναπτυγμένα εμπορικά δίκτυα 

που προσιδιάζουν περισσότερο στους σύγχρονους όρους διεξαγωγής του εμπορίου 

και στην ύπαρξη μιας αρκετά ενοποιημένης εθνικής αγοράς. Το γεγονός ότι μικρέ-

μποροι ακόμη και των χωριών μπορούσαν, για παράδειγμα, να εξασφαλίσουν απευ-

θείας πιστώσεις από τους αλευροβιομηχάνους του Πειραιά, παρακάμπτοντας τους 

παραδοσιακούς χονδρέμπορους της πόλης, υποδεικνύει σημάδια αλλαγών στο τοπικό 

εμπόριο. Ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι αλλαγές και ποιες επιπτώσεις είχε η σταφιδική 

κρίση στην εξέλιξη αυτή,  παραμένουν ζητούμενα που ξεφεύγουν από τα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης.  

Η εξωστρέφεια των τοπικών εμπόρων και η στενότερη διασύνδεσή τους με τα 

μεγάλα εμπορικά κέντρα αντανακλάται στο σχηματισμό εμπορικών δικτύων συγγενών 

και συντοπιτών με την εγκατάσταση επαρχιωτών από τις σταφιδικές περιοχές σε Πει-

ραιά και Πάτρα.199 Η αίσθησή μας είναι ότι το φαινόμενο αυτό εντείνεται στη δεκαε-

                                                 
198

 Ένα γενικό πλαίσιο της ισχύος των μεγάλων πατρινών εξαγωγικών οίκων σκιαγραφεί ο Nicolas 
Bakounakis: «La vigne et la ville: qui finance la culture?», στο Dertilis (επιμ.), Banquiers, usuriers…, ό.π. 
σ. 82-94.  
199

 Το εμπόριο και η βιομηχανία του Πειραιά γεννήθηκε μέσα από τα κεφάλαια και την εργασία των 
εσωτερικών μεταναστών και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν όσοι προέρχονται από την ανατολική και την 
κεντρική Πελοπόννησο, από εκεί δηλαδή όπου οι ευκαιρίες για επιχειρηματική δράση ήταν εξαιρετικά 
περιορισμένες. Η δυτική Πελοπόννησος, δηλαδή η αναπτυσσόμενη σταφιδική ζώνη, απουσιάζει χαρα-
κτηριστικά από αυτή τη διαδικασία. Σχετικά με την καταγωγή των πρώτων εμπόρων και βιομηχάνων 
της Πάτρας και του Πειραιά, βλ. Μπακουνάκη, Πάτρα…, ό.π. σ. 68-77, Αγριαντώνη, Οι απαρχές…, ό.π. σ. 
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τία του 1880, όταν πολλαπλασιάζονται οι συναλλαγές με Πάτρα και Πειραιά.200 Ενδει-

κτικά αναφέρουμε τον Κυπαρίσσιο Αντώνιο Κουτσουμπό, που εγκαταστάθηκε στον 

Πειραιά και η σχέση του με το τοπικό εμπόριο πιστοποιείται μέσα από τα συμβόλαια 

και τις διαμαρτυρήσεις 201 . τον Νικόλαο Σοφόπουλο, έμπορο στην Πάτρα, από το χω-

ριό Βαρυμπόπι του δήμου Τριπύλης, για λογαριασμό του οποίου τα αδέρφια του, 

τσαρουχάδες (και δανειστές) στην Κυπαρισσία, συνάπτουν δάνεια με τρίτους 202 . τους 

αδερφούς Νικολακόπουλους με καταγωγή από την Ανδρίτσαινα, ο ένας εκ των ο-

ποίων κινείται ανάμεσα στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισσία και ο άλλος είναι αλευ-

ρέμπορος εγκατεστημένος στον Πειραιά.203  

Οι απευθείας συναλλαγές μικρότερων τοπικών εμπόρων με εμπόρους της Πά-

τρας, οι μαζικές πιστώσεις του πειραϊκού εμπορίου σε μικρούς και μεγάλους εμπό-

ρους (έστω με άνισους όρους), η δράση της Εθνικής, η ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ 

των κεντρικών και τοπικών αγορών χάρη στα συχνά ατμοπλοϊκά δρομολόγια και τον 

τηλέγραφο, η συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στη σταφιδική ευημερία 

έθεταν σε δοκιμασία τις παλαιές ιεραρχίες, οι οποίες στηρίζονταν σε μια σειρά ολιγο-

πωλίων: του χρήματος, της καταγωγής, της μόρφωσης, της πληροφορίας. Οι σχέσεις 

εξάρτησης από τους τοπικούς μεγαλέμπορους δεν έχουν παύσει βέβαια, αλλά υφί-

στανται με νέα μορφή. Η εγγύηση των ισχυρών εμπόρων, για παράδειγμα, ήταν πά-

ντα πολύτιμη για τη λήψη τραπεζιτικού ή ιδιωτικού δάνειου. Η υπογραφή του Γεωρ-

γακόπουλου ως εγγυητή είναι απαραίτητη το 1876 για να εκδώσει ένας εμποροκτη-

ματίας των Γαργαλιάνων δύο γραμμάτια συνολικής αξίας 3.000 δρχ. σε βάρος των Πέ-

τα και Δάρα στην Πάτρα.204 

Η ιεράρχηση του τοπικού εμπορίου αντικατοπτριζόταν στους διαφορετικούς 

όρους χρηματοδότησής των ισχυρότερων και των ασθενέστερων μελών του. Οι τοπι-

κοί μεγαλέμποροι δεν κατέφευγαν στον τραπεζικό δανεισμό αλλά αξιοποιούσαν το 

σταφιδεμπόριο ως πηγή άντλησης κεφαλαίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν η εται-

ρεία των αδερφών Πυλιώτα και Λαμπρόπουλων στους Γαργαλιάνους κατέρρευσε, τα 
                                                                                                                                            
99-105, 149-158, Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά…, ό.π. σ. 115-131. Για μια γενικότερη 
διερεύνηση της πληθυσμιακής μεγέθυνσης της Αθήνας παραπέμπουμε στη μελέτη του Ποταμιάνου, Η 
παραδοσιακή μικροαστική τάξη…, ό.π. σ. 45-57.         
200

 Οι σχετικές μαρτυρίες που διαθέτουμε, εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 1890. 
201

 Βλ. ενδεικτικά 7751, 7868, 7873, 8319, 8469, 8629, 8820, 8859, 9652, 9704 [1893] Ρομπόλας.   
202

 Βλ. ενδεικτικά 3459, 4407, 5180 [1891], 5839 [1892], 8017, 8083, 8154, 9271 [1893] Ρομπόλας. 
203

 4064 [1891] Ρομπόλας. 
204

 773 [1876] Φραντζής. 
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χρέη των αδελφών Λαμπρόπουλων προς την Τράπεζα αφορούσαν λίγες προεξοφλή-

σεις ύψους 2.000 – 3.000 δρχ. και ορισμένα γραμμάτια τρίτων στα οποία είχαν προ-

σφέρει τριτεγγύηση.205 Αντίθετα, τα χρέη τους προς τους πατρινούς εμπόρους και άλ-

λους ιδιώτες χρηματοδότες υπερέβαιναν τις 100.000 δρχ.206 Εξω-τραπεζιτικές πιστώ-

σεις ήταν προσιτές και σε μικρότερους εμπόρους. Ο βαθμός αυτοχρηματοδότησης 

του εμπορίου, τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα σύννεφα να σκιάσουν τη σταφιδική παρα-

γωγή, μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με τις ενδείξεις, πολύ υψηλός.207 

Παρότι η κρίση των ετών 1883-1884 διέτρεξε ολόκληρη τη ραχοκοκαλιά του 

εμπορικού κόσμου, οι σημαντικότεροι έμποροι της επαρχίας άντεξαν. Οι επιχειρήσεις 

όμως με μικρή θητεία στον εμπορικό χώρο, ανεπαρκή ίδια κεφάλαια και δυσανάλογα 

προς τις δυνατότητές τους επιχειρηματικά ανοίγματα καταποντίστηκαν. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν η εταιρεία των τριών αδερφών Δημόπουλου, υιών του παλαιού 

εμπόρου και κτηματία της Κυπαρισσίας Διονυσίου Δημόπουλου, και εκείνη των Κυ-

παρίσσιων εμπόρων και συγγενών μεταξύ τους εξ αγχιστείας, Γεωργίου Τουρκολιά και 

Κίμωνα Σαράτζη.208  Η πρώτη δημιουργήθηκε το 1881 με αρχικό κεφάλαιο 12.000 

δρχ.,209 είχε στενή σύνδεση με το πειραϊκό εμπόριο και είχε λάβει τραπεζιτικό δάνει-

ο.210 Το 1884 39 συναλλαγματικές της διαμαρτύρονται από το Υποκατάστημα της ΕΤΕ, 

γεγονός που την τοποθετεί ανάμεσα στις δυο τριφυλιακές επιχειρήσεις που βαρύνο-

νται με πάνω από 20 διαμαρτυρήσεις.211 Η εταιρεία των Τουρκολιά – Σαράτζη έπεται 

με 37 διαμαρτυρήσεις. 

Η κρίση του 1884 σφραγίζει το τέλος της μεθυστικής περιόδου 1878-1883. Η 

αισιοδοξία εκείνης της εποχής αντικατοπτρίζεται στην πίστη του πατρινού εμπορο-

κτηματία Μανώλη Χαιρέτη για την αυτορρυθμιστική δύναμη της αγοράς παρά τα «ά-

                                                 
205

 Βλ. σχετικά την επιστολή τους προς την Κεντρική Διοίκηση με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1896, Αλ-
ληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα, ΙΑΕΤΕ.  
206

 Αναφερόμαστε μόνο στα ενυπόθηκα χρέη τους, βλ. παραπάνω υποσ. 184. 
207

 Θωμαδάκης, Πίστη και εκχρηματισμός…, ό.π. σ. 221-229. 
208

 Ο Γεώργιος Τουρκολιάς νυμφεύθηκε την αδερφή του Σαράτζη το 1872 και έλαβε προίκα αξίας 
15.000 δρχ. εκ των οποίων τα μετρητά (5.000 δρχ.) δίνονταν υπό τη μορφή εκχώρησης χρηματικής και 
κτηματικής απαίτησης της οικογένειας Σαράτζη από συγγενικό της πρόσωπο, βλ. προικοσύμφωνο υπ’ 
αρ. 427 [1872] Φραντζής.   
209

 488 [1881] Περτουτζής. 
210

 Το Νοέμβριο του 1883 εξουσιοδοτούν τον έμπορο του Πειραιά Αναστάσιο Γουλόπουλο να υπογρά-
ψει για λογαριασμό τους συμβολαιογραφική πράξη για τη λήψη απλού πενταετούς δανείου ύψους 
8.300 νέων δραχμών από την ΕΤΕ, το οποίο τελικά εισπράττουν τον Ιανουάριο του 1884. Τα παραπάνω 
στοιχεία αντλούμε από τα συμβόλαια 976 [1883] και 45 [1884] Περτουτζής. 
211

 Τα 36 από τα 39 συμβόλαια των διαμαρτυρήσεων λείπουν. Τα δύο που υπάρχουν, αφορούν την 
αγορά αλεύρων και το τρίτο τραβηχτική σε μετρητά σε βάρος του Θεόδωρου Ρετσίνα. 



421 

 

τοπα» που γεννούσε ο ανταγωνισμός των εμπόρων χωρίς προσωπικά κεφάλαια. Ση-

μείωνε το 1879: «…τα άτοπα ταύτα εισίν αναπόσπαστα του επαγγέλματος ακολουθή-

ματα και δέον να ανεχώμεθα ταύτα εν τη γενική της προόδου εφέσει.». Πώς μπορού-

σε άραγε να πιστέψει ότι η ευημερία που βίωνε τότε, θα αποδεικνυόταν σύντομα τό-

σο εφήμερη;212 

 

 

 

                                                 
212

 Χαιρέτης, Η καλλιέργεια…, ό.π. σ. 473. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  Το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
 

α. Οι ιδιώτες  

 

α1. Οι πηγές 

 

Οι γνώσεις μας για το ισχύον πιστωτικό σύστημα της υπαίθρου απορρέουν από δύο 

βασικές πηγές. Μία έμμεση: τη διόπτρα του λόγου των δημοσιολόγων του 19ου 

αιώνα, οι οποίοι συνήθως παραπονούνται για τον υψηλό τόκο που ροκανίζει το πε-

ριθώριο κέρδους του παραγωγού και απομυζά κάθε δυνατότητα επένδυσης και α-

νάπτυξης στη γεωργία. Και μία άμεση: την αλληλογραφία των υποκαταστημάτων με 

την Κεντρική Διοίκηση της ΕΤΕ και γενικότερα το πλούσιο αρχείο της Τράπεζας. Η 

μελέτη του τελευταίου έχει οδηγήσει, εύλογα, στον υπερτονισμό του πιστωτικού 

ρόλου της ΕΤΕ (αρνητικού ή θετικού), ιδίως πριν από τη δεκαετία του 1880. Η εξέλι-

ξη αυτή αποτελεί φυσικό επακόλουθο της άνισης διάσωσης των αρχειακών πηγών: 

από τη μια ένα πλούσιο τραπεζιτικό αρχείο, όπως αυτό της Εθνικής, και από την άλ-

λη η πενιχρή διαθεσιμότητα ιδιωτικών αρχείων. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η δομή και η λειτουργία του πιστωτικού κυ-

κλώματος μέσα στο χρόνο, σε επιλεγμένες χρονικές τομές. Για το σκοπό αυτό μελε-

τήσαμε τα δανειστικά συμβόλαια δύο τριετιών, 1872-1874 και 1881-1883, τα οποία 

ανήκουν στο σημαντικότερο συμβολαιογραφικό αρχείο της πόλης.1 Η πρώτη τριετία 

συμπίπτει με την επέκταση της συμβολαιογραφικής πρακτικής στο δήμο και την ί-

δρυση Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας (1873). Η δεύτερη επιλέχθηκε με 

κριτήριο τη χρονική απόσταση μιας δεκαετίας περίπου από την πρώτη, ώστε να ε-

ξακριβωθούν τυχόν μεταβολές στο τοπικό πιστωτικό σύστημα κάτω από τα νέα δε-

δομένα που προκάλεσε η εμφάνιση του τραπεζικού δανεισμού, αλλά και άλλοι πι-

θανώς παράγοντες. Η διαφορετική ταξινόμηση των δανειστικών συμβολαίων από 

τον τρίτο κατά σειρά συνεχιστή του εν λόγω αρχείου, Λεωνίδα Ρομπόλα,2 δε μας 

                                                 
1
 Τηρείται από δύο διαδοχικούς συμβολαιογράφους, το Νικ. Ζ. Φραντζή (1861-1878) και τον Κων. 

Περτουτζή, διάδοχο του Φραντζή (1878-1889). 
2
 Ο Ρομπόλας συνήθως ταξινομεί τα δανειστικά μαζί με τα εξοφλητικά τους. Αν, για παράδειγμα, ένα 

δανειστικό συμβόλαιο συντάσσεται το 1890 και εξοφλείται το 1893, τοποθετείται μαζί με το εξοφλη-
τικό του στο έτος 1893. 
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επέτρεψε την ίδια συστηματική μελέτη στα δανειστικά συμβόλαια των αρχών της 

δεκαετίας του 1890. Ωστόσο, συγκεντρώσαμε αρκετά στοιχεία και από αυτήν την 

περίοδο, ώστε να διαθέτουμε μία συνολικότερη εικόνα της εξέλιξης του τοπικού 

πιστωτικού συστήματος μέχρι τη σταφιδική κρίση. 

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με το τι συμβαίνει στην ενδοχώρα, στους 

μεσόγειους ημιορεινούς δήμους της επαρχίας, επεκτείναμε τη μελέτη μας στο συμ-

βολαιογραφικό υλικό του γειτονικού δήμου Αυλώνας για τη διετία 1880-1881. Ως 

συμπληρωματική πηγή αξιοποιήθηκαν οι διαθέσιμοι πιστωτικοί κατάλογοι των ε-

μπόρων και των γεωργοκτηματιών του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας 

στην Καλαμάτα και την Κυπαρισσία από το 1869 μέχρι και το 1881. Επιπρόσθετα, οι 

διασωζόμενες καταστάσεις προεξοφλήσεων και χορηγήσεων του Υποκαταστήματος 

Κυπαρισσίας που στέλνονταν τακτικά στην Κεντρική Διοίκηση μας παρείχαν μία 

χρήσιμη βάση δεδομένων για συγκρίσεις ανάμεσα στο σώμα των πιστούχων και σε 

εκείνο των δανειστών στις αρχές της δεκαετίας του 1880. Τέλος, ένα κατάστιχο κα-

θυστερούντων οφειλών στο ιδιωτικό αρχείο του μεγαλύτερου πιστωτή του τόπου, 

του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, το οποίο εκτείνεται σε τρεις περίπου δεκαετί-

ες (1855-1885), επέτρεψε τον έλεγχο του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας των επί-

σημων συμβολαίων σε σχέση με τη συνολική δανειστική πρακτική και συνεισέφερε 

στο να κατανοήσουμε πότε και γιατί συντάσσεται ένα επίσημο δανειστικό συμβό-

λαιο. 

 

α.2 Το ολιγοπώλιο του χρήματος (1872-1874) 

  

Το τυπικό περιεχόμενο ενός δανειστικού συμβολαίου περιλαμβάνει καταρχάς τα 

απολύτως απαραίτητα: τα ονοματεπώνυμα δύο τουλάχιστον συμβαλλομένων, του 

πιστωτή και του οφειλέτη, το δανειζόμενο ποσό, τη χρονική διάρκεια του δανείου 

και τον τόκο υπερημερίας. Ο τελευταίος σπάνια παραλείπεται, ενώ αντίστροφα ο 

συμβατικός τόκος σπάνια αναφέρεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται ο όρος να 

αποπληρωθεί ο τόκος ή και όλο το ποσό σε είδος (συνήθως σε κάποιο αγροτικό 

προϊόν). Τα συμβόλαια δεν αφορούν πάντα νέα δάνεια. Κάποτε αποτελούν ανα-

νεώσεις παλαιότερων οφειλών ή συμψηφισμό παλαιότερων και νεότερων δανείων. 

Όπως θα δούμε, αυτό συμβαίνει συχνότερα απ’ όσο ρητά αναφέρεται στην πράξη. 
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Μία ακόμη ουσιώδη παράμετρο συνιστούν τα ασφαλιστικά μέτρα υπέρ του πιστω-

τή (παρουσία εγγυητή ή παροχή υποθήκης). Πολλές φορές στο περιθώριο του τέ-

λους του εγγράφου σημειώνεται ότι έχει δοθεί απόγραφο για την κλήτευση του ο-

φειλέτη στην περίπτωση της μη έγκαιρης απότισης του δανείου. Η εξόφληση του 

συμβολαίου μπορεί να επισυνάπτεται στο τέλος του αρχικού δανειστικού ή απλά να 

αναφέρεται μόνο ο αριθμός και η ημερομηνία του εξοφλητικού συμβολαίου, το ο-

ποίο έχει ταξινομηθεί αλλού. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται μία τάση για 

σαφέστερη και πληρέστερη περιγραφή των όρων στα συμβόλαια, απόρροια ίσως 

της μεγαλύτερης πείρας των συμβολαιογράφων αλλά και δείγμα της επιθυμίας των 

συμβαλλομένων να εξασφαλιστούν στα πλαίσια μιας εξελισσόμενης κοινωνίας ό-

που η νομική κατοχύρωση κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος συγκριτικά με την 

άτυπη προφορική ή γραπτή δέσμευση. 

Κατά την τριετία 1872-1874 εντοπίστηκαν συνολικά 1131 δανειστικά συμβό-

λαια, τα οποία αντιστοιχούν σε 296 δανειστές (3,8 δάνεια ανά πιστωτή). Το ονομα-

στικό ποσό των δανείων κυμαίνεται από το ελάχιστο των 15 δραχμών στο ανώτατο 

των 6.000 δραχμών. Ένα στα τέσσερα συμβόλαια αφορούν ποσά κάτω των 100 

δραχμών αλλά μόλις σε ποσοστό 4% συντάσσονται για ποσό άνω των 1000 δραχ-

μών και σε επτά μόνο περιπτώσεις υπερβαίνεται το ποσό των 3.000 δραχμών. Σε 12 

πράξεις το ύψος του δανειζόμενου ποσού δεν αναφέρεται. Αφορούν συνήθως μια 

μορφή «προστύχισης» προϊόντων (λαδιού, βελανιδιού, σίτου, γλυκάνισου). 

Σύμφωνα με την πάγια τακτική της εποχής, ο τόκος είναι σχεδόν πάντα εν-

σωματωμένος στο δανειζόμενο κεφάλαιο.3 Σε 70 περιπτώσεις (6% του συνόλου) 

στις οποίες το επιτόκιο δηλώνεται ρητά, ξεχωριστά από το ποσό, αυτό κυμαίνεται 

από 12% μέχρι και 60% ετησίως (με μέσο όρο 20%). Μόνο σε ένα χρεωστικό προ-

βλέπεται ο εξαιρετικά χαμηλός τόκος του 4% ετησίως και η ευνοϊκότατη προθεσμία 

της δεκαετούς εξόφλησης. Πρόκειται όμως για εξαιρετική περίπτωση, καθώς αφορά 

στο δάνειο ενός πατέρα γεωργού προς τους τρεις γιους του. Στο 11% των συμβο-

λαίων ορίζεται η εξόφληση του τόκου σε είδος. Είναι ενδιαφέρον ότι τα περισσότε-

                                                 
3
 Πρβλ. με την «κάτω από το τραπέζι» πρακτική που αναφέρει ο André Gueslin στην περιεκτική πα-

ρουσίαση της τοκογλυφίας στην αγροτική Γαλλία του 19
ου

 αιώνα: «Une première forme d'usure, 
peut-être la plus fréquente, relève du ‘‘dessous-de-table’’. C' est le mécanisme évoqué par Nadaud: 
l'usurier prête à 5 % mais retient 10 à 33 % de la somme empruntée.», στο «Usure et usuriers dans les 
campagnes françaises du XIXe siècle», Cahier des Annales de Normandie (Recueil d' études offert à 
Gabriel Désert), τχ. 24 (1992), σ. 135-144. Το παράθεμα στη σ. 139. 
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ρα συμβόλαια αυτής της κατηγορίας τα οφείλουν κάτοικοι των σιτοπαραγωγών χω-

ριών του δήμου Κυπαρισσίας και του δήμου Τριπύλης, γεγονός που ίσως υποδηλώ-

νει το χαμηλότερο βαθμό εκχρηματισμού της σιτοπαραγωγικής ζώνης σε σχέση με 

τη σταφιδική. 

Η καταβολή σταφίδας ως τρόπος αποπληρωμής μόνο του τόκου ή ολόκλη-

ρου του δανείου δε συνηθίζεται.4 Σε δύο περιπτώσεις αντί τόκου παραχωρούνται 

στον πιστωτή τα ενοίκια κάποιου ακινήτου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η από-

δοση της επικαρπίας του αστικού ή του αγροτικού κτήματος στο δανειστή αποτελεί 

μία συνήθη πρακτική αποπληρωμής χρεών. Κάποτε μάλιστα ο δανειστής αποκτά τη 

δυνατότητα να νέμεται για χρόνια το ακίνητο του οφειλέτη. Ο τόκος υπερημερίας 

ορίζεται συνήθως σε υψηλότερα επίπεδα (πχ. φθάνει μέχρι 5% μηνιαίως) σε σχέση 

με τον συμβατικό και αποτελεί ένα πρόσθετο μέσο πίεσης του οφειλέτη για έγκαιρη 

εξόφληση. 

Η εξόφληση ορίζεται κυρίως στους θερινούς μήνες και συμπίπτει κατά κανό-

να με την περίοδο της συγκομιδής και της εμπορίας του βασικότερου προϊόντος της 

περιοχής, δηλαδή της σταφίδας (Αύγουστος – Σεπτέμβριος). Στο 1/5 περίπου των 

χρεωστικών δίνεται προθεσμία εξόφλησης ενός έτους. Συνηθέστερα η προθεσμία 

διαρκεί μερικούς μήνες, κάποτε και μέρες. Σε 25 μόλις συμβόλαια, η διάρκεια εξό-

φλησης παρατείνεται πέρα του ενός έτους (2 με 5 έτη).  

Στο ένα τρίτο περίπου των παρεχόμενων δανείων ο πιστωτής εξασφαλίζεται 

με κάποια μορφή εγγύησης. Η παρουσία εγγυητή δεν είναι συχνή . αντιθέτως, αρκε-

τά συχνά λαμβάνεται η πρόνοια της υποθήκης επί κάποιου ή κάποιων ακινήτων του 

οφειλέτη. Η γειτνίαση των υποθηκευμένων ακινήτων με κτήματα του πιστωτή συμ-

βαίνει μεμονωμένα και οπωσδήποτε αποτελεί την εξαίρεση στο γενικό κανόνα. 

Πολλές φορές, μάλιστα, διατυπώνεται ρητά το δικαίωμα του δανειστή να εγγράψει 

υποθήκη οποιοδήποτε κτήμα, χωρίς να ορίζεται αυτό. Προέχει, λοιπόν, η εξασφάλι-

ση του δανειστή στην περίπτωση που ο οφειλέτης αποδειχθεί ασυνεπής, και όχι η 

                                                 
4
 Ο Φραγκιάδης αναφέρει κάποιες περιπτώσεις αποπληρωμής χρέους με συμφωνία αποπληρωμής 

σε σταφίδα, αλλά δεν τις διαχωρίζει από τα συμφωνητικά προαγοράς που βρίσκει, Peasant agricul-
ture…, ό.π. σ. 130-133. Αν ο δανεισμός με εξόφληση σε είδος ήταν διαδεδομένος στην περιοχή της 
Αμαλιάδας (αν και κάτι τέτοιο δεν τεκμηριώνεται, κατά τη γνώμη μας, επαρκώς από τα στοιχεία που 
παραθέτει ο Φραγκιάδης), θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι περιοχές, που άργησαν να ενταχθούν 
στην εμπορευματική ζώνη της σταφίδας, πιθανώς εμφάνιζαν καθυστέρηση στις εγχρήματες συναλ-
λαγές.     
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απόκτηση εγγείου περιουσίας. Αυτό όμως δεν αποκλείει την περίπτωση να περιέλ-

θουν πολλά κτήματα οφειλετών στην κατοχή των δανειστών τους λόγω υπερχρέω-

σης. 

Στην περίοδο 1872-1874, το μεγαλύτερο μερίδιο δανείων το απορροφά η ί-

δια η πόλη. Σχεδόν τα μισά δάνεια (44%) παρέχονται σε κατοίκους της πόλης της 

Κυπαρισσίας. Τα χωριά του δήμου ενέχονται στο ένα τέταρτο των δανείων και τα 

εκτός δήμου χωριά, που ανήκουν κυρίως στους όμορους ή έστω κοντινούς ημιορει-

νούς και ορεινούς δήμους Αυλώνας, Τριπύλης και Δωρίου, στο 31% (ΓΡΑΦ.ΣΤ1α). 

Υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος Κυπαρισσίας, λόγω της γεωγραφικής αλλά και της διοι-

κητικής του σημασίας έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τον κόσμο των ορεινών, 

σε αντίθεση με τους δυο άλλους παράλιους δήμους (Εράνης και Πλαταμώδους) που 

κυριαρχούν στην πεδινή ζώνη.  

Ο αγροτικός χαρακτήρας του χωρικού αντικειμένου μας αποτυπώνεται με 

σαφήνεια στη σύνθεση του σώματος των οφειλετών (ΓΡΑΦ.ΣΤ2α). Το 78% των δα-

νείων το λαμβάνουν γεωργοί και γεωργοκτηματίες, πρωτίστως από την έδρα του 

δήμου και δευτερευόντως από τα χωριά του δήμου και τους πλησίον δήμους. Έπο-

νται οι κτηματίες – όλοι σχεδόν κάτοικοι της πόλης, κανείς κάτοικος των χωριών του 

δήμου – και η κατηγορία των εμπόρων και τεχνιτών, που λαμβάνουν αντίστοιχα το 

10% και 8% του συνόλου. Το ποσό που λαμβάνει κάθε κοινωνικοεπαγγελματική κα-

τηγορία οφειλετών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς, όπως ήδη επισημάνθηκε, ο 

τόκος είναι συνήθως ενσωματωμένος στο δανειζόμενο ποσό. Σύμφωνα με κάποιες 

πρόχειρες εκτιμήσεις οι γεωργοί λαμβάνουν κατά μέσο όρο το ένα τέταρτο του πο-

σού ανά συμβόλαιο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που παρέχεται στην κατηγορία 

των κτηματιών και εκείνη των εμπόρων – τεχνιτών (ΓΡΑΦ.ΣΤ3α). Πιθανόν, να τους 

αντιστοιχεί ακόμη μικρότερο ποσό, καθώς ο τόκος ρυθμίζεται από τη διαπιστωμένη 

αξιοπιστία του δανειολήπτη και την προσφορά υψηλών εγγυήσεων, προϋποθέσεις 

που δε διαθέτουν πάντα οι γεωργοί. 

Δεν συμμετέχουν όλα τα χωριά του δήμου Κυπαρισσίας με τους ίδιους ό-

ρους στο γαϊτανάκι του δανεισμού. Η σταφίδα βαθαίνει τις διατοπικές ανισότητες. 

Τα τρία σταφιδικά χωριά του κάμπου, Αρμενιοί, Σπηλιά και Φαρακλάδα, ενέχονται 

στο 38% των δανείων και στο μισό δανειζόμενο ποσό (με τον ενσωματωμένο τόκο), 

που αφορά το σύνολο των χωριών του δήμου. Κατά μέσο όρο οι κάτοικοι των στα-
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φιδικών χωριών λαμβάνουν 1,5 φορά μεγαλύτερο ποσό ανά συμβόλαιο σε σχέση 

με τους κατοίκους των υπολοίπων χωριών του δήμου, γεγονός που πιστοποιεί όχι 

μόνο την αυξημένη πιστοληπτική τους ικανότητα αλλά και τις αυξημένες ανάγκες 

τους λόγω της σταφιδοκαλλιέργειας. Η επένδυση στη σταφίδα βρίσκει πρόθυμους 

χρηματοδότες ανάμεσα στους κεφαλαιούχους της πόλης.   

Σχεδόν το 80% του συνόλου των δανειστικών δε φέρουν καμιά ένδειξη ότι 

εξοφλήθηκαν (βεβαιωμένο ποσοστό εξόφλησης: 22%). Στην πραγματικότητα σπάνια 

ένα δάνειο εξοφλείται εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η τελική εξόφληση 

συχνά καθυστερεί για έτη, ακόμη και δεκαετίες. Ο επιμήκης χρόνος εξόφλησης συ-

ντελεί στη διατήρηση του τόκου σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το ανασφαλές περιβάλ-

λον μέσα στο οποίο συντελείται η πιστωτική δραστηριότητα, αντικατοπτρίζεται επί-

σης στο υψηλό ποσοστό δίωξης των οφειλετών από τον πιστωτή. Σε κάτι παραπάνω 

από το ένα τρίτο του συνόλου των συμβολαίων (35%)  ζητείται απόγραφο για τη 

δικαστική δίωξη του οφειλέτη.  

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η ομάδα των κτηματιών οφειλετών καθυστερεί πε-

ρισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία την αποπλη-

ρωμή των δανείων. Σε αυτήν, επίσης, ασκείται κατεξοχήν το μέτρο της δίωξης από 

την πλευρά των δανειστών (41% με μέσο όρο το 35%) είτε άμεσα με τη λήξη του 

συμβολαίου είτε μετά από αρκετά έτη. Σε λίγες όμως περιπτώσεις οι πιστωτές φθά-

νουν στην έσχατη λύση του πλειστηριασμού ακινήτων, αντικειμένων ή μέρους της 

σοδειάς των οφειλετών. Τα περισσότερα δάνεια ανανεώνονται άτυπα με την κατα-

βολή των τόκων και με, ή χωρίς, μέρος του αρχικού κεφαλαίου από τους δανειζόμε-

νους. Με αυτή την ευέλικτη πρακτική ένα μεγάλο μέρος των δανείων διαιωνίζεται 

χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του πιστωτή. Ακόμη και όταν τα συμ-

βαλλόμενα μέρη προχωρούν μετά από χρόνια σε διακανονισμό του χρέους με χα-

μηλότερο επιτόκιο από το αρχικό, ο δανειστής έχει στο μεταξύ αποσβέσει το κεφά-

λαιό του με κέρδος χάρη στον υψηλό τόκο υπερημερίας. 

Ας δούμε όμως ποιοι απαρτίζουν το σώμα των δανειστών. Στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία οι δανειστές είναι κάτοικοι της πόλης της Κυπαρισσίας και ανή-

κουν στο χώρο της αγοράς. Πρόκειται για εμπόρους, παντοπώλες, καφεπώλες, τε-

χνίτες (σαμαροποιούς, ράπτες, υποδηματοποιούς κ.α.). Την κορυφή της κοινωνικής 

πυραμίδας των δανειστών συμπληρώνουν οι κτηματίες, οι πτυχιούχοι ελεύθεροι 
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επαγγελματίες (ένας φαρμακοποιός, ιατροί, δικηγόροι, ένας συμβολαιογράφος), οι 

υψηλόβαθμοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (ένας δημόσιος εισπράκτορας, ο 

πρόεδρος του Πρωτοδικείου, ο δ/ντης του Υποκαταστήματος της ΕΤΕ, ένας ανθυπα-

σπιστής του πεζικού). Στη βάση της πυραμίδας δραστηριοποιούνται ταπεινότερες 

κοινωνικές κατηγορίες, όπως γεωργοί, εργάτες, υπηρέτες και αρκετές γυναίκες, 

στην πλειονότητά τους χήρες (ΓΡΑΦ.ΣΤ4α).  

  Η παρουσία πολλών γεωργών δανειστών (41% στο σύνολο των δανειστών) 

δε μαρτυρεί μόνο την ύπαρξη κοινωνικής διαφοροποίησης στα πλαίσια της κοινό-

τητας αλλά επίσης την αντιμετώπιση του δανεισμού ως εισοδηματική και προνοια-

κή πρακτική για αυτούς που διαθέτουν κάποια χρηματικά περισσεύματα. Αν ήταν 

δυνατή η εξακρίβωση της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης των γεωργών 

δανειστών, ίσως κατανοούσαμε καλύτερα την εμπλοκή τους στο δανεισμό. Η ανα-

σφάλεια των ανθρώπων για τα γηρατειά, ιδίως στις περιπτώσεις της ατεκνίας και 

της προχωρημένης ηλικίας, ωθούν τους γεωργούς να προνοήσουν επενδύοντας τις 

οικονομίες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, επίσης, ο δανεισμός αποτελεί μια μορφή 

αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα σε συγχωριανούς ή σε συγγενείς.  

Ωστόσο, η δανειστική πρακτική δεν πρέπει να ιδωθεί στενά ως εισοδηματική 

τακτική αλλά ως κατεξοχήν επενδυτική στρατηγική των κεφαλαίων, ιδίως όταν αυτά 

προέρχονται από την πόλη, η οποία αναπληρώνει την απουσία του θεσμικού δανει-

σμού.5 Σε ένα δικόγραφο του 1878 σημειώνεται για τον Γεώργιο Αντ. Γεωργακόπου-

λο και τη δράση της εταιρείας του «…ο αντίδικος, ως μέλος και συνάμα προεστώς 

και διευθυντής της μεταξύ αυτού και Μ. Ζαχαρόπουλου και Κ. Μιχαλόπουλου από 

24 Νοεμβρίου 1853 μέχρι 8 Ιουνίου 1871 υφισταμένης εμποροεταιρίας, εδρευού-

σης εν Κυπαρισσία, και ενεργούσης διαφόρους εμπορικάς επιχειρήσεις, ιδίως χρη-

                                                 
5
 Προϋπόθεση για μία τέτοια οπτική είναι η παρουσία ενός οικονομικού περιβάλλοντος ευημερίας 

και ανάπτυξης, το οποίο νομίζουμε ότι ισχύει στην περίπτωση του δήμου Κυπαρισσίας και γενικότε-
ρα των περιοχών, όπου ανθούν οι εμπορευματικές καλλιέργειες. Όπως το θέτει ο André Gueslin, «Le 
problème essentiel dans la question du crédit est bien de savoir si une telle opération reflète une 
agriculture routinière et autarcique qui ne peut se passer de disponibilités au moins pour payer les 
impôts ou bien si elle reflète une agriculture intégrée ou en voie d'intégration sur le marché. Dans son 
etude d'une agriculture riche, celle du Pas-de-Calais, Ronald Hubscher semble opter pour la seconde 
solution, moyennant quoi il n'évoque pas la question de l'usure. Celle-ci semble davantage le fait de 
zones d'agriculture pauvre où l'emprunt a, le plus souvent, peu à voir avec ce qu'on appellerait une 
operation “économique”, c'est-à-dire un investissement.», «Usure et usuriers dans les campagnes 
françaises…», ό.π. σ. 136.   
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σιμοποιούσης τα εκ των επιχειρήσεών της κέρδη εις επωφελή δάνεια.»6 Εξετάζο-

ντας προσεκτικότερα το μωσαϊκό του σώματος των δανειστών διαπιστώνουμε την 

ύπαρξη ισχυρών τάσεων συγκέντρωσης.7 Στα τρία έτη που εξετάζουμε, 12 άτομα 

(4% του συνόλου) εκχωρούν τα μισά δάνεια της περιόδου. Το ένα τέταρτο των δα-

νείων αφορά τρεις μόλις δανειστές. Πρόκειται για τον Γεώργιο Αντ. Γεωργακόπου-

λο, που εκείνη την εποχή εμφανίζεται με τη διπλή ιδιότητα του εμποροκτηματία 

αλλά και του βουλευτή (158 δάνεια), τον Ανδρέα Βασιλόπουλο κτηματία (95 δάνει-

α) και το φαρμακοποιό Σπύρο Διον. Μεντζελόπουλο (53 δάνεια) (ΓΡΑΦ.ΣΤ5α). Και οι 

τρεις είναι συστηματικοί δανειστές και τους συναντάμε στο τοπικό πιστωτικό στε-

ρέωμα από τη δεκαετία του 1860. 

Ηγετική μορφή αποτελεί ο Γεωργακόπουλος, του οποίου η βαρύτητα στο 

τοπικό κύκλωμα των δανειστών ως ένα βαθμό αδικείται στο δείγμα μας, καθώς το 

1872, έτος που αποφασίζει να πολιτευτεί, χορηγεί μόνο 22 δάνεια. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι στο διάστημα 1861-1867 είχε εκχωρήσει το ένα τέταρτο από τα 800 πε-

ρίπου χρεωστικά συμβόλαια που καταγράφονται στα Βιβλία Ευρετηρίων Πράξεων 

του συμβολαιογράφου Νικολάου Φραντζή. 

 

α.3 Τάσεις αποκέντρωσης και «εκδημοκρατισμού» (1881-1883) 

 

Η επεξεργασία των δανειστικών συμβολαίων της δεύτερης τριετίας 1881-1883 απο-

τύπωσε μία αρκετά διαφορετική εικόνα. Βρέθηκαν 832 δανειστικά συμβόλαια, τα 

οποία αντιστοιχούν σε 279 δανειστές (3 συμβόλαια ανά δανειστή). Το ποσό στα δά-

νεια κυμαίνεται από 25 μέχρι 6.720 δραχμές. Παρατηρείται μάλιστα η τάση να χο-

ρηγούνται μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με το παρελθόν. Ένα στα οκτώ συμβόλαια 

αναφέρουν ποσό κάτω των 100 δραχμών ενώ στο 8% των δανείων το δανειζόμενο 

                                                 
6
 Πρόκειται για ένα έγγραφο «ανακοπή κατ’ επιταγής» με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 1878 που κα-

τατέθηκε στο ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας από τους κληρονόμους κατοίκου του Κακόβατου Ολυμπίας, 
οφειλέτη του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου. Το δάνειο είχε συναφθεί το 1859 και το σχετικό δικό-
γραφο βρέθηκε στο ΑΓΑΓ. 
7
 Η συγκέντρωση των δανείων αναδεικνύει αφενός την περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων και αφε-

τέρου τον περιορισμό της δανειστικής διαδικασίας σε ένα στενό κύκλο προσωπικών σχέσεων, ως 
απόρροια της «ασύμμετρης πληροφόρησης», δηλαδή της δυσκολίας εύρεσης αξιόπιστων δανειστών 
και οφειλετών σε ένα αρχαϊκό ακόμη πιστωτικό περιβάλλον. Για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχε-
τικά βλ. το συλλογικό έργο των Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay, Jean-Laurent Rosenthal, Price-
less Markets. The Political Economy of Credit in Paris (1660-1870), Chicago 2000, ενδεικτικά σ. 62-68. 
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ποσό υπερβαίνει τις 1000 δραχμές. Σε 5 πράξεις το χρηματικό ποσό δεν αναφέρε-

ται. Στα λίγα συμβόλαια στα οποία δηλώνεται ο συμβατικός τόκος (9% του συνό-

λου), ποτέ δεν ξεπερνά το 30% ετησίως με μέσο όρο επιτοκίου χαμηλότερο σε σχέ-

ση με τον αντίστοιχο των συμβολαίων της τριετίας 1872-1874 (από 20% πέφτει στο 

17%). Χρησιμοποιώντας πάλι τον τόκο υπερημερίας ως έμμεσο δείκτη για το ύψος 

του συμβατικού τόκου, παρατηρούμε μία εμφανή μείωσή του. Στα μισά περίπου 

συμβόλαια ορίζεται τόκος υπερημερίας κάτω από το 30%, ενώ δέκα χρόνια πριν το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν λιγότερο από το ένα πέμπτο.8  

Ένα νέο χαρακτηριστικό των δανειστικών αυτής της περιόδου σε σχέση με το 

παρελθόν είναι η επιμήκυνση της διάρκειας δανεισμού. Περισσότερα δάνεια εκχω-

ρούνται με προθεσμία ενός έτους ή και πιο πολύ. Μάλιστα, σε τρεις περιπτώσεις 

διακανονισμού χρεών παλαιότερων ετών (χρονολογούνται από το 1864 και μετά) 

ορίζεται δεκαετής διάρκεια αποπληρωμής με συμπεφωνημένο τόκο δώδεκα, δεκα-

επτά και είκοσι τοις εκατό. Και στα τρία πιστωτής εμφανίζεται ο Ανδρέας Βασιλό-

πουλος. Χαρακτηριστικά, δέκα δάνεια του Βασιλόπουλου για συνολικό δανειζόμενο 

κεφάλαιο 15.000 παλαιών δραχμών παρέχονται με προθεσμία από πέντε μέχρι δε-

καπέντε έτη και συμβατικό τόκο από 12 μέχρι 30% (με μέσο όρο 20%). 

Ας δούμε όμως πού και σε ποιους κατευθύνονται τα δάνεια. Το μεγαλύτερο 

μέρος των 832 δανείων συνάπτεται υπέρ των εκτός δήμου οφειλετών (36%) και α-

κολουθούν οι κάτοικοι της πόλης (33%) και οι κάτοικοι των χωριών του δήμου Κυ-

παρισσίας (31%) (Γραφ.ΣΤ1β). Ακόμη και αν εξαιρέσουμε από το δείγμα μας τα 

συμβόλαια που συνάπτουν οι δανειστές εκτός δήμου, πάλι το ποσοστό της πόλης 

εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 1870: από 47% έχει  

μειωθεί σε 38%. Αντίστροφα, έχει σημαντικά αυξηθεί το μερίδιο των χωριών του 

δήμου (από 26% σε 36%). Αναλογικά η επαγγελματική κατηγορία που ενέχεται στα 

περισσότερα δάνεια από την πλευρά του οφειλέτη είναι εκείνη των γεωργών και 

μάλιστα σε αυξημένο ποσοστό (+9%). Παράλληλα, ο αριθμός των δανειστικών που 

εκχωρούνται σε κτηματίες και εμπόρους έχει μειωθεί στο μισό (Γραφ.ΣΤ2β). Η δια-

πίστωση αυτή καλλιεργεί την υπόνοια μήπως νέες πηγές χρηματοδότησης είναι 

πλέον διαθέσιμες γι’ αυτούς. 

                                                 
8
 Για μια συγκριτική παρουσίαση των ευρημάτων των δύο περιόδων βλ. παρακάτω ΠΙΝ.ΣΤ1. 
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Ο ποσοστιαίος υπολογισμός του δανειζόμενου ποσού (με τον ενσωματωμέ-

νο τόκο) που αναλογεί σε κάθε επαγγελματική κατηγορία οφειλέτη επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω με κάποιες ενδιαφέρουσες αποκλίσεις (Γράφ.ΣΤ3β). Οι κτηματίες, παρά 

τη μείωση του μεριδίου τους στα χορηγούμενα δάνεια, λαμβάνουν κατά μέσο όρο 

τετραπλάσιο ποσό ανά δάνειο σε σχέση με τους γεωργούς και σχεδόν διπλάσιο σε 

σχέση με τους εμπόρους\τεχνίτες. Ας σημειωθεί ότι την προηγούμενη περίοδο κτη-

ματίες και έμποροι\τεχνίτες βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας. 

Μία προσεκτική ματιά στην ομάδα των 38 κτηματιών αποκαλύπτει ότι ένας στους 

τέσσερις είναι κάτοικος χωριού (η αναλογία στις αρχές της δεκαετίας του 1870 ήταν 

1 στους 10) και αρκετοί είναι μικροί κτηματίες. Η ενισχυμένη δανειοληπτική θέση 

των κτηματιών σε σχέση με το παρελθόν φανερώνει την υψηλή αξία των εγγυήσεων 

που μπορούν να προσφέρουν, δηλαδή της εμφυτευμένης γης. Στα 18 από τα 42 

συμβόλαια που συνάπτονται από κτηματίες, προσφέρονται ως υποθήκη κτήματα, 

κυρίως σταφιδάμπελα.       

Ως προς τη διάρθρωση της ομάδας των οφειλετών – γεωργών, οι οποίοι επί-

σης δανείζονται κατά μέσο όρο μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με το παρελθόν, παρα-

τηρούμε ότι εξακολουθούν να κατέχουν τα πρωτεία οι κάτοικοι των τριών κατεξο-

χήν σταφιδικών χωριών του κάμπου. Το ποσοστό τους ως προς το σύνολο των δα-

νείων είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (30% από 

38%) αλλά όχι και το μερίδιό τους στο δανειζόμενο ποσό που πλησιάζει το μισό της 

συνολικής οφειλής των χωριών του δήμου. Δηλαδή, με κριτήριο το ύψος της οφει-

λής, η απόστασή τους από τους κατοίκους των άλλων χωριών έχει διευρυνθεί ακό-

μη περισσότερο: κάθε χωρικός - οφειλέτης των σταφιδικών χωριών λαμβάνει κατά 

μέσο όρο υπερδιπλάσιο ποσό από αυτό που αναλογεί στους υπόλοιπους χωρικούς - 

οφειλέτες που δεν ανήκουν στα τρία σταφιδικά χωριά του δήμου. 

Αισθητές αλλαγές παρατηρούνται και στη διάρθρωση της ομάδας των πι-

στωτών. Η πρώτη μεταβολή αφορά το γεωγραφικό χώρο προέλευσης των δανει-

στών (Γραφ.ΣΤ6α και ΣΤ6β) Έχει υπερδιπλασιαστεί το μερίδιο των δανειστών εκτός 

πόλης, εκείνων δηλαδή που κατοικούν είτε στα χωριά του δήμου είτε στα χωριά άλ-

λων δήμων, συνηθέστερα των όμορων ορεινών δήμων Αετού και Τριπύλης. Το σώ-

μα των δανειστών της πόλης έχει ανανεωθεί σημαντικά: μόλις ένας στους τέσσερις 

δανειστές της προηγούμενης τριετίας εμφανίζεται δραστήριος και στην επόμενη. Ως 



432 

 

προς τη συχνότητα των συμβολαίων, έχει μειωθεί το μερίδιο των «μεγάλων» πιστω-

τών, εκείνων δηλαδή που εκχωρούν πάνω από 15 δάνεια, ενώ έχει αυξηθεί αντί-

στοιχα η συμμετοχή των μικρομεσαίων (Γραφ.ΣΤ5β). Επισημαίνεται ότι από τους 

εννιά δανειστές που υπερβαίνουν το όριο των 15 δανείων και χορηγούν το ένα τρί-

το των συνολικών δανείων, οι τρεις μόνο συμμετείχαν στην αντίστοιχη ηγετική ομά-

δα των δώδεκα της τριετίας 1872-1874. Στην ομάδα αυτή των εννιά εμφανίζεται για 

πρώτη φορά ένας κάτοικος χωριού, ο Παναγιώτης Α. Παπασταμάτης από το Βαρυ-

μπόπι, δήμαρχος του δήμου Τριπύλης (18 δάνεια). Οι δύο από τους τρεις σημαντι-

κότερους δανειστές είναι οι γνωστοί μας Ανδρέας Βασιλόπουλος (83 δάνεια) και 

Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος (39). Ο τρίτος αφορά μια γυναίκα, την Φιλομένα Δ. 

Δεληγιάννη (42). Τα δάνεια και των τριών μαζί αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου, 

ενώ μία δεκαετία πριν οι τρεις μεγαλύτεροι δανειστές κατείχαν μερίδιο 25%. 

Ο κόσμος της αγοράς, έμποροι, παντοπώλες, τεχνίτες, εξακολουθεί να  κρα-

τά τα σκήπτρα στο δανεισμό (ΓΡΑΦ.ΣΤ4β). Το μερίδιό τους όμως είναι αρκετά μειω-

μένο σε σχέση με το παρελθόν. Η ενισχυμένη παρουσία των γεωργών – δανειστών, 

οι περισσότεροι από τους οποίους κατοικούν στα χωριά, φανερώνει πιθανώς τη κα-

τοχή χρηματικών πλεονασμάτων από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και το περιορι-

σμό του ολιγοπωλίου του χρήματος από μία μειοψηφία κατοίκων της πόλης. Τέλος, 

αναδεικνύει το ρόλο του δανεισμού ως μια μορφή έντοκης κατάθεσης σε μία εποχή 

που τα λαϊκά ταμιευτήρια ήταν ακόμη άγνωστα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθή-

κες προέτρεπαν μικρούς και μεγάλους κεφαλαιούχους σε επένδυση και όχι σε απο-

θησαύριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν δανειστές που εμφανίζονται συ-

στηματικά σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όταν προφανώς διαθέτουν κά-

ποια χρηματικά διαθέσιμα, και μετά εξαφανίζονται. 

Παρενθετικά, ας σημειωθεί εδώ ότι σποραδικές μαρτυρίες υποδεικνύουν ως 

διαδεδομένη την πρακτική παράδοσης κάποιου χρηματικού ποσού από μικροαπο-

ταμιευτές σε δανειστές, συνήθως εμπόρους, προκειμένου να «μην κάθηνται (τα 

χρήματα) εις αργίαν».9 Πρόκειται για ένα είδος έμμεσων δανειστών – στην ουσία 

καταθετών – χωρίς δανειοδοτική πείρα ή πρόσβαση σε αξιόχρεους οφειλέτες. «Το-

                                                 
9
 Όπως γράφεται σε ιδιωτικό ομόλογο ενός επαίτη αόμματου προς τον «κουμπάρο» του έμπορο 

Κωνσταντίνο Ν. Μιχαλόπουλο. Το ομόλογο συντάχθηκε το 1858 και κατατέθηκε προς φύλαξη στο 
συμβολαιογράφο Φραντζή το 1864, 339 [1864] Φραντζής. 
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κίζουν» τα χρήματά τους με έναν τόκο χαμηλότερο από τον ισχύοντα στην αγορά, 

εκχωρώντας τη διαφορά στον πεπειραμένο δανειστή.10 Πίσω από ορισμένα χαμη-

λότοκα δάνεια σε τρίτους κρύβεται μια μορφή «έντοκης κατάθεσης» των οικονο-

μιών τους σε άτομα με διασυνδέσεις που γνωρίζουν πώς θα τις αξιοποιήσουν επω-

φελώς.11 Στα συμβόλαια συναντάμε αρκετές διαφορετικές κατηγορίες ατόμων με 

κοινό παρονομαστή όλων την αδυναμία τους να διαθέσουν οι ίδιοι το κεφάλαιο 

που με μόχθο συγκέντρωσαν ή κληρονόμησαν. Σε συστηματικούς δανειστές κατα-

θέτουν την κληρονομιά τους ορφανά (μέσω των επιτρόπων τους),12 την αμοιβή που 

λαμβάνουν οι αντικαταστάτες κληρούχων στρατιωτών,13 τις οικονομίες μιας ζωής οι 

άκληροι ηλικιωμένοι ή γυναίκες μόνες.14 

                                                 
10

 Η πρακτική αυτή είναι παλαιά και συναντάται σε ευημερούσες περιοχές με σημαντικό βαθμό εκ-
χρηματισμού, όπως, για παράδειγμα, η Ζαγορά του Πηλίου γύρω στο 1800. Ο Σ. Πετμεζάς υπολογίζει 
ότι σε ένα αξιόλογο ποσοστό ο δανεισμός της κοινότητας προερχόταν από τα χρηματικά πλεονάσμα-
τα των ίδιων των μελών της. Ανάμεσά τους υπήρχαν πολλές γυναίκες, ανήλικοι και μικροϊδιοκτήτες. 
Όπως παρατηρεί για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δανειστών: «Η πρόσβασή τους σε απομακρυσμέ-
νες αγορές χρήματος ήταν προφανώς δύσκολη και η μόνη εναλλακτική επιλογή που διέθεταν ήταν, 
είτε η προσφορά των ισχνών τους οικονομιών σε χαμηλότοκο δανεισμό και ο προσπορισμός ενός 
σταθερού ετησίου χρηματικού εισοδήματος, είτε ο στείρος αποθησαυρισμός. Ο ‘‘χρόνος’’ γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους είχε εξ αντικειμένου μικρότερη αξία και πιο αργούς ρυθμούς.», στο «Διαχείριση 
των κοινοτικών οικονομικών και κοινωνική κυριαρχία. Η στρατηγική των προυχόντων: Ζαγορά 1784-
1822», Μνήμων 13 (1991), σ. 78-102. Το παράθεμα στη σ. 99.     
11

 Αναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: το 1872 δύο κάτοικοι του Μαλενίτη, ένας άν-
δρας και μία γυναίκα χήρα, μάλλον συγγενείς, δίνουν δάνειο στον ιερέα της Λεντεκάδας για 2 έτη 
αντί 15% ετησίως, 13 [1872] Φραντζής. Το 1883 η Αγγελική Π. Κουρέλη από την Κυπαρισσία παρα-
χωρεί 500 δρχ. στον εμποροκτηματία και μεγαλοτοκιστή Γεώργιο Αντ. Γεωργακόπουλο για 1 έτος και 
ετήσιο τόκο 10%, 259 [1883] Περτουτζής. Πιθανόν, παρόμοια περίπτωση αποτελεί το δάνειο των 
1.500 δρχ. από τη Ζωΐτζα χήρα του κτηματία Θεμιστοκλή Φωτιάδη προς το δήμαρχο Κανάρη Γιαλιά 
για 2 έτη και τόκο 12%, 913 [1883] Περτουτζής.  
12

 Το 1870 ο επίτροπος δύο ανήλικων ορφανών αγοριών πουλά την παρακαταθήκη σταριού που είχε 
ο ιερέας πατέρας τους, θύμα ευλογιάς, σε ράπτη-τοκιστή του Σιδηρόκαστρου με τον όρο το αντίτιμο 
(820 δρχ.) να αποδοθεί μετά από τρία έτη, ενώ ο τόκος των χρημάτων (12%) να καταβάλλεται κάθε 
έτος, 1753 [1870] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Αυλώνας Παν. Μουτουλέας. Το ετήσιο εισόδημα από 
τους τόκους (98,4 δρχ.) αποτελούσε προφανώς σημαντικό εισόδημα για τη διαβίωση των ορφανών. 
Παρότι δύσκολα ανιχνεύονται τέτοιες περιπτώσεις στα συμβόλαια μάλλον δεν ήταν σπάνιες, στην 
περίπτωση βέβαια που υπήρχε κάποιο χρηματικό ποσό. Πβλ. με υπηρέτη (μάλλον υπάλληλο) στην 
Κυπαρισσία με καταγωγή από το Ψάρι που το 1869 σε ηλικία 22 ετών ανακτά την πατρική του περι-
ουσία από τον επίτροπό του, 1701 [1869] συμβολαιογρ. ειρηνοδίκης Αυλώνας Παν. Μουτουλέας.  
13

 Για παράδειγμα ο Αντώνιος Ρουπακόπουλος, αντικαταστάτης στο στρατό, δίνει στον κτηματία και 
έμπορο Δημήτριο Κανελλέτο, εγγυητή του στο σχετικό συμβόλαιο αντικατάστασης, 575 δρχ., για να 
του επιστραφούν μετά από τέσσερα έτη με το νόμιμο τόκο, 150 [1854]. Παντοπώλες, εμποροκτημα-
τίες και μεταπράτες εμπλέκονται συχνά ως εγγυητές κληρούχων και των αντικαταστατών τους στο 
στρατό. Πίσω από την παρουσία τους κρύβεται συχνά είτε μία πράξη δανεισμού προς τον κληρούχο 
που θέλει να αποφύγει τη στράτευση είτε μία πράξη τοκισμού της αμοιβής του αντικαταστάτη για 
όσο καιρό διαρκεί η θητεία του, βλ. ενδεικτικά 245, 290, 345 [1850], 384 [1851]. 
14

 Την ανάμιξη χήρας σε πράξη έμμεσου τοκισμού χρηματικού ποσού πληροφορούμαστε σε μεταβι-
βαστικό χρέους, 528 [1870] Φραντζής. 
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Μέσα από την επιστολή μιας δημοδιδασκάλισσας προς το Διοικητή της Εθνι-

κής Τράπεζας Μάρκο Ρενιέρη,15 στην οποία παραπονείται για τη συμπεριφορά του 

μεγαλοοφειλέτη του Υποκαταστήματος Ν. Κώππα από τα Φιλιατρά, κατανοούμε 

πόσο δύσκολο ήταν για ένα άτομο μόνο του, και μάλιστα γυναίκα, να αξιοποιήσει 

τα κεφάλαιά του και να διασφαλίσει την απόδοσή τους: «…Εγώ προ πολλών ετών 

εχρημάτισα ενταύθα δημοδιδάσκαλος, και εκ των οικονομιών μου κατώρθωσα να 

κάμω εν κεφάλαιον 5 χιλιάδων δραχμών, επειδή δε τον Κώππα είχον κουμπάρον, 

τον παρεκάλεσα να μου εύρη αξιόχρεο πρόσωπο όπως διαθέσω αυτά, ούτος δε φα-

νείς προθυμότατος μοι έφερεν ένα συγγενή του, αδελφόν της γυναικός του, και 

προς ασφάλειαν των χρημάτων μου μοι έδωκεν υποθήκη σταφιδάμπελον οκτώ 

στρεμμάτων, εγώ δε εφρόντισα αν ήτο ελεύθερη η υποθήκη, ερευνήσασα το βιβλί-

ον των υποθηκών το εύρον ελεύθερον το κτήμα. Εν δυστυχία μου το χείριστον δεν 

το ανεκάλυψα, ότι ήτο δωτηρήριον εις τον οκταετή υιόν του…». 

Σύμφωνα πάντα με την ίδια επιστολογράφο, η θέση της ήταν «ελεεινοτέρα» 

του Κώππα, τον οποίο, όπως θα δούμε πιο κάτω, καταδίωκε για οφειλές η Τράπεζα: 

«…εκείνος είναι ανήρ, εκείνος έχει τέκνα άρρενα, έχει σύνταξιν δρ. 90 εις οιονδήπο-

τε θέσιν  και αν φθάση τα τέκνα των είναι υπόχρεα να τον συντηρήσωσι. Εγώ όμως 

είμαι πολύ [δυσδιάκριτη λέξη] διότι είμαι γυνή, είμαι 53 ετών με μαστίζει τρομερά 

αμβλυωπία […], είμαι και έρημον πουλί δεν έχω κανέναν εις τον κόσμον, δεν έχω 

και οικίαν πληρώνω ενοίκιον 18 δρ. κατά μήνα. Έχω 50 δρ. σύνταξιν τι να μου αρκέ-

ση;» Το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία καθόριζαν τη δυνατότητα για 

αξιοπρεπή διαβίωση ή ακόμη και για επιβίωση. Σε μια εποχή, που η σύνταξη (αλλά 

και ο μηνιαίος μισθός) αποτελούσε προνόμιο λίγων ευνοουμένων υπαλλήλων και 

τα καταθετικά ιδρύματα ήταν ανύπαρκτα, ο ρόλος του ιδιωτικού δανεισμού ως 

συλλέκτη και επενδυτή μικροαποταμιεύσεων ήταν ασφαλώς σημαντικότερος απ’ 

όσο μας επιτρέπουν να διαγνώσουμε τα διαθέσιμα στοιχεία. Προς τα τέλη του αιώ-

να, όταν η σταφιδική κρίση πλήξει το παραδοσιακό μοντέλο δανεισμού, θα εμφανι-

                                                 
15

 Επιστολή, 31 Ιανουαρίου 1890, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό 
Τμήμα. 
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στούν τα πρώτα οργανωμένα καταθετικά εθνικά και τοπικά πιστωτικά ιδρύματα, 

όπως η Τράπεζα Αθηνών.16 

Μία τελευταία ενδιαφέρουσα κατηγορία δανειστών είναι η περίπτωση των 

γυναικών πιστωτριών. Δεν είναι σπάνια η εξάσκηση της δανειστικής πρακτικής από 

γυναίκες. Συνήθως είναι χήρες και αναφέρουν ως επαγγελματική ιδιότητα κατά κα-

νόνα τα οικιακά και σε ελάχιστες περιπτώσεις δηλώνουν υπηρέτριες ή μαίες (αργό-

τερα και μοδίστρες). Είναι ασυνήθιστο, ωστόσο, να εμφανίζεται μία γυναίκα συστη-

ματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο του δανεισμού. Η διαδεδομένη 

αγραμματοσύνη των γυναικών και κυρίως η συνήθης κηδεμονία τους από τους άν-

δρες (πατέρα, σύζυγο, γιο) περιόριζε εξ ορισμού τις δυνατότητές τους για ενεργητι-

κή συμμετοχή στο δημόσιο βίο. Είναι αξιοσημείωτο ότι και στις δύο εξεταζόμενες 

περιόδους (1872-1874 και 1881-1883) το ποσοστό των δανείων που εκχωρούνται 

από γυναίκες παραμένει σταθερό (8,5%). 

Στη δεκαετία του 1880 συναντάμε μία περίπτωση δανείστριας που θα ήταν 

μάλλον αδιανόητη στη μικρή μας κωμόπολη πριν από μία δεκαετία.17 Πρόκειται για 

τη Φιλομένα Δ. Δεληγιάννη, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα την εξαίρεση αλλά και 

την επιβεβαίωση του κανόνα της περιορισμένης δράσης των γυναικών σε μία πα-

τριαρχικά δομούμενη και ανδροκρατούμενη κοινωνία. Η Φιλομένα καταγόταν από 

σχετικά εύπορη κτηματική οικογένεια της Κυπαρισσίας (με ρίζες από τη γορτύνια 

οικογένεια των Δεληγιανναίων στην Αρκαδία). Είναι μία από τις λιγοστές, αλλά όχι 

τόσο σπάνιες όπως στο παρελθόν, γυναίκες της γενιάς της που γνωρίζουν καλά 

γραφή και ανάγνωση. Στη δεκαετία του 1870 νυμφεύεται τον Χρήστο Κανελλόπου-

λο, ανερχόμενο έμπορο και τοκιστή, ο οποίος στην τριετία 1872-1874 ανήκε στην 

                                                 
16

 Στα τέλη του αιώνα η Τράπεζα Αθηνών διαφήμιζε την αποταμίευση των «μικρών οικονομιών» σε 
καλαματιανή εφημερίδα ως εξής: «…ο αφανής εργάτης, ο ταπεινός χειρώναξ, οι βιομήχανοι χείρες, 
το υπηρετικόν στοιχείον, τα πτωχά κοράσια των μεταξουργείων και υφαντηρίων, πάντες και πάσαι 
δύνανται δι’ ασημάντου καταβολής να συναποτελέσωσι χρηματικόν κεφάλαιον του οποίου εν δεδο-
μέναις περιστάσεσι θα δύνανται να ποιώσι επωφελή και πρακτικήν χρήσιν…». Παρείχε μάλιστα «μι-
κρόν τόκον», εφ. Ευνομία (Καλαμάτα) 9 Οκτωβρίου 1894. 
17

 Σε πόλεις με αστικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στον Πειραιά, περιπτώσεις γυναικών δα-
νειστριών και γενικά αυτόνομων διαχειριστριών της περιουσίας τους είναι αρκετά συχνές, Γιαννι-
τσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά…, ό.π. σ. 181-202. Μία γεύση από τη γυναικεία δράση στο 
παροικιακό περιβάλλον δίνει η Despina Vlami στη συμβολή της: «The female environment of a greek 
merchant entrepreneur (eighteenth to nineteenth centuries). New evidences from the personal ar-
chive of Mihail Vassiliou», (ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, 
Ρέθυμνο 10-13 Δεκεμβρίου 2008), τα Πρακτικά είναι διαθέσιμα σε pdf (σ. 375-390) στο διαδίκτυο: 
http://hdoisto.gr 
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ηγετική ομάδα των δανειστών με 23 δάνεια στο ενεργητικό του. Όταν ξαφνικά το 

1879 ο σύζυγός της αποβιώνει, η χήρα του τον διαδέχεται με ζήλο στις πιστωτικές 

του δραστηριότητες. Πιθανόν να είχε και κάποια βοήθεια. Ο αδερφός της Αριστεί-

δης, για παράδειγμα, ήταν έμπορος στην πόλη. Ο καθοριστικότερος όμως παράγο-

ντας για τη δράση της ήταν ότι η Φιλομένα ήταν πλέον οικονομικά ανεξάρτητη εξαι-

τίας ενός θλιβερού γεγονότος. Με το σύζυγό της είχε αποκτήσει ένα παιδί, το οποίο 

δεν είχε κατορθώσει να επιζήσει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ η άτεκνη χήρα δεν 

μπορούσε να διεκδικήσει τίποτε από την περιουσία του συζύγου της, η χήρα (ή ο 

χήρος), που έχανε το μοναδικό παιδί της, αυτόματα υπεισερχόταν στα κληρονομικά 

δικαιώματα αυτού και κληρονομούσε την περιουσία του συζύγου της. 

Η δράση της Φιλομένας κράτησε μόλις τρία έτη, δηλαδή μέχρι το δεύτερο 

γάμο της με τον κτηματία και δημόσιο υπάλληλο Ευστάθιο Α. Ψηλογαλάνη, το 1882. 

Στο συμβόλαιο «παραφέρνων» (εξωπροίκων) που συντάσσουν, η πρώτη μεταβιβά-

ζει στο δεύτερο τη διαχείριση της προσωπικής της περιουσίας που εκτιμάται σε 

44.920 δραχμές, από τις οποίες οι 23.120 δρχ. υπολογίζονται ως μετρητά. Διευκρινί-

ζεται ωστόσο ότι μόνο οι 1020 δρχ. αποτελούν ρευστό, οι υπόλοιπες είναι σε συμ-

βόλαια και χρεωστικά γραμμάτια και ότι «οι τίτλοι εφ' ων στηρίζονται αι απαιτήσεις 

εν γένει είναι κατακεχωρημέναι εις το ιδιαίτερον βιβλίον της…», στις σελίδες 99-

118.18 Το «ιδιαίτερον βιβλίον της» δεν ήταν άλλο από το κατάστιχο που χρησιμο-

ποιούσε ο προηγούμενος σύζυγός της και στο οποίο συνέχισε την εγγραφή των δι-

κών της δανείων η Φιλομένα. Με τη ιδιότητα της συζύγου του Ψηλογαλάνη εμφανί-

ζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις ως δανείστρια. Στην ουσία ο έγγαμος βίος έθεσε 

τέρμα στην πιστωτική της δραστηριότητα. Λίγα χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο 

και του δεύτερου συζύγου της, νυμφεύθηκε σε τρίτο γάμο τον Κωνσταντίνο Ζούζου-

λα από την Τρίπολη και εγκατέλειψε οριστικά την Κυπαρισσία.19 

 

 

 

 

                                                 
18

 1072 [1882] Περτουτζής. 
19

 Το 1921, τρίτη φορά χήρα, ζητά απόγραφο για τη δίωξη οφειλέτη της, όπως σημειώνεται στο περι-
θώριο του  συμβολαίου υπ’ αρ.4703 [1891] Ρομπόλας. 
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ΓΡΑΦ.ΣΤ1 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

ΓΡΑΦ.ΣΤ1α [1872-1874]                                                     ΓΡΑΦ.ΣΤ1β [1881-1883] 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦ.ΣΤ1-ΓΡΑΦ.ΣΤ6: Συμβολαιογραφικές πράξεις 

 
 
 

ΓΡΑΦ.ΣΤ2  ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  
ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστά) 

 
ΓΡΑΦ.ΣΤ2α [1872-1874]                                                                                 

 
 
ΓΡΑΦ.ΣΤ2β [1881-1883] 
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ΓΡΑΦ.ΣΤ3  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ  
 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ποσοστά) 

 
ΓΡΑΦ.ΣΤ3α [1872-1874]                                                    ΓΡΑΦ.ΣΤ3β [1881-1883] 
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ΓΡΑΦ.ΣΤ6  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  
ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ (ποσοστά) 

ΓΡΑΦ.ΣΤ6α [1872-1874]                                                  ΓΡΑΦ.ΣΤ6β [1881-1883] 

 
 
 
α.4 Τι αντιπροσωπεύει ο συμβολαιογραφικός δανεισμός. Η περίπτωση του ημιο-
ρεινού δήμου Αυλώνας 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 είναι αισθητές ορισμένες μεταβολές στο τοπικό 

πιστωτικό σύστημα αναφορικά με το τι ίσχυε μία δεκαετία πριν: μικρή υποχώρηση 

του ύψους του τόκου, μεγαλύτερο δανειζόμενο ποσό ανά δανειστικό συμβόλαιο, 

επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων, αύξηση της δανειακής ροής προς τους γε-

ωργούς και τα χωριά και αντίστοιχα μείωση των δανείων προς τους κατοίκους της 

πόλης, κυρίως προς την κατηγορία των εμπόρων και των κτηματιών, ανακατατάξεις 

στη σύνθεση των πιστωτών με την είσοδο περισσότερων μικρών και μεσαίων δα-

νειστών, κάμψη της δραστηριότητας των μεγάλων πιστωτών της προηγούμενης πε-

ριόδου. Οι κτηματίες, αλλά και οι γεωργοί σε μικρότερο βαθμό, λαμβάνουν μεγαλύ-

τερα χρηματικά ποσά απ’ ό,τι στο παρελθόν, ένδειξη της εμπιστοσύνης του πιστωτι-

κού κόσμου στην αξία της γης, κατεξοχήν αυτής που παράγει σταφίδα. 

Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφουν τα επίσημα δανειστικά συμβόλαια: τη 

μετάβαση από μία εποχή σχεδόν ολιγοπωλίου του χρήματος, σε μία μεταγενέστερη 

όπου το χρήμα φαίνεται να είναι κάπως φθηνότερο και αποκεντρωμένο σε περισ-

σότερα χέρια. Για να αξιολογήσουμε σωστά τα ευρήματά μας, χρειάζεται να γνωρί-

ζουμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο δανεισμός με συμβόλαιο στο σύνολο της δα-

νειστικής δραστηριότητας. Με βάση έναν κατάλογο καθυστερούντων οφειλετών 

που βρέθηκε στο αρχείο του Γεωργακόπουλου, υπολογίσαμε πολύ αδρά ότι τα δά-
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νεια, που καθυστερούν για ποσά μέχρι και 100 δρχ., έχουν εκχωρηθεί στην πλειονό-

τητά τους με τη μορφή του ιδιωτικού ομολόγου (87%), ενώ αντίστροφα στα μεγα-

λύτερα ποσά υπερτερούν τα επίσημα συμφωνητικά σε ποσοστό 74%.20 Η τάση αυτή 

επιβεβαιώνεται και από το συμβολαιογραφικό υλικό. Το 1872-1874 στο 29% των 

δανειστικών αναφέρεται ποσό μέχρι και 100 δρχ., ενώ το 1881-1883 το αντίστοιχο 

ποσοστό έχει μειωθεί στο μισό (15%).  

Με άλλα λόγια, επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια για ποσά σχετικά μεγάλα 

(άνω των 100 δρχ.) κατοχυρώνονται συνήθως με τη σύνταξη επίσημης πράξης. Τα 

μικρά ποσά που εξυπηρετούν τρέχουσες ανάγκες του δανειολήπτη ή τα βερεσέδια 

από ψώνια δε φθάνουν συνήθως στο γραφείο του συμβολαιογράφου, παρά μόνο 

όταν συσσωρευτούν ανεξόφλητα. Μία ιδέα για το εύρος της απόστασης ανάμεσα 

σε μικρούς και μεγάλους οφειλέτες μας παρέχει ένα συμβόλαιο διάλυσης εμπορι-

κής εταιρείας. Όταν οι συνέταιροι έμποροι Γεώργιος Τουρκολιάς, Κίμων Σαράτζης 

και Αριστείδης Κουκόπουλος αποφασίζουν να τερματίσουν την εμπορική συνεργα-

σία του το Δεκέμβριο του 1875, παραχωρούν στον τρίτο Κουκόπουλο, έναντι του 

μεριδίου του, 67 οφειλές πελατών του καταστήματος ύψους 4.981,14 δραχμών. 

Από αυτές οι 42 αφορούσαν ποσό 1058,67 δρχ. ή 25,2 δρχ. ανά άτομο, και οι 25, για 

τις οποίες είχαν συναφθεί συμβόλαια και είχε εκδοθεί δικαστική απόφαση, 

3.922,57 δρχ. ή 156,9 δρχ. ανά άτομο. Οι περισσότεροι οφειλέτες προέρχονταν από 

τους φτωχότερους δήμους της ορεινής Τριφυλίας και της επαρχίας Ολυμπίας. Το 

ύψος των χρεών κυμαινόταν από το ελάχιστο ποσό των 1,2 δρχ. που χρωστούσε έ-

νας γεωργός από την Παυλίτζα Ολυμπίας, μέχρι το ανώτερο των 553,5 δρχ., που 

όφειλε ο πρόκριτος και μεγαλοκτηματίας της Κυπαρισσίας, Κωνσταντίνος Ιω. Τομα-

ράς.21 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 διακρίνονται κάποια σημάδια κάμψης 

στην πιστωτική δράση των μεγάλων κεφαλαιούχων της πόλης. Τουλάχιστον αυτό 

δείχνουν τα λιγότερα δάνεια, η σύναψη δανείων με ευνοϊκότερους όρους (μεγαλύ-

τερο, ποσό, χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη προθεσμία εξόφλησης) και η αύξηση 

των δανείων προς τα χωριά εντός και εκτός δήμου Κυπαρισσίας. Είδαμε ήδη ότι πε-

ρισσότερα άτομα ταπεινότερης κοινωνικής και γεωγραφικής προέλευσης έχουν ει-

                                                 
20

 Αναλυτικότερη παρουσίαση του εν λόγω κατάστιχου γίνεται παρακάτω στην υποσ. 88. 
21

 1271 [1875] Φραντζής. 
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σέλθει στο δανειστικό στίβο πρόθυμα να δανείσουν τα χρηματικά διαθέσιμά τους. 

Επίσης, το ποσό που αναλογεί σε κάθε δάνειο είναι ανώτερο αυτήν την περίοδο συ-

γκριτικά με την προηγούμενη. Τέλος, πιστωτές ολκής (Γεωργακόπουλος, Βασιλό-

πουλος) μειώνουν (ή έστω δεν επεκτείνουν) τη δράση τους αυτή την περίοδο χωρίς 

να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Διαπιστώνεται ότι οι αλλοτινοί καλοί πελάτες του πιστωτικού κυκλώματος 

της πόλης, ο κόσμος της πόλης (έμποροι, τεχνίτες, κτηματίες, γεωργοί) και οι ευπο-

ρότεροι γεωργοί των σταφιδικών χωριών, δεν προστρέχουν στους ιδιώτες για δα-

νεισμό, όπως δέκα χρόνια πριν. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι διαθέτουν εναλλακτι-

κές πηγές χρηματοδότησης. Για τους εμπόρους έχουν ήδη γίνει κάποιες νύξεις. Με 

την εξέταση της λειτουργίας του τραπεζικού δανεισμού θα ασχοληθούμε αμέσως 

μετά. Ένας δεύτερος λόγος αφορά στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των 

κατοίκων του δήμου και τη διάχυση της ευπορίας σε ευρύτερα στρώματα χάρη στη 

σταφίδα. Ο εμπλουτισμός του σώματος των δανειστών με περισσότερους «μι-

κρούς» πιστωτές ενισχύει αυτή την άποψη. Τέλος, τρίτος και ίσως σημαντικότερος 

παράγοντας είναι η διαφαινόμενη αναπτυξιακή ύφεση στο δήμο μετά από την ολο-

κλήρωση σε μεγάλο βαθμό των εμφυτεύσεων. Θυμίζουμε ότι το 1876 ο Γεωργακό-

πουλος επενδύει τα κεφάλαιά του εκτός δήμου, σε βελανιδιές και όχι σε σταφίδα. 

Με άλλα λόγια, ο δανειστικός πυρετός των αρχών της προηγούμενης δεκαετίας ο-

φείλεται σε σημαντικό ποσοστό στην εντατική εμφυτευτική δραστηριότητα στο δή-

μο. Μια δεκαετία αργότερα, ένα σημαντικό μέρος των δανείων κατευθύνεται προς 

τις παρυφές της παραλιακής-σταφιδικής ζώνης, στις μεσόγειες περιοχές, εκεί όπου 

οι υψηλές τιμές της σταφίδας παρασύρουν τους χωρικούς σε όψιμες εμφυτεύσεις, 

ενώ ο τόκος διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 

Μία σύντομη περιήγηση στο συμβολαιογραφικό αρχείο του δήμου Αυλώνας 

κατά τη διετία 1880-1881 κατέδειξε τα αρχαϊκότερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 

του δανεισμού σε μια μεσόγεια ημιορεινή περιοχή. Υψηλότερος τόκος, συντομότε-

ρη προθεσμία αποπληρωμής και συχνή εξασφάλιση του πιστωτή με κτηματική υπο-

θήκη σκιαγραφούν ένα περιβάλλον υψηλού πιστωτικού κινδύνου, που αντισταθμί-

ζει πιθανόν την υψηλότερη απόδοση των κεφαλαίων και ερμηνεύει γιατί το κεφα-

λαιακό πλεόνασμα (πχ. στην πόλη της Κυπαρισσίας) δε μεταφέρεται εύκολα εκεί 

όπου υπάρχει έλλειψη. Αξίζει πάντως να σημειωθεί το μικρό ποσοστό των δανειστι-
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κών (8%), που ορίζουν να αποδοθεί ο τόκος ή το ποσό και ο τόκος μαζί σε είδος. 

Αποτελούσαν άραγε οι εγχρήματες συναλλαγές συνήθη πρακτική και παλαιότερα 

στον τόπο, ως αποτέλεσμα ίσως της ισχυρής παρουσίας της κτηνοτροφίας στο δήμο, 

ή μήπως η επέκταση των φυτειών (ελιάς, αμπελιού και σταφίδας) και η ημερομί-

σθια εργασία στα σταφιδάμπελα γενίκευσε τη χρήση του χρήματος στην περιοχή; 

Αν κρίνουμε από τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία των συμβολαίων του δήμου Κυ-

παρισσίας, ο δανεισμός σε είδος, που, θυμίζουμε, αφορά κυρίως τους δήμους εκτός 

Κυπαρισσίας, φαίνεται είναι περιορισμένος ήδη στη δεκαετία του 1870. Μόνο όμως 

η συγκριτική μελέτη του συμβολαιογραφικού υλικού του δήμου Αυλώνας σε επι-

λεγμένες χρονικές περιόδους θα μπορούσε να δώσει μία ακριβή απάντηση. 

 

 

ΠΙΝ.ΣΤ1  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΥ-
ΛΩΝΑΣ 

Χρονική περίοδος 1872-1874 1881-1883 1880-1881 
Σύνολο συμβολαίων 1131 832 360 [452]

1
 

Συμβατικός τόκος – ανώτατος
2
 60% 30% 50% 

Συμβατικός τόκος – κατώτατος
2
 10% 10% 15% 

 Αναλογία στο σύνολο των συμβολαίων (%) 

Τόκος υπερημερίας   ≤ 20% 12 27 04,4 
Τόκος υπερημερίας   ≥ 30% 83 48 84 
Τόκος ή αποπληρωμή σε είδος 11 04,4 08 
Διάρκεια  < 1 έτος 77 59 64,4 
Διάρκεια =  1 έτος 21 36 31 
Διάρκεια  > 1 έτος 02 05 03,6 
Παρουσία εγγυητή ή υποθήκης 28 36 76 
Αίτηση απογράφου

3
 35 35 35 

Εξόφληση 21 41 43 
ΠΗΓΗ: Συμβολαιογραφικές Πράξεις 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1
Σύμφωνα με το ευρετήριο των συμβολαίων, συντάχτηκαν στη διετία 452 συμβόλαια. Διασώθηκε 

όμως μόνο το σώμα των 360. 
2
 Όπου αυτός αναφέρεται. 

3
 Ζητείται απόγραφο από τον πιστωτή για τη δίωξη του 

καθυστερούντος οφειλέτη. 
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β. Η Εθνική Τράπεζα  

 

β.1  Ίδρυση και στέγαση του Υποκαταστήματος 

 

Στο φύλλο της 14ης Μαΐου 1871 η εφημερίδα Μεσσηνία (Καλαμάτα) προέτρεπε το 

Διοικητή της Εθνικής Μάρκο Ρενιέρη να προβεί στην ίδρυση υποκαταστήματος στην 

Κυπαρισσία ή στα Φιλιατρά, τονίζοντας «Εις Φιλιατρά ιδίως και εις πολλά της Τρι-

φυλίας μέρη υπάρχουν μεγαλοκτηματίαι και πλούσιοι άνθρωποι . η Τράπεζα θα ευ-

ρίσκει όλας τας απαιτουμένας προς ασφάλειαν εγγυήσεις.» Η στάθμιση των συμ-

φερόντων της Τραπέζης, κάτω μάλιστα από τις πιεστικές συνθήκες του τραπεζικού 

ανταγωνισμού για το εκδοτικό προνόμιο,22 θα οδηγήσει πράγματι στην ίδρυση υπο-

καταστήματος στην Κυπαρισσία το Μάρτιο του 1873. Την επιλογή της έδρας καθό-

ρισαν ουσιώδεις πρακτικοί λόγοι: η παρουσία των επαρχιακών διοικητικών αρχών, 

τηλεγραφείου (1871), Πρωτοδικείου (1872), φρουράς και φυλακών (1872). Αν τα 

κριτήρια ήταν αμιγώς οικονομικά, τα Φιλιατρά πιθανόν να συγκέντρωναν περισσό-

τερα πλεονεκτήματα, ως το ισχυρότερο οικονομικό κέντρο της επαρχίας και το κο-

ντινότερο στον ταχέως αναπτυσσόμενο δήμο Πλαταμώδους (με έδρα τους Γαργα-

λιάνους). Σε αυτούς του δύο δήμους θα κατευθυνθεί, άλλωστε, ο κύριος όγκος των 

τραπεζικών χορηγήσεων. 

