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Εισαγωγή

Η εξέταση του μάρτυρα Εμμανουήλ Σπυρίδωνος εκ Λιβαδειάς γίνεται την εποχή που
οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να διεκδικούν εδάφη σε μια χώρα που δεν έχει ξεκαθαρίσει
το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι δυσδιάκριτα τα όρια σχετικά με το τι ανήκει στο
ελληνικό δημόσιο, τους φευγάτους Οθωμανούς πασάδες - αγάδες της περιοχής και
τους προεστούς ή τσιφλικάδες που προσπαθούν με νομικά μέσα να διατηρήσουν τα
τσιφλίκια  τους,  προφασιζόμενοι  πολλές  φορές  ότι  υπερασπίζονται  το  δημόσιο
συμφέρον.

Από τη μαρτυρία αυτή αυτή εξάγονται αρκετά συμπεράσματα:
   Οι  πρόγονοί  μας,  αδυνατώντας  να  θρέψουν  οικογένειες  και  εξαθλιωμένοι  ,
εργαζόμενοι ως κολίγοι γενιές ολόκληρες, μετέρχονται μη ορθούς τρόπους κατά τους
προεστούς, προκειμένου να δικαιολογήσουν την κατοχή της γης. Η ειρωνεία είναι
πως οι τρόποι αυτοί αντιγράφονται από τους προεστούς.
    Από τις δεκαεπτά οικογένειες του οικισμού που κατείχαν κτήματα το 1780, οι
δεκατέσσερις αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν, γιατί οι φόροι ήταν δυσβάστακτοι.
Επισημαίνεται πως η καταγραφή αφορά μόνον τις οικογένειες που είχαν κτήματα και
όχι  τον  πληθυσμό  όλου  του  χωριού.  ( Η  απογραφή  του  1851  καταγράφει  471
κατοίκους στη Λιάτανη). Επίθετα όπως Γκίκας & Πέππας απαντώνται από τότε στον
οικισμό.
   Η  εκκλησία  διαδραμάτιζε  σημαντικό  ρόλο  στην  τοπική  περιουσία,  αφού  ο
αναφερόμενος ιερέας ως παπα Γιαννάκης (πρόκειται για τον π. Ιωάννη Παπαϊωάννου)
είχε υψηλές διασυνδέσεις τόσο με το ελληνικό εν τη γεννέση του κράτος, όσο και με
την Οθωμανική Πύλη. (τούτο προκύπτει και σε επιστολή του προς τον Συνταγματάρχη
Βάσο Μαυροβουνιώτη στις 4 Αυγούστου 1836, όπου τον καθησυχάζει για την αγορά
του χωριού μετά την συνομιλία του με τον Ζαχαρίτζα.  Φυσικά ο πατριωτισμός του
προκύπτει στην επιστολή και από τις χορηγίες προς τον αγώνα τόσο σε ζώα, όσο και σε
στάρι,). Μάλιστα η απειλή των κατοίκων προς τον πατέρα του Εμμ. Σπυρίδωνος ότι
θα δωρίσουν τα χωράφια τους στον Αλή Πασά δεικνύει τις συνεργασίες και τα οφέλη
από αυτές.
     Οι ιδιοκτησίες εναλλάσσονται και από τους κατοίκους φαίνονται να περνούν ως
πωληθέντα έως το 1789 στον Σπυρίδωνα Σπυρίδωνος, έτος που καρατομείται από
τον Σουλτάνο. Στην εξέταση γίνεται λόγος για τις περιοχές γκίνοσι και μαυρομάτι
που μετά την αγορά τις ενώνει ο πατήρ Σπυρίδων. Οι περιουσίες δημεύονται και
κατόπιν  ‘δημοπρασίας’  περνούν  στον  Χασεκή  (Μεχμέτ  Αγάς).  Το  1805
επιστρέφονται οι εκτάσεις με Βασιλική Διαταγή στον Εμμανουήλ Σπυρίδωνος,  μου
επεστράφη το χωριό, όπως περιγράφει ο ίδιος, υποχρεώνοντάς τον να πληρώσει ξανά
τα κατά δήλωσή του κτήματά του. Αργότερα μέσω απειλής ο Αλή Πασάς του αποσπά
τρία τσιφλίκια, ενώ το 1819 αναγκάζεται να πωλήσει τα κτήματά του στον Οσμάν
Πασά στην Κωνσταντινούπολη.