Το χρονικό της στέγασης του υποκαταστήματος στην Κυπαρισσία είναι στην 

ουσία ένα σύντομο αφήγημα της οικιστικής ιστορίας της πόλης μετά την Απελευθέ-

ρωση. Αρχικά, οι υπεύθυνοι της Τραπέζης βρέθηκαν αντιμέτωποι με την έλλειψη 

κατάλληλου κτιρίου για την εγκατάστασή του. Η λειτουργία του υποκαταστήματος 

στο ισόγειο της οικίας του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου με ενοίκιο 100 δρχ. το 

μήνα ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Οι οικοδομές ήταν παλαιές και οι απαιτήσεις των 

ιδιοκτητών υπερβολικές.23 Τελικά, επιλέχθηκε η νεόδμητη και ημιτελής ακόμη οικία 

                                                 
22

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 ομογενειακοί επιχειρηματικοί όμιλοι με επικεφαλής τους χρη-
ματιστές της Κωνσταντινούπολης, Ευάγγελο Βαλτατζή και Ανδρέα Συγγρό, διεκδικούν μερίδιο από το 
μονοπωλιακό έλεγχο της Εθνικής στην τραπεζική αγορά με επίκεντρο την ανάληψη του εκδοτικού 
προνομίου, Γ. Β. Δερτιλής, Το ζήτημα των τραπεζών (1871-1873), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1989. Παρότι το 1873 
η ΕΤΕ σπεύδει στη βιαστική ίδρυση 22 νέων υποκαταστημάτων, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
το εκδοτικό της προνόμιο, η επέκτασή της, τουλάχιστον στις σταφιδικές περιοχές, ήταν, μάλλον, ζή-
τημα χρόνου. 
23

 Η απαίτηση του εμπόρου Λεβεντογιάννη να προσφέρει την οικία του για 150 δρχ. το μήνα απορ-
ρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι θέλησε «να ωφεληθή πλέον του δέοντος», επιστολή δ/ντη υποκ./ΕΤΕ 
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του Κων. Ν. Μιχαλόπουλου. Ο ιδιοκτήτης ζητούσε μηνιαίο μίσθωμα 120 δρχ. και την 

παραχώρηση πενταετούς απλού δανείου ύψους 8.000 δραχμών.24 Του παραχωρή-

θηκε τελικά δάνειο 6.000 δρχ. και η μίσθωση ορίστηκε πενταετής, αν και επιθυμία 

της Τραπέζης ήταν η σύναψη δεκαετούς σύμβασης δεσμευτικής μόνο για τον Μιχα-

λόπουλο. Πίσω από τη συμφωνία εικάζουμε ότι κρυβόταν η άρρητη μεσολάβηση 

του ισχυρού μπατζανάκη του Μιχαλόπουλου, Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, 

βουλευτή ήδη Τριφυλίας, ο οποίος θα αποτελέσει έναν από τους πρώτους συμβού-

λους του Υποκαταστήματος. Υποστηρίζοντας το συγγενή του, ο Γεωργακόπουλος 

κατόρθωνε ευφυώς να διαρρήξει το κοινό δικαστικό μέτωπο των πρώην συνεταί-

ρων του, Μιχαλόπουλου και Ζαχαρόπουλου, εναντίον του.25  

Λίγους μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, τον Απρίλιο του 1878, ο Μιχα-

λόπουλος διαμήνυσε στη Διοίκηση της Εθνικής ότι, στην περίπτωση ανανέωσης του 

συμβολαίου, προτίθεται να αυξήσει το ενοίκιο σε 650 δρχ. το μήνα.26 Η εκ νέου α-

ναζήτηση κτιρίου δεν απέδωσε καρπούς. Όπως ομολογεί με απελπισία ο δ/ντης του 

Υποκαταστήματος Θεόδωρος Κοτήρας: «…η ανεύρεσις καταλλήλου οικοδομής προς 

χρήσιν του καταστήματος Σας, με έχει εις τρομεράν αμηχανίαν, καθόσον δύο και 

μόναι τοιαύται υπάρχουσιν ενταύθα εις ας κατοικούν οι ιδιοκτήται Γ. Α. Γεωργακό-

πουλος και Κυριάκος Ν. Πονηρόπουλος.».27 Η εκκρεμότητα του στεγαστικού ζητή-

ματος δε θα κρατήσει για πολύ. Ο πάμφτωχος πλέον Μιχαλόπουλος, ο οποίος διέ-

μενε με την οικογένειά του σε ένα ξύλινο οικίσκο στον αυλόγυρο της οικίας του Υ-

ποκαταστήματος, θα υποχρεωθεί να μειώσει τις απαιτήσεις του σε 180 δρχ. μη-

νιαίως, από τις οποίες τις 130 θα κρατούσε η Τράπεζα για τη σταδιακή εξόφληση 

του δανείου του.28  

                                                                                                                                            
Κυπαρισσίας Πολυζωΐδη προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 13 Μαρτίου 1873, Αλληλογραφία έμ-
μισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
24

 Ό.π. 
25

 Ο Γεωργακόπουλος θα υποχρεωθεί να αναλάβει και τις εκκρεμείς οφειλές του Μιχαλόπουλου, βλ. 
σχετικά την επιστολή του προς τη Διοίκηση με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 1875, στην οποία ζητεί να 
του εκχωρηθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου που τον υποχρέωνε να πληρώσει ο ίδιος, ως εγγυητής, 
το χρέος του Μιχαλόπουλου προς την Τράπεζα, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Δικαστικό Τμήμα. 
26

 Επιστολή Μιχαλόπουλου προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 12 Απριλίου 1878, ό.π. 
27

 Επιστολή δ/ντη υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 18 Μαΐου 1878, ό.π. 
28

 Βλ. σχετικά τις επιστολές Μιχαλόπουλου προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνίες 13 Μαρτίου και 11 
Ιουνίου 1878, 5 Μαρτίου 1879, ό.π. Το νέο μισθωτήριο συμβόλαιο θα υπογραφεί τον Απρίλιο του 
1879 στο συμβολαιογραφείο του Κων. Περτουτζή, 334 [1879]. Σύμφωνα με αυτό, ο ιδιοκτήτης ανα-
λάμβανε την υποχρέωση να κατεδαφίσει το ξύλινο παράπηγμα στο οποίο ενοικούσε.  
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Το 1883, λίγο πριν από την εκπνοή της λήξης του δεύτερου μισθωτηρίου 

συμφωνητικού, η Τράπεζα σκέπτεται σοβαρά να αγοράσει υπό ευνοϊκούς όρους την 

οικία του καταχρεωμένου Μιχαλόπουλου.29 Ο σεισμός, όμως, του 1886 και η μετα-

φορά των δημόσιων υπηρεσιών στην Παραλία το 1888 άλλαξαν τα δεδομένα. Ο 

σεισμός απαξίωσε την οικία Μιχαλόπουλου, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές.30 Είχε 

ωριμάσει στο μεταξύ η βεβαιότητα για το λαμπρό μέλλον του ηλιόλουστου και υγι-

εινού παράλιου συνοικισμού. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του δ/ντη του Υποκ. 

Βασιλείου Καζαντζή, «…η Τράπεζα έχει συμφέρον να μεταφερθή εκεί [ενν. στην Πα-

ραλία] το Υποκ/μα δια τε το υγιεινόν του τόπου και δια να ευρίσκηται πλησίον των 

δημοσίων Αρχών.».31 Η νέα οικοδομή κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη του αρχι-

τέκτονα Ιωάννη Δέδε και, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής στις 29 Ιουλίου 

1889, κόστισε το στρογγυλό ποσό των 45.000 δραχμών.32  

Η επιστροφή των υπηρεσιών στην άνω πόλη, το 1893, δημιουργεί νέο πονο-

κέφαλο στους ιθύνοντες της Τραπέζης. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η φύ-

λαξη του Υποκαταστήματος σε μία κρίσιμη μάλιστα περίοδο διάχυτης λαϊκής δυσα-

ρέσκειας και οικονομικής ανέχειας λόγω της σταφιδικής κρίσης. Ο φρούραρχος Κυ-

παρισσίας αρνιόταν τη νυχθημερόν προστασία του καταστήματος με το αιτιολογικό 

της ανεπάρκειας της διαθέσιμης στρατιωτικής δύναμης και της θέσης του σε απο-

μακρυσμένο σημείο από την άνω πόλη.33 Ο φόβος για ενδεχόμενα έκτροπα αναγκά-

ζει τους υπευθύνους του Υποκαταστήματος να λάβουν έκτακτα μέτρα: σιδερένια 

κιγκλιδώματα στα παράθυρα, πρόσληψη έμμισθων φυλάκων από την Αθήνα, συνε-

χή διαβήματα στις αστυνομικές αρχές για παροχή νυχθημερόν φύλαξης του Υποκα-

                                                 
29

 Σε επιστολή του πραγματογνώμονος Γ. Πλαστρόπουλου προς τη δ/νση του υποκ/ΕΤΕ Κυπαρισσίας 
στις 22 Νοεμβρίου 1883, αναφέρεται η αξία της οικίας (22-23.000 δρχ.) και το κόστος των απαιτού-
μενων επισκευών, οι οποίες εκτιμώνται στο ποσό των 10-12.000 δρχ., ό.π. Σε αίτηση της χήρας πλέον 
του Κων. Μιχαλόπουλου προς τη Διοίκηση με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 1887, αναφέρεται ότι 
είχε προταθεί στην Τράπεζα η εξαγορά της οικίας αντί 28.000 δρχ., ό.π. 
30

 Επιστολή δ/ντη υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας Καζαντζή προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 17 Αυγού-
στου 1886, ό.π. 
31

 Επιστολή δ/ντη υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας Καζαντζή προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 20 Μαρτίου 
1888, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
32

 Σώζεται αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραλαβής, ό.π. Το νέο κτίριο έβριθε κακοτεχνιών, όπως 
μαρτυρεί η επιστολή του δ/ντη του υποκαταστήματος με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 1890, Αλληλο-
γραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
33

 Για τα επιχειρήματα του φρουραρχείου βλ. την επίσημη απάντηση του ίδιου του Υπουργού Στρα-
τιωτικών στα διαβήματα της Κ. Διοίκησης στις 26 Αυγούστου 1893, στην οποία συστήνεται η μετα-
φορά του υποκαταστήματος στην άνω πόλη, ό.π. Η φρουρά πάντως διατάχθηκε να παρέχει πλήρη 
προστασία στο κατάστημα «μέχρι νεωτέρας διαταγής».  
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ταστήματος. Η έξαρση των ληστειών και οι φημολογίες για επικείμενη ληστρική α-

πόπειρα εναντίον του υποκαταστήματος μέσω υπόγειων λαγουμιών επιτείνουν το 

κλίμα ανασφάλειας.34  

Για μια ακόμη φορά οι υπεύθυνοι μπαίνουν στην περιπέτεια αναζήτησης 

στέγης. Μόνο που τώρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Δύο μόνο οικίες 

ξεχωρίζει κατά την έρευνά του στην άνω πόλη ο δ/ντης του υποκαταστήματος: τη 

μεγάλη οικία των αδερφών Κανάρη και Παναγιώτη Γιαλιά μπροστά στον κύριο δρό-

μο της πάνω αγοράς, στην οποία στεγαζόταν ήδη το δημαρχείο, και τη γνωστή από 

παλιά οικία του Κυριάκου Ν. Πονηρόπουλου. Η πρώτη προσφερόταν από τους ιδιο-

κτήτες της αντί μισθώματος 250 δρχ. μηνιαίως και κρινόταν καταλληλότερη σε σχέ-

ση με την τελευταία, για την οποία σημειώνονταν τα εξής «…Η οικία Κ. Π., κειμένη 

εις ρυπαρότατον στενόν δρομίσκον, σύγκειται εκ πέντε ανώγειων σεσαθρωμένων 

δωματίων και το μαγειρείον, κάτωθι δε εκ δυό μόνον διαμερισμάτων χρησιμευό-

ντων άχρι τούδε το μεν δι’ αποθήκην, το δε δι’ εμπορικόν κατάστημα, ουδόλως δε 

καταλλήλων δια γραφεία […]. Η δε υγεία του προσωπικού της Τραπέζης θέλη κινδυ-

νεύση εκ τοιούτων σπηλαίων. […] προς το μεσημβρινόν μέρος ένθα τοποθετηθήσο-

νται τα γραφεία, διέρχεται ρύαξ πλήρης ακαθαρσιών, προς το βόρρεον δε μέρος 

υπάρχει στενωπός οδός ένθα ρίπτονται άπασαι αι ακαθαρσίαι των πέριξ οι-

κιών…».35  

Η άνω πόλη, πληγωμένη και από το σεισμό του 1886, είχε παραμείνει στα-

θερά προσκολλημένη στην τούρκικη απάθειά της, αδυνατώντας να προσφέρει μια 

ανεκτή στους αστούς διαβίωση, όπως αυτή τουλάχιστον οριζόταν από τα προηγμέ-

να αστικά κέντρα της χώρας, κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Το υποκατάστημα δεν 

εγκατέλειψε τελικά το συνοικισμό της Παραλίας. Αντίθετα, υποστήριξε με τον τρόπο 

του την ανάπτυξη της κάτω πόλης εμπλεκόμενο στην κερδοσκοπία των οικοπέδων 

και χρηματοδοτώντας τις νέες οικοδομές.36 

                                                 
34

 15 Ιουλίου και 22 Αυγούστου 1893, ό.π. Το 1896 νέες πληροφορίες για απόπειρα ληστείας ανησυ-
χούν την Κ. Διοίκηση. Βλ. σχετικά την επιστολή του δ/ντη Ν. Δημακόπουλου με ημερομηνία 15 Νο-
εμβρίου 1896, στην οποία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει υπόνομος «πέριξ» του Υποκαταστήματος 
και ότι η φρουρά επαγρυπνεί διαρκώς όλη τη νύχτα, Επιθεώρηση. 
35

 Επιστολή δ/ντη Ν. Δημακόπουλου προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 9 Αυγούστου 1893, Αλλη-
λογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
36

 Το 1891, ο δ/ντης του υποκαταστήματος αποτελεί μέλος πενταμελούς επιτροπής επιφορτισμένης 
με την ανάθεση και εποπτεία κατασκευής ναού στο νέο συνοικισμό (πρόκειται για τον Ι. Ν. της Ευαγ-
γελίστριας), 3953 [1891] Ρομπόλας. 
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β.2. Η πρώτη εξαετία (1873-1878): εδραίωση και αναμονή 

 

Μέχρι την ίδρυση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Κυπαρισσία το 1873 ελάχι-

στοι κάτοικοι της επαρχίας Τριφυλίας είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. 

Στον πιστωτικό κατάλογο του 1869 του Υποκαταστήματος Καλαμάτας, μόλις 48 Τρι-

φύλιοι, μέλη της ηγετικής κτηματικής και εμπορικής ομάδας, διαθέτουν, κατά τη 

γνώμη των συμβούλων της Τραπέζης, την απαιτούμενη φερεγγυότητα για να απο-

λαμβάνουν πιστωτικά όρια από 2.000 μέχρι 50.000 δραχμές. Το ανώτατο όριο έχει 

παραχωρηθεί σε ένα μόνο άτομο, τον Γεώργιο Σπέντζα, μεγαλοκτηματία, έμπορο, 

βουλευτή Τριφυλίας και δήμαρχο Εράνης.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 διαγράφεται ευκρινώς η διάθεση της 

Τράπεζας να διευρύνει το σώμα των πελατών της. Στο νέο πιστωτικό κατάλογο του 

Υποκαταστήματος Καλαμάτας (1872) συμπεριλαμβάνονται 122 Τριφύλιοι πιστούχοι 

με πιστωτικό όριο από 1000 έως 20.000 δρχ. ο καθένας. Η αριθμητική αύξηση των 

πιστούχων δε συνοδεύεται από μία ανάλογη αύξηση του συνολικού πιστωτικού ο-

ρίου: ενώ οι πρώτοι αυξήθηκαν 2,5 φορές, το τελευταίο μόλις 1,5. Η περικοπή των 

πιστωτικών ορίων προς τα πάνω συμπίπτει με μία αξιοσημείωτη ποιοτική αλλαγή 

στην κορυφή των μεγαλοπιστούχων. Επικεφαλής δεν είναι πλέον ένας ισχυρός πο-

λιτικός άνδρας αλλά ο σημαντικότερος τοκιστής των Φιλιατρών, ο Γρηγόριος 

Μπαρμπέρης. Βέβαια, ο Σπέντζας αποβιώνει αυτό το έτος και επομένως διαγράφε-

ται από τον κατάλογο των πιστούχων. Ωστόσο, η κατανομή των πιστώσεων ανάμε-

σα σε περισσότερα πρόσωπα φαίνεται να υπαγορεύεται από ορθολογικότερα και 

περισσότερο οικονομικού τύπου κριτήρια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ανοδική 

σημασία των Γαργαλιάνων. Στον πιστωτικό κατάλογο του 1869 μόλις τέσσερις κά-

τοικοι Γαργαλιάνων είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ενώ το 1872 είχαν 

ανέλθει σε 33. 

Με την ίδρυση του Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας θα ξεκινήσει ουσιαστικά 

η μύηση του τόπου στον τραπεζικό δανεισμό. Ο πρώτος πιστωτικός κατάλογος που 

καταρτίστηκε το 1873, περιλάμβανε πενταπλάσιο αριθμό ατόμων (610 άτομα) σε 

σχέση με τους πιστούχους Τριφύλιους του υποκαταστήματος Καλαμάτας του προη-

γούμενου έτους (1872) και προέβλεπε 2,5 φορές μεγαλύτερο πιστωτικό όριο. Μέχρι 
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το 1876 το αρχικό αυτό πελατολόγιο διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο.37 Σε αυτή την 

πρώιμη ακόμη φάση το ενδιαφέρον του Υποκαταστήματος στρέφεται περισσότερο 

στη διείσδυση «προς τα άνω» μέσω της παροχής υψηλών πιστωτικών ορίων σε μία 

μικρή μερίδα εκλεκτών πιστούχων της επαρχίας, όλων σχεδόν κατοίκων των παρα-

θαλάσσιων δήμων. Τουλάχιστον μέχρι το 1877 τα ανώτατα πιστωτικά όρια κυμαί-

νονται ετησίως μεταξύ 25.000 δρχ. και 50.000 δρχ. και αφορούν σταθερά τους με-

γαλύτερους εμποροκτηματίες και χρηματιστές της Κυπαρισσίας (Γεώργιο Αντ. Γεωρ-

γακόπουλο, Παναγιώτη Λεβεντογιάννη) και των Φιλιατρών (Γρηγόριο Μπαρμπέρη, 

Αναστάσιο Βορρέ, Επαμεινώνδα Παναγιώταρο). Η πολιτική ιδιότητα (ο Γεωργακό-

πουλος είναι βουλευτής επαρχίας και ο Παναγιώταρος δήμαρχος Εράνης) καθορίζει 

εν μέρει το ύψος του πιστωτικού τους ορίου. Το 1881 ο Γεωργακόπουλος χωρίς να 

είναι πλέον βουλευτής εξακολουθεί να χαίρει το υψηλότερο όριο στους εμπορικούς 

καταλόγους (15.000 δρχ.), αλλά η πίστωση του Παναγιώταρου, που επίσης έχει χά-

σει την πολιτική του ιδιότητα, έχει κατέλθει στις 5.000 δρχ.  

Ένα δείκτη της πολιτικής του υποκαταστήματος στην πρώτη εξαετία της λει-

τουργίας του προσφέρει η εξέλιξη της κερδοφορίας του. Όπως παρατηρούμε στο 

σχετικό πίνακα που ακολουθεί, σε όλα σχεδόν τα έτη, με εξαίρεση το 1875, έτος 

σοβαρής εμπορικής κρίσης και μειωμένων εισπράξεων,38 σημειώνεται αυξητική τά-

ση των κερδών. Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι το 1878 τα κέρδη (άρα και οι εισπράξεις) 

μοιράζονται σχεδόν κατά ίση αναλογία ανάμεσα στα δύο εξάμηνα, με σαφές προ-

βάδισμα του πρώτου. Από το 1878 όμως τα κέρδη του δεύτερου εξαμήνου υπερτε-

ρούν αισθητά, συγκριτικά με τα αντίστοιχα του πρώτου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

στο μεγαλύτερο ειδικό βάρος που έχουν πλέον οι αγροτικές χορηγήσεις στο χαρτο-

φυλάκιό του, καθώς η εξόφλησή τους ορίζεται συνήθως στους μήνες συγκομιδής 

και πώλησης των αγροτικών προϊόντων (Αύγουστο – Οκτώβριο). 

 

 
                                                 
37

 Διασώζονται οι εξής κατάλογοι πιστούχων του υποκ/ΕΤΕ Κυπαρισσίας: οι εμπορικοί των ετών 
1873, 1874, 1875, 1876, 1879, 1881, 1900 και οι γεωργοκτηματικοί των ετών 1873, 1874, 1875, 1881. 
38

 Για την οικονομική ύφεση που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία από τις αρχές της δεκαετίας του 
1870 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1890 και τις επιπτώσεις της στον ελληνικό χώρο, βλ. Αγρια-
ντώνη, Οι απαρχές…, ό.π. σ. 251-263. Οι πολλές πτωχεύσεις σημαντικών εμπορικών οίκων στην Πά-
τρα, όπως αυτός των αδερφών Πετσάλη, κατά το χρονικό διάστημα 1875-1877, πριν δηλαδή από την 
έλευση του από μηχανής θεού, της γαλλικής ζήτησης για σταφίδα, αποδεικνύουν για ακόμη μια φο-
ρά τη στενή αλληλεπίδραση ελληνικής και διεθνούς αγοράς, Μπακουνάκης, Πάτρα…, ό.π. σ. 153. 
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        ΠΙΝ.ΣΤ2  ΥΠΟΚ./ΕΤΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ (σε νέες δρχ.) 
Έτη α΄ εξ. β΄ εξ. σύνολο ετήσια μεταβολή% 

1873 4.437,43 27.381,07 31.818,50 --- 

1874 30.757,79 25.864,65 56.622,45 0,78 

1875 28.256,70 25.260,97 53.517,67 -0,05 

1876 33.272,16 29.448,20 62.720,36 0,17 

1877 39.806,11 33.278,88 73.084,99 0,17 

1878 52.080,83 64.659,73 116.740,56 0,60 

ΠΗΓΗ: Κατάσταση Υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας προς την Κ. Διοίκηση, 5 Ιανουαρίου 1879, Αλληλογραφία έμμισθων 
υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 

 

Οι γενικοί ισολογισμοί των ετών 1876, 1877 και του πρώτου εξαμήνου του 

1878 καταδεικνύουν τη σταθερά ανοδική τάση των αγροτικών χορηγήσεων σε αντί-

θεση με την ασταθή και φθίνουσας πορείας διακύμανση των προεξοφλήσεων. 

(ΠΙΝ.ΣΤ3) Το 1878 τα κέρδη του υποκαταστήματος και οι καθαρές αγροτικές χορη-

γήσεις του α΄ εξαμήνου (=χορηγήσεις πρώτου εξαμήνου – χορηγήσεις β΄ εξαμήνου 

προηγούμενου έτους) αυξήθηκαν στο ίδιο ποσοστό περίπου σε σχέση με το 1877 

(60% και 62,6% αντίστοιχα). Στο εξής οι αγροτικές χορηγήσεις θα επιβάλουν το δικό 

τους ρυθμό στις εργασίες του υποκαταστήματος, καθώς ο μεγάλος όγκος των ει-

σπράξεων θα πραγματοποιείται σταθερά στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους.  

 

         ΠΙΝ.ΣΤ3  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (1876-1878) 

 α΄εξ. β΄εξ. Καθαρές 
προεξοφλ.  
& αγροτ. 

χορηγ. 
α΄εξ.

1 

 
Μετα
βολή 

 % 

 

Προεξοφλήσ. Αγροτ. Χορηγ. Προεξοφλήσ. 
 

Αγροτ. Χορηγ. 
 

1876 166.556 812.630 93.201 469.909 --- --- 
1877 130.802 1.037.039 66.956 405.700 604.731 --- 
1878 141.857 1.314.170 --- --- 983.371 62,6 

ΠΗΓΗ: Γενικοί Ισολογισμοί,  Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1
 το καθαρό ποσό των προεξοφλήσεων και των αγροτικών χορηγήσεων έκαστου εξαμήνου υπολογί-

ζεται με την αφαίρεση του συνολικού ποσού των προεξοφλήσεων και των αγροτικών χορηγήσεων του αμέσως 
προηγούμενου εξαμήνου από το αντίστοιχο συνολικό ποσό του αμέσως επομένου. 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι η επέκταση των αγροτικών χορηγήσεων στην επαρχία 

Τριφυλίας συμβαίνει σε ένα έτος περιοριστικής πολιτικής της Τραπέζης στο χώρο 

της βραχυπρόθεσμης πίστης.39 Η αύξηση των αγροτικών χορηγήσεων, που παρατη-

                                                 
39

 Η εκτεταμένη δανειοδότηση του δημοσίου τομέα από μέρους της Τράπεζας δημιουργεί φόβους 
για ανάδυση πληθωριστικών τάσεων και υποτίμησης του τραπεζογραμματίου και ωθεί την Τράπεζα 
σε ρύθμιση της κυκλοφορίας του τραπεζογραμματίου της μέσω της μείωσης των χορηγήσεων, Νικό-
λαος Κουγέας, Η τιμή του συναλλάγματος και η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα (1843-1879), ΜΙ-
ΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 298-301. 
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ρείται στο Υποκ. Κυπαρισσίας και πιθανόν στις σημαντικότερες σταφιδικές περιο-

χές, συντελείται σε βάρος της χρηματοδότησης άλλων αγροτικών μερών, αν εμπι-

στευτούμε τα στοιχεία που παραθέτει ο Ιωάννης Βαλαωρίτης για τη συνολική δρα-

στηριότητα των αγροτικών χορηγήσεων της τραπέζης.40 Σύμφωνα με αυτά, οι γεωρ-

γοκτηματικές χορηγήσεις το 1877 βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με 

το 1876, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 1878 έχουν αυξηθεί μόλις 1% συγκριτικά με το 

αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, στο Υποκατάστημα Κυπα-

ρισσίας οι αγροτικές χορηγήσεις εμφανίζουν σταθερά αυξητική τάση. Με άλλα λό-

για η Τράπεζα δεν αυξάνει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα αλλά ανακατα-

νέμει τα ήδη δεσμευμένα κεφάλαια με τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέ-

ροντά της. Ίσως το υποκατάστημα Κυπαρισσίας, ως νεότερο, να ευνοήθηκε περισ-

σότερο από την ανακατανομή αυτή, με στόχο την εδραίωση της παρουσίας του 

στην επαρχία.  

Από την άλλη πλευρά, η πολιτική χορηγήσεων του Υποκαταστήματος αποτε-

λεί μία απτή απόδειξη των ευρέων περιθωρίων κέρδους του τραπεζικού δανεισμού 

στις σταφιδοφόρες περιοχές, ακόμη και σε μία επαρχία όπου το μεγαλύτερο ποσο-

στό της καλλιεργήσιμης γης, είτε ως «εθνική» είτε ως «ιδιόκτητη», δε διέθετε τίτ-

λους ιδιοκτησίας.41 Η διευθέτηση του εξωτερικού χρέους, το άνοιγμα των ξένων 

χρηματαγορών και η δυναμική εμφάνιση της Γαλλίας ως καταναλώτριας της ελληνι-

κής σταφίδας θα διαμορφώσει ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας, το οποίο θα «παρασύ-

ρει» την αξιωματικά συντηρητική Τράπεζα στη «χαλαρή», όσον αφορά τις εγγυή-

σεις, πολιτική χορηγήσεων της τετραετίας 1879-1883. Με αυτόν τον τρόπο επιτύγ-

χανε πολλαπλά οφέλη: διείσδυε σε μικρότερα πεδία συναλλαγών, κατακτώντας, ως 

ένα βαθμό, άμεσα, χωρίς μεσάζοντες, ένα σημαντικό μερίδιο της τοπικής χρηματο-

πιστωτικής αγοράς . διεύρυνε το πελατολόγιό της . ενίσχυε τη χρήση του τραπεζο-

                                                 
40

 Ι. Α. Βαλαωρίτης, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 1842-1902, Αθήνα 1902, σ. 226-227. 
41

 Σε επιστολή του προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 7 Απριλίου 1881 ο δ/ντης του υποκαταστή-
ματος Πολυζωΐδης επεσήμαινε δύο προσκόμματα στη μετατροπή των κτηματικών χορηγήσεων σε 
πενταετή απλά δάνεια 

.
 πολλά κτήματα είτε ήταν εθνικοϊδιόκτητα και δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα 

σχετικά παραχωρητήρια είτε εμφανίζονταν ως ιδιόκτητα, χωρίς όμως τίτλους ιδιοκτησίας, Αλληλο-
γραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα.  
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γραμματίου της, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που έδινε στο χάρτινο χρηματικό 

μέσο η επιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας (1877-1884).42  

 

β.3 Τα «τρελά» χρόνια  (1879-1883) 

 

Ήδη το 1873 είχε διαπιστωθεί το λαμπρό πεδίο δράσης που πρόσφερε η ελληνική 

επαρχία στον κύκλο εργασιών της Τράπεζας. Ο πρώτος διευθυντής του υποκατα-

στήματος, Ιω. Πετρόπουλος, σε επιστολή του προς την Κεντρική Διοίκηση εκτιμούσε 

ότι σε σύνολο 2.300 οικογενειών σε Φιλιατρά, Γαργαλιάνους και Κυπαρισσία οι 800 

ήταν εύπορες (ποσοστό 35%) και είχαν τη δυνατότητα να λάβουν πιστώσεις. Σε αυ-

τή την περίπτωση, επισήμαινε, το ποσό των πιστώσεων από 1.700.000 δρχ. θα α-

νερχόταν σε 2.500.000 δραχμές.43 Η εκπεφρασμένη διάθεση για αποκέντρωση των 

χορηγήσεων αποδεικνύεται στην πράξη από τη συνεχή διεύρυνση του αριθμού των 

πιστούχων. Το 1885 το υποκατάστημα αριθμούσε 3.000 πελάτες με συνολικό πι-

στωτικό όριο 4.400.000 δραχμών.44 Βέβαια, στο μεταξύ είχε καταργηθεί το άμισθο 

υποκατάστημα της Ανδρίτσαινας (1873-1878) και οι εργασίες της επαρχίας Ολυμπί-

ας είχαν περιέλθει στο Υποκατάστημα Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με έναν κατάλογο 

πιστούχων γεωργοκτηματιών της επαρχίας Ολυμπίας, το 1880 ήταν εγγεγραμμένα 

891 άτομα με πιστωτικό όριο 862.400 δρχ.45 Και έτσι πάντως, οι δικαιούχοι πιστώ-

σεων υπερδιπλασιάστηκαν μέσα στο διάστημα τεσσάρων ετών, καθώς το 1881 εγ-

γεγραμμένοι στους πιστωτικούς καταλόγους ήταν 1244. Ας σημειωθεί ότι η διεύ-

ρυνση του πελατολογίου του υποκαταστήματος προέκυψε αποκλειστικά από την 

αύξηση του αριθμού των γεωργοκτηματιών που συναλλάσσονται με το Υποκατά-

στημα. Αντίθετα, ο αριθμός των πιστούχων στους εμπορικούς πιστωτικούς καταλό-

                                                 
42

 Ο Θωμαδάκης έχει επισημάνει ότι «η προεξοφλητική πίστη αποτελεί πρωταρχικό μηχανισμό διά-
χυσης του τραπεζογραμματίου στην οικονομία και διατήρησής του σε εθελοντική  (μη αναγκαστι-
κή) κυκλοφορία.», Πίστη…, ό.π. σ. 123. Η επέκταση όμως της βραχυπρόθεσμης πίστης συνεπαγόταν 
υψηλό κόστος σε μία ελεύθερη χρηματαγορά, όπου το εθνικό νόμισμα δεν είχε ακόμη παγιωθεί και 
οι δανειστικές ανάγκες του Κράτους ήταν σημαντικές. Χωρίς την αναγκαστική κυκλοφορία η ΕΤΕ δε 
θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Κράτους συμβάλλοντας παράλληλα στη χρηματοδό-
τηση του ιδιωτικού τομέα. 
43

 8 Ιουλίου 1873, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα.  
44

 Τα παραπάνω στοιχεία αντλούμε από την αλληλογραφία του υποκαταστήματος, βλ. επιστολή 
δ\ντη Καζαντζή προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1885, ό.π. Οι τελευταίοι διαθέσι-
μοι πιστωτικοί κατάλογοι, που αφορούν το σύνολο των εμπόρων και γεωργοκτηματιών πιστούχων 
στην επ. Τριφυλίας, χρονολογούνται το 1881.  
45

 Η επαρχία Ολυμπίας δε διέθετε χωριστούς καταλόγους εμπόρων πιστούχων. 
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γους (της επαρχίας Τριφυλίας) υποχωρεί: 212 το 1873, 182 το 1876, 141 το 1879, 

173 το 1881.  

 

   ΠΗΓΕΣ: Κατάλογοι Πιστούχων Υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας  

 

 

Βέβαια η δυνητική πιστοδοτική ικανότητα του υποκαταστήματος, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στους πιστωτικούς καταλόγους, δε συμπίπτει με την πραγματική. Η 

επέκταση των χορηγήσεων είναι σημαντική αλλά δε φθάνει ποτέ το ιδανικό πιστω-

τικό όριο. Η κρίσιμη καμπή της απογείωσης των χορηγήσεων συμβαίνει κατά τα έτη 

1878-1879. Το Μάιο του 1879 το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Υποκαταστήματος 

Κυπαρισσίας έχει πλέον υπερβεί τα 2 εκατομμύρια δραχμές. Αυτή η απότομη αύξη-

ση ανησυχεί την Κεντρική Διοίκηση, η οποία ζητά αμέσως εξηγήσεις για «την κατα-

πληκτικήν αύξησιν» των χορηγήσεων από το νεοδιορισμένο δ/ντη του Υποκαταστή-

ματος Πολυζωΐδη. Συστήνει ταυτόχρονα την επιστροφή στο περυσινό όριο του προ-

κατόχου του (1,3 εκατ. δρχ.).46 Στην άμεση απαντητική επιστολή του δ/ντη, αναφέ-

ρονται ως αίτια για την επέκταση των εργασιών του Υποκαταστήματος τα ακόλου-

θα: (α) η επέκταση των εργασιών του Υποκαταστήματος στην επαρχία Ολυμπίας 

μετά την πρόσφατη διάλυση του υποκαταστήματος της Ανδρίτσαινας, (β) η διόγκω-

ση της ζήτησης για δανεισμό λόγω της σταφιδικής κρίσης του 1878, η οποία οδήγη-

                                                 
46

 Αχρονολόγητο πρόχειρο σχεδίασμα επιστολής της Κ. Διοίκησης προς το Υποκατάστημα της Κυπα-
ρισσίας. Παρόμοια απορρίπτεται η επέκταση των χορηγήσεων μετά από σχετικό αίτημα του δ/ντη 
στις 29 Μαρτίου του 1880. Το χαρτοφυλάκιο του υποκαταστήματος αυτή την εποχή έφθανε το ποσό 
των 1.899.100 δρχ., Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
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σε πολλούς να συναλλαχθούν με το υποκατάστημα για πρώτη φορά, και (γ) η προα-

γωγή του τόπου από «εμπορικήν και κτηματικήν άποψιν».47  

Δε γνωρίζουμε με ακρίβεια την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου του Υποκατα-

στήματος κατά τα επόμενα τέσσερα έτη, αλλά είναι βέβαιο ότι μαζί με τις ανανεώ-

σεις και τις ελάχιστες καθυστερήσεις αυτής της περιόδου ποτέ δεν κατήλθε τα δύο 

εκατ. δρχ. (παλαιές). Τον Αύγουστο του 1883 το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου 

υπολογιζόταν σε 2.262.730 νέες δραχμές ή περίπου 2,5 εκατ. δρχ. παλαιές. Η εξέλι-

ξη αυτή εναρμονίζεται με τη γενικότερη πολιτική της Εθνικής στις σταφιδοπαραγω-

γές περιοχές την ίδια εποχή.48 

Ένας σημαντικός παράγοντας που διευκόλυνε την επέκταση των χορηγήσε-

ων ήταν οι εγγυητές. Από την ενδεικτική μελέτη των γραμματίων που εξέδωσε το 

Υποκατάστημα από το Μάρτιο έως και το Δεκέμβριο του 188149 προέκυψε ότι στα 

664 γραμμάτια που εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν για λογαριασμό Κυπαρισσίων δα-

νειοληπτών (σε σύνολο 1600 περίπου τέτοιων και για τις δυο επαρχίες, Τριφυλίας 

και Ολυμπίας), είκοσι άτομα σε σύνολο 240 περίπου εγγυητών εμφανίζονται πάνω 

από είκοσι φορές ο καθένας σε γραμμάτια, προσφέροντας την υπογραφή τους στα 

μισά χορηγούμενα δάνεια.50 Πρόκειται για εμπόρους και κτηματίες και φαίνεται ότι 

για κάποιους η παροχή τριτεγγύησης γινόταν συστηματικά και μάλλον με το αζημί-

ωτο.51 Τα οφέλη δεν ήταν αποκλειστικά οικονομικά. Στην κορυφή των εγγυητών δε 

βρίσκονται οι ισχυρότεροι οικονομικά αλλά οι κατέχοντες ή διεκδικούντες τη δημο-

τική αρχή: ο δήμαρχος την εποχή εκείνη Δημήτριος Διον. Ζήρας (57 εμφανίσεις) και 

                                                 
47

 Επιστολή με ημερομηνία 12 Μαΐου 1879, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Δικαστικό Τμήμα. Σε επόμενη επιστολή του με ημερομηνία 21 Ιουλίου, ο ίδιος διαβεβαιώνει τη Διοί-
κηση ότι οι εισπράξεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι τόσες, ώστε θα μείνει «λίαν ευχαριστη-
μένη», Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
48

 Παρόμοια τάση διόγκωσης του χαρτοφυλακίου στην πενταετία 1881-1885 παρατηρείται στο υ-
ποκ./ΕΤΕ του Αιγίου, Καλαφάτης, Αγροτική Πίστη…, ό.π. τ. Γ΄, σ. 84. Για τη συνολική κίνηση των προε-
ξοφλήσεων και χορηγήσεων, βλ. Βαλαωρίτη, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης…, ό.π. σ. 246. 
49

 Από το Μάρτιο του 1881 διασώζονται στο αρχείο της ΕΤΕ οι κατάλογοι «των προεξοφληθέντων 
συναλλαγμάτων και γραμματίων των γεωργοκτηματιών» που απέστελλε τακτικά το υποκατάστημα 
Κυπαρισσίας στην Κεντρική Διοίκηση.  
50

 Τα δώδεκα άτομα είναι ζευγάρια ή τριάδες αδερφών. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν εύκολο να 
διαχωριστούν, όπως για παράδειγμα οι κτηματίες Θεόδωρος και Θεμιστοκλής Μ. Αναστασόπουλος 
(αναφέρονται ολογράφως είτε ως Θ. Μ. Αναστασόπουλος) και οι έμποροι Αποστόλης και Αριστείδης 
Δ. Κουκόπουλοι (εμφανίζονται ολογράφως ή Α. Δ. Κουκόπουλος). 
51

 Νομίζω ότι τέτοια είναι η περίπτωση του Δημ. Δ. Μανωλόπουλου κτηματία, ο οποίος εμφανίζεται 
σε 39 γραμμάτια. Το 1867 τον βρίσκουμε στα συμβόλαια ως τελωνοφύλακα και το 1892 ως εμπορο-
κτηματία και πρωτότυπο ενοικιαστή του ελαιοδεκάτου Τριφυλίας, 387 [1867] Φραντζής, 3002 [1892] 
Μανωλόπουλος. Ο συμβολαιογράφος Ιωάννης Μανωλόπουλος ήταν αδερφός του. 
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ο διάδοχός του από το 1883, Κανάρης Γιαλιάς (81 εμφανίσεις). Σημαντική είναι επί-

σης η παρουσία του Γεώργιου Αντ. Γεωργακόπουλου σε 36 γραμμάτια και του γα-

μπρού του, ήδη βουλευτή, Κοκκέβη σε 26. 

Η στάση της Τράπεζας, παρά τις συχνές διαβεβαιώσεις περί «ουδετερότη-

τάς» της απέναντι στις κομματικές έριδες, δε μένει ανεπηρέαστη από τους τοπικούς 

πολιτικούς συσχετισμούς αλλά και το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Έτσι φαίνεται να 

πριμοδοτεί τη δράση εγγυητών όχι τόσο φερέγγυων αλλά στενά εξαρτημένων οικο-

νομικά από αυτήν. Ο Κανάρης Γιαλιάς, για παράδειγμα, ο οποίος διαθέτει πολύ μι-

κρότερη κτηματική περιουσία σε σχέση με τους μεγαλοκτηματίες Γεωργακόπουλο 

και Ζήρα, και απολαμβάνει σαφώς μικρότερο πιστωτικό όριο, διαμορφώνει ένα ι-

σχυρό προφίλ, συγκροτώντας την πολιτική πελατεία του με την ανοχή (αν όχι με τις 

ευλογίες) της Τραπέζης.52 

Έτσι, ενώ στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος γίνονταν 

αποδεκτοί ως εγγυητές κυρίως οι κάτοχοι των υψηλότερων ορίων, στη δεύτερη φά-

ση της επέκτασης των εργασιών του ακολουθείται μία διαφορετική πολιτική, η ο-

ποία δεν υπακούει αυστηρά στον άτεγκτο νόμο περί φερεγγυότητας της προηγού-

μενης περιόδου, αλλά εναρμονίζεται πλήρως με το κλίμα ευφορίας που επικρατεί 

στον τόπο. Άλλωστε, κάτω από τις συνθήκες της εποχής (υψηλό ακόμη ποσοστό α-

γραμματοσύνης, έλλειψη τίτλων κυριότητας) η επέκταση των χορηγήσεων θα ήταν 

ανέφικτη χωρίς την ύπαρξη πρόθυμων εγγυητών. Οι μεγαλοπιστούχοι της δεκαετίας 

του 1870 είναι οικονομικά αυτοδύναμοι, ελάχιστα εξαρτημένοι από τον τραπεζικό 

δανεισμό, επιλέγουν τα γραμμάτια στα οποία θα θέσουν την υπογραφή τους, λαμ-

βάνουν ασφαλιστικά μέτρα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ο Γεωργακόπουλος, 

για παράδειγμα, δεν έχει λάβει ενυπόθηκο δάνειο, το όνομά του δεν εμφανίζεται 

ποτέ ανάμεσα στους πίνακες καθυστερήσεων, δε βαρύνεται με παλαιά διαρκώς 

ανανεωνόμενα χρέη. Οι «φερέγγυοι» εγγυητές, όμως είναι λίγοι και δεν μπορούν 

να εξυπηρετήσουν τα επεκτατικά σχέδια της Τράπεζας. 

Η εδραίωση του υποκαταστήματος στον τόπο, η αποσαφήνιση της πιστολη-

πτικής ικανότητας των κατοίκων μέσω του πολλαπλασιασμού των δικτύων πληρο-

                                                 
52

 Το όνομα του Γιαλιά εμπεριέχεται μόνο στους γεωργοκτηματικούς καταλόγους και το 1873 είχε 
πίστωση μέχρι 1000 δρχ. Το 1881 απολαμβάνει το ανώτατο πιστωτικό όριο που παρέχεται σε γεωρ-
γοκτηματίες, 6.000 δραχμές, αλλά και πάλι αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από το όριο των 15.000 
δρχ. που διαθέτουν οι Ζήρας και Γεωργακόπουλος στους εμπορικούς καταλόγους του ίδιου έτους. 
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φόρησης, αλλά και των αυτοψιών του ίδιου του διευθυντή με περιοδείες στην ε-

παρχία, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση όχι μόνο της πελατειακής 

βάσης του υποκαταστήματος αλλά και του σώματος των ενδιάμεσων εγγυητών. Με 

την περικοπή των ανώτατων πιστωτικών ορίων η Τράπεζα αποσαφηνίζει την πρό-

θεσή της να αποκεντρώσει τις χορηγήσεις της σε βάρος της τοπικής ιεραρχίας του 

πλούτου, τη συμμαχία της οποίας δε θεωρεί πλέον τόσο απαραίτητη όσο στο πα-

ρελθόν. Αντίθετα, θεωρεί προτιμότερη για τα συμφέροντά της τη συγκρότηση ενός 

διαμεσολαβητικού σώματος εγγυητών – μεσαίων πιστούχων, οι οποίοι θα ήταν οι-

κονομικά εξαρτημένοι από τη δανειοδοτική πολιτική της και τοιουτοτρόπως περισ-

σότερο ελέγξιμοι. Από την άλλη πλευρά με τον τρόπο της συμμετέχει εμμέσως στη 

διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών ιεραρχιών, με το να δείχνει, δηλαδή (ή όχι) εύ-

νοια σε συγκεκριμένα άτομα. 

Η ενυπόθηκη πίστη επίσης απογειώνεται την ίδια περίπου περίοδο. Ενώ το 

1877 τα δεσμευμένα κεφάλαια της τραπέζης σε αυτήν ανέρχονταν στο ποσό των 

220.592 παλαιών δρχ. (196.957 νέες δρχ.), το 1884 ξεπερνούσαν το 1 εκατ. (πα-

λαιές) δραχμές.53 Ένα μέρος αυτού του ποσού αφορούσε τη μετατροπή παλαιών 

διαρκώς ανανεωνόμενων γραμματίων σε νέα ενυπόθηκα δάνεια ή την ενσωμάτωση 

αυτών σε παλαιά ενυπόθηκα δάνεια των οφειλετών. Προϋπόθεση για τη λήψη τους 

ήταν η κατοχή ικανής κτηματικής περιουσίας με ασφαλείς τίτλους ιδιοκτησίας, αρ-

κετά υψηλότερης αξίας από το χορηγούμενο ποσό (συνήθως τριπλάσιας), ώστε να 

εξασφαλίζονται με το παραπάνω τα συμφέροντα της Τραπέζης. Η χορήγηση, ωστό-

σο, των ενυπόθηκων δανείων δε γινόταν πάντα με διαφανείς διαδικασίες. Κάποτε, 

πίσω από το δανεισμό, κρύβονταν εξυπηρετήσεις πολιτικής υφής. 

Το 1884 τα ενυπόθηκα δάνεια ανέρχονταν στο ποσό των 900.000 νέων δρχ. 

(κεφάλαιο και τόκους) και κατανέμονταν άνισα σε ένα σύνολο 74 ατόμων από τα 

οποία τα 27 όφειλαν ποσό άνω των 10.000 δρχ., 11 άνω των 20.000 δρχ. και μόλις 5 

υπερέβαιναν το όριο των 30.000 δραχμών (ΓΡΑΦ.ΣΤ8). Από αυτή την τελευταία μει-

οψηφική ομάδα οι τέσσερις ήταν κάτοικοι Φιλιατρών και ο ένας κάτοικος Ανδρί-

τσαινας. Τρεις από αυτούς, όλοι Φιλιατρινοί, ενέχονταν για το 1\5 του συνολικού 
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 Για το 1877 βλ. «Γενικούς Ισολογισμούς» αυτού του έτους και για το 1884 την αναλυτική κατάστα-
ση των απλών δανείων του υποκαταστήματος με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου, που αποστέλλει 
στην Κ. Διοίκηση ο επιθεωρητής Ιω. Δημητρακόπουλος, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων 
προς το Λογιστικό Τμήμα. 
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ποσού των ενυπόθηκων δανείων με οφειλές πάνω από 60.000 δρχ. ο καθένας.54 Και 

οι τρεις διέθεταν σημαντική περιουσία σε αστικά ακίνητα, ελαιοπερίβολα και στα-

φιδάμπελα.  

 

ΠΗΓΗ: Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό 

 

Μέσα από την άνιση κατανομή των απλών δανείων διαφαίνεται ότι λίγα ά-

τομα σε ολόκληρη την επαρχία μπορούσαν να προσφέρουν τις εγγυήσεις που ζη-

τούσε η Τράπεζα. Το 1883 ο δ/ντης του Υποκαταστήματος Καζαντζής περιέγραφε με 

σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το υποκατάστημα στη μετατροπή των 

ανανεωνόμενων γραμματίων σε ενυπόθηκα δάνεια: «…εις το χαρτοφυλάκιον των 

Γεωργοκτηματικών χορηγήσεων υπάρχουν και τινα γραμμάτια προ ετών ανανεού-

μενα, ων η καθ’ ολοκληρίαν είσπραξις δεν ήναι εύκολος. Οι οφειλέται των γραμμα-

τίων τούτων έχουν την προθυμίαν να συνομολογήσουν ενυπόθηκα δάνεια προς 

συμψηφισμόν αυτών έχοντες κτήματα αναλόγου αξίας αλλά δυστυχώς στερούνται 

τίτλων εξ εκείνων ους η τράπεζα ζητεί δια την συνομολόγησιν τοιούτων δανείων, 

διότι ως επί το πλείστον τα κτήματα περιήλθον εις αυτούς εκ πατρομητρικής κληρο-

νομίας, οι δε πρόγονοι αυτών ουδένα άλλον τίτλον είχον ειμή την πολυχρόνιον αυ-

τών κατοχήν, ήτις μόνον δια πιστοποιήσεων των αρμοδίων Δημάρχων δύναται να 

βεβαιωθή.». Ούτε όμως τα παραχωρητήρια της εθνικής γης γίνονταν αποδεκτά ως 
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 Πρόκειται για τους Νικόλαο Δ. Κώππα (66.242 νέες δρχ.), Σωτήριο Δ. Λαδά (62.500 ν. δρχ.) και Ευ-
στάθιο Ταμβάκη (64.464 ν. δρχ.). 
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ασφαλείς τίτλοι: «Άλλοι δε τούτων, συνέχιζε στην ίδια επιστολή ο Καζαντζής, έχουν 

κτήματα άτινα εμφύτευσαν επί γαιών εθνικών, ας εδήλωσαν κατά τον περί τούτου 

νόμον και έλαβον τα ανήκοντα παραχωρητήρια . αλλά και ταύτα ως εκ του εν αυτοίς 

όρου της μη ευθύνης του Δημοσίου, δεν εθεωρήθησαν επαρκείς τίτλοι και συνεπώς 

εις την αυτήν και ούτοι ευρίσκονται κατηγορίαν αδυνατούντες να συνομολογήσουν 

ενυπόθηκα δάνεια.».55 Η τελευταία αυτή πληροφορία ενισχύει την υποψία ότι το 

έναυσμα για το άνοιγμα του υποκαταστήματος στο χώρο της ενυπόθηκης (αλλά και 

της βραχυπρόθεσμης) πίστης έδωσε το θετικό οικονομικό κλίμα της εποχής και όχι 

η θεσμική πρωτοβουλία της εκκαθάρισης του ιδιοκτησιακού τοπίου από τα οθωμα-

νικά κατάλοιπα, δηλαδή από την υλοποίηση των νόμων εκποίησης της εθνικής γης.   

 

β.4 Η κρίσιμη δεκαετία (1884-1893) 

 

Με την πιστωτική πολιτική της η ΕΤΕ ενίσχυσε την παρουσία και τη σημασία της 

στους κόλπους της τοπικής αγροτικής κοινωνίας. Ήδη το 1879 ο δ\ντης Πολυζωΐδης 

αφηγούνταν πολύ παραστατικά την αυξημένη δημοτικότητα της Τράπεζας:  

«...μόλις δε εγένετο γνωστόν ότι το ατμόπλοιον έφερε τα χρήματα, πλήθος ανθρώ-

πων εκ των δύο μετά του υποκαταστήματος συναλλασσομένων επαρχιών επολιόρ-

κησεν αυτό από πρωΐαν μέχρι νυκτός ζητούντων χορηγήσεις…». Οι υπάλληλοι ερ-

γάστηκαν «νυχθημερόν» για να ευκολύνουν αναλόγως τους πολίτες «...οίτινες α-

περχόμενοι ηυλόγουν το όνομα της Εθνικής Τραπέζης…».56 Η εμβέλεια βέβαια αυ-

τής της δημοτικότητας περιοριζόταν εντός των γεωγραφικών ορίων των σταφιδο-

φόρων περιοχών, εκεί όπου η ευπορία εξασφάλιζε στο τραπεζικό κεφάλαιο φερέγ-

                                                 
55

 Επιστολή με ημερομηνία 27 Αυγούστου 1883, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. Κάτω, ωστόσο, από την πιεστική ανάγκη της μετατροπής των καθυστερούντων 
γραμματίων σε ενυπόθηκα δάνεια το Υποκατάστημα αναγκάστηκε να ενδώσει, τουλάχιστον ως προς 
την πρώτη κατηγορία των οφειλετών, λαμβάνοντας επιπλέον εγγυήσεις. Εκτός από το πιστοποιητικό 
του Δημάρχου απαιτούνταν η ένορκη εξέταση τριών ως πέντε αξιόπιστων μαρτύρων ενώπιον του 
ειρηνοδικείου, βλ. σχετικά επιστολή δ/ντη προς Κ. Διοίκηση στις 17 Σεπτεμβρίου 1883, Αλληλογρα-
φία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. Η τραπεζική εμπειρία στο χώρο της ενυ-
πόθηκης πίστης σε αγροτικό περιβάλλον θα καταστήσει πιο προσεκτικούς τους τραπεζίτες στο μέλ-
λον. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1890, ενόψει της εξαγοράς των τσιφλικιών σε Ήπειρο και Θεσσαλία 
από τους γεωργούς, το Κράτος (εξ)αναγκάζεται (;) με το νόμο ΑΩΝΒ΄/1890 (ΦΕΚ 126/1.6.1890) να 
εγγυηθεί στο μισό ποσό των ενυπόθηκων δανείων που θα χορηγούνταν σε γεωργοκτηματίες. Αξιο-
λόγηση της εφαρμογής του νόμου από τη Χιωτάκη στο Η συμπεριφορά του τραπεζικού κεφαλαίου…, 
ό.π. σ. 338-351. 
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 Επιστολή προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 12 Μαΐου 1879, Αλληλογραφία έμμισθων υποκατα-
στημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
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γυους πελάτες. Το 1883 σε μία επιστολή του δ/ντη Βασιλείου Καζαντζή προς την Κ. 

Διοίκηση πληροφορούμαστε ότι μόλις το ένα πέμπτο των εργασιών του Υποκατα-

στήματος διενεργείται στην έδρα του, δηλαδή την Κυπαρισσία: «…τα δε λοιπά 4/5 

εις κωμοπόλεις μακράν μεν κειμένας, αλλά πολλώ ευποροτέρας της πρωτευού-

σης.».57 Οι φτωχότεροι ορεινοί δήμοι της επαρχίας, καθώς και ολόκληρη η επαρχία 

Ολυμπίας έχουν μικρή μετοχή στα δάνεια της τραπέζης, γύρω στο 10% του ετησίως 

χορηγούμενου ποσού. Πάνω από το μισό αυτού απορροφούν μόνοι τους οι δύο πε-

δινοί δήμοι Εράνης και Πλαταμώδους.58 Όσο οι σταφιδοκτηματίες και οι έμποροι 

ευημερούσαν κάτω από τον ανέφελο ουρανό των καλών σοδειών και των υψηλών 

τιμών, θεωρούσαν ότι είχαν βρει στην Εθνική ένα μόνιμο και αξιόπιστο σύμμαχο. 

Γρήγορα οι ψευδαισθήσεις τους θα διαλύονταν.  

Τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα φάνηκαν στις εισπράξεις του 1883, έτους 

κακής σοδειάς λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Τότε, για πρώτη φορά, αν 

και εισπράχθηκαν 1,2 εκατομμύρια δραχμές, οι καθυστερήσεις έφθασαν το σεβα-

στό ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών (νέες). Το ήμισυ του παραπάνω ποσού 

χρωστούσαν οι πιστούχοι της επαρχίας Ολυμπίας, οι οποίοι είχαν δοκιμαστεί πε-

ρισσότερο από τη θεομηνία. Το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερούντων γραμματί-

ων ανανεώθηκε, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Διοικήσεως. Δόθηκαν όμως σαφείς 

εντολές για εκβιασμό της εξόφλησης με διώξεις και διαγραφή από τους πιστωτικούς 

καταλόγους για όσους καθυστερούσαν για λόγους διαφορετικούς από εκείνο της 

στασιμότητας της σταφιδικής αγοράς.59  

Από τις αρχές του 1884 η Τράπεζα αλλάζει πολιτική, προχωρώντας στο εξής 

με το σταγονόμετρο στη χορήγηση νέων δανείων. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου αυτού 

του έτους είχε επιτρέψει τη χορήγηση μόνο 300.000 δρχ. έναντι 1,2 εκατομμυρίων 

που είχε εισπράξει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δ/ντη του υποκαταστήματος Κα-

ζαντζή, η παροχή 300.000 δρχ. σε χορηγήσεις δεν επαρκούσε παρά μόνο για το ένα 

τέταρτο των αναγκών των γεωργοκτηματιών, οι οποίοι είχαν εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις τους προς την Τράπεζα αναμένοντας «...ότι και αύθις θα λάβουν παρά της 
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 Επιστολή με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1883, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. 
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 Ό.π. 
59

 Επιστολή δ/ντη Καζαντζή προς την Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 1883 και σχεδίασμα 
της απάντησης της Διοίκησης στο περιθώριο της επιστολής, ό.π. 
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Τραπέζης τα μέσα της καλλιεργείας…».60 Τα διαβήματα διαμαρτυρίας των πιστού-

χων προς την Τράπεζα και την Κυβέρνηση δε συγκίνησαν τη Διοίκηση.61 Και όμως, 

σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Καζαντζή, η είσπραξη ήταν ευχερής, καθώς το 

χαρτοφυλάκιο του υποκαταστήματος «...είναι διαμειρασμένον εις όλας τας τάξεις 

των κτηματιών, μετά μεγίστης φειδούς και αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως 

εκάστου κτηματίου.» 62 Η μετριοπαθής στάση του δ/ντη ως προς την εκτέλεση των 

δικαστικών αποφάσεων, ο οποίος συνιστά άλλωστε με επιμονή την αποφυγή των 

διώξεων, εκλαμβάνεται ως ολιγωρία από τον Επιθεωρητή της Εθνικής Τράπεζας, Ιω. 

Δημητρακόπουλο, που επισκέπτεται στις αρχές του χρόνου το υποκατάστημα. Ο 

τελευταίος προτείνει την αλλαγή των πιστωτικών καταλόγων του 1880, οι οποίοι 

είχαν καταρτιστεί με βάση τη φερεγγυότητα των πελατών, με νέους που θα βασίζο-

νταν στο απαιτούμενο προς καλλιέργεια ποσό. Καταλήγει ωστόσο ότι «...η κατά-

στασις του υποκαταστήματος δεν είναι δυσάρεστος.» 63  

Καθώς περνούσε ο χρόνος, η κατάσταση γινόταν δραματική. Το Δεκέμβριο 

του 1884 ο Καζαντζής απευθύνει στην Τράπεζα έκκληση να μην εγκαταλείψει την 

επαρχία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι «...ουδέ την ελαχίστην ζημίαν υπέστητε επί 

δωδεκαετίαν όλην αφ’ ην συνέστη το ενταύθα υποκατάστημά σας...».64 Στο μεταξύ 

η συνεχιζόμενη άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας και η συνεχής κατάπτωση των 

τιμών είχε στραγγίξει κάθε ίχνος οικονομικής ικμάδας του τόπου. Το καλοκαίρι του 

1885 η κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, και τα διλήμμα-

τα παρέμεναν τα ίδια: «…εάν αρνηθωμεν ανανεώσεις, θα μεταφέρωμεν κατ’ ανά-

γκην ολόκληρον το χαρτοφυλάκιον εις τας καθυστερήσεις και αν επιδιώξωμεν δικα-
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 Επιστολή με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. 
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 Σε τηλεγραφήματά τους προς την Κ. Διοίκηση και την Κυβέρνηση κτηματίες των Γαργαλιάνων δια-
μαρτύρονταν για την αδυναμία τους «να εύρουν τα προς καλλιέργειαν μέσα». Την απελπιστική τους 
θέση απέδιδαν «εις τον εσχάτως ψηφισθέντα Νόμου περί δανείου δια την άρσιν της αναγκαστικής 
κυκλοφορίας.». Τα παραπάνω αναφέρονται στην αλληλογραφία του δ/ντη με την Κ. Διοίκηση στις 15 
Φεβρουαρίου 1884, ό.π. 
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 Επιστολή με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 1884, ό.π. Πβλ. με όσα γράφει ο ίδιος στην επιστολή της 
13ης Σεπτεμβρίου 1885: «Τα χρήματα της τραπέζης όπως είναι διατεθειμένα ενταύθα από μικρά 
ποσά εις πολλά άτομα με φερεγγύους υπογραφάς ουδέ την ελαχίστην ζημίαν απειλούσι μόνον δε 
αναβολήν της πληρωμής, ως εκ της επί τρία κατά σειράν έτη καταπτώσεως του μόνο εν τω τόπω 
προϊόντος.», Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
63

 Επιστολή με ημερομηνία 10 Απριλίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. 
64

 Επιστολή με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1884, ό.π. 
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στικήν καταδίωξιν, θα καταστήσωμεν ταύτα επίδικα, όπερ φρονούμεν δεν συμφέρει 

εις την τράπεζαν.».65 

Στο τέλος του 1885 το χαρτοφυλάκιο εξακολουθεί να βαρύνεται με καθυ-

στερούντα γραμμάτια ύψους ενός εκατομμυρίου δραχμών, παρά το γεγονός ότι οι 

εισπράξεις άγγιξαν το ένα εκατομμύριο. Ο δ/ντης του υποκαταστήματος θεωρεί ι-

κανοποιητικό το ποσό κάτω από τις τρέχουσες δυσμενείς περιστάσεις: «Επελάβητε 

υπόψη, γράφει σε επιστολή του προς την Κ. Διοίκηση στις 7 Δεκεμβρίου 1885, τα 

δύω προηγούμενα καταστρεπτικά διά τους κτηματίας έτη . την γενικήν ελάττωσιν 

της εσοδείας κατά το τρέχον έτος εις τα 3\4 .  την εκ της χαλάζης καταστροφή πέντε 

εκατ. σταφιδοκάρπου εις τον Δήμον Πλαταμώδους . την ευτελή τιμή εις ην επωλή-

θησαν τα 4/5  του προϊόντος και την επιστράτευσιν ήτις αφήρεσε τας ακμαιοτέρας 

χείρας της κτηματικής τάξεως και αρκετόν χρήμα προς συντήρησιν αυτών, φρονού-

μεν ότι δεν θέλετε θεωρήσει ανεπαρκές το εξ ενός εκατομμυρίου περίπου ποσόν 

των εισπράξεών μας.»66 Στην ίδια επιστολή παρέχονται πληροφορίες για τη σύνθε-

ση των καθυστερούμενων οφειλών. Αυτές αφορούν 1124 άτομα από τα οποία τα 

900 χρωστούν από 100 έως 1000 δραχμές και μόλις 74 πάνω από 2.000 δραχμές 

(ΠΙΝ.ΣΤ4). Από τους τελευταίους οι δέκα καθυστερούν γραμμάτια αξίας πάνω από 

5.000 δραχμές. Ένας μόνο ενέχεται για το ποσό των 10.000 δραχμών «και ούτος 

τυγχάνει ο μεγαλήτερος κτηματίας». Άλλα 1900 άτομα που εμπεριέχονται στους 

πιστωτικούς καταλόγους «δεν οφείλουν ουδέ λεπτόν, οι μεν εκπληρώσαντες τας 

υποχρεώσεις των οι δε μη δυνηθέντες να λάβουν κατά το παρελθόν εξ ανεπαρκείας 

[ενν. κεφαλαίων]».  

 

ΠΙΝ.ΣΤ4  ΥΠΟΚ./ΕΤΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ  
ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1885 

Ποσό οφειλής Πλήθος οφειλετών 

100-1.000 900 
1.000-2.000 150 
2.000-3.000 40 
3.000-5.000 25 
5.000-8.000 8 

10.000 1 

Σύνολο ατόμων: 1124 
ΠΗΓΗ: Επιστολή 7 Δεκεμβρίου 1885, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα 
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 Επιστολή με ημερομηνία 30 Αυγούστου 1885, ό.π. 
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 Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
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Η διασπορά των δανείων ανά μικρά ποσά σε πολλά άτομα προϊδεάζει για το 

κοινωνικό εύρος της πελατείας του Υποκαταστήματος, η οποία φαίνεται πως περι-

λαμβάνει αρκετούς μικρούς και σίγουρα περισσότερους μεσαίους κτηματίες. Η επι-

στράτευση, σύμφωνα με τα λόγια του Καζάντζη, επιδείνωσε τη θέση τους στερώ-

ντας τους όχι μόνο τη συνδρομή της μισθωτής εργασίας αλλά και τη δωρεάν εργα-

σία των επιστρατευμένων μελών της οικογένειάς τους. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο 

ότι παρά το καθόλου αξιοκαταφρόνητο ύψος των καθυστερήσεων ο Καζαντζής είναι 

αισιόδοξος για τις προοπτικές των εισπράξεων. Ένα έτος μόνο με καλές τιμές, υπο-

στηρίζει, θα επαρκέσει για την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου.67 Η αισιοδοξία του 

Καζαντζή θα αποδειχθεί σωστή, όταν το 1887 οι εισπράξεις θα υπερβούν για πρώτη 

φορά μετά από τρία χρόνια τις 1.300.000 δραχμές και το παθητικό του υποκατα-

στήματος θα μειωθεί στο μισό εκατομμύριο περίπου αποτελούμενο από παλαιά 

κυρίως χρέη.68 Ο στόχος ίσως εκπληρωνόταν συντομότερα, αν τον Αύγουστο του 

1886, καταμεσής της εποχής της συγκομιδής, δεν είχε συμβεί ο καταστρεπτικός σει-

σμός των Φιλιατρών. 

Η καλή εισπρακτικά χρονιά του 1887 δεν άρει τις επιφυλάξεις της Κεντρικής 

Διοίκησης. Στο αίτημα του δ/ντη του υποκαταστήματος να του επιτραπεί η χορήγη-

ση ανάλογου ποσού με το εισπραχθέν (1,35 εκατομμύρια), η Διοίκηση δίνει την ά-

δεια για ποσό μέχρι 500.000 δρχ. και μόνο σε όσους εκπλήρωσαν «καθ’ ολοκληρί-

αν» τις υποχρεώσεις τους. Η πρόσφατη δοκιμασία την καθιστά διπλά προσεκτική, 

ώστε διατάσσεται από τα Κεντρικά: «Αι νέαι χορηγήσεις να γίνωσι κατά τα διατε-

ταγμένα ούτως ώστε και εν η περιπτώσει δεν είναι τελεία η κατά το προσεχές έτος 

παραγωγή, να είναι δυνατή η είσπραξις. Εις ουδένα μη έχοντα πίστωσιν να γίνη χο-

ρήγησις έστω και αν έχη εγγυητάς πιστούχους.».69 Παρά τη μόνιμη γκρίνια των ιθυ-

νόντων της Αθήνας, τα καθαρά κέρδη του υποκαταστήματος της Κυπαρισσίας, στη 

δύσκολη πενταετία 1883-1887, ανήλθαν στο αξιόλογο ποσό των 1,26 εκατομμυρίων 

δραχμών, δηλαδή στο τριπλάσιο περίπου των καθαρών κερδών της πρώτης εξαετί-

ας λειτουργίας του. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της δεκαεξαετούς λειτουργίας του 

έφθασαν το ποσό των 2.676.706 δρχ. το 1889, ενώ οι αντίστοιχες εκκαθαρισμένες 

                                                 
67

 Ό.π. 
68

 Επιστολή δ/ντη Καζαντζή προς Κ. Διοίκηση στις 10 Νοεμβρίου 1887, Αλληλογραφία έμμισθων υπο-
καταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
69

 Πρόχειρο αντίγραφο (;) απάντησης της Κ. Διοίκησης με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 1887, ό.π. 
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ζημιές ήταν μόλις 11.211 δραχμές.70 Οι οφειλέτες των γραμματίων αμέσως όταν ευ-

κολύνονταν, φρόντιζαν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν 

τις υπέρογκες καθυστερήσεις. Η προθυμία και η συνέπειά τους εξαίρεται στην αλ-

ληλογραφία του υποκαταστήματος. 

Το 1888 οι χορηγήσεις του υποκαταστήματος ανέκαμψαν και έφθασαν γύρω 

στο ένα εκατομμύριο δραχμές (χωρίς τις ανανεώσεις). Η Διοίκηση δίνει τώρα πιο 

εύκολα την έγκρισή της για χορήγηση ποσού ίσου με το εισπραχθέν αλλά αγρυπνεί 

πάντα, έτοιμη να κλείσει αποφασιστικά τη στρόφιγγα χορηγήσεων, αν οι εξελίξεις 

το απαιτήσουν. Η στιγμή αυτή δε θα αργήσει. Μετά την πρόσκαιρη αιθρία η θέση 

του σημαντικότερου προϊόντος του τόπου πάλι επιδεινώνεται. Την 1η Αυγούστου 

του 1888 οι κτηματίες ακόμη αισιοδοξούσαν. Απαιτούσαν 200 δρχ. τη χιλιάδα ένα-

ντι 190 δρχ. που προσέφεραν οι έμποροι. «Φορτώσεις προς μεταφοράν ήρξατο 

σποραδικώς δια λογαριασμόν των κτηματιών, τακτικαί δε πωλήσεις μόνον μετά ο-

ριστικόν κανονισμόν των τιμών ενεργηθήσονται…», έγραφε ο δ/ντης του Υποκατα-

στήματος σε μία από τις τακτικές αναφορές του προς τη Διοίκηση για την εξέλιξη 

της παραγωγής και εμπορίας της σταφίδας.71  Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους τα δύο 

τρίτα της παραγωγής της επαρχίας Τριφυλίας και ολόκληρη η παραγωγή της επαρ-

χίας Ολυμπίας δεν είχαν ακόμη πουληθεί.72 Ο σταφιδόκαρπος των ισχυρότερων 

κτηματιών αποθηκεύεται με την προσδοκία της ύψωσης των τιμών.73 Το υποκατά-

στημα ακολουθεί την ίδια τακτική για τον προϊόν του κτήματος του μεγαλοοφειλέτη 

Κώππα, το οποίο είχε δοθεί σε μεσεγγυούχο.74 Το Δεκέμβριο οι εισπράξεις του Υπο-

καταστήματος δεν ξεπέρασαν τις 800.000 δραχμές. Η ανανέωση των γραμματίων 

γίνεται πλέον μονόδρομος, καθώς η άσκηση πίεσης στους κτηματίες να πουλήσουν 

θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε νέα ολίσθηση των τιμών. Η οικονομική στενότητα 

ωθεί πολλούς σταφιδοκτήμονες, «λίαν» φερέγγυους και σπανίως συναλλασσόμε-

                                                 
70

 Επιστολή με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1888 και 29 Δεκεμβρίου 1889, Αλληλογραφία έμμισθων 
υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
71

 Επιστολή με ημερομηνία 1 Αυγούστου 1888, ό.π. 
72

 Επιστολή με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 1888, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Δικαστικό Τμήμα. 
73

 Επιστολή με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1888, ό.π. 
74

 Βλ. παρακάτω σ. 465. 
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νους με το Υποκατάστημα, να  ζητήσουν τώρα τη βοήθειά του.75 Το Φεβρουάριο του 

1889 σταφιδόκαρπος 15 εκατομμυρίων λιτρών ήταν ακόμη αδιάθετος.76 

Τη διετία 1889 – 1890 η αγορά δείχνει κάποια ζωηρότητα. Οι εισπράξεις του 

υποκαταστήματος υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο. Το χαρτοφυλάκιό του όμως 

βαρύνεται με ανάλογο ποσό σε ανανεωνόμενα και καθυστερούντα γραμμάτια. Την 

1η Δεκεμβρίου του 1890 δέκα εκατομμύρια λίτρες σταφίδα της επαρχίας Τριφυλίας 

μένει ακόμη απούλητη. Η εναποθήκευση του καρπού από τους μεγάλους κτηματίες 

έχει γίνει πλέον κανόνας. Ο δ/ντης Καζαντζής γράφει σχετικά: «…Τα μη πληρωθέντα 

μέχρι τούδε γραμμάτια ανήκουσιν ως επί το πλείστον εις τους μάλλον φερεγγυοτέ-

ρους κτηματίας, οίτινες είχον το θάρρος να κρατήσωσι τον σταφιδόκαρπόν των 

προς απόλαυσιν μεγαλυτέρας τιμής, εάν δε ήδη πιέσωμεν αυτούς προς εξόφλησίν 

των, θα τους αναγκάσωμεν ή να σπεύσωσι προς πώλησιν έστω και εις ευτελείς τι-

μάς ή να καταφύγωσιν επί μεγίστη ζημία εις τοκογλύφους, διότι πολλοί τούτων 

σκέπτονται να κρατήσωσιν μέχρι του Μαρτίου τον σταφιδόκαρπον των ελπίζοντες 

ύψωσιν τιμών.»77 

Πρόσθετο αγκάθι στη λειτουργία του υποκαταστήματος αυτή την περίοδο 

συνιστά η ενυπόθηκη πίστη. Τα ενυπόθηκα δάνεια πολλαπλασιάστηκαν μετά το 

1878 και διοχετεύθηκαν προς δύο κατευθύνσεις: προς τους ιδιώτες και τους τοπι-

κούς θεσμικούς φορείς (δήμους, λιμενικά ταμεία). Και ναι μεν τα τελευταία ήταν 

εξασφαλισμένα από τις λίγο ή πολύ σταθερές δημοτικές και λιμενικές εισπράξεις, 

τα πρώτα όμως στηρίζονταν σε αστικά και αγροτικά ακίνητα, των οποίων η αξία ε-

πηρεαζόταν σημαντικά απ’ το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Από το 1884 και εξής 

πολλοί οφειλέτες δυσκολεύονται να καταβάλουν τους τόκους του δανειζόμενου 

κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το χρέος τους να διογκώνεται επικίνδυνα. Το 1885 σε 

μία κατάσταση του υποκαταστήματος προς τη Διοίκηση φαίνεται ότι λίγα νέα δά-

                                                 
75

 Επιστολή με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 1888, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς 
το Λογιστικό Τμήμα. 
76

 Επιστολή με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1889, ό.π. 
77

 Επιστολή με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1890, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. Το 1891, όταν τα οικονομικά επιχειρήματα έχουν εξαντλήσει πλέον την ισχύ τους, ο 
Καζαντζής προβάλλει ένα ηθικό αλλά και πρακτικό επιχείρημα για την αναγκαιότητα των ανανεώσε-
ων: «…προς μόνον τον σκοπόν να μη ανοίξωμεν ματαίας δίκας ή συνηθίσωμεν τους οφειλέτας να 
λαμβάνουν παράτασιν προθεσμίας δια στρεψοδικών, όπερ ουδείς ενταύθα μέχρι τούδε έπραξε…», 
επιστολή 18 Οκτ. 1891, Πίνακες Καθυστερήσεων. 
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νεια είχαν προστεθεί στον κατάλογο του 1884.78 Στο ίδιο έγγραφο πληροφορούμα-

στε ότι το υποκατάστημα έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δίωξης κατά 19 οφειλετών, 

που καθυστερούσαν την αποπληρωμή των τόκων. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις 

από τους πέντε μεγάλους οφειλέτες της κατάστασης του 1884.  

Η οικονομική ύφεση των ετών 1885-1886, την οποία επιδείνωσε ο φονικός 

σεισμός στα Φιλιατρά, οδήγησε στην προσωρινή αναβολή των πλειστηριασμών. Οι 

αιτήσεις των μεγάλων και μικρότερων οφειλετών του υποκαταστήματος προς τη 

Διοίκηση, στις οποίες ζητούσαν την επιείκειά της για την υπόθεσή τους, πυκνώνουν 

χαρακτηριστικά από αυτό το χρονικό σημείο και εξής. Από το 1887 το υποκατάστη-

μα θα διεκδικήσει δυναμικά την εξόφληση των δανείων του, αν και στην ουσία αυ-

τό που πρώτιστα το ενδιαφέρει είναι η ανανέωσή τους, ιδίως αν συντρέχει η περί-

πτωση θανάτου του οφειλέτη. Η αγορά των μεγάλων κτημάτων από μέλη της οικο-

γένειας του εκπλιπόντος ή και νέους αγοραστές γίνεται εφικτή χάρη στη χορήγηση 

νέων ενυπόθηκων δανείων. Με αυτόν τον τρόπο, το Υποκατάστημα ανανέωνε στην 

ουσία τα παλαιότερα δάνειά του και απέφευγε το ανεπιθύμητο ενδεχόμενο να 

φορτωθεί το ίδιο τα κτήματα των οφειλετών του. Μέχρι το 1890 μόνο ένα μικρό 

κτήμα με περιβόλι και αμπέλι 11 συνολικά στρεμμάτων που ανήκε στον παντοπώλη 

Αθανάσιο Γεωργακόπουλο ή Γροσά, είχε περιέλθει στην κυριότητα της Τράπεζας. Ο 

οφειλέτης είχε λάβει με τη μορφή του απλού δανείου το ποσό των 8.000 παλαιών 

δραχμών το 1882, αλλά μετά από λίγο απεβίωσε. Το 1885 το υποκατάστημα το έ-

βγαλε στο πλειστηριασμό διεκδικώντας το κεφάλαιό του και τους τόκους, συνολικά 

8.228,4 νέες δρχ.79 Καθώς δεν βρέθηκε πλειοδότης, κατακυρώθηκε στο δανειστή, 

δηλαδή στην Τράπεζα.  

Από το 1890 και μετά, όταν η «φούσκα» της υπερτιμημένης σταφιδικής γης 

αρχίζει να γίνεται πια ορατή, τα ενυπόθηκα δάνεια θα γίνουν βραχνάς για το υπο-

κατάστημα, το οποίο θα αναγκαστεί να φορτωθεί τα κτήματα των μεγαλύτερων ο-

φειλετών του. Πράγματι, τον Ιανουάριο του 1890 υποχρεώθηκε να αναλάβει ένα 

                                                 
78

 Κατάσταση 20 Ιουνίου 1885, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμή-
μα. Πέντε νέα απλά δάνεια είχαν προστεθεί στην ομάδα των πιστούχων με δάνειο άνω των 30.000 
δραχμών. Σε αυτήν μετέχει πλέον και ο Κυπαρίσσιος Δημήτριος Διον. Ζήρας, ο οποίος το 1884 όφειλε 
10.714 δραχμές από λήψη απλού δανείου.  
79

 Πρακτικόν πλειστηριασμού, 743 [1885] Περτουτζής. Το 1889 το Υποκατάστημα εκμίσθωνε το κτή-
μα αντί 500 δρχ. ετησίως, επιστολή δ/ντη του υποκαταστήματος με ημερομηνία 5 Ιουλίου 1889, Αλ-
ληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
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από τα σημαντικότερα κτήματα της επαρχίας έκτασης 230 στρεμμάτων στη θέση 

Μόραινα του δήμου Εράνης, ιδιοκτησίας Νικολάου Κώππα από τα Φιλιατρά. Το 

κτήμα είχε δοθεί ήδη σε μεσεγγυούχο για την καλλιέργειά του από το 1886.80 Το 

χρέος του οφειλέτη ανερχόταν σε 89.257 νέες δρχ. με τους καθυστερούντες τόκους 

να αντιστοιχούν στο ένα τρίτο και πλέον του αρχικού κεφαλαίου (23.015 νέες δρχ. 

τόκοι και 66.242 δρχ. κεφάλαιο). Ο συναγωνισμός στον πλειστηριασμό έφτασε μέ-

χρι το ποσό των 71.600 δρχ., το οποίο ήταν κατώτερο από τις προσδοκίες του υπο-

καταστήματος.81  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, η κατάσταση τόσο στη βραχυπρόθεσμη 

όσο και στην ενυπόθηκη πίστη διαγράφεται ζοφερή. Από το 1891 οι καθυστερήσεις 

βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων συσσωρεύονται επικίνδυνα. Η καχεκτικότητα της 

οικονομικής ζωής του τόπου αντικατοπτρίζεται με τον πιο παραστατικό τρόπο στην 

αδυναμία των κτηματιών να πληρώσουν τους τόκους, ώστε να ανανεωθούν τα 

γραμμάτιά τους (ΠΙΝ.ΣΤ5). Η συνεχής επιδείνωση της θέσης του σταφιδικού κόσμου 

για μία δεκαετία σχεδόν είχε μεταβάλει τις συγκυριακές καθυστερήσεις των ετών 

1884-1885 σε φαινόμενο δομικού χαρακτήρα (ΠΙΝ.ΣΤ6). Το 1893 το ένα τρίτο του 

χαρτοφυλακίου του υποκαταστήματος αποτελείται από καθυστερήσεις και σχεδόν 

όλο το υπόλοιπο από ανανεώσεις παλαιότερων δανείων. Οι αγροτικές χορηγήσεις 

παγώνουν. Κάπου εδώ η θητεία της Εθνικής Τράπεζας στην αγροτική πίστη του τό-

που τερμάτιζε τη διαδρομή της.82 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80

 Επιστολές δ/ντη υποκαταστήματος με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 1886, 24 Δεκεμβρίου 1886, 
Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
81

 Επιστολή δ/ντη υποκαταστήματος τον Ιανουάριο 1890 (η ημέρα δε διακρίνεται), ό.π. 
82

 Με βάση τα λίγα διάσπαρτα διαθέσιμα στοιχεία, τα κέρδη του υποκαταστήματος ανακάμπτουν 
μετά το 1897, γεγονός που ίσως πρέπει να συνδεθεί με την έναρξη της λειτουργίας της Εταιρείας των 
Υπέγγειων Προσόδων και το ρόλο της Τραπέζης σχετικά με αυτήν. Η παρατηρούμενη επέκταση των 
αγροτικών χορηγήσεων της Τραπέζης μετά το 1899 δεν μπορεί να συγκριθεί με την προηγούμενη 
περίοδο, γιατί έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει η ίδρυση υποκαταστημάτων στις νέες χώρες (Βόλος, 
Λάρισα, Άρτα, Τρίκαλα), Βαλαωρίτης, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης…, ό.π. σ. 246. 
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ΠΙΝ.ΣΤ5  ΥΠΟΚ./ΕΤΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ* 
Έτη Μήνας προεξοφλήσεις Χορηγήσεις Σύνολο μεταβολή % 

1884 Φεβρ. 7.804 86.925 94.729  

1885 Ιούν. 7.481 29.122 36.603 -0,61 

      

1892 Ιούν. 11.585 130.089 141.674  

1893 Ιούν. 14.652 194.365 209.017 0,47 

1893 Δεκ. 33.125 259.031 292.156 0,39 

1894 Δεκ. 56.583 356.522 413.105 0,41 

1895 Ιούν. 63.049 288.971 352.020 -0,14 

* ποσά σε νέες δρχ. 

 
ΠΙΝ.ΣΤ6  ΥΠΟΚ./ΕΤΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1892 
Έτος έκδο-
σης 

αρ. γραμματίων 
ποσό 
(δρχ.) 

μ.ο. ποσού ανά γραμμά-
τιο (δρχ.) 

1885 3 900 300 

1886 4 5.449 1.362 

1887 3 1.449 483 

1888 5 3.359 672 

1889 8 6.762 845 

1890 8 5.027 628 

1891 58 48.309 833 

1892 73 58.834 806 

Σύνολο 162 130.089 803 

 

ΠΙΝ.ΣΤ7  ΥΠΟΚ./ΕΤΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (1884-1895) 
 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

 Προεξοφλήσεις & Χορηγή-
σεις

1
 

Προεξοφλήσεις & Χορηγή-
σεις

1
 

Εισπράξεις
2
 

1883
3
 2.262.730 1.011.918 1.200.000 

1884 --- 1.321.846 --- 

1885 1.957.701 1.088.310 860.000 

1886 1.863.848 1.059.793 800.000 

1887 1.755.000 400.000 1.350.000 

1888 --- --- 800.000 

1889 2.201.608 1.112.345 1.100.000 

1890 2.200.000 958.309 1.240.000 

1891 2.075.000 568.522 1.500.000 

1892 1.829.751 --- --- 

1893 1.020.790 841.895 178.895 

1894 --- 822.714 --- 

1895 841.763 --- --- 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1 

Με τις καθυστερήσεις και ανανεώσεις 
2
 στη στήλη αυτή αναφέρονται κατά προσέγγιση τα ει-

σπραττόμενα ποσά με βάση διάσπαρτες πληροφορίες της αλληλογραφίας του υποκαταστήματος και δικούς μας 
έμμεσους υπολογισμούς 

3
 τα στοιχεία του 1883 αφορούν την κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους μήνες Αύ-

γουστο και Οκτώβριο. 
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ΠΙΝ.ΣΤ8  ΥΠΟΚ./ΕΤΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΛΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Έτη μήνας δάνεια σε ιδιώτες μεταβολή % δάνεια δήμων μεταβολή % 

1884 Φεβρ. 906.356 8,8 312.500  

1885 Ιούν. 986.421  ---  

      

1892 Ιούν. 1.116.598  544.118  

1893 Ιούν. 1.139.332 2,0 497.349 -8,5 

1893 Δεκ. 1.183.044 3,8 472.785 -4,9 

1894 Δεκ. 1.249.399 5,6 421.041 -10 

1895 Ιούν. 1.216.345 -2,6 353.254 -16 

ΠΗΓΗ ΠΙΝ.ΣΤ5-Ι8: Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό και το Δικαστικό Τμήμα,  

 

 
γ.  Η Τράπεζα και οι ιδιώτες πιστωτές 

 

Μετά από την κεφαλαιώδη παρακολούθηση της πορείας του τραπεζικού δανεισμού 

στην επαρχία Τριφυλίας και ειδικότερα στο δήμο Κυπαρισσίας, μπορούμε να επι-

στρέψουμε στο ερώτημα που εκκρεμεί από το τέλος της προηγούμενης ενότητας: 

πόσο και με ποιο τρόπο επηρέασε ο τραπεζικός δανεισμός τη λειτουργία του τοπι-

κού πιστωτικού συστήματος. Μία πρώτη εικόνα της σχέσης των ιδιωτών με το υπο-

κατάστημα μας παρέχουν οι πιστωτικοί κατάλογοι. Χρησιμοποιώντας πάλι τα δα-

νειστικά συμβόλαια των χρονικών περιόδων 1872-1874 και 1881-1883, επιδιώξαμε 

να εξετάσουμε τη σχέση της «ηγετικής» ομάδας των πιστωτών, αυτών δηλαδή που 

χορηγούν δέκα και άνω δανειστικά συμβόλαια, με το τραπεζικό δανεισμό. Θυμί-

ζουμε ότι το 1872 το υποκατάστημα δε λειτουργούσε ακόμη. Είναι λογικό, λοιπόν, 

να αναμένουμε ότι το φαινόμενο του περίφημου «αλυσωτού δανεισμού» (δάνειο 

τράπεζας → δάνειο εμπόρου/πιστωτή → γεωργοκτηματία) θα ενταθεί την περίοδο 

1881-1883, όταν πλέον η παρουσία του υποκαταστήματος στον τόπο θα έχει ε-

δραιωθεί και οι τοκιστές θα μπορούν να επωφελούνται από τις χορηγήσεις του.83  

Στην πρώτη εξεταζόμενη τριετία η ηγετική ομάδα περιλαμβάνει 15 δανει-

στές, οι οποίοι χορηγούν το 52% του συνόλου των δανειστικών συμβολαίων. Τρεις 

δεν εμφανίζονται καθόλου στους πιστωτικούς καταλόγους του υποκαταστήματος 

των ετών 1873, 1874, ενώ οι υπόλοιποι απολαμβάνουν όριο πίστωσης από 1.500 

μέχρι 40.000 δρχ. (ΠΙΝ.ΣΤ9). Στην κορυφή του δανειστικού κυκλώματος βρίσκεται 

                                                 
83

 Για μια πλήρη παρουσίαση αυτής της άποψης με παραδείγματα που προέρχονται από την περιοχή 
της Αμαλιάδας μπορεί κανείς να ανατρέξει στο τελευταίο βιβλίο του Αλέξη Φραγκιάδη, Ελληνική 
οικονομία 19

ος
-20

ος
 αιώνας…, ό.π. σ. 60-68.  
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ένας από τους μεγαλύτερους πιστούχους του υποκαταστήματος, ο Γεώργιος Αντ. 