Σημείωση ανάγνωσης 
Κείμενα όπως αυτό που ακολουθεί  είναι  ιδιαίτερα δύσκολα στη μεταγραφή τους.
Παρότι  καταβλήθηκε  ιδιαίτερη  και  κοπιαστική  προσπάθεια  ενδεχομένως  να
υπάρχουν λάθη, γιαυτό πρέπει να μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή. Στις λέξεις που
υπάρχει αμφιβολία απόδοσης, τοποθετείται εντός παρένθεσης ένα ερωτηματικό (;).
Στις λέξεις ή προτάσεις που δεν κατέστη δυνατόν να μεταγραφούν τοποθετούνται
τρεις τελείες εντός παρένθεσης (...)
Στο  τέλος  της  μεταγραφής  παρατίθενται  επεξηγήσεις  σχετικά  με  πρόσωπα  και
καταστάσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τα
γραφόμενα.
Οποιαδήποτε  παρατήρηση  που  στόχο  έχει  τη  βελτίωση  του  συγκεκριμένης
μεταγραφής ή την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ  θερμά  τον  Αθανάσιο  Χρ.  Κυριάκου  εκ  Κλειδίου,  ο  οποίος  μου
παραχώρησε  μέρος  του  πρωτοτύπου  και  την  Κατερίνα  Ζωγράφου  των  Γενικών
Αρχείων του Κράτους για την υπομονή της και τον επαγγελματισμό της.

                                                                                                             Ο πονήσας
                                                                                                   Γεώργιος Ηλία Ζωίτσης
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εξέτασις του κάτωθεν γενομένη καt΄αίτηση του Β. Εφόρου λεβαδιάς παρά του
ενταύθα ειρηνοδίκου προηγηθέντος κανονικού όρκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ. Πως ονομάζεσαι; Πόθεν είσαι; που κατοικείς; πόσων χρόνων είσαι;
τι επαγγέλεσαι; και ποίας θρησκείας είσαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εμμανουήλ Σπυρίδωνος λιβαδίτης, εις την Λεβαδίαν, 46 χρόνων,
τον ιδιοκτήμoν, χριστιανός.

ΕΡΩΤΗΣΗ: ορκίζεσαι να πεις την αλήθειαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μάλιστα, και ούτω εποίησε τον όρκον κατά του Νόμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ηξεύρεις  ποιος  ήταν  ο  πρώτος  ιδιοκτήτης  του  χωρίου  λιάτανη,
ποίος ο μετά ταύτα αγοραστής αυτού και εις ποίον εσχάτως μετέβη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Hξερον του χωρίου αυτού ιδιοκτήμονες ήσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι,
οι οποίοι ήσαν όλοι οικογένειες δεκαεπτά. Προ 55 δε ετών(δηλαδή το 1780),  14 εξ
αυτών επώλησαν προς τον πατέρα μου τας γαίας και  τόπους των,    όστις  έμαθα
χeiρίσθη δια γεωργούς τους ιδίους αυτούς αρχηγούς των δεκατεσσάρων οικογενειών
εις τα ίδια ζευγάρια τα οποία του  επώλησαν και είχε εις την κυριότητα του το χωρίον
αυτό μέχρι του 1789 έτους, ότε καρατομηθέντος παρά του Σουλτάνου, του ειρημένου
πατρός  μου  Νηπίου  μου  έτος(;)   και  δημευθήσης  όλης  της  περιουσίας  του  και
εκποιηθήσεις  επί  δημοπρασίας,  επωλήθη  και  αυτό  το  χωρίον  εις  τον  Χασεκήν
Μεχμεταγαν, μετά παρέλευσιν  δε δεκαεξ περίπου ετών, μοι επεστράφη το χωρίον
αυτό, διά χάτι Χουμαγιουνίου (Υψ. Β. επιταγής) ομού με άλλα διάφορα πατρικά μου
κτήματα, με την υποχρέωσιν να πληρώσω την τιμήν της προλαβούσης αγοράς αυτού,
εις τους αγοραστές όθεν κατά συνέπειαν έγινα ιδιοκτήμων αυτού. Κατατρεχθής δε
κατά το 1818 έτος από τον αλή Πασσάν μέχρι και  της ζωής μου, ζητούντος μοι και
αυτό ύστερον από τρία άλλα τσιφλίκια + μου, τα οποία μοι ήρπασε δυναστικώς υπό
διαφόρους  προφάσεις, ηναγκάσθην να πωλήσω και αύτο κατά το 1819 έτος προς του
εις  Κωνσταντινούπολη Οσμαν πασά Γκαμπρουτζή (;).