Γεωργακόπουλος. Στη δεύτερη τριετία 14 άτομα αποτελούν τον ισχυρό πυρήνα των 

δανειστών και χορηγούν το 40% περίπου των δανειστικών συμβολαίων. Τέσσερις 

δεν εμφανίζονται στον πιστωτικό κατάλογο του 1881. Τα πιστωτικά όρια των υπό-

λοιπων κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 15.000 δρχ. (ΠΙΝ.ΣΤ10). Ο σημαντικότερος δα-

νειστής της προηγούμενης περιόδου, Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος, εξακολουθεί 

να χαίρει το υψηλότερο πιστωτικό όριο σε επίπεδο επαρχίας, αλλά ως προς τη δα-

νειστική του δραστηριότητα βρίσκεται στην τρίτη θέση, μετά από τον Ανδρέα Βασι-

λόπουλο και τη Φιλομένα Δεληγιάννη. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό αυτής της πε-

ριόδου, σε αντίθεση με την προηγούμενη, είναι ότι η παρουσία των μεγαλοπιστού-

χων-δανειστών είναι μικρότερη. Πέντε άτομα διαθέτουν πιστωτικό όριο από 5.000 

δρχ. και άνω, ενώ στη δεκαετία του 1870 ήταν επτά. Αντίστροφα, ο αριθμός των μι-

κρών και μεσαίων πιστούχων, όπως και των μη πιστούχων ιδιωτών δανειστών είναι 

αυξημένος. Τέλος, το μερίδιο των δανειστών-πιστούχων της ηγετικής ομάδας στο 

σύνολο των δανειστικών συμβολαίων είναι επίσης μειωμένο. Παρέχουν το 30% των 

δανείων, ενώ μια δεκαετία πριν παρείχαν το 46,4%. 

 

ΠΙΝ.ΣΤ9α  ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1872-1874) 

 Πιστωτές Επάγγελμα Κατοικία 
Πλήθος δα-
νειστικών 

συμβολαίων 

Πιστωτικό 
όριο 

1 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντ. εμποροκτηματίας Κυπαρισσία 158 40.000 

2 Βασιλόπουλος Ανδρέας κτηματίας Κυπαρισσία 95 7.000 

3 Μεντζελόπουλος Σπύρος Δ. φαρμακοποιός Κυπαρισσία 53 5.000 

4 Καρυτινός Παναγιώτης σαμαροποιός Κυπαρισσία 48 1.500 

5 Παπαγιαννόπουλος Λυκούργος εμπορορράπτης Κυπαρισσία 32 2.500 

6 Παπακασίμης Ευστάθιος Ηλ. ράπτης Κυπαρισσία 32 
μη πι-

στούχος 
7 Καρυτινός Θεόδωρος Γ. εμποροκτηματίας Κυπαρισσία 28 3.000 

8 Κανελλόπουλος Χρήστος μεταπράτης Κυπαρισσία 23 1.500 

9 Βωβός Κων. Δ. δικηγόρος Κυπαρισσία 22 
μη πι-

στούχος 

10 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Φ. έμπορος Κυπαρισσία 22 10.000 

11 Λεβεντογιάννης Νικόλαος εμποροκτηματίας Κυπαρισσία 21 25.000 

12 Πασχαλίγκος Αλέξιος Ζ. έμπορος Κυπαρισσία 18 5.000 

13 Μανούσος Γρηγόριος κτηματίας Κυπαρισσία 14 8.000 

14 Τουρκολιάς Γεώργιος εμποροκτηματίας Κυπαρισσία 13 2.000 

15 Νταϊμίνης Δημήτριος Διον. γ\κτηματίας Κυπαρισσία 12 
μη πι-

στούχος 
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ΠΙΝ.ΣΤ9β  ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1881-1883) 
 

Πιστωτές Επάγγελμα Κατοικία 
Πλήθος δα-
νειστικών 

συμβολαίων 

Πιστωτικό 
όριο 

1 Βασιλόπουλος Ανδρέας κτηματίας Κυπαρισσία 83 10.000 

2 Κανελλοπούλου Φιλομένη χ. Χρ. οικιακά Κυπαρισσία 42 
μη πι-

στούχος 

3 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντ. εμποροκτηματίας Κυπαρισσία 38 15.000 

4 Κασίμης Ευστάθιος Ηλ. ράπτης Κυπαρισσία 23 1000 

5 Πανουσόπουλος Νικόλαος έμπορος Κυπαρισσία 19 2.000 

6 Ζήρας Δημ. Διον. δήμαρχος Κυπαρισσία 18 15.000 

7 Κακίσης Δήμος σανδαλοποιός Κυπαρισσία 18 1000 

8 Παπασταμάτης Παναγιώτης Α. κτηματίας Βαρυμπόπι 18 2.000 

9 Ταμπακόπουλος Επαμ. δικηγόρος Κυπαρισσία 16 
μη πι-

στούχος 

10 Θωμόπουλος Νικόλαος έμπορος Κυπαρισσία 14 5.000 

11 Καφόπουλος Πανάγος δικηγόρος Κυπαρισσία 11 4.000 

12 Κοκέβης Ευστάθιος δικηγόρος Κυπαρισσία 10 6.000 

13 Μπρούστης Αριστομένης ράπτης Κυπαρισσία 10 
μη πι-

στούχος 

14 Χαροκόπος Βασίλ. Δ. κτηματίας Κυπαρισσία 10 
μη πι-

στούχος 
ΠΗΓΕΣ: Συμβολαιογραφικές πράξεις, Κατάλογοι Πιστούχων Υποκ./ΕΤΕ Κυπαρισσίας 

 

Με μια πρώτη εκτίμηση οι πιστούχοι – πιστωτές όχι μόνο δεν ενισχύθηκαν 

από τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά μάλλον αποδυναμώθηκαν. Οι πιστωτικοί κατά-

λογοι όμως έχουν περιγραφική αξία και δεν μπορούν πραγματικά να μας πληροφο-

ρήσουν για το εύρος και το βάθος της σχέσης των πιστούχων με την Τράπεζα. Το 

ζητούμενο είναι να εντοπιστεί η πραγματική εξάρτηση των δανειστών από το τρα-

πεζικό χρήμα. Μέσω της ενυπόθηκης ή της βραχυπρόθεσμης πίστης οι δανειστές θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν από τη διαφορά του τραπεζιτικού επιτοκίου με εκείνο 

του ιδιωτικού δανεισμού. Όσον αφορά στην ενυπόθηκη πίστη, η διασταύρωση των 

ονομάτων των δανειστών με τους καταλόγους των ληπτών απλών δανείων απέδωσε 

μόνο ένα όνομα, αυτό του Δημητρίου Ζήρα για δάνειο 10.000 δραχμών. Ο Ζήρας, 

δήμαρχος Κυπαρισσίας στο διάστημα 1871-1883, υπήρξε συστηματικός δανειστής 

από τη δεκαετία του 1870, αλλά στην τριετία 1872-1874 παραχωρεί μόνο 6 δάνεια 

με συμβόλαιο και δεν συμπεριλήφθηκε στην ομάδα των μεγάλων δανειστών. Θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η λήψη δανείου έδωσε ώθηση στη δανειοδοτική του 

δραστηριότητα, μια και την τριετία 1881-1883 βρίσκεται στην έκτη θέση της λίστας 

μας με 18 δάνεια στο ενεργητικό του . ανήκει επίσης στους μεγαλοπιστούχους με 

πιστωτικό όριο 15.000 δρχ. Εξίσου πάντως πειστική είναι η υπόθεση ότι μέρος ή α-



470 

 

κόμη και το σύνολο του δανείου αξιοποιήθηκε στη δαπανηρή επένδυση του μεγά-

λου κτήματος με σταφίδα και ποιμνιοστάσιο, 120 στρεμμάτων περίπου, που δη-

μιούργησε ο Ζήρας στο Καλόνερο Αυλώνας στη δεκαετία του 1870. 

Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης του τραπεζικού δανεισμού αποτελεί η διαρ-

κής ανανέωση των βραχυπρόθεσμων γραμματίων. Η καθυστέρηση της εξόφλησης 

του χορηγούμενου δανείου έδινε θεωρητικά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να 

ωφεληθούν από τη διαφορά του τραπεζικού επιτοκίου με τον ισχύοντα τόκο δανει-

σμού στον ιδιωτικό τομέα χωρίς την πίεση να επιστρέψουν άμεσα το κεφάλαιο που 

δανείστηκαν. Οι κάτοικοι του δήμου Κυπαρισσίας έχουν τα σκήπτρα στη συχνότητα 

και στην ποσότητα ανανεωνόμενων γραμματίων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 

ο δήμος Κυπαρισσίας, ο φτωχότερος από τους πεδινούς δήμους, ενεχόταν ετησίως 

σε δάνεια ύψους περίπου 450.000 δραχμών εκ των οποίων οι 200.000 αφορούσαν 

γραμμάτια «προ πολλών ετών ανανεουμένα».84 Το Φεβρουάριο του 1884 δύο ονο-

μαστικοί κατάλογοι με όσους καθυστερούσαν την εξόφληση των γραμματίων τους, 

μας διαφωτίζουν σχετικά με το ποιοι είχαν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τα γραμ-

μάτιά τους.85 Στον πρώτο κατάλογο περιλαμβάνονται 130 άτομα που δεν έχουν α-

νταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους προς το υποκατάστημα, επειδή δεν εκποίησαν 

ακόμη τη σταφίδα τους. Πρόκειται για συγκυριακή και όχι χρονίζουσα καθυστέρη-

ση. Οι οφειλές τους κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 5.000 δρχ. Ανάμεσα στους πρώ-

τους τριάντα οφειλέτες του καταλόγου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «κτηματίαι 

της καλητέρας τάξεως», έξι μόλις είναι από την Κυπαρισσία.  

Ο δεύτερος κατάλογος παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περί-

πτωση που μας απασχολεί, γιατί αναφέρεται σε χρόνιες καθυστερήσεις γραμματί-

ων. Εμπεριέχει 90 οφειλέτες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν λόγω ανεπάρκει-

ας των εισοδημάτων τους, όπως σημειώνεται στην κατάσταση. Το ένα τρίτο ακρι-

βώς από αυτούς είναι κάτοικοι της Κυπαρισσίας και οι περισσότεροι (23) χρωστούν 

ποσά από 2.000 μέχρι 7.400 δραχμές. Την κορυφή της κατάστασης καταλαμβάνουν 

πέντε άτομα, όλα από την Κυπαρισσία, για ποσά άνω των 5.000 δρχ. «προ ετών 

πολλών οφειλόμενα». Και οι πέντε είναι μεγάλοι κτηματίες, ανήκουν σε παλαιές 
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 Επιστολή με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1883, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. 
85

 Ονομαστικοί κατάλογοι οφειλετών 19 Φεβρουαρίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστη-
μάτων προς το Λογιστικό Τμήμα. 
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οικογένειες της πόλης και δεν εμφανίζονται ως συστηματικοί δανειστές. Δύο από 

αυτούς είναι σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα: ο Θεόδωρος Μ. Αναστασόπουλος, 

βουλευτής επαρχίας (1868, 1872-1881) με μεγάλη κτηματική περιουσία, και ο Κα-

νάρης Γιαλιάς, επίσης βουλευτής επαρχίας (1879) και δήμαρχος Κυπαρισσίας από 

το 1883 και εξής, τον οποίο έχουμε ήδη συναντήσει στο ρόλο του συστηματικού εγ-

γυητή τραπεζικών γραμματίων. 

Ας δούμε όμως τη σχέση του τραπεζικού και του ιδιωτικού δανεισμού από 

την πλευρά των πελατών τους. Μία χρήσιμη πηγή για τη διερεύνηση του σώματος 

των πελατών της Τράπεζας και των εγγυητών τους αποτελούν οι κατάλογοι των 

προεξοφληθέντων συναλλαγμάτων των εμπόρων και των γραμματίων των γεωργο-

κτηματιών που αποστέλλονται τακτικά στην Κ. Διοίκηση.86 Σοβαρό μειονέκτημά 

τους συνιστά το γεγονός ότι δε διακρίνονται οι ανανεώσεις από τις νέες χορηγήσεις, 

οπότε δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του αριθμού των νέων γραμματίων και 

του συνολικού ποσού, που λαμβάνουν εντός του έτους οι πιστούχοι. Μελετήσαμε 

ενδεικτικά τις χορηγήσεις και τις προεξοφλήσεις της πρώτης τριμηνίας του 1882 και 

ξεχωρίσαμε 289 γραμμάτια (σε σύνολο 1000 περίπου και για τις δυο επαρχίες Τρι-

φυλίας και Ολυμπίας), τα οποία εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν για λογαριασμό 238 

δημοτών της Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με αυτά, 204 άτομα (86%) λαμβάνουν ένα δά-

νειο, 32 άτομα (13%) από δύο ως τρία, 1 άτομο τέσσερα, και η εμπορική εταιρεία 

των αδελφών Διον. Δημόπουλου οκτώ εμπορικά (προεξοφλήσεις). Όσα γραμμάτια 

αποτελούν εμφανώς ανανεώσεις παλαιότερων, όπως μπορούμε να κρίνουμε από 

τις ημερομηνίες λήξης και έναρξης δυο διαδοχικών δανείων, τα όμοια ποσά και την 

παρουσία των ίδιων εγγυητών σε αυτά, δεν τα λάβαμε υπόψη. 

Σαράντα γραμμάτια αντιστοιχούν σε ισάριθμους οφειλέτες, κατοίκους των 

χωριών του δήμου, ενώ τα υπόλοιπα οφείλονται από κατοίκους της πόλης. Από τον 

συσχετισμό των 238 ονομάτων των οφειλετών της τράπεζας με τον κατάλογο των 

οφειλετών ιδιωτικών δανείων της προηγούμενης δεκαετίας προέκυψε ότι 50 περί-

που οφειλέτες του υποκαταστήματος (21%) ήταν οφειλέτες ιδιωτικών δανείων την 

τριετία 1872-1874. Το ένα πέμπτο, λοιπόν, των δανειοληπτών στο πρώτο τρίμηνο 

του 1882 υπήρξαν βεβαιωμένα πελάτες του ιδιωτικού δανεισμού την προηγούμενη 

                                                 
86

 Εμπεριέχονται στη σειρά του ΙΑΕΤΕ: Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό 
Τμήμα. Βλ. υποσ. 49 στο παρόν κεφάλαιο. 
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δεκαετία. Με κριτήριο το επίθετο διαπιστώσαμε ότι μέλη οικογενειών γεωργών ή 

γεωργοκτηματιών, των οποίων άλλα μέλη υπήρξαν πελάτες του ιδιωτικού δανει-

σμού στη δεκαετία του 1870, αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των πελατών του Υ-

ποκαταστήματος στις αρχές της δεκαετίας του 1880. 

  Κοντολογίς, στις αρχές του 1882 το υποκατάστημα φαίνεται να έχει διευρύ-

νει τις χορηγήσεις του σε αρκετά από τα ευπορότερα μέλη της αγροτικής τάξης. Αυ-

τό θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχει οικειοποιηθεί για λογαριασμό του ένα μέρος 

της καλύτερης πελατείας των ιδιωτών δανειστών περιορίζοντας αναγκαστικά τη δι-

κή τους δραστηριότητα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στις αρχές της δεκαετίας του 

1880 το ποσοστό των ληπτών ιδιωτικών δανείων στην πόλη και γενικότερα στο δή-

μο εμφανίζεται μειωμένο συγκριτικά με το τι ίσχυε στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας, και ότι έχει αισθητά περιοριστεί η παρουσία των εμπόρων – τεχνιτών και 

των κτηματιών στο πελατολόγιο των δανειστών, η εξήγηση αυτή μοιάζει να είναι 

αρκετά πειστική. Δε χρειάζεται βέβαια να υπερεκτιμάται ο ρόλος του τραπεζικού 

δανεισμού. Στα δανειστικά συμβόλαια της τριετίας 1881-1883 εμφανίζονται ως ο-

φειλέτες 45 άτομα που έχουν λάβει τραπεζικό δάνειο στις αρχές του 1882. Οι τρα-

πεζικές χορηγήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των γεωργοκτημα-

τιών, πολλοί από τους οποίους είναι φορτωμένοι με παλαιά χρέη προς τους πιστω-

τές της πόλης. 

Με άλλα λόγια, χωρίς να καταργήσει το παραδοσιακό κύκλωμα των τοπικών 

δανειστών, η Τράπεζα τελικά συνέβαλε στην αποδυνάμωσή του καταλαμβάνοντας 

αυτή την κορυφή της πιστωτικής ιεραρχίας και στερώντας από τους τοπικούς δα-

νειστές το πιο φερέγγυο μέρος της πελατείας τους. Τον Ιανουάριο του 1884 ο 

δ/ντης του υποκαταστήματος Κυπαρισσίας, περιγράφοντας στη Διοίκηση τη δεινή 

θέση των κτηματιών λόγω της κρίσης, σημείωνε: «Τα ιδιωτικά κεφάλαια εις α ηδύ-

ναντο [ενν. οι κτηματίες] να καταφύγουν, βλέποντα ότι συνήθως η Τράπεζα χορηγεί 

τα προς καλλιέργειαν απαιτούμενα ετράπησαν άλλην οδόν χρησιμοποιηθέντα εις 

εμφυτεύσεις, οικοδομάς, βελτιώσεις και λοιπά έργα…».87 Θα δούμε ότι σε μεγάλο 

βαθμό είχε δίκιο. 

                                                 
87

 Επιστολή με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. 
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Οι ατομικές περιπτώσεις των μεγαλύτερων πιστωτών της πόλης, του Γεωργί-

ου Αντ. Γεωργακόπουλου και του Ανδρέα Βασιλόπουλου, αφηγούνται από μία άλλη 

οπτική την εξέλιξη του ιδιωτικού δανεισμού στον τόπο.  Χρησιμοποιώντας το κατά-

στιχο του Γεωργακόπουλου με τους καθυστερούντες οφειλέτες, στο οποίο έχουμε 

ήδη αναφερθεί, ανασυστήσαμε στο μέτρο του εφικτού τη δανειοδοτική δράση του 

από το 1867 μέχρι το 1885.88 Στο ΓΡΑΦ.ΣΤ9 που ακολουθεί, διαφαίνεται το μικρό 

μερίδιο του συμβολαιογραφικού δανεισμού στο σύνολο της δανειοδοτικής πρακτι-

κής. Δύο στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, οι έντονες διακυ-

μάνσεις της δανειακής ροής. Αυτό δείχνει ότι η προσφορά χρήματος δεν είναι στα-

θερή, αλλά εξαρτάται από συγκυριακούς παράγοντες, οικονομικούς (πορεία της α-

γροτικής παραγωγής, τιμές των προϊόντων, περιθώριο του εμπορικού κέρδους, γε-

νικότερες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις), αλλά και ψυχολογικούς (ανα-

σφάλεια λόγω πολέμου, πολιτικής κρίσης κλπ.). Δεν είναι τυχαίο που ο επαρχιακός 

τύπος αναφέρει συνήθως μαζί, ως δίδυμες αδερφές, την «αχρηματία» και την «το-

κογλυφία». Οι συστηματικοί πιστωτές δε διαθέτουν ρευστότητα, καθώς το μεγαλύ-

τερο μέρος των διαθεσίμων τους τοποθετείται σε δάνεια. Το εμπόριο, τα αγροτικά 

εισοδήματα και οι εισπράξεις από τα χορηγηθέντα δάνεια, όλα ευμετάβλητα στη 

συγκυρία, τροφοδοτούν ετησίως τη δανειστική τους δράση. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι, όταν το 1878 ο Γεωργακόπουλος πάντρεψε τη θυγατέρα του Ολυμπιάδα με τον 

                                                 
88

 Το κατάστιχο εμπεριέχει μόνο τα ονόματα των οφειλετών και την οφειλή τους μέχρι τη στιγμή της 
σύνταξής του, η οποία πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 1885. Σπάνια αναφέρεται τόπος κατοικίας του 
οφειλέτη. Στο περιθώριο σημειώνονται ενίοτε κάποιες παρατηρήσεις, όπως αν το δάνειο ανανεώθη-
κε ή εξοφλήθηκε, αίτιο οφειλής κλπ. Οι πρώτες καταχωρήσεις αφορούν το έτος 1855 και συνεχίζο-
νται με μια διακοπή μόνο τριών ετών (1861-1863) μέχρι το 1885. Οι καταχωρήσεις κάθε έτους μέχρι 
το 1867 φέρουν μπροστά ένα αύξοντα αριθμό με συνεχή αρίθμηση. Από το 1867 και εξής η αρίθμη-
ση παύει να είναι συνεχής, γεγονός που δημιουργεί την υποψία ότι έχει διατηρηθεί ο αύξων αριθμός 
που είχαν τα δάνεια στον πρωτότυπο κατάλογο δανείων πριν μεταφερθούν στο κατάστιχο των κα-
θυστερήσεων. Από το 1875 τα συμβόλαια καταχωρούνται ξεχωριστά από τα ομόλογα με διαφορετι-
κό αύξοντα αριθμό. Μετά από δειγματικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο τελικός αύξων αριθμός των 
συμβολαίων ενός έτους αντιστοιχούσε πράγματι στο πλήθος των επίσημων συμβολαίων που συντά-
χθηκαν για λογαριασμό του Γεωργακόπουλου αυτό το έτος. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι ο καταληκτικός 
αριθμός που έφερε η οφειλή κάθε έτους αντικατόπτριζε λίγο πολύ το ετήσιο σύνολο των ομολόγων 
και των δανειστικών συμβολαίων, ανασυστήσαμε το σύνολο των δανείων που χορήγησε ο Γεωργα-
κόπουλος ανά έτος από το 1867 μέχρι το 1885, καθώς και το πλήθος των επίσημων δανειστικών 
συμβολαίων που σύναψε από το 1875 μέχρι το 1885. Είναι πιθανόν ο τρόπος του υπολογισμού που 
υιοθετήσαμε για την ανεύρεση του πλήθους των δανείων που χορήγησε ο Γεωργακόπουλος από το 
1867 έως το 1885 να υποτιμά κάπως τη συνολική δανειοδοτική δραστηριότητα του πιστωτή. 
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Ευστάθιο Κοκκέβη, του παρέδωσε αντί μετρητών 25 απαιτήσεις σε βάρος τρίτων σε 

δανειστικά συμβόλαια και ιδιωτικά ομόλογα αξίας 35.000 δραχμών.89 

Δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μετά το 1874 και μέ-

χρι το 1885, η παροχή δανείων από τον Γεωργακόπουλο  περιορίζεται δραστικά - με 

μόνη αναλαμπή το έτος 1882 - χωρίς όμως να έχει πληγεί η οικονομική του ευρω-

στία. Προσωπικοί λόγοι που πιθανώς ερμηνεύουν αυτή την εξέλιξη δε μας φαίνο-

νται ιδιαίτερα πειστικοί: στη δεκαετία του 1870 έχει υπερβεί την ηλικία των πενή-

ντα ετών, είναι βουλευτής (1872-1879) και επιπλέον αντιμετωπίζει δικαστικές διώ-

ξεις από τον πρώην συνέταιρό του Ζαχαρόπουλο αλλά και από διάφορους άλλους 

παλαιούς εμπορικούς συνεργάτες, όπως τον γιο και κληρονόμο του Μιχαήλ Ιατρού, 

Παναγιώτη, από το Ναύπλιο. Από την άλλη πλευρά την ίδια εποχή προβαίνει σε 

διάφορες επενδυτικές κινήσεις. Το 1876 αγοράζει εκατοντάδες στρέμματα δασικής 

και αγροτικής έκτασης στη περιφέρεια του χωριού Μποντιά του δήμου Δωρίου, ενώ 

στις αρχές της δεκαετίας του 1880 θα ανεγείρει οικοδομή στην Παραλία, την οποία 

θα ενοικιάσει στο δημόσιο για τη στέγαση του Πρωτοδικείου.90 Μήπως το νέο οικο-

νομικό περιβάλλον που αρχίζει να διαμορφώνεται από την παρουσία του υποκατα-

στήματος της Εθνικής, τον ανταγωνισμό πολλών μικρότερων κεφαλαιούχων στο χώ-

ρο του δανεισμού και την ανάσχεση των εμφυτεύσεων, αποθαρρύνει πιστωτές ολ-

κής, όπως ήταν ο Γεωργακόπουλος; Όπως θα δούμε παρακάτω (ΓΡΑΦ.ΣΤ10α-β), η 

σύγκριση της συνολικής συμβολαιογραφικής δανειστικής πρακτικής στο δήμο με 

την αντίστοιχη του Γεωργακόπουλου δείχνει ότι ο τελευταίος «αποσύρεται», όταν 

περισσότεροι (μικροί κυρίως) δανειστές εισχωρούν στο πεδίο του δανεισμού, δη-

λαδή στο χώρο που κυριαρχούσε σχεδόν μονοπωλιακά μέχρι τότε.  

                                                 
89

 816 [1878] Μπατζάνης. 
90

 Σε αίτηση του ιδίου, του γαμπρού του Κοκκέβη και άλλων τριών κτηματιών της πόλης, με ημερο-
μηνία 7 Φεβρουαρίου 1883, ζητείται από τη Διοίκηση της ΕΤΕ να διευκολυνθούν να λάβουν βραχυ-
πρόθεσμα δάνεια ύψους 30.000 δρχ. για να οικοδομήσουν «οικίας δια δημόσια καταστήματα» στην 
παραλία, Αλληλογραφία προς το Δικαστικό Τμήμα. Βλ. επίσης τα μισθωτήρια συμβόλαια μεταξύ του 
γιου του Παναγιώτη Γ. Γεωργακόπουλου και του Δημοσίου για τη μίσθωση της εν λόγω οικοδομής 
του ως Πρωτοδικείου αντί 200 δρχ. το μήνα, 259 [1888], 2020 [1891] Μανωλόπουλος. 
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ΠΗΓΗ: ΑΓΑΓ, συμβολαιογραφικές πράξεις 

 

Η περίπτωση του ετέρου μεγάλου δανειστή του τόπου, του κτηματία Ανδρέα 

Βασιλόπουλου, συνηγορεί σε μια τέτοια άποψη. Αν και μεγαλοπιστούχος του υπο-

καταστήματος της ΕΤΕ, ο Βασιλόπουλος δεν κάνει ιδιαίτερη χρήση του υψηλού πι-

στωτικού του ορίου (10.000 δρχ.). Δεν εμφανίζεται ως εκδότης γραμματίου στους 

καταλόγους που αποστέλλει το υποκατάστημα στην Κεντρική Διοίκηση κατά τα έτη 

1881-1882. Δεν έχει, επίσης, λάβει ενυπόθηκο δάνειο. Στις αρχές της δεκαετίας του 

1880, αν και η δανειοδοτική του δραστηριότητα φαίνεται στάσιμη και λίγο μειωμέ-

νη σε σχέση με δέκα περίπου χρόνια πριν, είναι μακράν ο συχνότερα εμφανιζόμε-

νος δανειστής με 83 συμβόλαια στο ενεργητικό του, με δεύτερη, όπως είδαμε, τη 

Φιλομένα Δεληγιάννη με 41. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα παραπάνω 83 συμβό-

λαια τα δώδεκα εκχωρούνται με προθεσμία πέντε έως δεκαπέντε ετών και αποτε-

λούν πιθανότατα διευθετήσεις παλαιότερων χρεών. Μήπως ο Βασιλόπουλος προε-

τοιμάζει το έδαφος για τον περιορισμό των δανειοδοτικών εργασιών του; Το 1882 

καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 7.000 δραχμών σε έντοκες ομολογίες 

με ετήσιο τόκο 10%. Τον επόμενο χρόνο αυξάνει τις καταθέσεις του σε 10.000 

δραχμές και το έτος 1887 εμφανίζεται στις καταστάσεις του υποκαταστήματος ως 

καταθέτης συνολικού ποσού 36.000 δραχμών. Το 1895 οι καταθέσεις του υπερβαί-
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νουν τις 80.000 δραχμές και αποδίδουν εξαμηνιαίο μέρισμα 4.080 δραχμές.91 Ήδη 

το 1891 είχε παραχωρήσει στο γαμπρό του δικηγόρο Ανδρέα Νικ. Κοκκέβη (ανιψιό 

του Ευσταθίου Κοκκέβη) προίκα ύψους 45.000 δραχμών εκ των οποίων οι 38.000 

δραχμές ήταν σε μετρητά.92 Παρότι ο Βασιλόπουλος δεν εγκατέλειψε ποτέ εντελώς 

το ρόλο του τοκιστή (την τριετία 1891-1893 εμφανίζεται να εκχωρεί 40 περίπου δα-

νειστικά συμβόλαια), φαίνεται ότι είχε πια πάψει να θεωρεί την απασχόληση των 

κεφαλαίων του στο δανεισμό τόσο κερδοφόρο όσο παλαιότερα. Η σταθερή τοκο-

φορία των κεφαλαίων του με το ικανοποιητικό επιτόκιο του 10% ήταν προτιμότερη 

από την τοποθέτησή τους σε ιδιωτικά δάνεια με πολύ υψηλότερο ασφαλώς τόκο 

αλλά και αβέβαιη κατάληξη.93 

Στην κάμψη του τοπικού ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο δή-

μο Κυπαρισσίας, ήδη πριν από την κρίση των ετών 1883-1884, ο τραπεζικός δανει-

σμός δε διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημαντικότερος παράγοντας, κα-

τά τη γνώμη μας, είναι η γενικότερη ύφεση στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1870. Με εξαίρεση τη βραχύβια ζωηρότητα στην α-

γορά οικοπέδων στο νεοσύστατο συνοικισμό της Παραλίας και τη σχετικά μικρή οι-

κοδομική δραστηριότητα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1880, η πρώιμη ολοκλή-

ρωση των εμφυτεύσεων στην περιοχή και η μικρή διαθεσιμότητα νέων γαιών μείω-

σε τη ζήτηση σε κεφάλαια. Όπου, βέβαια, υπήρχαν ακόμη διαθέσιμες γαίες για 

σταφιδοκαλλιέργεια, οι εμφυτεύσεις απορροφούσαν αχόρταγα ανθρώπινο εργατι-

κό δυναμικό και χρηματικούς πόρους, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο το κόστος 

δανεισμού. Στη δεκαετία του 1880 η οικονομική σκυτάλη έχει περάσει στα Φιλιατρά 
                                                 
91

 Το 1895 ο Βασιλόπουλος αποστέλλει αίτηση στην Κεντρική Διοίκηση να του επιστραφεί το χαρτό-
σημο με το οποίο επιβαρυνόταν η εξαμηνιαία καταβολή των τόκων. Μαζί με την αίτηση επισυναπτό-
ταν πίνακας με την καταβολή όλων των καταβληθέντων εξαμηνιαίων τόκων από τις 24 Ιουλίου 1882 
μέχρι και τις  16 Ιανουαρίου 1895, «Πίναξ εμφαίνων την πληρωμήν εξαμηνιαίων τόκων εντόκων ο-
μολογιών επ’ ονόματι Ανδρ. Βασιλόπουλου και το επιτεθέν χαρτόσημον», 19 Μαΐου 1895, Αλληλο-
γραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. 
92

 1903 [1891] Μανωλόπουλος. Θυμίζουμε ότι το 1878 ο Γεωργακόπουλος δεν είχε δώσει ως προίκα 
στο γαμπρό του Στάθη Κοκκέβη ρευστό αλλά δανειστικά ομόλογα συνολικής αξίας 35.000 δρχ. 
93

 Άραγε ο Βασιλόπουλος πρέπει να κατηγορηθεί για συντηρητισμό και έλλειψη επενδυτικού πνεύ-
ματος, όπως οι κεφαλαιούχοι της Ερμούπολης που έκαναν ακριβώς το ίδιο ήδη από τα τέλη της δε-
καετίας του 1870, ή οφείλουμε να του καταλογίσουμε ορθολογισμό κάτω από τις παρούσες συνθή-
κες επενδυτικής άπνοιας; Μήπως η στάση της ΕΤΕ που συγκεντρώνει τα τοπικά πλεονάσματα και τα 
τοποθετεί στον κρατικό δανεισμό δεν εκφράζει πιο εύγλωττα το συντηρητισμό των ιθυνόντων της; 
Να μία περίπτωση «αλυσωτού δανεισμού» από την ανάποδη… Για τους κεφαλαιούχους της Σύρου 
και συγκεκριμένα για τη συμπεριφορά ενός Ερμουπολίτη τοκιστή, βλ. Χρήστος Λούκος – Δήμητρα 
Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, ψυχολογία και βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή: Στέφα-
νος Δ. Ρήγας, Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων, Αθήνα 1991, σ. 32-34.  
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και στους Γαργαλιάνους. Και εκεί όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 1880 το ε-

πενδυτικό μοντέλο της σταφιδοκαλλιέργειας έχει κορεστεί. 

Η αμιγώς πιστωτική δραστηριότητα σταδιακά επαφίεται περισσότερο στους 

επαΐοντες (Τράπεζα, τοκιστές). Δεν είναι τυχαίο ότι στους πιστωτικούς καταλόγους 

του 1881 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο επαγγελματίας «τοκιστής» (στα Φιλιατρά), 

δίνοντας στη δανειοδοτική πρακτική ένα πιο οργανωμένο και συστηματικό περιε-

χόμενο. Από την άλλη πλευρά θριαμβεύει η μικτή εμποροπιστωτική δραστηριότητα 

του εμπόρου και του παντοπώλη, πιο πρόσφορη σε μια κοινωνία που έχει αφήσει 

πίσω της την οικονομία της αυτάρκειας αλλά επίσης δε διαθέτει σταθερές χρηματι-

κές εισροές.94 Η επέκταση της αμπελουργίας, μιας από τις λίγες γεωργικές καλλιέρ-

γειες με ικανότητα ουσιαστικού κοινωνικού μετασχηματισμού, είχε ως συνέπεια τη 

σημαντική αύξηση του πληθυσμού και την απογείωση της ζήτησης σε θειάφι, άλευ-

ρα και εν γένει καταναλωτικά αγαθά. 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η απόσυρση των σοβαρών κεφαλαιού-

χων από το δανεισμό επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις: αποτελεί μία πράξη φυγής 

απέναντι σε ένα οικονομικό περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό αλ-

λά και πιο πολύπλοκο για τους παραδοσιακούς πιστωτές. Συνιστά μία αμυντική ε-

νέργεια απέναντι στις συνθήκες αβεβαιότητας που εκκόλαψε η συγκυρία των μέ-

σων της δεκαετίας του 1880. Πρόκειται για μια επενδυτική επιλογή ενόψει των νέ-

ων συνθηκών που δεν παρέχουν πλέον τις χρυσές ευκαιρίες του παρελθόντος. Προ-

οιωνίζει, τέλος, την απομάκρυνση των κεφαλαίων από τη γεωργία και τον περιορι-

σμό της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου.  

Τον Αύγουστο του 1892 ένας διεισδυτικός αρθρογράφος του τοπικού τύπου 

διαπίστωνε την αδυναμία της αγροτικής οικονομίας, στην παρούσα κατάσταση, να 

διορθώσει το κακό εκ των έσω: «Ο δε σχηματισμός νέων κεφαλαίων εν μεν τη κτη-

ματικη τάξει υπό τας σημερινάς συνθήκας εστίν αδύνατος, καθόσον την κτηματικήν 

πρόσοδον απορροφώσι ολοσχερώς οι υπέρογκοι τόκοι και η βαρεία φορολογία, το 

πλείστον μέρος της οποίας βαρύνει την κτηματικήν και την γεωργικήν τάξιν, εμποδί-

ζοντες παν αποταμίευμα, εκ του οποίου κατά μικρόν μορφούνται τα κεφάλαια. Τα 

                                                 
94

 Ένα ανάλογο παράδειγμα μας παρέχει η Ευγενία Μπουρνόβα για την θεσσαλική κωμόπολη της 
Ραψάνης στις αρχές του 20ου αιώνα, Eugenie Bournova, «Le village et le marchand: le cas de 
Rapsani», στο Dertilis (επιμ.), Banquiers, usuriers…, ό.π. σ. 105-117.  
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δε εν τη εμπορική και βιομηχανική τάξει περισσεύματα, πλην της επεκτάσεως των 

εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων διατίθενται εις δελεαστικάς χρηματιστι-

κάς επιχειρήσεις, ο πυρετός των οποίων κατέλαβε σφοδρός την νεωτέραν ελληνικήν 

κοινωνίαν, ένεκα του τυχαίου και ευκόλου κέρδους.» Μόνο με την εισαγωγή ξένων 

κεφαλαίων και τη συνδρομή κάποιων εγχώριων, υποδεικνύει ο αρθρογράφος, θα 

γίνει εφικτή η ίδρυση κτηματικής τράπεζας, που θα ανακουφίσει τα γεωργικά βά-

ρη.95  

Η τελευταία σελίδα του δράματος θα γραφεί μετά την κρίση του 1893, όταν 

θα απομείνουν οι παντοπώλες, οι μικρέμποροι και ευάριθμοι ισχυροί έμποροι να 

κερδοσκοπούν στο κουφάρι μιας πάλαι πότε θαλερής οικονομίας.       

 

δ.  Το τοπικό πιστωτικό σύστημα στο τέλος του αιώνα 

 

Καθώς η εμποροπιστωτική δραστηριότητα αποτελούσε στην ουσία το βαρό-

μετρο της οικονομίας, η τοπική κοινωνία ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μεταβολές 

της. Η κρίση της τετραετίας 1883-1886 είναι η απτή απόδειξη γι’ αυτό. Η περίφημη 

«αχρηματία», που διαβάζουμε τακτικά στον τύπο του 19ου αιώνα, τότε ακριβώς α-

ποκτά το πλήρη νόημά της. Η αλληλογραφία του υποκαταστήματος Κυπαρισσίας με 

τη Διοίκηση δίνει μία γεύση της ζοφερής κατάστασης. Το καλοκαίρι του 1884, η α-

προθυμία της Τράπεζας να χορηγήσει νέα δάνεια ωθεί τους κτηματίες να καταφύ-

γουν σε «τοκογλύφους» με τόκο 15-20% για δύο μήνες «αλλά και υπό τοιούτους 

επαχθείς όρους μετά δυσκολίαν ευρίσκουν, ως εκ της ελλείψεως χρημάτων.» 96 Η 

καθίζηση της εμπορικής δραστηριότητας συμπαρέσυρε μαζί της όλη την ικμάδα του 

τόπου. Αν και οι κακές καιρικές συνθήκες είχαν καταστρέψει το μισό περίπου της 

σταφιδοπαραγωγής στην Τριφυλία97 και το σύνολο σχεδόν της παραγωγής στην Ο-

λυμπία, οι τιμές όχι μόνο παρέμεναν χαμηλές (26-28 τάλληρα) αλλά οι ενδιαφερό-
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 Ηχώ της Εράνης, 18 Αυγούστου 1892. 
96

 Επιστολή, (;) Ιούνιος 1884 (δε διακρίνεται ημέρα), Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων 
προς το Λογιστικό Τμήμα.  Πβλ. με όσα αναφέρει η εφ. Μεσσηνιακή (Καλαμάτα) στις 21 Φεβρ. 1893 
για την περιοχής της Πυλίας «Παρά δε τοις τοκισταίς ολίγη προθυμία υπάρχει προς παροχήν δανεί-
ων, αν δε χορηγηθώσι τοιαύτα, χορηγούνται επί τόκω 30% από τούδε – έχομεν τέλη Φεβρουαρίου – 
μέχρι του Αυγούστου.» 
97

 Ένας από τους μεγαλύτερους κτηματίες του δήμου Κυπαρισσίας, ο Δημήτριος Πονηρόπουλος, εί-
ναι μάλλον τυχερός που πουλά τον Οκτώβριο του 1884 18 χιλιάδες λίτρες αντί 50 παλαιές δρχ. τη 
χιλιάδα,  1082[1884] Περτουτζής. 
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μενοι αγοραστές στερούνταν χρημάτων και ζητούσαν να αγοράσουν επί προθεσμία. 

Πολλοί κτηματίες αναγκάστηκαν να αποστείλουν τη σταφίδα τους με δικά τους έξο-

δα σε Πάτρα και Ζάκυνθο, αναζητώντας αγοραστή.98 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η κατάσταση έχει γίνει εκρηκτική. Σε ρόλο ρεπόρτερ ο 

δ/ντης του Υποκαταστήματος Βασίλειος Καζαντζής μεταδίδει: «Αχρηματία μεγίστη 

μαστίζει τον τόπον εις βαθμόν απίστευτον και αύτη εγέννησε την δυσπιστίαν μετα-

ξύ των συναλλασσομένων. Έμποροι πολύ καλής πίστεως φθάνουν πολλάκις μέχρι 

διαπληκτισμών με τους κτηματίας διότι αδυνατούν να εύρωσι χρήματα προς εκ-

πλήρωσιν των υποχρεώσεών των και πολλοί τούτων απεμακρύνθησαν εντεύθεν με-

ταβάντες εις Ζάκυνθον και Πάτρας όπως αποφεύγωσιν τας καθημερινάς απαιτήσεις 

των κτηματιών. Άνθρωποι μεγάλης κτηματικής περιουσίας κάτοχοι στερούνται των 

προς συντήρησιν αναγκαίων και τοκισταί εξ επαγγέλματος ευρίσκονται εις μεγάλας 

χρηματικάς στεναχωρίας.».99 Στο μεταξύ η ταυτόχρονη με την κρίση προσπάθεια 

της τρικουπικής κυβέρνησης να αυξήσει τα δημόσια έσοδα καταδιώκοντας απηνώς 

τους οφειλέτες του Δημοσίου χειροτέρευσε τα πράγματα. Σύμφωνα πάλι με τον Κα-

ζαντζή, μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου είχαν εκδοθεί (στην Τριφυλία;) 2.500 ε-

ντάλματα και η είσπραξή τους είχε ανατεθεί στα ευζωνικά αποσπάσματα.100  

Το σοκ είναι ακόμη πιο ισχυρό, καθώς συμβαίνει μετά από μία περίοδο 

πρωτοφανούς οικονομικής ευφορίας και σημαντικών επιχειρηματικών ανοιγμάτων. 

Η αυτόματη αντίδραση του εμπορικού και χρηματοπιστωτικού κόσμου ήταν το 

κλείσιμο της στρόφιγγας χορηγήσεων προς τους παραγωγούς. Τουλάχιστον αυτό 

διαφαίνεται από την απλή απαρίθμηση των δανειστικών συμβολαίων που συνάφ-

θηκαν κατά τη χρονική περίοδο 1860-1893. Καθώς ο όγκος των ίδιων των συμβο-

λαίων ήταν απαγορευτικός για τη μελέτη μας, περιοριστήκαμε στην αποδελτίωση 

των σχετικών εγγραφών στα βιβλία Ευρετηρίων Πράξεων τεσσάρων διαδοχικών 

συμβολαιογράφων (Ηλία Βουτιέρου, Νικ. Φραντζή, Κων. Περτουτζή, Λεων. Ρομπό-

λα). Καταμετρήθηκαν όσες εγγραφές έφεραν το χαρακτηρισμό «δανειστικόν», «δά-

νειον» ή «χρεωστικόν». Το ετήσιο πλήθος των δανειστικών πράξεων, όπως φαίνεται 

                                                 
98

 Επιστολή με ημερομηνία 1 Αυγούστου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Λογιστικό Τμήμα. 
99

 Επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς 
το Δικαστικό Τμήμα. 
100

 Επιστολή με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 1884, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς 
το Λογιστικό Τμήμα. 
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στα ΓΡΑΦ.ΣΤ10α και ΣΤ10β, είναι ενδεικτικό και δεν αφορά το ακριβές σύνολο των 

δανείων σε συμβόλαια. Για τα έτη 1866, 1877, 1878, 1889, 1890, στα οποία δεν υ-

πήρχε ευρετήριο πράξεων, υπολογίσαμε κατά προσέγγιση τον αριθμό τους σύμφω-

να με το σύνηθες ποσοστό των δανειστικών συμβολαίων στο σύνολο των πράξεων 

των αμέσων προηγούμενων και επόμενων ετών. Διευκρινίζουμε ότι το ποσοστό αυ-

τό δεν είναι σταθερό. Μέχρι στις αρχές της δεκαετίας του 1880 κυμαίνεται από 30 

έως 35%, αλλά στη συνέχεια, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1890, πέφτει στο 

18-20%. Παρά τον εμπειρισμό της μεθόδου μας, νομίζουμε ότι αυτή είναι θεμιτή 

στο βαθμό που μας ενδιαφέρουν οι τάσεις και όχι τα ακριβή μεγέθη. Προς χάριν 

συγκρίσεως, στα γραφήματα συμπεριλάβαμε τη δανειακή δραστηριότητα του Γε-

ωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου. 

 

 ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΦ.ΣΤ10α & ΣΤ10β: Βιβλία Ευρετηρίων Πράξεων, Κατάστιχο καθυστερούντων οφειλετών (ΑΓΑΓ) 
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Παρατηρούμε ότι η ροή των δανειστικών συμβολαίων παρουσιάζει εμφανή 

μείωση στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1870, ακολουθεί απόλυτα φθίνουσα 

πορεία μετά το 1882 μέχρι τη διετία 1886-1887, οπότε κατεβαίνει στο χαμηλότερο 

σημείο κατά τη διάρκεια της τριακονταετίας 1860-1890, και ανακάμπτει στη συνέ-

χεια. Το 1892 σημειώνει νέα πτώση. Η απότομη άνοδος του συμβολαιογραφικού 

δανεισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και στη δεκαετία του 1870 και η πτωτι-

κή του πορεία ήδη πριν από την αύξηση των χορηγήσεων της Εθνικής συνηγορεί 

στην άποψη ότι η εξέλιξη του ιδιωτικού δανεισμού παρακολουθεί σε μεγάλο βαθμό 

την υψηλή ζήτηση για κεφάλαια αυτή την περίοδο λόγω της εντατικοποίησης των 

εμφυτεύσεων.    

Όπως οι ιδιώτες πιστωτές, το ίδιο και η Τράπεζα έμεινε απαθής απέναντι στο 

χειμαζόμενο αγροτικό κόσμο. Οι πελάτες της είχαν πιστέψει στη σταθερή συνδρομή 

της στις ανάγκες τους. Το πιστωτικό ίδρυμα όμως προφύλαξε τα συμφέροντά του με 

τη μείωση των χορηγήσεων και τη διεκδίκηση μέχρι τελευταίου λεπτού των οφει-

λομένων. Η στάση του ήταν άτεγκτη, καθώς δεν το συνέδεαν δεσμοί εντοπιότητας 

με τους πελάτες του, όπως συνέβαινε με τους ιδιώτες δανειστές. Η ανεκτικότητα και 

η χαλαρότητα των προηγούμενων ετών εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Οι τοπικές 

οικονομικές δυνάμεις, τραυματισμένες βαθιά από την κρίση, δεν είχαν την πολυτέ-

λεια του επαρκούς χρόνου για να επανακάμψουν. Αν και από το 1888 το υποκατά-

στημα αρχίζει να αυξάνει τις χορηγήσεις και οι ιδιώτες δανειστές επιστρέφουν με 

μεγαλύτερη προθυμία στη δανειοδοτική πρακτική, η αστάθεια της σταφιδικής αγο-

ράς δημιουργεί μόνιμο κλίμα ανασφάλειας στον κτηματικό κόσμο. Ο τελευταίος δι-

χάζεται ανάμεσα στους πολλούς, μικρούς και μεσαίους κτηματίες, που κάτω από το 

βάρος της ανάγκης σπεύδουν να πουλήσουν έστω σε πολύ χαμηλές τιμές, και στους 

λίγους μεγάλους που είτε στέλνουν για λογαριασμό τους και με δικά τους έξοδα τη 

σταφίδα τους στο εξωτερικό είτε αποθηκεύουν τη σταφίδα τους αναμένοντας ύ-

ψωση τιμών. Μήπως οι φωνές αγωνίας κάποιων μεγάλων κτηματιών, όπως του 

Χαλκιόπουλου, στη δεκαετία του 1870 υπέρ του περιορισμού της σταφιδοκαλλιέρ-

γειας και της έμφασης στην ποιότητα του προϊόντος, δεν απηχούσαν την προφητική 

τους ικανότητα για το μέλλον της σταφίδας αλλά το φόβο τους για τη διατήρηση 

των τιμών και την υποβάθμιση της θέσης της μεγάλης ιδιοκτησίας απέναντι στο εν-

δεχόμενο προέλασης της μικρής; 
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Οι έμποροι αδυνατούν να καταβάλλουν τις καθιερωμένες προκαταβολές σε 

ρευστό στους παραγωγούς για τις καλλιεργητικές τους ανάγκες. Η χρήση της συναλ-

λαγματικής, εξαργυρώσιμη κατά την εποχή της πώλησης της σταφίδας σε πατρινά ή 

φιλιατρινά καταστήματα, διεισδύει και στις πιο μικρές συναλλαγές.101 Ταυτόχρονα 

όλο και λιγότεροι σταφιδέμποροι διαθέτουν ικανές πιστώσεις για να αγοράσουν 

τοις μετρητοίς προϊόν. Το Δεκέμβριο του 1891 το ίδιο το υποκατάστημα δε βρίσκει 

αγοραστή για τη σταφίδα του.102 Από την άλλη πλευρά, η ύψωση του συναλλάγμα-

τος ροκανίζει τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών. «Αι δραχμαί 140 χάρτιναι κα-

τά χιλιόλιτρον, γράφει ο συντάκτης της εφημερίδας Ηχώ της Εράνης (Φιλιατρά) στις 

22 Δεκεμβρίου 1892, οίτινες τρέχουσιν ήδη ονομασταί και άνευ πράξεων, αντιστοι-

χούσιν μόνον προς δραχμάς εκατόν χρυσάς . εκ των οποίων δεν μένουσιν εις τον 

ιδιοκτήτην ειμή μόνον δραχμάς 80.» 

Όσο η κατάσταση επιδεινώνεται, ενισχύεται ο ρόλος των μικρέμπορων, «α-

ποθηκάριων» κατά το χαρακτηρισμό του Χαιρέτη, οι οποίοι συγκεντρώνουν τη στα-

φίδα των πελατών-οφειλετών τους και την αποθηκεύουν με προοπτική να την που-

λήσουν, συμψηφίζοντας το αντίτιμο με τα αγροτικά χρέη. Πράγματι, ένα σημαντικό 

μέρος των δανειστικών συμβολαίων, που συνάπτονται στην τριετία 1891-1893, α-

φορούν μικροποσά και ψώνια (κατά κανόνα αναφέρονται τα άλευρα) από τα εμπο-

ρικά καταστήματα της πόλης, με υπέγγειο το εισόδημα της σταφιδαμπέλου του ο-

φειλέτη μέχρι αποπληρωμής του δανειστή. Το 1893 στα 121 δανειστικά με πιστωτές 

κατοίκους της πόλης της Κυπαρισσίας τα 55 περιλαμβάνουν αυτόν τον όρο. Στα ε-

πόμενα χρόνια αυτή η πρακτική έχει παγιωθεί.103 

Στον τύπο της εποχής περιγράφεται το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει ο 

σταφιδικός κόσμος, λόγω της στασιμότητας της αγοράς και της πίεσης των χρεών 

                                                 
101

 Όταν ο αποδέκτης της συναλλαγματικής είναι αγράμματος, η αποδοχή της επικυρώνεται με επί-
σημο συμβόλαιο, βλ. ενδεικτικά 4597, 3682, 3760 [1891], 5528, 7311 [1892], 7797, 8071, 81887, 
8239, 8245, 8408, 8416, 8417, 8420, 8456, 8554, 9080, 9342 [1893] Ρομπόλας.   
102

 Προσφέρθηκαν 150 δρχ. ανά χιλιάδα αλλά ο αγοραστής δεν είχε έτοιμα χρήματα, επιστολή δ/ντη 
Καζαντζή προς Κ. Διοίκηση με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 1891, Αλληλογραφία έμμισθων υποκατα-
στημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα. Οι αναφορές στην έλλειψη χρημάτων από την πλευρά των ε-
μπόρων αγοραστών αποτελούν τακτικό γνώρισμα της αλληλογραφίας του υποκαταστήματος από το 
1884 και εξής. 
103

 «Περί του καθιερωθέντος δε συστήματος της εναποθηκεύσεως της σταφίδος εις τας αποθήκας 
των εμπορευομένων, υπό τους γνωστούς όρους, έχομεν να είπωμεν ότι η τοιαύτη ευκολία εξηυτέλι-
σε την τιμήν της σταφίδος εις βάρος δε της κοινωνίας όλης κερδοσκοπούν ελάχιστοι…», εφ. Κυπα-
ρισσία (Κυπαρισσία), 15 Αυγούστου 1898. 
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προς Τράπεζα και ιδιώτες:  «Δίδει [ο ιδιοκτήτης] την σταφίδα του δανεικήν, δηλα-

δή λαμβάνει παρά του εμπόρου προκαταβολήν τινά, μεταβιβάζει την κυριότητα αυ-

τής εις τον έμπορον, επιφυλασσόμενος το δικαίωμα να πληρωθή όταν θελήση με 

την κατά τον χρόνον της δηλώσεώς του τρέχουσαν αξίαν ήτις είδομεν ανωτέρω πό-

σον είναι δυσεύρετος.[…] Ένεκα τούτου και ο έμπορος όπως πορισθή χρήματα είτε 

προβαίνει εις βεβιασμένας πωλήσεις, είτε κατά το αυτό ολέθριον σύστημα χορηγεί 

τον εις την κατοχήν του σταφιδόκαρπον δανεικόν, αντι προκαταβολής τινός εις τον 

καταναλωτήν, αφού δε ούτος γίνεται τοιουτοτρόπως αντί της χορηγηθείσης προκα-

ταβολής κύριος του αναγκαιούντος αυτώ πράγματος και θεραπεύει τας ανάγκας 

αυτού, εκλείπει πας λόγος ζητήσεως, ήτις είναι ο μόνος της υπερτιμήσεως παρά-

γων. Και εντεύθεν το φοβερόν κατρακύλισμα…».104 

Αρκετά κτήματα οφειλετών περνούν στα χέρια των δανειστών τους με τον 

όρο της εξωνήσεως και στη συνέχεια εκμισθώνονται πίσω στους πρώην ιδιοκτήτες 

τους με την υποχρέωση να διαθέτουν το εισόδημα για την αποπληρωμή του χρέους 

τους.105 Ο τοπικός τύπος καταγγέλλει ότι δημιουργήθηκε «τάξις κτηματιών δουλο-

παροίκων».106 

Η νευρικότητα της σταφιδικής αγοράς είναι έκδηλη. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, η απροθυμία της Εθνικής να στηρίξει τους παραγωγούς θεωρείται σχε-

δόν προδοτική και αντιπατριωτική. Στα τέλη του 1891 η Διοίκηση της Εθνικής κατη-

γορείται ως υπεύθυνη για την κατάρρευση των τιμών και την παύση των αγοραπω-

λησιών.107 Η Διοίκηση διέταξε τα υποκαταστήματα να μη ανανεώσουν τα ληξιπρό-

θεσμα γραμμάτια αλλά να τα εισπράξουν άμεσα, όταν λήξουν. Όσοι δεν εξοφλού-

σαν ολόκληρο το ποσό εντός του Νοεμβρίου θα διαγράφονταν από τους καταλό-

γους των πιστούχων. Μόνο με την καταβολή του ενός πέμπτου της οφειλής, θα 

μπορούσαν οι οφειλέτες να αποφύγουν τη δικαστική καταδίωξη και να επιτύχουν 

τρίμηνη ανανέωση. Η σκληρή πολιτική της Τράπεζας είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με 

τοπική εφημερίδα, να προβούν οι παραγωγοί και οφειλέτες του πιστωτικού ιδρύ-
                                                 
104

 «Εθνική Τράπεζα και οι γεωργοκτήμονες», εφ. Ηχώ της Εράνης (Φιλιατρά), 28 Δεκεμβρίου 1891. 
105

 Εντοπίσαμε μία τέτοια περίπτωση, κατά την οποία χωρική από τη Ποδογορά πουλά κτήματά της 
στο δικηγόρο Γεώργιο Ζαχαρόπουλο και αυτός τις τα επιστρέφει για διετή καλλιέργεια αντί 50 δρχ. 
ετησίως, 3668[1891] Ρομπόλας. Αγοραπωλησίες με το δικαίωμα της εξωνήσεως αυτή την εποχή είναι 
συχνές, βλ. ενδεικτικά 4127, 4759, 4978, 5152 [1891], 7262, 7605 [1892] Ρομπόλας. 
106

 Εφ. Ηχώ της Εράνης (Φιλιατρά), 18 Ιουλίου 1892. 
107

 Την εξέλιξη αυτή είχε προβλέψει ήδη πριν από ένα έτος ο δ/ντης του υποκαταστήματος, όταν 
προέτρεπε τη Διοίκηση να μη προβεί σε διώξεις των οφειλετών της, βλ. παραπάνω υποσ. 77. 
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ματος σε αθρόες πωλήσεις ποσοτήτων σταφίδας με τα γνωστά αποτελέσματα.108 Η 

κριτική του συντάκτη είναι δριμεία, αν και συγκαλυμμένη: «Ομολογούμεν ότι επιτυ-

χέστερον μέτρον προς υποτίμησιν της σταφίδος δεν ηδύνατο να επινοηθή και αν η 

χρηστότης των διευθυνόντων την Εθνικήν Τράπεζαν δεν ήτο εγνωσμένη, ηδύνατο 

να υποτεθή ότι εισί μέλη συνδικάτου υποτιμητών σταφίδος.»109 

Ο ανώνυμος αρθρογράφος δεν αρκείται μόνο στην κατηγορία, προχωρεί α-

κόμη στη σύγκριση της Τράπεζας με τους τοκογλύφους προτρέποντας τους Τριφύ-

λιους αναγνώστες να προτιμήσουν τους τελευταίους (!): «Εάν η Διοίκησις της Εθνι-

κής Τραπέζης επιμείνη εν τω μέλλοντι εις την εφαρμογήν των μέτρων τούτων, συνι-

στώμεν εις τους συμπολίτας ημών να καταφύγωσιν μάλλον εις τους τοκογλύφους 

προς ανακούφισιν της ανάγκης των, διότι ο τόκος των 15 ή και 20 τοις % είναι ολι-

γώτερον επαχθής της σιδηράς ανάγκης, εις την οποία θα ευρεθώσι πάλιν κατά τον 

Αύγουστον να καταβάλωσι εις ολόκληρον το χρέος των . διότι ο μεν τοκογλύφος θέ-

λει ασμένως παράσχη κατά την λήξιν προθεσμίας προς πληρωμήν του κεφαλαίου ή 

και αυτού του τόκου εις τους μήπω πωλήσαντας τον σταφιδόκαρπόν των κτηματίας, 

η δε Τράπεζα δια της πιέσεως αυτής εξεθέσαμεν ανωτέρω δια μικρών τινών ολε-

θρίων αποτελεσμάτων πρόξενος γίνεται δια της εκ των αθρόων πωλήσεων υποτι-

μήσεως του σταφιδοκαρπού κατά 20 και 30 τοις %. Και το μεν ένεκα της υποτιμή-

σεως αποδιδράσκον χρήμα απόλλυται δια παντός δια την εθνικήν οικονομίαν, ενώ 

το αφαιρούμενον υπό των τοκογλύφων, προστιθέμενον εις τον εθνικόν πλούτον, 

προπαρασκευάζει την ελλάτωσιν [sic] του τόκου δια της αυξήσεως των κεφαλαί-

ων.»110    

Το παραπάνω άρθρο είναι ένα από τα σπάνια ντοκουμέντα εναντίον της πο-

λιτικής της Εθνικής Τράπεζας που εντοπίσαμε στον τοπικό τύπο. Η Εθνική Τράπεζα 

εκλείπει συνήθως από το στόχαστρο της τοπικής αρθρογραφίας, αν και υπήρχε διά-

χυτη δυσαρέσκεια εναντίον της. Τον Ιανουάριο του 1893 σε ανταποκρίσεις στην α-

θηναϊκή εφημερίδα Ακρόπολις από Πύργο και Γαργαλιάνους εκφράζονται έντονες 

διαμαρτυρίες για την παύση των χορηγήσεων. Η φιλοτρικουπική εφημερίδα της Κα-

λαμάτας Μεσσηνιακή μεταφέρει τη σχετική είδηση και πληροφορεί ότι στους Γαρ-

                                                 
108

 «Εθνική Τράπεζα και οι γεωργοκτήμονες», ό.π. 
109

 Ό.π. 
110

 Ό.π. 
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γαλιάνους «Τρισχίλιοι εργάται ελθόντες διατελούσιν αργοί σκεπτόμενοι να επανέλ-

θωσι εις τα ίδια…», προβλέποντας: «Πάσα συναλλαγή θα παύση αφεύκτως. Θα έ-

χομεν κοινωνιοστάσιον φοβερών διαστάσεων.».111 Η ίδια εφημερίδα είναι η μόνη 

που θα τολμήσει να αντιπαρατεθεί ευθέως με την Τράπεζα. Σε προηγούμενο φύλλο 

της ο Πύλιος συντάκτης της δικηγόρος Γεώργιος Καντιάνης είχε εξαπολύσει σφοδρή 

επίθεση κατά της Εθνικής: «Είνε πιστωτικόν κατάστημα αυτό χρήσιμον και ευεργε-

τικόν εις τον τόπον…; Μισητότερον και αντιδημοτικώτερον ίδρυμα δεν πιστεύομεν 

να υπάρχη εν Ελλάδι άλλο από την Εθν. Τράπεζαν, η οποία αν είνε ανεκτή ακόμη 

παρ’ ημιν και δεν εκρήγνυται η υπολανθάνουσα κατ’ αυτής λαϊκή αγανάκτησις, τού-

το οφείλεται εις λόγους ων η ανάπτυξις ου του παρόντος. Και τίνα άλλον σκοπόν 

έχει η Εθνική Τράπεζα παρ’ ημιν, ή να πλουτή εις βάρος του ελληνικού Λαού;…Και 

δεν ήτο δυνατόν ή να πλουτίση βεβαίως συναλλασσομένη όπως συναλλάσσεται ι-

ουδαϊκώς με τον πρωτοφανή και μοναδικόν ανά τον κόσμον δια πιστωτικόν κατά-

στημα τόκον των 8% και με τα προνόμια δι’ ων ασύνετοι αντιπρόσωποι του ελληνι-

κού Λαού περιέβαλον εν αναισθησία, αυτήν εις βάρος του Λαού αυτού…».112 Ο Κα-

ντιάνης προπαγανδίζει την ίδρυση Λαϊκών τραπεζών και θα φιλοξενήσει στις στήλες 

της εφημερίδας του συνέντευξη του κεφαλαιούχου των Αθηνών Α. Καλλέργη με τίτ-

λο «Ο μεγαλείτερος ευεργέτης της Ελλάδος υποφαίνεται…». Λίγα φύλλα μετά η έκ-

δοση της εφημερίδας θα διακοπεί.113     

Στο θεματολόγιο της επαρχιακής δημοσιογραφίας εντάσσονται τα λαϊκότε-

ρα, γενικευτικά και πιο εύπεπτα θέματα της τοκογλυφίας, της ηθικής παρακμής και 

της πολιτικής διαφθοράς που βρίσκουν απήχηση στην κοινή γνώμη και θέτουν στο 

απυρόβλητο την απτή συμπεριφορά συγκεκριμένων ταξικών φορέων. Έτσι, το κύρος 

του μοναδικού πιστωτικού ιδρύματος της χώρας με πανελλήνια εμβέλεια δεν απει-

λείται σοβαρά. Άλλωστε, ας μη λησμονούμε ότι το υποκατάστημα είναι τακτικός 

συνδρομητής του τοπικού τύπου, πιστωτής των εκδοτών και πελάτης τους με τις 

                                                 
111

 Εφ. Μεσσηνιακή (Καλαμάτα), 7 Φεβρουαρίου 1893. Στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας υπάρ-
χει μία ικανοποιητική σειρά καλαματιανών εφημερίδων από το 1891 μέχρι και το 1906, την οποία 
και συμβουλευτήκαμε. Η αποδελτίωσή τους απέφερε ελάχιστες πληροφορίες για την επαρχία Τρι-
φυλίας, γεγονός που πρέπει μάλλον να αποδοθεί στην έλλειψη οικονομικού ενδιαφέροντος της πό-
λης της Καλαμάτας για την «απομακρυσμένη» επαρχία. Μικρή εξαίρεση αποτελούν οι Γαργαλιάνοι. 
Όσον αφορά στον τριφυλιακό τύπο, ελάχιστα φύλλα σώζονται και τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε 
δικόγραφα στα συμβολαιογραφικά αρχεία της επαρχίας που απόκεινται στα ΓΑΚ Μεσσηνίας. 
112

 Εφ. Μεσσηνιακή (Καλαμάτα), 28 Φεβρουαρίου 1893. 
113

 Ό.π. 
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συχνές καταχωρίσεις αναγγελιών πλειστηριασμών. Δίνει εργασία στους δικηγόρους 

και στους συμβολαιογράφους. Τοκίζει τα κεφάλαια των κεφαλαιούχων που έμειναν 

αλώβητοι από την κρίση. Παράλληλα, το όνομά της Τράπεζας μνημονεύεται συχνά 

στη σχετική συζήτηση περί ανεύρεσης λύσης, συντηρώντας τις ελπίδες για εύρεση 

διεξόδου από την κρίση. 

Αντίθετα, η τοκογλυφία θα αποτελέσει προσφιλές θέμα συζήτησης. Τώρα, 

δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της γεωργίας, 

όπως στο παρελθόν, αλλά ως η σοβαρότερη απειλή για την επιβίωσή της. 

«…πρότερον ο λαός δεν εσκέπτετο ποσώς περί τοκογλυφίας», γράφει ο Δημήτριος 

Λουπινάς φοιτητής (της Νομικής;), στις 18 Ιουνίου του 1895 στην εφ. Τριφυλία (Φι-

λιατρά) και συνέχιζε, «Ουδαμώς τον απησχόλει το ζήτημα τούτο, μη γνωρίζων βε-

βαίως ότι μίαν ημέραν θα φθάση εις την υποδούλωσιν και την ταπείνωσιν, εις τον 

ραγιαδισμόν και το αίσχος. Χρήματα εζήτει και χρήματα εύρισκε. Διότι είχε κτήμα, 

διότι είχεν εργασίαν, διότι το κτήμα και η εργασία του είχον την αξίαν των, είχον την 

αμοιβήν των.» Τώρα όμως ο γεωργός κατάλαβε ότι θα περάσει η κρίση και πρέπει 

να σώσει το κτήμα του από τον τοκογλύφο, «το μυσαρόν ανθρωπάριον», γιατί «έχει 

κορίτσια, διότι έχει παιδιά, διότι έχει υποχρεώσεις.»  

Σε αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας η τωρινή κατάσταση κατανοείται μέσα 

από το πρίσμα της παρακμής και της έκπτωσης των ηθικών αξιών. Η δράση των κε-

φαλαίων άλλοτε στηριζόταν σε αρχές, τώρα όμως διέπεται από την ασυδοσία και 

την κερδοσκοπική διάθεση. Έτσι, αν και στο παρελθόν οι νόμοι και η δικαιοσύνη 

ήταν πάντα ανεπαρκείς, υποστηρίζει ένας άλλος αρθρογράφος το 1896, οι βάσεις 

της οικονομικής ευημερίας στηρίζονταν στην οικονομική ευρωστία των ατόμων και 

στο «ηθικόν κεφάλαιον αυτών». Και συνεχίζει: «Επί των βάσεων ακριβώς τούτων 

συνετελούντο άπασαι αι συναλλακτικαί ημών σχέσεις και εις ταύτας οφείλεται η 

μεγάλη υλική πρόοδος η παρατηρουμένη εν τη Ελληνική κοινωνία από της συστά-

σεως του βασιλείου. Διά τούτο απεδώσαμεν εις άλλα αίτια, τα οποία ονομάσαμεν 

οικογενειακά, την μεγίστην παρ’ ημίν δυσπιστίαν καθ’ όσον δεν επροφυλάξαμεν ως 

έδει τα ηθικά κεφάλαια ημών τα οποία δύναται τις να είπη ότι εντελώς και παραλό-
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γως απηρνήθημεν…». Η στρεψοδικία και η συχνή προσφυγή στη δικαιοσύνη μαρτυ-

ρούν, κατά τη γνώμη του, την κατάρρευση κάθε ηθικής αρχής.114 

Το σύνθημα που κυριαρχεί μετά το 1893 είναι η σεισάχθεια, καθώς μεγάλο 

μέρος της εγγείου ιδιοκτησίας βαρύνεται με παλαιά χρέη, των οποίων οι τόκοι τρέ-

χουν, ενώ ο ευτελισμός της τιμής της σταφίδας δεν επιτρέπει την αποπληρωμή 

τους. Το πρώτο θύμα είναι η μεγάλη ιδιοκτησία. Στις αρχές του 20ου αι. η Εθνική θα 

αποτελέσει τον μεγαλύτερο γαιοκτήμονα του τόπου. Στην κυριότητά της θα περιέλ-

θουν μερικά από τα σημαντικότερα κτήματα (100 και άνω στρεμμάτων) της επαρχί-

ας: του Κώππα και του Γεωργίου Σπέντζα στα Φιλιατρά, του Θεμιστοκλή Μ. Ανα-

στασόπουλου στους Αρμενιούς, του Δημητρίου Ζήρα στο Καλόνερο Αυλώνας.115 

Ούτε όμως η μεσαία τάξη θα μείνει αλώβητη από την παρατεταμένη μείωση των 

εισοδημάτων του αγροτικού χώρου. Στο δήμο Κυπαρισσίας η μεταναστευτική τάση 

θα γενικευθεί μετά το 1902. Από τους πρώτους μετανάστες είναι οι κάτοικοι των 

σταφιδικών χωριών και της πόλης. Η περιήγησή μας στο διαδικτυακό τόπο του ι-

στορικού αρχείου του Ellis Island (www.ellisisland.com) απέδωσε 78 ονόματα δημο-

τών του δήμου Κυπαρισσίας, οι οποίοι αποδήμησαν στην Αμερική από το 1902 μέ-

χρι το 1912. Ανάμεσά τους συναντάμε γόνους του παλαιού μεγαλοκτηματικού και 

εμπορομεταπρατικού κόσμου της πόλης, όπως μαρτυρούν τα επώνυμα Γρηγοριά-

δης (κτηματίας), Παπανικολάου (κτηματίας), Κοκκέβης (γιος του βουλευτή Ευσταθί-

ου), Γεωργιάδης (κτηματίας), Χαΐνης (αρτοποιοί, παπουτσήδες), Λυδιώτης (μετα-

πράτης), Καρυτινός (μεταπράτης), Καρακούνης (μεταπράτης και ξενοδόχος). Άλλοι 

είκοσι τουλάχιστον προέρχονται από τα πλούσια σταφιδικά χωριά.116 Όπως ομολο-

γούσε ένας υποψήφιος μετανάστης το 1906 σε καλαματιανή εφημερίδα: «Δεν έχει 

λεπτά ο κόσμος για να βγάλη εισιτήριο, αλλοιώτικα καθώς γινήκαμε, δε θα ‘μενε 

ούτε 70 χρονών γέρος στα χωριά μας.»117  

                                                 
114

 Εφ. Πρόοδος (Φιλιατρά), 3 Νοεμβρίου 1896. 
115

 Επιστολή δ/ντη υποκαταστήματος προς τη Διοίκηση με ημερομηνία 2 Μαΐου 1913, στην οποία 
αναφέρονται μόνο τα παραλιακά κτήματα της Τραπέζης που πλήγησαν από την κακοκαιρία, Γραφείο 
Στατιστικής, ΙΑΕΤΕ. 
116

 Όπως παρατηρεί ο Κιτροέφ, η πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών προέρχονταν από τα μεσαία 
στρώματα και δεν ήταν οι φτωχότεροι, Αλέξ. Κιτροέφ, «Η Υπερατλαντική Μετανάστευση» στο συλ-
λογικό τόμο Χατζηϊωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας, Οι Απαρχές 1900 – 1922, τ.Α1, Αθήνα 1999, σ. 
123-171.   
117

 Εφ. Φως (Καλαμάτα), 5 Μαρτίου 1906. 

http://www.ellisisland.com/
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Στη ρίζα της απόφασης για αποδημία βρισκόταν η πίεση των δανειστών, η 

ανάγκη να διασωθεί η οικογενειακή περιουσία και η απελπισία των νέων ανθρώ-

πων σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς προοπτικές για προκοπή.118 Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι κατά τα έτη 1910-1911 στα τοπικά τριφυλιακά φύλλα δημοσιεύονται 

σωρηδόν αποδεικτικά επίδοσης εκτελεστών απογράφων των οποίων οι αποδέκτες 

είναι αγνώστου διαμονής.119 Το 1914, μάλιστα, η εφ. Πρόοδος (Φιλιατρά) διαφήμιζε 

τη «διεθνή» αναγνωσιμότητά της και προσκαλούσε τους ενδιαφερόμενους να δη-

μοσιεύσουν στα φύλλα της τα δικόγραφα «δια τους αγνώστου διαμονής διαδί-

κους».120 

Μία απόπειρα στάθμισης του ενεργητικού και του παθητικού της μετανά-

στευσης επιχειρείται το 1906 σε ένα ενδιαφέρον άρθρο καλαματιανής εφημερίδας 

με τίτλο «Το καθολικόν εξαγόμενον των μεταναστεύσεων». Στο παθητικό καταλογί-

ζεται η αραίωση των εργατικών χεριών, η μετάδοση νοσημάτων από τους μετανά-

στες κατά την επάνοδό τους, το γεγονός ότι δεν αποκτούν κάποια τεχνική μόρφωση 

«ασχολούμενοι εις βαναύσους εργασίας» και η μόνιμη παραμονή ορισμένων στο 

εξωτερικό. Στα θετικά απαριθμούνται η εισροή χρυσού «35 εκατομμυρίων ετησί-

ως», ο εκπολιτισμός των μεταναστών «εις τρόπον ώστε να καθίστανται άριστοι και 

νομοταγέστατοι πολίται», η αποβολή της ανατολίτικης νωθρότητας και η άσκηση 

στη φιλοπονία, η απόσβεση των χρεών και η επίδοση στην καλλιέργεια, η διάδοση 

των ελληνικών προϊόντων και η επέκταση του εμπορίου. Υπογραμμίζοντας ότι «η 

                                                 
118

 Δεν αμφισβητούμε ότι οι παράγοντες «έλξης» και «ώθησης», που αναφέρει ο Κιτροέφ, συντέλε-
σαν σε αυτό που ονομάζει «φαινόμενο αλυσιδωτής μετανάστευσης», στο «Η Υπερατλαντική Μετα-
νάστευση», ό.π. Η έμφαση όμως, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να δοθεί στην κατάρρευση της τοπικής 
αγροτικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργάτες Αρκάδες των σταφιδαμπέλων, θύματα της 
περικοπής των δαπανών καλλιέργειας στις μεσαίες και μεγάλες ιδιοκτησίες, αποδημούν πρώτοι, ενώ 
οι κάτοικοι του σταφιδικού δήμου της Κυπαρισσίας καθυστερούν την αποδημία όσο ελπίζουν σε μία 
ανατροπή της δυσμενούς κατάστασης. 
119

 Δημοσιεύονται σε μη αριθμημένα μονόφυλλα της εφ. Τριφυλίας (Κυπαρισσία), τα οποία βρέθη-
καν στα δικόγραφα των συμβολαιογραφικών αρχείων που έχουν συγκεντρωθεί στα ΓΑΚ Μεσσηνίας. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τα φύλλα με τις ακόλουθες ημερομηνίες: 28 Νοεμβρίου 1910 (7 αποδεικτι-
κά), 5 Δεκεμβρίου 1910 (10), 30 Ιανουαρίου 1911 (4), 6 Φεβρουαρίου 1911 (7), 13 Φεβρουαρίου 
1911 (10), 3 Απριλίου 1911 (8), 17 Απριλίου 1911 (9), 22 Μαΐου 1911 (3), 29 Μαΐου 1911 (8). 
120

 Στο φύλλο με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 1914 σημειωνόταν εμφατικά: ««Είνε γνωστή η κυκλοφο-
ρία της «ΠΡΟΟΔΟΥ» εκδιδομένη εβδομαδιαίως εις 1500 φύλλα εξ ων τα 500 φύλλα λαμβάνουν εις 
Αμερικήν, Αίγυπτον και αλλαχού του εξωτερικού Τριφύλιοι συνδρομηταί. Επομένως πάσα δημοσί-
ευσις δικογράφων δια τους αγνώστου διαμονής διαδίκους δύναται να γίνηται δια της «ΠΡΟΟΔΟΥ» 
εν πάση ασφαλεία και σκοπιμότητι, δι’ όπερ ο κ. Εισαγγελεύς της Κυπαρισσίας ουδεμίαν αντίρρησιν 
έχει εφ’ όσον δηλούται τούτο υπό των ενδιαφερομένων, ήτοι δικαστικών κλητήρων και διαδίκων. 
Τούτο προς γνώσιν των ενδιαφερομένων.» 
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μετανάστευσις προσέλαβε τον τύπον σεισάχθειας», ο αρθρογράφος καταλήγει: 

«Κατακλείς δε των αγαθών της μεταναστεύσεως εθνοσωτήριος είναι η λύσις του 

οικονομικού προβλήματος, το οποίον ωθεί τα πράγματα εις τα άκρα μετά μάλιστα 

την εξασθένησιν του προϊόντος της σταφίδος.»121  

Τα εμβάσματα των μεταναστών τόνωσαν τη ρημαγμένη οικονομία της υπαί-

θρου και αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό τις κλονισμένες ισορροπίες. Το 1912 

εξαργυρώθηκαν στο υποκατάστημα Κυπαρισσίας 283 επιταγές από το εξωτερικό, 

συνολικού ύψους 174.600 δρχ. (μ.ο. 617 δρχ. ανά επιταγή) εκ των οποίων οι 

170.600 δρχ. (99%) προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο έτος σε όλη τη 

χώρα εξαργυρώθηκαν 18.905 επιταγές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 16.182.100 

δρχ. Το 40% περίπου αυτού του ποσού είχε χώρα προέλευσης τις Ηνωμένες Πολι-

τείες.122 Η τονωτική ένεση της έξωθεν χρηματοδότησης θα αποσοβήσει τους κοινω-

νικούς κλυδωνισμούς και θα επιτρέψει στο Κράτος να αποφύγει (προς το παρόν) 

δαπανηρές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος της αγροτι-

κής πίστης. Γιατί η τοκογλυφία ήταν μόνο το επιφαινόμενο στην κρίση του σταφιδι-

κού κόσμου το 1893. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν το αδιέξοδο στο οποίο είχε πε-

ριέλθει η αγροτική κοινωνία μετά την ολοκληρωτική κατάρρευση κάθε μορφής α-

γροτικής πίστης (από εμπόρους, ΕΤΕ) μετά το 1892. Οι επιπτώσεις ήταν έντονες τό-

σο στον αγροτικό όσο και στον εμπορικό κόσμο. Στα Φιλιατρά, γύρω στο 1900, 

σύμφωνα με τον εμπορικό πιστωτικό κατάλογο του υποκαταστήματος, η μεσαία 

τάξη των εμπόρων έχει καταποντιστεί, ενώ το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς μι-

κρούς πιστούχους και στους λίγους μεγαλοπιστούχους εμπόρους έχει διευρυνθεί. 

Μόνο στους Γαργαλιάνους διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη η προ κρίσεως κατανο-

μή των πιστωτικών ορίων, γεγονός που προδίδει την ύπαρξη μιας διαφορετικής δυ-

ναμικής στο συγκεκριμένο δήμο μετά τη σταφιδική κρίση (ΓΡΑΦ.ΣΤ1α,β,γ).  

Ήδη από τη δεκαετία του 1880 είχαν διαφανεί τα όρια του μονοκαλλιεργητι-

κού μοντέλου ανάπτυξης. Η αποσύνθεση της μεγάλης ιδιοκτησίας στα τέλη του 

αιώνα ολοκλήρωσε την κυριαρχία της μικρής. Μιας μικροϊδιοκτησίας ωστόσο εξα-

ντλημένης και ευάλωτης, χωρίς προοπτική. Στο εξής η αγροτική χώρα θα ενδυθεί τα 

                                                 
121

 Εφ. Φως (Καλαμάτα), 17 Σεπτεμβρίου 1906. 
122

 «Επιταγαί εξωτερικού εξαργυρωθείσαι κατά το έτος 1912 παρά των Υποκαταστημάτων – Απαντή-
σεις Υποκαταστημάτων συμφώνως τη εγκυκλίω 7/1913», Επιθεώρηση, ΙΑΕΤΕ. 
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φτωχικά ενδύματα της γνωστής μας «ελληνικής επαρχίας» και θα φυτοζωεί προ-

σβλέποντας στους μετανάστες και στο Κράτος για τη διασφάλιση της ύπαρξής της. 

 

ΠΗΓΗ: Κατάλογοι πιστούχων εμπόρων, ΙΑΕΤΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄  Από την πολιτική κυριαρχία στην πολιτική εκπροσώπη-
ση. Η θητεία της επαρχίας Τριφυλίας στον κοινοβουλευτισμό 

 
 
α. Βασικοί προβληματισμοί και πηγές  

 

Η κοινωνία, που περιγράψαμε σε αδρές γραμμές στα παραπάνω κεφάλαια, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί μονοσήμαντη, εξισωτική ή στατική. Εύλογα προκύπτει η απο-

ρία πώς μεταφράζονται οι κοινωνικές αντιθέσεις στον πολιτικό χώρο και πόσο επι-

τυχώς, ή μη, κατορθώνει το πολιτικό σύστημα να τις εκφράσει και (ενδεχομένως) να 

τις αποσυμπιέσει. Η σχετική θεωρητική συζήτηση είναι παλιά και άμεσα εξαρτημέ-

νη από τον τρόπο πρόσληψης της μορφής και της δομής της ελληνικής κοινωνίας. 

Συχνά οι θεωρητικές προσεγγίσεις εμφανίζονται ως βεβαιότητες, αν και στηρίζονται 

σε ισχνό πραγματολογικό υλικό και σε συγκεκριμένους τύπους κοινωνικών σχέσεων 

που δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος.1 Η γνώμη μας είναι ότι, αν δεν πολλαπλασια-

στούν οι επιτόπιες έρευνες σε συμβολαιογραφικά αρχεία, υποθηκοφυλακεία και 

άλλου είδους τοπικές πηγές, οι προσεγγίσεις σχετικά με τη δομή της κοινωνίας και 

οι διάφορες απόψεις για τη μορφή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος θα 

παραμείνουν αναγκαστικά στο χώρο της περιπτωσιολογίας και των θεωρητικών κα-

τασκευών. 

 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθεί ο πολιτικός χώ-

ρος ως εκβολή και έκφραση των δρωσών κοινωνικών δυνάμεων στην επαρχία Τρι-

φυλίας. Η προτίμηση της επαρχίας και όχι του δήμου, ως χωρικού αντικειμένου, 

οφείλεται σε ένα περιοριστικό αίτιο: στο είδος των πηγών που είχαμε τη δυνατότη-

τα να συμβουλευτούμε, όπως οι τόμοι των Πρακτικών και της Εφημερίδος των Συζη-

τήσεων της Βουλής, η Επίσημη Εφημερίς των Συζητήσεων της Συνελεύσεως 1862-

                                                           
1
 Εξειδικευμένοι μελετητές που έχουν ασχοληθεί με όψεις της πολιτικής ιστορίας αλλά οι γνώσεις 

τους για την ελληνική κοινωνία προέρχονται από την κυρίαρχη βιβλιογραφία της εποχής τους, υιοθε-
τούν με ευκολία καθιερωμένες απόψεις για την εξισωτική, ή τουλάχιστον μη συγκρουσιακή φύση, 
των κοινωνικών σχέσεων στην Ελλάδα, ακόμη και όταν το πραγματολογικό τους υλικό έρχεται σε 
πλήρη αντίφαση με αυτές. Αναφερόμαστε κυρίως στους G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 
1821-1936, (μετάφρ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος) εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006 και Γ. Σωτηρέλλη, Σύ-
νταγμα και Εκλογές στην Ελλάδα. Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας, εκδ. Θεμέλιο, 
Αθήνα 1991. Σχετικές επισημάνσεις βρίσκουμε στο άρθρο του ο Χρ. Χατζηιωσήφ, «Δημοκρατία και 
πελατειακές σχέσεις. Τρεις πρόσφατες αναλύσεις της ελληνικής πολιτικής του 19ου αιώνα», Μνήμων 
16 (1994), σ. 167-197.  
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1864, το εκλογικό υλικό ορισμένων εκλογικών αναμετρήσεων και επιλεγμένα φύλλα 

του αθηναϊκού και καλαματιανού τύπου. Αντίθετα, η απουσία επιτόπιου αρχειακού 

υλικού, όπως τοπικός τύπος και δημοτικά αρχεία, κατέστησε αδύνατη τη διερεύνη-

ση των τεκταινομένων εντός του δήμου Κυπαρισσίας.2 Η επιλογή της επαρχίας και 

της πολιτικής της εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο δε μας απομάκρυνε πολύ από 

το δήμο Κυπαρισσίας και τους ορεινούς δήμους, τους οποίους γνωρίζουμε καλύτε-

ρα. Μέχρι τη δεκαετία του 1890, οι βουλευτές Τριφυλίας, στην πλειονότητά τους, 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το δήμο Κυπαρισσίας. Μόλις από το 1892 και μετά, 

ένας από τους τέσσερις βουλευτές της επαρχίας θα προέρχεται σταθερά από τα Φι-

λιατρά. Η Κυπαρισσία, ως μήτρα (μέχρι τότε) παραγωγής πολιτικών ανδρών, θα 

βιώσει την «απόλυτη» πολιτική ήττα το 1910, όταν όλοι οι (βενιζελικοί) εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι στην αναθεωρητική Βουλή κατάγονται από τους δήμους Πλαταμώ-

δους (Γαργαλιάνοι), Αυλώνας (Σιδηρόκαστρο) και Φλεσιάδος (Χώρα).  