ΕΡΩΤΗΣΗ;  Πόσα  είναι   τα  οποία  οι  κάτοικοι  επώλησαν  ζευγάρια.  εις  τον
πατέρα σας αλλά και πόσα στρέμματα το καθένα; Και αν έχης κατάλογο των
ζευγαρίων τούτων ή άλλα έγγραφα φανερώνοντα αναντίρρητον , την ποσότητα
εκάστου ζευγαριού ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή εκάστη των 14 οικογενειών οι οποίες επώλησαν  προς τον
πατέρα μου 
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τας γαίας των εκαλλιέργουν ανά εν ζευγάριον αναλόγως της οποίας είχε ποσότητος
αροσίμου γης,  δια τούτο και ο πατήρ μου αγοράσας  τας γαίας όλας αυτών είχε
ζευγάρια  δεκατέσσαρα  (εκτός  των του γειτνιάζοντος  χωρίου  Γκίνοσι το  οποίον
αγοράσας έπειτα  ήνωσε με το μαυρομάτι) αλλά δεν ήσαν όλα της αυτής ποσότητος
γαιών,  διότι άλλα μεν επώληντο(;) εκ 460 στρεμμάτων ( ότι λογής ήτον το ζευγάρι
του  Γεωργάκη Γκίκα, όστις  ερωτηθείς  από εμέ τον ίδιον ακολούθως όταν κατά
περίστασιν εύρον ένα κατάλογον του πατρός μου δι’ όσα στρέμματα χωράφια είχε το
κάθε ζευγάρι εξ αυτών δεν ηρνήθη ότι όταν επώλησε το ζευγάρι του προς τον πατέρα
μου υπόγραψε(;)  εκ 460 στρέμματα.  Μολαταύτα καταμετρηθέντα.τα χωράφια του
ζευγαριού αυτού κατ επίμονον  ζήτησήν μου δεν εμπληρούτο η ποσότης αυτή, ουδέ
μαζί  με όλας τας οποίας οικειοποιείτο γαίας ως εκχερσωθήσες.  παρ αυτού ούσας
πρότερον ρουμάνια ως έλεγεν) άλλα εκ 450 και άλλα εκ 400, άλλα κανέν δεν ήτον
ολιγώτερον  των  350  -   αφού  .δε  έγινα  κύριος   των  ειρημένων  πατρικών  μου
ζευγαρίων μετά δέκα  έτη, ήγουν κατά το 1812.έτος απελθών  επιτοπίως και ιδών, ότι
οι  κάτοικοι  οι  ίδιοι  κολίγοι  μου  έκαμναν  μεγάλιν  κατάχρησιν,  διότι  έκαναν  δύο
θεμονιάς των ασταχωφόρωνν καρπούς των,  εκ των οποίων την μίαν  ονομάζουν
ρωμαίικιν, έλαβον περιέργειαν να εξετάσω  περί τούτου, αλλά αύτοι παρ’ ελπίδα
επρόβαλον , ότι η μία θαμονιά των ήταν από τα ρουμάνια  όπου εξεχέρσωσαν, και
διά  τούτο  την  αντεποιούντο  ως  ανήκουσαν  εις  αυτούς,  μολονότι  και  αν  ήθελεν
υποτεθεί, ότι ήνοιξαν ρουμάνια τω όντι(;) δεν είχον κανέν δικαίωμα ιδιοκτησίας επί
των ρουμανιών αυτών       
α. Διότι επί των ημερών του πατρός μου αφού επώλησαν τας γαίας των, και έμειναν
οι  ίδιοι  κολίγοι.  Εις  τα  ζευγάρια  τους,  κανείς(;)  εξ  αυτών  δεν  αντεποιοίτο  ούτε
σπιθαμή  γην  εκ  των  όσων  ρουμανίων  ήνοιγον.  ώστε  τούτο  ήτον  μια  απόδειξις
ισχυρά,  του  ότι  εκτός  των  οικειούντων  και  κτισόντων(;)   όλας  τα  γαίας  των
(συμπεριλαμβανομένων και  των δάσεων και  λειβαδίων)  τας  ήχον πωλήσει  εις  τον