 Αναζητώντας ένα είδος περιοδολόγησης της πολιτικής ζωής στην επαρχία, 

ανακαλύπτουμε ότι αυτή ταυτίζεται εντυπωσιακά με την περιοδολόγηση των εθνι-

κών πολιτικών δρώμενων. Η τομή του 1859 με την είσοδο μιας ισχυρής οθωνικής 

αντιπολίτευσης στη Βουλή, η έξαρση του αντιοθωνικού κινήματος, η ταραγμένη 

Μεσοβασιλεία και η απειλή ενός εμφύλιου διχασμού, η επίσημη εγκαινίαση του 

δικομματισμού το 1881, η κρίση του πολιτικού συστήματος στα τέλη του αιώνα δεν 

διαπερνούν απλά την τοπική κοινωνία αλλά και «προκαλούνται» από αυτήν. Η ε-

παρχία, δηλαδή, δεν είναι παθητικός αποδέκτης κεντρικά ενορχηστρωμένων πολιτι-

κών γεγονότων αλλά ενεργή συμμέτοχος στη δημιουργία πολιτικών εξελίξεων. Αυτή 

η διάσταση στη σχέση κέντρου και περιφέρειας είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ ση-

μαντική, γιατί αναβαθμίζει το ρόλο της επαρχίας (βασικά της υπαίθρου)3 στην εθνι-

κή πολιτική ζωή του μακρού ελληνικού 19ου αιώνα (μέχρι το 1910), όχι μόνο ως πα-

ράγοντα αντίδρασης και καθυστέρησης, όπως συνήθως εκλαμβάνεται, αλλά και ως 

συντελεστή πολιτικής δράσης και εξέλιξης. 

                                                           
2
 Αξιόλογες περιπτώσεις αξιοποίησης του πειραϊκού και αθηναϊκού τύπου για τη διερεύνηση της 

πολιτικής κατάστασης στους δήμους Πειραιά και Αθηνών αντίστοιχα, αποτελούν οι μελέτες των Γι-
αννιτσιώτη, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά…, ό.π. σ. 311-365, και του Ν. Ποταμιάνου, Η παραδοσι-
ακή μικροαστική τάξη της Αθήνας…, ό.π. σ. 636-695. Σε μια επαρχιακή πόλη, όπως το Αίγιο, ο Θανά-
σης Καλαφάτης αξιοποιεί το δημοτικό αρχείο του δήμου Αιγείρων, Αγροτική Πίστη και Οικονομικός 
Μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο, τ. B΄, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1992, σ. 167-206. 
3
 Δεν εννοούμε τις επαρχίες με ισχυρά αστικά κέντρα, όπως η Πάτρα και η Ερμούπολη. 
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Εξίσου ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και το ασύμπτωτο της περιοδολό-

γησης ανάμεσα στο κέντρο και την επαρχία. Μετά το 1872 και μέχρι το 1881, κυρι-

αρχεί στην τοπική πολιτική σκηνή μία περίοδος πρωτόγνωρης μονοκομματικής στα-

θερότητας. Ο συνδυασμός του Σωτηρόπουλου επικρατεί ολοκληρωτικά στις τέσσε-

ρις από τις πέντε εκλογικές αναμετρήσεις της δεκαετίας του 1870 και χάνει μία έ-

δρα μόνο το 1874. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η εύκολη ερμηνεία της επικράτη-

σής του λόγω της δημοφιλίας του, ως εμπνευστή των νόμων διάθεσης της εθνικής 

γης, δεν ικανοποιεί απόλυτα. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η επικράτηση του δηλιγι-

αννισμού στην επαρχία από το 1885 και εξής. Παρά την κρίση και την αμφιθυμία 

του εκλογικού σώματος απέναντι στα κόμματα μετά την κρίση του 1893, το δηλιγι-

αννικό κόμμα θα παραμείνει κραταιό μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.  

Ας μας επιτραπεί στο σημείο αυτό μία διευκρίνιση. Η πολιτική ζωή της επαρ-

χίας δε σχετίζεται με ένα αφηρημένο κοινωνικό πεδίο αναφοράς, άχρονο και αναλ-

λοίωτο. Η σύνθεση και η βαρύτητα των επιμέρους κοινωνικών συντελεστών διαφέ-

ρει το 1850, το 1859, το 1864 ή το 1881. Παρότι υπάρχει η συνήθεια να τονίζονται 

περισσότερο οι συνέχειες παρά οι ρήξεις στην ελληνική πολιτική ιστορία (η επιμονή 

στη χρήση του άχρονου, αιώνιου και αναλλοίωτου πελατειακού φαινομένου συνι-

στά ένα τέτοιο παράδειγμα), νομίζουμε ότι η θεώρηση των πολιτικών γεγονότων, 

έστω και αν αυτά συμβαίνουν στο στενό ορίζοντα πενήντα-εξήντα ετών κοινοβου-

λευτικού βίου, είναι αδύνατη χωρίς την ιστορική προοπτική. Αν διαβάζουμε σωστά 

τα δεδομένα στην επαρχία Τριφυλίας, οι σχέσεις πολιτευτών και εκλογέων τείνουν 

σε μια σταδιακή μετατόπιση από την «κυριαρχία»4 στην «αντιπροσώπευση»,5  με 

τομή τη Μεσοβασιλεία και την καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας. Από τη 

στιγμή, δηλαδή, που οι πολιτικοί ηγέτες αρχίζουν να λαμβάνουν σοβαρότερα υπό-

ψη τη λαϊκή ψήφο και να αντιλαμβάνονται (χωρίς απαραίτητα να συμφωνούν) ότι 

έωλες πρακτικές είναι δυσεφάρμοστες σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Μετά το 

                                                           
4
 Για μία συγκριτική παρουσίαση παλαιότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων μεταξύ των οποίων και 

η έννοια της κυριαρχίας, την οποία προκρίνει ως προσφορότερη ο συγγραφέας, βλ. Χρήστος Λυρι-
ντζής, Το τέλος των «τζακιών». Κοινωνία και πολιτική στην Αχαΐα του 19

ου
 αι., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 

1991, σ. 27-61.  
5
 Ο Νίκος Ποταμιάνος προτείνει την έννοια των σχέσεων εκπροσώπησης/διαμεσολάβησης ως εργα-

λείο κατανόησης των πολιτικών σχέσεων, με το πρόσθετο επιχείρημα ότι «[η έννοια αυτή] έχει επι-
πλέον το προσόν να μας θυμίζει ότι η αντιπροσώπευση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας», στο «Πελατεία και λαϊκή συμμετοχή στην ελληνική ιστορία», Τα Ιστορι-
κά, 25/49 (Δεκ. 2008), σ. 309-330. 
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1864, και πολύ πιο εμφανώς μετά το 1880, η αυξανόμενη σημασία της πολιτικής 

δράσης των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού εντός του κοινοβουλίου για την 

απόσπαση ωφελημάτων (ή έστω εντυπώσεων αγωνιστικότητας) με αποδέκτες τους 

εκλογείς αποδεικνύει τη βαρύτητα που απέκτησαν οι τελευταίοι προς τα τέλη του 

19ου αιώνα.6 

 

β.  Η οθωνική περίοδος  

 

Στις εκλογές του 1859 δύο νέα πρόσωπα κατακτούν για πρώτη φορά τις δυο από τις 

τρεις βουλευτικές έδρες της επαρχίας Τριφυλίας: ο Γρηγόριος Μανούσος, ως «υ-

πουργικός υποψήφιος», και ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, ως «ανθυποψήφιος». 

Ο πρώτος, γιος του Αναστασίου Μανούσου, παλαιού προκρίτου της πόλης με μεγά-

λη κτηματική περιουσία, εκλέγεται σε ηλικία 26 ετών. Είχε ήδη διατελέσει δήμαρχος 

Κυπαρισσίας. Ο δεύτερος, στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του,7 τελειόφοιτος της 

Νομικής σχολής της Πίζα,8 εξασκούσε επί δεκαετίες το επάγγελμα του δικηγόρου 

στην πρωτεύουσα. Με την Τριφυλία τον συνέδεε μια χαλαρή σχέση καταγωγής. Η 

αθηναϊκή εφημερίδα Αιών σχολίαζε στο φύλλο της 13ης Οκτωβρίου 1859 τη νίκη του 

ως εξής: «Το περίεργον κατά την εκλογήν ταύτην είναι, ότι ο εκλεχθείς ανθυποψή-

φιος Κ. Διαμαντόπουλος ην απών προ εικοσαετίας από της επαρχίας του και κατά 

την ενέργειαν της εκλογής διέμενεν εν Αθήναις. Εις την προς αυτόν δικαίαν υπόλη-

ψιν των εκλογέων οφείλεται η επιτυχία του.» 

 Σε εθνικό επίπεδο, η εκλογή του Διαμαντόπουλου εντάσσεται σε μια ευρύ-

                                                           
6
 Θεωρούμε ότι η βαρύτητα αυτή εκδηλώνεται δυναμικά στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα και όχι 

νωρίτερα, επειδή τότε παρατηρούνται αξιόλογες μεταβολές – οικονομικές, κοινωνικές και μορφωτι-
κές – σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εκλογική δύναμή τους. 
7
 Σύμφωνα με το Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Ηλίου (λήμμα: Διαμαντόπουλος Αδαμάντι-

ος) γεννήθηκε το 1826. Τότε όμως θα πρέπει να αποφοίτησε από τη Νομική σχολή σε ηλικία μόλις 17 
ετών. Νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε ακόμη κάποια έτη στη φερόμενη ως χρονολογία γέννησής 
του. 
8
 Ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος αποφοίτησε από τη Νομική σχολή της Πίζας το 1843. Το όνομά του 

με λατινικούς χαρακτήρες σημειώνεται με τον αρ. 357 στο σχετικό κατάλογο των ελλήνων φοιτητών 
που παραθέτει η Αλόη Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας/ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ.21, Αθήνα 1989, σ. 449. Δίπλα στο 
όνομα αναφέρεται ως τόπος καταγωγής η Ζάκυνθος (Zante). Πιθανολογούμε ότι η οικογένειά του 
είχε εγκαταλείψει την Τριφυλία, ίσως κατά τα Ορλωφικά ή αργότερα, και είχε εγκατασταθεί στη Ζά-
κυνθο. 
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τερη τάση ανανέωσης του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού.9 Την ίδια ακριβώς πε-

ρίοδο εκλέγεται ως βουλευτής ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, ηγετικό στέλεχος του 

αντιδυναστικού αγώνα. Παρότι η κυβερνητική παράταξη με ηγέτη τον Μιαούλη θα 

αναδειχθεί νικήτρια στις εκλογές, το κοινοβούλιο θα ανανεωθεί αισθητά. Όπως πα-

ρατηρεί ο Νίκος Σβορώνος: «Οι εκλογές του 1859 κι η Βουλή που πρόκυψε απ’ αυ-

τές αποτελούν σημαντικό σταθμό στην πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας, γιατί, 

απ’ το ένα μέρος, το ανοιχτά αντιδραστικό πνεύμα της νέας γενιάς μπαίνει για πρώ-

τη φορά στη Βουλή με τον Επ. Δεληγεώργη, κι απ’ το άλλο, αποκαλύπτεται με τις 

εκλογές η έλλειψη συνοχής του παλιού πολιτικού κόσμου, που ήταν ευνοϊκά διατε-

θειμένος απέναντι στο στέμμα.»10 Στη νέα γενιά, φορέα του προσδοκώμενου εκ-

συγχρονισμού, αφιερώνει ο Αδ. Διαμαντόπουλος τις τελευταίες γραμμές της ευχα-

ριστήριας επιστολής του προς τους Τριφύλιους εκλογείς, η οποία δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα Αιών: «Εις την επερχομένην γενεάν αποβλέπων μετά μεγίστης α-

γαλλιάσεως, προσδοκών την εποχήν καθ’ ην αμνηστεύοντες τους παρόντας βουλευ-

τάς σας, θέλετε αναδείξει τοιούτους μέλλοντας να χειραγωγήσωσι την Ελλάδα εις 

τον προορισμόν της..».11  

Σε τοπικό επίπεδο, η απήχηση των νέων ιδεολογικών ρευμάτων παρέμενε 

περιορισμένη. Ο Διαμαντόπουλος είχε πράγματι τη «δικαίαν υπόληψιν» αρκετών 

εκλογέων, ιδίως εκείνων όσοι αναζητούσαν νομική βοήθεια για δικαστικές υποθέ-

σεις τους στην Αθήνα. Σε γενικά πληρεξούσια των συμβολαιογράφων Κυπαρισσίας 

αναφέρεται συχνά το όνομά του. Αποτελούσε άλλωστε κορυφαία φυσιογνωμία της 

νέας γενιάς διανοούμενων που δυσπιστούσαν προς το οθωνικό καθεστώς. Ο ίδιος, 

στην επιστολή προς τους Τριφύλιους εκλογείς που ήδη αναφέραμε, δίνει τη δική 

του εξήγηση για την επιτυχία του: «Μακράν υμών διαμένων και άνευ υποδείξεως 

ανεδείχθην βουλευτής δι’ όλων σχεδόν των ψήφων της επαρχίας. Η εκλογή υπήρξεν 

ελευθέρα και απαραβίαστος, ενεργηθείσα υπό μόνην την επιρροήν της πεποιθή-

σεώς σας, τοιαύτην δε ήρμοζεν εις τον λαόν της Τριφυλίας, συγκείμενον το πλείστον 

                                                           
9
 Η καλύτερη προσπάθεια να κατανοηθεί η «νέα γενιά» προέρχεται από τον Gunnar Hering, Τα πολι-

τικά κόμματα..., ό.π. σ. 320-360. 
10

 Νίκος Σβορώνος, Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, (μετάφραση από το γαλλική έκδοση του 
1972), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1994, σ. 95. 
11

 Αιών, 21 Οκτωβρίου 1859. Παρατίθεται από το Μίμη Φερέτο στο βιογραφικό σημείωμα «Αδαμ. 
Διαμαντόπουλος», Μεσσηνιακά 1968, εκδ. Αριστομένης, τ. Α΄, Αθήνα 1968, σ. 552-556. 
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υπό ανεξαρτήτων κτηματιών και εμπόρων…».12 Θα συμφωνήσουμε πρόθυμα ότι το 

(μάλλον μικρό) αναγνωστικό κοινό της αθηναϊκής εφημερίδας στην Τριφυλία του 

1859 αποτελούνταν από «ανεξάρτητους κτηματίες και εμπόρους». Ο υπόλοιπος 

«λαός της Τριφυλίας» όμως, γεωργικός και αγράμματος στην πλειονότητά του, πώς 

υποστήριξε έναν υποψήφιο που δεν είχε δει ποτέ και ίσως δεν είχε καν ακούσει την 

ύπαρξή του; 

Στις πέντε εκλογικές αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα από το 1844, γενέθλιο 

έτος του κοινοβουλευτισμού, μέχρι και το 1859, πέντε μόλις άτομα εκλέγονταν ως 

βουλευτές στην τρίεδρη εκλογική περιφέρεια της επαρχίας Τριφυλίας. Τα δύο από 

αυτά καταλάμβαναν σχεδόν αδιάλειπτα τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Πρόκειται για 

τον Αναγνώστη Παπατσώρη, οπλαρχηγό και πρόκριτο του ορεινού Σουλιμά,13 και 

τον Δημήτριο Πολυχρονόπουλο, επίσης αγωνιστή με πιθανώς εμπορικές καταβο-

λές.14 Ο πρώτος εκλεγόταν συνεχώς από το 1844 μέχρι και το 1856. Ο δεύτερος κυ-

ριάρχησε σε όλη την οθωνική κοινοβουλευτική φάση, σημειώνοντας μία μόλις α-

πουσία από το κοινοβούλιο, στο διάστημα 1847-1850. Τρία ακόμη άτομα κατέκτη-

σαν εκ περιτροπής την τρίτη έδρα την ίδια περίοδο. Ανήκαν και τα τρία στο σώμα 

των προκρίτων - γαιοκτημόνων της Κυπαρισσίας: ο Ιωάννης Τομαράς, πρόκριτος της 

πόλης και εκπρόσωπος του καζά Αρκαδιάς κατά την ύστερη τουρκοκρατία (δύο ε-

κλογικές επιτυχίες), ο οπλαρχηγός Μήτρος Αναστασόπουλος, με καταγωγή από τον 

Αετό (μία εκλογική επιτυχία), και ο Κυριάκος Πονηρόπουλος, πρεσβύτερος γιος του 

γνωστού κωλεττικού υπουργού και γερουσιαστή Νικολάου Πονηρόπουλου (τρεις 

εκλογικές επιτυχίες). Στο μεταξύ οι δυο ισχυρότεροι πολιτικοί άνδρες της επαρχίας, 

ο Νικόλαος Πονηρόπουλος και ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, είχαν «τακτοποιηθεί» στη 

θέση του γερουσιαστή. Ο διορισμός τους τερμάτισε μάλλον την έντονη αντιπαλότη-

                                                           
12

 Ό.π. 
13

 Αρκετά στοιχεία για τη στρατιωτική δράση της οικογένειας Παπατσώρη έχει συγκεντρώσει ο ιστο-
ριοδίφης Μίμης Φερέτος στη σειρά Μεσσήνιοι Αγωνιστές που απόκειται στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσση-
νίας (ΑΒΕ:13, φακ.71). Βλ. επίσης του ιδίου «Αναγνώστης Παπατσώρης», Μεσσηνιακά 1968, εκδ. 
Αριστομένης, τ. Α΄, Αθήνα 1968, σ. 493-497.  
14

 Η πληροφορία προέρχεται από το αρχείο Φερέτου. Το βέβαιο είναι ότι είχε δεσμούς (εξ αγχιστεί-
ας;) με την εύπορη οικογένεια της Κυπαρισσίας Κανελλέτου ή Μελισσηνού. Στην απογραφή της πε-
ριουσίας του, που πραγματοποιήθηκε μετά το θάνατό του το 1876, δε βρέθηκαν στην κατοχή του 
σπουδαία περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα απογράφηκαν δύο ελαιοπερίβολα, έξι και τρία 
στρέμματα με 104 και 17 ελαιόδεντρα αντίστοιχα, ένας νερόμυλος στους Μύλους και ένα οικόπεδο 
με «ερείπια τοίχη» εκτάσεως 3 στρεμμάτων εντός της πόλης, στη συνοικία Μπάσογλι. Η αξία της 
περιουσίας εκτιμήθηκε από τους παριστάμενους πραγματογνώμονες για το ποσό των 14.300 δρχ., 
510 [1876], Φραντζής. Δε γνωρίζουμε πάντως ποια ήταν η περιουσία της συζύγου του. 
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τα μεταξύ τους.15 Εξάλλου ο Πονηρόπουλος αποβίωσε το 1852. 

Η αντιπροσώπευση της επαρχίας στο κοινοβούλιο αυτήν την περίοδο πα-

ρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Πρώτον, και οι δύο μακροβιότεροι 

βουλευτές υπήρξαν οπλαρχηγοί και συνδέονταν άμεσα με το επαναστατικό παρελ-

θόν. Αν και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, διέθεταν κύρος και σέβας από τους συ-

νεπαρχιώτες τους. Ο Δημήτριος Πολυχρονόπουλος δεν ανήκε στις ανώτερες τάξεις 

των προκρίτων ή των οπλαρχηγών, όπως για παράδειγμα ο Γρηγοριάδης ή ο Παπα-

τσώρης. Ελάσσων αξιωματικός του Αγώνα αλλά εγγράμματος είχε ευρεία απήχηση 

σε όλη την επαρχία.16 Αποστασιοποιημένος από τις τοπικές έριδες, σε στενή σχέση 

με την οικογένεια Κολοκοτρώνη17 και την Αυλή απέκτησε σταθερά πολιτικά ερεί-

σματα.18 Από την άλλη πλευρά ο Αναγνώστης Παπατσώρης υπήρξε ηγέτης με αδια-

φιλονίκητη επιρροή στο δημογραφικά πυκνό μεσόγειο, ορεινό και ημιορεινό, χώρο 

και όχι μόνο. Ο ρόλος του, όπως άλλωστε όλων των πολεμάρχων, στην έκδοση πι-

στοποιητικών για την παραχώρηση συντάξεων και αργομισθιών σε υπηρετήσαντες 

στην Επανάσταση του προσέδιδε ένα πρόσθετο πλεονέκτημα στον καταρτισμό ευ-

ρείας πελατείας.19  

Δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο θα εκδηλωθεί δυναμικά από το 1859 και 

εξής, είναι ότι η πόλη της Κυπαρισσίας αναδεικνύεται σε κατεξοχήν «τόπο παραγω-

γής» πολιτικών ανδρών. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Κυπαρισσίας σε σχέση, για παρά-

                                                           
15

 Στις Ιστορικαί Αλήθειαι αναφέρονται τα εξής: «Ο Πονηρόπουλος αν και εξ αγχιστείας συγγενής 
μετά των Γρηγοριαδών, καθ’ ο φύσει φιλόδοξος διετέλει πάντοτε εις διαμάχας πολιτικάς με τον Αθα-
νάσιον Γρηγοριάδην. Ως εκ τούτου, πάντοτε εν Τριφυλία και λοιπή Μεσσηνία κατά τους χρόνους 
εκείνους εις μεγάλην στρατιωτικήν και πολιτικήν ανωμαλίαν διετέλουν.», Ιστορικαί Αλήθειαι…, ό.π. 
σ. 92. Ο παροιμιώδης μέχρι σήμερα ανταγωνισμός μεταξύ των «κομμάτων» Πονηρόπουλου και Γρη-
γοριάδη προκαλεί ενίοτε αναχρονισμούς. Σε αυτόν, για παράδειγμα, αποδίδεται – μεταξύ άλλων 
αιτιών –η λεηλασία της Κυπαρισσίας το 1863, Στάθης Κακούτης, Μοραϊτικα και άλλα δημοτικά τρα-
γούδια, εκδ. Δεδεμάδη, Αθήνα 2006, σ. 86. 
16

 Όπως τεκμαίρεται από τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας κατά τις εκλογές του 1844 και 1853, Κεντρικά 
ΓΑΚ, Εκλογικά συλλογής Λαδά, φακ. 43. Το αρχειακό υλικό είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου 
(http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=13519). 
17

 Στις Ιστορικαί Αλήθειαι ο Δημήτριος Πολυχρονόπουλος τοποθετείται στη στήλη των αξιωματικών 
ως «Τριφύλιος» και αναφέρονται γι’ αυτόν τα εξής: «Γραμματεύς του Γ. Α. Κολοκοτρώνη (sic) με τον 
βαθμό του Λοχαγού, υπηρέτησε καθ’ όλον τον αγώνα.», ό.π., σ.279. Ίσως εννοείται εδώ ο Γενναίος 
Κολοκοτρώνης, γιος του Θεόδωρου. 
18

 Η Economopoulou εκτιμά μετατόπιση του Πολυχρονόπουλου από το Ρωσικό κόμμα στο χώρο εύ-
νοιας της Αυλής, M. Economopoulou, Parties and politics in Greece 1844-1855, (Ph.D. diss., Somerville 
College), Oxford 1982, appendix I. 
19

 Ο Παπατσώρης, όπως και πολλοί παλαιοί Αγωνιστές, συχνά υπογράφει πιστοποιητικά συμμετοχής 
στον Αγώνα για λογαριασμό συνεπαρχιωτών του. Ο ρόλος του αυτός στερέωνε το κύρος του και ενί-
σχυε την εκλογική του πελατεία. Ο Φερέτος στους δύο τόμους των Μεσσηνιακών (1968 και 1969) 
παραθέτει διάφορα τέτοια έγγραφα.  
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δειγμα, με τα πληθυσμιακά ισοδύναμα Φιλιατρά πρέπει μάλλον να αποδοθεί στον 

πρώιμο διαμεσολαβητικό ρόλο της πόλης ως εκπροσώπου της επαρχίας με την κε-

ντρική εξουσία ήδη από τα οθωμανικά χρόνια και κυρίως από την Επανάσταση και 

εξής. Σε όλο το 19ο αιώνα η σχέση των επίδοξων πολιτευτών με την πρωτεύουσα 

της επαρχίας θα είναι καθοριστική για την πολιτική καριέρα τους. 

Για πρώτη φορά το 1859 δεν εκλέχτηκε υποψήφιος με καταγωγή από το ο-

ρεινό τμήμα της επαρχίας. Αντιθέτως, ο Διαμαντόπουλος, αν και εξ αποστάσεως, 

ήρθε δεύτερος στην εκλογική αναμέτρηση μετά τον Γρηγόριο Μανούσο, αφήνοντας 

στην τρίτη (εκλέξιμη) και στην πέμπτη θέση αντίστοιχα τους βετεράνους βουλευτές 

Δημήτριο Πολυχρονόπουλο και Α[ναγνώστη] Παπατσώρη (ΠΙΝ.Ζ1).20 Η σύνθεση των 

δυο αντιμαχόμενων συνδυασμών για την κατάληψη των βουλευτικών εδρών είναι 

διαφωτιστική για τις συμμαχίες που είχαν συναφθεί. Ο υπουργικός συνδυασμός 

αποτελούνταν από τους Γρηγόριο Μανούσο, κτηματία και δήμαρχο, Δημήτριο Πο-

λυχρονόπουλο, πιστό οθωνιστή, Κυριάκο Νικ. Πονηρόπουλο, κτηματία και ήδη επι-

τυχόντα βουλευτή σε τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις. Την αντιπολίτευση στελέ-

χωναν οι Αδ. Διαμαντόπουλος, Αναγνώστης Σπέντζας κτηματίας, ο Κωνσταντίνος Ιω. 

Τομαράς, κτηματίας, και ο Αναγνώστης Παπατσώρης, πιστός μέχρι εκείνη τη στιγμή 

στο οθωνικό καθεστώς.  

 

ΠΙΝ.Ζ1  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1844, 1853, 1859) 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1844 (36 άτομα) 1853  (19 άτομα) 1859  (8 άτομα) 

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 2524 (1) 4916 (1) 552 (5) 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 2297 (2) 4283 (2) 3284 (3) 
ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2274 (3) 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2167 (4) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΟΣ 2021 (5) 3 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΓΚΟΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1837 (6) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 173 (7) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

                                                           
20

 «Κατά τας σήμερον ελθούσας ειδήσεις εκ Τριφυλλίας Βουλευταί ανεδείχθησαν οι ΚΚ. Γ. Μανού-
σος, υπουργικός υποψήφιος, διά ψήφων 4818, Κ. Διαμαντόπουλος, Δικηγόρος εν Αθήναις, ανθυπο-
ψήφιος, διά ψήφ. 4135, και ο Δ. Πολυχρονόπουλος, υπουργ. υποψήφιος, διά ψήφων 3284, επιλαχό-
ντων των ΚΚ. Δ. Σπέντσα [το σωστό μάλλον Α(ναγνώστη) Σπέντσα ή Σπέντζα), ανθυποψηφίου, διά 
ψήφ. 906, Α. Παπατσώρη, ανθυποψηφίου, διά ψήφ. 552, Κ. Πονηρόπουλου, υπουργικού υποψηφίου 
διά ψήφων 422, Κ. Τομαρά, ανθυποψ. διά ψήφ. 403, και Χαρ. Παπαντωνόπουλου διά ψήφ. 198.», 
Αιών, 13 Οκτωβρίου 1859. Υποθέτουμε, χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι ο Α. Παπατσώρης 
είναι ο παλαιός βουλευτής Αναγνώστης. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ. 3 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΚΟΚΚΕΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
[ΠΑΠΑ]ΤΖΩΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤ. 17 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝ. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΗΛΟΥ (;) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝ. 2 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 4 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΑΠΑΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΗΣ 4 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Δ. 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΦΩΤΗΣ 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΡΙΚΟΣ Π. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΗΣ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΑΔ. 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 126 (8) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 4237 (3) 422 (6) 
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ. ΙΩ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 156 (7) 403 (7) 
ΣΑΡΑΤΖΗΣ ΙΩ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 936 (5) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΝΗΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 3 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΛΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 2 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1 198 (8) 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΛΥΒΡΑΚΕΣ ΙΩ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1445 (4) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 503 (6) ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 1 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 2 906 (4) 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 4818 (1) 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ. ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 4135 (2) 
ΠΗΓΗ: «Πρωτόκολλα ψηφοφορίας εκλογών 1844 και 1853», Εκλογικά συλλογής Λαδά, φακ.43, Αιών, 13 Οκτω-
βρίου 1859 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δηλώνουν τη σειρά εκλογής των υποψηφίων που έλαβαν πάνω από 
εκατό ψήφους. 

 

Δε γνωρίζουμε πώς ακριβώς ψήφισε ο κάθε δήμος, αλλά είναι βέβαιο ότι και 

οι τρεις υποψήφιοι χρωστούν την εκλογή τους στην ψήφο των δημογραφικά πυ-

κνών ημιορεινών δήμων, Αυλώνας, Δωρίου και Τριπύλης.21 Η συνεργασία του Δια-

                                                           
21

 Στις εκλογές του 1844 οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι αντλούν ένα ποσοστό από 57 έως 68% των ψή-
φων τους από τους τρεις ορεινούς δήμους. Το 1853 το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 80 έως 
86%! 
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μαντόπουλου με τον Παπατσώρη ασφαλώς διευκόλυνε την είσοδό του στη Βουλή. 

Η ανεπάρκεια στοιχείων μας εμποδίζει να αξιολογήσουμε τη μη επανεκλογή του 

τελευταίου, η οποία δεν αποδεικνύει απαραίτητα τη μείωση του κύρους του στον 

ορεινό χώρο.22 Το 1861, εξάλλου, οι αδελφοί Αδάμ και Αναγνώστης Παπατσώρη δι-

ευρύνουν την οικονομική και κοινωνική τους ισχύ, αποκτώντας εκτεταμένες εθνικές 

γαίες στο χωριό Αγριλιά του δήμου Αυλώνας.23 Επιπλέον, κατά την πρώιμη κοινο-

βουλευτική φάση, οι εκλογές χειραγωγούνταν ανενδοίαστα από τους ισχυρούς του 

τόπου, οι οποίοι έτρεφαν λίγη εκτίμηση για την περιβόητη «ανεξαρτησία της ψή-

φου». Η εκλογή ενός υποψηφίου, όπως του Διαμαντόπουλου, που ήταν παντελώς 

άγνωστος στην πλειονότητα των ψηφοφόρων, ήταν αδιανόητη χωρίς την υποστήρι-

ξή τους. Τη συμμαχία των ορεινών τοπαρχών με τους «αστούς εκσυγχρονιστές» θα 

τη δούμε να λαμβάνει συχνά χώρα σε εκλογικές αναμετρήσεις.  

Η Βουλή του 1859 δεν επρόκειτο να μακροημερεύσει. Διαλύεται το Νοέμ-

βριο του 1860 και προκηρύσσονται νέες εκλογές που διενεργούνται κάτω από κα-

θεστώς βίας και νοθείας. Στην Τριφυλία δεν κατεβαίνουν υποψήφιοι της αντιπολί-

τευσης και, σύμφωνα με μια μαρτυρία, η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες 

ήταν ισχνή.24 Οι τρεις νεοεκλεγμένοι βουλευτές της Τριφυλίας ήταν όλοι πιστοί ο-

παδοί του καθεστώτος: ο Γρηγόριος Μανούσος, δήμαρχος Κυπαρισσίας, ο Γεώργιος 

Σπέντζας, δήμαρχος Εράνης και ο παλαίμαχος βουλευτής Δημήτριος Πολυχρονό-

πουλος. Δικαίως η βουλή του 1861 ονομάστηκε από τον τύπο της εποχής «δημαρχι-

κοβουλήν».25 Στην κατά βάση συντηρητική και μετριοπαθή «αστική πρωτοπορία» 

της εποχής εδραιώθηκε τελικά η πίστη ότι η διακυβέρνηση της χώρας ήταν ανάξια 
                                                           
22

 Αναρωτιόμαστε μήπως είχε μεσολαβήσει κάποια ασθένεια; Ο Αναγνώστης πεθαίνει, σε ηλικία 59 
ετών, το Φεβρουάριο του 1862, Πελοπόννησος, αρ. φ. 78, Φεβρουάριος 1862 (η ημερομηνία δεν 
διακρίνεται). Στο ίδιο φύλλο σημειώνεται: «...Βουλευτής δε εις απάσας τις περιόδους εκτός της τε-
λευταίας [σημ. δική μου: και της προτελευταίας] εστρατολόγησε πολλάκις υπέρ της τάξεως και των 
καθεστώτων, και δια τούτο ηυνοείτο υπό των Α.Μ. τιμηθείς αλληλοδιαδόχως με το παράσημον του 
Σωτήρος μέχρι του σταυρού του λαιμού.» Είχε παρασημοφορηθεί από τον βασιλιά Όθωνα στις 15 
Φεβρουαρίου του 1838, όταν το βασιλικό ζεύγος σε περιοδεία στην Πελοπόννησο επισκέφθηκε το 
χωριό Σουλιμά (Άνω Δώριο). Η είδηση δημοσιεύεται στην εφ. Ταχύπτερος Φήμη και παρατίθεται από 
τον Μίμη Φερέτο στην εφημερίδα που εξέδιδε ο ίδιος στην Αθήνα: Μεσσηνιακά Νέα, 18 Οκτωβρίου 
1958. 
23

 Ανώνυμος ανταποκριτής από την Κυπαρισσία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ερημώθηκε το χωριό 
Αγριλιά, γιατί η κυβέρνηση έδωσε τις γαίες του σε έναν «προνομιούχο», Πελοπόννησος, 4 Μαΐου 
1861. 
24

 Βλ. σχετικά επιστολή από Κυπαρισσία με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου στην εφ. Πελοπόννησος, 9 
Φεβρουαρίου 1861.  
25

 Πελοπόννησος, 27 Ιανουαρίου 1862 και Finlay, History…, ό.π. σ. 252. Στη Μεσσηνία δήμαρχοι και 
βουλευτές ήταν επίσης οι Κυριακός από την Καλαμάτα και Τσικλητήρας από την Πύλο. 
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των πολιτών της. Σύμφωνα με την αντιπολιτευτική εφημερίδα της Καλαμάτας Πε-

λοπόννησος, ένθερμη υποστηρίκτρια της νέας γενιάς: «…ο έλλην του 1845 παρα-

βαλλόμενος αυτός προς εαυτόν κατά το 1861 παρουσιάζει μεγίστην διαφοράν ηθι-

κής τε και υλικής αναπτύξεως. Ενώ η Κυβέρνησις οποία ήτον το 1845, η αυτή και έτι 

χείρων παρουσιάζεται το 1861…».26 Το ίδιο το κοινοβουλευτικό σύστημα πάντως 

δεν αμφισβητούταν.27 Αντιθέτως, κρινόταν αναγκαία η περαιτέρω θωράκισή του 

και η διασφάλισή του από την επιζήμια ανάμιξη ενός ανεύθυνου μονάρχη.28 Ένα 

ακόμη σημείο, δηλωτικό της ωρίμανσης του πολιτικού ζητήματος, είναι η σύγκλιση 

αντίπαλων πολιτικών δυνάμεων με σκοπό την κοινή δράση κατά του καθεστώτος 

αλλά και τη διεκδίκηση ρόλου στο διαφαινόμενο πια ως πολύ πιθανό μεταοθωνικό 

τοπίο. Το 1860, η αντιπολιτευτική εφημερίδα Πελοπόννησος είχε εγκαινιάσει την 

κυκλοφορία της με μια δριμεία επίθεση κατά του Κουμουνδούρου ως μέρους του 

«αμαρτωλού» συστήματος. Μετά την αντισυνταγματική παύση της Βουλής το ίδιο 

έτος, θα αδράξει την ευκαιρία να αναθεωρήσει τη στάση της: «Τον Κουμουνδούρον 

αυστηρώς επεκρίναμεν άλλοτε διά τα λάθη εις α ως υπουργός υπέπεσε, άλλ’ ως 

                                                           
26

 Πελοπόννησος, 1 Ιουλίου 1861. 
27

 Ασφαλώς υπήρχαν εξαιρέσεις, όπως ο Χαλκιόπουλος που προτείνει αναστολή της λειτουργίας του 
κοινοβουλίου, Σκέψεις περί Ελλάδος, τ.Β΄, Πάτρα 1864. Η αντικοινοβουλευτική ιδεολογία ενδυναμώ-
νεται στην περίοδο που ακολουθεί μετά το 1864, όπως καταδεικνύει ο Θανάσης Μποχώτης στο βι-
βλίο του Η ριζοσπαστική δεξιά. Αντικοινοβουλευτισμός συντηρητισμός και ανολοκλήρωτος φασισμός 
στην Ελλάδα 1864-1911, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003. Σύμφωνα με τον μελετητή, «Το σύνταγμα 
που ψήφισε η Β΄ Εθνοσυνέλευση ολοκλήρωσε τη δημοκρατική αρχή με αποτέλεσμα μια ‘‘βασιλευό-
μενη δημοκρατία’’. Για δεύτερη φορά λοιπόν [ενν. μετά το 1844] μια απόπειρα ελεγχόμενης φιλε-
λευθεροποίησης αποτύγχανε, οδηγώντας σε πολύ μεγαλύτερες πολιτικές ελευθερίες, σε ένα πολύ 
ευρύτερο αντιπροσωπευτικό καθεστώς απ’ ό,τι επιδίωκε μεγάλο μέρος των αστών 

.
 ώστε η ίδια η 

φιλελευθεροποίηση έγινε ύποπτη και προβληματική.» (σ. 26). 
28

 Το αίτημα των αστών της εποχής για περισσότερο και γνησιότερο κοινοβουλευτισμό εκλαμβανό-
ταν ως μέσο διαπαιδαγώγησης (δηλαδή απαλλαγής από παραδοσιακά τοπικά κέντρα εξουσίας) ενός 
λαού που θεωρούνταν διεφθαρμένος ως το κόκαλο: «Εν άλλοις ο λαός δίκην κτήνους ζων, άγευστος 
πάσης αγωγής θρησκευτικής ή διανοητικής, αναπτύσσει εν ταις μετ’ αλλήλων αναστροφαίς την έμ-
φυτον ροπήν του αφαιρείν χωρίς κόπον τ’ αλλότρια. Παρά τοις τοιούτοις λαοίς επιπολάζουν τα μυ-
σαρά εγκλήματα της ζωοκλοπής κλπ.», Πελοπόννησος, 17 Δεκεμβρίου 1860. Δεν αποτελεί, επομέ-
νως, παραδοξότητα ότι η ίδια εφημερίδα προβάλλει ταυτόχρονα βοναπαρτικού τύπου λύσεις, εκ-
θειάζοντας, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο ανάληψης πρωθυπουργίας από το Δημήτριο Καλλέργη: 
«Εάν επαληθεύση και πραγματοποιηθή η Πρωθυπουργία του Καλλέργη, ή άλλου τινός εκ των εξό-
χων ανδρών της Πατρίδος, θα πιστεύση όλος ο κόσμος ότι η Ελλάς δεν εγκαταλείφθη υπό της θείας 
Προνοίας.», Πελοπόννησος, 22 Οκτωβρίου 1860. Νομίζουμε ότι η «αντίφαση» αυτή εντάσσεται στην 
«πάγια ρεπουμπλικανική παράδοση» για την οποία μας μιλά ο Maurice Agulhon και την οποία ορίζει 
ως «τη δυσπιστία προς την προσωπική εξουσία αλλά και προς την καθολική ψήφο, όταν αυτή δεν 
είναι – ή δεν είναι αρκετά – ‘‘φωτισμένη’’», στο κλασικό μελέτημά του: 1848. Η επανάσταση στη 
Γαλλία ή η μαθητεία στη δημοκρατία. 1848-1852, (μτφ. Ιουλία Πεντάζου), εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006, σ. 
125. 
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αμερόληπτοι Δημοσιογράφοι δεν δυνάμεθα ν’ αρνηθώμεν την Βουλευτικήν αξίαν 

του.»29 

 

γ .  Το κίνημα κατά του Όθωνος. «Η εν Κυπαρισσία ανταρσία» 

 

Καθώς η δυσαρέσκεια κατά του καθεστώτος διογκωνόταν, οι πολιτικές ζυμώσεις 

ήταν έντονες όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και στην επαρχία. Το πολιτικό ζήτημα 

συζητιόταν με πάθος στις λέσχες.30 Εκκλησίες και καταστήματα λειτουργούσαν ως 

άτυποι «τόποι ομηγύρεων και συνδιασκέψεων αίτινες υπό των Ευρωπαίων καλού-

νται κλουβ».31 Στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στις μικρές επαρχιακές κωμο-

πόλεις είχε σχηματιστεί μία «αστική» πρωτοπορία που διατύπωνε με τόλμη την α-

ναγκαιότητα λήψης ριζικών μέτρων εδώ και τώρα. Οι διανοούμενοι και οι έμποροι 

διαδραμάτιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Συμμετεί-

χαν για παράδειγμα στις στασιαστικές επιτροπές που συστήνονται με αφορμή τα 

γεγονότα της εξέγερσης των φυλακισμένων του Ναυπλίου32 ή στα αντικυβερνητικά 

συλλαλητήρια που οργανώνονταν σε διάφορες πόλεις33. Ανεξάρτητα από το αν δια-

κρινόταν ή όχι η αντιπολίτευση από ένα ξεκάθαρο ταξικό στίγμα, η ενεργή παρου-

σία των αστικών δυνάμεων της εποχής στον αντιπολιτευτικό αγώνα δεν μπορεί να 

                                                           
29

 Πελοπόννησος, 9 Φεβρουαρίου 1861. 
30

 Λέσχες με πολιτικό προσανατολισμό είχαν ιδρυθεί από τη δεκαετία του 1850 στην Καλαμάτα. Η 
σύνθεση της επιτροπής της λέσχης Μεσσηνία είναι χαρακτηριστική. Αποτελούνταν από τον Καλαμα-
τιανό Δημήτριο Σαράβα, δικηγόρο, μέλος της αντιπολίτευσης και πληρεξούσιο της Εθνοσυνέλευσης 
το 1862, τους επίσης Καλαματιανούς μεγαλέμπορους Θεόδωρο Μαρκόπουλο και Κωνσταντίνο Σκλα-
βόπουλο, τον Σωτήριο Σωτηρόπουλο, έφορο Τριφυλίας τότε και μετέπειτα βουλευτή και υπουργό. 
Το 1855 η επιτροπή προβαίνει στην ενοικίαση χώρου για τη στέγαση της εν λόγω λέσχης στην Άνω 
πλατεία της πόλης, Ενοικιαστήριο, 10384/30 Οκτωβρίου 1855, Παν. Στραβοσκιάδης. Αναφέρεται στο 
βιβλίο των Αναστασία Μηλίτση-Νίκα και Χριστίνας Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Καλαμάτα. Οδοι-
πορικό σε πλατείες και δρόμους της πόλης 1830-1940, Καλαμάτα 2010, σ. 32. 
31

 Πελοπόννησος, 28 Νοεμβρίου 1861. 
32

 Την προκήρυξη, για παράδειγμα, της στασιαστικής επιτροπής Ναυπλίου με ημερομηνία 2 Φε-
βρουαρίου 1862 υπογράφει πρώτος ο μεγαλέμπορος και τοκιστής Μιχαήλ Ιατρός, Πελοπόννησος, 
Φεβρουάριος 1862 (η ημέρα δυσδιάκριτη). Ο Hering παραθέτει σε παραπομπή την άποψη του Γού-
ναρη για το αστικό υπόβαθρο των γεγονότων στο Ναύπλιο και την σχολιάζει αρνητικά: «...Ο Γούνα-
ρης χαρακτηρίζει την ανταρσία “επιδίωξι των ανερχομένων αστικών στρωμάτων και, γενικώτερα, του 
ελληνικού λαού στο σύνολό του. Οι πλατειές λαϊκές μάζες – τουλάχιστον στ’ Ανάπλι και την περιοχή 
– ακολούθησαν σύσσωμες την προηγμένη αστική πρωτοπορία, που αποτέλεσε τη βάσι και τον κινη-
τήριο μοχλό της επαναστάσεως”. Αυτό το σχήμα παραποιεί την πραγματικότητα τόσο σε σχέση με 
τους φορείς όσο και σε σχέση με το σκοπό.», Τα πολιτικά κόμματα..., ό.π. σ. 357. 
33

 Για τα επαναστατικά γεγονότα του 1862 βλ. Hering, Τα πολιτικά κόμματα..., ό.π. σ. 357-359, όπου 
παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία. 
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αμφισβητηθεί.34 

 Η Κυπαρισσία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το γενικό αντιπολιτευτικό κλίμα 

της εποχής. Το Μάρτιο του 1862, όταν πλέον είχε κορυφωθεί το αντιπολιτευτικό 

κίνημα κατά του οθωνικού καθεστώτος,  δημοσιεύτηκε στην εφ. Πελοπόννησος η 

σύντομη είδηση ότι «νέοι της εργατικής τάξεως» δημιούργησαν επεισόδια στην Κυ-

παρισσία και οι ενέργειές τους αυτές εξελήφθησαν ως στασιαστικό κίνημα από τον 

έπαρχο.35 Ενάμιση μήνα μετά η ίδια εφημερίδα φιλοξένησε στις στήλες της εκτενή 

επιστολή από κάποιον καλό γνώστη των γεγονότων, ο οποίος υπογράφει με τα αρ-

χικά Δ. Μ.36 Με τίτλο «Η εν Κυπαρισσία ανταρσία», η επιστολή έφερε την ημερομη-

νία 1η Μαΐου και, όπως τεκμαίρεται από το περιεχόμενό της, αποσκοπούσε στο να 

αποδειχθεί η αθωότητα όσων είχαν στο μεταξύ συλληφθεί με την κατηγορία της 

ανάμιξης στην «ανταρσία».37  

Την απαρχή των γεγονότων σηματοδότησε η αποχώρηση των χωροφυλάκων 

και των στρατιωτών από την πόλη της Κυπαρισσίας προκειμένου να ενισχυθούν οι 

στρατιωτικές δυνάμεις κατά των στασιαστών του Ναυπλίου. Τότε, με πρωτοβουλία 

των πολιτών συστήθηκε στο επαρχείο εξαμελής επιτροπή με αντικείμενο την περι-

φρούρηση της πόλης. Ο τρόπος παρουσίασης της σύνθεσης της εν λόγω επιτροπής 

είναι αξιοπρόσεκτος. Πρώτο μέλος της αναφέρεται ο Γρηγόριος Παπαθεοδωρόπου-

λος «εκ του κόμματος του Κ. Αθ. Γρηγοριάδη» και δεύτερος ο Γεώργιος Αντ. Γεωρ-

γακόπουλος «εκ της τάξεως των εμπόρων». Ακολουθούν οι Θεόδωρος Μ. Αναστα-

σόπουλος, Κων. Περτουτζής, Δημήτριος Ν. Πονηρόπουλος και Παναγ. Φωτιάδης. Οι 

τελευταίοι τέσσερις δεν εμφανίζονται με κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα, αλλά γνω-

ρίζουμε ότι ανήκουν στις επιφανέστερες γαιοκτημονικές οικογένειες της πόλης με 

                                                           
34

 Ο Hering, υιοθετώντας τη θεωρητική προσέγγιση περί αυτονομίας της πολιτικής και συμμεριζόμε-
νος τη θέση του Γ. Ασπρέα, τείνει να υπερτιμά το ρόλο των στρατιωτικών στα γεγονότα και να υπο-
βαθμίζει το αστικό υπόβαθρο της επανάστασης, βλ. ενδεικτικά Τα πολιτικά κόμματα..., ό.π. σ. 358-
360, 364-367, 376-379 και Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεοτέρας Ελλάδος, Αθήνα 1924, σ.266. 
Αντίθετα, ο Σωτηρέλλης επισημαίνει την «κοινωνική – ταξική χροιά» της ανατροπής του Όθωνα, που 
εξέφραζε κυρίως το «δυναμισμό της μέσης τάξεως», Σύνταγμα και Εκλογές…, σ. 106-109, ενώ ο Α-
ντώνης Λιάκος θεωρεί την «Επανάσταση» του 1862 «σταθμό στην πολιτική ανάδειξη της ελληνικής 
αστικής τάξης», στο άρθρο του «Οι Φιλελεύθεροι στην Επανάσταση του 1862. Ο πολιτικός σύλλογος 
‘‘Ρήγας Φερραίος’’», Μνήμων, 8 (1980-1982), σ. 9-46. 
35

 Πελοπόννησος, 25 Μαρτίου 1862. 
36

 Πελοπόννησος, 12 Μαΐου 1862. 
37

 Η μεροληψία του επιστολογράφου υπέρ του κατηγορουμένου Παναγιώτη Φωτιάδη, κτηματία και 
δικολάβου, ατόμου με πολιτικές φιλοδοξίες και έντονη διάθεση παρέμβασης στα κοινά, μας οδηγεί 
στη σκέψη ότι πίσω από την επιστολή μπορεί να κρύβεται ο ίδιος ο Φωτιάδης.  
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έντονη ανάμιξη στα κοινά.38 Στην παρουσίαση της επιτροπής τονίζεται, μάλλον σκό-

πιμα, η σύμπνοια της παραδοσιακής, φίλα προσκείμενης στο καθεστώς, πολιτικής 

ολιγαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το πρόσωπο του γερουσιαστή Αθανα-

σίου Γρηγοριάδη, και των πολιτικά, υποτίθεται, ουδέτερων οικονομικών παραγό-

ντων του τόπου με σπουδαιότερο εκείνη την εποχή τον μεγαλέμπορο Γεώργιο Αντ. 

Γεωργακόπουλο.  

Ο επιστολογράφος συνεχίζει ως εξής: «...και ενώ ούτοι [ενν. τα μέλη της επι-

τροπής] ώπλιζον τους οικείους και φίλους των καθ’ εσπέραν και ετηρείτο η τάξις 

πληρέστατα, ο έπαρχος εν κρυπτώ εργαζόμενος προσεκάλεσε χωρικούς να φυλά-

ξουν το ταμείον… εξ εκείνων οίτινες άλλο τε κατά το 1834 πρώτοι επέβαλον χείρα 

αρπαγής κατά του Δημοσίου ταμείου . ήσαν δε τότε εις το ταμείον επέκεινα των 

70,000 δραχμών, ποσόν όπερ ήθελεν ευχαριστήσει τους φίλους του Κ. Επάρχου.» 

[τα αποσιωπητικά ανήκουν στο κείμενο]. Πίσω από το οικείο στην ελληνική ρητο-

ρεία του 19ου αιώνα μοτίβο της υποβάθμισης του αντιπάλου, ως δόλια και πελατει-

ακά δρώντος, καλύπτεται μάλλον η εύλογη ανησυχία των αρχών σε καιρούς ανησυ-

χητικούς για την οθωνική διοίκηση. Η εξελισσόμενη οπλοφορία των πολιτών, των 

οποίων η νομιμοφροσύνη στο καθεστώς δεν ήταν καθόλου βέβαιη, ίσως πράγματι 

θορύβησε τις τοπικές αρχές, ώστε να προσλάβουν χωρικούς οπλοφόρους με πρό-

σχημα τη φύλαξη του δημοσίου ταμείου.  

Οι ορεινοί πληθυσμοί, μακριά από τις διεργασίες που λάμβαναν χώρα στα 

«αστικά» κέντρα και κάτω από την επιρροή ισχυρών τοπαρχών (Γρηγοριάδη, Παπα-

τσώρη) παρέμεναν πιστοί στη βαυαρική δυναστεία. Η κλειστή δομή της κοινωνικής 

οργάνωσής τους ευνοούσε το συντηρητισμό και καλλιεργούσε τη δυσπιστία σε οτι-

                                                           
38

 Ο Θεόδωρος Αναστασόπουλος (ή Στρατηγόπουλος) είναι γιος του οπλαρχηγού του Αγώνα Μήτρου. 
Στην εποχή του Γεωργίου Α΄ εκλέχθηκε επανειλημμένα βουλευτής στο πλευρό της παράταξης των 
Κουμουνδούρου-Σωτηρόπουλου. Ο Δημήτριος Πονηρόπουλος, γιος του κωλεττικού υπουργού Νικο-
λάου, χρημάτισε επίσης βουλευτής Τριφυλίας κατά τη μεταπολίτευση και δεν είχε συνδεθεί άμεσα 
με το οθωνικό καθεστώς, όπως ο αδερφός του Κυριάκος, βουλευτής κατά την οθωνική περίοδο. Ο 
Κων. Περτουτζής, διάδοχος του συμβολαιογράφου Νικολάου Φραντζή, ανήκει στον αστικό πυρήνα 
της πόλης. Ο αδερφός του Διονύσιος (Πετρουτζής) ήταν ιατρός στην Καλαμάτα, απόφοιτος της Ιατρι-
κής σχολής της Πίζα, Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές..., ό.π., σ. 438. Ο Φωτιάδης, γιος του Φωτίου Σατιτζή, 
απέκτησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μεγάλη κτηματική περιουσία. Τα οικονομικά του πά-
ντως δεν ήταν ανθηρά, όπως φαίνεται από τα ιδιόχειρα σημειώματά του προς τον δανειστή του Γε-
ωργακόπουλο, που βρέθηκαν στο ιδιωτικό αρχείο του τελευταίου. Συχνά βάζει υποψηφιότητα για 
βουλευτής και δήμαρχος, χωρίς όμως επιτυχία. 



505 
 

δήποτε έθετε σε αμφισβήτηση την κατεστημένη νομιμότητα.39 Αυτοί, άλλωστε, 

τροφοδοτούσαν τη διοίκηση με τους αναγκαίους οπλοφόρους για τη διεκπεραίωση 

δύσκολων κρατικών αποστολών, όπως η καταμέτρηση των ζώων ή η είσπραξη των 

φόρων.40 Για τους παραπάνω λόγους και υπό το βάρος της έκρυθμης κατάστασης 

στα αστικά κέντρα του ελληνικού βασιλείου, η προτίμηση του επάρχου – αν πράγ-

ματι εκδηλώθηκε – στους ορεινούς χωρικούς προκειμένου να ασφαλίσει την εξου-

σία του απέναντι στις αμφίβολες προθέσεις της πολιτοφυλακής Κυπαρισσίας, φαί-

νεται εύλογη.  

Η εξιστόρηση των γεγονότων της περίφημης «ανταρσίας», μέσα από τη μο-

νομερή οπτική γωνία του επιστολογράφου και την πρόδηλη προσπάθειά του να υ-

ποβαθμίσει τον επαναστατικό χαρακτήρα των γεγονότων, εμπεριέχει αρκετές αντι-

φάσεις και λογικά χάσματα. Σύμφωνα πάντα με τον αφηγητή, στις 4 Μαρτίου δια-

δήλωσαν στην πόλη δέκα περίπου νέοι «εκ της εργατικής τάξεως» («παπουτσήδες», 

όπως μαθαίνουμε παρακάτω), οι οποίοι με κάποιους «του επίλοιπου όχλου» υπο-

λογίζονται σε σαράντα άτομα. Κάτω από την επήρεια μέθης διέσχισαν την αγορά 

της πόλης και οπλισμένοι κλείστηκαν στο παλαιό φρούριο της «ουχί να κακοποιή-

σωσι τινά ή να καθαιρέσωσι την αρχήν, αλλά να συνυπερασπίσωσιν αλλήλους κατά 

πάσης βίας.» Ο έπαρχος αναφέρει ως «ανταρσία» το γεγονός στο νομάρχη και 

«προσκαλεί να έλθωσι χωρικοί εις βοήθειάν του…». Η αντίδραση των πολιτών της 

Κυπαρισσίας ήταν άμεση: «Μόλις η φήμη αύτη ηκούσθη και παραχρήμα οι διαλυ-

θέντες νέοι αφήσαντες τας εργασίας των συνήλθον εκ νέου. Μόλις δε ενεφανίσθη 

κατά την 6 Μαρτίου η πρωτοπορεία των χωρικών και ως εκ θαύματος οι πολίται 

πάσης τάξεως και ηλικίας έλαβον τα όπλα προς υπεράσπισίν των συναχθέντες έως 

2,000 τον αριθμόν.» Οι νέοι κατέλαβαν το φρούριο και με δύο πυροβόλα «επυρο-

βόλουν ακαταπαύστως άνευ σκοπού . μολαταύτα το περιστατικόν τούτο ωφέλησε 

                                                           
39

 Στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με τις ορεινές αλβανόφωνες κοινότητες παρατίθενται στο ΚΕΦ. Α΄. 
Ο Ασπρέας εκτιμά ότι η Μεσσηνία και η Λακωνία, ιδίως η Μάνη, θα στήριζαν πρόθυμα τον Όθωνα, 
αν αποφάσιζε μία αντεπανάσταση τον Οκτώβριο του 1862, στο Πολιτική Ιστορία…, ό.π. σ.261. Από 
την Ακαρνανία, επίσης, η επανάσταση κινδύνευσε από το Θεόδωρο Γρίβα, ό.π.  
40

 Οπλοφόρους και απαριθμητές ζώων δε συναντάμε συχνά στα συμβόλαια. Στα λίγα παραδείγματα 
που διαθέτουμε έλκουν την καταγωγή τους από τους ημιορεινούς δήμους Αυλώνας και Τριπύλης, 
βλ. ενδεικτικά 431, 870, 976, 1035 [1871] Φραντζής. Παρόμοια, ορεινοί συχνά μετατρέπονταν σε 
οιονεί επαγγελματίες στρατιώτες, υπηρετώντας στο στρατό όχι μόνο τη θητεία τους αλλά και τη θη-
τεία άλλων εύπορων χωρικών ή αστών ως αντικαταστάτες. Εντοπίζουμε, για παράδειγμα, αντικατα-
στάτες με καταγωγή από το ορεινό Ψάρι: 1089 [1860] Βουτιέρος, 895 [1871], 19 [1872] Φραντζής. 
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τους πολίτας . διότι κατετρόμαξαν οι μελετώντες την διαρπαγήν της πόλεως χωρι-

κοί.»  

Το άρθρο κλείνει με δριμεία επίθεση κατά του Φιλιατρινού «δημαρχικοβου-

λευτή» Σπέντζα. Υποστηρίζεται ότι εξαιτίας της εκδικητικότητάς του ογδόντα άτομα 

τη στιγμή που γράφεται η επιστολή διώκονται και αναφέρονται τα ονόματα τεσσά-

ρων που συνελήφθησαν. Ως αίτια της σύλληψης προβάλλονται πρώτον, η σχέση 

τους με μέλη της αντιπολίτευσης (περίπτωση εμπόρων Ζαχαρόπουλου και Βεργό-

πουλου, επειδή ο πρώτος ήταν φίλος του Μιχαήλ Ιατρού και ο δεύτερος συγγενής 

του Αδαμαντίου Διαμαντόπουλου), δεύτερον, η πολιτική αντιπαλότητα σε δημαρχι-

κό επίπεδο (περίπτωση του αντιπάλου του Σπέντζα στα δημοτικά, Επαμεινώνδα 

Παναγιώταρου) και, τρίτον, … η κακοβουλία των αντιπάλων (περίπτωση Φωτιάδη). 

Θα μπορούσαμε ίσως να προσπεράσουμε το παραπάνω επεισόδιο ως μεμο-

νωμένο, συνυφασμένο συγκυριακά με την αντιοθωνική έξαρση που διέπνεε τότε 

την ελληνική επαρχία. Ασφαλώς αποδεικνύει αφενός τη διείσδυση των αντιπολιτευ-

τικών ιδεών στην επαρχία, ιδίως στις πόλεις, και αφετέρου την ανασφάλεια της ο-

θωνικής διοίκησης η οποία, έχοντας απολέσει το κύρος της, συχνά προβαίνει σε 

σπασμωδικές κινήσεις αυταρχισμού. Η λεηλασία, ωστόσο, της Κυπαρισσίας από 

τους ορεινούς ενάμιση περίπου έτη μετά, κατά τη διάρκεια της Μεσοβασιλείας, μας 

υποχρεώνει να ξαναδούμε το γεγονός με τη γνώση όσων θα επακολουθήσουν. 

Τρεις δεκαετίες σχεδόν από την επιδρομή των Ντρέδων με επικεφαλής το Γιαννάκη 

Γκρίτζαλη, οι ορεινοί χωρικοί εξακολουθούν να προξενούν φόβο. Η «πόλη», με την 

έννοια της προνομιακής παραγωγού πολιτικού λόγου και εξουσίας, δεν έχει ακόμη 

κατορθώσει να ασκήσει επιρροή και να ελέγξει την ανυπότακτη ύπαιθρο ή, για να 

ακριβολογούμε, κάποια τμήματα αυτής. Μετά την έξωση του Όθωνα, η εκκρεμότη-

τα της εκλογής Τριφύλιων πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση και ο αγώνας των 

αντίπαλων παρατάξεων για πολιτική επικράτηση θα εκκολάψουν τις κατάλληλες 

συνθήκες πολιτικής αναρχίας και κοινωνικής αναταραχής. 

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την επιστολή είναι ότι 

μέσω της φωτογραφικής αποτύπωσης των ηγετικών δυνάμεων του τόπου σε μία 

κρίσιμη στιγμή διακρίνεται η δυναμική του αστικού στοιχείου δίπλα στην παραδο-

σιακή τάξη των προκρίτων-γαιοκτημόνων. Μεγαλέμποροι και δραστήριοι τοκιστές, 

όπως ο Γεωργακόπουλος και ο συνεταίρος του Μιχαήλ Ζαχαρόπουλος, είναι πολιτι-
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κά ενεργοί, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και στέκονται κριτικά – αν όχι επικριτικά 

– απέναντι στο οθωνικό καθεστώς. Τουλάχιστον τα πέντε μέλη της προαναφερθεί-

σας επιτροπής θα διαδραματίσουν (ή στην περίπτωση Φωτιάδη θα προσπαθήσουν 

να διαδραματίσουν) ενεργό ρόλο στα δημοτικά και επαρχιακά δρώμενα επί Γεωργί-

ου Α΄. Τρεις από αυτούς θα εκλεγούν  βουλευτές. Ο Γεωργακόπουλος θα είναι ο μό-

νος που δε θα προέρχεται από κάποιο πολιτικό τζάκι. 

 

δ.  Τα συμβάντα της Μεσοβασιλείας. Η λεηλασία της Κυπαρισσίας  

 

Τα νέα για την έξωση του Όθωνα έγιναν ασμένως δεκτά στην Τριφυλία, όπως και σε 

πολλά άλλα μέρη της χώρας. Στην Κυπαρισσία πανηγύρισαν το γεγονός με επίσημη 

δοξολογία στο ναό της Αγ. Τριάδας και την ανέγερση ψηλών τρόπαιων σε δύο κε-

ντρικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με επιστολή του κτηματία Αργύρη Αναστασό-

πουλου προς την εφ. Πελοπόννησος, ο οθωνιστής δήμαρχος της πόλης Γρηγόριος 

Μανούσος έφυγε από την πόλη και, σύμφωνα με φήμες, κατέφυγε στην Αθήνα με 

σκοπό να ζητήσει ακρόαση από τον υπουργό εξωτερικών στη νεοσύστατη επανα-

στατική κυβέρνηση του Δημ. Βούλγαρη, Αδαμάντιο Διαμαντόπουλο, «τα πράγματα 

παριστών εις αυτόν ότι είναι άνθρωπος επιρροής». Ισχυρισμό που ο επιστολογρά-

φος θεωρούσε ανυπόστατο.41  

Με ενθουσιασμό επίσης ψήφισαν οι Κυπαρίσσιοι στις 4 Νοεμβρίου υπέρ της 

υποψηφιότητας του πρίγκιπα της Αγγλίας Αλφρέδου για τη χηρευάμενη θέση του 

ελληνικού θρόνου. Συνέταξαν μάλιστα σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Διαδήλωσις 

ευχής των Δημοτών Κυπαρισσίας» και υπογεγραμμένη «υπό των ειδότων γράμμα-

τα». Σύμφωνα πάντα με την εφ. Πελοπόννησος, στην οποία στάλθηκε, υπέγραφαν 

χίλια άτομα.42 Η πανηγυρική ατμόσφαιρα, ωστόσο, έμελλε να είναι βραχύβια. Όταν 

ήρθε η ώρα της κάλπης για την ανάδειξη πληρεξουσίων, η εκλογή Τριφυλίας ακυ-

ρώθηκε με το αιτιολογικό της κατάφωρης καλπονοθείας.43 Μετά την αποτυχία της 

εκλογής του στη γενέτειρά του, ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος εντάχθηκε τελικά 

                                                           
41

 Πελοπόννησος, 2 Νοεμβρίου 1862. 
42

 Πελοπόννησος, 10 Νοεμβρίου 1862. 
43

 ΕΕΣ 1, συνεδρ. ΙΕ΄/4 Ιανουαρίου 1863, σ. 138-140. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της εκλογής 
παρακάτω σ. 519-526. 
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στο σώμα της Συνέλευσης ως πληρεξούσιος Ιεροσολύμων.44 

 Η εκκρεμότητα της εκλογής σε συνάρτηση με την αδυναμία σχηματισμού 

μιας σταθερής ισχυρής κεντρικής εξουσίας διαμόρφωσε ένα εξαιρετικά εκρηκτικό 

κλίμα στην επαρχία. Όχι βέβαια ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα στην υπόλοιπη χώ-

ρα. Παρά την προσπάθεια να δοθεί προς τα έξω η εικόνα ενός υποδειγματικά ευνο-

μούμενου και φιλήσυχου έθνους,45 η κατάρρευση του παλαιού κυβερνητικού συ-

στήματος τροφοδότησε φαινόμενα αναρχίας, που με τη σειρά τους καλλιέργησαν 

το αίσθημα ανασφάλειας κυρίως ανάμεσα σε όσους είχαν, για να χάσουν.46 Η εφ. 

Αθηνά αναφέρει στο φύλλο της 11ης Οκτωβρίου 1863: «Εάν ο τύπος δεν απεσιώπα 

τους συμβάντας εις τας επαρχίας φόνους και τας διαπραχθείσας ληστεύσεις, χάριν 

της κακής εννοουμένης εθνικής φιλοτιμίας, ο αριθμός των κακουργημάτων ήθελε 

προξενήσει φρίκην εις τον ευαίθητον λαόν της Ελλάδας.» Έτσι, θα πρέπει κανείς να 

                                                           
44

 Ο παροικιακός ελληνισμός μπορούσε να εκλέξει έναν πληρεξούσιο, αν οι Έλληνες υπήκοοι στην 
παροικία ξεπερνούσαν τα εκατό άτομα, δύο, αν υπερέβαιναν τα χίλια και τρεις, για πληθυσμό άνω 
των δέκα χιλιάδων. Αντίθετα, στις εκλογικές περιφέρειες του ελληνικού κράτους αντιστοιχούσε συ-
νήθως ένας αντιπρόσωπος για 7.500 εκλογείς (ο Hering διορθώνει σε 5.000), Finlay, Ιστορία..., ό.π. σ. 
314-315. Το Πανεπιστήμιο, επίσης, απέστειλε στη Συνέλευση δύο πληρεξούσιους, οι οποίοι εκλέχθη-
καν από ένα εκλεκτορικό σώμα 40 πανεπιστημιακών καθηγητών. Ο Finlay θεωρεί ότι η πρακτική αυ-
τή (η αποστολή αντιπροσώπων από τις παροικίες) δεν επέφερε τελικά τα προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα, δηλαδή δε συνέβαλε στην «αστικοποίηση» της Συνέλευσης, αλλά αντίθετα την εμπλούτισε 
με υπαλληλικά, κρατικοδίαιτα και κομματικά όργανα που δεν είχαν αποβάλει τις έξεις του προηγού-
μενου καταδικαστέου οθωνικού διοικητικού συστήματος. Διευκρινίζουμε ότι εδώ ο Finlay ως «α-
στούς» θεωρεί εμπειροκρατικά την αφρόκρεμα των παραγωγικών τάξεων και τους κεφαλαιούχους 
(γαιοκτήμονες, εμπόρους, εργοστασιάρχες, τραπεζίτες) και όχι ευρύτερα αυτούς που διαθέτουν 
πνευματική καλλιέργεια και αστικού τύπου απασχόληση. 
45

 Εξαρχής στην Εθνοσυνέλευση τέθηκε το ζήτημα της καλής εντύπωσης του σώματος προς το εξωτε-
ρικό. Ο νομομαθής πληρεξούσιος Τρίπολης, Κωνσταντόπουλος, συστήνει στους συναδέλφους του 
μετριοπάθεια και σεβασμό στα δικαιώματα «αλλήλων»: «και έστε βέβαιοι, ότι και το προς την Συνέ-
λευσιν σέβας του ακροατηρίου και του έθνους θέλει αυξήσει και οι πρέσβεις των ξένων δυνάμεων 
θα γράψωσι εις τας κυβερνήσεις των όχι ότι είμεθα συνέδριο βασιλέων, αλλά τουλάχιστον, ότι είμε-
θα μορφωμένοι συνταγματικώς και άξιοι καλλιτέρας τύχης…», ΕΕΣ 1, συνεδρ. ΣΤ΄/23 Δεκεμβρίου 
1862. Πράγματι, στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως αλλά και στον αθηναϊκό τύπο αποφεύγεται να 
δίνεται έκταση σε δυσάρεστα κοινωνικά φαινόμενα. Οι εξεγέρσεις στις επαρχίες στις αρχές του 1863 
προβληματίζουν και ανησυχούν τους αντιπροσώπους του έθνους. Προτείνεται μάλιστα να μη στενο-
γραφηθούν τα πρακτικά, για να μη τρομάξουν οι ομογενείς (από τον πληρεξούσιο Σουλτάνη), ΕΕΣ 1, 
συνεδρ. ΝΑ’ /15 Φεβρουαρίου 1863. 
46

 Τον Ιανουάριο του 1863 σε επιστολή από την Καλαμάτα προς την εφ. Ευαγγελισμός (13 Ιανουαρί-
ου 1863) αναφέρεται η πρόθεση του Μανιάτη Κατζάκου να εισβάλει στην πόλη. Πολλοί ένοπλοι χω-
ρικοί έχουν συγκεντρωθεί εκεί, για να αντιμετωπίσουν τον Κατζάκο, επιτείνοντας όμως την ανησυχία 
των κατοίκων που «απεμάκρυναν τα πράγματά των». Στο λιμάνι υπήρχαν ήδη δύο ατμόπλοια, ένα 
αυστριακό και ένα αγγλικό, ενώ την ίδια μέρα αναφέρεται ότι κατέφθασε «ο ατμοδρόμων ο ιδικός 
μας με δύο λόχους και δύο πυροβόλα.» Την υπεράσπιση της Καλαμάτας ζήτησε ως Υπουργός των 
Στρατιωτικών o Δημ. Καλλιφρονάς με το επιχείρημα «αι Καλάμαι είναι μία από τας γνωστάς και 
σπουδαίας πόλεις και έχει και εμπόριον και καταστάσεις και επομένως ως εγγυτέρα εις την Λακωνί-
αν είναι ύποπτος μη χάση, ΕΕΣ 1, συνεδρ. Κ΄/10 Ιανουαρίου 1863. Οκτώ μέρες μετά (21 Ιανουαρίου 
1863) πάλι στην εφημερίδα Ευαγγελισμός αναγγέλλεται εξέγερση στη Ναύπακτο.  
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ανατρέξει κυρίως σε εφημερίδες μικρής κυκλοφορίας, για να διαπιστώσει την έ-

κρυθμη κοινωνική κατάσταση στις επαρχίες.  

Τα αιματηρά γεγονότα του Ιουνίου47 απέδειξαν περίτρανα την αδυναμία της 

κεντρικής εξουσίας και έδωσαν το έναυσμα στον «κατώτερον λαόν», κατά την έκ-

φραση ενός επιστολογράφου της εποχής, δηλαδή στους καλλιεργητές της εθνικής 

γης, να αρνηθούν την πληρωμή φόρων.48 Σε πολλά μέρη έδιωξαν τους απαριθμητές 

των ζώων.49 Αλλού πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν τα αρχεία των υποθηκοφυ-

λακείων.50  Όπου η ένδεια των χωρικών ήταν πιεστικότερη, η αντίδρασή τους έ-

παιρνε τη μορφή εξέγερσης. Το σύνολο, ωστόσο, της αστικής τάξης δεν είχε από την 

αρχή συναίσθηση της σοβαρότητας των γεγονότων. Τα μέλη, για παράδειγμα, της 

Χρυσής Νεολαίας, είχαν πιστέψει τόσο έντονα στο ενδεχόμενο της επανάκαμψης 

του οθωνισμού, ώστε έθεταν σε δεύτερη μοίρα την τήρηση της τάξης και τη δια-

σφάλιση της περιουσίας.51 Έτσι διαβάζουμε στην εφ. Ευαγγελισμός στις 22 Ιουλίου 

1863: «Τα διαδοθέντα προ τινών ημερών ότι πεντασχίλιοι Οθωνισταί είχον κηρυχθή 

κατά των καθεστώτων απεδείχθησαν εντελώς ψευδή, και [απεδείχθη] ότι η συμμο-

                                                           
47

 Τον Ιούνιο του 1863 η Αθήνα μετατράπηκε σε θέατρο μαχών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των 
κύριων παρατάξεων της Εθνοσυνέλευσης, οι οποίες έφθασαν στα πρόθυρα του εμφυλίου, Hering, Τα 
πολιτικά κόμματα..., ό.π. σ. 396-400. 
48

 Σε επιστολή από τον Πύργο με ημερομηνία 14 Αυγούστου 1863 προς την εφ. Ευαγγελισμός στηλι-
τεύεται η ανεπαρκής επιτόπια στρατιωτική δύναμη αλλά και η διαγωγή της κυβέρνησης που ευνοεί 
τη διατάραξη της τάξης: «…άλλ’ ιδού και η ιδία κυβέρνησις θέλει πληρώση ακριβά την ποινήν της 
αμελείας της καθόσον η ελεεινή αυτή θέα της κολαφιζομένης κυβερνήσεως και των αρχών αυτής, 
τοσούτον ενεθάρυναν τον κατώτερον λαόν, όστις ιδίως έχει τας εθνικάς σταφιδαμπέλους, ώστε άπα-
ντες οι φορολογούμενοι εστασίασαν κατά των ενοικιαστών, μη αναγνωρίζοντες ούτε αυτούς ούτε 
κυβέρνησιν, διακηρύξαντες μάλιστα επισήμως εις τον έφορον μεταβάντα εις ένα δήμον, ότι δεν 
πληρόνουσι φόρους μέχρι της ελεύσεως του βασιλέως.», Ευαγγελισμός 20 Αυγούστου 1863. Παρό-
μοια φαινόμενα άρνησης διαπιστώνονται και στην Τριφυλία, όπου μεταξύ άλλων καταγγέλλεται από 
τους ενοικιαστές και η διαρπαγή του ελαιοκάρπου. Βλ. ενδεικτικά τα συμβόλαια υπ’ αρ. 290 [1863], 
49 [1864], 250, 262 [1865] Φραντζής. Στη Λακωνία, επίσης, 1.500 – 2.000 άτομα κατέλαβαν το χωριό 
Στεφανιά ζητώντας να μη πληρώσουν φόρο, ΕΕΣ 4, συνεδρ. ΡΟΖ΄/16 Νοεμβρίου 1863. Οι πρόξενοι 
δεν παραλείπουν να αναφέρουν τα γεγονότα αυτά στις εκθέσεις τους, Hering,  Τα πολιτικά κόμμα-
τα…, ό.π. σ. 400. 
49

 Στις επαρχίες Καλαμών, Τριφυλίας, Βονίτζης, Μεγαλουπόλεως, Ολυμπίας και Πυλίας ο λαός δε 
δέχτηκε τους απαριθμητές ζώων, ΕΕΣ 3, συνεδρ. ΡΝ΄/25 Σεπτεμβρίου 1863. 
50

 Σε Μαραθώνα, Ελευσίνα, Τρίκαλα (Κορινθίας), Κύμη, ΕΕΣ 3, συνεδρ. ΡΛΣΤ΄/19 Ιουλίου 1863. Ψηφί-
στηκε ο κατεπείγον χαρακτήρας νομοσχεδίου περί τακτοποίησης των κεκτημένων δικαιωμάτων των 
πιστωτών. 
51

 Θεωρίες συνομωσίας αποτελούσαν λάιτ μοτίβ για τους θερμουργούς οπαδούς της Χρυσής Νεο-
λαίας. Για παράδειγμα, στα τελευταία χρόνια πριν από την έξωση του Όθωνα, προσφιλές θέμα συζή-
τησης υπήρξε το υποτιθέμενο Υπόμνημα Βαλλερστάιν και η ανθελληνική αυστριακή πολιτική, βλ. 
ενδεικτικά Πελοπόννησος, 5 Αυγούστου, 17 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 1860 και Hering, Τα πολι-
τικά κόμματα..., ό.π., σ. 346-348. Οι εμπρηστικές ομιλίες του Δεληγεώργη, ηγέτη του Εθνικού Κομιτά-
του, στην Εθνοσυνέλευση περί Οθωνιστών και προδοτών της Επανάστασης απευθύνονταν στο θυμι-
κό των νέων και διαμόρφωναν ένα σχεδόν πολεμικό κλίμα σε μία μερίδα της κοινής γνώμης.  
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ρία των Λακώνων είχεν ως μόνον σκοπόν αρπαγήν ξένης ιδιοκτησίας. Τόσον δε τού-

το είναι βέβαιον, ώστε και η σημαία αυτών έφερον την Λακωνικήν επιγραφήν σι-

τάρι ή τομάρι  δι’ ου εννόουν ή να αρπάσωσι το ξένο σιτάρι ή να αφήσωσι το το-

μάρι των. Τώρα δε αφού ήρπασαν το σιτάρι τα πάντα εγαληνίασαν.» Τα γεγονότα 

όμως του καλοκαιριού του 1863 και η γενικευμένη αναρχία που ακολούθησε θα 

οδηγήσουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις.52  

 Στην Τριφυλία το πολιτικό σκηνικό ήταν ρευστό. Σε αυτό είχε συμβάλει η 

ακύρωση της εκλογής του 1862 και η μη αντιπροσώπευση της επαρχίας στην Εθνο-

συνέλευση. Δύο σοβαρά γεγονότα συγκρούσεων καταγράφονται στην επαρχία από 

τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1863, στη Λιγούδιστα (Χώρα) και στην Κυπαρισ-

σία. Το δεύτερο ήταν σαφώς και το σημαντικότερο, όχι μόνο γιατί αφορούσε μία 

κατά πολύ μεγαλύτερη και ευπορότερη πόλη σε σχέση με τη Λιγούδιστα, η οποία 

μάλιστα αποτελούσε κέντρο της επαρχιακής διοίκησης, αλλά κυρίως γιατί η μεγάλη 

συμμετοχή των χωρικών στη διαρπαγή προσέδωσε στο γεγονός πρωτοφανείς κοι-

νωνικές διαστάσεις που δεν μπορούσαν να παραβλεφθούν ή να αποσιωπηθούν.  

Στη Λιγούδιστα (Χώρα), μεσόγεια κωμόπολη, στη ζώνη κυρίως της σιτοκαλ-

λιέργειας και δευτερευόντως της σταφίδας, οι οικογένειες των Κοκκέβη και Παπα-

θωμόπουλου, συγγενικές εξ αγχιστείας, αντέδρασαν στον παραγκωνισμό τους από 

τη «νέα» τάξη πραγμάτων. Δήμαρχοι Φλεσιάδος επί πολλά έτη, ασκούσαν ισχυρή 

επιρροή στον τόπο. Η εξιστόρηση των γεγονότων από την οπτική του Ευσταθίου 

Κοκκέβη,53 μικρότερου αδερφού του Νικολάου και φοιτητή τότε της Νομικής Σχο-

λής, είναι αποκαλυπτική της αριστοκρατικής και πατριαρχικής στάσης τους: «Τα ά-

τακτα στοιχεία εις τας επαρχιακάς πόλεις και χωρία διεσάλευσαν την τάξιν και εζή-

τουν να ανατρέψωσι πάσας τας ευπορούσας και ισχυούσας οικογενείας και λεηλα-

τήσωσι και καταλύσωσι τας δημοτικάς αρχάς. Εις τον Δήμον Φλεσιάδος κατήχεν η 

οικογένειά μου επί πολλά έτη την Δημοτικήν αρχήν και ευρέθη εκ των μελών της 

οικογενείας μας και διετέλη Δήμαρχος Φλεσιάδος ο μεγαλήτερος αδελφός μου Νι-
                                                           
52

 Όπως επισημαίνει ο Hering, μετά τα Ιουνιακά, ο Δεληγεώργης - και τα μέλη του Εθνικού Κομιτάτου 
- άλλαξε στάση και έδειξε μεγαλύτερη μετριοπάθεια, εγκαταλείποντας την καιροσκοπική πολιτική 
που είχε ακολουθήσει μέχρι τότε, Τα πολιτικά κόμματα..., ό.π. σ. 401-402. 
53

 Ο Ευστάθιος Κοκκέβης ήταν γιος του Ανδρέα Κοκκέβη και της Μαρίας Παπαθωμοπούλου. Το 1902 
συντάσσει μια ιδιόχειρη διαθήκη, η οποία αποτελεί ένα είδος απομνημονευμάτων. Η διαθήκη ανυ-
πόγραφη σώζεται σε φωτοαντίγραφο στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Μεσσηνίας. Στο ίδιο φάκελο υπάρχει και 
δακτυλογραφημένο κείμενο με τίτλο «Απομνημονεύματά μου», υπαγορευμένο προφανώς από τον 
ίδιο, με παραπλήσιο περιεχόμενο, Αρχείο Ανδρέα Κοκκέβη, ΑΒΕ:178, φακ.1, ΓΑΚΜΕΣ. 
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κόλαος. Εκ της καταλύσεως αυτού και της διαρπαγής των δημοσίων δημητριακών 

καρπών εξετραχύνθησαν εις διαρπαγάς και ληστείας μέχρι του Ιουνίου 1864 [το 

σωστό: 1863]…». Όλα τα παραπάνω, καθώς και η απαγωγή, σύμφωνα με τον γρά-

φοντα, δύο μελών της οικογένειάς του τους ώθησαν να λάβουν τα όπλα: «...και τότε 

μας εξηνάγκασαν και μετά πολλών οπλοφόρων εκ της σταφιδαμπέλου του αδελφού 

μου εις θέσιν Μπούκα του χωρίου Ρωμανού Δημητρίου και εισεβάλαμεν εις λιγού-

διστα και έξωθι της οποίας συνήψαμεν μάχην μεταξύ στρατιωτών των ατάκτων 

στοιχείων των θρασυνθέντων εκ της διαρπαγής και των διατρεφέντων υπό της οικο-

γένειάς μου επί πολλά έτη αγνωμόνων…».54  

Τα κτήματα της οικογένειας βρίσκονταν στην παραλιακή ζώνη του Ρωμανού, 

στα όρια Πυλίας – Τριφυλίας, στην περιοχή δηλαδή όπου, κατά τα τελευταία χρόνια 

της πρώτης τουρκοκρατίας, πριν από την ενετική κατάκτηση, δέσποζε το περίφημο 

τσιφλίκι του Οσμάν Αγά. Η αινιγματική διατύπωση του Κοκκέβη «μετά πολλών ο-

πλοφόρων εκ της σταφιδαμπέλου» ίσως σημαίνει τη στρατολόγηση προσωπικού 

στρατού από καλλιεργητές των κτημάτων της οικογένειας ή από χωρικούς που βρί-

σκονταν στη σφαίρα της οικονομικής και πολιτικής ισχύος τους. Μία τέτοια ενέρ-

γεια φαίνεται εύλογη, καθώς στην ίδια στην κωμόπολη της Λιγούδιστας, όπως πα-

ραδέχεται και ο Κοκκέβης, δεν είχαν υποστηρικτές. Αντίθετα, στην ύπαιθρο η επιρ-

ροή της οικογένειας φαίνεται ότι ήταν ισχυρότερη. Σε ένα σύγχρονο σχεδόν στα γε-

γονότα ανώνυμο φυλλάδιο, που κυκλοφόρησε το 1864,55 αν και γίνεται προσπάθεια 

να υποβαθμιστεί η συμμετοχή των χωρικών στα γεγονότα και να εμφανιστούν οι 

«Κοκκεβοπαπαθωμοπουλαίοι» ως κοινοί ηγέτες μιας «ληστοσυμμορίας», δεν αμ-

φισβητείται εντελώς η επιρροή των τελευταίων στην τοπική κοινωνία. Είναι ενδια-

φέρον ότι σταθερά «οι χωρικοί» αναφέρονται διακριτά από τους «φυγόδικους» και 

«τους ληστές» που, σύμφωνα με το εν λόγω φυλλάδιο, συγκροτούσαν το ένοπλο 

σώμα που εισέβαλε στη Λιγούδιστα. Αναφέρεται, για παράδειγμα, η στρατολόγηση 

80 (και αλλού 150) «φυγόδικων» «μεταξύ των οποίων υπήρχον και χωρικοί».56 Και 

αλλού: «…οι Κοκκεβαίοι αυξήσαντες τον αριθμό των ληστών και παραλαβόντες και 
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 Ό.π. 
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 Έλεγχος των εν Λιγουδίστη της Τριφυλίας κατά την Μεσοβασιλείαν συμβάντων, Αθήνα 1864. 
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 Έλεγχος…, ό.π. σ. 19. 
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τινάς χωρικούς παρεσκευάζοντο να εισβάλωσιν εις Λιγούδισταν…».57 

Η υπεροπτική αντίληψη του Κοκκέβη σχετικά με την «αγνωμοσύνη» των κα-

τοίκων Φλεσιάδος είναι δηλωτική της πατερναλιστικής νοοτροπίας των τοπικών 

προκρίτων που θεωρούσαν τους πολίτες ως κτήματά τους, μιας νοοτροπίας η οποία 

στις αρχές του αιώνα, χρόνο σύνταξης της «διαθήκης», δεν έχει σβήσει, μολονότι 

πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Το ίδιο ύφος συναντάμε και στο φυλ-

λάδιο των πολιτικών αντιπάλων της οικογένειας: «…αν ο Σαλταμπάσης και Δραγών 

ήσαν άνθρωποι εκδικήσεων και σκηνών αιματηρών, μία μόνη λέξις αυτών, εν α-

πλούν νεύμα ήρκει όπως μεληδόν σας κατακερματίση ο φρενητιών λαός οπόταν 

μετανοημένοι δια τα εγκλήματά σας, εζητείτε εξιλέωσιν.»58  

Πίσω από τη γεγονοτολογική βιτρίνα και τον εκθειασμό λίγων προσώπων, 

διακρίνεται ένα όχι και τόσο ευάγωγο κοινωνικό υποκείμενο. Ο κομπασμός των συ-

ντακτών του φυλλαδίου ότι οι Κοκκεβοπαπαθωμοπουλαίοι σώθηκαν χάρη στην ε-

πέμβαση δύο ατόμων, δείχνει ίσως ότι ο κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση από τον 

έλεγχο των ηγετικών οικογενειών ήταν υπαρκτός: «Αλλά δεν αισχύνεσθε τολμώντες 

να εκστομίζητε ότι [οι Σαλταμπάσης και Δραγών] ήθελον ενεδρεύσει κατά του Δια-

βολή [ενν. τον Παπαθωμόπουλο], άνθρωποι οίτινες όταν ο λαός εξηγέρθη κατέβα-

λον προσπάθειαν ίνα μη βλαφθήτε εις το παραμικρόν;»59 

 Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά ελλιπή, ώστε να κατα-

στεί εφικτή η πλήρης ανασύσταση των θεμελίων της εξουσίας των τοπικών προκρί-

των. Εδώ περιοριζόμαστε να αναφέρουμε ότι η επιρροή της οικογένειας Κοκκέβη 

στην σχετικά κλειστή κοινωνία της Λιγουδίστας δεν οφειλόταν μόνο στη στενή δια-

σύνδεσή της με το οθωνικό καθεστώς, σχέση που προσέδιδε στην οικογένεια πολι-

τική ισχύ και οικονομικά οφέλη (πχ. ενοικίαση φόρων, μεροληψία στον καταρτισμό 

στρατολογικών καταλόγων κ.ά.). Η κατοχή γης, η δανειστική πρακτική, η ανώτερη 

μόρφωση των νεαρότερων μελών της έθεσαν τις βάσεις μιας μακράς τοπικής εξου-

σίας. Παρότι κάποια μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Ευστά-

θιος, προφυλακίζονται και σύρονται στα δικαστήρια – για να απαλλαχθούν τελικά 

από τις κατηγορίες στις αρχές της δεκαετίας του 1870 – οι Κοκκεβαίοι εξακολου-
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 Έλεγχος…, ό.π. σ. 23. 
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θούν να ασκούν σημαντική επιρροή. Ήδη τον Οκτώβριο του 1864 ο αδερφός του 

Ευσταθίου, πρώην δήμαρχος Λιγουδίστας, Νικόλαος Κοκκέβης θα αναδειχθεί ενοι-

κιαστής των εθνικών αδιαθέτων ελαιοδέντρων του δήμου Φλεσιάδος και το 1874 

θα επανεκλεγεί στη θέση του δημάρχου (όπως στη συνέχεια και ο γιος του Αριστο-

μένης, ιατρός και τοκιστής).60 Από τη δεκαετία του 1880 και για το διάστημα ενός 

αιώνα (μέχρι το 1981) τρεις γόνοι της οικογένειας Κοκκέβη εκλέγονται βουλευτές 

στο ελληνικό κοινοβούλιο.61 

 

Η λεηλασία της Κυπαρισσίας συνέβη τρεις μήνες περίπου μετά τα γεγονότα 

της Λιγούδιστας, στις 12 Σεπτεμβρίου 1863, την περίοδο που διεξαγόταν το περιώ-

νυμο πανηγύρι του Σταυρού στην πόλη. Δέκα μέρες περίπου μετά, στις 23 Σεπτεμ-

βρίου, δημοσιεύεται στην εφημερίδα των Αθηνών Παλιγγενεσία μία έκθεση των 

γεγονότων με συντάκτη τον Παναγιώτη Φωτιάδη. Το κείμενο αυτό εμπλουτισμένο 

και σε ορισμένα σημεία «διορθωμένο» αναδημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του ίδιου 

έτους σε αυτοτελές φυλλάδιο.62 Σύμφωνα με το Φωτιάδη, απόλυτοι υπαίτιοι των 

γεγονότων ήταν ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης και οι «άγριοι» των ορεινών. Στις 15 Ο-

κτωβρίου, πάλι στην Παλιγγενεσία, φιλοξενείται ως απάντηση στην προηγούμενη 

έκθεση μια επιστολή υπογεγραμμένη από 75 περίπου Κυπαρίσσιους. Σε αυτήν αντι-

κρούονται τα λεγόμενα του Φωτιάδη, ενώ παράλληλα πλέκεται το εγκώμιο του 

Γρηγοριάδη.   