πατέρα μου,
β. διότι δημευθέν το χωρίον αυτό παρά του Σουλτάνου δεν ημπορούσε να θεωρηθεί
πλέον ειμή ως  τσεφλήκη,  και  όχι  ως  ιδιόκτητο(;),  ώστε  οι  κάτοικοι  (  ή  μάλλον
ειπήν(;)  η κοινότις του χωρίου αυτού) να έχουν καμίαν κυριώτητα των δάσεων και
λιβαδίων,  και  των τοιούτων των οποίων κατά τον τουρκικόν νόμον κύριος ήτον ο
Σουλτάνος και 
γ. διότι  το  ανά  χείρας   ειρημένον  Χατι  Χουμαγιούνη, και  τα  ταπιά  του
σημαντικωτάτου εκείνου  Μινίστρου του Σουλτάνου.  Τζελεπή(;) αφέντη Κεχαγιά
της Σουλτάνας (βασιλόπαιδος) ήτις ήτον η ιδιοκτήμων του μουκατά της λεβαδίας,
εις τα οποία εμπεριελαμβάνετο
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όλα τα Δάση, λιβάδια καλλιεργήσιμοι και μη, τόποι του χωρίου αυτού μου έδιδον το
δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της κυριότητος  των περί ων ο λόγος ρουμανιών, όθεν
επειδή αυτοί δεν επίθοντο εις τον ορθόν λόγον και δισχυρίζοντο(;) ότι οι ανεωχθέντες
παρ αυτών άγριοι  τόποι  ανήκουν  εις  αυτούς,  μολονότι  ήχον  εκχερσωθεί  με  τους
ιδίους βόας του πατρός μου, του χασεκή και εμού του ιδίου και δεν ημπορούσα να
παραβλέψω  να  καταπατείται  τοιούτοτρόπως  η  ιδιοκτησία  μου,  αφ’  ης  ήμουν
εφοδιασμένος  με  τόσα  έγγραφα  ιδιοκτησίας  και  αφ’ ου  αυτοί  δεν  ήχον  κανένα
δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των ρουμανιών αυτών, διότι και πωλημένον εάν ήθελον
έχει τον άγριον τόπον εις τον πατέρα μου, δεν εδύναντο κατά νόμον να αντιποιούνται
ως ιδιοκτησίαν των   τα ανοιχθέντα παρ’ αυτών ρουμάνια,  καθότι  κατά τον περί
γαιών τουρκικόν νόμον, έπρεπε να πάρουν προηγουμένως την έγγραφον άδειαν του
Βοεβόδα  (ταπί)  έκαστος  αυτών  ιδιαιτέρως  δι  όσον  τόπον  έμελλον  ν’ ανοίξουν,
προσδιορίζοντες τας οροθεσίας του, και αυτοί τοιούτο  ταπί δεν ήχον πάρει ποτέ ούτε
ήχον,  δια  τούτο  εζήτησα  να  λάβω  μερίδιον  δικαιωματικώς  και  από  τας
ονοματομάνας, παρ’ αυτών ρωμαίκες θεμωνιάς, ότι λογής ήχον δώση τρεις χρόνους
κατά  (...)  αφοί  εξουσίασα  το  χωρίον  αυτό,  εις  εκείνους  εις  τους  οποίους  ήχον
ενοικιάσει  το  ανήκον  δι  εμέ  εισόδημα  εξ  αυτού(;)  αλλά  αυτοί  ηξεύροντες,  ότι
εδύνατο  να  εύρουν  υπεράσπισιν  εις  τας  αδίκους  προτάσεις  των,  από  τους
αντιπολιτευομένους μοι τότε συμπροεστώτας μου ήλθον ενταύθα παραπονούμενοι
εναντίον  μου,  ότι  τους  επήρα μερίδιον  από τα προϊπόντα των ανεωχθέντων παρ’
αυτών ρουμανίων των.  όθεν  δεν έλληψα να παραστήσω τα δίκαια μου εις τους (...)