Και οι δύο αντίπαλες μαρτυρίες συμφωνούν ότι αφορμή των γεγονότων υ-

πήρξε ο φόνος (εσκεμμένος ή ως τυχαίο αποτέλεσμα καβγά, ανάλογα με την οπτική 

της καθεμιάς) επτά ατόμων καταγόμενων από τους ορεινούς δήμους στο παζάρι της 

πόλης. Είχε προηγηθεί η άφιξη σώματος στρατού υπό την ηγεσία του ανθυπομοι-

ράρχου Χατζή Αράπη. Το γεγονός είχε θορυβήσει τις αντίπαλες πολιτικές παρατά-

ξεις. Η έλευσή του ερμηνευόταν ως προαναγγελία των αναμενόμενων εκλογών για 

την ανάδειξη πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση. Η πλευρά Φωτιάδη θεωρούσε 

τον ανθυπομοίραρχο όργανο του Γρηγοριάδη και διασαλευτή της τάξης, ενώ οι φι-

λικά προσκείμενοι στον Γρηγοριάδη υποστήριζαν ότι ο στρατός είχε έρθει ακριβώς 
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για να επιβάλει την τάξη και να παύσει την προηγούμενη αναρχία. Καθώς η απο-

στολή στρατού αποτελούσε κυβερνητική πράξη, συμπεραίνουμε ότι η διαπαραταξι-

ακή κυβέρνηση του Μπενιζέλου Ρούφου στήριζε το Γρηγοριάδη. Ο ερχομός του 

στρατού δημιουργούσε νέα δεδομένα στην πολιτική αντιπαράθεση που υφείρπε σε 

όλη τη διάρκεια της Μεσοβασιλείας. 

Αναμενόμενα, οι δυο πλευρές διαφωνούν ως προς την ακριβή διεξαγωγή 

των γεγονότων και το εύρος των καταστροφών. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, 

προηγήθηκαν συμπλοκές μεταξύ των ορεινών και των Κυπαρίσσιων πριν από την 

τελική επιδρομή των πρώτων στην πόλη. Ο Φωτιάδης αναφέρει ότι 2.000 χωρικοί 

εισέβαλαν στην Κυπαρισσία και διεκτραγωδεί την καταστροφή με τα μελανότερα 

χρώματα: «Ολόκληρος η πόλις παρεδόθη εις την καταστροφήν και ερήμωσιν . δύο 

μόνον εργαστήρια και έξ οικίαι έμειναν ανέπαφοι . άλλ’ οποίον φρικώδες θέαμα! Οι 

πάντες γυμνοί και άσιτοι . εις μάτην κλαίουν τα βρέφη . αι μητέρες δεν έχουν γάλα 

να τους δώσουν. Οι πλούσιοι είναι όχι πένητες αλλ’ επαίται καθ’ όλην την σημασίαν 

της λέξεως…».63 Στην αντίπερα όχθη, οι υπερασπιστές του Γρηγοριάδη και των ορει-

νών, πιο συγκρατημένοι και με εμφανή τη διάθεση να υποβαθμίσουν το γεγονός, 

παραδέχονται περιορισμένες υλικές ζημιές αλλά και απώλειες σε ανθρώπινες ψυ-

χές: «Είναι αληθές ότι εις την περίστασιν ταύτην έπαθον ζημίας και αθώοι πολίται, 

αλλά τις ηδύνατο να εμποδίση ορμήν εξαγριωμένου και φονευομένου λαού; Και μ’ 

όλα ταύτα πάλιν υπήκουσεν εις τας προτροπάς του κ. Γρηγοριάδου σώσαντος όλην 

την πόλιν, και αυτάς τας μαχομένας οικίας των εχθρών του περιφερόμενος αυτο-

προσώπως μετά των συγγενών του καθ’ όλα τα μέρη της πόλεως.»64 

Ο ίδιος ο Γρηγοριάδης στη συζήτηση σχετικά με την εκλογή Τριφυλίας, στις 

22 Μαΐου 1864, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του πληρεξούσιους, δίνει τη 

δική του εκδοχή για τα γεγονότα, μεριμνώντας παράλληλα να δηλώσει τη νομιμο-

φροσύνη του: «Την Δευτέραν το βράδυ σκοτώνουν επτά ανθρώπους, εγώ μόλις ή-

μην φερμένος, ότε τους εδίωκον. Η πόλις της Κυπαρισσίας, Κύριοι, κατοικείται από 

425 οικογενείας, οι 400 οικογένειαι είναι από τα χωρία, και οι 25 είναι εντόπιοι . 

τότε ήφεραν και βλάχους και ήρχισαν τον αποκλεισμόν . το σπήτι μου είναι κομμά-

τια από τα βόλια, και μόλα ταύτα εφρόντισα να μην ηυξηθή το κακόν. Ποίος σας 
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είπε να σκοτώσητε τους ανθρώπους και να κλέψητε τα εισοδήματά των; Μετά ταύ-

τα επήλθεν εις την επαρχίαν άκραν ησυχίαν…».65 

Με την ιδιότητα του βουλευτή, επτά χρόνια αργότερα, ξαναθυμάται τα ίδια 

συμβάντα αλλά κάπως διαφορετικά: «Τότε οι αντίθετοι [ενν. τους πολιτικούς του 

αντιπάλους] βάζουν και σκοτόνουν επτά, έναν άνθρωπο με το παιδί του και τ’ ανι-

ψίδιά του και όλην την οικογένειαν. Οι επτά αυτοί ανήκον έξω εις τους ορεινούς 

δήμους. Αναρχία πληρεστάτη. Ωρμήσαν οι χωρικοί και εμέ με είχον κλεισμένον, και 

ακόμη τα βόλια είναι μέσα εις την σάλαν του σπιτιού μου, έπεσαν μέσα τρεις χιλιά-

δες χωρικοί, και εννοείται τι έκαμον εν καιρώ αναρχίας.». Και συνεχίζει: «Παρατρέ-

χω, Κύριοι, τι έγεινε μέσα εις την πόλιν, έκαμον τόσα πράγματα παρατράγωδα, ώ-

στε μεταξύ των άλλων δήμων της επαρχίας και της πόλεως να γείνη διαζύγιον . από 

τον ποταμόν και έξω στα χωριά δεν ετολμούσαν να έβγουν οι  πολίται, οι χωρικοί 

από τον ποταμόν και μέσα εις την πόλην δεν ήρχοντο.».66 Στη νέα αυτή αφήγηση 

του Γρηγοριάδη την «άκραν ησυχίαν» αντικαθιστά μία κατάσταση οιονεί εμπόλεμης 

ζώνης, με το αρκαδινό ποτάμι να αποτελεί το σύνορο δύο θανάσιμα εχθρικών περι-

οχών. 

Βασικές αιτίες των γεγονότων, σύμφωνα με τον Φωτιάδη, υπήρξαν αφενός η 

επιδίωξη του Γρηγοριάδη να ελέγξει πολιτικά το δήμο Κυπαρισσίας, χωρίς να έχει 

όμως την απαιτούμενη επιρροή ανάμεσα στους δημότες, και αφετέρου «η τάσις 

των χωρικών εις την διαρπαγήν». Ο πρώτος «πολλάκις δημοσίως εις Φιλιατρά είπεν 

ότι θα κηρύξη δημοκρατίαν και θα καταλύση τας αρχάς . γνωρίζων λοιπόν την κατά-

στασιν των ως είρηται ληστών ή μάλλον Δρουσών, συνεννοήθη μετ’ αυτών και τους 

υπεσχέθη συνδρομήν προς λεηλασίαν ου μόνον της πόλεως Κυπαρισσίας αλλά και 

όλης της λοιπής επαρχίας […] μετέβη εις Ζούρτζα και Σουλιμά και συνωρκίσθη να 

βάλη πρώτος το πυρ εις την πόλιν και να κυρήξη δημοκρατίαν…».67 Η δημαγωγία, 

ωστόσο, του Γρηγοριάδη από μόνη της δε θα ήταν αρκετή. Πάντα σύμφωνα με τον 

ίδιο αφηγητή, αυτή βρήκε πρόσφορο έδαφος στη «διεφθαρμένη φύση» των χωρι-

κών: «Προς διασαφήνισιν της ατελούς ταύτης ιστορίας γράφομεν εις το τέλος ό,τι 

έπρεπε να προτάξωμεν . το δράμα δεν ενήργησεν η ηθική επιρροή του Γρηγοριά-
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 ΕΕΣ 5, συνεδρ. ΣΞΘ΄/22 Μαΐου 1864. 
66

 ΕΣΒ, περ. Γ΄ συν. Β΄, συνεδρ. 45/4 Μαρτίου 1871. 
67

 Ό.π. Στο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο, ο Γρηγοριάδης κατηγορείται επίσης για παρα-
κίνηση των χωρικών «ν’ αρπάσουν τον ελαιώνα του δημοσίου και των ιδιωτών». 
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δου, αλλ’ η τάσις των χωρικών εις την διαρπαγήν...».68 

Στην έκθεσή του ο Φωτιάδης περιγράφει τους χωρικούς ως ανθρωπόμορφα 

τέρατα που επιζητούν να κλέψουν την ξένη ιδιοκτησία και να καταλύσουν κάθε έν-

νοια πολιτισμού. Αναφερόμενος στην «ηθικήν κατάστασιν» των πληθυσμών των 

ορεινών δήμων Αυλώνας και Δωρίου, υποστηρίζει ότι: «...ομιλούν την Αλβανικήν . 

λέγονται Χριστιανοί αλλά δεν πρεσβεύουν τίποτε ουδ’ έχουν ιδέαν περί θρησκείας . 

δοξάζουν το κακοποιόν πνεύμα, ήτοι τον διάβολον και κάμουν τελετάς και θυσίας 

υπέρ αυτού...».69 Αν και η περιγραφή αυτή σχολιάστηκε με επιφύλαξη από την Πα-

λιγγενεσία («…δυσκολευόμεθα να πιστεύσωμεν πάνθ’ όσα λέγει περί της θρησκείας 

και των τελετών των κατοίκων Σουλιμά . τουλάχιστον πρώτην φοράν μανθάνομεν τα 

τοιαύτα»), προκάλεσε αίσθηση στους αστούς της εποχής. Αναδημοσιεύτηκε στο πε-

ριοδικό Πανδώρα μία εβδομάδα μετά, την 1η Οκτωβρίου, ενώ ο Νικόλαος Δραγού-

μης την συμπεριέλαβε στο βιβλίο του Ιστορικαί Αναμνήσεις.70 Οι πληρεξούσιοι του 

έθνους υποδέχτηκαν με φρίκη την είδηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εθνοσυ-

νέλευσης.71 Δυο μήνες αργότερα, ο πληρεξούσιος Καλαμών Δημήτριος Σαραβάς θα 

σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Αι απαίσιοι εκείναι σκηναί των εμπρησμών και της λε-

ηλασίας, των οποίων μία των ωραιοτέρων και εμπορικωτέρων πόλεων υπήρξε το 

θέατρον κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον του παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ανήκουσι 

εις άλλον πολιτισμόν . οι Δρούσοι της Συρίας εύρον παρά τοις ορεσιβίοις κατοίκοις 

της Τριφυλίας αξίους μιμητάς».72  

Το δημοτικό τραγούδι αποτύπωσε αμέσως τα γεγονότα και τα διατήρησε 

στη συλλογική μνήμη. Στις δύο παραλλαγές που διασώζονται, η ενεργή ανάμιξη του 

Αθανασίου Γρηγοριάδη δεν αμφισβητείται. Η μία εκδοχή ακολουθεί το λεκτικό ύ-

φος του Φωτιάδη. Ο Γρηγοριάδης, αδίστακτος και εκδικητικός, παρουσιάζεται να 

έχει σχεδιάσει με λεπτομέρεια την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων: 

«Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή (δεν κλαίτε Αρκαδινοί;), Πέφτη φαρμακωμένη/ Πα-

                                                           
68

 Ό.π. Η φράση αυτή επαναλαμβάνεται αυτούσια στο φυλλάδιο. 
69

 Παλιγγενεσία, 23 Σεπτεμβρίου 1863 και Φωτιάδου, Έκθεσις περί της καταστροφής της πόλεως Κυ-
παρισσίας, Αθήνα 1863, σ. 11-12, 20-21. Οι τελετές των αρβανίτικων πληθυσμών στα ορεινά παρου-
σιάζουν πράγματι ιδιαιτερότητες, καθώς μπολιάζουν τη χριστιανική παράδοση με πολλά ειδωλολα-
τρικά στοιχεία, βλ. σχετικά «Δωρίου και Αυλώνος Τριφυλίας θρησκευτικά και νεκρικά έθιμα», Μεσ-
σηνιακά 1969-1970, εκδ. Αριστομένης, Αθήνα 1970, τ. Β΄, σ. 308-309.  
70

 Ν. Δραγούμη Ιστορικαί Αναμνήσεις, τ. Β΄, Αθήνα 1973, σ. 221-222. 
71

 ΕΕΣ 3, συνεδρ. ΡΝΑ΄/ 27 Σεπτεμβρίου 1863. 
72

 ΕΕΣ 4, συνεδρ. ΡΟΖ΄/16 Νοεμβρίου 1863. 
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ρασκευή ξημέρωνε, να μη ‘χε ξημερώσει/ Νάταν ημέρα βροχερή κι η νύχτα ποντι-

σμένη/ που γίνηκαν τα φονικά στη μέση το παζάρι./ Το Μάκραν εσκοτώσανε, το 

Μπέλλο Παναγιώτη,/ κι ο Γρηγοριάδης τ’ άκουσε, πολύ του κακοφάνει./ Πιάνει και 

κάνει γράμματα, στου Σουλιμά τα στέλνει:/ Σε σένα, Τζίκο Μαυροειδή, σε σένα Πα-

πατσώρη,/ μόλις λάβεις το γράμμα μου γνωρίσεις τη γραφή μου,/ μαζώχτε Ντρέδες 

διαλεχτούς, την Αρκαδιά να κάφτε./ Κι ο Τζίκος, όπου τ’ άκουσε, πολύ του κακοφά-

νει./ Και την καμπάνα βάρεσε, μαζεύει παλληκάρια,/ μαζεύει Ντρέδες διαλεχτούς 

ούλο Αρβανιτοπαίδια./ Στους Μύλους να περάσετε, στο Κάστρο για να μπήτε,/ τρία 

δαυλιά να πάρετε (δεν κλαίτε Αρκαδινοί;)/ να κάψετε τον Πονηρό, το Στρατηγό και 

το γερό Μανούσο./ Μπήκαν σαν λύκοι στο μαντρί, σκοτώνουν και ξεσχίζουν./ Κι ο 

Γρηγοριάδης το σκυλί, τρίζει τα δόντια σαν καπρί,/ γουργουρίζει και φωνάζει (δεν 

κλαίτε Αρκαδινοί;):/ Κάφτε τη χώρα, κάφτε τη, και σπείρτε τη κριθάρι,/ να τη βο-

σκήσουν πρόβατα, να σεργιανίσουν λύκοι.»73  

  Παρόμοια και στο τραγούδι της Κυριακής Κοκκέβη, συζύγου του δημάρχου 

Γρηγορίου Μανούσου και θύμα της επιδρομής των ορεινών χωρικών, δίνεται έμφα-

ση στην αγριότητα των επιδρομέων: «…Λαβώνουν και την Κυριακήν, την αγγελο-

φτιασμένην/ κι ο γέρο-Ντάβος το σκυλί, σαν λύκος λυσσασμένος/ τρίζει τα δόντια 

σαν καπρί, ρουλιέται και φωνάζει:/ - Κάφτε τη χώρα, κάφτε τη και σπείρτε τη κρι-

θάρι/ να τη βοσκήσουν πρόβατα, να σεργιανίσουν λύκοι/ και πιάστε τους καλούς 

καλούς, κόφτε τους τα κεφάλια/ και ψήστε τα συκώτια τους και φέρτε να τα φάγω./ 

Και φτιάστε λίμνες εκατό, στο αίμα να γεμίσουν./ Να κολυμπώ στα αίματα να δρο-

σιστεί η καρδιά μου».74 

Στη δεύτερη παραλλαγή οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί παραλείπονται, ενώ 

υπογραμμίζεται η αδικία σε βάρος των Ντρέδων: «Το Μάκραν εσκοτώσανε… οι 

σκύλοι οι Κανελλαίοι.». Η πόλη δεν είναι σύμβολο πολιτισμού και προόδου αλλά 
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 Στάθη Π. Κακούτης, Μοραΐτικα και άλλα δημοτικά τραγούδια, εκδ. Δεδεμάδη, Αθήνα 2006
3 

[1978
1
], 

σ. 88. Ο Τζίκος Μαυροειδής και ο Παπατσώρης είναι πρόκριτοι του Σουλιμά. Συγκεκριμένα ο πρώτος 
ήταν γαμπρός του Αναγνώστη Παπατσώρη. Ο Πονηρός και ο Στρατηγός αφορούν μάλλον τους Νικό-
λαο Πονηρόπουλο και τον αντισυνταγματάρχη Μήτρο Αναστασόπουλο, οι οποίοι όμως έχουν ήδη 
πεθάνει. Με την αναφορά στο όνομά τους ίσως υπονοείται η παλιά πολιτική διαμάχη για την τοπική 
ηγεσία που έχει τις ρίζες της στα χρόνια της Επανάστασης. Ίσως πάλι στο τραγούδι να χρησιμοποιεί-
ται παλαιότερος στίχος από δημοτικό που αφορούσε την πρώτη επιδρομή των Ντρέδων το 1834. 
74

 Κώστα Καλατζή, Η Τριφυλία στο πέρασμα των αιώνων. Το Κάστρο της Είρας, Αθήνα 1966, σ. 102-
103. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε σε δίφυλλο έντυπο με αφιέρωση στον αδερφό της Κυριακής, 
τον μετέπειτα βουλευτή Ευστάθιο Κοκκέβη, Άγης Τσελάλης, «Οι δύο μεσσηνιακές επαναστάσεις», 
Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, τ.1 (1957), σ. 183-185.  
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παρηκμασμένη, άξια της τύχης της. Το μήνυμα από τον Γρηγοριάδη αναπλάθεται 

τώρα ως εξής: «την Αρκαδιά να κάψουμε, τη βουλιαγμένη χώρα.»75 

Στα συμβόλαια του δήμου ανιχνεύονται, ακόμη και χρόνια μετά, οι συνέπει-

ες της λεηλασίας. Τα καταστήματα της πόλης λεηλατήθηκαν, οικίες κάηκαν, άνθρω-

ποι σκοτώθηκαν.76 Μπροστά στον πλούτο της Κυπαρισσίας η περίφημη «τάσις για 

διαρπαγήν», συνώνυμο της φτώχειας και της ανάγκης, υπερίσχυσε έναντι της εκδι-

κητικότητας. Το ανέκδοτο για το χωρικό που βούτηξε την τσοπάνικη κάπα του σε 

δοχείο με λάδι και, όταν γύρισε στο χωριό του, έβγαλε το λάδι στίβοντάς την, δηλώ-

νει με έμφαση την αντίθεση μεταξύ της αφθονίας αγαθών στην πόλη και την απου-

σία βασικών ειδών στα φτωχά, ορεινά κυρίως, χωριά.77 Έτσι, από το κατάστημα της 

συντροφικής επιχείρησης «Αδερφοί Ν. Πονηρόπουλοι και Συντροφία» οι χωρικοί 

άφησαν πίσω τους μόνο ό,τι ήταν ολότελα άχρηστο σε αυτούς: θειάφι και σταφί-

δα.78 

Για τα γεγονότα έγιναν πολλές συλλήψεις, η εκδίκαση, ωστόσο, της υπόθε-

σης βράδυνε.79 Το 1870 σε φύλλο της καλαματιανής εφημερίδας Μεσσηνία διατυ-

πωνόταν το ερώτημα: «Ερωτώμεν την Εισαγγελίαν διατί δεν δίδεται εν οριστικόν 

πέρας εις την πολυθρύλλητον ανάκρισιν δια την λεηλασίαν της Κυπαρισσίας;».80 Το 

1871 έφθασε στη Βουλή αναφορά Τριφυλίων που ζητούσαν να χαρακτηριστούν ως 

πολιτικά εγκλήματα τα συμβάντα της Μεσοβασιλείας. Ο Διαμαντόπουλος συμφώ-

                                                           
75

 Κακούτης, Μοραΐτικα…, ό.π. σ. 87. Τραγούδια σχετικά με τη λεηλασία της Κυπαρισσίας κυκλοφό-
ρησαν σε φυλλάδιο, όπως πληροφορούμαστε σε φύλλο καλαματιανής εφημερίδας: «Πωλούνται “εις 
ποίησιν και πεζόν θρήνοι επί της λεηλατηθείσης Κυπαρισσίας”. Το έργον αυτό καλό μελέτης άξιον 
συνιστώμεν εις πάντας. Τιμάται 50 λεπτά.», Το Καθήκον (Καλαμάτα), 23 Αυγούστου 1866. 
76

 Τις πληγές από την επιδρομή τις ανιχνεύουμε σε διάφορα συμβόλαια. Ο Περικλής Μανούσος, για 
παράδειγμα, αναθέτει σε κτίστες την ανακατασκευή της πυρπολημένης οικίας του, 386 [1864] Φρα-
ντζής, έμποροι διαλύουν τη λεηλατημένη συντροφική επιχείρησή τους και διεκδικούν αποζημίωση 
ύψους 7.300 δρχ. από τους αυτουργούς των ζημιών, 29 [1865] Φραντζής. Η λεηλασία της Κυπαρισ-
σίας αποτελεί μάλλον πιστευτή δικαιολογία στην περίπτωση απογραφής της περιουσίας του απο-
βιώσαντος εμπόρου Θεόδωρου Καλογερόπουλου. Το 1874 η χήρα του ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της 
δεν είχε αφήσει κινητή περιουσία «…καθόσον το πλείστον μέρος αυτής … διηρπάγη κατά την λεηλα-
σίαν της Κυπαρισσίας το έτος 1863, έκτοτε δε έζων εν στενοχωρία μη δυνηθέντος του συζύγου της 
αυτού ν’ αποκτήση κινητήν περιουσίαν εκτός της ενδυμασίας της οικογενείας του και αυτού…», 692 
[1874] Φραντζής. 
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 Σωτήρης Αριστ. Παπαδόπουλος, Κούβελα ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας νομού Μεσσηνίας, 
τ. Γ΄, Αθήνα 1996, σ. 259. Ο ίδιος αναφέρει ότι συνηθιζόταν στις φιλονικίες των χωρικών η φράση «Τι 
το πέρασες, 63;». 
78

 210 [1865] Φραντζής. 
79

 Πελοπόννησος, 17 Δεκεμβρίου 1865. 
80

 Μεσσηνία (Καλαμάτα), 5 Ιουνίου 1870. 
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νησε με το αίτημα και ζήτησε να ρυθμιστεί με νόμο το ζήτημα. Αν και ο Κουμουν-

δούρος αποδέχτηκε την πρότασή του, κανένα νομοθετικό μέτρο δεν ελήφθη.81 

Η υπόθεση εκδικάστηκε τελικά στο Έκτακτο Κακουργιοδικείο Τριπόλεως. Εί-

χαν ήδη εκδοθεί (1871) δύο βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών στο Ναύπλιο. Οι 

κατηγορούμενοι κατάγονταν από  Κυπαρισσία, Σουλιμά, Ψάρι, Αγριλιά, Αετό και 

Σιδηρόκαστρο. Σύμφωνα με το συγγραφέα Σωτήρη Παπαδόπουλο: «Κατηγορήθη-

καν εκατοντάδες άτομα, παραπέμφθηκαν δεκάδες και καταδικάστηκαν ελάχι-

στοι.»82 

 

ε .  Οι εκλογές των ετών  1862 και 1864  

 

Η εκκρεμότητα της εκλογής αντιπροσώπων Τριφυλίας στην Εθνοσυνέλευση συνέ-

βαλε στη δημιουργία κλίματος ανταγωνισμού και αναρχίας με αποκορύφωμα τα 

θλιβερά γεγονότα της Κυπαρισσίας το Σεπτέμβριο του 1863. Η αρχική, άκαρπη, ε-

κλογική αναμέτρηση το Δεκέμβριο του 1862 και η επαναληπτική το Φεβρουάριο 

του 1864 αποτυπώνουν το φάσμα των υφισταμένων πολιτικών δυνάμεων και των 

μεταξύ τους συσχετισμών στην επαρχία.  

Στις εκλογές του 1862 για την ανάδειξη πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση 

το πλήθος των υποψηφίων στην επαρχία Τριφυλίας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: 

46 άτομα. Στις αντίστοιχες εκλογές του 1843 είχαν συμμετάσχει 36. Από τους 46 υ-

ποψηφίους, οι 16 έλαβαν κάτω από 10 ψήφους, ενώ λίγοι παραπάνω από τους μι-

σούς (25 άτομα) ξεπέρασαν τον πήχη των 100 ψήφων. Δεκαπέντε πήραν πάνω από 

1.000 ψήφους και οκτώ πάνω από 5.000. Τις πρώτες έξι εκλόγιμες θέσεις κατέλαβαν 

οι Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, Δημήτριος Πολυχρονό-

πουλος, Γρηγόριος Ζέζας, Σωτήριος Σωτηρόπουλος και Κυριάκος Ν. Πονηρόπουλος. 

Σε μικρή απόσταση από τον τελευταίο βρίσκονταν ο γνωστός μας  έμπορος Γεώργι-
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 ΕΣΒ, περ. Γ΄, συν. Β΄, συνεδρ. 45/4 Μαρτίου 1871. 
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 Σωτήρης Αριστ. Παπαδόπουλος, Κούβελα..., ό.π. σ. 259. Ο ίδιος αναφέρει ότι σώζονται μόνο τα 
συνοπτικά πρακτικά της δίκης. Οι λίγοι καταδικασθέντες, εν τέλει, έλαβαν χάρη με Βασιλικό Διάταγ-
μα. Η εφ. Τριφυλία (Κυπαρισσία) στο φύλλο της 2ας Αυγούστου 1874 δικαιολογεί την απόφαση ως 
εξής: «διότι η δικαιοσύνη δια της καταδίκης των ατόμων μόνον τούτων ουδόλως ικανοποιήθη απέ-
ναντι των πράξεων, δι’ ας κατηγορούντο, και διότι και αυτοί σχεδόν οι παθόντες έδωκαν λήθην των 
πεπραγμένων.» 
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ος Αντ. Γεωργακόπουλος και ο Χαράλαμπος Παπαντωνόπουλος αντεισαγγελέας.83 

Εκ πρώτης όψεως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν δυσάρεστο για τις «α-

νανεωτικές» πολιτικές δυνάμεις που φιλοδοξούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στη μεταοθωνική πολιτική σκηνή. Το στέλεχος της επαναστατικής κυβερνητι-

κής επιτροπής Αδ. Διαμαντόπουλος είχε εκλεγεί και μάλιστα στη δεύτερη θέση, το 

ίδιο και ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος, ο οποίος συνδεόταν εξ αγχιστείας με την ισχυρή 

οικογένεια των Φιλιατρών Σκορδάκη και εμφανιζόταν για πρώτη φορά στον εκλογι-

κό στίβο της επαρχίας. Οι εκλογές, ωστόσο, ακυρώθηκαν. Ο Διαμαντόπουλος, ισχυ-

ρός άντρας της επαναστατικής συγκυρίας, εισήλθε δια της πλαγίας οδού στους κόλ-

πους της Εθνοσυνέλευσης, ως πληρεξούσιος Ιεροσολύμων . δε συνέβη το ίδιο όμως 

και για το Σωτηρόπουλο που όφειλε να περιμένει τη διεξαγωγή των επαναληπτικών 

εκλογών για να δοκιμάσει εκ νέου τις δυνάμεις του. 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το φαινόμενο νοθείας στις συγκεκριμένες εκλογές 

ξεπερνούσε κατά πολύ τη συνηθισμένη λίγο πολύ πρακτική αλλοίωσης του εκλογι-

κού αποτελέσματος της οθωνικής περιόδου. Στις εκλογές, για παράδειγμα, του 1844 

είχαν ριχτεί στις κάλπες της επαρχίας συνολικά 13.480 ψηφοδέλτια, του 1853 

16.494 και του 1862 85.450! Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 

1861, ολόκληρος ο πληθυσμός της επαρχίας ανερχόταν σε 23.167 ψυχές. 

Εξετάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα των οκτώ πρωτευσάντων στην εκλογι-

κή αναμέτρηση, παρατηρούμε ότι αυτοί μπορούν σχετικά εύκολα να διακριθούν σε 

τρεις ομάδες (ΓΡΑΦ.Ζ1). Πρώτη ξεχωρίζει η ομάδα των «δημοφιλών» υποψηφίων, 

δηλαδή αυτών που διέθεταν κύρος και αναγνωρισιμότητα σε όλη την επαρχία, εί-

χαν εκλογική εμπειρία και άντλησαν ψήφους από όλους τους δήμους της επαρχίας. 

Πρόκειται για τους Αθανάσιο Γρηγοριάδη ισχυρό πρόκριτο με επιρροή στα λαϊκότε-

ρα στρώματα και επί πολλά έτη Γερουσιαστή, το μετριοπαθή Δημήτριο Πολυχρονό-

πουλο, παλαιό αγωνιστή και παλαίμαχο βουλευτή επί Όθωνος, και τέλος τον Αδ. 

Διαμαντόπουλο, πρωτεργάτη της «Οκτωβριανής Επανάστασης» και πρώην βουλευ-

τή Τριφυλίας. Είναι αμφίβολο αν συμμετείχαν προσωπικά στον εκλογικό αγώνα. Ο 

                                                           
83

 Ο Χαράλαμπος Παπαντωνόπουλος ήταν γιος του ιερέα και προκρίτου της Κυπαρισσίας Αντωνίου 
Αναγνωστόπουλου. Το 1861 εξέδωσε το Εγχειρίδιον περί των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης, (τό-
πος έκδοσης: Αθήνα) και το 1864 με τα αρχικά Χ.Π. το προσωπικό του πολιτικό μανιφέστο, Δύω λέ-
ξεις περί Ελλάδος, (τόπος έκδοσης: Πάτρα). Οι επανειλημμένες απόπειρές του να εκλεγεί βουλευτής 
(για παράδειγμα τα έτη 1853, 1862, 1864) κατέληξαν σε αποτυχία.   
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Διαμαντόπουλος ήταν ήδη απασχολημένος με τα καθήκοντα του υπουργού Εξωτε-

ρικών στη νεοσύστατη Προσωρινή Κυβέρνηση. Εν απουσία του άλλωστε είχε εκλε-

γεί το 1859 βουλευτής Τριφυλίας. Για τον Γρηγοριάδη διαθέτουμε τη δική του ομο-

λογία ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης το Μάιο του 1864. Δηλώνει ότι δεν παρίστατο 

στις εκλογές, γιατί το «υπουργείον» τότε του είπε ότι δεν είχε ανάγκη να πάει να 

ζητά ψήφους.84 Η χαλαρότητα με την οποία οι πρωτοκλασάτοι πολιτευτές αντιμε-

τώπισαν τις εκλογές αποτελούσε μια συνηθισμένη συμπεριφορά κατά το πρόσφατο 

οθωνικό παρελθόν. Οι εκλογές του 1862 όμως έδειξαν ότι είχαν υποτιμήσει τους 

νέους επίδοξους διεκδικητές πολιτικής εξουσίας. 

Δεύτερη ομάδα διακρίνουμε εκείνη των υποψηφίων της Κυπαρισσίας. Ο Κυ-

ριάκος Ν. Πονηρόπουλος, ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος και ο Χαράλαμπος Πα-

παντωνόπουλος αποτελούσαν ενιαίο συνδυασμό στις εκλογές, όπως διαφαίνεται 

από τη λίγο πολύ ομοιόμορφη στήριξή τους από τους εκλογείς κάθε δήμου. Και οι 

τρεις υποψήφιοι δε λαμβάνουν σχεδόν κανένα ψήφο στο δήμο Εράνης και ελάχι-

στους στο δήμο Φλεσιάδος. Υποστηρίζονται όμως από τους ορεινούς δήμους Δωρί-

ου, Αυλώνας και Τριπύλης, το δήμο Κυπαρισσίας και το δήμο Πλαταμώδους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τρεις ορεινοί δήμοι (Αυλώνας, Δωρίου, Τριπύλης), ο δήμος Κυπα-

ρισσίας και ο δήμος Πλαταμώδους ψηφίζουν σε απόλυτο σχεδόν συγχρονισμό πέ-

ντε ίδιους υποψηφίους (Γρηγοριάδη, Πολυχρονόπουλο, την τριανδρία της Κυπαρισ-

σίας) και διαφοροποιούνται στον τελευταίο εκλόγιμο υποψήφιο. Στο δήμο Αυλώνας 

την έκτη θέση καταλαμβάνει (πολύ πίσω όμως από τους προηγούμενους) ο Αδ. Δι-

αμαντόπουλος, στο δήμο Δωρίου ένα δικό του τέκνο, ο Κωνσταντίνος Παπατσώρης, 

στο δήμο Τριπύλης ο Κυπαρίσσιος Παναγιώτης Φωτιάδης και στο δήμο Κυπαρισσί-

ας ο Θεμιστοκλής Μ. Αναστασόπουλος, γιος του Μήτρου Αναστασόπουλου και α-

δερφός του μετέπειτα βουλευτή Θεόδωρου. Στο δήμο Πλαταμώδους (με έδρα τους 

Γαργαλιάνους) η σειρά ανατρέπεται, καθώς ο Διαμαντόπουλος – μάλλον με κατα-

γωγή από το συγκεκριμένο δήμο – καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τις υπόλοιπες 

οι άλλοι πέντε.85 Το αξιοσημείωτο σε αυτή την ομάδα είναι το μέγεθος της εκλογι-

                                                           
84

 ΕΕΣ 5, συνεδρ. ΣΞΘ΄/22 Μαΐου 1864. 
85

 Στις εκλογές του 1864, στο δήμο Πλαταμώδους, παρότι ο Διαμαντόπουλος ήταν ήδη εκλεγμένος 
πληρεξούσιος και δεν ήταν ενδιαφερόμενος, στήθηκε κάλπη στο όνομά του και συγκεντρώθηκαν 
υπέρ του 151 ψήφοι (ο πρώτος υποψήφιος από το εν λόγω δήμο στην ίδια εκλογική αναμέτρηση 
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κής επιτυχίας του νεύληδα στην πολιτική ζωή, Γεωργακόπουλου. Παρά το απροκά-

λυπτο καθεστώς νοθείας, το εκλογικό αποτέλεσμα που εισέπραξε στους τρεις ορει-

νούς δήμους Δωρίου, Αυλώνας και Τριπύλης είναι εντυπωσιακό: ξεπερνούσε σε 

ψήφους όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους, του Γρηγοριάδη συμπεριλαμβανομέ-

νου.  

Τρίτη «ομάδα» αποτελούν οι υποψήφιοι με δεσμούς καταγωγής (περίπτωση 

Ζέζα) ή επιγαμίας (περίπτωση Σωτηρόπουλου) με το δήμο Εράνης. Το εντυπωσιακό 

στην περίπτωσή τους είναι ότι οφείλουν την εκλογιμότητά τους στις ψήφους δύο 

μόλις δήμων: Εράνης και Φλεσιάδος. Οι δήμοι αυτοί δεν ψηφίζουν εντελώς ομόθυ-

μα μεταξύ τους . παραχωρούν όμως τέσσερις από τις έξι πρώτες θέσεις σε κοινούς 

υποψήφιους: Ζέζα, Σωτηρόπουλο, Γρηγοριάδη και Διαμαντόπουλο. Αντίθετα, στους 

ορεινούς δήμους ο Ζέζας λαμβάνει 51 συνολικά ψήφους και ο Σωτηρόπουλος 40, 

στο δήμο Κυπαρισσίας το σύνολο των ψήφων που έλαβαν, είναι 11 και 225 αντί-

στοιχα, ενώ στο δήμο Πλαταμώδους (με έδρα τους Γαργαλιάνους) αποσπούν 300 

περίπου ψήφους ο καθένας με τον πρώτο Διαμαντόπουλο να λαμβάνει 2.420! 

 

  ΠΗΓΗ: Εκλογικά συλλογής Λαδά, φακ.43 

                                                                                                                                                                      
είχε λάβει 226 ψήφους), «Πρωτοκόλλο Ψηφοφορίας Δήμου Πλαταμώδους», Εκλογικά συλλογής Λα-
δά, ό.π. 
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Η καλπονοθεία υπήρξε πρόδηλη σε όλους τους δήμους πλην εκείνου της Κυ-

παρισσίας, όπου το εκλογικό αποτέλεσμα κρίθηκε συνεπές με τα πληθυσμιακά δε-

δομένα και η ψηφοφορία επικυρώθηκε. Η επιμελέστερη επίβλεψη των εκλογών 

από τις αρμόδιες αρχές με την αρωγή του στρατού εξηγεί ίσως γιατί στην Κυπαρισ-

σία, έδρα της επαρχιακής διοίκησης, δε σημειώθηκαν κρούσματα εκλογικών παρα-

τυπιών. Στους υπόλοιπους δήμους το περιθώριο άσκησης νοθείας αποδείχτηκε ευ-

ρύ. Είναι ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη έκταση στην αλλοίωση της ψήφου δε ση-

μειώθηκε στους πιο απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους ορεινούς δήμους αλλά 

στους πεδινούς Εράνης και Πλαταμώδους και στον ημιπεδινό Φλεσιάδος. Αυτοί που 

ευνοούνταν περισσότερο από τη νόθευση των εκλογών ήταν οι Σωτηρόπουλος και ο 

Ζέζας. Υποστηρίζονταν ουσιαστικά μόνο από δύο δήμους χωρίς εκλογικά ερείσματα 

στην υπόλοιπη επαρχία. Ωφελημένη υπήρξε και η τριανδρία της Κυπαρισσίας, ιδίως 

στο δήμο Πλαταμώδους. Αποσπά όμως ψήφους από την πλειονότητα των δήμων 

της επαρχίας, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι οι πιθανότητες επι-

κράτησης των ισχυρότερων μελών της (Γεωργακόπουλου, Πονηρόπουλου) έναντι 

των δύο υποψηφίων των Φιλιατρών ήταν περισσότερες στην περίπτωση που η διε-

ξαγωγή των εκλογών συνέβαινε νομότυπα. 

Η περίπτωση της υποψηφιότητας του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου στις 

εκλογές χρήζει μεγαλύτερης προσοχής . πρόκειται για έναν άνδρα, χωρίς πολιτικό 

παρελθόν, μόρφωση και περγαμηνές καταγωγής, οικονομικά όμως και κοινωνικά 

κραταιό, που κατέβηκε στον εκλογικό στίβο με αξιώσεις και απείλησε να αφήσει 

εκτός πολιτικού νυμφώνα πολιτευτές με γνώσεις και υψηλές πολιτικές διασυνδέ-

σεις. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ξεπέρασε σε ψήφους (έστω εικονικούς) το Γρηγοριάδη 

στο προνομιακό πεδίο επιρροής του, τον ορεινό χώρο. Η υποψηφιότητά του ισοδυ-

ναμούσε με «ύβρη» κατά του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος. 

Μία συζήτηση στη Βουλή λίγα έτη πριν αποκαλύπτει την ισχύ του Γεωργα-

κόπουλου, μέσα από τη σχέση της εταιρείας του με τους κρατικούς υπαλλήλους αλ-

λά και τους τοπικούς βουλευτές. Όταν το 1860, με αφορμή κάποιες καταγγελίες κα-

τά του εφόρου Τριφυλίας, οι βουλευτές της επαρχίας Γρηγόριος Μανούσος και Α-

δαμάντιος Διαμαντόπουλος φέρουν από κοινού το ζήτημα στη Βουλή, ο Υπουργός 

Οικονομικών Κουμουνδούρος θα υποστηρίξει σθεναρά τον οικονομικό υπάλληλο. 

Απαντώντας συγκεκριμένα στην κατηγορία της βιαιοπραγίας του εφόρου κατά του 
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συνεταίρου του Γεωργακόπουλου, Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου,86 ο Κουμουνδού-

ρος θα δώσει τη δική του εκδοχή για την περίφημη εταιρεία της Τριφυλίας. Διαβά-

ζουμε στα Πρακτικά της Βουλής: «Αλλ’ ας τω συγχωρηθη [ενν. τον Υπουργό] να πα-

ρατηρήση ότι η οικονομική κατάστασις της Τριφυλίας δεν είναι ουδόλως ευάρε-

στος. Εις την επαρχίαν αυτήν ουδείς έφορος ηδυνήθη να διαμείνη επί πολύ, και έ-

νεκα τούτου πολλά εθνικά κτήματα καταπατηθέντα δεν ανεκαλύφθησαν. Υπάρχει 

εν τη επαρχία εκείνη εμπορική και κατά συνέπειαν κερδοσκοπική τις εταιρία, συ-

ναλλαττομένη ου μόνον μετά ιδιωτών, αλλά και μετά του δημοσίου δια της ενοι-

κιάσεως προσόδων. Η εταιρία αυτή ελέγετο ότι επηρέασε πολύ τους κατά καιρόν 

εφόρους και πολλοί εξ αυτών επαύθησαν δια τοιούτου είδους υπονοίας. Ο νυν λοι-

πόν έφορος μετέβη εκεί, τοιαύτας έχων προκαταλήψεις, και διά τούτο απέφυγε να 

έλθη εις άλλας μετά της εταιρίας αυτής σχέσεις εκτός των εκ της υπηρεσίας, εν ω η 

εταιρία συμφέρον είχε να συνδέση στενοτέρας και φιλικωτέρας μετ’ αυτού σχέσεις, 

εντεύθεν δε η πάλη μεταξύ εφόρου και εταιρίας…».87 Εικάζουμε ότι η πληροφόρη-

ση του υπουργού προέρχεται από τον πολιτικό φίλο του Σωτηρόπουλο, ο οποίος 

είχε χρηματίσει έφορος Τριφυλίας και υπηρετούσε ως Τμηματάρχης στο Υπουργείο 

εκείνη την περίοδο. 

Οι εκλογές του 1862 πιθανότατα ενδυνάμωσαν την τοπική επιρροή του Γε-

ωργακόπουλου, προκαλώντας τη μήνι των πολιτικών ανταγωνιστών του. Οι υπερα-

σπιστές του Γρηγοριάδη και των ορεινών, στο ήδη αναφερθέν άρθρο της Παλιγγε-

νεσίας, κατήγγειλαν την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε μέχρι τη στιγμή της 

λεηλασίας στην Κυπαρισσία, φωτογραφίζοντας χωρίς να τον κατονομάσουν τον ι-

σχυρό οικονομικό παράγοντα της πόλης. Υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της με-

σοβασιλείας, η επιτροπή που είδαμε να οργανώνει την πολιτοφυλακή στις αρχές 

                                                           
86

 Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διαμαντόπουλου: «Υπάρχει εν Τριφυλία εμπορική τις εταιρία, συ-
γκειμένη εκ των εντιμοτέρων πολιτών και διαθέτουσα μεγάλα χρηματικά κεφάλαια και άπειρον πί-
στιν. Μέλος της εταιρίας ταύτης είναι και ο Κωνστ. Μιχαλόπουλος [μπατζανάκης του Γεωργακόπου-
λου], εις των εντιμοτάτων πολιτών της Τριφυλίας, όστις έτυχε πέρυσιν υπενοικιαστής προσόδων ε-
νός τμήματος της επαρχίας και ως πολλοί άλλοι ενοικιασταί προσήλθε και αυτός εις τον έφορον δια 
να ζητήση τα αναγκαία διπλότυπα. Αλλ’ ο οικονομικός έφορος, παράφορος όλος, πώς; τον λέγει, 
ετόλμησες να γίνης και σύ ενοικιαστής; Και αφού τον εξύβρισεν εντός του γραφείου δια των πλέον 
απρεπών λέξεων, αρπάζει την καπνοσύριγγα, τον κτυπά κατά κεφαλής και ρέει πανταχόθεν το αί-
μα…».

86
 Ο Διαμαντόπουλος ανέφερε ότι είχε προσπαθήσει να μην έρθει η υπόθεση στη Βουλή, επι-

σκεπτόμενος προηγουμένως τον αρμόδιο τμηματάρχη του Υπουργείου Οικονομικών [Σωτηρόπου-
λο;], για να εκφράσει τα παράπονά του, ΠΣΒ, περ.  ΣΤ΄ συν.Α΄, συνεδρ. ΝΓ΄/25 Φεβρουαρίου 1860. 
87

 Ό.π. 
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του 1862 πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση ενός άτυπου κράτους εν κράτει στην 

πόλη επωφελούμενη ακριβώς από το κενό εξουσίας. Έτσι, «[τα] άψυχα ταύτα αν-

θρωπάρια του πεπτωκότος επαράτου συστήματος μεγάλοι κεφαλαιούχοι ήρχισαν 

να διαφθείρουν τας συνειδήσεις» και για το σκοπό αυτό δημιούργησαν πολιτοφυ-

λακή «εκ πεντήκοντα των πλέον διεφθαρμένων ατόμων». Και συνέχιζαν: «Άμα δε τη 

συστάσει αυτής [ενν. της πολιτοφυλακής] κατέλαβε [η πολιτοφυλακή] τα εν τη πό-

λει της Κυπαρισσίας δύο εθνικά πενταετώς ενοικιασμένα περιβόλια των πρώην ο-

θωμανών Ταΐραγα Μεμισαγαδόπουλου και Μπάσογλη, κατέκοψε τα δέντρα αυτών, 

τα διήρεσεν εις τεμάχια, και ανήγειρεν οικίας και εργαστήρια, άνθρωποι οίτινες δεν 

είχον πού την κεφαλήν κλίναι επεσκεύασαν εθνικούς, εκκλησιαστικούς και ιδιοκτή-

τους ερειπίους υδρομύλους, έξωσαν ενοικιαστάς εκ των πενταετώς ενοικιασμένων 

παρά του δημοσίου εθνικών περιβολίων, και κατέστρεψαν εν γένει τον εθνικόν Κυ-

παρισσώνα, μεταχειριζόμενοι την ξυλείαν αυτού εις τας επισκευάς και οικοδομάς 

των.»88 Στο εν λόγω άρθρο καταγγέλλονται ονομαστικά οι Θεόδωρος Μ. Αναστασό-

πουλος και Δημ. Ν. Πονηρόπουλος, μέλη της επιτροπής που είχε επιφορτιστεί με το 

έργο της οργάνωσης πολιτοφυλακής στην πόλη το Μάρτιο του 1862. Το όνομα του 

Γεωργακόπουλου επιμελώς αποσιωπάται, αλλά δε νομίζουμε ότι υπερβάλλουμε, αν 

εικάσουμε τη συμμετοχή του πίσω από την αναφορά «μεγάλοι κεφαλαιούχοι».  

Οι παραπάνω καταγγελίες διαθέτουν έναν πυρήνα αλήθειας, καθώς πράγ-

ματι πολλοί κάτοικοι της πόλης, από απλούς τεχνίτες μέχρι ισχυρούς γαιοκτήμονες, 

προέβησαν σε αυθαίρετες καταπατήσεις εθνικής γης και σε ανέγερση οικοδομών σε 

εθνικά οικόπεδα στην αγορά της πόλης.89 Ενθαρρύνθηκαν άραγε αυτές από κάποι-

ους αυτόκλητους πολιτικούς «προστάτες»; Όπως να έχει, είναι γεγονός ότι ο Φω-

τιάδης και η πλευρά Γρηγοριάδη συμφωνούν ότι ο Γρηγοριάδης (και ο Σωτηρόπου-

λος προσθέτουμε εμείς) δεν είχε την απαιτούμενη επιρροή στην πόλη. Αν κρίνουμε 

μάλιστα και από το εκλογικό αποτέλεσμα του 1862, ο πολιτικός ανταγωνισμός στην 

επαρχία ήταν πολύ σκληρός. Το διακύβευμα για τον Γρηγοριάδη ήταν να πατάξει τις 

αντίρροπες δυνάμεις που επιχειρούσαν να υπονομεύσουν την εξουσία του στην 

επαρχία. Σε αυτήν την προσπάθεια συνεπικουρήθηκε από την κυβερνητική εξουσία. 
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 Παλιγγενεσία, 15 Οκτωβρίου 1863. Μεταξύ των υπογραψάντων την επιστολή ήταν και ο κατοπινός 
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φίλος του Σωτηρόπουλου. 
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 Βλ. ΚΕΦ. Α΄, σ. 56-57. 
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Είναι πιθανό πίσω από αυτή τη συνδρομή να κρύβεται ο ίδιος ο Σωτηρόπουλος, ο 

οποίος αφενός διέθετε διαύλους επικοινωνίας με έγκριτα μέλη της κυβέρνησης και 

αφετέρου διέβλεπε ότι χωρίς ισχυρούς τοπικούς συμμάχους το ενδεχόμενο εκλογι-

κής επιτυχίας ήταν αμφίβολο.  

     

Οι νέες εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Εθνοσυνέλευση έλα-

βαν χώρα στις αρχές του 1864. Στο μεταξύ η λεηλασία της Κυπαρισσίας είχε επη-

ρεάσει βαθιά το πολιτικό κλίμα στην επαρχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσέγγι-

ση των γεγονότων μέσα από το πρίσμα της βασικής διαίρεσης της Εθνοσυνέλευσης 

σε Ορεινούς και Πεδινούς δεν υιοθετείται από καμία πλευρά. Στους υπερασπιστές 

του (Πεδινού) Γρηγοριάδη συγκαταλέγονται και κάποιοι της αντίθετης παράταξης 

(Ορεινοί), σύμφωνα με την ιδιαίτερη πληροφόρηση της Παλιγγενεσίας: «Τα κατω-

τέρω ονόματα ως επληροφορήθημεν δεν είναι εκ μονομερίας υπογεγραμμένα, αλ-

λά και εκ της εναντίας μερίδος.»90 Ο Φωτιάδης, από τη μεριά του, καταλογίζει ευ-

θύνες στην κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας προέρχονται και από τις δυο παρατάξεις 

της Εθνοσυνέλευσης: «Ιδού η πόλις έρημος. Ουδείς την συντρέχει, διότι οι υπουργοί 

είναι Ορεινοί και Πεδινοί, και συνέτρεξαν μάλλον τον Γρηγοριάδη διορίσαντες τους 

συγγενείς του υπαλλήλους εντός της πόλεως και τους πειρατάς και άλλους κακούρ-

γους, αποκεκλεισμένους των πολιτικών δικαιωμάτων των δια δικαστικής αποφάσε-

ως, δημάρχους εις την επαρχίαν.»91 Λίγο αργότερα, στο φυλλάδιο που θα εκδώσει 

πριν από τις επαναληπτικές εκλογές της επαρχίας, θα είναι περισσότερο κατηγορη-

ματικός στην απόδοση ευθυνών. Οι Κυπαρίσσιοι είναι Ορεινοί, υποστηρίζει, και γι’ 

αυτό έγιναν στόχος του Πεδινού Γρηγοριάδη και των χωρικών.  

Οι διαχωρισμοί της κεντρικής σκηνής συγκινούσαν μικρό τμήμα του εκλογι-

κού σώματος και δεν ήταν εφικτό να καθορίσουν τις εξελίξεις. Η κατάρτιση των 

συνδυασμών στις εκλογές του 1864 φανερώνει ότι στην πλειοψηφία των εκλογέων 

τέτοιου είδους επείσακτες διακρίσεις δεν είχαν νόημα. Ο περίφημος λαός της Τρι-

φυλίας «συγκείμενος το πλείστον υπό ανεξαρτήτων κτηματιών και εμπόρων», όπως 

διατεινόταν ο Διαμαντόπουλος το 1859, υπήρχε μόνο στη φαντασία των διανοού-

μενων αστών, οι οποίοι εθελοτυφλούσαν μπροστά στην πραγματικότητα: οι ίδιοι 
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και οι οπαδοί τους χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους επικράτησης με εκείνες των 

«οπισθοδρομικών» αντιπάλων τους. Την κατάσταση περιέπλεκε το γεγονός ότι για 

εκατοντάδες χωρικούς είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Η πρόταση του Φωτιά-

δη για παραδειγματική τιμωρία των κατοίκων των δύο δήμων Δωρίου και Αυλώνας 

με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους για 20 έτη «...αφίνοντας το δικαίωμα 

εις τους μη λαβόντας μέρος να αποδείξουν τούτο δικαστικώς...» και επιβολή διπλά-

σιων φόρων δεν μπορούσε να υλοποιηθεί από τον αδύναμο κρατικό μηχανισμό.92 

Στις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη πληρεξουσίων συμμετείχαν εί-

κοσι υποψήφιοι, από τους οποίους οι οκτώ για πρώτη φορά. Είναι ενδιαφέρον ότι 

οι τέσσερις από αυτούς προέρχονταν από το Σουλιμά (Τζίκος Μαυροειδής, Τάσης, 

Δημήτριος και Αθανάσιος Παπατσώρης) και ο ένας από τη Λιγούδιστα (Δημήτριος 

Κοκκέβης). Και οι πέντε, οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους, διώκονταν για εγκλήματα 

στην περίοδο της Μεσοβασιλείας. Οι δώδεκα υποψήφιοι που ξεπέρασαν το όριο 

των 1.000 ψήφων ανήκαν σε δύο βασικούς συνδυασμούς. Τον ένα απάρτιζαν οι Κυ-

παρίσσιοι Γρηγόριος Μανούσος, δήμαρχος και βουλευτής επί Όθωνος, Δημήτριος 

Ν. Πονηρόπουλος κτηματίας, οι Φιλιατρινοί Επαμεινώνδας Παναγιώταρος, κτηματί-

ας και ο αντίπαλος του Παναγιώταρου στα δημοτικά, Γ. Σπέντζας, δήμαρχος και 

βουλευτής επί Όθωνος, ο Κωνσταντίνος Παπατσώρης κτηματίας από το Σουλιμά και 

ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος κτηματίας από το Σιδηρόκαστρο Αυλώνας. Η γεωγρα-

φική πολυσυλλεκτικότητά του απηχούσε προφανώς την επιδίωξη των υποψηφίων 

για όσον το δυνατόν μεγαλύτερη εκλογική εμβέλεια. Τον τόνο πάντως έδιναν τα μέ-

λη του από την Κυπαρισσία. Εξάλλου, η λεηλασία της Κυπαρισσίας και το αίτημα για 

απόδοση δικαιοσύνης αποτέλεσε εμβληματικό σύνθημα της συγκεκριμένης ομά-

δας. Για λόγους πρακτικούς θα την ονομάσουμε «συνδυασμό Κυπαρισσίας».  

Στον άλλο συνδυασμό φυσικοί ηγέτες ήταν οι Γρηγοριάδης και ο Σωτηρό-

πουλος. Συμμετείχαν ο Φιλιατρινός Γρηγόριος Ζέζας, οι πρόκριτοι του Σουλιμά Τά-

σης Παπατσώρης και Τζίκος Μαυροειδής, ο αξιωματικός του αγώνα και μετέπειτα 

δήμαρχος Δωρίου, Πανάγος Γκότσης, επίσης από το Σουλιμά με σημαντική επιρροή 

στο δήμο Τριπύλης. Η συμμαχία του Σωτηρόπουλου με το Γρηγοριάδη και τους κι-

νηματίες προκρίτους του Σουλιμά εκ πρώτης όψεως ξαφνιάζει. Οι πρόκριτοι του 
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Σουλιμά ηγήθηκαν των χωρικών επιδρομέων και σε βάρος τους εκκρεμούσαν μηνύ-

σεις. Σε μια από τις λιγοστές επιστολές με μη εμπορικό περιεχόμενο που βρέθηκε 

στο Αρχείο Γεωργακόπουλου, πιστοποιείται η συμμετοχή των προκρίτων στην επι-

δρομή. Ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος γράφει στις 22 Οκτωβρίου 1863 από την Κυ-

παρισσία στο συνέταιρό του Γεωργακόπουλο που βρίσκεται στην Πάτρα ότι δεν είχε 

κατορθώσει να προσημειώσει την περιουσία κάποιων που είχαν συμμετάσχει στις 

καταστροφές, γιατί χρειαζόταν προηγουμένως υποβολή μηνυτήριας αγωγής.93 Υπο-

δείκνυε ως αναγκαία τη μήνυση πέντε προσώπων, όλων προκρίτων του Σουλιμά: 

του Τζίκου και Γιαννάκη Μαυροειδή και των Γρηγόρη, Αλέξη και Αδάμ Παπατσώρη. 

Ως αιτιολογικό προέβαλε ότι «αυτοί έχουν ακίνητη περιουσία αρκετή εις Σουλιμά, 

Αγρελιά και Μουρτάτου».94 

Υποπτευόμαστε ότι η προσέγγιση Σωτηρόπουλου – Γρηγοριάδη είχε πραγ-

ματοποιηθεί νωρίτερα από το γεγονός της λεηλασίας της Κυπαρισσίας. Ο συγκερα-

σμός δυνάμεων ήταν μονόδρομος για τους πρωτοκλασάτους πολιτευτές της επαρ-

χίας.95 Ο Γρηγοριάδης πρόσφερε το κύρος και την ισχύ του στην επαρχία, ενώ ο Σω-

τηρόπουλος τη σχέση του με τους (νέους) φορείς κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Κα-

θώς όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό τους, οι θλιβερές συνέπειες της επι-

δρομής των ορεινών μετέβαλαν τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα. 

Δε αρκούσε μόνο η υποστήριξη των ορεινών προκρίτων αλλά ήταν αναγκασμένοι να 

τους συμπεριλάβουν στο κοινό συνδυασμό.96 Οι ψήφοι των ορεινών δήμων ήταν 
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 Οι έμποροι της Κυπαρισσίας, ελπίζοντας ότι θα αποζημιωθούν για τις ζημιές και τις κλοπές στα 
καταστήματά τους, κατέφυγαν στη δικαιοσύνη (βλ. και παραπάνω υποσ. 78). Οι Έλληνες περιέβαλ-
λαν από νωρίς με εμπιστοσύνη το θεσμό της δικαιοσύνης, αν και δυσπιστούσαν εν γένει στις λει-
τουργίες του κράτους.      
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 Στην ίδια επιστολή αναφέρονταν διάφορες πληροφορίες για λεηλασίες σε σπίτια ευπόρων σε διά-
φορα χωριά της επαρχίας με δράστες τους χωροφύλακες του Γρηγοριάδη και τους στρατιώτες του 
Παπαδιαμαντόπουλου. 
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νιστή» Μαυροκορδάτου με «τις ιθαγενείς παραδοσιακές ηγεσίες», τα καπετανάτα της Ρούμελης, Οι 
απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 1821-1828, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, σ. 
155. Θα ήταν σχετικά εύκολο να μεταφέρουμε το παραπάνω αναλυτικό σχήμα στην περίπτωσή μας 
και να δούμε το Γρηγοριάδη ως «ιθαγενή παραδοσιακή ηγεσία» και το Σωτηρόπουλο ως «εκσυγχρο-
νιστή». Θα παραβλέπαμε, ωστόσο, ότι και οι δύο αποτελούν μέρος του κεντρικού πολιτικού συστή-
ματος, του οποίου η σύνθεση αντηχεί διαφορετικά επίπεδα (πολιτισμικά, οικονομικά) ανάπτυξης της 
ελληνικής κοινωνίας. 
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 Κάτι που δεν είχε θεωρηθεί απαραίτητο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Μόνο ο Κωνσταντίνος 
Παπατσώρης βάζει υποψηφιότητα και στις δύο αναμετρήσεις 

.
 είχε όμως διαχωρίσει τη θέση του 

από την υπόλοιπη οικογένεια Παπατσώρη, καθώς και τις δυο φορές κατέβηκε ως αντίπαλος του Γρη-
γοριάδη. 
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κρίσιμοι για την επίτευξη εκλογικής νίκης και αποτελούσαν πολύτιμο διαπραγμα-

τευτικό χαρτί για τους τοπικούς ηγέτες, οι οποίοι διωκόμενοι και οι ίδιοι παρουσιά-

ζονταν ως προστάτες των «ενταλματιών» χωρικών. Αυτό, βέβαια, ίσως έθετε σε κίν-

δυνο την απήχηση του συνδυασμού στους πεδινούς δήμους. Κρίνοντας εκ του απο-

τελέσματος, βλέπουμε ότι η δύναμη του ήταν πράγματι μειωμένη – συγκριτικά πά-

ντα με τους ορεινούς δήμους – στους πεδινούς δήμους Εράνης και Πλαταμώδους 

και στον ημιπεδινό Φλεσιάδος. Οι απώλειες όμως δεν ήταν τόσο σοβαρές, ώστε να 

του στερήσουν την πρωτιά. Η επιρροή του Γρηγοριάδη στα λαϊκά στρώματα, η νο-

μιμοποιητική παρουσία του Σωτηρόπουλου, του οποίου το όνομα λειτουργούσε ως 

συγχωροχάρτι και ως υπόσχεση διασφάλισης της τάξης, αλλά και το γεγονός ότι ένα 

τμήμα του εκλογικού σώματος σε αυτούς τους δήμους δεν είχε νιώσει αλληλέγγυο 

με τους παθόντες Κυπαρίσσιους είναι πιθανοί παράγοντες που ερμηνεύουν την τε-

λική επιτυχία του συνδυασμού .  

Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη φορά 

το σύνολο των ψηφοδελτίων ήταν αισθητά μικρότερο σε σχέση με την προηγούμε-

νη αναμέτρηση: 27.089. Η κατανομή επίσης των ψήφων ανά υποψήφιο ήταν πιο 

φυσιολογική. Όσοι έλαβαν πάνω από 1.000 ψήφους (12 άτομα), τους άντλησαν από 

όλους τους δήμους. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι ο δήμος Κυπαρισσίας α-

πείχε από τη ψηφοφορία. Με μια περίεργη αλλά πολύ βολική για το συνδυασμό 

των Γρηγοριάδη – Σωτηρόπουλου απόφαση η εκλογή της Κυπαρισσίας, κρινόμενη 

ως έγκυρη το 1862, δεν επαναλήφθηκε. Οι ψήφοι που είχε λάβει κάθε υποψήφιος 

στην πρώτη εκλογή του δήμου Κυπαρισσίας προστέθηκαν στο σύνολο των ψήφων 

που έλαβε στη δεύτερη εκλογή από τους υπόλοιπους δήμους. Αυτό βέβαια ίσχυσε 

μόνο για εκείνους που συμμετείχαν και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρακτι-

κή αυτή αλλοίωσε μερικώς τα αποτελέσματα (ΓΡΑΦ.Ζ2). Με τις ψήφους που είχε 

λάβει το 1862 ο Γρηγοριάδης από το δήμο Κυπαρισσίας πέρασε στην πρώτη θέση 

του εκλογικού αποτελέσματος το 1864. Παρόμοια, ο Γρηγόριος Μανούσος ανήλθε 

δύο θέσεις χάρη στις ψήφους του 1862 (από την 11η στην 9η).  
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ΠΗΓΗ: Βλ. παραπάνω ΓΡΑΦ.Ζ1 

 

Οι ορεινοί δήμοι υπερψήφισαν ομόθυμα το συνδυασμό Γρηγοριάδη – Σωτη-

ρόπουλου. Ένας σημαντικός αριθμός ψήφων όμως (από 163 έως 380 κατά περί-

πτωση) κατευθύνθηκε και στους υποψηφίους της Κυπαρισσίας. Το ίδιο συνέβη και 

στους δήμους Πλαταμώδους και Φλεσιάδος (ΓΡΑΦ.Ζ3). Αν και στήριξαν το συνδυα-

σμό της Κυπαρισσίας, ένα υπολογίσιμο ποσοστό των ψήφων τους διοχετεύτηκε 

στους ορεινούς υποψηφίους. Ειδικότερα στο δήμο Φλεσιάδος, είναι δυνατό να α-

ναγνωρίσει κανείς πίσω από την εκλογική συμπεριφορά της πλειοψηφίας την ισχύ 

των Κοκκεβαίων και Παπαθωμοπουλαίων. Οι τελευταίοι είχαν προσωπικούς λόγους 

να στηρίξουν το συνδυασμό της Κυπαρισσίας, γιατί κατά τη λεηλασία είχαν χάσει 

ένα μέλος της οικογένειάς τους την Κυριακή Κοκκέβη. Ο σύζυγός της άλλωστε Γρη-

γόριος Μανούσος συμμετείχε στο συνδυασμό. Ακόμη πιο σοβαρό αίτιο υπήρξε η 
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διώξεις που είχαν υποστεί αυτοί και οι οπαδοί τους για τα συμβάντα της Λιγουδί-

στας το καλοκαίρι του 1863. Τη σοβούσα για πολλά χρόνια εχθρότητα της οικογέ-

νειας Κοκκέβη προς το πρόσωπο του Σωτηρόπουλου με αφετηρία τα γεγονότα της 

Μεσοβασιλείας θα εκφράσει  σε ανύποπτο χρόνο στη Βουλή ο Ευστάθιος Κοκκέ-

βης.97 

Ο δήμος Εράνης κράτησε μία αμφίθυμη στάση απέναντι στους δύο συνδυα-

σμούς. Ναι μεν τέσσερις από τους έξι υποψηφίους του συνδυασμού Σωτηρόπουλου 

– Γρηγοριάδη βρέθηκαν μέσα στην πρώτη εξάδα του εκλογικού αποτελέσματος του 

δήμου, αλλά η πρώτη και η πέμπτη θέση παραχωρήθηκε σε δύο Φιλιατρινούς, μέλη 

της αντίπαλης παράταξης: τον Επ. Παναγιώταρο και τον Γ. Σπέντζα. Όπως βλέπουμε 

στο γράφημα Ζ3, στο δήμο Εράνης οι ψήφοι σχεδόν ισομοιράζονται μεταξύ των δύο 

αντίπαλων συνδυασμών. Η ιδιομορφία αυτή δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά 

πόσο απορρέει στενά από τοπικές αντιπαλότητες και κομματικές αντιπαραθέσεις ή 

είναι σύμφυτη με ιδιαιτερότητες στην κοινωνική δομή.98  

 

                                                           
97

 ΕΣΒ, περ. ΙΔ΄ Έκτακτη σύνοδος, συνεδρ. 31/17 Δεκεμβρίου 1896. Ο Κοκκέβης καταγγέλλει τον Σω-
τηρόπουλο για πολιτική εμπάθεια και μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Διότι κατά την Μεταπολί-
τευσιν του 1863 έλαβον χώρα πολλά εν Τριφυλία. Τότε μεταξύ των άλλων κατηγορήθην και εγώ και 
ολόκληρος η οικογένειά μου, και μεθ’ ημών και 219 φίλοι μου. Επέμενον τότε να μας θέσωσιν εις τας 
φυλακάς, και μας έθεσαν, όπως γείνη πληρεξούσιος ο κ. Σωτηρόπουλος και παρακάθηται, ως είπε, 
συνεχώς επί 33 έτη εν τη Βουλή ταύτη.» Βλ. και παρακάτω σ. 558 και εξής. 
98

 Η κοινωνική δομή του δήμου Εράνης και κυρίως της πόλης των Φιλιατρών χρήζει ιδιαίτερης έρευ-
νας, η οποία ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της εργασίας. Ένας βασικός λόγος είναι ότι όταν ξεκίνη-
σε η έρευνα στο συμβολαιογραφικό αρχείο του Δήμου Κυπαρισσίας, δεν είχε παραχωρηθεί ακόμη 
στα ΓΑΚ Μεσσηνίας εκείνο των Φιλιατρών, όπως και των Γαργαλιάνων. Η εντύπωσή μας πάντως εί-
ναι ότι σε σχέση με την Κυπαρισσία στα Φιλιατρά η ιδιοκτησία είναι περισσότερο άνισα κατανεμη-
μένη και πιθανώς οι κοινωνικές  ανισότητες βαθύτερες.  
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   ΠΗΓΗ: Βλ. παραπάνω ΓΡΑΦ.Ζ1 

 

Η δεύτερη εκλογή της Τριφυλίας εγκρίθηκε παμψηφεί από το κυρίαρχο σώ-

μα της Εθνοσυνέλευσης.99 H αναγνώριση, ωστόσο, των τριών «ενταλματιών» υπο-

ψηφίων που έλαβαν «σχετικήν» και όχι «απόλυτον» πλειοψηφία συνάντησε θυελ-

λώδεις αντιδράσεις. Στη συνεδρίαση στις 22 Μαΐου του 1864, το ζήτημα εκκρεμού-

σε ενώ αιωρούταν η απειλή μιας τρίτης εκλογής. Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι που 

απέσπασαν «απόλυτον» πλειοψηφία υποστήριξαν την είσοδο στην Εθνοσυνέλευση 

των άλλων τριών συνυποψήφιών τους. Ο Γρηγοριάδης, αφηγούμενος με γλαφυρό-

τητα τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ζήτησε την παραδοχή τους «διότι είναι 

αθώοι», ενώ ο Σωτηρόπουλος, έχοντας ξεσκονίσει τον εκλογικό νόμο, προσπάθησε 

να αποδείξει με νομικά επιχειρήματα το νόμιμο της αναγνώρισής τους. Αντίθετη 

πρόταση εξέφρασε ο Τριφύλιος Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, πληρεξούσιος Ιερο-

σολύμων, ο οποίος ζήτησε να γίνουν παραδεκτοί οι τρεις πρώτοι από την αντίπαλη 

μερίδα που ήταν και «οι μάλλον παθόντες από τα λυπηρά εκείνα συμβάντα». Αρκε-

τοί πληρεξούσιοι έλαβαν το λόγο με διιστάμενες μεταξύ τους θέσεις αλλά η Εθνο-

συνέλευση δεν κατόρθωσε να καταλήξει.100 Κάτω από την πίεση της εκπόνησης του 

νέου συντάγματος, το «ενοχλητικό» αυτό ζήτημα τέθηκε τελικά στο περιθώριο και η 

Εθνοσυνέλευση, κατά τρόπον τινά, αποκατέστησε το «άτοπον» της λαϊκής ετυμηγο-

                                                           
99

 ΕΕΣ 4, συνεδρ. ΣΝΣΤ΄/8 Απριλίου 1864. 
100

 ΕΕΣ 5, συνεδρ. ΣΞΘ΄/22 Μαΐου 1864. Λίγες μέρες μετά το ζήτημα τέθηκε εκ νέου αλλά ανεπιτυχώς 
λόγω έλλειψης απαρτίας, ΕΕΣ 5, συνεδρ. ΣΟΑ΄/30 Μαΐου 1864. Τελευταία προσπάθεια για επίλυση 
του ζητήματος έγινε στη συνεδρ. ΣΠΔ΄/24 Ιουλίου 1864. 
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ρίας. Η επαρχία εκπροσωπήθηκε οριστικά με τρεις μόνο πληρεξουσίους. 

 

στ.  Το «κόμμα» του Σωτηρόπουλου  

 

Από μία άποψη η Εθνοσυνέλευση λειτούργησε ως πειραματικό εργαστήριο καινο-

φανών πολιτικών θεσμών και πρακτικών. Ήταν, ωστόσο, ακόμη άδηλο αν ο περαι-

τέρω εκδημοκρατισμός του συντάγματος και η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφο-

ρίας θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες για αστικό εκσυγχρονισμό του 

κράτους. Η φωνή της αντιπολίτευσης στη Μεσσηνία, η εφημερίδα Πελοπόννησος, 

σφοδρή πολέμια της Γερουσίας και υπέρμαχος του νέου εκλογικού νόμου, διατυ-

πώνει εξαρχής τι ανέμενε η αστική πρωτοπορία της εποχής: «Όθεν [ενν. από την 

καθιέρωση του σφαιριδίου] ουδεμίαν πρόφασιν ουδέν δικαιολόγημα έχουν πλέον 

οι εκλογείς, οίτινες, εάν τους αρίστους εκλέξωσι, και το Έθνος ενώπιον της Ευρώπης 

θέλουν ικανοποιήσει, και άξιοι του συνταγματικού πολιτεύματος και των δι’ αυτού 

καθιερωθεισών ελευθεριών θέλουν λογισθή, και εκ των κοινών βαρών θέλουν ανα-

κουφισθή.»101 Η εκλογή των «αρίστων» συνεπαγόταν ότι ο λαός θα αναγνώριζε το 

συμφέρον του και θα δεχόταν πρόθυμα την αστική κηδεμονία, η οποία θα διασφά-

λιζε την ευημερία του. Στις εκλογές του 1865 παρουσιαζόταν η χρυσή ευκαιρία να 

αποδείξει ότι άξιζε τις συνταγματικές ελευθερίες: «… καθόσον πρώτην ήδη φοράν 

εκτίθενται εις τον βουλευτικόν αγώνα και ζητούσι τας ψήφους των συμπολιτών των 

άνθρωποι της μέσης τάξεως, οίον κτηματίαι, έμποροι, επιστήμονες και άλλοι επαγ-

γελματίαι, με άλλους λόγους οικοκυραίοι, οίτινες ένεκα της θέσεώς των είναι αδύ-

νατον να έχωσι ή συλλάβωσι ιδέας αναρχικάς και στασιαστικάς, αλλ’ ενδιαφέρονται 

εις την εδραίωσιν της τάξεως και της ησυχίας…».102 Τι θα συνέβαινε όμως αν οι ε-

κλογείς δεν εξέλεγαν τους «αρίστους»; «Άλλως ας κύψωμεν τον αυχένα και ας παύ-

σωμεν πλέον να αιτιώμεθα άλλους, δι’ όσα κακά και δυστυχήματα θέλουν εισέτι εις 

το μέλλον συμβή ημίν και τη Πατρίδι, καθόσον ημείς αυτοί θα είμεθα οι παραίτιοι!» 

103 Καθώς οι πόθοι για έναν ιδανικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μέσω (και) του 

πολιτεύματος δε θα ευοδωθούν, πολλοί αστοί - διανοούμενοι που στήριξαν τις πο-

                                                           
101

 Πελοπόννησος, 13 Απριλίου 1865. 
102

 Ό.π., 27 Απριλίου 1865. 
103

 Ό.π.  



534 
 

λιτειακές μεταβολές, γρήγορα θα απογοητευθούν από τις πολιτικές εξελίξεις και θα 

υιοθετήσουν συντηρητικότερες θέσεις.104  

 Οι βουλευτικές εκλογές του 1865 έδειξαν ότι οι παραδοσιακές πολιτικές δυ-

νάμεις κρατούσαν γερά στην επαρχία. Ο πρώην γερουσιαστής Αθανάσιος Γρηγο-

ριάδης και ο πρόκριτος του Σουλιμά και γαιοκτήμονας, Τζίκος Μαυροειδής, κατέλα-

βαν δύο από τις τρεις βουλευτικές έδρες. Ο πρώτος θα επανεκλεγεί στις εκλογές 

του 1869, αλλά δε θα συμβεί το ίδιο και για τον τελευταίο, του οποίου η μία και μο-

ναδική εκλογική επιτυχία πρέπει να αποδοθεί μάλλον στη δυναμική των νωπών α-

κόμη γεγονότων της Μεσοβασιλείας. Σημειώνουμε ότι μέχρι το 1881 κανείς άλλος 

υποψήφιος καταγόμενος από τους ορεινούς δήμους δε θα εκπροσωπήσει την ε-

παρχία στο κοινοβούλιο. Από την πλευρά των ανερχόμενων αστικών δυνάμεων, ο 

Σωτήριος Σωτηρόπουλος πέτυχε να εδραιώσει την παρουσία του στα βουλευτικά 

έδρανα. Από το 1865 και για τα 33 επόμενα έτη θα εκλέγεται συνεχώς βουλευτής 

επαρχίας με μία μόνο εκλογική αποτυχία το 1892. 

Μέχρι το 1872 αναδείχτηκαν βουλευτές – εκτός βέβαια από τον Σωτηρόπου-

λο – οι Δημήτριος Ν. Πονηρόπουλος και Θεόδωρος Μ. Αναστασόπουλος (εκλογές 

1868) και Δημ. Ν. Πονηρόπουλος και Αθανάσιος Γρηγοριάδης (εκλογές 1869). Από 
                                                           
104

 Η ίδια εφημερίδα, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1868, σε μία προσπάθεια να ερμηνεύσει τα κακώς 
κείμενα της εποχής, ανέτρεξε πίσω στα χρόνια της Εθνοσυνέλευσης. Παρατηρούσε ότι η υπερίσχυση 
του δημοκρατικού φρονήματος μεταξύ των πληρεξουσίων οφειλόταν στη δυσπιστία προς την [Οθω-
νική] Βασιλεία με αποτέλεσμα την κατάργηση των συντηρητικών στηριγμάτων της Βασιλείας (Γερου-
σία, περιορισμό εκλογικού δικαιώματος και περιορισμό της ελευθερίας του τύπου): «Ούτω μετέβη-
μεν αίφνης από το εν άκρον εις το άλλο, όπερ ακατόρθωτον εστί και επικίνδυνον.» Και συμπλήρωνε: 
«Καλαί μεν εισί και άγιαι αι μεγάλαι και απόλυτοι ελευθερίαι άλλ’ αύται πρέπει να συμβαδίζωσι με 
την ηθικήν, νοητικήν και υλικήν ανάπτυξιν του Έθνους 

.
 άλλως ταχέως άγουσιν αυτό εις την τυραννί-

αν…». Θεωρούσε επιτακτική ανάγκη την επιψήφιση των νόμων περί προσόντων των δημοσίων υ-
παλλήλων και περί διανομής της εθνικής γης και ταυτόχρονα φιλοξενούσε στο ίδιο φύλλο απόσπα-
σμα άρθρου της Φωνής των Επαρχιών (Τρίπολη), στο οποίο κατακρινόταν η λειτουργία μόνο μιας 
Βουλής. Αυτήν τη «μεταστροφή» όσων υποστήριξαν φιλελεύθερες θέσεις στην Εθνοσυνέλευση, σχο-
λιάζει με σκωπτική διάθεση την ίδια περίπου εποχή ο δημοκρατικός Φ. Παρασκευαΐδης: «…και αυ-
τός [ενν. τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Νικόλαο Σαρίπολο] σήμερον  μόνον τας παρε-
κτροπάς του δήμου φοβείται, θέλει δε την σημερινήν Ελληνικήν νεολαίαν μοναρχικοτέραν, ηπιωτέ-
ραν ή την προ δεκαετίαν ζώσαν. Επίσης τα πρωτοπαλήκαρα της μεταπολιτεύσεως του 1862, Βούλγα-
ρης και Ρούφος, αν τότε είχον τας αρχάς  άς έχουν σήμερον, πιθανώτερον ότι θα συνώδευον τον 
Όθωνα εις την Γερμανίαν ή ότι θα εγίνοντο επαναστάται…», Παρασκευαϊδης, Σκέψεις τινές επί της 
καταιγίδος η οποία πλήσσει το σκάφος της ημετέρας πολιτείας, Αθήνα 1868, σ. 13-14. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο εντάσσεται και η αλλαγή θέσης του υπέρμαχου της καθολικής ψηφοφορίας Διαμαντό-
πουλου, ο οποίος το 1874 σε σειρά άρθρων του τάσσεται υπέρ της εκχώρησης έκτακτων προνομίων 
και εξουσιών στο βασιλιά, Καιροί (Αθήνα), 1, 4, 5, 10 και 22 Αυγούστου 1874. Όπως παρατηρεί κατα-
ληκτικά ο αρθρογράφος της ίδιας εφημερίδας που αναλαμβάνει να απαντήσει στον Διαμαντόπουλο: 
«ο κ. Διαμαντόπουλος της σήμερον καταπολεμεί παραδόξως τον κ. Διαμαντόπουλον της Μεταπολι-
τεύσεως…», ό.π., 31 Αυγ., 7 Σεπτ.  και 3 Οκτ. 1874. Την πληροφορία για την ύπαρξη των άρθρων πα-
ρέχει ο Μποχώτης, Η ριζοσπαστική δεξιά…, σ. 26-27. 
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το 1872 και για μία δεκαετία η Τριφυλία θα εκπροσωπηθεί στην ουσία από το 

«κόμμα του Σωτηρόπουλου».105 Όλοι οι βουλευτές Τριφυλίας σε αυτή την περίοδο 

ψηφίζουν σχεδόν πάντα ομόθυμα, στοιχισμένοι πίσω από την ηγετική φυσιογνωμία 

του Σωτηρόπουλου. Τι είχε συμβεί στο μεταξύ; Οπωσδήποτε η ενεργή συμμετοχή 

του τελευταίου στις κυβερνήσεις Κουμουνδούρου και η αποφασιστική συμβολή του 

στην επίλυση του ζητήματος της διάθεσης των εθνικών γαιών και των εθνικοϊδιό-

κτητων φυτειών από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών του είχε προσδώσει πολι-

τική δύναμη, κύρος και δημοφιλία. Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κλί-

μα στην αγορά της σταφίδας συνέβαλαν σε εκτεταμένες εμφυτεύσεις, οδηγώντας 

σε οικονομική άνθιση τις σταφιδοπαραγωγές περιοχές. Μια σειρά από συμπτώσεις 

τοπικού χαρακτήρα επέδρασαν επίσης θετικά υπέρ του Σωτηρόπουλου. Πρόκειται 

για το θάνατο του γηραιού μεν αλλά πανίσχυρου Γρηγοριάδη το 1871 και για την 

οριστική διευθέτηση του ζητήματος των διώξεων σε βάρος των χωρικών για τα γε-

γονότα της Κυπαρισσίας την ίδια περίπου περίοδο. Τέλος, από το 1871 κατακτά το 

δημαρχικό αξίωμα στο δήμο Κυπαρισσίας ο πιστός φίλος και κομματάρχης του Σω-

τηρόπουλου Δημήτριος Ζήρας.106 Η σημασία που απέδιδε ο Σωτηρόπουλος στη 

σχέση του με το δήμο Κυπαρισσίας διαφαίνεται σε μια πράξη κυρίως συμβολικού 

χαρακτήρα: το 1873 εγγράφεται για πρώτη φορά ως δημότης Κυπαρισσίας στο νέο 

εκλογικό κατάλογο του δήμου. Οι σχέσεις του, άλλωστε, με τη δημοτική αρχή Ερά-

νης δεν ήταν ιδιαίτερα θερμές.107 

Σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις της δεκαετίας του 1870 (1872, 1873, 

1875, 1879) ο Σωτηρόπουλος θα επιβάλει τους δικούς του υποψηφίους. Μέχρι το 

1879 σταθερά εκλέγονται με το Σωτηρόπουλο οι Θεόδωρος Μ. Αναστασόπουλος, 

                                                           
105

 Με την αξιοπρόσεκτη «παραφωνία» του αλλοτινού «πολιτικού συντρόφου» του Γρηγορίου Ζέζα, 
ο οποίος στο διάστημα 1874-1875 εκλέχτηκε βουλευτής και στο κοινοβούλιο συντάχθηκε με τη πα-
ράταξη Βούλγαρη, όπως τεκμαίρεται από τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας. 
106

 Στην εφημερίδα Πελοπόννησος (η ημερομηνία δε φαίνεται, ίσως Οκτώβριος 1871) δημοσιεύεται 
συνοπτικά η εξής είδηση: «Η Δημοτική Εκλογή της Κυπαρισσίας επεραιώθη και ανεδείχθη Δήμαρχος 
ο υπό του υπουργείου υποστηριχθείς Δ. Ζήρας! Τα καθέκαστα αγνοούμεν.» 
107

 Το 1884 στη συζήτηση για την εξέλεγξη της επαναληπτικής εκλογής Τριφυλίας, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Δια τους λόγους τούτους [έχει προηγουμένως αναφερθεί στην κυβερνητική οικονομική 
πολιτική] και διά πολλούς άλλους, τους οποίους παραλείπω, εις την επαρχία Τριφυλίας επεκράτει 
τοιαύτη αγανάκτησις κατά του υπουργείου, ώστε εν τω δήμω Εράνης, ο οποίος είναι ο μεγαλείτερος 
και πλουσιώτερος της Επαρχίας, η αντίθετος ημών μερίς, η οποία κατέχει και την Δημοτικήν Αρχήν, 
απεφάσισε να μη λάβη μέρος εις τον εκλογικόν αγώνα 

.
 διότι, αφ’ ενός μεν εφρόνει ότι αντέβαινεν 

εις την δημοτικότητα και τα φρονήματά της να συμπράξη μετά των υπουργικών, αφ’ ετέρου δε δεν 
επεθύμει δια τοπικούς λόγους να συμπράξη μεθ’ ημών…», ΕΣΒ, περ. Θ΄ συν. Δ΄, συνεδρ. 11/20 Νο-
εμβρίου 1884.  
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κτηματίας και γιος του αντισυνταγματάρχη και αγωνιστή Μήτρου Αναστασόπουλου, 

και ο μεγαλέμπορος Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος. Ο Αναστασόπουλος εκλέχτηκε 

για πρώτη φορά βουλευτής το 1868 . το 1872 ήταν η δεύτερη εκλογική του νίκη. Ο 

Γεωργακόπουλος πρωτοεμφανίζεται στη Βουλή με τις εκλογές του 1872. Η ανάμιξή 

του στην πολιτική δεν ξαφνιάζει . η δραστηριοποίησή του στη σύσταση πολιτοφυ-

λακής το 1862 και η υποψηφιότητά του στις εκλογές του ιδίου έτους για την Εθνο-

συνέλευση είχαν ήδη φανερώσει τις πολιτικές φιλοδοξίες του. Αν αυτές δεν εκδη-

λώθηκαν στο μεταξύ, ίσως οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους. Η στροφή του στην 

πολιτική συμπίπτει χρονικά με το δικαστικό αγώνα που είχε με τους συνεταίρους 

του. Η βουλευτική ασυλία θα μπορούσε να είναι κίνητρο για την ανάμιξή του στα 

πολιτικά τη δεδομένη στιγμή. Σημαντικότερη, ωστόσο, εκτιμούμε την αντίδραση σε 

μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα που κυ-

ριαρχούταν από την επιβλητική μορφή του Γρηγοριάδη. Επισημαίνουμε ότι ο Γεωρ-

γακόπουλος βάζει υποψηφιότητα και εκλέγεται βουλευτής αμέσως μετά το θάνατο 

του τελευταίου. Η πολιτική σταδιοδρομία του, άλλωστε, είχε προετοιμαστεί κάποια 

χρόνια πριν. Το 1869 νυμφεύει τη θυγατέρα του Καλλιόπη με τον ιατρό Αναστάσιο 

Σκορδάκη, γόνο μιας από τις σημαντικότερες οικογένειες των Φιλιατρών με την ο-

ποία είχε συγγενέψει και ο ίδιος ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος. Τη στέψη θα πραγμα-

τοποιήσει ως κουμπάρος ο ισχυρός πολιτικός άνδρας των Φιλιατρών επί Όθωνος, 

και όχι μόνο, Γεώργιος Σπέντζας.108 

Οι βουλευτές Τριφυλίας που εκλέγονται μαζί με τον Σωτηρόπουλο στη δεκα-

ετία του 1870 δεν έχουν ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία. Τα πρωτόκολλα ψη-

φοφορίας στις συνεδριάσεις της Βουλής αποδεικνύουν την ευλαβική αφοσίωση 

τους στην κουμουνδουρική παράταξη. Δεν λαμβάνουν ποτέ το λόγο στη Βουλή. Άλ-

λωστε, τοπικά αιτήματα της επαρχίας συζητιούνται σπάνια εντός του κοινοβουλίου, 

ενώ ο Σωτηρόπουλος είτε με την ιδιότητα του κυβερνητικού στελέχους είτε ως ση-

μαίνον μέλος της αντιπολίτευσης, πολιτεύεται συνήθως με ορίζοντα υπερτοπικό και 

εθνικό. Ο ρόλος των υπολοίπων περιορίζεται στο να ακολουθούν πιστά και να επι-

ψηφίζουν τη γραμμή της παράταξης. Χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση και δυνατότητα ου-

σιαστικής πολιτικής παρέμβασης πρόσθεταν με τη σιωπή τους στην πολιτική υπε-

                                                           
108

 Το ευτυχές γεγονός μνημονεύεται στην εφ. Πελοπόννησος στις 12 Νοεμβρίου 1869. 
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ροχή του τελευταίου. Σε τελευταία ανάλυση και των δυο βουλευτών η πολιτική 

σταδιοδρομία εξαρτιόταν από το Σωτηρόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος τερμάτισε τη 

βουλευτική καριέρα του, όταν θέλησε να διαφοροποιηθεί από τον εναγκαλισμό του 

σωτηροπουλικού κόμματος, το 1879 . ο Αναστασόπουλος, όταν η επιρροή του Σω-

τηρόπουλου άρχισε να ραγίζει, το 1881. Και οι δυο εξακολούθησαν να ασκούν αξιό-

λογη πολιτική επιρροή. Τέκνα και των δυο θα εκλεγούν βουλευτές στη δεκαετία του 

1890. 