μου να παρουσιάσω τα ταπία μου δυνάμη των οποίων ήμουν κύριος όλων των γαιών
του χωρίου αυτού καλλιεργησίμων και μη και των δασωδών τόπων και των λιβαδίων
και να τους δείξω τους οποίους ήχον φετφάδες (άρθρα νομικά) περί του αντικειμένου
τούτου, συγχρόνως έσπευσα να ερωτήσω τους κατοίκους αυτούς παρρησία εάν ήχον
πάρει έκαστος αυτών τα εις κατά τον νόμον από τον Βοεβόδα, ή Ζεπίλην  δυνάμη
του οποίου ήνοιξαν τα ρουμάνια όπου λέγουν και τα αντιποιοιούνται,  αλλά αυτοί
αμέσως αποκριθήκαν ότι δεν έχουν κανένα ταπί, ούτε ήχον ανάγκην διά να πάρουν
ταπί,  καθότι  τον  άγριον  τόπον  του  χωρίου  αυτού  τον  θεωρούν  ως  ανήκοντα  εις
αυτούς διαδοχικώς από τους προγόνους τους και όχι από εμέ. Μετά τούτο διελύθη η
συνάθροισις   των συμπροεστώτων μου και  των λοιπών παρευρεθέντων εις  αυτήν
όθεν επειδή οι ανιπολιτευόμενοι συμπροεστώτες μοι είπαν ότι 
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ήχον όπλα ισχυρά και ακαταμάχητα, θέλοντας να με βλάψουν κυρίως, οδήγησαν τους
ειρημένους  κατοίκους  να  καταφύγουν  εις   φρυκτήν  και  απαραδηγμάτιστον
δολιότητα,  και να λάβουν από τον Βοϊβόδα Ισμαήλαγα Καρπενησιώτην, ένα ταπί
+  με παλαιάν εποχήν, ως εκδοθέν τάχα παρ΄αυτού επί των ημερών του ειρημένου
χασεκή  μεχμέταγα,  του  προγενεστέρου  ιδιοκτήμονος  του  χωρίου  αυτού,  καθ  ην
εποχήν ήτον ο ίδιος ισμαήλ αγάς Βοεβόδας της Λεβαδίας ήγουν κατά το 1793 έτος,
το οποίον να διαλαμβάνει
ότι ήχον έλθει εις έριδας τότε με τον χασεκήν  περί των ρουμανιών αυτών, και ότι
απέδειξα διά της μαρτυρίας των τότε αγάδων της Λιβαδειάς (  οι οποίοι ήτον όλοι
αποθαμένοι κατά την εποχήν εκείνην της φιλονικίας μας) ότι καθ ην εποχήν επώλησαν
τας γαίας εις τον πατέρα μου δεν ήχον πωλήσει τον άγριον τόπον; και ότι ούτος  ο
Βοεβόδας τάχα τους έχει δώσει ταπί διά τα περί ων ο λόγος ρουμάνια
αφού δε τους οδήγησεν κατά τούτο εμεσίτευσεν εις τον Βοεβόδα φίλοι τους ένθα, και
έχοντα ανάγκην απ αυτούς, όστις γίνει ων φίλος μου μάλιστα δε ων εναντίος μου
κατά περίστασιν, εξέδωκε το τοιούτον δόλιον και πλαστόν ταπί, χρονολογημένον από
της εποχής του προλαβούντος Βοεβόδα (.......,)  λαβών παρ αυτών εις αντιμισθίαν
γρόσια  1500  τα  οποία  με  το  να  μην  ήχον  οι  κάτοικοι  να  τα  δώσουν  τα
εδανίσθησαν από τον Αθανάσιον Οικονόμου και τα έδωσαν χρεωστικήν ομολογίαν
διά τα χρήματα αυτά τα οποία εδόθησαν ακολούθως μετά τον θάνατον του παρά της
συζύγου του προίκα εις τας θυγατέρας του,  οι σύζυγοι των οποίων τα εδάνειζαν.