Η περίπτωση του Γεωργακόπουλου δείχνει τα όρια των προσωπικών εκλογι-

κών δυνατοτήτων του. Η αποστασιοποίησή του από την κουμουνδουρική παράταξη 

ήταν ήδη ορατή από το Γενάρη του 1877. Όποτε παρίστατο στις ψηφοφορίες, ψήφι-

ζε πάντα αντίθετα από τους δυο ομολόγους του βουλευτές Τριφυλίας. Δε γνωρί-

ζουμε πού ακριβώς οφείλεται αυτή η στάση του αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτού-

με αρκετές αιτίες, όπως: προσωπικές πικρίες (θεωρούσε ότι η παράταξή του δεν τον 

είχε υποστηρίξει αρκετά στην αντιδικία που είχε με τους πρώην εμπορικούς συνε-

ταίρους του Μιχαλόπουλο και Ζαχαρόπουλο),109 επιρροές από το γαμπρό του Κοκ-

κέβη (ήταν ορκισμένος εχθρός του Σωτηρόπουλου και τον θεωρούσε υπεύθυνο για 

τα δεινοπαθήματα της οικογένειάς του κατά τη Μεσοβασιλεία), ιδεολογική έλξη 

από το ανερχόμενο αστέρι του κοινοβουλίου, το Χαρίλαο Τρικούπη.  

Στις εκλογές του 1879 ο Γεωργακόπουλος δοκίμασε τις δυνάμεις του ενάντια 

στο Σωτηρόπουλο, έχοντας στο πλευρό του τον μόλις ενός έτους γαμπρό του, δικη-

γόρο Ευστάθιο Κοκκέβη από τη Λιγούδιστα (Χώρα). Ο τελευταίος είχε ήδη συμμε-

τάσχει σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς καμιά επιτυχία. Αν και η επαρχία 

είχε προικιστεί με μια επιπλέον βουλευτική έδρα (τέσσερις αντί τριών), μετά από 

την ανακατανομή των εδρών με βάση τα νεότερα πληθυσμιακά δεδομένα των ελ-

ληνικών επαρχιών, ο συνδυασμός του Σωτηρόπουλου δεν κατέστη δυνατό να εμβο-

                                                           
109

 Τον Οκτώβριο του 1875 ο εισαγγελέας εφετών Ναυπλίου ζήτησε από τη Βουλή να χορηγηθεί ά-
δεια στο βουλευτή Τριφυλίας Γεωργακόπουλο, γιατί καταδιωκόταν δικαστικά. Τρεις μέρες μετά η 
άδεια παραχωρήθηκε με μυστική ψηφοφορία (103 ψήφοι υπέρ και 15 κατά), ΠΣΒ, περ. Ζ΄ συν. Α΄, 
συνεδρ. ΚΑ΄/20 Οκτωβρίου 1875, ΚΔ΄/23 Οκτωβρίου 1875. Το επόμενο έτος εκδόθηκε ένταλμα προ-
φυλακίσεως σε βάρος του. Εντός του κοινοβουλίου ο Παναγιώτης Ιατρός, βουλευτής επαρχίας Ναυ-
πλίου, επιτέθηκε εναντίον του Γεωργακόπουλου, υπερασπιζόμενος τον αντίδικο και πρώην συνέται-
ρο του τελευταίου, Μιχαήλ Ζαχαρόπουλο. Θυμίσουμε ότι ο Ζαχαρόπουλος εγκαταστάθηκε αρχικά 
στην Κυπαρισσία ως εμπορικός ανταποκριτής του Μιχαήλ Ιατρού και η εταιρεία Ζαχαρόπουλου, Γε-
ωργακόπουλου και Μιχαλόπουλου είχε στενή συνεργασία με τον κεφαλαιούχο του Ναυπλίου, ΠΣΒ, 
περ. Ζ΄, συν. Α΄, συνεδρ. ΣΤ΄/8 Οκτωβρίου 1876, Ζ΄/9 Οκτωβρίου 1876, Η΄/11 Οκτωβρίου 1876, ΙΗ΄/27 
Οκτωβρίου 1876, ΙΘ΄/28 Οκτωβρίου 1876. 
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λιστεί από τους αντιπάλους του. Σύμφωνα με την έκθεση που αποστάλθηκε στην 

εξελεγκτική επιτροπή της Βουλής, πρώτος βουλευτής επαρχίας εκλέχθηκε ο Σωτη-

ρόπουλος με 4.993 ψήφους με τελευταίο σε εκλόγιμη θέση τον Φιλιατρινό Γεώργιο 

Πατρίδη με 4.352 ψήφους. Ο Κοκκέβης έλαβε 3.559 ψήφους,  ενώ ο πεθερός του 

Γεωργακόπουλος 3.286.110 Η εκλογική αναμέτρηση του 1879 αποτελούσε μία σαφή 

απόδειξη της ισχύος του Σωτηρόπουλου στην επαρχία. Εκτός από τον πιστό φίλο 

του Θεόδωρο Μ. Αναστασόπουλο, οι άλλοι δύο βουλευτές που εκλέγονται στο 

πλευρό του (Πατρίδης, Γιαλιάς) δεν έχουν πολιτικό παρελθόν. Στη βουλή συντάσσο-

νται ομόθυμα με την κουμουνδουρική παράταξη. Και όμως ο εκλογικός θρίαμβος 

του 1879 θα αποτελέσει ταυτόχρονα το κύκνειο άσμα της παντοδυναμίας του Σω-

τηρόπουλου και την υποχώρηση των τοπικών κομμάτων μπροστά στην προέλαση 

των υπερτοπικών κομματικών σχηματισμών εθνικής εμβέλειας. 

 

ζ.  Η εισαγωγή του δικομματισμού  

   

Η περίπτωση του Σωτηρόπουλου δεν είναι ακριβώς τυπική για την επαρχία Τριφυ-

λίας. Η «μονοκρατορία» του αποτελούσε ένα ιδιότυπο καθεστώς φτιαγμένο από 

παλιά και νέα υλικά. Από τη μια πλευρά στο πρόσωπό του συνεχιζόταν η παράδοση 

των παλαιών Τριφύλιων προκρίτων, του Παπατσώρη και του Γρηγοριάδη. Επρόκειτο 

ωστόσο για μία εξαστισμένη εκδοχή της, όπου το κύρος του Αγώνα και το ρόλο του 

τοπικού λαϊκού ηγέτη είχαν αντικαταστήσει η δυνατότητα του πολιτικού να επιδρά-

σει θετικά στη ζωή των πολιτών.111 Η νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος των εθνι-

κών γαιών ήταν ασφαλώς η σημαντικότερη. Ο Σωτηρόπουλος την καρπώθηκε προ-

σωπικά. Σε αυτήν οφειλόταν ο υψηλός βαθμός αναγνωρισιμότητάς του εντός και 

                                                           
110

 Στους αποτυχόντες συγκαταλέγονταν επίσης ο δικηγόρος Κων. Βωβός από τα Φιλιατρά (2.958 
ψήφους) και ο πρόκριτος Κυπαρισσίας, κτηματίας και πρώην βουλευτής, Δημήτριος Νικ. Πονηρό-
πουλος (2.796 ψήφ.). Το διαβατήριο για τη Βουλή έλαβαν ο πιστός πολιτικός φίλος του Σωτηρόπου-
λου Θεόδωρος Μ. Αναστασόπουλος (4.581 ψήφ.) και ο κτηματίας Κανάρης Γιαλιάς, δήμαρχος Κυπα-
ρισσίας στη δεκαετία του 1880 (4.359 ψήφ.), Διάφοροι εκθέσεις προς την βουλήν σχετικά προς γενο-
μένας εκλογάς, σ. 18-19. Πρόκειται για τόμο 240 σελίδων σε σχήμα 8

ο
 χωρίς εξώφυλλο. Εντοπίστηκε 

στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. 
111

 Νομίζουμε ότι για ένα μεγάλο τμήμα των Τριφύλιων εκλογέων, ιδίως των σταφιδικών κωμοπόλε-
ων, ισχύει ήδη από τη δεκαετία του 1870 το πρώτο σκέλος της επισήμανσης του Γιάννη Κοκκινάκη: 
«Μετά το 1880 οι πολίτες αισθάνονται ότι οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας επηρεάζουν άμεσα το 
βιοτικό τους επίπεδο. Η πόλωση των εκλογικών αναμετρήσεων οφείλεται και σ’ αυτή τη συνειδητο-
ποίηση.», Νόμισμα και πολιτική…, ό.π., σ. 398.  
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εκτός της επαρχίας Τριφυλίας. Παράλληλα, η αρωγή του σε καίρια ζητήματα της 

επαρχίας,112 η ευελιξία του στη σύναψη συμμαχιών, όπως για παράδειγμα συνέβη 

με τους ηγέτες των ορεινών δήμων το 1864 αλλά και αργότερα στη δεκαετία του 

1870, η δυνατότητά του να υποστηρίζει τους φίλους του, όπως το δήμαρχο Κυπα-

ρισσίας Δημήτριο Ζήρα, και μία ρεαλιστική αίσθηση των πραγμάτων εξασφάλισαν 

στον Τριφύλιο πολιτικό τις βάσεις της πολιτικής κυριαρχίας του.  

Αν και η χαρτογράφηση του κοινωνικού χώρου στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 

(και όχι μόνο) απέχει πολύ ακόμη από το να δώσει ολοκληρωμένες απαντήσεις σε 

τέτοιου είδους ζητήματα, θα τολμήσουμε την υπόθεση ότι στη δεκαετία του 1870 

το κεντρικό πολιτικό σύστημα έχει διεισδύσει αισθητά στα αστικά κέντρα και στα 

αρκετά αστικοποιημένα σταφιδικά παράλια των μικρών ανεξάρτητων παραγωγών 

(αλλά και της εκτεταμένης χρήσης μισθωτής εργασίας).113 Αντίθετα, στις (μεσόγειες 

και ορεινές) περιοχές, όπου κυριαρχούσε ο πολυτεμαχισμένος κλήρος πλάι στις 

ευάριθμες μεγάλες ιδιοκτησίες, και τα εξαρτημένα από τη μισθωτή ή σέμπρικη ερ-

γασία νοικοκυριά είναι περισσότερα, οι τοπικοί πρόκριτοι είναι ισχυρότεροι και οι 

φατριαστικές συγκρούσεις εντονότερες. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Κουμουν-

δούρος αντιμετώπιζε σφοδρή αντιπολίτευση στη γειτονική επαρχία Μεσσήνης, ό-

που δύο φορές κόντεψε να μείνει εκτός κοινοβουλίου.114  

Διαφορετικές ποιότητες στην εκλογική συμπεριφορά ανιχνεύονται με μεγαλύ-

τερη σαφήνεια σε επίπεδο δήμου, αν και δε διαθέτουμε επαρκή στοιχεία. Ο Σωτη-

ρόπουλος το 1871, στην εισηγητική του έκθεση για ένα ακόμη μεταρρυθμιστικό 

φορολογικό νομοσχέδιο (που απέτυχε να επιψηφιστεί), κάνει λόγο για διαφορετικά 

επίπεδα πολιτικής «ωριμότητας» μεταξύ των ηγετικών τάξεων των δήμων: «Δύνα-

                                                           
112

 Επιστολογράφος με τα αρχικά Μ.Κ. από Κυπαρισσία σχολίαζε τη σύσταση Πρωτοδικείου ως εξής: 
«…ελυπήθησαν [οι συκοφάντες] διά την σύστασιν του Δικαστηρίου, το μεν διότι η εργασία της συ-
στάσεώς του οφείλεται εις τον κ. Σωτηρόπουλον, τον γνήσιον της επαρχίας μας αντιπρόσωπον…», 
Πελοπόννησος, 7 Απριλίου 1872.  
113

 Το 1872 αρχίζει την έκδοσή της στην Κυπαρισσία η εφημερίδα Τριφυλία με εκδότες τους εμπό-
ρους αδελφούς Παπαγιαννόπουλους. Στο δεύτερο φύλλο της με ημερομηνία 24 Μαΐου 1872 χαιρετί-
ζεται η κατάληψη υπουργικών και εν γένει ανώτερων δημοσίων αξιωμάτων από τους «Επαρχιώτες». 
Η επιτυχία τους θεωρείται ότι θα ευεργετήσει την επαρχία και θα συντελέσει στην «αποκέντρωσιν». 
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Αρχήν ήδη ας θέσωμεν. Το ήμισυ τουλάχιστον επί του παρόντος των 
φόρων, ους εκάστη επαρχία εις τα δημόσια λεγόμενα Ταμεία παρέχει, δέον να δαπανάται εις την εν 
αυτή…». Υπενθυμίζουμε ότι σε λίγο στην επαρχία θα εγκατασταθούν Πρωτοδικείο, φυλακές, υποκα-
τάστημα της ΕΤΕ. Δυστυχώς ελάχιστα φύλλα της συγκεκριμένης εφημερίδας έχουν διασωθεί. 
114

 Το 1868 και το 1872 οι πολιτικοί του αντίπαλοι προσπάθησαν – και πρόσκαιρα το κατόρθωσαν – 
να τον αποκλείσουν από τη Βουλή. 
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ται εν αρχή να περιορισθή [η εφαρμογή του νόμου] εις τας επαρχίας εκείνας, των 

οποίων οι δημοτικοί άρχοντες και οι προεξέχοντες των φορολογουμένων εις ους το 

νομοσχέδιον αναθέτει κατά μέγα μέρος την εκτέλεσιν, ήθελον εκπληρώσει τιμίως 

και ευσυνειδήτως το καθήκον των, αφινομένων προσκαίρως το λοιπόν υπό το κρά-

τος της αποδεκατώσεως μέχρις ου οι προύχοντες των κατοίκων αυτών συνετισθώ-

σι.».115 Στις δημοτικές εκλογές του 1865 η δυναμική της Επανάστασης του 1862 εκ-

φράζεται με την εκλογή νέων προσώπων με αντιοθωνικό παρελθόν. Στην Κυπαρισ-

σία αναδείχτηκε ο μεγαλέμπορος Μιχαήλ Ζαχαρόπουλος, ο οποίος καταγόταν από 

το Άργος, στα Φιλιατρά ο Επαμεινώνδας Παναγιώταρος και στο Δώριο ο Κωνσταντί-

νος Παπατσώρης, ο οποίος και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 1862 και 1864 

είχε ταχθεί ενάντια στον Αθανάσιο Γρηγοριάδη αλλά και στο συγγενή του Τάση Πα-

πατσώρη (1864).116 Τα γεγονότα της Μεσοβασιλείας με αποκορύφωμα την εκλογή 

του Κων. Παπατσώρη διατάραξαν τη συνοχή της οικογένειας Παπατσώρη αλλά δε 

μείωσαν την ισχύ της. Ο Κωνσταντίνος δολοφονήθηκε το 1870117 και στις δημοτικές 

εκλογές του ίδιου χρόνου επικράτησε ο υποψήφιος των Τάση Παπατσώρη και Τζί-

κου Μαυροειδή.118 Γύρω στο 1880, πριν εκλεγεί βουλευτής με τον τρικουπικό συν-

δυασμό, ο Δημήτρης Παπατσώρης, γιος του Τάση, είχε χρηματίσει δήμαρχος Δωρί-

ου. 

Η στενή σχέση του Σωτηρόπουλου με το κουμουνδουρικό κόμμα δεν σημαίνει 

ότι εκλεγόταν με στενά κομματικά κριτήρια. Αποτελούσε μια ηγετική προσωπικότη-

τα με αυτοτέλεια και αναμφισβήτητη πολιτική επιρροή. Το πρώτο σοβαρό πλήγμα 

στο «κόμμα» του θα επέλθει όταν η κουμουνδουρική εξουσία φθαρεί και ο τρικου-

πισμός ανδρωθεί αρκετά, για να αποτελέσει τον έτερο κομματικό πόλο με εθνική 

επιρροή, τη νέα εναλλακτική πρόταση που θα στεγάσει τις φιλοδοξίες των τοπικών 

ανταγωνιστών του Σωτηρόπουλου. 
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 «Έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί μεταβολής του φορολογικού συστήματος», ΠΣΒ, περ. Γ΄ συν. 
Γ΄, συνεδρ. ΝΑ΄/11 Μαρτίου 1871. 
116

 Πελοπόννησος, 16 Απριλίου 1865. Στο γειτονικό δήμο Τριπύλης υπερίσχυσε ο Π. Γκότσης, μάλλον 
το ίδιο πρόσωπο με τον Πανάγο Γκότση που είχε βάλει υποψηφιότητα για πληρεξούσιος το 1864 
μαζί με τους Παπατσώρη και Μαυροειδή. 
117

 Ως υπαίτιος για τη δολοφονία του θα κατηγορηθεί ο Τζίκος Μαυροειδής, Μίμης Φερέτος, Μεση-
νιακά 1969-1970, Αθήνα 1972, σ. 556-557. 
118

 Διαβάζουμε στην εφ. Πελοπόννησος (28 Μαΐου 1870): «Εν τη επαναληφθείση εκλογή του Δήμου 
Δωρίου επλειοψήφισεν δια ψήφων 170 ως δήμαρχος ο υπό των Παππατσωραίων και Τζίκου [Μαυ-
ροειδή] υποστηριχθείς Δήμος Παπαναστασόπουλος. Η εκλογή ενηργήθη εν τάξει και ησυχία.» 
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Η αυξανόμενη πολιτική βαρύτητα των σταφιδικών δήμων στη δεκαετία του 

1870 δεν εξάλειψε – ίσως μάλιστα μεγέθυνε – τις συνθήκες οικονομικής ανισότη-

τας, κοινωνικής ανομοιογένειας και πολιτισμικής καθυστέρησης που κυριαρχούσαν 

στην ελληνική ύπαιθρο. Στην Τριφυλία ο μεσόγειος, ορεινός και ημιορεινός χώρος, 

μακριά από την κρατική διοίκηση και τους θεσμούς, συνιστούσε έναν άλλο κοινωνι-

κό «τόπο» σε σχέση με τον πεδινό. Στον τελευταίο ανθούσαν οι εμπορευματικές 

καλλιέργειες και οι πολίτες βρίσκονταν πιο κοντά σε αγαθά και υπηρεσίες. Είναι α-

ξιοπρόσεκτο ότι τα απομακρυσμένα από το διοικητικό κέντρο χωριά ανέπτυσσαν 

δράσεις αυτοδιοίκησης και συλλογικότητας που αντίστοιχες δεν παρατηρούνται στα 

πεδινά. Προβαίνουν, για παράδειγμα, στη σύνταξη συλλογικών ή ομαδικών συμβο-

λαίων, για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι η καταδίωξή 

τους για τη μη δήλωση των ζώων,119 η δαπανηρή διαδικασία εξεύρεσης αντικατα-

στάτη στο στρατό,120 η ζωοκτονία,121 η εκμίσθωση κοινοτικών λιβαδιών,122 η προ-

                                                           
 
119

 Γεωργοί που υφίστανται δίωξη για μη δήλωση των ζώων τους συντάσσουν ομαδικώς πληρεξού-
σια, στα οποία αναθέτουν σε δικολάβους και δικηγόρους της Κυπαρισσίας την υπεράσπισή τους: 41 
[1852] συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Νικ. Κώπας, 96 [1853] συμβολαιογραφών ειρη-
νοδίκης Κυπαρισσίας Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος.  
120

 Το 1853 εκατό γεωργοί, κάτοικοι από τα χωριά του δήμου Αυλώνας, μεταξύ των οποίων ο δήμαρ-
χος, ένας κτηματίας και ένας εφημέριος συντάσσουν συμφωνητικό με βάση το οποίο ο καθένας θα 
κατέβαλε 3 δρχ. ως αμοιβή αντικαταστάτη (300 δρχ.) συγγενή τους (τέκνου ή αδερφού) που κληρώ-
θηκε να υπηρετήσει στο στρατό, 112 [1853], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Γεώργιος 
Αλεξανδρόπουλος. Ένα παρόμοιο συμφωνητικό συντάσσεται το 1855 στο Ψάρι με συμβαλλόμενους 
64 κατοίκους του χωριού Ψάρι και άλλους 26 από παρακείμενα ορεινά χωριά. Η αμοιβή του αντικα-
ταστάτη οριζόταν σε 60 τάλληρα δίστηλα, η συμφωνία είχε διάρκεια 24 έτη και το συμφωνητικό θα 
φυλασσόταν από το γεροντότερο ιερέα του χωριού. Τα ακριβή καθήκοντα των ιερέων και των παρέ-
δρων στη σύνταξη των στρατολογικών καταλόγων,  κυρίως δε όσον αφορά στη σωστή σημείωση της 
ηλικίας των κληρούχων, περιγράφονται λεπτομερώς: 99 [1855], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυ-
παρισσίας Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος. Και οι δύο συμφωνίες προσβάλλονται μετά από λίγα έτη, 
ένδειξη ότι δεν κατόρθωσαν μάλλον να επιλύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα που ταλάνιζε επί μακρώ 
την αγροτική κοινωνία. 
121

 Πάνω από πενήντα γεωργοί του χωριού Σουλιμά με τη συμμετοχή του βουλευτή Αναγνώστη Πα-
πατσώρη, τριών κτηματιών, Αδάμ Παπατσώρη, Τζήκου Μαυροειδή, Αναγνώστη Ντρε και τριών κλη-
ρικών συντάσσουν ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο στην περίπτωση φόνου κάποιου 
μεγάλου ζώου (ίππου, ημιόνου, όνου ή αροτήρα βοδιού) οι συμβαλλόμενοι θα αναλάβουν να απο-
ζημιώσουν από κοινού τον παθόντα. Οριζόταν επίσης ότι: «…ο ζημιούμενος οφείλει να προκαλή έκ-
δοσιν επιτιμίου το οποίον να αναγιγνώσκεται εντός της εκκλησίας του χωρίου Σουλιμά περί του ότι 
το ζώο του αυτό εφονεύθη παρ’ άλλου αγνώστου ή και γνωστού προς αυτόν, αλλά να προηγείται 
μήνυσις οπωσδήποτε παρά του ενόχου ενώπιον της δημοτικής αρχής ή και άλλης.» Η συμφωνία ή-
ταν δεσμευτική για τα ανήλικα τέκνα των συμβαλλομένων μέχρι αυτά να ενηλικιωθούν και η διάρ-
κειά της είχε συμφωνηθεί σε 15 έτη. Δεν είχαν συμφωνήσει πάντως όλοι οι κάτοικοι του Σουλιμά. 
Προβλεπόταν η συμμετοχή και άλλων κατοίκων, αν εκδήλωναν ενδιαφέρον εντός 20 ημερών από τη 
σύνταξη του συμφωνητικού. Πράγματι λίγες μέρες μετά προσχωρούν άλλα δώδεκα άτομα στη συμ-
φωνία. Παρακαταθήκη συμφωνητικού, 264 και 271 [1854], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυπα-
ρισσίας Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος.    
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σφυγή στη δικαιοσύνη ενάντια στις αυθαιρεσίες ενός ενοικιαστή φόρων123 κ.ά. Η 

ποινική ρήτρα που συνοδεύει πολλά συμφωνητικά δεσμεύει όλους τους συμβαλλο-

μένους στο κοινό σκοπό, ώστε να διασφαλίζεται ο σχηματισμός ενός αρραγούς με-

τώπου για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε μια περίπτωση, για παράδειγμα, 

όπου ο ενοικιαστής των φόρων αμφισβητεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελαιοδέ-

ντρων, οι θιγόμενοι κάτοικοι του χωριού Αγριλιάς του δήμου Αυλώνας συμφωνούν 

στα εξής  «...επειδή τινές εκ των συμβαλλομένων τούτων ενέχθησαν υπό του Γεωρ-

γίου Σταθόπουλου κατοίκου Σιδηροκάστρου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων 

διά την πληρωμήν φόρου επικαρπίας επί των ελαιών των κειμένων εν τη περιφε-

ρεία του χωρίου των, μέλλουν δε να εναχθώσιν υπ' αυτού και έτεροι των συμβαλ-

λομένων τούτων διά την αυτήν αιτίαν, διά τούτο οι συμβαλλόμενοι ούτοι διά του 

παρόντος υπόσχονται να βοηθήσωσιν τον εναχθέντα ή εναχθησόμενον, πληρώνο-

ντες εις αυτόν τα έξοδα αναλόγως έκαστος του ποσού του ελαίου όπερ παρήγαγεν 

μέχρις εντελούς εκδικάσεως της κατ' αυτού υποθέσεως τελεσιδίκως υπό του ανω-

τάτου δικαστηρίου, μη δυναμένου του εναχθέντος ή εναχθησομένου συμβαλλομέ-

νου υπό τε του Γεωργίου Σταθόπουλου, και υπό άλλων εισέτι ενοκιαστών του ελαί-

ου από του έτους 1872 και εντεύθεν, να πράξη ουδένα συμβιβασμόν εις οιονδήπο-

τε βαθμόν διαδικασίας με τους ανωτέρω ενοικιαστάς των ελαιών του χωρίου 

των...». Ο συμβιβασμός με τον ενοικιαστή ή η απροθυμία ενός συμβαλλομένου να 

βοηθήσει έτερο συμβαλλόμενο συγχωριανό του σε αυτή την υπόθεση τιμωρούταν 

με ποινική ρήτρα 300 δρχ.124  Στα χωριά του δήμου Κυπαρισσίας δεν παρατηρείται 

                                                                                                                                                                      
122

 Για παράδειγμα κοινότητες του δήμου Αυλώνας ενοικιάζουν τους κοινοτικούς λειμώνες, παρά τις 
απαγορευτικές αστυνομικές διατάξεις, συνήθως υπέρ των ενοριακών ναών των χωριών τους. Βλ. 
ενδεικτικά για χωριό Πιτζά 6712 [1880], Σιδηρόκαστρο 7252 [1881], Αγαλιανή 7328 [1881], συμβο-
λαιογραφών ειρηνοδίκης Αυλώνας Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σιδηρόκαστρο 8158 [1882], Πλατάνια 
8182 [1882], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Αυλώνας Βασίλειος Κ. Βόκος. 
123

 Κυπαρίσσιοι δικολάβοι αναλαμβάνουν την υπεράσπιση κατοίκων των χωριών του δήμου Τριπύ-
λης εναντίον επίσης Κυπαρίσσιου ενοικιαστή φόρων, ο οποίος τους είχε μηνύσει σχετικά με τη φο-
ρολογία του έτους 1852, 161 [1854], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Κυπαρισσίας Γεώργιος Αλεξαν-
δρόπουλος. Το 1881 36 κάτοικοι Αγριλιάς (μεταξύ των οποίων δύο χήρες και δύο ιερείς) εξουσιοδο-
τούν διαφόρους «εις όλας εν γένει τας υποθέσεις των τας οποίας έχουν ομού και κατ' ιδίαν έκαστος 
κατά Γεωργίου Σταθόπουλου διά τα έλαια…». Υπογράφουν οι ιερείς και άλλοι 11 κάτοικοι, 7313 
[1881], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Αυλώνας Γεώργιος Αλεξόπουλος. 
124

 7314 [1881], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Αυλώνας Γεώργιος Αλεξόπουλος. 
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αντίστοιχο φαινόμενο, με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις πρόσληψης γραμματο-

διδασκάλου ή της κατασκευής εκκλησίας.125  

Οι εύποροι δήμοι των παραθαλάσσιων μερών είχαν τη δυνατότητα να καλύ-

πτουν βασικές ανάγκες της αγροτικής κοινωνίας, καθιστώντας τη συλλογική δράση 

λιγότερο απαραίτητη. Οι «ανεβοκατεβάτες» Αρκάδες του χωριού Ραχών, για παρά-

δειγμα, μισθώνουν οι ίδιοι αγροφύλακες για τους αγρούς τους στην Κυπαρισσία 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870. Η πρακτική αυτή τερματίζεται στη συνέχεια, 

όταν οι Ράχες αναγνωρίζονται ως επίσημη κοινότητα του δήμου. Είναι αξιοσημείω-

το ότι, ενώ στα συμφωνητικά του χωριού Ραχών όλοι οι κάτοικοι – αρχηγοί οικογε-

νειών πληρώνουν το ίδιο ποσό σε είδος (25 οκάδες σταριού) ως συμβολή για τη μί-

σθωση του αγροφύλακα,126 στα ορεινά η αντίστοιχη συμμετοχή διαμορφώνεται α-

νάλογα με τα αροτριώντα ζώα που κατέχει (ή δεν κατέχει) κάθε οικογένεια. Σε ένα 

συλλογικό συμφωνητικό που συμμετέχουν 66 άτομα, μεταξύ των οποίων και κά-

ποιες χήρες, όλα κάτοικοι του χωριού Βιδίσοβα (δήμου Δωρίου), η οικονομική συ-

νεισφορά των χωρικών στη δαπάνη μίσθωσης αγροφυλάκων καθορίζεται κλιμακω-

τά: όσοι διαθέτουν ένα ζευγάρι βόδια καταβάλλουν 30 οκ. πρώιμο και όψιμο καρ-

πό, όσοι έχουν ένα μόνο βόδι 15 οκ. και «οι μη έχοντες καθολοκληρίαν βόας και 

θεωρούνται παρασποριαραίοι127 θέλουσι δίδει δέκα οκάδας πρώιμον και όψι-

μον.»128 

Η παραδοσιακή συσπείρωση των χωρικών γύρω από έναν ισχυρό τοπικό άρ-

χοντα – προστάτη και εκπρόσωπο των συμφερόντων τους από τη μια και η αυτοορ-

γάνωσή τους με την ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών από την άλλη ήταν δύο 

                                                           
125

 Η μίσθωση γραμματοδιδασκάλων γίνεται από κατοίκους μεμονωμένων χωριών ή με συνεργασία 
κατοίκων από περισσότερα χωριά. Βλ. ενδεικτικά σε χωριό Σπηλιά: 421 [1864] Φραντζής, Τριπύλα – 
Λυκούδεσι: 93 [1870] Φραντζής, Αρμενιοί: 364 [1870] Φραντζής, Μαλενίτης – Στασιό: 763 [1871] 
Φραντζής, Αρμενιοί – Μαλενίτης: 995 [1871] Φραντζής, Μάλη: 399 [1872] Φραντζής, Μάλη: 431 
[1874] Φραντζής, Αρμενιοί: 923 [1879] Περτουτζής, Στασιό: 3861 [1881] Μπατζάνης, Μπλεμενιάνοι: 
3168 [1893] Ρομπόλας, Στασιό – Δάρα – Μαλενίτης – Αρμενιοί: 5428 [1891] Μανωλόπουλος, Ράχες – 
Στασιό – Ροντάκι – Μαλενίτης: 8178 [1893], Μανωλόπουλος. Συμφωνητικά ανέγερσης εκκλησιών: 
Αρμενιοί 738 [1871] Φραντζής, Ράχες 1046 [1871] Φραντζής, Λυκούδεσι 548 [1872] Φραντζής, κ.ά.      
126

 Συμφωνητικά 606, 615 [1871] Φραντζής. Στα πεδινά η ίση, θεωρητικά, δυνατότητα κατάληψης 
εδαφών, κατάλληλων για καλλιέργεια, από τους Αρκάδες εποίκους της τριφυλιακής γης περιόριζε 
την ψαλίδα των οικονομικοκοινωνικών αποκλίσεων μεταξύ των κατοίκων σε αντίθεση με τον ορεινό 
χώρο, όπου η διαθεσιμότητα γης ήταν πολύ περιορισμένη. 
127

 Παρασπόρι είναι το τμήμα εκείνο της γης που ο ιδιοκτήτης του τσιφλικιού παραχωρεί στον επί-
μορτο καλλιεργητή για να το καλλιεργήσει για αποκλειστικό λογαριασμό του. 
128

 1306 [1872] Παπαθανασόπουλος. Τόπος σύνταξης του συμβολαίου το χωριό Βιδίσοβα, όπου είχε 
μεταφερθεί ο Κυπαρίσσιος συμβολαιογράφος ειδικά για την περίσταση. 
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ενδεχόμενα εξίσου δυνατά στην κουλτούρα των ορεινών κοινοτήτων.129 Η ύπαρξη 

κρατικής οντότητας, όσο ασθενής και αν ήταν, μπορούσε να οδηγήσει σε μορφές 

συλλογικής δράσης και αμφισβήτηση των «προστατών». Η αντιδικία μεταξύ των 

καλλιεργητών χωρικών και των Παπατσωραίων, κυρίων της γης που οι πρώτοι καλ-

λιεργούσαν πατροπαράδοτα, δείχνει την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν 

μέσω της δικαστικής οδού τα συμφέροντά τους.130 Θα αποτολμήσουμε την εκτίμη-

ση ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης διευκόλυνε πρώτος τη μετάβαση από την οθωμα-

νική πραγματικότητα στο νεοελληνικό καθεστώς και έθεσε το πρώτο λιθαράκι στην 

ενσωμάτωση του κόσμου της υπαίθρου σε μια κρατική οντότητα, πριν ακόμη να δι-

αδοθούν και να γενικευθούν θεσμοί, όπως αυτοί της εκπαίδευσης ή της στρατιωτι-

κής θητείας. Η αυξανόμενη σημασία του διαμεσολαβητικού ρόλου των επαϊόντων 

της νομικής στη σχέση του χωρικού με το κράτος εξηγεί εν μέρει και την ταχεία α-

ναρρίχησή τους στο εγχώριο πολιτικό σύστημα.131 
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 Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Στάθη Δαμιανάκου σύμφωνα με την οποία διαβλέπει σχέση 
συμπληρωματικότητας ανάμεσα στην κοινωνική διαμαρτυρία από τη μια και του πελατειακού συ-
στήματος από την άλλη, ως στοιχεία απορρέοντα από την ίδια χωρική κουλτούρα: «Το δεύτερο θε-
μελιώδες στοιχείο για την προσέγγιση των κοινωνικοπολιτικών πραγματικοτήτων της σύγχρονης Ελ-
λάδας [ως πρώτο έχει ήδη αναφέρει την εγγραφή των κοινωνικών αγώνων σε ένα τοπικό πλαίσιο] 
παραπέμπει στην πανταχού παρουσία των πελατειακών δικτυώσεων σε όλους του τομείς που αφο-
ρούν τις σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών με το κράτος. Αν και φαινομενικά αντιφατικές με τις 
διάφορες μορφές διαμαρτυρίας των χωρικών (στο μέτρο που αυτές οι τελευταίες εκφράζουν τη ρήξη 
με την καθεστηκυία τάξη, ενώ η πελατειακή σχέση επιτελεί κατεξοχήν μια λειτουργία ενσωμάτωσης 
στο κατεστημένο), αυτές οι δικτυώσεις και οι εν λόγω μορφές διαμαρτυρίας είναι στην πραγματικό-
τητα συμπληρωματικές: και τα δύο φαινόμενα έχουν τις ρίζες τους στην ίδια συγκρουσιακή συνύ-
παρξη μεταξύ δύο νομιμοτήτων, συμμετέχουν στην ίδια αντιφατική διαδικασία αποκλεισμού / συμ-
μετοχής της κοινωνίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και αναλαμβάνουν να παίξουν με τους 
ίδιους όρους το ρόλο της προστάτιδος δύναμης στην υπηρεσία των τοπικών αυτονομιών…», στο Δα-
μιανάκος, Από τον χωρικό στον αγρότη. Η ελληνική αγροτική κοινωνία απέναντι στην παγκοσμιοποί-
ηση, (μτφ. στα ελληνικά του βιβλίου του Le paysan grec. Défis et adaptations face à la société mo-
derne, Paris 1996), Εξάντας-ΕΚΚΕ, Αθήνα 2002, σ. 168-169. Ας μας επιτραπεί να διατηρήσουμε, ω-
στόσο, τις επιφυλάξεις μας αναφορικά με το τελικό συμπέρασμά του, την άλωση δηλαδή του κρά-
τους από «μια πολιτική κουλτούρα τυπικά χωρική και κοινοτική» (σ. 170), καθώς νομίζουμε ότι υ-
περτονίζεται το στοιχείο των πελατειακών σχέσεων στην κουλτούρα των χωρικών και της επίδρασής 
του στην πολιτική ιστορία της χώρας. 
130

 Το δικαστήριο δικαίωσε τους Παπατσωραίους το 1879. Για την υπόθεση αυτή, βλ. και ΚΕΦ. Δ΄, σ. 
308-309. Την ίδια ακριβώς εποχή επίθεση δέχτηκε ο πρώην βουλευτής και γαμπρός του Αναγνώστη 
Παπατσώρη, Τζήκος Μαυροειδής, από συγχωριανούς του. Δε γνωρίζουμε το λόγο αλλά είναι αξιο-
σημείωτο ότι ο Μαυροειδής ανταπαντά, καταφεύγοντας στη δικαιοσύνη και όχι στην αυτοδικία. Το 
γεγονός πληροφορούμαστε από ένα συμβόλαιο στο οποίο ο Μαυροειδής δηλώνει ότι έχει μηνύσει 
έντεκα κατοίκους του Σουλιμά και έναν του Κούβελα για φονική επίθεση εναντίον του, 459 [1879] 
Περτουτζής. 
131

 J. K. Campbell, Honour, Family and Patronage. Study of Institutions and moral values in a Greek 
mountain community, Oxford 1964, σ. 238-247. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1880, το εκλογικό τοπίο στην επαρχία αλλάζει 

εντυπωσιακά. Στις εκλογές του 1881 για πρώτη φορά οι τέσσερις βουλευτικές έδρες 

της επαρχίας μοιράζονται ισομερώς ανάμεσα στους Κουμουνδουρικούς και στους 

Τρικουπικούς. Τα τοπικά κόμματα δεν έχουν βέβαια εξαφανιστεί, αλλά η υπαγωγή 

τους σε ένα εθνικό κομματικό σχηματισμό, ιδίως στην περίπτωση των αντιπάλων 

του Σωτηρόπουλου, αποτελούσε αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της εκλογι-

κής νίκης. Κατερχόμενος στον εκλογικό στίβο με τη δυναμικά ανερχόμενη τρικουπι-

κή παράταξη ο Ευστάθιος Κοκκέβης κατόρθωσε να εκλεγεί βουλευτής.132 Είναι πι-

θανό να είχε εκφράσει την προτίμησή του στον Τρικούπη και στις προηγούμενες 

εκλογές του 1879. Τότε όμως το τρικουπικό κόμμα δεν ήταν αρκετά ισχυρό, ενώ η 

συνεργασία του Κοκκέβη με τον πεθερό του Γεωργακόπουλο, πρώην «σωτηροπου-

λικό» βουλευτή, έδινε ένα πιο ανταγωνιστικό και προσωπικό τόνο στην αναμέτρη-

ση. 

Οι εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή φωτίζουν ως ένα βαθμό τη «μετα-

στροφή» του εκλογικού σώματος μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολά-

βησε από το 1879 μέχρι το 1881. Στο διάστημα αυτό είχε καλλιεργηθεί συστηματικά 

ένα δυσμενές κλίμα στην κοινή γνώμη για το κουμουνδουρικό κόμμα, το οποίο είχε 

δεχτεί βολές για το χειρισμό των εθνικών ζητημάτων στο συνέδριο του Βερολίνου 

αλλά και για ζητήματα ηθικοπολιτικής φύσεως, όπως ήταν το περιβόητο σκάνδαλο 

κατάχρησης από τον ταμία Θήβας Βελέντζα. Ως πολιτικός προϊστάμενός του ο Σω-

τηρόπουλος δέχτηκε τα πυρά της αντιπολίτευσης προσωπικά.133 Ακόμη πιο πριν, 

από το 1875, ο Τρικούπης επιχειρούσε να εμβολίσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμ-

μα του Κουμουνδούρου υποστηρίζοντας, συχνά με λαϊκιστική διάθεση, λύσεις – 

«υποσύνολα» στις μεγαλόπνοες προτάσεις του τελευταίου. Εκεί, για παράδειγμα, 

που ο κουμουνδουρικός υπουργός οικονομικών Σωτηρόπουλος πρότεινε ριζική φο-

                                                           
132

 Όπως παρατηρεί ο Hering, ήδη το 1879 «η εκλογή 60 τρικουπικών έδειξε ότι η εξέλιξη όδευε προς 
το δικομματικό σύστημα», Τα πολιτικά κόμματα…, ό.π. σ. 540. 
133

 Στη σατιρική εφημερίδα του Βλάσση Γαβριηλίδη Μη Χάνεσαι (28 Μαΐου 1881) ο Σωτηρόπουλος 
συγκρινόμενος με τους ληστές, που τον είχαν απαγάγει το 1866, εμφανίζεται... χειρότερος, μια και, 
σύμφωνα με τον αρθρογράφο, εκπροσωπεί ένα διεφθαρμένο σύστημα, όπου κυριαρχεί η ληστρική 
διοίκηση και η εξώνηση των δημοσίων θέσεων. Για μια αντίθετη, σύγχρονη επίσης, ανάγνωση των 
γεγονότων από την πλευρά ενός [Τριφύλιου] υπερασπιστή του Σωτηρόπουλου βλ. Κ. Σαλταμπάσης, 
Ανάλυσις της εκθέσεως της εξεταστικής επιτροπής των πραγμάτων επιτροπής της Βουλής περί του 
ελλείμματος του ταμείου Θηβών σχετικών προς τον πρώην επί των οικονομικών υπουργόν Σ. Σωτη-
ρόπουλον, Ερμούπολη 1882. 
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ρολογική μεταρρύθμιση στην οποία ο φόρος επί των αροτριώντων κτηνών και η λε-

λογισμένη αύξηση κάποιων έμμεσων φόρων θα λειτουργούσαν ως συμπληρωματι-

κά μέτρα αναπλήρωσης εσόδων, ο Τρικούπης αντέτασσε την πλήρη αντικατάσταση 

της δεκάτης με το φόρο επί των αροτριώντων και γενναία αύξηση των έμμεσων φό-

ρων.134 Το 1878, όταν το εκλογικό νομοσχέδιο της κουμουνδουρικής κυβέρνησης 

καταψηφίστηκε από τη Βουλή ως προς το πρώτο σκέλος της ευρείας εκλογικής πε-

ριφέρειας (και τελικά αποσύρθηκε από την κυβέρνηση), ο Τρικούπης υποστήριξε 

την προώθηση μόνο του δεύτερου σκέλους της ενιαίας ψήφου χωρίς να θεωρεί α-

παραίτητο να συνοδευτεί αυτή από την ευρεία εκλογική περιφέρεια. Αυτήν – είπε – 

θα μπορούσαν να την αποφασίσουν αργότερα.135 Στη φαρέτρα του συμπεριλάμβα-

νε αιτιάσεις, όπως την κωλυσιεργία στο θέμα της διευθέτησης του παλαιού χρέους 

με τους ξένους ομολογιούχους αλλά και τη σπάταλη και φορομπηχτική πολιτική. Ο 

ίδιος εμφανιζόταν ως υπέρμαχος της συνετής οικονομικής διαχείρισης του δημοσί-

ου χρήματος.136 Όσον αφορούσε στην εξωτερική πολιτική, κατήγγελλε την άτολμη, 

κατά τη γνώμη του, πολιτική της κυβέρνησης στο συνέδριο του Βερολίνου, εξαιτίας 

της οποίας δεν αποσπάστηκαν, όπως διατεινόταν, περισσότερα οφέλη. Παράλληλα, 

τασσόταν υπέρ της εντατικοποίησης των πολεμικών εξοπλισμών.137 

Η εμμονή του Κουμουνδούρου στις συνολικές αλλαγές - πακέτα και η απέ-

                                                           
134

 Η αναγκαιότητα του μέτρου του φόρου επί των αροτριώντων κτηνών είχε εξαγγελθεί μεταξύ άλ-
λων, όπως η αρχή της δεδηλωμένης, στο βασιλικό λόγο στη Βουλή στη συνεδρίαση της 11 Αυγού-
στου 1875, που συνέταξε ο ίδιος ο Τρικούπης, Hering, Τα πολιτικά κόμματα…, ό.π. σ. 527-8. Ο Τρι-
κούπης υπήρξε εξαιρετικά συνεπής στις φορολογικές του προτάσεις. Επανέρχεται στο θέμα στις 27 
Οκτωβρίου 1876, όταν κατηγορεί την κυβέρνηση για την ουδέτερη στάση της απέναντι στο ανατολι-
κό ζήτημα. Ομοίως καταθέτει σχετική πρόταση νόμου στις 31 Ιανουαρίου 1877. Βλ. σχετικά ΕΣΒ, περ. 
Ζ΄ συν. Β΄, συνεδρ. ΙΗ΄/27 Οκτωβρίου 1876 και συνεδρ. ΞΘ΄/13 Ιανουαρίου 1877.   
135

 Ο Κουμουνδούρος είχε εισαγάγει αρχικά την πρότασή του για εκλογική μεταρρύθμιση επί πρω-
θυπουργίας Βούλγαρη το 1874, ΠΣΒ, περ. Ε΄ συν. Β΄, συνεδρ. ΣΤ΄/12 Φεβρουαρίου 1874. Σχετικά με 
τη διάσταση απόψεων Κουμουνδούρου – Τρικούπη για τον εκλογικό νόμο, βλ. ΠΣΒ, περ. Ζ΄ συν. Δ΄, 
συνεδρ. ΜΣΤ΄/23 Νοεμβρίου 1878. 
136

 Ο Σωτηρόπουλος, ειρωνευόμενος τη στάση του, καταλογίζει στον Τρικούπη ασυνέπεια στην οικο-
νομική πολιτική: «Προ ολίγων έτι ετών οι φόροι προϋπελογίζοντο κατά μεν το 1879 εις 33,000,000 
δραχμάς, κατά δε το 1880 εις 35,000,000. Τότε όμως επεκράτουν αι ιδέαι της αρχαίας λεγομένης 
σχολής, και τα δόγματα αυτής ηκολούθει και αυτός ο κ. Πρωθυπουργός, όστις μάλιστα εθεωρείτο 
και πρωτόσχολος της σχολής εκείνης, καθότι προέβαινεν εις τας οικονομίας πλειότερον των άλ-
λων…», ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄ συν. Α΄, συνεδρ. 32/12 Μαρτίου 1887.  
137

 Στη συμβολή του για τη στάση του Τρικούπη απέναντι στην Ανατολική Κρίση, ο Ευ. Κωφός συμπε-
ραίνει: «Έτσι, αντίθετα με την εικόνα που έχει καλλιεργηθεί, ο Τρικούπης αναδείχθηκε σε έναν από 
τους πιο θερμούς υποστηρικτές του άμεσου εξοπλισμού της χώρας και της ταχείας προετοιμασίας 
επαναστατικών κινημάτων.» Βλ. σχετικά: «Διαπλοκή στρατηγικών και τακτικών επιλογών: ο Τρικού-
πης κατά την Ανατολική Κρίση, 1875-1878» στο συλλογικό τόμο των Καίτη Αρώνη-Τσίχλη και Λύντια 
Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η  εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000, σ. 43-62. 
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χθειά του στις αποσπασματικές λύσεις που λαμβάνονταν εν θερμώ, εκλαμβανόταν 

συχνά ως πολιτική δυσβουλία που οδηγούσε σε αναβλητικότητα και συντηρητι-

σμό.138 Στον αντίποδα του παλαίμαχου πολιτικού, ο Τρικούπης προβαλλόταν ως ο 

νέος δυναμικός πολιτικός άνδρας που προχωρούσε γρήγορα σε τομές. Το 1880, 

στην πρώτη πολύμηνη κυβερνητική θητεία του, ο μεσολογγίτης πολιτικός, σε μια 

εντυπωσιακή επίδειξη πολιτικής αποφασιστικότητας, συνεπικουρούμενος και από 

τη διάχυτη αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας ενόψει της βέβαιης εδαφικής επέ-

κτασής της, κατόρθωσε να καταργηθεί η δεκάτη και αμέσως μετά να επιψηφιστεί ο 

φόρος επί των αροτριώντων κτηνών.139 Στο μεταξύ, η διευθέτηση του ελληνικού ε-

ξωτερικού χρέους με τους δανειστές και το άνοιγμα των διεθνών χρηματαγορών 

προς το μικρό ελληνικό κράτος είχαν μεταβάλει τις συνθήκες άσκησης δημοσιονο-

μικής πολιτικής προς το ελαστικότερο, καθιστώντας πιο εύκολες προς επιψήφιση 

από το ελληνικό κοινοβούλιο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, εναρμονισμένες, άλ-

λωστε, με τη γενικότερη τάση ελάφρυνσης των φοροδοτικών βαρών του αγροτικού 

κόσμου και αύξησης των έμμεσων φόρων.140 Παρά τις προσπάθειες της αντιπολί-

τευσης να παρουσιάσει το νέο φόρο ως άδικο, το μέτρο αυτό στάθηκε το διαβατή-

ριο του Τρικούπη στην κεντρική πολιτική σκηνή.141 
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 Την αντιφατική στάση του Κουμουνδούρου στην Εθνοσυνέλευση, που από τη μια εισάγει προς 
επιψήφιση την παλαιά πρότασή του για μεταβολή της εγγείου φορολογίας και από την άλλη υπο-
στηρίζει σθεναρά το θεσμό των αποθηκαρίων και των ενοικιαστών, είχε πιθανότατα κατά νου ο G. 
Finlay, όταν έγραφε ειρωνικά για το Μεσσήνιο πολιτικό: «In fact he was more hostile to reform than 
to change», History of the Greek Revolution and of the Reign of King Otto, Λονδίνο 1971 [

1
1877], τ. Β΄, 

σ. 283. Για την υπεράσπιση των αποθηκαρίων στην Εθνοσυνέλευση από τον Κουμουνδούρο: ΕΕΣ 3, 
συνεδρ. ΡΖ΄/ 22 Μαΐου 1863. 
139

 Η ευφυής σύνδεση του φόρου επί των αροτριώντων κτηνών με την κατάργηση της δεκάτης εξα-
νάγκασε και τον ίδιο το Σωτηρόπουλο να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του Κουμουνδούρου και 
να επιψηφίσει το νομοσχέδιο, Περάκης, «Η αντικατάσταση της δεκάτης από το φόρο των αροτριώ-
ντων ζώων. Η πρώτη φορολογική αλλαγή του Χαρίλαου Τρικούπη.», στο συλλ. τόμο των Καίτη Αρώ-
νη-Τσίχλη και Λύντρια Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης…, ό.π. σ. 275-292. 
140

 Νομίζουμε ότι η παρατήρηση του Michael Palairet σχετικά με την αντίστοιχη εξέλιξη στη Σερβία 
παρουσιάζει αξιοπρόσεκτες ομοιότητες με την ελληνική περίπτωση. Γράφει χαρακτηριστικά: «On the 
issue of “tutelage”, it seems unlikely that taxes on the peasants were held down for ideological rea-
sons. Rather it appears that a combination of political caution, and outright electoral advantage cre-
ated this result. Moreover it is the Liberals with whom such paternalistic policies are associated, not 
the Radicals.» στο άρθρο του «Fiscal pressure and peasant impoverishment in Serbia before World 
War 1», Journal of Economic History, 39 (1979), σ. 718-740. 

  

141
 Για την κατάργηση της δεκάτης ο καθηγητής Ανδρεάδης παρατηρεί σε αυστηρό τόνο: «Και ομολο-

γουμένως εξησφάλισεν εις τον Τρικούπην τας ψήφους πολυαρίθμου τάξεων γεωργών. Αλλά ψηφο-
θηρία και “ηρωική οικονομία” εισί πράγματα δυσσυμβίβαστα…», Α. Μ. Ανδρεάδης, Μαθήματα Δη-
μόσιας Οικονομίας. Εθνικά Δάνεια και Ελληνική Δημόσια Οικονομία. Μέρος Α΄ Από της Επαναστάσε-
ως μέχρι της Πτωχεύσεως (1821-1893), Αθήνα 1925, σ. 127-128. Σε αυτό το μέτρο, σύμφωνα με τον 
Περικλή Μαζαράκη, οφειλόταν «η αρχή της δημοτικότητος του εις το παλαιόν Κράτος», στο Πολιτι-
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Στην Τριφυλία η ψήφος των ορεινών και μεσόγειων περιοχών, δηλαδή της 

κατεξοχήν σιτοπαραγωγού ζώνης, στήριξε την υποψηφιότητα των τρικουπικών υ-

ποψηφίων. Η ευνοϊκή φορολογική μεταβολή142 διευκόλυνε την προσέγγιση και την 

εκλογική σύμπραξη του Κοκκέβη με δήμαρχο Δωρίου Δημήτριο Αναστασ. Παπα-

τσώρη, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχε συνεργαστεί με το 

Σωτηρόπουλο. Το ομολογεί ο ίδιος ο Κοκκέβης στη Βουλή κατά τη διάρκεια της εξέ-

λεγξης της επαναληπτικής εκλογής του 1884: «Το έτος 1879 συνεπράξατε [απευθύ-

νεται στο Σωτηρόπουλο] μετά του κυρίου Παπατσώρη και σας υπερέβη εις τον Δή-

μον αυτόν . το 1881 συνέπραξα εγώ μετά του κυρίου Παπατσώρη και σας υπερέβη-

μεν…».143 Η σύμπραξη πάντως κατορθώθηκε με την ένταξη του ίδιου του Δημητρίου 

Παπατσώρη στο συνδυασμό.144 Όπως συνέβη και το 1864, η απλή συνεργασία δεν 

αρκούσε. Χρειαζόταν ένα ισχυρό κίνητρο που δε στόχευε στην ικανοποίηση της φι-

λοδοξίας του υποψηφίου αλλά στη συσπείρωση της εκλογικής του πελατείας: οι 

ορεινοί θα ψήφιζαν για να στείλουν στη Βουλή «τον δικό τους άνθρωπο». 

Με τους κουμουνδουρικούς, εκτός από τον Σωτηρόπουλο, εκλέχτηκε ο αντι-

συνταγματάρχης Δημήτριος Κ. Αντωναρόπουλος.145 Η βουλευτική θητεία του Αντω-

ναρόπουλου έμελλε να είναι πρόσκαιρη, καθώς προτίμησε την προαγωγή του σε 

συνταγματάρχη παραιτούμενος από το αξίωμα του βουλευτή.146 

                                                                                                                                                                      
καί Φυσιογνωμίαι. Χαρίλαος Τρικούπης. Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Αθήνα 1946, σ.25. Βλ. επίσης 
Κοκκινάκη, Νόμισμα και πολιτική στην Ελλάδα 1830-1910, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σ. 231-
232. 
142

 Για την αξιολόγηση της φορολογικής μεταρρύθμισης με βάση τα λίγα πραγματολογικά στοιχεία 
που εντοπίσαμε βλ. ΚΕΦ. Δ΄, σ. 235, 307. 
143

 ΕΣΒ, περ. Θ΄ συν. Δ΄, συνεδρ. 11/20 Νοεμβρίου 1884. 
144

 Ένα έτος νωρίτερα, ως πληρεξούσιος του πατέρα του Αναστασίου (Τάση) υπενοικιάζει τους δημο-
τικούς φόρους των δημητριακών, της σταφίδας και του ελαίου του χωριού Λάπι αντί 205 δρχ. σε 
τρεις γεωργοκτηματίες του Λάπι, 6059 [1880], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Αυλώνας Γ. Αλεξόπου-
λος. Βλ. και παλαιότερο πληρεξούσιο του Τάση Παπατσώρη προς το γιο του Δημήτρη με σκοπό την 
διεκδίκηση ενοικίασης προσόδων από το δημόσιο, 1628 [1869], συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Αυ-
λώνας Π. Μουτουλέας. 
145

 Ο Αντωναρόπουλος καταγόταν από τα Φιλιατρά και είχε νυμφευθεί δέκα έτη πριν, σε ηλικία 55 
ετών και σε δεύτερο γάμο, την Ασπασία Καρατζά, επίσης χήρα, ηλικίας 25 ετών, θυγατέρα του αρχι-
ερέα και προκρίτου της Κυπαρισσίας Αναστασίου Καρατζά. Η παρουσία του στα συμβόλαια δείχνει 
ενεργή ανάμιξη με το δανεισμό, ακόμη και στην περίοδο που υπήρξε βουλευτής, και στο πελατολό-
γιό του ανήκουν γεωργοί αλλά και ορισμένα εξέχοντα μέλη της τοπικής ελίτ, όπως ο γιατρός Ηλίας 
Φωτ. Σωτηρίου και ο γαιοκτήμονας και πρώην βουλευτής, Κυριάκος Νικ. Πονηρόπουλος. Βλ. ενδει-
κτικά τα δανειστικά συμβόλαια: 816, 839 [1880], 909 [1881], 916 [1882], 797, 874, 875 [1883] Περ-
τουτζής. 
146

 Ανάσχεση στη βουλευτοποίηση των αξιωματικών επιχειρούσε ο νόμος 1034 του 1882, σύμφωνα 
με τον οποίο η διάρκεια της βουλευτικής θητείας έπαυε να συνυπολογίζεται στα έτη της στρατιωτι-
κής υπηρεσίας, Hering, Τα πολιτικά κόμματα…, ό.π. σ. 569. Πιο αναλυτικά για τις νομοθετικές παλι-
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Η παραίτηση του κουμουνδουρικού Αντωναρόπουλου από το βουλευτικό α-

ξίωμα οδήγησε σε επαναληπτικές εκλογές το Νοέμβριο του 1884, οι οποίες επενδύ-

θηκαν με αυξημένη ουσιαστική και συμβολική σημασία και από τα δυο αντίπαλα 

κομματικά στρατόπεδα. Οι Τρικουπικοί επεδίωκαν την εκλογική νίκη σαν μια από-

δειξη επιδοκιμασίας της πολιτικής τους, ιδίως στις σταφιδοπαραγωγές επαρχίες, οι 

οποίες είχαν υποφέρει αρκούντως τα δύο τελευταία έτη λόγω της επιβολής αρχικά 

(και της απότομης άρσης στη συνέχεια) της αναγκαστικής κυκλοφορίας, της εισα-

γωγής της νέας δραχμής, της κακής σοδειάς του 1883, της δυσκολίας διάθεσης της 

σταφίδας και του νέου μέτρου της αυστηρής καταδίωξης των οφειλετών. Για τους 

ίδιους λόγους παρουσιαζόταν μια χρυσή ευκαιρία για την αντιπολίτευση, της ο-

ποίας προΐστατο πλέον ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, να ανακτήσει μέρος της εκλογικής 

της δύναμης που τελευταία φυλλορροούσε. Πόσο μάλλον καθώς, μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, σε όσες επαναληπτικές εκλογές είχαν γίνει, νικητές είχαν αναδειχθεί οι υ-

πουργικοί, δηλαδή οι Τρικουπικοί, υποψήφιοι. Η εκλογή αφορούσε προσωπικά τον 

Σωτηρόπουλο, του οποίου η πολιτική επιρροή στην επαρχία είχε τρωθεί στις εκλο-

γές του 1881. Μια νέα ήττα θα πρόσθετε ακόμη ένα πλήγμα στο γόητρό του. 

Η εκλογική μάχη, παρά τις ενστάσεις του Σωτηρόπουλου περί φαινομένων 

καλπονοθείας και άσκησης πίεσης στους αντιφρονούντες μέσω των κυβερνητικών 

οργάνων, διεξήχθη ομαλά. Το παραδέχεται, άλλωστε, και ο ίδιος κατά τη διαδικα-

σία εξέλεγξης των εκλογών: «Η εκλογή, το ομολογώ, διεξήχθη εν τάξει, χάρις εις την 

παρουσίαν δικαστικών αντιπροσώπων και την αμεροληψία του ανωτάτου στρατιω-

τικού επόπτου…».147 Η νίκη, πάντως, του τρικουπικού υποψηφίου Κυριάκου Νικ. 

Πονηρόπουλου με υπεροχή μόλις 23 ψήφων καταδεικνύει πόσο αμφίθυμο και πο-

λωμένο υπήρξε το εκλογικό σώμα. Έξι χιλιάδες περίπου Τριφύλιοι άσκησαν το εκλο-

γικό τους δικαίωμα ή σχεδόν το 70% του εκλογικού σώματος, σύμφωνα με την Απο-

γραφή του 1879. Στις μείζονος σημασίας εθνικές εκλογές του 1881 το αντίστοιχο 

                                                                                                                                                                      
νωδίες απέναντι στη δυνατότητα (ή μη) των στρατιωτικών να πολιτεύονται κατά τα τέλη του 19ου 
αιώνα, βλ. Χριστίνα Βάρδα, «Πολιτευόμενοι στρατιωτικοί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Μνήμων, 8 
(1980-1982), σ. 47-63.  
147

 ΕΣΒ, περ. Θ΄ συν. Δ΄, συνεδρ. 11/20 Νοεμβρίου 1884. Βλ. και τη σχετική έκθεση της εξελεγκτικής 
επιτροπής αρ. 13/16 Νοεμβρίου 1884 στο Παράρτημα του ίδιου τόμου, σ. 17-18. 
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ποσοστό ήταν 81%.148 Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής παρατηρήθηκε στους ορει-

νούς δήμους.149 Ακόμη και οριακή, η νίκη του τρικουπικού υποψηφίου επιβεβαιώ-

νει την εισαγωγή του δικομματισμού στην επαρχία και την υποχώρηση της προσω-

πικής επιρροής του Σωτηρόπουλου. 

Η θριαμβευτική νίκη «του συνδυασμού του κ. Σωτηρόπουλου»150 το 1885 δι-

αθέτει μία οσμή από τα παλιά. Ο συνδυασμός του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη πρω-

τοτυπία. Τον απάρτιζαν, εκτός βέβαια από το Σωτηρόπουλο, ο πρώην δήμαρχος Κυ-

παρισσίας επί Όθωνος, Γρηγόριος Μανούσος, ο συνταγματάρχης Δημήτριος Αντω-

ναρόπουλος και ο κτηματίας Κυριάκος Νικ. Πονηρόπουλος. Το προσωπικό κύρος 

του Σωτηρόπουλου, όμως, από μόνο του δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την εκλογι-

κή νίκη. Ο συνδυασμός κατεβαίνει με τη σημαία του δηλιγιαννισμού, ενώ η προσέγ-

γιση με τον Πονηρόπουλο, τρικουπικό στις προηγούμενες εκλογές, δείχνει ότι κά-

ποιοι παρασκηνιακοί συμβιβασμοί ήταν αναγκαίοι, ώστε να ηττηθεί ο τρικουπικός 

συνδυασμός του Κοκκέβη. Επιπρόσθετα, η δημοτικότητα του τρικουπισμού είχε 

κλονιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης των ετών 1883-1884, την οποία ένιωσαν με 

βίαιο τρόπο οι ακμάζουσες (και ανέμελες μέχρι τότε) σταφιδικές επαρχίες. Στις ε-

κλογές του 1887 και του 1890, τις μοναδικές στον κοινοβουλευτικό 19ο αιώνα που 

διεξήχθησαν σε επίπεδο νομού, ξεδιπλώθηκε η δυναμική των δηλιγιαννικών, όχι 

μόνο στην επαρχία αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Το 1887 ο Κοκκέβης μετα-

γράφηκε στο δηλιγιαννικό στρατόπεδο, προκειμένου να επανεκλεγεί.151 Υπήρξε η 

πρώτη και μοναδική φορά που οι δύο πολιτικοί άνδρες, Κοκκέβης και Σωτηρόπου-

λος, συνέπραξαν προεκλογικά. Η εκούσια απομάκρυνση του τελευταίου από το δη-

λιγιαννικό κόμμα θα διευκολύνει την οριστική «δηλιγιαννοποίηση» του πρώτου. 

Από το 1890 έως και το 1903 ο Κοκκέβης θα εκλέγεται σταθερά ως πιστός δηλιγιαν-

                                                           
148

 Απογραφή Πληθυσμού 1879. Πρόκειται πάντα για εκτιμήσεις και όχι για ακριβείς υπολογισμούς, 
βλ. σχετικά Hering, Τα πολιτικά κόμματα…, ό.π. σ. 616. Ο συγγραφέας παραπέμπει στους υπολογι-
σμούς της Gardikas (Parties and Politics). 
149

 Σύμφωνα με την απογραφή του 1879, η συμμετοχή των εκλογέων και στους τέσσερις ορεινότε-
ρους δήμους της επαρχίας ήταν κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από τη συμμετοχή των 
εκλογέων των τριών σταφιδικών δήμων της παραθαλάσσιας ζώνης, ό.π. σ.190. Σύμφωνα με την έκ-
θεση της αρμόδιας επιτροπής, στη συγκεκριμένη εκλογή του 1884 οι κάτοικοι δύο ορεινών χωριών 
του δήμου Ηλεκτρίδος (περίπου 300 άτομα) δεν προσήλθαν να ψηφίσουν, γιατί και τα δυο χωριά 
βρίσκονταν σε καραντίνα λόγω ευλογιάς, ΕΣΒ, περ. Θ΄ συν. Δ΄, Παράρτημα, Έκθεση αρ. 13/1 Νοεμ-
βρίου 1884, σ. 17-18. 
150

 Καιροί (Αθήνα), 9 Απριλίου 1885. 
151

 Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε το καλοκαίρι του ίδιου έτους, να επιστρέψει στην αγκάλη της νική-
τριας στις εκλογές τρικουπικής παράταξης. 
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νικός. 

Στις εκλογές του 1890 η προβληματική συγκρότηση του τρικουπικού πόλου γί-

νεται πλέον εμφανής. Μόνο η δηλιγιαννική παράταξη με επικεφαλής τον υιό του 

Κουμουνδούρου, Κωνσταντίνο,152 κατέρχεται αυτοδύναμη και συμπαγής. Αντίπαλός 

της είναι ο «μικτός» συνδυασμός αποτελούμενος από τρικουπικούς, πρώην δηλιγι-

αννικούς και ανεξάρτητους (όπως ο Σωτηρόπουλος).153 Οι δηλιγιαννικοί σάρωσαν 

στις εκλογές. Ο Σωτηρόπουλος κατόρθωσε να διασωθεί στη δέκατη θέση (16.998 

ψήφους), ενώ ο Κοκκέβης εκλέχθηκε έβδομος (17.389 ψήφους).154  

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση του 1892 έγινε στο γνώριμο εκλογικό πεδίο 

της επαρχίας. Με τον Σωτηρόπουλο ως ανεξάρτητο και τον Κοκκέβη ως δηλιγιαννι-

κό, κανένα άλλο τοπικό κόμμα δεν είχε αρκετή ισχύ για να εκπροσωπήσει την τρι-

κουπική παράταξη. Αλλά και ο Κοκκέβης που στις τελευταίες εκλογές σε επαρχιακό 

επίπεδο (1885) είχε ηγηθεί του τρικουπικού συνδυασμού, στερούταν το απαιτούμε-

νο πολιτικό κύρος, για να ηγηθεί ενός καθαρόαιμου δηλιγιαννικού συνδυασμού. 

Τελικά καταρτίστηκε ένας μικτός συνδυασμός που αποτελούταν από δύο Δηλιγιαν-

νικούς υποψηφίους (Κοκκέβη, Κατρίτση) και δύο Τρικουπικούς (Παπατσώρη, Καρα-

βίτη).155 Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά οι υποψήφιοι απευθύνονταν από 

γεωγραφικής άποψης σε τόσο μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος.156 Οι εκλογείς 

έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο δικομματισμό ακόμη και σε αυτή τη «σχιζοφρε-

νική» εκδοχή του, καταψηφίζοντας τον συνδυασμό του ανεξάρτητου Σωτηρόπου-

                                                           
152

 Ο Κουμουνδούρος στις προηγούμενες εκλογές είχε συμπράξει με τον Τρικούπη. Η προσωπική του 
επιτυχία (δεύτερος σε ψήφους στο νομό) δε βοήθησε το συνδυασμό του, ο οποίος καταποντίστηκε 
εκλογικά. Σχετικά με την κομματική ταυτότητα των υποψηφίων βλ. Ακρόπολις, 7 Ιανουαρίου 1887 
και Παλιγγενεσία, 7 και 8 Ιανουαρίου 1887. 
153

 Καιροί, 16 και 20 Οκτωβρίου 1890. Η εφημερίδα τονίζει ιδιαίτερα τη δύναμη του «μικτού» συν-
δυασμού, πιθανώς και για να μεγεθύνει τη νίκη των δηλιγιαννικών. 
154

 Καιροί, 28 Οκτωβρίου 1890. 
155

 Ακρόπολις, 6 Μαΐου 1892. 
156

 Ο Διονύσιος Κατρίτσης, ιατρός, καταγόταν από τους Γαργαλιάνους, ο Χρήστος Καραβίτης, δικηγό-
ρος, από τα Φιλιατρά (και δήμαρχος δήμου Εράνης), ο Δημήτρης Παπατσώρης, κτηματίας, από το 
δήμο Δωρίου και βέβαια ο Κοκκέβης με καταγωγή από τη Λιγούδιστα (Χώρα) αλλά εκπρόσωπος κυ-
ρίως της Κυπαρισσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εκλέχθηκε βουλευτής από τους Γαρ-
γαλιάνους. Όπως παρατηρεί είκοσι έτη μετά ο τοπικός ανταποκριτής του Σκρίπ στην αναφορά - νε-
κρολογία για τον εκλιπόντα Κατρίτση: «...Εξεπλήρωσεν ως αληθής χριστιανός τα καθήκοντά του εν τη 
οικογενεία του, εν τη πόλει Γαργαλιάνων, χάριν της οποίας ως εκ της ελλείψεως εντοπίου βουλευτού 
από της συστάσεως του Βασιλείου μέχρι του 1892, δια μεγάλων θυσιών χρηματικών, στενοχωριών 
και κόπων, κατώρθωσε να αναδειχθή το πρώτον βουλευτής εν τω προσώπω του οποίου διά πρώτην 
φοράν έπεσεν η μεγάλη δρυς της Τριφυλίας, ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος...», Σκρίπ, 31 Μαΐου 1911. 
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λου.157 

Και όμως στις εκλογές του 1895 ο Σωτηρόπουλος κατόρθωσε να εμβολίσει το 

δηλιγιαννικό συνδυασμό και να εκλεγεί ως ανεξάρτητος ανάμεσα σε τρεις δηλιγιαν-

νικούς.158 Ο ίδιος συνιστούσε το μοναδικό κεφάλαιο του «κόμματός» του, του ο-

ποίου όμως η επιρροή, μακριά από τη σκέπη ενός εθνικού κόμματος, είχε συρρι-

κνωθεί δραστικά. Έτσι, η προσπάθειά του να προωθήσει πολιτικά τον ανιψιό του 

Θεόδωρο Παναγ. Σαρσέντη θα αποτύχει και την αποτυχία αυτή θα την αποδώσει 

στις αντίπαλες τοπικές δυνάμεις που συνεπικουρούνταν από την κυβέρνηση. Συ-

γκεκριμένα καταγγέλλει στη Βουλή: «Ώστε καταντά να ευρίσκηται εν διωγμώ εν ο-

λόκληρον κόμμα, και κόμμα ουχί μικρόν, κόμμα το οποίον έχει την δύναμιν ν’ αντι-

προσωπεύηται πάντοτε εν τω Κοινοβουλίω, αν και ο διευθύνων αυτό είναι συνήθως 

αντιπολιτευόμενος…».159 Μετά το θάνατό του η πολιτική του κληρονομιά θα εξαρ-

γυρωθεί με την (άπαξ) επιτυχία του ανιψιού του Σαρσέντη στις βουλευτικές εκλογές 

του 1899.160 

 

η.  Το πολιτικό προσωπικό  

 

Από την εποχή του Όθωνα μέχρι τη δεκαετία του 1880 υπήρξαν σπουδαίες μεταβο-

λές στην πολιτική ζωή της επαρχίας και στη σύνθεση του πολιτικού προσωπικού 

της. Στην πρώτη κοινοβουλευτική φάση ευάριθμες οικογένειες προκρίτων και αγω-

νιστών κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή. Η ηγετική δράση τους (πολιτική και στρα-

τιωτική) κατά το μεγάλο εθνικό ξεσηκωμό αποτέλεσε πρόκριμα για τη βουλευτική 

τους καριέρα. Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, εμφανίστηκαν δύο αντίπαλοι συνδυα-

σμοί που δεν ταυτίζονταν στενά με προσωπικά κόμματα αλλά απηχούσαν το γενι-

κότερο πολιτικό ρεύμα της εποχής: ένας «καθεστωτικός», υποστηριζόμενος από το 
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 Ο Σωτηρόπουλος ήταν στο μεταξύ συνιδρυτής του Τρίτου Κόμματος μαζί με το Δημήτριο Ράλλη 
και τον Κ. Κωνσταντόπουλο. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης και την παραίτηση του Τρικούπη, το 
1893, διορίστηκε πρωθυπουργός. Η θητεία του διάρκεσε μόλις έξι μήνες, Hering, Τα πολιτικά κόμμα-
τα…, ό.π. σ. 619-626. 
158

 Ακρόπολις, 18 Απριλίου 1895. Η εκλογή του αποκτά ιδιαίτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι από το 
1872 και εξής (με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1874, 1881 και 1890 

.
 η τελευταία 

όμως στην ευρεία περιφέρεια του νομού) συνήθως εκλεγόταν ολόκληρος ο συνδυασμός. 
159

 ΕΣΒ, περ. ΙΔ΄  Έκτακτη σύνοδος, συνεδρ. 31/17 Δεκεμβρίου 1896. 
160

 Ο Σαρσέντης εντός της Βουλής αρχικά δηλώνει ανεξάρτητος αλλά σύντομα εισχωρεί στο θεοτοκι-
κό κόμμα. Σχετικά με το πολιτικό στίγμα του: Σκριπ, 23 Δεκεμβρίου 1898, Εμπρός, 28, 29 Μαρτίου 
1899 και 9 Φεβρουαρίου 1900. 
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οθωνικό καθεστώς, και ένας μετριοπαθής «αντικαθεστωτικός», ο οποίος εναρμονι-

ζόταν με τις ισχυροποιούμενες αντιπολιτευτικές τάσεις. Ως «καθεστωτικοί» εκλέγο-

νται πρόκριτοι δεύτερης γραμμής, εύποροι γαιοκτήμονες, οι οποίοι είχαν προηγου-

μένως εκλεγεί δήμαρχοι. Ο Γρηγόριος Μανούσος αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα. Η αντιπολίτευση εκπροσωπείται από το δικηγόρο Αδαμάντιο Διαμαντόπου-

λο, τον πρώτο πτυχιούχο βουλευτή Τριφυλίας. Η επιτυχία του τελευταίου θα ήταν 

ωστόσο αδιανόητη χωρίς τη στήριξη των σημαντικότερων προκρίτων της επαρχίας 

(συμπεριλαμβανομένου ίσως και του γερουσιαστή τότε Γρηγοριάδη). Επισημαίνου-

με ότι ηλικιακά και ο Διαμαντόπουλος και ο Μανούσος ανήκουν στη νεότερη μετε-

παναστατική γενιά. 

Αυτή η πολιτική διαίρεση δεν έχει βάθος, δεν εκφράζει την τοπική κοινωνία 

και δε διαχέεται σε αυτήν. Το όραμα του Διαμαντόπουλου ως γνήσιου εκφραστή 

των ιδεωδών της Χρυσής Νεολαίας,161 δεν άγγιζε τους Τριφύλιους εκλογείς, οι ο-

ποίοι δεν αναγνώριζαν ακόμη παρά μόνο τις παραδοσιακές γραμμές διαφοροποίη-

σης μεταξύ προσώπων και τοπικών κομμάτων. Το ίδιο – αν όχι σε μεγαλύτερο βαθ-

μό – ίσχυε και για την «καθεστωτική» πλευρά, η οποία επιβαλλόταν άνωθεν, χωρίς 

την ευρεία αποδοχή των τοπικών πολιτικών δυνάμεων. Εντός του κοινοβουλίου 

«καθεστωτικοί» και «αντικαθεστωτικοί» μετατρέπονται σε «κυβερνητικούς» και 

«αντικυβερνητικούς». Ο Διαμαντόπουλος και ο Μανούσος, για παράδειγμα, υπο-

στηρίζουν από κοινού τα (ιδιωτικά) συμφέροντα της εκλογικής τους περιφέρειας 
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 Μετά τη διάλυση της Βουλής του 1859, το Νοέμβριο του 1860, ο Διαμαντόπουλος δημοσίευσε τη 
λογοδοσία του στην εφημερίδα Πελοπόννησος (10 Δεκεμβρίου 1860), η οποία ξεκινούσε ως εξής : 
«Κατά την μικράν διάρκειαν των βουλευτικών μου καθηκόντων μου διετέλεσα αντιπολιτευόμενος, 
ουδέποτε δ’ απομακρυνθείς των συνταγματικών θεσμών, θρησκευτικώς εσεβάσθη τα του Βασιλέως 
ημών και πάσης άλλης συνταγματικής εξουσίας δικαιώματα.» Το πολιτικό του όραμα απηχούσε τις 
εθνικοαπελευθερωτικές προσδοκίες της Χρυσής Νεολαίας. Η ιταλική παλιγγενεσία, σημείωνε, υπεν-
θυμίζει στην Ελλάδα το ρόλο της στην Ανατολή. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζονταν κάποιες 
προϋποθέσεις: «Η αντιπολίτευσις υπεστήριξεν, εν τη Βουλή, όσον επέτρεψεν ο καταναλωθείς εις την 
εξέλεγξιν χρόνος, ότι τα ζωτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναπτυχθώσιν, εισί 1) η ηθική και η 
υλική δύναμις, αναλόγως των μέσων και των περιστάσεων και 2) ο εθνικός πλούτος. Είχε δ’ ισχυράν 
πεποίθησιν, ότι αμφοτέρων η επιτυχία υπάρχει εις χείρας ημών.» Παραδεχόμενος τη στρατιωτική 
αδυναμία της χώρας, επιθυμούσε την ειρηνική επιβολή του ελληνικού στοιχείου στην Ανατολή μέσω 
του Χριστιανισμού και των ιεραποστολών. Στο οικονομικό πεδίο εντόπιζε το κακό στην άνιση και 
κακώς επιβαλλόμενη φορολογία, στη στασιμότητα του πληθυσμού και του εθνικού πλούτου. Απο-
κλείοντας το ενδεχόμενο η Ελλάδα να γίνει βιομηχανική χώρα, επικέντρωνε το ενδιαφέρον του στην 
ανάπτυξη της γεωργίας. Το 1861 θα εκδώσει φυλλάδιο (Περί μεταβολής των φόρων, Αθήνα 1861), 
στο οποίο θα υποστηρίξει την αναγκαιότητα της κατάργησης της εγγείου φορολογίας και της ανα-
πλήρωσης των φορολογικών εσόδων με την επιβολή έμμεσων φόρων. Την πρόταση του αυτή, ως 
πληρεξούσιος, θα φέρει και ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης. 
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εναντίον της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών Κουμουνδούρου.162 Λίγα 

χρόνια αργότερα, όταν συζητήθηκε η επαναληπτική εκλογή Τριφυλίας στην Εθνο-

συνέλευση, ο Διαμαντόπουλος υποστήριξε το συνδυασμό του μειοψηφήσαντα Μα-

νούσου, δηλώνοντας τα εξής: «Ο εις εξ αυτών ο Παναγιώτατος [το σωστό: Παναγιώ-

ταρος], είναι ο μόνος εν Τριφυλλία φυλακισθείς κατά την συνωμοσίαν του Ναυπλί-

ου . ο έτερος, ο Γρ. Μανούσος, είναι ο σταθερώς αντιπολιτευόμενος κατά τας τελευ-

ταίας δύο βουλάς, επικαλούμαι την μαρτυρίαν του κ. Μεσσηνέζη . ο έτερος ο Πονη-

ρόπουλος, ήτο μέλος της επαναστατικής επιτροπής, αλλά παρητήθη, διότι δεν ήθε-

λε να ενδώση εις παρεκτροπάς τινάς, προτεινομένας παρ’ άλλων…».163    

Την πύρρεια εκλογική επιτυχία των καθεστωτικών το 1861 διαδέχθηκε η θρι-

αμβευτική νίκη της αντιπολίτευσης και η οριστική έξωση της βαυαρικής δυναστείας 

από τον ελληνικό θρόνο το 1862. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1862 και 1864 

νέα και παλαιά πρόσωπα διεκδικούν μερίδιο εξουσίας στην επαρχία. Για πρώτη φο-

ρά το 1864 οι τοπικοί πολιτευτές χρειάστηκαν να λάβουν σοβαρά υπόψη το εκλογι-

κό σώμα. Ο «ανίερος» συνδυασμός Σωτηρόπουλου – Γρηγοριάδη – Ζέζα – ηγετών 

ορεινών δήμων μπορεί να διαβαστεί διττά: ως επιτυχημένος εκλογικός ελιγμός του 

κυρίαρχου πολιτικού συστήματος (το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ά-

νωθεν και να «διορθώνει» τη λαϊκή ψήφο) αλλά ταυτόχρονα ως ομολογία της αδυ-

ναμίας του να επιβληθεί χωρίς συμβιβασμούς και παραχωρήσεις σε τοπικούς πα-

ράγοντες (που υπονόμευαν εντέλει το κύρος της κρατικής εξουσίας στην επαρχία). 

Η μεταπολίτευση συνδέεται με το όνομα του Σωτηρίου Σωτηρόπουλου. Αντι-

προσωπεύει τον τύπο του μορφωμένου και ικανού να πρωταγωνιστήσει στην κε-

ντρική πολιτική σκηνή πολιτικού, σπάνιου για τα δεδομένα της επαρχίας μέχρι τότε. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστάθμιζαν μερικά σοβαρά «μειονεκτήματα»: την έλ-

λειψη εντοπιότητας και την «έγκριτη» κοινωνική καταγωγή. Ο Σωτηρόπουλος γεν-

νήθηκε το 1820 στην Πάτρα «καταγόμενος από οικογένειαν μικράν μεν άλλ’ έντι-

μον».164 Σύμφωνα με μια μαρτυρία, γράφτηκε στη Φιλολογική σχολή Αθηνών αλλά 

                                                           
162

 Βλ. παραπάνω σ. 523-524. 
163

 ΕΕΣ 5, συνεδρ. ΣΞΘ΄/22 Μαΐου 1864. 
164

 Η φράση προέρχεται από το βιογραφικό σημείωμα που αφιέρωσε η Ακρόπολις στο πλαίσιο γνω-
ριμίας του αναγνωστικού κοινού με τους εκλεγμένους βουλευτές. Βλ. σχετικά τη στήλη με τίτλο «Οι 
νέοι βουλευταί Μεσσηνίας», Ακρόπολις 19 Ιανουαρίου 1887. Σε επιστολή του προς τη Διοίκηση της 
Τράπεζας με ημερομηνία 3 Απριλίου 1867 αναφέρει ότι το ετήσιο εισόδημα των πατρικών του κτη-
μάτων στην περιοχή της Πάτρας, παρόλη τη νεαρή ηλικία των φυτών (κλημάτων;) φθάνει τις 8.000 
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την εγκατέλειψε χωρίς να ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές.165 Κατη-

γορήθηκε ότι τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα τα έκανε από την ταπεινή θέση 

του γραμματοδιδασκάλου, κατηγορία που δεν αρνούνταν οι υποστηρικτές του.166 

Προσελήφθη στο υπουργείο Οικονομικών και υπηρέτησε σε διάφορες ελληνικές 

επαρχίες ως γραμματέας εφορίας και στη συνέχεια ως οικονομικός έφορος. Από τη 

θέση αυτή μελέτησε από πρώτο χέρι την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συ-

στήματος στην ελληνική ύπαιθρο και το περιέγραψε με γλαφυρότητα στο περίφημο 

φυλλάδιό του Διατριβή περί της εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι (1861). Το 1860 ως 

τμηματάρχης στο Υπουργείο Οικονομικών συνεργάστηκε με τον πολιτικό προϊστά-

μενό του και φίλο, υπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εφορία Τριφυλίας, νυμφεύθηκε την 

Αναστασία Σκορδάκη, «την εκ των πρώτων οίκων των Φιλιατρών καταγομένην», θέ-

τοντας με αυτόν τον τρόπο γερά θεμέλια στην πολιτική του καριέρα.167 Μπατζανά-

κης του Σωτηρόπουλου υπήρξε ο Παναγιώτης Σαρσέντης, ο οποίος αναρριχήθηκε 

μέχρι το αξίωμα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πέρα από το ισχυρό συ-

νοικέσιο, προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση των πολιτικών του φιλοδοξιών ήταν 

η ευπορία. Και κυρίως η ευπορία που προερχόταν από τη γαιοκτησία. Πράγματι, το 

1859 απόκτησε με κρητικά γραμμάτια 220 στρέμματα στο χωριό Χαλαζώνι στη θέση 

Αγρίλη, τα οποία εμφύτευσε αμέσως με σταφίδα. Κοντά στην παραλία και σε γη 

πρώτης ποιότητας το κτήμα του ήταν πολύ προσοδοφόρο, όπως ομολογεί με περη-

                                                                                                                                                                      
δρχ. Μάλλον εννοεί εδώ το εισόδημα που αναλογεί στο μερίδιό του, καθώς τα κτήματα τα είχε εξ 
ημισείας με τον αδερφό του. Σε σημείωμα του υποκαταστήματος Πατρών (1 Ιουλίου 1867) πληρο-
φορούμαστε ότι τα εν λόγω κτήματα βρίσκονταν στο χωριό Σαραβάλι Δάνεια, ΙΑΕΤΕ. 
165

 «Σωτήριος Σωτηρόπουλος», Ημερολόγιο Σκόκου 1891, σ.100-102. Ως αίτιο της διακοπής των 
σπουδών του αναφέρονται λόγοι υγείας. Είναι αλήθεια ότι ο Σωτηρόπουλος, ισχνός και ωχρός, είχε 
ασθενική εμφάνιση, γεγονός που του είχε προσδώσει το παρωνύμιο «λεμονύς», Ακρόπολις, 19 Ια-
νουαρίου 1887.  
166

 Η Πελοπόννησος (9 Μαΐου 1867) απαντά σε αθηναϊκά δημοσιεύματα που κατηγορούν τους Κου-
μουνδούρο και Σωτηρόπουλο ότι ανήλθαν σε υψηλές θέσεις από την ταπεινή θέση του αντεισαγγε-
λέα και του διδασκάλου αντίστοιχα, ως εξής: «Η καταφορά κατά τους Κουμουνδούρο και Σωτηρό-
πουλο είναι βέβαιον ότι προέρχεται εκ του ότι εν Ελλάδι παρήλθεν πλέον ανεπιστρεπτί ο καιρός των 
οικογενειασμών και των μεγάλων αναστημάτων! Διατελούμεν εις εποχήν, καθ’ ην διεπόμεθα υπό 
ισοπολιτείας και κοινοβουλευτικού συστήματος, ένεκα των οποίων αναδεικνύονται, ανεξαρτήτως 
του γένους και της καταγωγής, οι νοήμονες και ικανοί, οίτινες καλούνται εις τ’ αξιώματα της πολιτεί-
ας.» 
167

 «Ιδρυταί του κόμματός του ήσαν οι συγγενείς της γυναικός του, οι σύγγαμβροί του και ο πενθε-
ρός του όστις ήτο ο προύχων του τόπου διακρινόμενος και επί πλούτω και επί θέσει κοινωνική.», 
Σκριπ, 8 Μαΐου 1898. 
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φάνια ο ίδιος.168 

  Η αιχμαλωσία του από τους ληστές το καλοκαίρι του 1866 είχε ως αποτέλε-

σμα την επιβάρυνσή του με ένα επαχθές δάνειο ύψους 70.000 δρχ. από την Εθνική 

Τράπεζα προκειμένου να καταβληθεί το υπέρογκο ποσό των λύτρων. Η Τράπεζα όχι 

μόνο διευκόλυνε τον Σωτηρόπουλο αλλά τον επόμενο χρόνο ικανοποίησε όλα τα 

αιτήματά του χορηγώντας του άλλες 3.000 δρχ.169 Ακολούθησε η πολύμηνη επίσκε-

ψή του στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1867.170 Στο βιογρα-

φικό σημείωμα που παρατίθεται στο Ημερολόγιο του Σκόκου προστίθεται η πληρο-

φορία ότι διετέλεσε επί δεκαετίας Διευθυντής «μικράς ασφαλιστικής εταιρίας εκ 

των αποδοχών της οποίας κατώρθωσε να κτίση εν Αθήναις οικίαν εν η κατοικεί».171 

Η οικοδομή πράγματι ανεγέρθηκε στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Πανεπιστη-

μίου και Θεμιστοκλέους, ήταν πολυτελής και υλοποιήθηκε με δανεισμό.172 

Το απαύγασμα του πολιτικού βίου του υπήρξαν οι νόμοι ΥΛΑ΄ και ΤΠΣΤ΄ περί 

διάθεσης των εθνικών γαιών και φυτειών. Οι νόμοι αυτοί χάρισαν στο Σωτηρόπου-

λο μεγάλη δημοτικότητα, την οποία εξαργύρωσε με την πρωτιά στις βουλευτικές 

εκλογές του 1887, τις πρώτες πανελλαδικά σε επίπεδο νομού.173 Στο σύντομο βιο-

γραφικό της εφημερίδας Ακρόπολις το νομοθετικό έργο του σφραγίζει την πολιτική 

δράση του: «Απλούς τους τρόπους, μέτριος την φράσιν, είναι ο θετικώτερος ρήτωρ 

                                                           
168

 Σ. Σωτηρόπουλος, Τριάκοντα εξ ημερών αιχμαλωσία και συμβίωσις μετά ληστών, Αθήνα 1867 (β΄ 
έκδ.), σ. 4. Την εξαιρετική παραγωγικότητα του κτήματος υπερθεματίζει σε επιστολή του ο διευθυ-
ντής του υποκαταστήματος Κυπαρισσίας Πολυζωΐδης (14 Δεκεμβρίου 1878) και προσθέτει: «Το κτή-
μα τούτο ον πλησίον της θαλάσσης κείται εις θέσιν τερπνήν και παρά της αποβάθρας δι’ ης αποβιβά-
ζουσιν εις τα πλοία [δυσανάγνωστη λέξη] εκατομμύρια σταφίδας εκ της του Δήμου Εράνης και των 
άλλων παρακειμένων μεταφερομένης εις Πάτρας και άλλους λιμένας της Ελλάδος…». Η συνολική 
έκταση του κτήματος υπολογίζεται σε 173,5 στρέμματα και αποτελούταν από: σταφιδάμπελο (158 
στρ.), αμπέλι (5,5 στρ.), αλώνι (5,5, στρ.), περιβόλι (7 στρ.), «μεγάλον στρατώνειον» (sic) (1 στρ.), 
διώροφη οικία, δύο ισόγειες οικίες, ένα φούρνο και ένα πηγάδι (όλα τα τελευταία 1,5 στρ.), Δάνεια, 
ΙΑΕΤΕ. 
169

 Επιστολή Σωτηρόπουλου προς τη Διοίκηση με ημερομηνία 3 Απριλίου 1867, όπου διατυπώνει μια 
σειρά από αιτήματα ευνοϊκά για το χρέος του. Στο περιθώριο της επιστολής σημειώνεται ότι όλα τα 
αιτήματα έγιναν δεκτά, Δάνεια, ό.π.  
170

 Τα ταξίδια στην προηγμένη Εσπερία πραγματοποιούνταν συχνά από τους Έλληνες πολιτευτές που 
επεδίωκαν μέσα από αυτά την επιμόρφωσή τους. 
171

 Ημερολόγιο Σκόκου 1891, ό.π. 
172

 Βλ. σχετικά επιστολή του Σωτηρόπουλου σε φίλο (χωρίς άλλα στοιχεία), με ημερομηνία 14 Ιανου-
αρίου 1872, από τον οποίο ζητά να μεσολαβήσει σε τρίτο άτομο για να του χορηγηθεί δάνειο 28.000 
– 30.000 δρχ. Η επιστολή βρέθηκε στο φάκελο του Σωτηρόπουλου στο αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, 
Δάνεια, ό.π. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, η οικία αυτή θα εκποιούνταν για να πληρωθούν τα χρέη 
του και με το περίσσευμα να υλοποιηθούν οι αγαθοεργές επιθυμίες του διαθέτη. Η διαθήκη δημο-
σιεύεται αυτούσια στο αθηναϊκό τύπο, Σκρίπ, 10 Μαΐου 1898.  
173

 Βλ. σχετικά την έκθεση υπ. αρ. 14/16 Φεβρουαρίου 1887 της εξελεγκτικής επιτροπής της εκλογής 
Ν. Μεσσηνίας, ΕΣΒ, περ. ΙΑ΄ συν. Α΄, Παράρτημα, σ. 18-21. 
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του κοινοβουλίου μας, καίτοι μη αξιών ρητορικήν δεινότητα, και ο πρακτικώτερος 

των οικονομολόγων μας. Ο άριστος των νόμων του είνε ο περί εθνικών γαιών και 

φυτειών του 1881 [sic].»174  

Στα επαρχιακά πολιτικά ήθη ο Σωτηρόπουλος καινοτόμησε συμπεριλαμβάνο-

ντας στο συνδυασμό του τον άσημης καταγωγής έμπορο Γεώργιο Αντ. Γεωργακό-

πουλο. Παρότι ο τελευταίος αποτελούσε ισχυρό οικονομικό παράγοντα του τόπου 

και η τοπική επιρροή του υπήρξε πολύ σημαντική, η υποψηφιότητα ενός αυτοδη-

μιούργητου εμπόρου στις βουλευτικές εκλογές ήταν ασυνήθιστη μέχρι τότε και ο-

πωσδήποτε αδιανόητη στην επί Όθωνος εποχή. Εξετάζοντάς την στο εύρος του κοι-

νοβουλευτικού 19ου αιώνα, διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα δε συνιστούσε 

παρά ένα «ιντερμέτζο» στην παράδοση των τοπικών πολιτευτών της επαρχίας. Η 

εκλογική νίκη του Ευσταθίου Κοκκέβη το 1881 θα σημάνει την επιστροφή των προ-

κρίτων στην τοπική πολιτική σκηνή.  

 

Στο κείμενο με τον τίτλο «Πολιτική Διαθήκη» που συνέγραψε ο ίδιος ο Κοκκέ-

βης το 1913, δίνεται ένα περίγραμμα του ιδιωτικού και πολιτικού βίου του.175 Γεν-

νήθηκε το 1837 στη Λιγούδιστα (Χώρα) Τριφυλίας. Σε ηλικία 12 ετών έχασε τον πα-

τέρα του και την ίδια χρονιά έπεσε από το άλογο, σπάζοντας το αριστερό του χέρι. 

Αναζήτησε θεραπεία κοντά στον περίφημο πρακτικό «χειρούργο» της Κυπαρισσίας, 

Οθωμανό Μέτο, αλλά το χέρι του δε λειτούργησε ποτέ πάλι κανονικά. Στην Κυπα-

ρισσία παρακολούθησε τις πρώτες τάξεις του ελληνικού σχολείου, το οποίο ολο-

κλήρωσε το 1853 στην Αθήνα. Για την ανάμιξή του στα Σκιαδικά τιμωρήθηκε με α-

ποβολή από το Γυμνάσιο Αθηνών. Συνέχισε ωστόσο τις γυμνασιακές σπουδές στο 

Ναύπλιο: «Εκ των αποβληθέντων προς τιμωρίαν τέσσερις ή πέντε μετέβημεν κατά 

παράκλησιν τότε προς τον υπουργόν της παιδείας Θρασύβουλον Ζαΐμην εις Ναύ-

πλιον και εξηκολουθήσαμεν τας σπουδάς μας εις την τετάρτην τάξιν του Γυμνασίου, 

παρ’ ου και απολυτήριον έλαβον και κατετάχθην εις το πανεπιστήμιον κατά Σε-

πτέμβριον 1859…».176 Η επανάσταση κατά του Όθωνα τον βρίσκει στο πλευρό της 

φιλοοθωνικής οικογένειάς του. 

                                                           
174

 Ακρόπολις, 19 Ιανουαρίου 1887. 
175

 Εμπεριέχεται στο Αρχείο του Ανδρέα Κοκκέβη, ΑΒΕ: 178, φάκ.1, ΓΑΚΜΕΣ. 
176

 Ευσταθίου Κοκκέβη, Πολιτική Διαθήκη, ό.π. 
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Για τα γεγονότα της Μεσοβασιλείας συνελήφθη στην Αθήνα, απέδρασε και 

διέφυγε στη Σύρο και από εκεί στη Ζάκυνθο, όπου συνελήφθη για δεύτερη φορά 

«τη επεμβάσει του αποφασίσαντος να πολιτευθή Σωτηρόπουλου».177 Σύμφωνα πά-

ντα με τη δική του προσωπική αφήγηση, κρατήθηκε υπόδικος 32 μήνες και τελικά 

αθωώθηκε (όπως και όλοι οι συγκατηγορούμενοι του) από το κακουργιοδικείο της 

Τριπόλεως. Αφού έλαβε το δίπλωμά του ως δικηγόρος, δικηγόρησε για μικρό διά-

στημα στην Καλαμάτα και μετά την ίδρυση Πρωτοδικείου στην Τριφυλία (1872), 

στην Κυπαρισσία. Υποψηφιότητα για βουλευτής έθεσε για πρώτη φορά το 1869 «με 

την ιδέα να σχετισθώ με τον λαόν της Τριφυλίας και Ολυμπίας και του Νομού», ό-

πως λέει.178 Ξαναδοκίμασε χωρίς επιτυχία κατά τα έτη 1874, 1875 και 1879. Στο με-

ταξύ ως συνήγορος των πρώην συνεταίρων του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, 

Μιχαλόπουλου και Ζαχαρόπουλου, γνωρίστηκε με τον ισχυρό έμπορο και βουλευτή 

τότε. Η εκτίμηση του Γεωργακόπουλου προς τον Κοκκέβη εκφράστηκε έμπρακτα με 

το να τον κάνει γαμπρό του και να συνεργαστεί μαζί του στις εκλογές του 1879. Πα-

ρά την αποτυχία τους, η συνδρομή του πεθερού του υπήρξε αποφασιστική για την 

εκλογική επιτυχία του Κοκκέβη το 1881.179 Τη νίκη αυτή ακολούθησαν και άλλες κα-

τά τα έτη: 1887 (ευρεία εκλογική περιφέρεια), 1890 (ευρεία), 1892, 1895, 1902 και 

1910 (στις πρώτες εκλογές του Αυγούστου). Υπήρξε ο μακροβιότερος βουλευτής 

Τριφυλίας το 19ο αιώνα μετά το Σωτηρόπουλο. 

Ο Κοκκέβης ζει σε μία νέα εποχή πολιτικής δράσης, κατά την οποία η Βουλή 

συνιστά πεδίο απόδειξης τοπικού πατριωτισμού. Φαίνεται ότι είχε τα προσόντα για 

να διακριθεί σε αυτόν τον τομέα. Η Ακρόπολις τον βιογραφεί ως εξής: «Πεντηκο-

ντούτης σχεδόν. Δικηγόρος το επάγγελμα. Εγεννήθη εν τω χωρίω Λιγούδιστα του 

δήμου Φιλιππιάδος [το σωστό: Φλεσιάδος] της επαρχίας Τριφυλίας εκ των πρωτευ-

ουσών εκεί οικογενειών. Μέτριος το ανάστημα με μικράν ευρωστίαν. Ομιλητικός, 

πειστικός, ευφυής. Εκλέγεται δευτέραν ήδη φοράν βουλευτής.»180 Ιδιαίτερα δυνα-

μικός και φιλόδοξος κατορθώνει να συναλλάσσει την τοπική επιρροή του με κυβερ-

νητικά ανταλλάγματα προς την εκλογική του περιφέρεια. Η σύσταση του συνοικι-

σμού Παραλίας στην Κυπαρισσία (1883) αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παρά-

                                                           
177

 Ό.π. 
178

 Ό.π.  
179

 Στο κείμενό του ο Κοκκέβης δεν αφιερώνει ούτε μία λέξη στον πεθερό του Γεωργακόπουλο. 
180

 Ακρόπολις, 19 Ιανουαρίου 1887. 
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δειγμα της ευγνωμοσύνης του Τρικούπη για τη στήριξη που δέχτηκε από τον Κοκκέ-

βη. Το 1887 πάλι ανταμείφθηκε για την εκ νέου προσχώρησή του στο τρικουπικό 

στρατόπεδο με τη μετακίνηση των δημοσίων υπηρεσιών από την πάνω πόλη στο 

νεοσύστατο συνοικισμό της Παραλίας (1888).181 Είναι ακριβώς η εποχή που ο αντα-

ποκριτής μιας αθηναϊκής εφημερίδας τον ονομάζει «ψυχογιό του Τρικούπη» και 

«φεουδάρχη Τριφυλίας».182 

Με συχνές επερωτήσεις και νομοσχέδια, τριφυλιακού κυρίως ενδιαφέροντος, 

ο Κοκκέβης κάνει αισθητή την παρουσία του στο κοινοβούλιο, διαδηλώνοντας την 

αγωνιστικότητά του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης κοινοβουλευτικής θητείας του, 

(από 27 Οκτ. 1883 έως 24 Μαρτίου 1884 και από 25 Οκτωβρίου 1884 έως 11 Φε-

βρουαρίου 1885) υπέβαλε διάφορα νομοσχέδια σχετικά με τον συνοικισμό της Πα-

ραλίας . τάχθηκε υπέρ του υποβληθέντος νομοσχεδίου για την απαγόρευση της βο-

σκής στις φυτείες, προσκομίζοντας σχετική αναφορά των κατοίκων Κυπαρισσίας . 

παρενέβη στη συζήτηση του προϋπολογισμού για να προστεθεί το αναγκαίο κονδύ-

λι για το συνοικισμό Κυπαρισσίας αλλά και για να επισημάνει την ανάγκη ίδρυσης 

γυμνασίων σε όλη τη χώρα. Κατέθεσε ακόμη πρόταση νόμου σχετικά με το ζήτημα 

των καθυστερούντων οφειλών προς το Δημόσιο.183 Στον αγώνα πλειοδοσίας ενδια-

φέροντος για τον τόπο, ο «εθνικής εμβέλειας» Σωτηρόπουλος δεν επιτρεπόταν α-

σφαλώς να υστερήσει. Και αυτός με τη σειρά του υπέβαλε διάφορες επερωτήσεις: 

σχετικά με τις δημοτικές εκλογές Κυπαρισσίας, την καθυστέρηση διορισμού δεύτε-

ρου δημαστυνόμου στο δήμο Πλαταμώδους, τους καταδιωχθέντες οφειλέτες του 

δημοσίου αλλά και για κάποια συμπλοκή που έγινε στα Φιλιατρά. Τέλος, εισηγήθη-

κε με πρόταση νόμου την ίδρυση υδραγωγείου στους Γαργαλιάνους.184 

Σε κορυφαία ζητήματα, όπως το σταφιδικό, η κατάθεση νομοσχεδίων  απο-

                                                           
181

 Βλ. ΚΕΦ. Α΄, σ. 67-68. Θυμίζουμε ότι το Πρωτοδικείο στεγάστηκε στο νεόδμητο κτίριο του πεθε-
ρού του Κοκκέβη Γεωργακόπουλου στο νέο συνοικισμό. 
182

 Εφημερίς, 30 Οκτωβρίου 1889. Πολύ φυσικά η ίδια εφημερίδα παθαίνει σύγχυση, όταν τον επό-
μενο χρόνο ο Κοκκέβης πολιτεύεται ως δηλιγιαννικός, και τον χαρακτηρίζει ως επιτυχόντα τρικουπι-
κό βουλευτή, Εφημερίς, 18 Οκτωβρίου 1890. 
183

 ΕΣΒ, περ. Θ΄, συν. Γ΄, συνεδρ. 11/17 Νοεμβρίου 1883, 66/13 Μαρτίου 1884, 73/22 Μαρτίου 1884, 
74/23 Μαρτίου 1884 και Παράρτημα, αρ. 31, 68. Ομοίως περ. Θ΄, συν. Δ΄, συνεδρ. 16/28 Νοεμβρίου 
1884 και Παράρτημα αρ. 25, 112. Η περίοδος αυτή τίθεται ενδεικτικά, καθώς, όπως μπορέσαμε να 
διαπιστώσουμε, ο Κοκκέβης δραστηριοποιείται έντονα σε όλο το κοινοβουλευτικό βίο του.  
184

 ΕΣΒ, περ. Θ΄, συν. Γ΄, συνεδρ. 15/23 Νοεμβρίου 1883, 24/5 Δεκεμβρίου 1883 και Παράρτημα αρ. 
43. Ομοίως περ. Θ΄, συν. Δ΄, συνεδρ. 14/23 Νοεμβρίου 1884, 18/1 Δεκεμβρίου 1884, 21/5 Δεκεμβρί-
ου 1884, 24/10 Δεκεμβρίου 1884. 
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δείκνυε έμπρακτα το ενδιαφέρον του βουλευτή για την εκλογική του περιφέρεια. 

Καταθέτοντας νομοσχέδιο «περί φορολογίας της σταφίδος και της εξ αυτής κατα-

σκευής οινοπνευματωδών ποτών υπό μονοπωλίου του κράτους» (1895), ο Κοκκέ-

βης ομολογούσε τη γνωστική του αδυναμία σχετικά με το θέμα αλλά, όπως δήλωνε, 

προείχε η υπόσχεσή του στους εκλογείς του: «... αφ’ ης ανεχώρησα από την επαρ-

χίαν μου το μόνον μέλημά μου ήτο πώς να σκεφθώ και καταρτίσω εν νομοσχέδιον, 

το οποίον να υποβάλω υπό την κρίσιν της Βουλής. Κατήρτισα τοιούτον και το υπέ-

βαλα . εάν η Βουλή δεν το εύρη καλόν, ας το απορρίψη. Εγώ όμως εξεπλήρωσα την 

υπόσχεσιν, την οποίαν έδωκα εις τους εκλογείς μου...».185 

 Με ευκολία άλλαζε θέση εντός του κοινοβουλίου, συχνά για να εκβιάσει ή να 

εντυπωσιάσει. Η τροποποίηση, για παράδειγμα, που υπέβαλε σχετικά με το νόμο 

ΑΧΚΕ΄ περί χαρτοσήμου, προκάλεσε την αντίδραση πολλών ομολόγων του στο κοι-

νοβούλιο: «ΠΟΛΛΟΙ (αριστερόθεν): Πώς πέρυσι κατεψήφισες τοιαύτης προτάσεως! 

ΚΟΚΚΕΒΗΣ: Οι νόμοι δε γίνονται δια να είναι πάγιοι . μεταβάλλονται οι νόμοι από 

την Βουλήν.» Τελικά, απέσυρε την πρότασή του, αδράχνοντας μάλιστα την ευκαιρί-

α, διαπληκτιζόμενος με τον Καραπάνο, να προβάλει την πράξη του ως απόδειξη της 

ανιδιοτελούς πίστης του στην τρικουπική παράταξη.   

Επιφύλασσε στον εαυτό του το ρόλο του αποκλειστικού διαμεσολαβητή ανά-

μεσα στο «λαό» και στο κράτος. Ούτε όμως η λαϊκή ψήφος ήταν δεδομένη – και αυ-

τό το ήξερε καλά ο Κοκκέβης που απέτυχε στις εκλογές το 1885, το 1899, το 1905 

και το 1906 – ούτε η σχέση με το δηλιγιαννικό κόμμα ήταν πάντα αγαστή. Έτσι, το 

1895, η προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί το σταφιδικό, για να πιέσει την κυβέρνη-

ση, όχι μόνο έμεινε άκαρπη αλλά εμμέσως επιτιμήθηκε από τον Δηλιγιάννη. Στην 

προειδοποίηση του Κοκκέβη ότι «…πρέπει να επισπευθή η λύσις, διότι, Κύριοι, δύ-

ναμαι να σας βεβαιώσω, ότι σεις θα ήσθε οι παραίτιοι, εάν διαταραχθή η τάξις από 

του ενός άκρου εις το άλλο (ειρωνικαί επιφωνήσεις)…», ο ευλαβικά προσηλωμένος 

στους θεσμούς πρωθυπουργός Δηλιγιάννης αντέτεινε: «Απαντώ εις τον κ. Κοκκέβην, 

                                                           
185

 ΕΣΒ, περ. ΙΔ΄, συν. Α΄, συνεδρ. 27/19 Ιουνίου 1895. Όταν προηγουμένως ένας συνάδελφός του τού 
επισήμανε ότι η πρότασή του σχετικά με το σταφιδικό ζήτημα συμφωνούσε με τον Leroy Beaulieu, ο 
Κοκκέβης απάντησε: «Εγώ δεν αναμιγνύομαι με τους ξένους συγγραφείς 

.
 ας έλθουν άλλοι να σας 

αναπτύξουν τας γνώμας των.» Αν και δεν πτοούνταν από τη γνωστική του ανεπάρκεια, έφερε βαρέ-
ως ότι δε συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό εξαιτίας των γεγονότων της Μεσοβασιλείας, βλ. 
σχετικά «Πολιτική Διαθήκη», ό.π.

 
Οι σπουδές στο εξωτερικό (όταν μάλιστα έλειπε η καταγωγή από 

επιφανές πολιτικό τζάκι) αποτελούσαν προσόν για ανάληψη κάποιου υπουργήματος. 
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φίλον μου, ότι όσοι ήθελον τολμήσει να διαταράξωσι την τάξιν, θα ήναι εχθροί της 

Πολιτείας και θέλουσιν υποκύψει εις τας περιπετείας εις ας περιπίπτουσιν οι εχθροί 

αυτής. (Εύγε! Εύγε! Χειροκροτήματα εκ της αιθούσης).»186 Και ο βουλευτής Οικονό-

μου συμπλήρωνε ότι ρόλος των βουλευτών ήταν να αποτρέπουν τις κινητοποιήσεις 

και όχι να τις υποδαυλίζουν: «…Διότι τι θα γείνη, αν έλθωσιν όλοι εδώ, εις τας Αθή-

νας, οι κάτοικοι των επαρχιών; Βεβαίως θα έχωμεν ταραχάς, και χίλια άλλα άτοπα 

ημπορεί να παρακολουθήσωσι τας τοιαύτας εκδηλώσεις. Λοιπόν καλό είναι να μη 

μας επισείωσιν οι επιθυμούντες την επιψήφισιν μέτρων ως το της παρακρατήσεως 

ομοίας απειλάς, αλλά να αφίνωσιν ελευθέραν την Βουλήν εν τη ενασκήσει των έρ-

γων αυτής. (εύγε! εύγε!).» Και ο Κοκκέβης: «Τι άλλο είναι αυτό, παρά μία αναρχί-

α;».187 

Φαίνεται ότι η καιροσκοπική πολιτική του τριφύλιου πολιτικού δεν ευδοκι-

μούσε στο δηλιγιαννικό περιβάλλον, όπως στο τρικουπικό. Είναι αληθές ότι η χρυσή 

εποχή της τρικουπικής ευημερίας παρήλθε γρήγορα και τα ογκούμενα δημοσιονο-

μικά προβλήματα του κράτους δεν επέτρεπαν αφειδείς παροχές και παραχωρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, υποψιαζόμαστε ότι ανάμεσα στον βουλευτή και την 

ηγεσία της δηλιγιαννικής παράταξης υπέφωσκαν σημαντικές, αλλά απωθημένες 

λόγω πολιτικού συμφέροντος, ιδεολογικές διαφορές. Η μεταπήδηση του Κοκκέβη 

με άλλους 16 δηλιγιαννικούς στη θεοτοκική πλευρά τον Ιούνιο του 1903 με αφορμή 

– μεταξύ άλλων – την κωλυσιεργία στο σταφιδικό ζήτημα, πιθανώς εδράζεται σε 

βαθύτερα αίτια. Οι προειδοποιήσεις του προς τους συναδέλφους του βουλευτές το 

1902 για το «ζουρνά του χυδαίου αστού» που μπορεί μια μέρα να αντικαταστήσει 

τις εκλεπτυσμένες χοροεσπερίδες στις οποίες αυτοί ήταν συνηθισμένοι, δεν ήταν 

κούφια ρητορεία.188 Μέσα από την πολιτική διαθήκη του αλλά και την κοινοβου-

λευτική του στάση αναδύεται η πατερναλιστική αντίληψη για μια ιεραρχημένη κοι-

νωνία, όπου ο λαός δεν αυτενεργεί αλλά οφείλει ευγνωμοσύνη προς τον ιεραρχικά 

ανώτερο (γαιοκτήμονα, δήμαρχο, βουλευτή κ.ά.) που μεριμνεί για το συμφέρον 

του. Η «διαστρωματική κινητικότητα» που επαγγελλόταν με αρκετή δόση ρομαντι-

                                                           
186

 ΕΣΒ, περ. ΙΔ΄, συν. Α΄, συνεδρ. 27/19 Ιουνίου 1895. 
187

 Ό.π. 
188

 Αναφέρεται από τον Hering, Τα πολιτικά κόμματα…, ό.π. σ. 741-742. 
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σμού ο Δηλιγιάννης,189 όπως και οι αυθόρμητες λαϊκές εκδηλώσεις, μάλλον τον έ-

βρισκαν αντίθετο. Η ανεκτικότητά του εξαντλούνταν ως το βαθμό που δεν απειλού-

νταν σοβαρά η καθεστηκυία τάξη και ειδικότερα η δική του εξουσία στην επαρχία. 

Συνεπής με την παράδοση των παλαιών προκρίτων ο Κοκκέβης αντιμετώπιζε τους 

εκλογείς με κτητική διάθεση. Στην κοινοβουλευτική σύγκρουσή του με το Σωτηρό-

πουλο κατά τη συζήτηση για τη συμπληρωματική εκλογή βουλευτή Τριφυλίας 

(1884), οι ωμές δηλώσεις του σκανδάλισαν ακόμη και τους κομματικούς του συ-

ντρόφους.190 Στις αιτιάσεις του Σωτηρόπουλου για καλπονοθεία 14 ψήφων στη Λι-

γούδιστα, τόπο καταγωγής του Κοκκέβη, ο τελευταίος ανταπάντησε με αυταρέσκεια 

ότι η πλειοψηφία στο δήμο του ανήκε: «Εις τον δήμον Φλεσιάδος ωμίλησαν πάντο-

τε οι αριθμοί, και κατά την γενικήν εκλογήν του 1881 και κατά την δημοτικήν του 

1883 και κατά την παρούσαν, ότι πλειοψηφώ κατά 400 και πλέον ψήφους . την προς 

εμέ αγάπην των συμπολιτών μου εκείνων δεν δύναται ν΄αρνηθή ο κ. Σωτηρόπουλος 

. διότι, αν την αρνηθή, τον διαψεύδουν αυτοί οι αριθμοί και θα τον διαψεύσουν και 

εις το μέλλον».191 Η πρόσφατη έναρξη της κατασκευής μιας επαρχιακής οδού που 

θα συνέδεε τη Λιγούδιστα με την Κυπαρισσία και την Πύλο, όπως κατήγγειλε ο Σω-

τηρόπουλος και δεν αρνήθηκε ο Κοκκέβης, είχε ενισχύσει δίχως άλλο την «αγάπη 

των συμπολιτών του».192 

Με την είσοδο του δικομματισμού στην επαρχία οι πρόκριτοι επέστρεψαν δυ-

ναμικά στην τοπική πολιτική σκηνή. Ιδίως μετά το 1890 και μέχρι το 1910 όσοι βου-

λευτές κατόρθωσαν να εκλεγούν παραπάνω από μία φορά βουλευτές Τριφυλίας 

είχαν πατέρα που είχε χρηματίσει προηγουμένως βουλευτής και ανήκαν στην πλει-

ονότητά τους στις παλαιές οικογένειες των προκρίτων της Τριφυλίας, κυρίως της 

Κυπαρισσίας: Πονηρόπουλου, Αναστασόπουλου, Παπατσώρη (από Σουλιμά), Σπέ-

                                                           
189

 Ό.π. σ. 590. 
190

 Ο βουλευτής Ν. Στεφανίδης σχολιάζει: «Αισχύνομαι ακούων τον έντιμον Σωτηρόπουλον και τον 
αντίθετον αυτού καυχωμένους, ότι διαθέτουν χιλιάδας εκλογείς εις τα νεύματά των κατά τας εκλο-
γάς, ενώ έπρεπε να μένουν αι τοιαύται ενέργειαι εν κρυπτώ κεκαλυμμέναι…», ΕΣΒ, περ. Θ΄ συν. Δ΄, 
συνεδρ. 11/20 Νοεμβρίου 1884. 
191

 Ό.π. 
192

 Αυστηρή κριτική στην κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου εξαπολύει μέσα από τον φιλιατρινό 
τύπο ο ιατρός Δ. Συναδινός. Αφού έχει ήδη αναφερθεί στη ματαιότητα του έργου (η Λιγουδίστα συν-
δεόταν με την εθνική οδό Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Γαργαλιάνων) και στην παραμέληση άλλων 
σπουδαιότερων (όπως τη σύνδεση της Κυπαρισσίας με τους ορεινούς δήμους), συμπληρώνει: «Παν 
δε ό,τι τουναντίον ήδη πραχθή υπό της Κυβερνήσεως τη εισηγήσει του βουλευτού, αντιστρατεύηται 
άντικρυς εις τα συμφέροντα τα γενικά και ικανοποιεί μόνον ματαιοδοξίας ατομικάς και επιδεικτικάς 
φιλοτιμίας», Εράνη, 23 Μαΐου 1883. 



563 
 

ντζα (από Φιλιατρά). Μόνο ο Νικόλαος Γεωργ. Γεωργακόπουλος, επίσης βουλευτής 

την ίδια περίοδο, ως γιος εμπόρου δε διέθετε την «αριστοκρατική» καταγωγή των 

άλλων . διέθετε όμως ευπορία και την πολιτική παρακαταθήκη που του κληροδότη-

σε ο πατέρας του. Με την απόκτηση ανώτερης μόρφωσης οι γόνοι των πολιτικών 

οικογενειών καταξιώνονταν και καθίσταντο άξιοι συνεχιστές της οικογενειακής πα-

ράδοσης. Με εξαίρεση τους παλαιότερους κτηματίες βουλευτές Δημήτριο Παπα-

τσώρη και Κυριάκο Νικ. Πονηρόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν απόφοιτοι σχολής, 

είτε δικηγόροι (Αλέξ. Δημ. Πονηρόπουλος, Ιω. Γεωργ. Σπέντζας) είτε στρατιωτικοί 

(Δημ. Θεοδ. Αναστασόπουλος, Νικόλαος Γεωργ. Γεωργακόπουλος).193 Η πολιτική 

προίκα τους εξασφάλιζε αναγνωρισιμότητα και εκλογική δύναμη προς δύο κατευ-

θύνσεις: και προς τα κάτω, δηλαδή μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής από το εκλογικό 

σώμα, και προς τα πάνω, από την κομματική ηγεσία, η οποία είχε πρόσθετους λό-

γους για να τους χρίσει υποψηφίους. 

Η πολιτική συνέχεια μιας οικογένειας δεν προϋπέθετε απαραίτητα την ύπαρξη 

οικονομικής ευρωστίας. Οι οικογένειες, για παράδειγμα, των Αλέξ. Δημ. Πονηρό-

πουλο και Ιωάννη Γ. Σπέντζα αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η 

επένδυση στη μόρφωση των τέκνων τους είχε υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό χάρη 

στην εκποίηση των τελευταίων υπολειμμάτων της μεγάλης πατρογονικής περιουσί-

ας. Είχαν διατηρήσει όμως την πολιτική τους επιρροή. Το 1899 ο διευθυντής του 

υποκαταστήματος της Εθνικής στην Κυπαρισσία έγραφε προς τη Διοίκηση σχετικά 

με το ζήτημα του πλειστηριασμού των κτημάτων της οικογένειας Σπέντζα: «Καθό δε 

επληροφορήθημεν, του πλειστηριασμού την ανάπτυξιν παρεκώλυσε και η οικογέ-

νεια Σπέντζα, μεγίστην εν Φιλιατροίς ασκούσα επιρροήν . καθό ισχυρή πολιτική οι-

κογένεια.» Υπερθεματιστές δεν εμφανίστηκαν και ο πλειστηριασμός αναβλήθηκε.194 

Χρειαζόταν πάντως και προσωπική δουλειά από τους υποψηφίους βουλευτές, 

οι οποίοι όφειλαν να καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους με τους εκλογείς τους. Έτσι, 

στις εκλογές του 1895 ο σχετικά πρόσφατα «εμφυτευμένος» στο τριφυλιακό περι-
                                                           
193

 Από το 1881 μέχρι και το 1906 πέτυχαν στις βουλευτικές εκλογές συνολικά δεκατέσσερα άτομα 
(δεκαπέντε με το Σωτηρόπουλο) από τα οποία τρεις ήταν κτηματίες, τρεις στρατιωτικοί, ένας γιατρός 
και επτά δικηγόροι.  
194

 Επιστολή με ημερομηνία 1 Ιουνίου 1899, Αλληλογραφία έμμισθων υποκαταστημάτων προς το 
Δικαστικό Τμήμα, ό.π. Η οικογένεια Σπέντζα θα συνεχίσει την πολιτική παρουσία της και τον 20

ο
 αιώ-

να. Ο Νικόλαος Ιωάν. Σπέντζας, νομικός, θα εκλεγεί επανειλημμένα βουλευτής και θα αποτελέσει 
στέλεχος των κυβερνήσεων Μεταξά και Κορυζή (1939-1941) και αργότερα του Κων. Καραμανλή 
(1955-1956), Νίκος Καράμπελας, Μεσσηνιακό Βιογραφικό Λεξικό, Καλαμάτα 1962, σ. 374. 
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βάλλον Θεόδωρος Παναγ. Σαρσέντης, πολυαγαπημένος ανιψιός του Σωτηρόπου-

λου,195 απέτυχε να εκλεγεί παρά τις προσπάθειες του ισχυρού θείου του. Την απου-

σία δεσμών του Σαρσέντη με τους Τριφύλιους ψηφοφόρους ομολογεί εμμέσως ο 

Σωτηρόπουλος στη Βουλή: «Πάντες ούτοι [έχει αναφερθεί προηγουμένως στον ει-

σαγγελέα Λυκουρέζο και στον πρώην δήμαρχο Εράνης Κεφάλα, ο οποίος απέσυρε 

την υποστήριξή του από το Σωτηρόπουλο] πνέουσι μένεα ιδίως κατά του πρώην γε-

νικού γραμματέως του Υπουργείου της Δικαιοσύνης Θεοδώρου Σαρσέντη, όστις ε-

κτεθείς εις τας εκλογάς ως υποψήφιος βουλευτής και αποτυχών δι’ ολίγων ψήφων, 

δικηγορεί ήδη εν Κυπαρισσία προστατεύων τους φίλους μας, καθ’ όσον εις τας ε-

νεργείας αυτού αποδίδουσι κυρίως την αποτυχίαν του κ. Κεφάλα.»196 Με τον «ε-

γκλιματισμό» του στον τόπο εκλογής, «προστατεύων τους φίλους» μέσω της δικη-

γορικής του ιδιότητας και με την πολιτική κληρονομιά του θείου του ο Σαρσέντης 

θα μπορούσε να θέσει εκ νέου, με καλύτερες προϋποθέσεις, υποψηφιότητα για 

βουλευτική έδρα.  

Ένα δείγμα από τις υποχρεώσεις ενός υποψηφίου βουλευτή μας παρέχει ο 

Τριφύλιος στην καταγωγή,197 αρθρογράφος της εφημερίδας Εμπρός, Πολύβιος Δη-

μητρακόπουλος.198 Περιοδεύοντας στην Τριφυλία λίγο μετά από την ταπεινωτική 

ήττα του 1897, οι περιγραφές του διέπονται από την πεποίθηση ότι στο λαό και 

στους πολιτευτές κυριαρχεί η έλλειψη πατριωτισμού και επικρατεί ο «υλισμός» και 

ο «ατομισμός».199 Γράφει σχετικά: «Τον κ. Σαρσέντην, αντίπαλον του κ. Κοκκέβη, 

εύρον περικυκλωμένον από σμήνος χωρικών, καθό φίλτερα προς την ενεστώσα κυ-

βέρνησιν διακείμενον από τον πολιτικόν αντίπαλόν του, και επομένως παρουσιάζο-

ντα μείζονας εγγυήσεις περί επιτυχίας ρουσφετίων.» Όπως εξηγεί στη συνέχεια, ε-
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 Με τη διαθήκη του ο Σωτηρόπουλος του κληροδότησε την προσωπική του βιβλιοθήκη, Σκρίπ, 10 
Μαΐου 1898. 
196

 ΕΣΒ, Έκτακτη σύνοδος, περ. ΙΔ΄, συνεδρ. 31/17 Δεκεμβρίου 1896. 
197

 Γιος του υψηλόβαθμου διοικητικού υπαλλήλου Τάσου Δημητρακόπουλου, γεννήθηκε στην Κυπα-
ρισσία το 1864 και πέθανε στην Αθήνα το 1922. Για την έγγειο περιουσία της οικογένειάς του στη 
θέση Τερψιθέα των Αρμενιών, βλ. ΚΕΦ. Γ΄ σ. 199. Βιογραφικό σημείωμα, εργογραφία και βιβλιογρα-
φία αναφορικά με τον Πολύβιο Δημητρακόπουλο εμπεριέχεται στο αρχείο λογοτεχνών και συγγρα-
φέων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=157.  
198

 Τρεις επιστολές στέλνει ο Δημητρακόπουλος από την Κυπαρισσία, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
εφημερίδα στις 14, 18 και 21 Αυγούστου 1897. Το περιστατικό με τον Σαρσέντη αναφέρεται στη δεύ-
τερη. 
199

 Η επίδραση του δυτικοευρωπαϊκού λόγου περί κοινωνικής παρακμής είναι εμφανής στον τρόπο 
σκέψης και έκφρασης του Δημητρακόπουλου. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp
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κείνες τις ημέρες διενεργούταν η κλήρωση των στρατευσίμων νέων των «χωρικών 

δήμων» και πολλοί είχαν έρθει στην Κυπαρισσία επιδιώκοντας την απαλλαγή των 

δικών τους παιδιών. Ο Δημητρακόπουλος τους περιγράφει με αποτροπιασμό: «Έ-

καστος χωρικός έφερε τα δάκρυα εις τους οφθαλμούς και τας παρακλήσεις εις την 

γλώσσαν . ως εφεδρείαν δε και επιχείρημα ακαταμάχητον έφερε και εν τοις θυλά-

κοις – φρίκη! – ολόκληρον τον ιδρώτα της ετησίας εργασίας του, μετουσιωμένον εις 

σιδερωμένα εκατοστάρικα !» [η έμφαση στο πρωτότυπο]. Τα «κατοστάρικα», 

διευκρινίζει ο γράφων, προορίζονταν για τους ιατρούς και τις υγειονομικές επιτρο-

πές.  

Η φρίκη του κορυφώνεται, όταν στο «σμήνος» των χωρικών συναντά έναν 

φουστανελοφόρο «χωρικό κομματάρχη» του κόμματος του Κοκκέβη, τον οποίο είχε 

συναντήσει λίγο πριν και είχε επιχειρήσει να τον βολιδοσκοπήσει σχετικά με τη θέ-

ση του απέναντι στους υπεύθυνους της πρόσφατης ήττας. «Είχε βάλει, σχολιάζει ο 

Δημητρακόπουλος, ο άνθρωπος διπλήν την πόσταν  του εις το παιχνίδι – δια να ο-

μιλήσωμεν με την τεχνικήν  διάλεκτον των πλείστων εκ των εν τοις επαρχίαις… δι-

καστών.» [η έμφαση στο πρωτότυπο] Από την πλευρά του ο Σαρσέντης κάνει τις δι-

κές του παρατηρήσεις: «Ιδού μου λέγει, αποσυρθείς ο νεαρός πολιτευόμενος, πώς 

τους έχουν κακομάθει τους χωρικούς μας. Εάν δεν του το κάμης σύ, θα του το κάμη 

το εκατοστάρικο ή θα του το κάμη ο αντίπαλός σου και έτσι τον έχασες δια παντός. 

Σε βεβαιώ ότι έχω απογοητευθή εντελώς.» Παρά την… απογοήτευσή του, ο Σαρσέ-

ντης θα επιμείνει και θα εξαργυρώσει την πολιτική κληρονομιά του θείου του στις 

επόμενες εκλογές του 1899. 

Το παραπάνω περιστατικό μπορεί να αναγνωστεί και από την ανάποδη. Η α-

θρόα, σύμφωνα με την περιγραφή του Δημητρακόπουλου, έλευση των κατοίκων 

των χωρικών δήμων στην Κυπαρισσία, έτοιμων να καταβάλουν ένα σημαντικό μέ-

ρος από το ετήσιο εισόδημά τους για την εξαίρεση των παιδιών τους από το στρατό, 

δείχνει ότι η πλήρης ένταξη σε ένα κράτος-έθνος ακόμη αργεί για σημαντικά τμήμα-

τα του πληθυσμού, γεγονός που ενδυναμώνει τους ενδιάμεσους, πολιτευτές και 

κομματάρχες. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα το πολιτικό σύστημα έχει αποτελματωθεί. Οι ίδιοι 

σχεδόν πολιτευτές, όλοι καταγόμενοι από πολιτικά τζάκια, εναλλάσσονται στην ε-

ξουσία. Η πρώτη υποψία αλλαγής θα φανεί στις εκλογές της 20ης Αυγούστου του 
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1910. Δύο δικηγόροι γόνοι κτηματιών και εμπόρων, χωρίς όμως πολιτική οικογενει-

ακή παράδοση και σχέση με την Κυπαρισσία, ο Σπήλιος Ντολιόπουλος από το δήμο 

Πλαταμώδους και ο Παναγιώτης Κασίμης από το δήμο Αυλώνας, εκλέγονται πληρε-

ξούσιοι Τριφυλίας.200 Από τους υπόλοιπους έξι εκλεγμένους, οι πέντε ανήκουν σε 

παλαιές πολιτικές οικογένειες, ενώ ο νεοεκλεγείς Ιωάννης Γ. Ψιλογαλάνης είναι γό-

νος μιας από τις παλαιότερες και σπουδαιότερες οικογένειες της Κυπαρισσίας με 

μεγάλη κτηματική περιουσία. Στις επαναληπτικές της 28ης Νοεμβρίου του ίδιου έ-

τους επιτυγχάνουν μόνο βενιζελικοί υποψήφιοι. Ο δύο παραπάνω που ήδη αναφέ-

ραμε, και ο Ανδρέας Νικολ. Κοκκέβης. Παρότι ο τελευταίος ευνοήθηκε από την α-

πόσυρση του παλαίμαχου βουλευτή και θείου του Ευσταθίου Κοκκέβη και ήταν 

νυμφευμένος με κόρη της Κυπαρισσίας, η επιτυχία του δεν πρέπει να αποδοθεί, 

όπως στην περίπτωση του θείου του, στη σχέση του με τη διοικητική πρωτεύουσα 

της επαρχίας και τα πολιτικά της τζάκια. Εξάλλου, όλες οι προηγούμενες απόπειρες, 

κατά τη δεκαετία του 1890, να εκλεγεί βουλευτής είχαν αποτύχει. Στην εφημερίδα 

της Καλαμάτας Θάρρος δημοσιεύονται αναλυτικά τα εκλογικά αποτελέσματα του 

νομού ανά επαρχία. Αν και υπάρχουν πολλά λάθη στη μεταγραφή των συνόλων των 

ψήφων ανά δήμο και δεν είναι εφικτή η αναλυτική αξιοποίησή τους, διαφαίνεται 

ότι «συντηρητικότερες» ως προς το αποτέλεσμα επαρχίες υπήρξαν οι εμπορικότε-

ρες του νομού, Καλαμών και Τριφυλίας. Και στις δυο υπερψηφίζονται παραδοσια-

κοί υποψήφιοι και δευτερευόντως βενιζελικοί. Αντίθετα, αγροτικές επαρχίες με ι-

σχνό αστικό χαρακτήρα, όπως η Μεσσήνης, Πυλίας και Ολυμπίας στήριξαν με θέρ-

μη την τελική νίκη του κόμματος  των Φιλελευθέρων. 

Εντός της επαρχίας Τριφυλίας η ανακριβής – επαναλαμβάνουμε – αντιγραφή 

των αποτελεσμάτων μας επιτρέπει μόνο τη διαπίστωση ότι ο δήμος Εράνης (Φιλια-

τρά) και δευτερευόντως ο δήμος Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) τάχθηκαν υπέρ των 

βενιζελικών, ενώ ο δήμος Κυπαρισσίας και οι ορεινοί – ημιορεινοί δήμοι προτίμη-

σαν κυρίως παλαιούς πολιτευτές ή μη βενιζελικούς, όπως ο Κων. Παν. Λυκουρέζος, 

γνωστός μας από την εισαγγελική του δράση στην Κυπαρισσία και τη στάση του στο 

ζήτημα της ποιμνιοβοσκής. Μέχρι τότε οι έδρες των επαρχιών στήριζαν και συνάμα 

                                                           
200

 Ο Ντολιόπουλος, αν και δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το 25
ο
 έτος ηλικίας, έγινε δεκτός ως πληρε-

ξούσιος, Πρακτικά Β΄ Αναθεωρητικής Βουλής, συνεδρ. ΙΓ΄/23 Σεπτεμβρίου 1910. Στα πρωτόκολλα 
ψηφοφορίας της σύντομης συνόδου της Εθνοσυνέλευσης, Ντολιόπουλος και Κασίμης δεν ψηφίζουν 
ομόθυμα. 
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ευεργετούνταν από το «παραδοσιακό» πολιτικό σύστημα. Η δημιουργία, για παρά-

δειγμα, σιδηροδρόμου και η διατήρηση του Πρωτοδικείου ευνοούσε πρώτιστα την 

πόλη της Κυπαρισσίας.201 

Η μαρτυρία του Ανδρέα Λαμπρόπουλου, μετέπειτα διοικητή της Αγροτικής 

Τράπεζας και Υπουργού Γεωργίας στην κυβέρνηση Παπανδρέου (1950-1951) είναι 

χαρακτηριστική για το κλίμα που επικρατούσε στην πρωτεύουσα της Τριφυλίας.202 

Ο Λαμπρόπουλος αποφάσισε να εργαστεί υπέρ των Φιλελευθέρων μόνο την ύστατη 

στιγμή και υπό καθεστώς τέλειας μυστικότητας, ώστε να μη το μάθει ο θείος του 

και ισχυρός άνδρας της Κυπαρισσίας, δήμαρχος Κανάρης Γιαλιάς.203 Εκδηλώθηκε 

πολιτικά μόλις ανήμερα των εκλογών, αναλαμβάνοντας τη θέση του κομματικού 

αντιπροσώπου των βενιζελικών στην ψηφοδόχο.204 Το βράδυ της ίδια μέρας εγκα-

τέλειψε οριστικά τη γενέτειρά του για την πρωτεύουσα, φροντίζοντας να μη συνα-

ντηθεί με τον ισχυρό συγγενή του και αντιμετωπίσει την οργή του. 

Ήταν άραγε πιο εύκολο για τους οπαδούς του Βενιζέλου και του κινήματος 

στο Γουδή να βρουν απήχηση στις πιο αγροτικές επαρχίες του νομού ή σε κωμοπό-

λεις χωρίς έντονη πολιτική παράδοση; Εκεί δηλαδή που δεν υπήρχαν ισχυρά οικο-

νομικά και διοικητικά κέντρα με μηχανισμούς ώστε να ασκούν πολιτική κηδεμονία 

στους «χωρικούς δήμους»; Εκεί επίσης που είχε ανδρωθεί μέσω της σταφιδοκαλ-

λιέργειας και του εμπορίου μία μορφωμένη ελίτ, η οποία δε διέθετε το κοινωνικό 

                                                           
201

 Βλ. σχετικά ΚΕΦ. Α΄. 
202

 Γιος δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος όμως παύτηκε πρόωρα από τη θέση του, ο Λαμπρόπουλος 
αισθάνεται τον εαυτό του ως μέλος των μη προνομιούχων στρωμάτων, για τα οποία η κοινωνική 
αναρρίχηση κάποιων μελών τους είναι αποτέλεσμα σκληρής προσωπικής πάλης και όχι χάρισμα λό-
γω καταγωγής. Την προσωπική του διαδρομή καταγράφει στην αυτοβιογραφία του Απολογία μιας 
ζωής, Αθήνα χ.χρ. [1955]. 
203

 Στο θείο του χρωστούσε, όντας ακόμη φοιτητής, την θέση του γραμματέα στο Ταμείο Τριφυλίας, 
Απολογία…, ό.π. σ. 83. Ο Γιαλιάς κυριαρχεί (με ενδιάμεσα διαλείμματα) στα δημοτικά Κυπαρισσίας 
από το 1883 μέχρι τις αρχές του 20

ου
 αιώνα και ήταν Θεοτοκικός. Ξεκίνησε την καριέρα του με την 

υποστήριξη του Σωτηρόπουλου και στη δεκαετία του 1890 αποτέλεσε σταθερά πολιτικό αντίπαλο 
του Ευσταθίου Κοκκέβη. Η θέση του Πρωτοδικείου ήταν μια σταθερή αιτία αντιπαράθεσης μεταξύ 
τους. Ο Γιαλιάς διατηρούσε στενές σχέσεις με την οικογένεια Παναγ. Σαρσέντη, όπως φαίνεται από 
το πληρεξούσιο των αδελφών Γιαλιά, Κανάρη και Παναγιώτη, προς τον Αντώνη Παναγ. Σαρσέντη 
δικηγόρο, για το διορισμό του δεύτερου αδελφού, Παναγιώτη, ως διαχειριστή του Παραρτήματος 
της Εταιρείας Μονοπωλίου στην Κυπαρισσία, 3551 [1891] Ρομπόλας. 
204

 Οι δισταγμοί του οφείλονταν κυρίως στην ελπίδα ότι ο θείος του θα στήριζε τις πολιτικές φιλοδο-
ξίες του. Όπως ομολογεί ο ίδιος: «Ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Είχα τελειώσει, όπως είπα, τη μελέτη 
μου και έπρεπε να πάρω το δίπλωμά μου, γιατί η δημόσια θέση δε με ικανοποιούσε απόλυτα. Μου 
άρεσε να δικηγορήσω. Υπελόγιζα να πολιτευτώ. Ήμουν ο φυσικός και ο πολιτικός διάδοχος του θεί-
ου μου…». Όταν αυτή διαψεύστηκε, τάχθηκε στο πλευρό των Φιλελευθέρων, αν και ιδεολογικά, ό-
πως ομολογεί αλλού, δε συμφωνούσε, Απολογία…, ό.π. σ.87, 91-93. 
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και πολιτικό υπόβαθρο των παλαιών πολιτευτών και ασφυκτιούσε ζητώντας πολιτι-

κή έκφραση; Η παρατήρηση ενός αρθρογράφου μιας καλαματιανής εφημερίδας του 

1906 για την επαρχία Καλαμών αφήνει υπόνοιες ότι μία τέτοια ερμηνεία δεν είναι 

απίθανη, αν και μόνο η ιστορική έρευνα μπορεί πραγματικά να αποφανθεί. Με α-

φορμή τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα διαπιστώνεται «χασματώδης διαφορά 

μεταξύ του Άστεος, της πρωτευούσης της Επαρχίας [ενν. η Καλαμάτα], και των υ-

παιθρίων δήμων.» Η πόλη πάντως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «συνεκέντρωσε τας 

δυνάμεις της» και κατόρθωσε να εκλέξει βουλευτή τον Ηλία Π. Μαυρομιχάλη.205 

Το 1912 ο δήμος Κυπαρισσίας θα μετατραπεί σε κοινότητα και η επαρχία Τρι-

φυλίας δε θα αποτελέσει, παρά περιστασιακά μόνο, εκλογική περιφέρεια, αφού 

ήδη από το 1910 οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σε επίπεδο νομού. Το σύγχρο-

νο εθνικό κράτος εμφανίζεται με δυναμισμό στο προσκήνιο με προνοιακές και α-

γροτικές πολιτικές, αλλά και θεσμούς όπως η καθολική στράτευση, η δωρεάν εκ-

παίδευση, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που διαπερνούν τα στεγανά της 

χωρικής κοινωνίας και δημιουργούν νέες ταυτότητες.206 Η ελληνική επαρχία, ως ι-

σχυρή διοικητική και πολιτική οντότητα, όπως την γνωρίσαμε το 19ο αιώνα, θα 

παύσει να υφίσταται. 

                                                           
205

 Φως (Καλαμάτα), 30 Μαρτίου 1906. Την «απαραίτητη» υπεροχή της πρωτευούσης ο ίδιος αρθρο-
γράφος τεκμηριώνει ως εξής: «Ελέχθη ότι η πρωτεύουσα αποτελεί την κεφαλήν, οι δε υπαίθριοι Δή-
μοι εισίν άβουλα προπύργια. Η εικών ενέχει πολλήν επιτυχίαν αλλά και πιστήν παραστατικότητα του 
πράγματος. Διότι οπωσδήποτε η γνώμη του λαού της πρωτευούσης είνε μάλλον πεφωτισμένη από 
την του αλαξεύτου πληθυσμού των υπαιθρίων χωρίων. Έπρεπεν άρα το φρόνημα των άκρων να συ-
μπορεύηται με την κοινήν γνώμην του κέντρου, εξ αυτού αντλούντων φωτεινωτέρας σκέψεις προς 
παγίωσιν κοινής γνώμης. Πλήν παρά ταύτα ανεπτύχθη διχογνωμία αδιάλλακτος.» 
206

 Τα ζητήματα αυτά συζητιούνται ή νομοθετούνται τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αι. αλλά 
εμπεδώνονται στις αρχές του επόμενου. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο Emmanuel Le Roy Ladurie στο κλασικό του έργο για τους χωρικούς του Languedoc 

περιγράφει, κατά τον 16ο αιώνα, την εμφάνιση ενός καπιταλισμού σε εμβρυακή κα-

τάσταση, όπου η υπεραξία δεν αντλείται από την οικονομική ανάπτυξη αλλά από τα 

χαμηλά ημερομίσθια και την εξαθλίωση των εργαζομένων. «Un capitalisme ne se 

bâtit pas sur la pauvreté», συμπεραίνει.1 Η εικόνα αυτή έχει λίγο πολύ χρησιμοποι-

ηθεί – νομίζω με επιτυχία – στην ελληνική περίπτωση της φεουδαρχικής Κέρκυρας 

από τον Γιώργο Προγουλάκη.2 Στην ελλαδική περίπτωση του 19ου αιώνα, η ιστοριο-

γραφία ακόμη ταλαντεύεται ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην καθυστέρηση του 

αγροτικού κόσμου. Ο Π. Πιζάνιας θέτει το πρόβλημα αρκετά απλουστευμένα: «Και 

σε αυτό το θεμελιώδες ζήτημα επικεντρώνονται οι διαφωνίες αρκετών Ελλήνων ι-

στορικών: θα πρέπει να αναδείξουμε τις αναπτυξιακές εμπορευματικές τάσεις του 

αγροτικού κόσμου το 19ο αιώνα, υποστηρίζει η μία, ενώ η άλλη προτιμά να προ-

βάλλει τις αδράνειές του.». Ο ίδιος τίθεται αναφανδόν υπέρ της δεύτερης άποψης.3 

Η εμβάθυνση στα φαινόμενα του ελληνικού 19ου αιώνα απαιτεί να δούμε 

την κοινωνία ως ολότητα με όλες τις υπάρχουσες αντιθέσεις και αντινομίες της, πά-

νω και πέρα από τον γεωγραφικό κατακερματισμό της και σε συνάφεια με τις ευ-

ρωπαϊκές, οικονομικές και ιδεολογικές, συνθήκες της εποχής. Αναμφίβολα, ο δρό-

μος για την αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της κοινωνικής δομής είναι 

ακόμη μακρύς. Η εξέταση, για παράδειγμα, των όρων αναπαραγωγής των (η-

μι)ορεινών και μεσόγειων περιοχών και της σχέσης τους με τις παράλιες περιοχές 

χρήζει βαθύτερης έρευνας. Στο δικό μας μικροχώρο, η δυναμική που αναπτύχθηκε 

στην παραλιακή ζώνη δεν περιορίστηκε στα στενά όρια των σταφιδικών δήμων, ή 

έστω της επαρχίας, αλλά διακτινώθηκε σε περισσότερα μέρη, μέσω της υψηλής ζή-

τησης σε εργατικό δυναμικό για εμφυτεύσεις, καλλιέργεια, συγκομιδή, εκτροφή 

ζώων, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή υποδομών. Οι θετικές συνέπειες της ανά-

                                                           
1
 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris 1969, σ. 141-147 και 162-163. 

2
 Γιώργος Προγουλάκης, Ανάμεσα στην τιμή και το χρήμα: η Κέρκυρα στα χρόνια της Αγγλικής κυρι-

αρχίας (1814-1864), Αθήνα 2003. 
3
 Ο ίδιος δεν κρύβει την προτίμησή του προς τη δεύτερη άποψη, στη συμβολή του «Ο αγροτικός κό-

σμος. Το ζήτημα της ενσωμάτωσης στο νέο κράτος.» Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Δ΄, εκδ. Ελληνι-
κά Γράμματα (για λογαριασμό της εφ. Τα Νέα), Αθήνα 2003, σ. 85-104. Το παράθεμα στη σ. 90. 
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πτυξης στα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου διαχύθηκαν στις κεντρικές (Αρκαδία) 

και ανατολικές επαρχίες (Λακωνία). Η εποχικότητα της εργασίας δε μείωσε τη ση-

μασία της ως συμπληρωματικό εισόδημα απαραίτητο για την επιβίωση και την α-

ναπαραγωγή των νοικοκυριών στις φτωχότερες περιοχές.4 Η σταφιδική κρίση θα 

πλήξει αυτήν τη σχέση συμπληρωματικότητας και ανταλλαγών που ίσχυε για δεκαε-

τίες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με τη μετανάστευση θα δοθεί μία ανάσα στους χειμα-

ζόμενους πληθυσμούς αλλά πιθανότατα δε θα εμποδιστεί η διεύρυνση των ανισο-

τήτων ανάμεσα στα μεσόγεια-ορεινά μέρη και στα παράλια.5 

 Στον αγροτικό χώρο η έκταση και ο ρόλος της μεγάλης ιδιοκτησίας είχαν σε 

όλο τον αιώνα ιδιαίτερη βαρύτητα, οικονομική, κοινωνική και ιδεολογική.6 Η γη 

προσέφερε κοινωνική και οικονομική δύναμη στον κάτοχό της. Αποτελούσε επίσης 

την ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή. Η απόκτησή της, επομένως, δεν μπορούσε 

να αφήσει ασυγκίνητες τις ηγετικές, κοινωνικά και οικονομικά, τάξεις. Αν τελικά η 

μικρή ιδιοκτησία σταδιακά υπερίσχυσε, αυτό δε συνέβη λόγω της υποτιθέμενης α-

διαφορίας των κτηματιών και εν γένει των κεφαλαιούχων αλλά εξαιτίας της αδυνα-

μίας του κράτους – αδυναμίας βασικά οικονομικής και όχι ιδεολογικής – να περι-

φρουρήσει και στη συνέχεια να ιδιωτικοποιήσει τις εθνικές γαίες. Η θεωρητικά α-

περιόριστη κατοχή εθνικής γης σε μια αγροτική οικονομία με παραδοσιακά χαρα-

κτηριστικά (εκτεταμένη αγρανάπαυση, νομαδική κτηνοτροφία) οδήγησε μοιραία 

στον περιορισμό της διαθεσιμότητας των καλύτερων γαιών. Η περίπτωση των κρη-

τικών γραμματίων είναι αποκαλυπτική για τα εμπόδια που έθεταν οι χωρικοί-

κάτοχοι (πραγματικοί ή επίδοξοι) στη συγκέντρωση γης. Αρχικά τα κρητικά γραμμά-

τια χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά από ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν μεγάλη 

ιδιοκτησία (σε Μεσσηνία, Αρκαδία και αλλού). Η κυρίαρχη Β΄ Εθνοσυνέλευση των 

                                                           
4
 S. Petmezas, «Diverse responses to agriculture income crisis in a Southeastern European economy : 

Transatlantic emigration from Greece (1894-1924)», Fra Spazio e Tempo  ΙL,  Νάπολη [1995], σ. 427-
487. 
5
 Ένα παράδειγμα της διαμόρφωσης των εισοδηματικών δομών σε μία ορεινή κοινότητα στις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα δίνεται από τον Κώστα Κωστή στο άρθρο του: «Εισοδηματικές δομές στην ορεινή 
οικονομία. Η μελέτη μιας περίπτωσης: Κερασιές Δωρίδας, 1914», Τα Ιστορικά, 4/7 (1987), σ. 179-
204. 
6
 Μία σύνοψη των νομικών μετασχηματισμών που υφίσταται το καθεστώς της γης και των καλλιερ-

γητών της στην Ευρώπη και τον κόσμο στο πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα, κάτω από το κράτος των φι-
λελεύθερων ιδεών και των καπιταλιστικών ιδεωδών, παρέχεται από τον E. J. Hobsbawm, στο πρώτο 
βιβλίο της πολύτομης κλασικής σειράς γενικής ιστορίας: Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, 
(μτφ. Μαριέτα Οικονομοπούλου), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 213-239.   
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Αθηνών (1862-1864), κάτω από την πίεση των τοπικών κοινωνιών, ακύρωσε τέτοιες 

αγοραπωλησίες και αποθάρρυνε τους ενδιαφερόμενους. Οι «εταιρείες» των κρητι-

κών γραμματίων προσανατολίστηκαν στη συνέχεια σε άλλου είδους δραστηριότη-

τα: στη νομιμοποίηση – με το αζημίωτο – μικρών αγροτεμαχίων εθνικής γης που 

ανήκαν σε χωρικούς. Στις επαρχίες με μεγάλο ποσοστό εθνικής γης, όπως η Τριφυ-

λία, η ανταπόκριση των κατόχων είναι αξιοσημείωτη. Στη συγκεκριμένη επαρχία, η 

πλειονότητα των ενδιαφερομένων προέρχεται από τους ορεινότερους, μη σταφιδι-

κούς δήμους. Το κίνητρο των γεωργών για την ακριβή εξαγορά τίτλου κυριότητας 

δεν είναι η σταφίδα αλλά η στενότητα (καλής) γης και η επιθυμία κατοχύρωσής της 

από τρίτους διεκδικητές. Από μία πλευρά, η επιτυχής συναλλαγή των «εταιρειών» 

κρητικών γραμματίων με τους χωρικούς αποτέλεσε ένα είδος γενικής δοκιμής ενό-

ψει της οριστικής μεταρρύθμισης του 1871.7 

 Ο πραγματιστής Σωτηρόπουλος, υπουργός Οικονομικών στις κυβερνήσεις 

Κουμουνδούρου, γνώριζε πολύ καλά τα εμπόδια που συναντούσε η νομική απελευ-

θέρωση της γης. Στόχος ζωής (δυστυχώς γι’ αυτόν ανεκπλήρωτος) υπήρξε η προώ-

θηση ενός στρεμματικού φόρου που αποσκοπούσε ακριβώς στην εγκατάλειψη της 

κατεχόμενης, αλλά ακαλλιέργητης (ή ελλιπώς καλλιεργούμενης), γης και την παρά-

δοσή της στην ελεύθερη αγορά. Στο φόρο αυτό ο εμπνευστής του έδινε μεγαλύτερη 

σημασία σε σχέση με τους νόμους διάθεσης εθνικής γης, γιατί γνώριζε καλά ότι μό-

νο ένα μικρό τμήμα της κατεχόμενης γης θα δηλωνόταν από τους κατόχους της, ενώ 

παράλληλα το κράτος δε διέθετε κατασταλτικούς μηχανισμούς, για να εξαναγκάσει 

τους κατόχους-μη δηλωτές (ή δηλωτές μέρους μόνο της έκτασης που κατείχαν) να 

παραιτηθούν από τα μακροχρόνια εθιμικά δικαιώματά τους στη γη. Ο όρος-απειλή 

του νομοσχεδίου, ότι η μη δήλωση του κτήματος ισοδυναμούσε με απώλεια του 

δικαιώματος κατοχής, ήταν πασιφανές ότι θα έμενε νεκρό γράμμα. Η προσπάθεια 

της κυβέρνησης Κουμουνδούρου να συμπληρωθούν οι νόμοι με έναν αυστηρό κα-

ταδιωκτικό νόμο κατά των οφειλετών του δημοσίου (κυρίως κατά των γεωργών, 

μελλοντικών οφειλετών δόσεων εθνικής γης) έπεσε στο κενό, γιατί δε μπορούσε να 

διαχωρίσει τους μικρούς από τους μεγάλους οφειλέτες (πολλοί από τους τελευταί-

ους ανήκαν στο σεβαστό σώμα των αντιπροσώπων του λαού που καλείτο να υπερ-

                                                           
7
 Βλ. σχετικά ΚΕΦ. Γ΄, ιδίως σ. 154-171. 
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ψηφίσει τα μέτρα).8 Χωρίς τη δυνατότητα άνωθεν επιβολής τους, ήταν μοιραίο οι 

νόμοι να εφαρμοστούν ατελώς. Όπως αποφαινόταν ένας δημοσιολόγος των τελών 

του 19ου αιώνα: «Ο πολιτισμός της εσπερίας εκ της απόψεως του κράτους των νό-

μων δεν εδράζει επί της επιτευχθείσης ηθικοποιήσεως, αλλ’ επί της ισχυράς κυβερ-

νήσεως, επί της ισχύος δηλονότι της αφηρημένης και ανεξαρτήτως προσώπων υ-

πουργών υποστάσεως της κυβερνήσεως.» 9 Το ελληνικό κράτος απείχε ακόμη πολύ 

από τα ισχυρά ευρωπαϊκά πρότυπά του. 

 Παρά τα αντικειμενικά προσκόμματα στην απόκτηση γης, οι επιφανείς οικο-

γένειες της Κυπαρισσίας δημιούργησαν από νωρίς παραγωγικές σταφιδοφυτείες 

εκτάσεως εκατό στρεμμάτων ή και μεγαλύτερες. Η απότομη ύψωση της τιμής της 

γης, κυρίως από το 1870 και εξής, αποθάρρυνε την επέκταση της μεγάλης ιδιοκτη-

σίας στα σταφιδικά χωριά. Δύο εξελίξεις παρατηρούνται αυτή την εποχή: από τη 

μια οι μεγάλοι ιδιοκτήτες χέρσας γης την μοσχοπουλούν κομμάτι κομμάτι στους μό-

νους διατιθεμένους να την αγοράσουν ακριβά, δηλαδή τους γεωργούς, και από την 

άλλη, έτοιμες φυτείες ιδιοκτητών με οικονομικά προβλήματα ή στα πρόθυρα πτώ-

χευσης αλλάζουν χέρια και εξαγοράζονται από κεφαλαιούχους, οι οποίοι με τον 

τρόπο αυτό αποκτούν μεγάλα συνεχόμενα κτήματα εντός της περιζήτητης σταφιδι-

κής ζώνης. Αντίθετα, όσοι επενδύουν σε νέες φυτείες προτιμούν τη φθηνότερη γη 

στην ακτή της βόρειας Τριφυλίας (Αυλώνα) και της Ολυμπίας και εξαγοράζουν τα 

δικαιώματα των κατόχων.10  

Η καλλιέργεια των μεγάλων κτημάτων παραχωρείται συνήθως με τη συμ-

φωνία της επίμορτης καλλιέργειας. Δεν προτιμούνται όμως οι οικογένειες των «α-

δαών» χωρικών, αλλά έμπειροι κλαδούχοι, συνήθως Ζακυνθινής καταγωγής. Πίσω 

από την επίμορτη σχέση κρύβεται μία σύνθετη μορφή μίσθωσης επιστασίας και ερ-

γασίας σε είδος, πιο ευέλικτη σε συνθήκες ελλιπούς ρευστότητας και ευμετάβλητων 

                                                           
8
 Βλ. σχετικά ΚΕΦ. Ε΄, σ. 348-354. Αναρωτιόμαστε αν η συμπερίληψη μικρών και μεγάλων οφειλετών 

οφείλεται στην επιμονή του Κουμουνδούρου στις συνολικές λύσεις-πακέτα ή στην επιθυμία της κυ-
βέρνησης να μη στιγματιστούν εξαρχής οι νόμοι διάθεσης της εθνικής γης με ένα απροκάλυπτα αντι-
λαϊκό μέτρο. Ίσως βάρυναν και τα δύο στις κυβερνητικές αποφάσεις. 
9
 Σπ. Ευλάμπιος, Η εν Ελλάδι κακοδιοίκησις, Τεργέστη 1894, σ. 66. «Ευτυχώς», σύμφωνα με τον ίδιο 

συγγραφέα, «ο έλλην των κάτω στρωμάτων, όσον αυστηρώς και αν συγκριθή με τους ευρωπαίους, 
αποδεικνύεται λαός σπάνιος, υγιά έχων οργανισμόν, νουνεχής, με οικογένειαν, με θρησκείαν, με 
ενθουσιασμόν, λαός υπερέχων μεταξύ όλων και αυτών των μάλλον πεπολιτισμένων εθνών.» Αυτά τα 
προτερήματα τον διαφύλασσαν από την «κοινωνική νόσο» και την εγκληματικότητα, στα οποία ήταν 
επιρρεπείς οι αστικοί, κυρίως, πληθυσμοί της Δύσης, ό.π. σ. 64-66.  
10

 Βλ. ΚΕΦ. Γ΄, σ. 189-200 και ΚΕΦ. Δ΄, σ. 309-313.  
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τιμών. Το σύστημα αυτό δεν περιορίζει τη χρήση μισθωτής εργασίας. Αντιθέτως 

στηρίζεται εξολοκλήρου σε αυτήν. Η αντίθετη πρακτική, δηλαδή η ανάληψη της 

καλλιέργειας από οικογένειες χωρικών, θα προϋπέθετε τον τεμαχισμό του κτήματος 

σε μικρούς κλήρους 20-30 στρ. και την υποστήριξη της βιωσιμότητας της χωρικής 

οικογένειας με πρόσθετη γη για την παραγωγή δημητριακών.11 Οι ιδιοκτήτες όμως, 

που προσπορίζονταν ένα πλούσιο εισόδημα από τη σταφίδα, ενδιαφέρονταν για 

την όσο το δυνατόν επιμελέστερη καλλιέργεια του κτήματος σε συνδυασμό με τον 

περιορισμό των δαπανών επιστασίας και καλλιέργειας. Η εργασία, άλλωστε, και 

μάλιστα η εξειδικευμένη, όχι μόνο κόστιζε αλλά παρουσίαζε ανοδικές τάσεις μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 1880. Η συμφωνία της επίμορτης καλλιέργειας ήταν α-

κόμη περισσότερο συμφέρουσα για τον ιδιοκτήτη στο βαθμό που μπορούσε να χο-

ρηγήσει τα αναγκαία δάνεια στους καλλιεργητές. Με αυτόν τον τρόπο το μερίδιό 

του μπορούσε να φθάσει τα τρία πέμπτα επί της συνολικής παραγωγής, ενώ ταυτό-

χρονα η διάθεση του τελικού προϊόντος περνούσε στην αποκλειστική διαχείρισή 

του.  

Παράλληλα, ένα ποσοστό μεγάλων κτηματιών προτιμούσε την απευθείας 

καλλιέργεια των κτημάτων με τη χρήση επιστατών. Δυστυχώς, μόνο λίγα ποιοτικά 

στοιχεία διαθέτουμε για αυτήν την πρακτική, της οποίας η έκταση δεν πρέπει να 

ήταν ευκαταφρόνητη, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1880, οπότε οι 

αλλαγές στο εμπόριο της σταφίδας (καθυστέρηση των πωλήσεων και παρατεταμένη 

αποθήκευση του καρπού) και η περικοπή των αγροτικών δανείων από την ΕΤΕ και 

τους ιδιώτες δανειστές εξανάγκασαν πολλούς ιδιοκτήτες να στραφούν σε οικονομι-

κότερες λύσεις.12 

Τη χρηματοδότηση των εμφυτεύσεων και της δαπανηρής καλλιέργειας ανέ-

λαβαν τοπικοί κεφαλαιούχοι-τοκιστές, έμποροι και κτηματίες, οι οποίοι διέθεταν 

επωφελώς ίδια κεφάλαια, αντλημένα από το εμπόριο, την ενοικίαση των φόρων 

αλλά και την εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας τους. Με δείκτη τη ροή του συμβολαιο-

γραφικού δανεισμού και διάσπαρτα ποιοτικά στοιχεία, νομίζουμε ότι μπορούμε να 

τοποθετήσουμε τις απαρχές της belle époque του τοπικού κεφαλαίου στο δεύτερο 

                                                           
11

 Κάτι τέτοιο πράγματι επιχειρήθηκε στην ιδιοκτησία του δικηγόρου Νικόλαου Πιπηλή στο Θολό 
Ολυμπίας, ό.π.  
12

 ΚΕΦ. Δ΄, σ. 252-291. 
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μισό του 19ου αιώνα, με κορύφωση γύρω στα 1870.13 Με μια πρώτη ματιά, παρατη-

ρούμε ότι οι δυνατότητες τοπικής συσσώρευσης συμπορεύονται με την υψηλή ευ-

ρωπαϊκή ζήτηση σε πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα και περιορίζονται στο τε-

λευταίο τέταρτο του αιώνα, οπότε εκδηλώνεται η διεθνής οικονομική ύφεση. Η άν-

θιση της σταφιδοκαλλιέργειας στις δεκαετίες 1870 και 1880 και το άνοιγμα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών στις κεφαλαιακές ανάγκες του ελληνικού κράτους κα-

θυστέρησαν τη συνειδητοποίηση στο εσωτερικό των επιπτώσεων του δυσμενούς 

οικονομικού περιβάλλοντος έξωθεν της χώρας. 

Υπάρχουν ωστόσο και ενδογενείς λόγοι, οι οποίοι λειτουργούν ανασχετικά 

στην πορεία της τοπικής οικονομίας γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Ειδικά 

στο δήμο Κυπαρισσίας, η πρώιμη ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος των εμ-

φυτεύσεων περιόρισε αισθητά τους ρυθμούς ανάπτυξης και μείωσε σημαντικά τη 

ζήτηση χρήματος, όπως ίσχυε την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Ένα δεύτερο εν-

δογενές αίτιο, γενικότερο, αφορά την επέκταση και εδραίωση κεντρικών θεσμών 

στην περιφέρεια, οι οποίοι, αν και αρχικά δημιουργούν ένα ευνοϊκό οικονομικό πε-

ριβάλλον για την άνθιση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στη συνέχεια την υπονο-

μεύουν. Η εγκατάσταση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, η κατάργηση του 

δικαιώματος της επικαρπίας και η σταδιακή ανάληψη της είσπραξης των φόρων 

από το κράτος στερούν από τους τοπικούς επιχειρηματίες το παραδοσιακό πλαίσιο 

δραστηριοποίησής τους, σπάνε τα τοπικά μονοπώλια και επιτρέπουν τη διείσδυση 

του μεγάλου κεφαλαίου στην επαρχία, το οποίο γνωρίζει καλά τους σύγχρονους 

όρους του καπιταλιστικού παιχνιδιού. Εννοούμε κυρίως την Εθνική Τράπεζα, τους 

πατρινούς εξαγωγικούς οίκους, τους μεγαλοεισαγωγείς και βιομηχάνους του Πει-

ραιά.14 

Μετά το 1875 περισσότεροι μικροί πιστωτές εισέρχονται στο τοπικό πιστω-

τικό κύκλωμα, ενώ οι μεγάλοι δανειστές σταδιακά αποσύρονται. Η καταφυγή τους 

στην αγορά γης και ομολόγων φανερώνει τις εναλλακτικές λύσεις που διέθεταν σε 

μια τοπική οικονομία, η οποία αδυνατούσε να απορροφήσει και να αξιοποιήσει τη 

δημιουργία χρηματικών πλεονασμάτων πέρα από ένα σημείο. Η άποψη του Γιώρ-

                                                           
13

 Η περιοδολόγηση αυτή συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις της Μαρίας Συναρέλλη για το 
ελληνικό εξωτερικό εμπόριο, στο «Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας κατά τον 19 αιώνα», Τα Ιστο-
ρικά, 1/2 (1984), σ. 349-370. 
14

 ΚΕΦ. Ε΄, σ. 333-421. 
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γου Δερτιλή ότι η Τράπεζα δεν ενίσχυσε την κυριαρχία των τοκιστών, «…απλώς τους 

διετήρησε εν ζωή, αλλά υπό όρους και, κατά κάποιον τρόπο, υπό προθεσμία: θέτο-

ντάς τους σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την ίδια»15 είναι βάσιμη ως ένα βαθμό αλ-

λά παραγνωρίζει την κεφαλαιακή αυτονομία των τοπικών κεφαλαιούχων, ιδίως των 

ισχυρότερων από αυτούς, όπως και την πρόθεση της Τράπεζας να καρπωθεί άμεσα 

τα οφέλη της πιστωτικής της δράσης χωρίς την παρεμβολή μεσαζόντων.16  

Η διάχυση του πλούτου σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, ιδίως στα 

χωριά, πιστοποιείται μέσα από τη μελέτη των προικοσυμφώνων. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα ο όρος «κτηματίας» χάνει τα παλαιά, αστικού τύπου, χαρακτηριστικά του 

(μόρφωση, ευπορία, κατοικία στην πόλη, καλλιέργεια με χρήση μισθωτής εργασίας, 

αργοπορημένη ένταξη στον έγγαμο βίο, υπεργαμικές τάσεις). Ως «κτηματίες» δη-

λώνονται πλέον και οι ευπορότεροι χωρικοί, οι οποίοι δίνουν σημαντικές προίκες 

στις θυγατέρες τους και επιδιώκουν γόνους παλαιών κτηματιών και εμπόρων για 

γαμπρούς. Η ανισότητα στο εσωτερικό των χωριών εδραιώνεται και δημιουργείται 

ένας τύπος «κτηματία» με πρωτεύοντα τα αγροτικά χαρακτηριστικά. Η υποχώρηση 

της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο (εμπόριο, μεγάλη ιδιοκτησία) και η «μετα-

κόμισή» της στις μεγάλες πόλεις θα οδηγήσει στην «αγροτικοποίηση» της επαρχια-

κής κοινωνίας.17 

Σε πολιτικό επίπεδο, η θητεία της επαρχίας Τριφυλίας στον κοινοβουλευτι-

σμό συνιστά μία διαφορετική οπτική της παραπάνω διαδρομής. Σε πρώτη φάση, 

εκείνη της συνταγματικής μοναρχίας, η εκλογική διαδικασία λειτουργεί ως παρωδί-

α, ευνοώντας τις παραδοσιακές δυνάμεις των προκρίτων-οπλαρχηγών. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την αμβλυωπική πολιτική της Αυλής και την απουσία διαδό-

χου-συνεχιστή της βασιλικής δυναστείας είχε ως αποτέλεσμα τη ριζοσπαστικοποίη-

ση μιας μεγάλης μερίδας της φωτισμένης αστικής πρωτοπορίας. Παρά την ιδεολο-

γική ανομοιογένεια των μελών της, ανέλαβε τον αντιδυναστικό αγώνα με πρωτο-

φανή απήχηση στα αστικά στρώματα της επαρχίας. Η επικράτηση της αντιοθωνικής 

αντιπολίτευσης, τον Οκτώβριο του 1862, ολοκληρώθηκε με τις εκλογές για τη σύ-

                                                           
15

 Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους…, ό.π. σ. 176. 
16

 ΚΕΦ. ΣΤ΄, σ. 422-490. 
17

 ΚΕΦ. Β΄, ιδίως σ. 105-131. 
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σταση Εθνοσυνέλευσης. Στην Τριφυλία η κατάφωρη παραβίαση του εκλογικού απο-

τελέσματος οδήγησε στην τελική ακύρωσή του. 