μέχρι προ τριών ήδη ετών και ίσως έχουν να λαμβάνουν από αυτά ήλπιζεν(;) αφ ης
δε εκατόρθωσαν το αριστούργημα αυτό, οι ειρημένοι αντιπολιτευόμενοι μοι εχθροί
μου  έδωκαν  το  δόλιον  αυτό  ταπί  εις  χείρας  των  κατοίκων  αυτών  οι  οποίοι
παρησιασθέντες την επιούσαν εις τον Βοεβόδα και γενομένης της συναθροίσεως των
συμπρoεστώτων μου, με επροσκάλεσαν  διο δεν έλληψα παρρασταθώ να είπω όσα
ήχον ειπεί εκ προλαβούντος, αλλ ούτοι αμέσως επαρουσίασαν το δόλιον ταπί, τούτο
ήδων αίφνης με  απορίαν μου τους ηρώτησα, διατί εάν αληθώς είχον ταπί, προ δύο
ημερών, παρρησία των συμπροεστώτων μου ομολόγησαν ότι δεν είχον κανένα ταπί,
αλλ’ αυτοί  απεκρίθησαν  ότι  το  είχαν  αλησμονήσει  και  ότι  ευρέθη  μεταξύ  των
εγγράφων του συμπρoεστώτος μου Κ.Ι φίλωνος (και  τούτο μολονότι με το  να ήτον
ο πατήρ του Γενικός επιστάτης των



σελίδα 5
τσιφλικιών του ειρημένου χασεκή δεν είχε καμμίαν πιθανότητα να τω εμπιστευθούν
το περί ο λόγος ταπί, ώστε να ευρεθή τότε εις τον υιόν του Κ. Ιωάνν. Φίλωνος, και
είδον με έκπληξή μου, μίαν τοιαύτην αθέμητον ραδιουργίαν και εννοήσας αμέσως
ότι αυτό ενεργήθη από τους εχθρούς μου, δεν έληψα αμέσως να αποτανθώ εις τον
Ιωάνν. Φίλωνος εις τον οποίον είχον υπόληψιν. διά την τιμιότητα του χαρακτήρος
του και να τον ορκίσω εις την θρησκείαν μας και εις την ζωήν των τέκνων του, να
ομολογήσει  την  αλήθειαν  του  εμπράγματος,  αλλ΄  ούτος  μη  δυνάμενος  αφ΄ενός
μέρους να μαρτυρήσει μίαν τοιαύτην δολιότητα του Βοεβόδα, την οποίαν ήξερεν, και
μάλιστα  επί  τη  παρουσία  του,  και  την  ραδιουργίαν  των  συμπροεστώτων  μην
επιτρεπόμενος  αφ  ετέρου  από  το  όνειδός  του  να  συμπράξει  εις  μίαν  τοιαύτην
αθέμητον πράξιν και να ομολογήσει ως αληθές, ότι οι ειρημένοι κάτοικοι ήπον περί
του ταπίου αυτού, ευρέθη τόσον  μπερδεμένος, ώστε έμεινε σκυθρωπός και άφωνος
δι’ ικανήν  ώραν,  παρά  εκ  τούτου  εχαρακτηριζετο  η  στενοχωρία  εις  την  οποίαν
ευρέθη  δια  τας  ρηθήσας  αιτίας,  αλλά  χωρίς  να  ειπή  ούτε  λέξιν  εξήλθε  της
συναθροίσεως, ήτις και διελύθη. (+)
Μετά τούτο οι αντιπολιτευόμενοι μου, ιδόντες ότι μετά την ραδιουργίαν συτή, ήμουν
αδυσώπητος διότι τα προφανή δίκαιά μου και τα ανά χείρας μου έγγραφα μου (ταπία
και  χοτζέτια)  όντα  ισχυρώτατα  δια  να  ματαιώσουν  την  δολίαν  και  ραδιουργικήν
αυτήν  πράξιν  με  έκαναν  ατρόμητον,  κατέφυγον  εις  άλλην  ραδιουργίας
απράδειγμάτιστον μάλιστα και ανίατον, ήρχισαν να διεπείρουν και να προτρέπουν