Η εκκρεμότητα εκλογής Τριφύλιων πληρεξουσίων υπήρξε μόνο εν μέρει υ-

πεύθυνη για την έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε στην επαρχία. Πίσω από 

την επικρατούσα «αναρχία» διακρίνει κανείς την αντιπαλότητα νέων και παλαιών 

κοινωνικών δυνάμεων για τη νομή της πολιτικής εξουσίας, αλλά και την αμήχανη 

στάση και αδυναμία και των δυο πλευρών να χειραγωγήσουν το κοινωνικό υποκεί-

μενο. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στις φτωχές πυκνοκατοικημένες ορεινές περι-

οχές, σε μια εποχή που οι παλαιοί ηγήτορες, οπλαρχηγοί, έχουν στην πλειονότητά 

τους αποβιώσει, ενώ ταυτόχρονα η κρατική μηχανή έχει παραλύσει. Η συνένωση 

παραδοσιακών (Γρηγοριάδη) και νέων πολιτικών δυνάμεων (Σωτηρόπουλου), αν και 

κομματικά αντίθετων, υπήρξε επιβεβλημένη προκειμένου να επιτευχθεί γνήσια ε-

κλογική νίκη με ευρεία κοινωνική συναίνεση. Σε εθνικό επίπεδο, η υιοθέτηση της 

δημοκρατικής αρχής αποτελούσε μονόδρομο για τη διασφάλιση της κοινωνικής συ-

νοχής.18 

Μετά το 1865, η αποκατάσταση της ομαλότητας ταυτίζεται με μια διαρκή ε-

νίσχυση των «αστικών» δυνάμεων, η οποία εκπροσωπείται από το Σωτήριο Σωτη-

ρόπουλο και στη δεκαετία του 1870 εδραιώνει την εξουσία της στην επαρχία. Ο θά-

νατος του ισχυρού τοπάρχη Γρηγοριάδη και η επιψήφιση των κουμουνδουρικών 

νόμων διάθεσης της εθνικής γης, διευκόλυνε αυτήν την εξέλιξη. Η ανατροπή του 

πολιτικού σκηνικού και της μονοκρατορίας του σωτηροπουλικού-κουμουνδουρικού 

κόμματος σημειώνεται στις εκλογές του 1881. Η εισαγωγή του δικομματισμού στην 

επαρχία συμπίπτει με την ανάδυση του εκλογικού σώματος ως υπολογίσιμης δύνα-

μης στο πολιτικό στερέωμα. Η κατάργηση της δεκάτης υπήρξε ο δούρειος ίππος με 

τον οποίο ο Τρικούπης όχι μόνο κατόρθωσε να αποσπάσει την ψήφο των χωρικών, 

αλλά ταυτόχρονα κατάφερε το πρώτο πλήγμα στην ισχύ των τοπικών κομμάτων. Στο 

εξής οι τοπικοί πολιτευτές θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα κόμματα, 

ενώ παράλληλα όφειλαν να αποδείξουν έμπρακτα το αγωνιστικό τους πνεύμα υπέρ 

των τοπικών συμφερόντων. Η έγκριτη καταγωγή αποτελούσε πάντα εφαλτήριο πο-

                                                           
18

 ΚΕΦ. Ζ΄, σ. 494-533. 
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λιτικής καριέρας αλλά ασφαλώς δεν αρκούσε για την εξασφάλιση της εκλογιμότη-

τας σε ένα πεδίο πλήρους εφαρμογής του κοινοβουλευτισμού.19 

Η οικονομική κρίση θα συμπαρασύρει τις ισχύουσες παραγωγικές δομές και 

θα αποσταθεροποιήσει την πολιτική σκηνή. Η επόμενη τομή στον πολιτικό βίο της 

επαρχίας θα συμπέσει με το κίνημα στου Γουδή και την άνοδο στην εξουσία του 

κόμματος των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η βενιζελική κυβέρνηση 

θα επικυρώσει θεσμικά την «αγροτικοποίηση» της υπαίθρου με την «αποσύνθεση» 

των μικρών δήμων σε κοινότητες (1912) και τη μετάθεση της εκλογικής περιφέρειας 

από την επαρχία στο νομό. Η διαδρομή από τον κτηματία στον αγρότη κάπου εδώ 

φθάνει στο τέρμα της.     

 

  

  

  

                                                           
19

 ΚΕΦ. Ζ΄, σ. 533-568. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

α. Οι απογραφές πληθυσμού 

 

Για την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης πληθυσμιακά 

δεδομένα αντλούμε (1) από τις Ενετικές Απογραφές, (2) τα στοιχεία που δίνει ο 

Pouqueville (1827), χωρίς να κατονομάζει και να προσδιορίζει χρονικά την πηγή 

προέλευσής τους, και (3) την απογραφή της Γαλλικής Αποστολής του Maizon το 

1830. Με οδηγό τον Pouqueville και ένα κατάστιχο του 1824, στο οποίο αναφέρο-

νται οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ανά χωριό και ανά κό-

λι (τμήμα),1 κατανείμαμε γεωγραφικά στα τέσσερα κόλια τους οικισμούς, που πα-

ραθέτει ο ενετός προνοητής Grimani (1700) και η γαλλική αποστολή (1830).2 Για την 

ομοιογένεια των παρατηρήσεων στο χρονικό διάστημα πριν και μετά την Επανά-

σταση αφαιρέσαμε οκτώ οικισμούς, οι οποίοι κατά τη σύσταση της επαρχίας Τρι-

φυλίας βρέθηκαν έξω από τα όριά της. Συμπεριλάβαμε επίσης τέσσερις που εμφα-

νίζονται στο territorio του Ναβαρίνου, αλλά ενσωματώνονται τελικά στην επαρχία 

Τριφυλίας. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε ο ΠΙΝ.1.   

 

ΠΙΝ.1  Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΟΛΙΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ)  
(ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΠ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) 

 1700 (Grimani) 1815 (Pouquevile) 1829 (Maizon) 

 α β γ (%) α β γ (%) α Β γ (%) 

Κάμπος 3.197 15 36 9.092 21 66 5.881 21 38 

Κοντοβούνια 2.724 34 30 1.596 25 12 2.294 28 15 

Σουλιμά 1.704 23 19 1.919 28 14 4.118 24 26 

Ζούρτζα 1.348 18 15 1.268 19 09 3.259 19 21 

Σύνολο 8.973 90 100 13.875 93 100 15.552 92 100 
α: πλήθος κατοίκων, β: πλήθος οικισμών, γ: ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού του καζά Αρκαδιάς 
ΠΗΓΕΣ: Παναγιωτόπουλος (1985), Pouqueville (1827), Χουλιαράκης (1973, 1974) 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία του Pouqueville με εκείνα της απογραφής του 

Grimani, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός όλων των τμημάτων, με εξαίρεση εκείνου 

                                                 
1
 Βρίσκεται στη Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ και δημοσιεύεται στο περιοδικό Τριφυλιακή Εστία: Σω-

τήρης Αθανασιάδης, «Όσοι εξεστράτευσαν από την επαρχίαν Αρκαδίας δια την πολιορκίαν της Με-
θώνης υπό τον Μήτρον Αναστασόπουλον», τχ.11, Αθήνα, Σεπτ.-Οκτ. 1976, σ. 245-254.   
2
 Η λίγο πολύ κοινή σειρά παράθεσης των οικισμών και στις τρεις παραπάνω πηγές παραπέμπει σε 

μια κοινή γεωγραφική κατανομή χωρίς σημαντικές αποκλίσεις. Σχετικά με τη διαίρεση του καζά σε 
κόλια βλ. επίσης Leake, Travels…, ό.π. σ. 72-73. 
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του Κάμπου, εμφανίζεται σχεδόν ίδιος ή μικρότερος.3 Έτσι, το 1815 το μερίδιο του 

Κάμπου στο σύνολο του καζά ανέρχεται στο υψηλό ποσοστό του 66%, ενώ στην ε-

νετική απογραφή και στην απογραφή της γαλλικής αποστολής δεν ξεπερνά το 36-

38%. Αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα στοιχεία του Pouqueville, θα διαπιστώ-

σουμε ότι ο αυξημένος πληθυσμός στο κόλι του Κάμπου, σε σχέση με τις άλλες δυο 

πηγές, δεν οφείλεται στη σύμμετρη πληθυσμιακή αύξηση όλων των οικισμών του 

τμήματος αλλά κυρίως των δύο μεγαλύτερων: στην Αρκαδιά (Κυπαρισσία) ο πληθυ-

σμός εκτιμάται σε 1.000 οικογένειες ή 4.750 άτομα και στα Φιλιατρά σε 500 οικογέ-

νειες ή 2.375 άτομα.4 Στην Αρκαδιά (Κυπαρισσία) η ισχυρή παρουσία του μουσουλ-

μανικού πληθυσμού δικαιολογεί ως ένα βαθμό την παρατηρούμενη μεταβολή, κα-

θώς οι μουσουλμάνοι κάτοικοι πράγματι υπερτερούσαν των χριστιανών. Τα στοι-

χεία του Pouqueville είναι περισσότερο αμφιλεγόμενα για τα Φιλιατρά, όπου το 

μουσουλμανικό στοιχείο κατείχε περιθωριακή θέση. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία σύγκρισης σε μια πιο διευρυμένη χρονι-

κή περίοδο, παρατηρούμε ότι το 1815 και το 1830 ο πληθυσμός των Κοντοβουνίων 

εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με ένα αιώνα και πλέον πριν. Η υποκαταγραφή 

επαληθεύεται, αν παρακολουθήσουμε την πληθυσμιακή εξέλιξη των 56 οικισμών 

που εμπίπτουν στα όρια της κατοπινής επαρχίας Τριφυλίας και αναφέρονται σε ό-

λες τις απογραφές, από το 1700 μέχρι το 1830 και από το 1879 μέχρι το 1907 

(ΠΙΝ.2). Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της πληθυσμιακής εξέλιξης κάθε οικισμού χω-

ριστά είναι εφικτή μόνο μετά το 1879, οπότε καταγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός 

των κατοίκων ανά οικισμό. 

 

                                                 
3
 Υποκαταγραφή στα πληθυσμιακά δεδομένα του Pouqueville επισημαίνεται και από τους Fariba 

Zarinebaf, John Bennet, Jack L. Davis, A historical and economic geography…, ό.π. σ. 165-169. 
4
 Για τον υπολογισμό του πληθυσμού, όπου αναφέρεται μόνο αριθμός οικογενειών, χρησιμοποιείται 

ο πολλαπλασιαστής 4,75 (μέσος αριθμός μελών ανά οικογένεια) που προτείνει η γαλλική απογραφή, 
Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α1, 
Αθήνα 1973, σ. 33. Ο πολλαπλασιαστής αυτός, ωστόσο, έχει αμφισβητηθεί. Ο Malcom Wagstaff, υ-
πολογίζοντας ξανά τα δεδομένα της ενετικής απογραφής του 1700, προτείνει ως μέσο μέγεθος της 
πελοποννησιακής οικογένειας το 4 και συγκεκριμένα βρίσκει μέσο μέγεθος οικογένειας 3,6 για το 
αστικό πληθυσμό και 4,17 για την ύπαιθρο, «Family size in the Peloponnese (southern Greece) in 
1700», Journal of Family History, 26/3 (2001), σ. 337-349. Πολύ νωρίτερα ο Βασίλης Παναγιωτόπου-
λος είχε οδηγηθεί σε παρόμοιο συμπέρασμα, υποστηρίζοντας την κυριαρχία της ολιγομελούς μονο-
εστιακής οικογένειας, «Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700», 
Τα Ιστορικά, 1/1 (1983), σ. 5-18. Και με μικρότερο πάντως συντελεστή τα στοιχεία του Pouqueville 
μοιάζουν διογκωμένα. 
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ΠΙΝ.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
56 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1700-1907) 

κόλι Χωριό δήμος 
1700-
1830 

1830-
1879 

1879-
1896 

1896-
1907 

κάμπος Βάλτα Εράνης 0,30 2,96 1,41 -0,03 

κάμπος Καναλουπού Εράνης -0,44 1,45 -0,04 0,00 

κάμπος Φιλιατρά Εράνης 0,48 3,20 1,33 -0,03 

κάμπος Χαλαζώνι Εράνης -0,43 2,44 0,11 0,00 

κάμπος Χριστιάνου Εράνης -0,05 2,29 0,90 -0,02 

κάμπος Αρμενιοί Κυπαρισσίας 0,19 1,95 1,13 0,04 

κάμπος Κυπαρισσία Κυπαρισσίας 0,37 1,62 2,26 -0,01 

κάμπος Μαλενίτης Κυπαρισσίας 0,27 1,27 0,89 0,02 

κάμπος Ποδογορά Κυπαρισσίας 0,11 2,99 0,97 0,00 

κάμπος Γαργαλιάνοι Πλαταμώδους 0,58 2,53 1,85 0,01 

κάμπος Πύργος Πλαταμώδους 0,48 2,72 1,16 0,01 

κάμπος Φλόκα Πλαταμώδους -0,13 2,47 0,89 0,00 

κάμπος Λιγούδιστα Φλεσιάδος 0,13 3,37 0,40 0,01 

κάμπος Μουζάκι Φλεσιάδος -0,51 3,50 0,42 0,02 

κοντοβούνια Αετός Αετού 0,33 3,56 1,31 0,01 

κοντοβούνια Βαρυμπόπι Αετού 0,39 2,53 0,65 0,02 

κοντοβούνια Βιδίσοβα Αετού 0,68 2,48 0,40 0,04 

κοντοβούνια Μποντιά Αετού 0,11 1,28 0,19 0,02 

κοντοβούνια Σαρακινάδα Αετού 0,55 2,28 0,85 0,01 

κοντοβούνια Βρύσες Κυπαρισσίας -1,06 1,48 1,16 0,00 

κοντοβούνια Μουριατάδες Κυπαρισσίας 0,41 0,77 0,87 0,01 

κοντοβούνια Μπλεμενιανού Κυπαρισσίας -0,21 1,56 1,07 0,01 

κοντοβούνια Ασούτενα Τριπύλης -0,55 3,19 0,00 -0,01 

κοντοβούνια Δάρα Τριπύλης -0,20 2,43 -0,03 0,01 

κοντοβούνια Καλογερέσι Τριπύλης -0,07 2,37 0,96 0,02 

κοντοβούνια Κλωνί Τριπύλης -0,30 1,91 -0,58 0,00 

κοντοβούνια Λατζουνάτου Τριπύλης -0,39 2,20 0,91 0,01 

κοντοβούνια Λεντεκάδα Τριπύλης -0,26 2,55 0,20 0,01 

κοντοβούνια Λεσοβίτη Τριπύλης 0,13 2,08 0,16 -0,01 

κοντοβούνια Λυκούδεσι Τριπύλης 0,29 1,71 -0,16 0,01 

κοντοβούνια Μάλη Τριπύλης -0,89 3,78 0,45 0,01 

κοντοβούνια Ραφτόπουλο Τριπύλης 0,25 1,57 0,20 0,00 

κοντοβούνια Σελά Τριπύλης 0,22 2,12 0,44 0,01 

κοντοβούνια Τριπύλα Τριπύλης 0,51 1,94 -0,23 0,02 

κοντοβούνια Βεριστιά Φλεσιάδος 0,09 0,78 -0,43 0,02 

κοντοβούνια Παιδεμένου Φλεσιάδος -0,29 2,94 1,33 -0,01 

κοντοβούνια Ποταμιά Φλεσιάδος -0,45 1,91 2,30 -0,02 

κοντοβούνια Σαπρίκι Φλεσιάδος -0,35 2,36 1,73 0,01 

σουλιμά Αγαλιανή Αυλώνας 0,61 2,44 -0,06 0,00 

σουλιμά Αγριλιά Αυλώνας 1,13 1,29 -0,16 0,02 

σουλιμά Καλλίτσαινα Αυλώνας 0,25 1,31 -0,02 0,01 

σουλιμά Καραμουσταφά Αυλώνας 0,22 3,82 -0,23 0,01 

σουλιμά Μουρτάτο Αυλώνας 1,16 0,43 2,03 0,00 

σουλιμά Πιτσά Αυλώνας 0,97 1,56 -0,79 0,01 

σουλιμά Πλατάνια Αυλώνας 0,75 2,11 -0,10 0,02 

σουλιμά Ρίπεσι Αυλώνας 1,06 2,03 -0,17 0,01 

σουλιμά Σιδηρόκαστρο Αυλώνας 0,55 2,56 0,25 0,02 

σουλιμά Διμάνδρα Δωρίου -0,35 0,56 1,78 0,01 

σουλιμά Κατσούρα Δωρίου 0,89 1,75 0,49 0,01 

σουλιμά Κλεισούρα Δωρίου 1,07 0,79 0,66 0,00 
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σουλιμά Κούβελα Δωρίου 0,56 1,57 0,67 0,00 

σουλιμά Λάπι Δωρίου 1,09 1,05 0,95 0,01 

σουλιμά Μαυρομάτι Δωρίου -0,01 -0,20 -0,94 0,01 

σουλιμά Σουλιμά Δωρίου 0,51 0,79 1,25 0,00 

σουλιμά Συρτζι Δωρίου 0,26 1,59 1,12 0,02 

σουλιμά Ψάρι Δωρίου 1,05 1,85 0,59 0,02 

ΠΗΓΕΣ: Β. Παναγιωτόπουλος (1985), Χουλιαράκης (1973, 1974) 

 

Διαπιστώνεται ότι, μεταξύ 1830 και 1879, είκοσι οικισμοί των Κοντοβουνίων 

εμφανίζουν ετήσια πληθυσμιακή αύξηση που κυμαίνεται μεταξύ 1,5 έως 4% περί-

που (έξι οικισμοί με αύξηση άνω του 2,5%), έναντι δώδεκα οικισμών του Κάμπου με 

αντίστοιχα ποσοστά (επτά άνω του 2,5%) και δέκα του Σουλιμά (δύο άνω του 2,5%). 

Αξιοσημείωτο, είναι ότι από τους δεκαεννιά οικισμούς με αρνητική αύξηση στο 

διάστημα 1700-1830, οι δώδεκα αυξάνουν το δυναμικό τους με ετήσιο ποσοστό αύ-

ξησης άνω του 2% στην επόμενη περίοδο, 1830-1879. Από τους τελευταίους τέσσε-

ρις ανήκουν στο πρώην κόλι του κάμπου και οι υπόλοιποι οκτώ στα χωριά των Κο-

ντοβουνίων. 

Η εξέταση ανά οικισμό αποκαλύπτει τις αδυναμίες των απογραφέων να 

συλλάβουν με ακρίβεια τα πληθυσμιακά μεγέθη. Από τους οικισμούς με ετήσια 

πληθυσμιακή αύξηση μικρότερης της μονάδας ανάμεσα στο διάστημα 1879-1889, 

επιλέξαμε εκείνους που στο αμέσως επόμενο απογραφικό διάστημα (1889-1896) 

εμφανίζουν αύξηση πάνω από 2%. Οι δεκατέσσερις οικισμοί που προέκυψαν απο-

τελούν μάλλον τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα της δυσκολίας αποτύπωσης του 

πληθυσμού – τουλάχιστον της υπαίθρου – το 19ο αιώνα (ΠΙΝ.3). Είναι ενδιαφέρον 

ότι πάλι τα κτηνοτροφικά, κατά κύριο λόγο, χωριά της περιοχής των Κοντοβουνίων 

εμφανίζουν τα περισσότερα απογραφικά προβλήματα. Η διεξαγωγή των περισσό-

τερων απογραφών τους μήνες Απρίλιο (1879, 1889) και Οκτώβριο (1896, 1907), ε-

ποχή μετακίνησης των κτηνοτροφικών πληθυσμών, δυσχεραίνει την καταγραφή 

τους. Πίσω από την αδυναμία της ακριβούς αποτυπώσεως των δημογραφικών φαι-

νομένων δε κρύβεται μόνο η ανεπάρκεια (σε τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και 

πόρους) των κρατικών στατιστικών υπηρεσιών αλλά και η διαρκής εποχιακή μετακί-

νηση πολλών ανθρώπων (κτηνοτρόφων, τεχνιτών και εργατών) από τα ορεινά στα 



582 

 

πεδινά και τανάπαλιν.5 Η γνωστή μας, από τις προηγούμενες απογραφές (1700, 

1830), Μάλη μοιάζει σαν ένα χωριό που «φουσκώνει» και «ξεφουσκώνει». Το 1879 

απογράφονται 439 κάτοικοι, το 1889 μόλις 334 κάτοικοι, το 1896 ανέρχονται σε 498 

και το 1907 σε 545. Άλλα δύο χωριά, το Μουρτάτου (δήμου Αυλώνας) και το Κατσί-

μπαλι (δήμου Εράνης), το πρώτο μερικώς, το δεύτερο εξολοκλήρου, εμφανίζουν έ-

ντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις. Και τα δυο αποτελούν εγκαταστάσεις Αλωνι-

στιωτών από την Αρκαδία. Οι Αλωνιστιώτες, πέρα από την ενασχόλησή τους με τη 

σιτοκαλλιέργεια και τη σταφιδοκαλλιέργεια, συνεχίζουν να ασκούν την πατροπαρά-

δοτη νομαδική κτηνοτροφία, ανεβάζοντας κάθε καλοκαίρι το ποίμνιό τους στα αρ-

καδικά βουνά. Σύμφωνα με το ιδιωτικό αρχείο της γορτύνιας οικογένειας Δημητρα-

κόπουλου, σε ονομαστικό εκλογικό κατάλογο του 1877 του δήμου Φαλάνθου, επί 

386 ψηφοφόρων της Αλωνίσταινας μόνο οι 80 αναφέρονται ως παρόντες στο χω-

ριό.6 

 
 

ΠΙΝ.3  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1879-1907) 

πρώην κόλι χωριό δήμος 1879-1889 1889-1896 1896-1907 

Σουλιμά Μουρτάτου Αυλώνας 0,64 7,36 -0,27 

Σουλιμά Πλατάνια Αυλώνας -2,52 3,32 1,78 

Σουλιμά Λάπι Δωρίου 0,94 2,49 0,84 

Σουλιμά Σίρτζη Δωρίου 0,67 3,56 1,54 

Κοντοβούνια Μαλήκι Αετού -0,40 2,84 1,50 

Κοντοβούνια Σαρακινάδα Αετού 0,48 2,72 0,83 

Κοντοβούνια Ασούτενα Τριπύλης -1,88 2,75 -0,56 

Κοντοβούνια Καλογερέσι Τριπύλης 0,78 2,77 2,19 

Κοντοβούνια Λαντζουνάτο Τριπύλης 0,24 3,35 1,33 

Κοντοβούνια Μάλη Τριπύλης -2,70 5,87 0,82 

Κοντοβούνια Βεριστιά Φλεσιάδος -2,74 2,27 1,97 

Κοντοβούνια Βρύσες Κυπαρισσίας 0,36 4,18 -0,19 

Κάμπος Κατσίμπαλη Εράνης -0,54 2,04 -0,64 

Κάμπος Φλόκα Πλαταμώδους 0,96 2,21 0,32 

ΠΗΓΗ: Χουλιαράκης (1974) 

 

 

 

                                                 
5
 Ο Παναγιώτης Χαλκιόπουλος επισημαίνει ότι είναι άγνωστος στατιστικά ο μετακινούμενος γεωργι-

κός πληθυσμός των ορεινών «όστις ως ο λαός της Ιουδαίας, ευρίσκεται εις αδιάκοπον έξοδον…», Η 
Γεωργία εν Ελλάδι, Αθήνα 1880, σ. 175. 
6
 Α. Τερζάκης, «Η κατά τον 19ον αιώνα μετοικεσία των Αρκάδων στην Τριφυλία», Πρακτικά του Γ΄ 

Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών σπουδών (Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι 24-26 Νοεμ. 1989), Πελοποννη-
σιακά Παράρτημα 18, Αθήνα 1991, σ. 166-176. 
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β. Οι στατιστικές πληθυσμού 

 

Η διερεύνηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των δεδομένων του Βιβλίου Συ-

νοικεσίων (γάμων) της Ι. Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας ανέσυρε στην επι-

φάνεια τα προβλήματα των κρατικών δημοσιευμένων (και μη) πηγών, των στατιστι-

κών (γεννήσεων, γάμων, θανάτου), του μητρώου αρρένων και των εκλογικών κατα-

λόγων.  

Η σύγκριση των στοιχείων, που προέρχονται από το κατάστιχο της Μητρό-

πολης, με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα κατέδειξε ότι τα τελευταία υστερούν σε 

μεγάλα ποσοστά (πάνω από 30%) των πρώτων, κυρίως όταν η γαμήλια πρακτική 

εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα (1868, 1869, 1882, 1883), δηλαδή όταν ση-

μειώνονται έτη υψηλής γαμηλιότητας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το έτος 1877, 

το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό υποκαταγραφής (-42,37%) χωρίς όμως να 

σημειώνεται τότε ανάλογα υψηλή γαμηλιότητα. Αντίθετα, τις περιόδους που η γα-

μηλιότητα διανύει φάση ύφεσης, όπως στη δεκαετία του 1870, τα επίσημα στατι-

στικά στοιχεία παρουσιάζουν μικρότερες ετήσιες αποκλίσεις με τα δεδομένα της 

πηγής μας.  

 

ΠΙΝ.4  ΓΑΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΡΙΠΥΛΗΣ, ΔΩΡΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΑΣ 
1868 1869 1874 1875 1876 1877 

Σ Μ Σ Μ Σ Μ Σ Μ Σ Μ Σ Μ 

88 133 81 159 98 106 106 115 91 100 68 118 

-45 -78 -8 -9 -9 -50 

-33,83% -49,05% -7,54% -7,82% -9% -42,37% 

1878 1879 1880 1881 1882 1883 

Σ Μ Σ Μ Μ Σ Μ Σ Μ Σ Μ Σ 

84 77 156 144 99 105 124 126 161 240 175 200 

+7 +12 -6 -2 -79 -25 

+9,09% +8,33% -4,13% -1,58% -32,9% -12,5% 

Σ= επίσημες Στατιστικές, Μ= βιβλίο Μητροπόλεως 

 

Πιο αναλυτικά, με βάση το σύνολο των δηλωμένων γάμων για την περίοδο 

1868-1878 και το μέσο πληθυσμό που προκύπτει από τις απογραφές του 1870 και 

του 1879, υπολογίσαμε το δείκτη αδρής γαμηλιότητας για τους τέσσερις δήμους σε 

6,32. Καθώς οι γάμοι που διαθέτουμε αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του πληθυσμού 
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της επαρχίας, υποθέτουμε ότι αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό το σύνολο της 

επαρχίας. Για την ίδια περίοδο, ο Stefanos Clon, βασισμένος στις επίσημες στατιστι-

κές, υπολογίζει τον ακαθάριστο δείκτη γαμηλιότητας ολόκληρης της επαρχίας σε 

5,58. (Τομαρά-Σιδέρη 1986) Ο δείκτης γαμηλιότητας των τεσσάρων δήμων για τη 

δεκαετία 1870-1879 μειώνεται στο 5,70, σχεδόν ταυτόσημος με το ποσοστό που 

προκύπτει από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων. Αντίστροφα, από το 

1879 παρατηρείται ανάκαμψη της γαμηλιότητας. Ο αδρός δείκτης για την περίοδο 

1878-1883, με βάση τους δηλωμένους γάμους για τους 4 δήμους και ως μέσο πλη-

θυσμό τα δεδομένα της απογραφής του 1879, ανέρχεται σε 7,14. Με βάση τις στα-

τιστικές σημειώνει αξιοσημείωτη σταθερότητα: 5,6!  

Ανάμεσα στα «παράδοξα» των επίσημων στατιστικών πρέπει να συγκαταλε-

χθεί και η εντελώς αυθαίρετη κατανομή των γάμων ανά δήμους. Έτσι, για παρά-

δειγμα, στο δήμο Αυλώνας τα επίσημα στοιχεία μιλούν για 2 γάμους το 1878, 15 το 

1879, 34 το 1882 ενώ οι δηλώσεις γάμων στη μητρόπολη για τα ίδια έτη είναι 16, 35 

και 71 γάμοι αντίστοιχα. Ανάλογα, στο δήμο Κυπαρισσίας το 1879 αναφέρονται στις 

στατιστικές 100 γάμοι, ενώ δηλώνονται μόλις 41! Σε καμία περίπτωση δε διαπιστώ-

σαμε σύμπτωση των επίσημων στοιχείων με τους δηλωμένους γάμους στη μητρό-

πολη. Αντιθέτως, οι αποκλίσεις, και μάλιστα χωρίς να υπαγορεύονται από κάποια 

λογική, είναι ο κανόνας.  

Η υποκαταγραφή των γάμων (και όχι μόνο) έχει ήδη επισημανθεί.7 Αυτό που 

επιθυμούμε να δείξουμε εδώ είναι ότι αυτή δεν οφείλεται μόνο στον αφερέγγυο 

τρόπο συλλογής στοιχείων,8 αλλά και στη συνειδητή επέμβαση των ιθυνόντων της 

ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας στη διαμόρφωση των τελικών στατιστικών δεδο-

μένων.  Όπως καταδείξαμε στο οικείο κεφάλαιο (ΚΕΦ. Β΄), οι τάσεις γαμηλιότητας 

στην επαρχία Τριφυλίας (και προφανώς σε όλο το ελληνικό βασίλειο) δεν είναι 

γραμμικές και ομοιόμορφες. Οι επίσημες στατιστικές, ωστόσο, αναδίδουν μία εικό-

να κανονικότητας «πετυχαίνοντας» να συλλάβουν τις φάσεις χαμηλής γαμηλιότητας 

και «αποτυγχάνοντας» να αποτυπώσουν εκείνες της υψηλής. Ασφαλώς, οι στατιστι-

κολόγοι της εποχής βρίσκονταν μπροστά από μία σειρά ανυπέρβλητων εμποδίων με 
                                                 
7
 Serelea, «Regards…», ό.π.   

8
 Αλέξανδρος Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867, και του ιδίου ως 

επιμελητή: Statistique de la Grèce: Recensement de la population en 1870, Αθήνα 1874. 
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σοβαρότερη την αδυναμία συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων ανά δήμο. Στην 

προσπάθειά τους να τα υπερβούν εφαρμόζουν συγκεκριμένα μοντέλα (χαμηλής) 

γαμηλιότητας, προσαρμόζοντάς τα δεδομένα στη δική τους γνώση και αντίληψη 

περί κανονικότητας των δημογραφικών φαινομένων. Έτσι, προκρινόταν η προκρού-

στεια λογική της αναγωγής των δημογραφικών δεδομένων σε «κανονικές» ομοιό-

μορφες σειρές. Η πρακτική, άλλωστε, να εκδίδονται οι στατιστικές συγκεντρωμένες 

ανά ομάδες ετών (από τριετία μέχρι εξαετία) και με σχετική καθυστέρηση διευκό-

λυνε μάλλον τέτοιου είδους «διορθώσεις».    

 

γ. Το μητρώο αρρένων και οι εκλογικοί κατάλογοι 

 

Ελλείψει βιβλίων γεννήσεων, προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε ενδεικτικά κάποιες 

ηλικίες νυμφίων στο Βιβλίο Συνοικεσίων με τις ηλικίες που αναγράφονται στο μη-

τρώο αρρένων και τον εκλογικό κατάλογο του 1870 (αφορούν μόνο άνδρες και μόνο 

το δήμο Κυπαρισσίας).  

Εντοπίσαμε 11 περιπτώσεις γαμπρών κατά το διάστημα 1868-1873, οι οποί-

οι αναφέρονται στο μητρώο αρρένων Κυπαρισσίας. Σε δύο περιπτώσεις η απόκλιση 

ανάμεσα στο αναγραφόμενο ως έτος γένεσης των γαμπρών στο μητρώο και στην 

ηλικία γάμου τους φθάνει τα έξι έτη. Καθόλου τυχαία είναι και οι δύο πολιτευόμε-

νοι στην επαρχία Τριφυλίας και η δήλωσή τους στο μητρώο έγινε εκ των υστέρων. Ο 

Ευστάθιος Κοκκέβης με καταγωγή από τη Λιγούδιστα (Χώρα), εργάστηκε ως δικη-

γόρος στην Κυπαρισσία, όπου και νυμφεύθηκε το 1878. Από το 1881 και εξής πολι-

τεύθηκε ως βουλευτής της επαρχίας Τριφυλίας. Σύμφωνα με το έτος γέννησης στο 

μητρώο, την εποχή του γάμου του θα έπρεπε να ήταν 34 ετών αντί 40 ετών που δη-

λώνεται. Ο ίδιος ομολογεί σε ιδιόχειρη διαθήκη που συντάχθηκε στις αρχές του 

20ου αιώνα ότι γεννήθηκε το 1837. Επομένως, την εποχή του γάμου του ήταν 41 

ετών. Αν, λοιπόν, η ματαιοδοξία του ή άλλοι λόγοι τον ώθησαν να κρύψει 7 έτη από 

την πραγματική του ηλικία στο μητρώο, ενώπιον των ιερατικών αρχών υπήρξε ειλι-

κρινής, στρογγυλεύοντας μόνο κατά 1 έτος την ηλικία του. 

Η περίπτωση του Γρηγορίου Μανούσου είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο 

Γρηγόριος Μανούσος, δήμαρχος Κυπαρισσίας προς τα τέλη της δεκαετίας του 1850 

και βουλευτής της επαρχίας κατά το διάστημα 1859-1862, νυμφεύθηκε για δεύτερη 
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φορά το 1868 σε ηλικία 35 ετών, σύμφωνα το Βιβλίο Συνοικεσίων. Σύμφωνα όμως 

με το μητρώο αρρένων γεννήθηκε το 1827 και άρα το 1868 θα ήταν 41 ετών, δηλα-

δή 6 χρόνια μεγαλύτερος. Δε γνωρίζουμε το πραγματικό έτος γέννησης του Μανού-

σου. Ωστόσο, αν το Βιβλίο Συνοικεσίων μαρτυρεί την αλήθεια, το 1859 θα ήταν γύ-

ρω στα 26 και δεν θα πληρούσε την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 30ου έτους 

ηλικίας, για να συμμετάσχει στον προεκλογικό βουλευτικό αγώνα ως υποψήφιος. Η 

«διόρθωση» της ηλικίας του κατά μία εξαετία αποτελούσε μία βολική λύση για την 

πολιτική του καριέρα. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, με αρκετή ασφάλεια ότι και σε αυτή 

την περίπτωση η ηλικία γάμου, που αναφέρεται στο ιερατικό κατάστιχο, είναι κοντά 

στην αλήθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι πιθανό να ισχύει και εδώ μία 

μικρή στρογγυλοποίηση της πραγματικής ηλικίας με την αφαίρεση 1-2 ετών.  

Στο υπόλοιπο δείγμα μας, σε 3 περιπτώσεις η διαφορά ηλικίας του γαμπρού 

με την ηλικία που θα είχε με βάση το μητρώο, κυμαίνεται μεταξύ +4 και -2, -3 έτη, 

ενώ στις υπόλοιπες 6 περιπτώσεις η διαφορά είναι μόλις + 1 έτος. 

Παρότι το δείγμα μας υπολείπεται πολύ από το να χαρακτηριστεί ως επαρκή 

για συγκρίσεις (αν αφαιρέσουμε 2 περιπτώσεις νυμφίων που παντρεύονται το 1874 

και το 1878, τότε αντιστοιχεί μόλις στο 1,27% του πλήθους των γαμπρών, στους ο-

ποίους αναφέρεται η ηλικία κατά το χρονικό διάστημα 1867-1873), νομίζουμε ότι 

από τη σύγκριση ενισχύεται η εντύπωση της σχετικής ακρίβειας των δηλώσεων ηλι-

κίας στους γάμους. Το αίσθημα της ευσέβειας, ο σεβασμός προς τους ιερούς θε-

σμούς και τους εκκλησιαστικούς εκπροσώπους βάρυνε στη στάση των γαμπρών-

χριστιανών. Το βέβαιο είναι ότι η παραποίηση των προσωπικών στοιχείων είναι πε-

ρισσότερο αναμενόμενη, όταν αυτοί που τα δηλώνουν, προσδοκούν κάποιο κέρδος, 

όπως συνέβαινε με τα μητρώα αρρένων για λόγους καθυστέρησης της στρατολόγη-

σης κ.ά. 

Η επέκταση της σύγκρισης του μικρού μας δείγματος με τις ηλικίες που ανα-

γράφονται στον εκλογικό κατάλογο του 1870 για το δήμο Κυπαρισσίας, δεν πρό-

σφερε τίποτε παραπάνω στην αξιολόγηση της πηγής μας. Αντίθετα είναι ενδεικτική 

της μέτριας αξίας των εκλογικών καταλόγων ως πηγής. Οκτώ μόλις γαμπροί από το 

αρχικό δείγμα των 11 ατόμων ήταν εφικτό να συσχετισθούν με εκλογείς του δήμου 

και με μοναδική εξαίρεση μία περίπτωση, στην οποία οι ηλικίες συμπίπτουν, η δια-
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φορά των ηλικιών τους ως γαμπρών και ως εκλογέων ξεκινά από το 1 έτος και φθά-

νει τα 23 έτη! 

Συγκρίνοντας κάποιες άλλες περιπτώσεις ηλικιών εκλογέων, όχι απαραίτητα 

γαμπρών, με τις πραγματικές ηλικίες που γνωρίζουμε από άλλες πηγές (πχ. με βάση 

τις αναγραφόμενες ηλικίες γέννησης και θανάτου στις ταφόπλακες του κοιμητηρί-

ου) συμπεραίνουμε τον χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας της συγκεκριμένης πηγής. Εδώ, 

βέβαια δεν ευθύνεται τόσο ο παράγοντας σκοπιμότητα, όσο η βιασύνη με τους ο-

ποίους συντάσσονται οι εν λόγω κατάλογοι, η οποία συνεπικουρούμενη και από την 

ανεπάρκεια (ποσοτική και ποιοτική) του προσωπικού στα τοπικά τυπογραφεία, ο-

δηγούσε μοιραία σε πλήθος αβλεψιών, τυπογραφικών λαθών και ανακριβειών. 

Στην περίπτωση πχ. του Αγησίλαου Γεωργακόπουλου, που στον εκλογικό κατάλογο 

αναφέρεται ως 50 ετών (και ο πατέρας του 57!), πρόκειται για οφθαλμοφανές λά-

θος του στοιχειοθέτη, ο οποίος αντί για 3(0) τοποθέτησε το 5(0). Ένα ακόμη σφάλμα 

που διαπιστώθηκε είναι η αναντιστοιχία των διαφόρων στηλών με τα στοιχεία του 

εκλογέα (όνομα, ηλικία, επάγγελμα) μεταξύ τους. Μία λανθασμένη διπλή επανά-

ληψη, για παράδειγμα, του ίδιου επαγγέλματος (πχ. γεωργός) σε μία στήλη κατα-

στρέφει την αντιστοιχία όλων των στηλών από το σημείο αυτό και κάτω. 

 
 

ΠΙΝ.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 ΓΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Έτος Γάμου Ονοματεπώνυμο (α) 
Βιβλίο 
Γάμων 

(β) 
Μητρώο 
αρρένων 

(γ) 
Εκλογικό 
κατάλογο 

(α)-(β) (α)-(γ) 

1868 Μανούσος Γρηγόριος 35 41 43 - 6 - 8 
1869 Χούσος Αριστείδης 26 27 21 - 1 + 5 
1869 Κουτσοαναστασόπουλος 

Χρόνης 
30 26 26 + 4 + 4 

1870 Ψυχογιόπουλος Γεώργιος 26 27 --- - 1 --- 
1870 Κανελλόπουλος Κων. 28 29 34 - 1 - 6 
1871 Μαδούρης Γεώργιος 27 26 27 + 1 0 
1873 Κουβελιώτης Γεώργιος 23 22 24 + 1 - 1 
1873 Μπούσος Γεώργιος 28 27 --- + 1 --- 
1873 Γκιτζίρης Αλέξιος 30 32 32 - 2 - 2 
1874 Γεωργακόπουλος Αγησίλα-

ος 
30 33 53 - 3 - 23 

1878 Κοκκέβης Ευστάθιος 40 34 --- + 6 --- 

ΠΗΓΕΣ: Βιβλίο Συνοικεσίων…, ό.π., Διον. Πιτταράς (επιμ.), «Μητρώο Αρρένων Δήμου Κυπαρισσίας: 1819-1900», 
Τριφυλιακή Εστία, τχ. 29, 30, 31, 32, σ.347-355, 479-486, 51-54, 185-199, Οριστικός Εκλογικός Κατάλογος του 
Δήμου Κυπαρισσίας του Έτους 1871, τυπογραφείο [εφ.] Αριστόδημος [Μεσσήνη], 1872  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 

ΠΙΝ.1  ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Γρηγοριάδης Αθανάσιος 
Πονηρόπουλος Νικόλαος (†1852) 

 

ΠΙΝ.2 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
1843-1844 1862-1864 

Τομαράς Ιωάννης Σωτηρόπουλος Σωτήριος 
Γρηγοριάδης Αθανάσιος Γρηγοριάδης Αθανάσιος 

Παπατζώρης Αναγνώστης Ζέζας Γρηγόριος Ν. 
Πονηρόπουλος Νικόλαος  

                           
 
                        ΠΙΝ.3  ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

έτος Ονοματεπώνυμο 
Τόπος κα-
τοικίας 

Επαγγελματική/ Κοινωνική ιδιό-
τητα 

1844 
Παπατζώρης Αναγνώστης 
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
Τομαράς Ιωάννης 

Σουλιμά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

αγωνιστής, πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

1847 
Παπατζώρης Αναγνώστης 
Αναστασόπουλος Μήτρος 
Τομαράς Ιωάννης 

Σουλιμά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

αγωνιστής, πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

1850 
Παπατζώρης Αναγνώστης 
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
Πονηρόπουλος Κυριάκος Νικ. 

Σουλιμά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

αγωνιστής, πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

1853 
Παπατζώρης Αναγνώστης 
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
Πονηρόπουλος Κυριάκος Νικ. 

Σουλιμά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

αγωνιστής, πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

1856 
Παπατζώρης Αναγνώστης 
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
Πονηρόπουλος Κυριάκος Νικ. 

Σουλιμά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

αγωνιστής, πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

1859 

Μανούσος Γρηγόριος 
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος 

Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 
Αθήνα/ Τρι-
φυλία 

πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
δικηγόρος 

1861 
Μανούσος Γρηγόριος 
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
Σπέντζας Γεώργιος 

Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 
Φιλιατρά 

πρόκριτος, κτηματίας 
αγωνιστής, κτηματίας 
έμπορος, κτηματίας 

 
 
 

ΠΙΝ.4  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (1865-1906) 

Έτος Ονοματεπώνυμο 
Επαγγελματική/ κοινωνική 
ιδιότητα 

Τόπος κατοικίας 

1865 
Σωτηρόπουλος Σωτ.

Κουμουνδ. 

Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Βούλγαρη

 
Μαυροειδής Τζήκος

Βούλγαρη
 

δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Σουλιμά 

1868 
Πονηρόπουλος Δημήτριος Νικ.

 
 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Κουμουνδ.

 
Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μ. 

πρόκριτος, κτηματίας 
δημ. υπάλληλος  
κτηματίας 

Κυπαρισσία 
Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
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1869 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Κουμουνδ. 

Πονηρόπουλος Δημήτριος Νικ.
 

Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Βούλγαρη

 

δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 
πρόκριτος, κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1872 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Κουμουνδ. 

Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντ.
Κουμ. 

Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μ.
Κουμ.

 

δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
εμποροκτηματίας 
κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1873 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Κουμ. 

Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντ.
Κουμ. 

Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μ.
Κουμ.

 

δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
εμποροκτηματίας 
κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1874 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Κουμ. 

Ζέζας Γρηγόριος Ν.
Δεληγεωργ. 

Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μ.
Κουμ.

 

δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
κτηματίας 
κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 

1875 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος

Κουμ. 

Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντ.
Κουμ. 

Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μ.
Κουμ.

 

δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
εμποροκτηματίας 
κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1879 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Κουμ. 

Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μ.
Κουμ. 

Γιαλιάς Κανάρης
Κουμ. 

Πατρίδης Γεώργιος
Κουμ.

 

δημ. υπάλληλος 
κτηματίας 
κτηματίας 
κτηματίας; 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 
Φιλιατρά 

1881 

Αντωναρόπουλος Δημήτριος
Κουμ. 

Κοκκέβης Ευστάθιος
Τρ 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Κουμ. 

Παπατσώρης Δημήτριος
Τρ 

Πονηρόπουλος Κυριάκος Νικ.
Τρ
* 

στρατιωτικός 
πρόκριτος, δικηγόρος 
δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
κτηματίας 
κτηματίας 

Κυπαρ. 
Λιγούδιστα/Κυπαρ. 
Αθήνα/Φιλιατρά 
Σουλιμά 
Κυπαρισσία 

1885 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Δηλ. 

Αντωναρόπουλος Δημήτριος
Δηλ. 

Μανούσος Γρηγόριος
Δηλ. 

Πονηρόπουλος Κυριάκος Νικ.
Δηλ. →Τρ 

κτηματίας 
στρατιωτικός 
κτηματίας 
κτηματίας 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1887  
(ευρεία) 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Δηλ. 

Κοκκέβης Ευστάθιος
Δηλ. → Τρ

 
δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
δικηγόρος 

Αθήνα/Φιλιατρά 
Λιγούδιστα/Κυπαρ. 

1890  
(ευρεία) 

Κοκκέβης Ευστάθιος
Δηλ.

 
Σωτηρόπουλος Σωτήριος

ανεξ. 
δικηγόρος 
δημ. υπάλληλος, κτηματίας 

Λιγούδιστα/Κυπαρ. 
Αθήνα/Φιλιατρά 

1892 

Κοκκέβης Ευστάθιος
Δηλ.

  
Παπατσώρης Δημήτριος

Τρ.
 

Καραβίτης Χρήστος
Τρ. 

Κατρίτσης Διονύσιος
Δηλ.

 

δικηγόρος 
κτηματίας 
δικηγόρος 
ιατρός 

Λιγούδιστα/Κυπαρ. 
Σουλιμά 
Φιλιατρά 
Γαργαλιάνοι 

1895 

Κοκκέβης Ευστάθιος 
Δηλ.

 
Γεωργακόπουλος Νικ. Γ.

Δηλ.
 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος
ανεξ 

Καμαριώτης Δημήτριος
Δηλ.

 

δικηγόρος 
στρατιωτικός 
δημ. υπάλληλος, κτηματίας 
δικηγόρος  

Λιγούδιστα/Κυπαρ. 
Κυπαρισσία 
Αθήνα/Φιλιατρά 
Φιλιατρά 

1899 

Σαρσέντης Θεόδωρος 
ανεξ. →Θεοτ.

 
Παπατσώρης Δημ.

Θεοτ.
 

Πονηρόπουλος Αλέξ. 
Ζαϊμ. 

Αναστασόπουλος Δημ. Θεοδ.
Δηλ.

 

δικηγόρος 
κτηματίας  
δικηγόρος 
στρατιωτικός  

Αθήνα/Φιλιατρά 
Σουλιμά 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1902 

Κεφαλάς Ανδρέας Ι. 
Δηλ.→ Θεοτ.

 
Κοκκέβης Ευστάθιος

 Δηλ.→ Θεοτ.
 

Πονηρόπουλος Αλέξανδρος Δημ.
Θεοτ.

 
Αναστασόπουλος Δημ. Θεοδ.

Δηλ.
 

δικηγόρος 
δικηγόρος 
δικηγόρος 
στρατιωτικός 

Φιλιατρά 
Λιγούδιστα/Κυπαρ. 
Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 

1905 

Πονηρόπουλος Αλέξ. 
Θεοτ.

 
Αναστασόπουλος Δημ. Θεοδ. 

Ραλλ. 

Σπέντζας Ιω. Γεωργ.
Ραλλ. 

Γεωργακόπουλος Νικ. Γεωργ.
Ζαϊμ.

 

δικηγόρος 
δικηγόρος 
δικηγόρος 
στρατιωτικός  

Κυπαρισσία 
Κυπαρισσία 
Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 

1906 

Πονηρόπουλος Αλέξ. 
Θεοτ.

 
Σπέντζας Ιω. Γεωργ.

Ραλλ 

Γεωργακόπουλος Νικ. Γεωργ.
Θεοτ 

Παπαϊωάννου Νικόλαος 

δικηγόρος 
δικηγόρος 
στρατιωτικός 
;;; 

Κυπαρισσία 
Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
;;; 

1910 (δι-
πλή Βου-

λή) 

Ντολιόπουλος Σπήλιος Αλ. 
Κασίμης Π. 
Πονηρόπουλος Αλέξ. Δημ. 

δικηγόρος 
δικηγόρος 
δικηγόρος 

Γαργαλιάνοι 
Σιδηρόκαστρο/Κυπ. 
Κυπαρισσία 
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Σπέντζας Ιω. Γ. 
Αναστασόπουλος Δημ. Θ. 
Κοκκέβης Ευστάθιος 
Ψιλογαλάνης Ιω. Γ. 
Παπατσώρης Μ. Δημ. 

δικηγόρος 
στρατιωτικός 
δικηγόρος 
δικηγόρος 
δικηγόρος 

Φιλιατρά 
Κυπαρισσία 
Λιγούδιστα/Κυπαρ. 
Κυπαρισσία 
Σουλιμά 

1910 (α-
ναθεωρη-

τική) 

Ντολιόπουλος Σπήλιος 
Κασίμης Π. 
Κοκκέβης Ανδρέας Νικ. 

δικηγόρος 
δικηγόρος 
δικηγόρος 

Γαργαλιάνοι 
Σιδηρόκαστρο/Κυπ. 
Λιγούδιστα/Κυπαρ. 

ΠΗΓΕΣ: Εφημερίδα και Πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής, αθηναϊκός τύπος. Προσθέτουμε ότι το Μητρώο 
Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών που απόκειται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής έχει πολλά λάθη και 
δεν είναι απόλυτα αξιόπιστο. 

* Ο Πονηρόπουλος αντικατέστησε σε επαναληπτικές εκλογές (1884) τον απελθόντα βουλευτή Αντωναρόπουλο. 
 

 
ΠΙΝ.Π5   ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (από το 1844 μέχρι και το 1910)* 

Ονοματεπώνυμο Έτη εκλογικών νικών Πολιτικές καταβολές 
Αναστασόπουλος Μήτρος 1847 αγωνιστής 

Αναστασόπουλος Θεόδωρος Μήτρ. 
1868, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1879 

γιος βουλευτή και αγωνιστή 

Αναστασόπουλος Δημ. Θεοδ. 
1899, 1902, 1905 
 

γιος βουλευτή, εγγονός αγωνιστή 
και βουλευτή 

Αντωναρόπουλος Δημήτριος
                                   

 1881, 1885 --- 

Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντων. 1872, 1873, 1875 --- 

Γεωργακόπουλος Νικόλαος Γεωργ. 1895, 1905, 1906 γιος βουλευτή 

Γιαλιάς Κανάρης Ιω. 1879 --- 

Γρηγοριάδης Αθανάσιος 1865, 1869 πρόκριτος 

Ζέζας Γρηγόριος 1874 --- 

Καμαριώτης Δημήτριος 1895 --- 

Καραβίτης Χρήστος
                                                                 

 1892 --- 

Κατρίτσης
 
Διονύσιος 1892 --- 

Κεφαλάς Ανδρέας Ι. 1902 --- 

Κοκκέβης Ευστάθιος
 
 

1881, 1887, 1890, 1892, 1895, 
1902, 1910

α          
 

από οικογένεια προκρίτων της 
Λιγουδίστας, ο αδελφός του Νικό-
λαος ήταν δήμαρχος Φλεσιάδος 

Μανούσος Γρηγόριος
                                                               

 1859, 1861, 1885 πρόκριτος, δήμαρχος επί Όθωνος 

Μαυροειδής Τζήκος 1865 αγωνιστής, γιος αγωνιστή 

Παπατσώρης Αναγνώστης 1844, 1847, 1850, 1853, 1856 πρόκριτος, αγωνιστής 

Παπατσώρης Δημ. Αναστ. 1881, 1892, 1899
 από οικογένεια προκρίτων του 

Σουλιμά, δήμαρχος Δωρίου 

Πατρίδης Γεώργιος 1879 --- 

Πολυχρονόπουλος Δημήτριος 
1844, 1850, 1853, 1856, 1859, 
1861 

αγωνιστής 

Πονηρόπουλος Δημήτριος Νικ. 1868, 1869 γιος γερουσιαστή και υπουργού 

Πονηρόπουλος Κυριάκος Νικ. 1850, 1853, 1856, 1884, 1885 γιος γερουσιαστή και υπουργού 

Πονηρόπουλος Αλέξ. Δημ. 1899, 1902, 1905, 1906, 1910
α γιος βουλευτή, εγγονός γερουσια-

στή και υπουργού 

Σαρσέντης Θεόδωρος Παν. 1899 
γιος του Προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ανιψιός βουλευτή και 
υπουργού 

Σπέντζας Ιω. Γεωργ 1905, 1906, 1910
α
, 1915 γιος βουλευτή και δημάρχου 

Σωτηρόπουλος Σωτήριος 
1865, 1868, 1869, 1872, 1873, 
1874, 1875, 1879, 1881, 1885, 
1887, 1890, 1895

 
--- 

Τομαράς Ιωάννης 1844, 1847 πρόκριτος 

* Δε συμπεριλαμβάνονται οι νεοεκλεγέντες στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1910. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

α. Βιογραφικό σημείωμα Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου (1818-1892) 
 
O Γεώργιος Γεωργακόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία το 1818. Γιος του Αντωνί-

ου Γεωργακόπουλου, «κτηματία» και «βιομηχάνου», και της (;) Κωνσταντακοπού-

λου, γόνου εμπορικής οικογένειας από τους Γαργαλιάνους. Από δεύτερο γάμο του 

πατέρα του είχε έναν ετεροθαλή αδελφό, το Διονύσιο. Ο τελευταίος, σύμφωνα με 

τη δηλωθείσα ηλικία νύμφευσής του στο Βιβλίο Συνοικεσίων, γεννήθηκε το 1839 

και εμφανίζεται στα συμβόλαια ως αγωγιάτης και κτηματίας. Ο ίδιος, όπως και η 

μητέρα του, ήταν εξαρτημένος οικονομικά από τον εύπορο αδερφό του Γεώργιο. 

Ο Γεώργιος είχε αποκτήσει μια αρκετά καλή στοιχειώδη μόρφωση για τα δε-

δομένα της εποχής, όπως φαίνεται από το γραφικό του χαρακτήρα αλλά και γενικό-

τερα από τις ικανότητές του στη γραφή και στην αριθμητική. Στο θείο του Κωνστα-

ντή Κωνσταντόπουλο, έμπορο εγκατεστημένο στη Ζάκυνθο, χρωστά πιθανότατα την 

πρώτη του επαφή και μαθητεία με τον κόσμο των εμπορικών συναλλαγών. Η ανελι-

κτική πορεία του «επιβραβεύεται» αλλά και απογειώνεται το 1847, όταν νυμφεύε-

ται την πολύφερνη θυγατέρα του ράπτη Ευθυμίου Μιχόπουλου, Ελένη. Οι οικονο-

μικές και κοινωνικές δυνατότητες της οικογένειας Μιχόπουλου αντανακλώνται εμ-

φανώς στην εξέλιξη των αρρένων τέκνων του Ευθυμίου: ο Ξενοφών Ευθυμίου δια-

πρέπει ως δικαστικός, ενώ ο αδερφός του Γεώργιος εγκαθίσταται ως φαρμακοποιός 

στα Φιλιατρά.  

Από το 1847 μέχρι και το 1863, η Ελένη Μιχοπούλου τεκνοποίησε επτά φο-

ρές.9 Επιβίωσαν πέντε παιδιά: η Καλλιόπη, η Ολυμπιάδα, ο Περικλής, ο Παναγιωτά-

κης και ο Νίκος. Πέθανε το 1866, ενώ ήταν πάλι έγκυος, σε ηλικία 38 ετών. Η πένθι-

μη πομπή με τη σωρό της θα περάσει έξω από τη νεότευκτη οικία Γεωργακόπουλου, 

την οποία δεν πρόλαβε να χαρεί.10 

                                                 
9
 Η πρακτική της σεξουαλικής αποχής (coitus interruptus) δεν συνηθίζεται στην οικογένεια Γεωργακό-

πουλου, όπως και σε πολλές άλλες εύπορες (και μη) οικογένειες της επαρχίας. Από τις 13 εγκυμοσύνες 

της συζύγου του Παναγιωτάκη, Ελένης Ζαριφοπούλου, θα επιβιώσουν επτά παιδιά. Ο Παναγιωτάκης 

σημειώνει στο σημειωματάριο ακόμη και τις αποβολές της γυναίκας του (πχ. «ξηρά κόρη»). Η Ολυ-

μπιάδα Γ. Γεωργακοπούλου, σύζυγος Ευσταθίου Κοκκέβη, θα γεννήσει οκτώ παιδιά από τα οποία θα 

δουν το φως της ενηλικίωσης τα πέντε, ΑΓΑΓ, Αρχείο Οικογ. Κοκκέβη, ό.π.       
10

 Ιστορικό της Οικογένειας Γεωργακόπουλου, ό.π. 
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Στη δεκαετία του 1850, ο Γεώργιος θα συνεργαστεί με τον μπατζανάκη του 

Κωνσταντίνο Ν. Μιχαλόπουλο και τον Αργίτη (;) Μιχαήλ Ζαχαρόπουλο, εμπορικό 

πράκτορα του κεφαλαιούχου Μιχαήλ Ιατρού από το Ναύπλιο. Η εταιρεία τους θα 

μεσουρανήσει στο εμπορικό στερέωμα της Κυπαρισσίας, και όχι μόνο, για δύο πε-

ρίπου δεκαετίες. Η οικονομική της ισχύ θα συνοδευτεί με αξιόλογη πολιτική δύνα-

μη. Ο Γεωργακόπουλος θα συμμετάσχει στον αντιοθωνικό αγώνα και θα βάλει υ-

ποψηφιότητα για πληρεξούσιος της επαρχίας στις εκλογές του Δεκεμβρίου 1862, 

ενώ ο συνέταιρός του Ζαχαρόπουλος θα εκλεγεί πρώτος δήμαρχος Κυπαρισσίας στη 

μετά Όθωνος εποχή. 

Γύρω στα 1870, θα επέλθει ρήξη ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους. Οι 

Ζαχαρόπουλος και Μιχαλόπουλος θα κατηγορήσουν τον Γεωργακόπουλο ότι χρησι-

μοποίησε εταιρικά κεφάλαια σε δανειστικές δραστηριότητες για ίδιον όφελος. Η 

υπόθεση θα καταλήξει στα δικαστήρια αλλά δε θα πλήξει ούτε την οικονομική ισχύ 

ούτε το κύρος του Γεωργακόπουλου. Αντίθετα, οι δύο συνέταιροί του θα αντιμετω-

πίσουν οικονομικά προβλήματα. Στο μεταξύ, ο Γεωργακόπουλος θα πολιτευθεί επι-

τυχώς στο πλευρό του Σωτηρίου Σωτηρόπουλου με νίκη στις εκλογικές αναμετρή-

σεις των ετών 1872, 1873, 1875. Στην τελευταία ανεπιτυχή απόπειρά του να κατα-

κτήσει το βουλευτικό αξίωμα (1879) συμμαχεί με το γαμπρό του Ευστάθιο Κοκκέβη 

ενάντια στον Σωτηρόπουλο. Η αποτυχία αυτή θα θέσει τέρμα στην πολιτική σταδιο-

δρομία του. Ήταν άλλωστε ήδη εξήντα ετών. 

Η ακίνητη περιουσία του Γεωργακόπουλου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με 

ακρίβεια. Συνίστατο σε οικίες, ελαιοτριβεία, κεραμιδοποιείο, ελαιώνες, σταφιδά-

μπελα, περιβόλια, ασκεπή γη, δασική γη με βελανιδιές. Την τελευταία απέκτησε με 

συνεχείς αγορές στα μέσα της δεκαετίας του 1870 και εκτεινόταν σε αρκετές εκατο-

ντάδες στρέμματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 ο Γεωργακόπουλος ανεγείρει 

μεγάλο οίκημα στο νέο συνοικισμό της Παραλίας, το οποίο στέγασε επί σειρά ετών 

το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.  

Οι φιλοδοξίες του γεννήτορα Γεωργίου θα συνεχισθούν με τον καλύτερο 

τρόπο μέσω των τέκνων του: καλοπαντρεύει τις θυγατέρες του με γόνους των Φι-

λιατρών και της Λιγούδιστας (Χώρας). Η Καλλιόπη (1850-1922) νυμφεύεται τον ια-

τρό Αναστάσιο Σκορδάκη, ενώ η Ολυμπιάδα (1852-1913) το δικηγόρο Ευστάθιο 

Κοκκέβη, αδερφό του δημάρχου Λιγουδίστας, Νικολάου Κοκκέβη. Ο γιος του Περι-
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κλής (1856-1903) θα σπουδάσει νομικά και θα νυμφευθεί τη κόρη του Προέδρου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου Παναγιώτη Σαρσέντη και ανιψιά του Σωτηρίου Σωτηρό-

πουλου, Κατίνα. Πεθαίνει αιφνίδια, χωρίς να αφήσει απογόνους. Ο μεσαίος ηλικια-

κά γιος, ο Παναγιωτάκης (1858-1941), θα παραμείνει στην Κυπαρισσία και θα απο-

κτήσει μέσω (άτυπης;) δωρεάς και κληρονομιάς το μεγαλύτερο μέρος της πατρικής 

περιουσίας. Παντρεύτηκε την Ελένη Ζαριφοπούλου, γόνο της γνωστής οικογένειας 

της επαρχίας Ολυμπίας, και έλαβε ως προίκα το τσιφλίκι στο Ρίσοβο. Απέκτησαν 

μαζί επτά παιδιά: την Ευγενία, τον Γεωργάκη, σύμβουλο στο Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους και στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων επί Κων. Καραμανλή, τον Αντώνη, 

γιατρό (πατέρα του κυρίου Παναγιώτη, κατόχου του αρχείου), την Ευρυδίκη, τον 

Περικλή, γιατρό, την Αμαλία και τον Ευθύμιο, σύμβουλο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τέλος, ο μικρότερος γιος, ο Νίκος (1863-1920), σταδιοδρόμησε στο στρατό και ε-

κλέχτηκε βουλευτής στις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1895, 1905 και 1906. 

Μετά τη θέσπιση του ασυμβίβαστου μεταξύ του στρατιωτικού και του βουλευτικού 

αξιώματος, προτίμησε το πρώτο και αποσύρθηκε από την πολιτική. Νυμφεύθηκε 

την Σκευούλα Κουφού, γόνο οικογένειας εφοπλιστών από τις Σπέτσες και απέκτησε 

τέσσερις γιους: το Γιώργο, ανώτερο τραπεζιτικό της ΕΤΕ, τον Λευτέρη, υποναύαρχος 

Β.Ν., τον Περικλή, αρχιτέκτονα, και τον Βασίλη, μηχανικό. 

 

β. Περιγραφή Αρχείου Οικογ. Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου  

 

Το οικογενειακό αρχείο των Γεωργακόπουλων στην Κυπαρισσία έχει διασωθεί απο-

σπασματικά χάρη στην ευαισθησία του δισέγγονου του Γεωργίου, του ιατρού Πα-

ναγιώτη Αντ. Γεωργακόπουλου. Μεγάλο τμήμα του διασωθέντος υλικού εμπεριεχό-

ταν σε δικογραφίες υποθέσεων που χρονολογούνταν από την εποχή του Γεωργίου. 

Η συνέχιση της εκδίκασής τους από τον γιο του Γεωργίου, Παναγιωτάκη, συνιστά 

τον βασικό λόγο διατήρησης του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού. Σήμερα 

βρίσκεται στην κατοχή του Παναγιώτη Αντ. Γεωργακόπουλου και είναι στοιχειωδώς 

ταξινομημένο. Σε μια πρόχειρη καταγραφή του, που πραγματοποίησα το 2004, ε-

ντοπίστηκαν τα εξής: 
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1. αλληλογραφία (1851-1873): έντεκα επιστολές με εμπορικό και προσωπικό περιε-

χόμενο, ένα αντίγραφο τηλεγραφήματος (χ.χρ.) προς Πάτρα και κάποια σημειώματα 

κατοίκων Κυπαρισσίας που ζητούν δάνεια. 

2. διάφορα λυτά έγγραφα (1850-1874): εκατό περίπου εκκαθαριστικά, λογαρια-

σμοί, τρεχούμενοι λογαριασμοί, πρόχειρα σημειώματα (συχνά αχρονολόγητα ή χω-

ρίς ημερομηνία), ένα ναυλοσυμφωνητικό 

3. κατάστιχα - κατάλογοι: σώζονται αποσπασματικά τα εξής (α) κατάστιχο οφειλε-

τών, (β) κατάστιχο δοσοληψιών μεταξύ Γ. Αντ. Γεωργακόπουλου και εμπορικής ε-

ταιρείας Αναστασόπουλου – Δοξόπουλου με συντάκτη τον πρώτο, (γ) το 

ίδιο με συντάκτη τους δεύτερους, (δ) κατάλογος φορολογούμενων δημοτικού φό-

ρου σταφίδας 1858… 

4. αποδείξεις χορήγησης δανείων, προαγοράς προϊόντων  

5. διάφορα δικόγραφα (ξεπερνούν σε όγκο το ήμισυ του συνολικού αρχειακού υλι-

κού) 

6. συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά 

7. σημειωματάριο (ραμμένο) του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου με λογαριασμούς 

και σημειώσεις σχετικά με τις γεννήσεις των παιδιών του. Στο ίδιο έχει σημειώσει 

την ημερομηνία θανάτου του πατέρα του και τις ημερομηνίες των γεννήσεων των 

τέκνων του ο Παναγιωτάκης 

8. αποδείξεις πληρωμής δόσεων προς δημόσιο ταμείο 

9. δηλώσεις κατοχής και μη κατοχής εθνικής γης 

10. παραχωρητήρια φθαρτών και εθνικών κτημάτων 

11. επιστολές, πρόχειρα σημειώματα, κατάστιχα που αφορούν τον Παναγιωτάκη Γ. 

Γεωργακόπουλο 

 

 



 



 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

Χ ά ρ τ ε ς  κα ι  ε ι κό ν ε ς  



 

  



 

  

Πανοραμική άποψη της Κυπαρισσίας από το χώρο της δεξαμενής. (φωτ. δική μου, χρ. 2011) 



 

  



 

  



 

  

Απόσπασμα από το χάρτη της Πελοποννήσου των εκδόσεων Road. 
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Η Κυπαρισσία στη δεκαετία του 1930.  
 
ΠΗΓΗ: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, Φωτογραφικές μνήμες της Κυπα-
ρισσίας, Κυπαρισσία 2002, σ.146 



 

  

Άποψη της Κυπαρισσίας το 1908. Διακρίνεται δεξιά ο δειλός ακόμη σχηματισμός 
της «μέσης πόλης».  
 
ΠΗΓΗ: ΓΑΚΜΕΣ 
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Τ σ ο π ε λ ό ρ ο υ γ α  

                       
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
1. Κάστρο 
2. Ι. Ν. Εισοδίων 
3. τζαμί 
4. οικία Γεωργακόπουλου 
5. οθωμανικό λουτρό 
6. το μεγάλο καλντερίμι 
7. οικία Κυρ. Πονηρόπουλου 
8. Ι. Ν. Αγ. Τριάδας 
9. πλατεία Αρκαδιάς (Πλάτανος) 
10. οικία Ζήρα 
11. οικία Γιαλιά 
12. οικία Πονηρόπουλου (Δημητρίου;) 
13. οικία Πασχαλίγκου 
14. προς κοιμητήριο Αγ. Δημητρίου, 

συνοικία Φιλιππίνα ή Μαχαίρα και 
φυλακές Μαντά 

 

 
ΠΗΓΗ: τοπογραφική αποτύπωση παλαιάς πό-
λης (2003) από την τεχνική εταιρεία Θεώρημα 
Α. Ε. των Δ. Σταματογιαννόπουλου και Γρ. Πο-
λυζώη για λογαριασμό του δήμου Κυπαρισσίας 
(σήμερα τμήματος του δήμου Τριφυλίας). Ευ-
χαριστώ ιδιαιτέρως τον τότε δήμαρχο Ηλία 
Τσίγκανο και την εταιρεία Θεώρημα Α. Ε. για 
την ευγενική παραχώρηση. 



 

  

Το οθωμανικό παρελθόν  είναι παντού παρόν στην άνω πόλη. Πάνω, το φερόμενο ως τζαμί του 
Σουλειμάν, πιθανώς κτίσμα του 16ου αιώνα, απέναντι από την είσοδο του κάστρου. Η φωτ. εί-
ναι δημοσιευμένη στο facebook του Συλλόγου για την Προστασία και την Ανάδειξη της Παλιάς 
Πόλης Κυπαρισσίας και την σχολιάζει ο οθωμανολόγος Γεώργιος Λιακόπουλος (http://
www.facebook.com/kyparissiaoldtown ~ χρ. επίσκεψης: Νοέμβριος 2013).  Κάτω, οθωμανική 
κρήνη, στην είσοδο του κάστρου. (φωτ. δική μου, χρ. 2012) 

http://www.facebook.com/kyparissiaoldtown
http://www.facebook.com/kyparissiaoldtown


 

  

Τα καλντερίμια είναι χαρακτηριστικό της παλαιάς (άνω) πόλης. Λίγες διασωζόμενες οικίες με 
σαχνισιά θυμίζουν την οθωμανική αρχιτεκτονική παράδοση 
(φωτ. δική μου, χρ. 1999). 



 

  

Άποψη της άνω πόλης από το κάστρο.  Με τις ελλείψεις σημειώνονται η οικία Γεωργακόπουλου 
και ο μητροπολιτικός ναός της Αγίας Τριάδας (φωτ. δική μου, χρ. 1999). 



 

  

Άποψη του εσωτερικού της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Τα ταβάνια κατασκεύασε 
«λαγκαδιανός λεπτουργός», ενώ τα μάρμαρα τοποθετήθηκαν από Τήνιο τεχνίτη.   
(φωτ. δική μου, χρ. 2012). 



 

  

Πρόσοψη και κάτοψη της οικίας Κων. Μιχαλόπουλου, η οποία χρησίμευσε ως υποκατά-
στημα της Εθνικής Τράπεζας (1873-1888).  
 
ΠΗΓΗ: ΙΑΕΤΕ 



 

  

Πάνω, η οικία Κανάρη Γιαλιά, η οποία το 1893 στέγαζε το δημαρχείο. Την ίδια εποχή υ-
πήρχαν σκέψεις για μίσθωσή της και μεταφορά εκεί του υποκ. της ΕΤΕ. Στο μεταξύ, αυτό 
στεγαζόταν σε ιδιόκτητο κτίριο της Τράπεζας (φωτ. κάτω) στο νέο συνοικισμό της Παρα-
λίας από το έτος 1889 (φωτ. δικές μου, χρ. 1999).  



 

  



 

  

Οι φυλακές Μαντά στη συνοικία Φιλιππίνα, κοντά στο κοιμητήριο του Αγίου Δημητρίου. Στο οί-
κημα αριστερά στεγάζονταν οι γυναικείες φυλακές και τα γραφεία. Στο κτίριο δεξιά, οι ανδρικές 
φυλακές. Ο οικίσκος στη μέση του προαυλίου χρησίμευε για τον εκκλησιασμό των κρατουμέ-
νων. (φωτ. δική μου, χρ. 2011) 



 

  

Η νότια άποψη της οικίας Γεωργακόπουλου. 
Το ισόγειο αποτελούσε κτίσμα της οθωμανικής 
εποχής. Ο Γεώργιος Αντ. Γεωργακόπουλος το 
αγόρασε  το 1858 από τον πρόκριτο του Σουλι-
μά και βουλευτή Τριφυλίας Αναγνώστη Παπα-
τσώρη. Στο πωλητήριο διευκρινίζεται ότι επρό-
κειτο για «οσπήτιον ερήπιον εθνικόν ονομαζό-
μενον του Σουλεϊμαναγά». Είχε αγοραστεί 
«προ πολλών χρόνων» από το Δημόσιο. Η ολο-
κλήρωση της οικίας πραγματοποιήθηκε το 
1866, όπως μαρτυρείται στο σιδερένιο ανώθυ-
ρο της κύριας εισόδου.  
 
 
ΠΗΓΕΣ: Πωλητήριον, 234 [1858], Ομολογίαν, 235 [1858] 
Βουτιέρος 



 

  

Η νότια (πάνω) και η ανατολική 
(κάτω) πλευρά της οικίας Γεωρ-
γακόπουλου (φωτ. δικές μου χρ. 
1999). 



 

  



 

  

 
Το εσωτερικό της οικίας Γε-
ωργακόπουλου ήταν πλούσια 
διακοσμημένο με τοιχογρα-
φίες και ζωγραφιστά ταβάνια 
(φωτ. δικές μου, χρ. 2004). 



 

  

Οικογένεια Γεωργακόπουλου. Η φωτ. χρονολογείται μάλλον το 1866, λίγο πριν πεθάνει η σύζυ-
γος του Γεωργακόπουλου, Ελένη Ευθυμίου, η οποία ήταν έγκυος εκείνη την εποχή. Φωτογραφί-
ζονται, σύμφωνα με την πατριαρχική αντίληψη της εποχής, μόνο τα άρρενα τέκνα: ο Περικλής 
(έτος γέννησης: 1856), ο Παναγιωτάκης (έτος γέννησης: 1858) και ο Νίκος (έτος γέννησης: 1863).  
 
ΠΗΓΗ:  Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, Φωτογραφικές μνήμες της Κυπαρισσίας, Κυπαρισσία 
2002, σ. 27, Αρχείο Οικογ. Γ. Αντ. Γεωργακόπουλου   



 

  

Πάνω αριστερά, ο Παναγιωτάκης Γ. Γεωργακόπουλος και η σύζυγός του Ελένη Ζαριφοπούλου. 
Πάνω δεξιά, ο Νίκος Γ. Γεωργακόπουλος, αξιωματικός του στρατού και βουλευτής Τριφυλίας. 
Κάτω, ο Σύλλογος Κυριών Κυπαρισσίας το 1935. Καθισμένη δεύτερη από αριστερά πρόεδρος 
του συλλόγου, η Ελένη Ζαριφοπούλου - Γεωργακοπούλου. Δίπλα της (αριστερά) κάθεται η Ευγε-
νία Μανούσου το γένος Δαρειώτη (από Κορώνη). Την κόρη της Αναστασία, φιλόλογο, νυμφεύ-
θηκε ο Αντώνιος Παναγ. Γεωργακόπουλος, ιατρός, πατέρας του κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, 
κατόχου του Αρχείου. 
 
 ΠΗΓΗ:  Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, Φωτογραφικές μνήμες της Κυπαρισσίας, Κυπαρισσία 
2002, σ. 28, Αρχείο Οικογ. Γ. Αντ. Γεωργακόπουλου   



 

  

Στο παλαιό κοιμητήριο του Αγ. Δημητρίου, ορθώνονται αντικριστά τα ταφικά μνημεία 
των δύο μεγαλύτερων κεφαλαιούχων και τοκιστών της πόλης, του Γεωργίου Αντ. Γε-
ωργακόπουλου και του Ανδρέα Βασιλόπουλου (φωτ. δικές μου, χρ. 2004). 



 

  

Από το Αρχείο Ανδρέα Κοκκέβη.  
 
ΠΗΓΗ: ΓΑΚΜΕΣ. 



 

  

Το πρόχειρο τετράδιο του Γεωργίου Αντ. Γεωργακόπουλου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
σημειώνονται πληροφορίες για τη γέννηση και το θάνατο των μελών της οικογένειας  
(φωτ. δική μου, χρ. 2004). 



 

  

Ο Γ. Γεωργακόπουλος σημειώνει ιδιοχείρως την ημέρα θανάτου της συζύγου του Ελέ-
νης «ενέκα του τοκετού και του κηνήνου» σε ηλικία 38 ετών και αμέσως πιο κάτω τη 
γένεση του μικρότερου γιου του Νίκου (φωτ. δική μου, χρ. 2004). 



 

  

Ο νερόμυλος του Σαράτση στην περιοχή Μύλοι Κυπαρισσίας (φωτ. δική μου, χρ. 
2010). 



 

  

Νερόμυλος εντός του οικισμού Μύλοι. Ίσως των Τζούρου—Μαυροβουνιώτη. Έχει πρό-
σφατα αναπαλαιωθεί από τους νέους ιδιοκτήτες του, την οικογένεια Ιμιρζιάδη, και 
επαναλειτουργεί ως νερόμυλος και παραδοσιακό καφενείο  (φωτ. δική μου, χρ. 2010). 
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ΠΗΓΕΣ  

 

Συμβολαιογραφικά  Αρχεία  (που απόκεινται στα ΓΑΚΜΕΣ)1 

(α) Κυπαρισσίας 

Συμβολαιογραφούντων ειρηνοδικών, χρ. 1837-1839, 1850-1855, και Βιβλίο Ευρετηρίου, χρ. 
1843-1849 

Συμβολαιογράφου Ηλία Βουτιέρου, χρ. 1859-1861 

Συμβολαιογράφου Νικολάου Φραντζή (χρ. 1861-1864, 1867, 1870-1874, και Βιβλία Ευρετη-
ρίου του ιδίου, χρ. 1861-1877 

Συμβολαιογράφου Παναγή Παπαθανασόπουλου, χρ. 1867-1873 

Συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Περτουτζή, χρ. 1878-1884, και Βιβλία Ευρετηρίου του ιδί-
ου, χρ. 1878-1889 

Συμβολαιογράφου Θρασύβουλου Μπατζάνη, χρ. 1881-1883 

Συμβολαιογράφου Λεωνίδα Ρομπόλα, χρ. 1890-1893, και Βιβλία Ευρετηρίου της ίδιας πε-
ριόδου 

Συμβολαιογράφου Ιωάννη Μανωλόπουλου, χρ. 1890-1895, και Βιβλία Ευρετηρίου της ίδιας 
περιόδου 

(β) Αυλώνας 

Συμβολαιογραφούντων ειρηνοδικών, χρ. 1868-1871, 1879-1881 

 

Ιδιωτικά  Αρχεία  

Οικογένειας Γεωργακόπουλου (ανήκει στον απόγονο της οικογένειας, τον ιατρό Παναγιώτη 
Αντ. Γεωργακόπουλο)  

Φερέτου Μίμη (ιστοριοδίφη-δημοσιογράφου)  ΓΑΚΜΕΣ 

Κοκκέβη Ανδρέα (ιατρού – βουλευτή Μεσσηνίας και υπουργού) ΓΑΚΜΕΣ 

Καραγιάννη (δικηγόρων)  ΓΑΚΜΕΣ 

 

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  

(α) Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Γενικό Βιβλίο Εκποιήσεων 

Βιβλία Παραχωρητηρίων, χρ. 1835-1919 

 

 

                                                 
1
 Σημειώνονται μόνο τα έτη που εξετάστηκαν. Ο συνολικός αριθμός των συμβολαίων που κοιτάχθηκαν 

ένα προς ένα φθάνει περίπου τις 15.000 πράξεις. Από το 1837 μέχρι και το 1893 έχουν συνταχθεί πάνω 
από 57.000 πράξεις στο δήμο Κυπαρισσίας. Με τη βοήθεια των σωζόμενων ευρετηρίων μπορέσαμε να 
αποκτήσουμε εποπτεία στο μεγαλύτερο τμήμα του υλικού. 
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(β) Αρχείο Εθνικής Τράπεζας 

Πίνακες Καθυστερήσεων (σειρά 10, υποσειρά 53, φακ. 15, 20), χρ. 1891-1892 

Δάνεια εξοφλημένα. Αγωγές. Πτωχεύσεις (σειρά 10, διάφορες υποσειρές και φακ.) 

Αλληλογραφία Έμμισθων Υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα (σειρά 21, υποσειρά 
3, φακ. 161-179), χρ. 1873-1900 

Αλληλογραφία Έμμισθων Υποκαταστημάτων προς το Δικαστικό Τμήμα (σειρά 21, υποσειρά 
4, φακ. 29-32), χρ. 1873-1900 

Έργα. Α΄ Ναυτιλιακά (σειρά 25, υποσειρά 1, φακ. 7), χρ. 1887-1889, 1894 

Προϊόντα (σειρά 28, υποσειρά 2, φακ. 1-2), χρ. 1889-1892 

Επιθεώρηση (σειρά 29, υποσειρά 12, φακ. 16, υποσειρά 13, φακ. 11) 

Γραφείο Στατιστικής (σειρά 29, υποσειρά 15, φακ. 3, 5, 8, 10), χρ. 1911-1912 

Τμήμα Εκτελέσεων (σειρά 40, διάφορες υποσειρές και φάκ.) 

 

Αρχείο Ι.  Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας  

Βιβλίο Συνοικεσίων (γάμων), χρ. 1867-1891 

 

Εφημερίδες  –  περιοδικά 2  

Πελοπόννησος (Καλαμάτα), χρ. 1860-1874 

Μεσσηνιακή (Καλαμάτα), χρ. 1891-1893 

Ευνομία (Καλαμάτα), χρ. 1894-1899 

Φαραί (Καλαμάτα), χρ. 1895-1900 

Φως (Καλαμάτα), χρ. 1900-1906 

Βελτίωσις (Τρίπολη), χρ. 1851-1858 

Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας (Αθήνα), χρ. 1855-1856 

Τριφυλιακή Εστία (περιοδική έκδοση), χρ. 1975- 

Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, χρ. 1862-1864  

Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, διάφορα έτη από το 1871 έως το 1896 

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, διάφορα έτη από το 1860 έως το 1878  

 

Δημοσιευμένες πηγές  

Σπηλιωτάκης, Σ. (επιμ.), Στατιστική της Γεωργίας, Αθήνα 1864 

Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861 (α΄ έκδ. 1862), Αθήνα 1991 (Μπαφού-
νης Γ. επιμ.) 

                                                 
2
 Αναφέρονται μόνο οι εφημερίδες που διασώζονται επί σειρά ετών και αποδελτιώθηκαν συστηματικά. 

Η εφ. Πελοπόννησος υπάρχει σε φωτοαντίγραφα στα ΓΑΚΜΕΣ και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο της Βι-
βλιοθήκης της Βουλής (www.catalog/parliament). Οι εφ. Μεσσηνιακή, Ευνομία, Φαραί, Φως φυλάσσο-
νται στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Η εφ. Βελτίωσις (Τρίπολη) είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στον 
παραπάνω ιστότοπο της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 

http://www.catalog/parliament
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[Mansolas Alex.], Statistique de la Grèce : Recensement de la population en 1870, Αθήνα 
1874 

Πληθυσμός 1879: Στατιστική της Ελλάδος, Αθήνα 1881 

Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 

1907, 2 τ., Αθήνα 1908 

Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφή της 19ης  Δεκεμβρίου 1920, Ε-
θνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1923-1928 

Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις πληθυσμού (Γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) κατά τα έτη: 1865-
1867, Αθήνα 1869 

Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις πληθυσμού (Γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) κατά τα έτη: 1868-
1869, Αθήνα 1871 

Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις πληθυσμού (Γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) κατά τα έτη: 1874-
1877, Αθήνα 1879 

Στατιστική της Ελλάδος. Κίνησις πληθυσμού (Γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) κατά τα έτη: 1878-
1883, Αθήνα 1886 

Υπουργείο Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1879, Αθήνα 1881 

Γεωργική Απογραφή του έτους 1911, (έκδοση του υπουργείου Γεωργίας, Δ/νση Στατιστικής), 
3 τ., Αθήνα 1914 

Γεωργική και κτηνοτροφική απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929, Αθήνα 1934 

Κατανομή της εκτάσεως της χώρας κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως. Προ-απογραφικά 
στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του έτους 1981 (έκδοση της Εθνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας της Ελλάδος), Αθήνα 1986 

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-
1971, τ. Α΄ Μέρος Ι και ΙΙ, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1973, 1974 

Διον. Πιτταράς (επιμ.), «Μητρώο Αρρένων Δήμου Κυπαρισσίας: 1819-1900», Τριφυλιακή 
Εστία, τχ. 29, 30, 31, 32, σ.347-355, 479-486, 51-54, 185-199 

Οριστικός Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Κυπαρισσίας του Έτους 1871, τυπογραφείο [εφ.] 
Αριστόδημος [Μεσσήνη], 1872 

 

Διαδικτυακές πηγές  

www.catalog/parliament (για τον αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο του 19ου αιώνα) 

www.nlg.gr  (για τις εφ. Σκριπ και Εμπρός) 

www.ellisisland.com (για τους μετανάστες στις ΗΠΑ, τέλη 19ου - αρχές 20ου αι.) 

http://arxeiomnimon.gak.gr  (για τη συλλογή των ψηφιοποιημένων αρχείων που απόκεινται 
στην Κ. Υπηρεσία των ΓΑΚ) 
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