τους κατοίκους να  απέλθουν εις τον αλή πασά και να του επροσφέρουν δωρεάν τα
περί ων ο λόγος ρουμάνια και
να γίνονται ΓΕΩΡΓΟΙ του εις τούτα, επί σκοπώ του να αρπάση ο ρηθείς τύραννος δια
του  μέσου αυτού ολόκληρον τον ζευγοστάσιόν(;)  μου αυτό,   αφ ού ήθελε γίνει
κύριος των ρουμανιών διά της τοιαύτης προσφοράς των κατοίκων, και ούτω να με
εξοντώσουν. όθεν ενθαρυνθέντες οι κάτοικοι και υποστηριζόμενοι και οδηγούμενοι
καθ  όλα  από  εκείνους,  ήρχισαν  να  φωνάζουν  αναφανδόν  εις  τας  αγοράς  ότι  θα
απέλθουν εις τον αλη πασά να του χαρίσουν τα ρουμάνια αυτά ( μολονότι δεν ήχον
κανέν δικαίωμα επ αυτών) και να με επαπειλούν κατ αυτόν τον τρόπον.                
+ Εγώ  ηξεύρω το φιλάργυρον του  διαληφθέντος τυράννου, ότι μου ήχεν αρπάση
δυναστικώς  και  άλλα  τρία  ζευγοστάσιά(;)  μου  υπό  διαφόρους  προφάσεις  και
φοβηθείς δικαίως, ηναγκάσθην να πολιτευθώ(;) τους κατοίκους και να τους δώσω το
οποίον  παρουσιάζουν ήδη εις απόδειξιν των επί των ρουμανίων δικαιωμάτων του
απλοελληνικού  έγγραφου  μου,  χρονολογημένον  από  15  φεβρουαρίου  του  1813
έτους  ( εποχή καθ ην  άρχομαι  την  λογοτριβήν  αυτήν,   και  καθ ην  τους  εδόθη το
ειρημένον δόλιον και πλαστόν  ταπί με παλαιάν χρονολογίαν του 1793 έτους) έδωκα δε
εις αυτούς το έγγραφον αυτό
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ων βέβαιος  ότι  τοιούτον έγγραφον  δεν  ηδύναντο  να  έχει  καμίαν  ισχύν  κατά του
τουρκικού περί γαιών νόμων, επί των εκχερσωθέντων παρ’ αυτών ρουμανίων, διότι
και το ταπί αυτό το δόλιο λέγει δια δασώδεις τόπους και όχι δια αρόσιμους γαίας και
έπραξα τούτο επί  σκοπώ του να διαφύγω(;)  τότε του επαπειλούμενου μου κίνδυνου
εκ του ειρημένου τυράννου, και όταν ήθελον αφήσει τα ζευγάρια μου οι κάτοικοι και
κατά  την  έννοιαν  του  ειρημένου  εγγράφου  ήθελον  ζητήσει  να  βαστάζουν  τα
ανοιγμένα παρ αυτών ρουμάνια να κάμω τας απαιτουμένας  αυστηράς εξετάσεις περί
του ποσού αυτών, καθότι ήτον έγκυρον, άμα δε ήθελεν εκλείψη η τυραννία του αλή
πασά (  ήτις  ελπίζατο  να  εκλείψει  ταχαίως)  να  κινήσω αγωγήν  κατ΄αυτών  εις  τα
αρμόδια δικαστήρια και δυνάμη των ταπίων και εγγράφων μου να γίνω κύριος των
ανοιγμένων ρουμανίων ως ανηκόντων εις εμέ και ουχί εις τους κατοίκους. Αλλά μετ’
ολίγους χρόνους κατετρεχθής κατά δυστυχίαν μου από τον  αλή πασάν, μέχρι και
αυτής της ζωής μου, και κινδυνεύων να χάσω εξ ολοκλήρου το κτήμα μου αυτό.
ζητουμένου  μου  επιμόνως  παρ΄αυτού  (  καθώς  και  τα  άλλα  τρία  ως  είρρηται)
απεφάσισα να μετοικήσω εις Κωνσταντινούπολιν όπου και απελθών κατά το  1818
επώλησα προς τον  εκεί πρώην Γκαμπρουτζή(;)  οσμάν πασά το ζευγοστάσιό μου
αυτό  προς  τον  οποίον  ενεχήρησα  και  όλα  τα   παλαιά  ταπία,  χοτζέτια  και  λοιπά
αφορώντα το (...) αυτό έγγραφόν μου, όστις και λαβών εις κατοχήν και κυριότητα
του  αυτό  που  εξουσίασα  μέχρι  της  ενάρξεως  του  ιερού  αγώνος,  με  όλα  τα
εκχερσωθέντα παρά των κατοίκων ρουμάνια  δυνάμη του νόμου και  του παλαιού
ταπίου και εγγράφων μου κατά την έννοιαν των οποίων ανήκον εις εμέ, και κατά
συνέπειαν εις τον παραληφθέντα αγοραστήν όλαι αι  καλλιεργήσιμοι και μη γαίαι του
χωρίου αυτού ( εξαιρουμένων μόνον των ειρημένων  τριών ζευγαριών γης , εκ χιλίων
περίπου στρεμμάτων ανοιγμένων, ως αναφέρεται τούτο εις τα ταπία μου ρητώς, των
τριών οικογενειών   αι οποίες δεν ήχον πωλήση εις τον πατέρα μου τας γαίας των) και
όλα τα χειμερινά και θερινά βοσκήματα, και οι δασώδεις τόποι.  Αλλ εις το διάστημα
αυτό καθ ο ρηθείς οσμάν πασάς είχε εις την κυριότητά του αυτό το ζευγοστάσιον, οι
κάτοικοι  δεν  ετόλμησαν  ούτε  λόγον  να  προφέρουν  περί  του  περί  ων  ο  λόγος
εκχερσωθέντων παρ αυτών ρουμανίων, ούτε το δόλιον και πλαστόν εκείνο ταπί να
παρουσιάσουν  εις  τον  αντιπρόσωπο   του  Ειρημένου  πασά  φοβούμενοι  μήπως
ανακαλυφθεί η δολιότητις των και πέσουν δικαίως εις ευθύνην. Το ταπί δε αυτό ....
και συνήργησαν  οι αντιπολιτευόμενοί μου,  δια να δοθεί εις τους κατοίκους από τον
Βοεβόδα καθ  ον  είρηται  τρόπον,  μολοντο΄’υτο(;)   δεν  το  έδωκε  εις  χείρας  των
κατοίκων,  αλλά το έλαβεν εις  χείρας του.  ο  Κ. Ιωαν. Φίλωνος  οι  συμπροεστοί
αυτών το εξ εμού, ωσαύτως και το άπλοελληνικόν εκείνο έγγραφόν μου, και τούτο ή
διότι ο  Κ. Ι. Φίλωνος μη αντιπολιτευόμενος με εμέ, και μη ων εναντίος μου, δεν
άφησε να τα λάβουν εις χείρας των οι κάτοικοι μη επιτρεπόμενος από το όνειδος
ήρηται; ή διότι οι ίδιοι αντιπολιτευόμενοι μου φοβούμενοι μήπως ενάξω μίαν ημέρα.
tους κατοίκους εις τα δικαστήρια και ανακα-(λυφθή)
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- λυφθή η δολιότης και γίνουν συνένοχοι, δεν επέτρεψe να τα λάβουν εκείνοι, αλλά
έκαμεν(;) να μείνουν εις χείρας του  Κ. Ι. Φίλωνος, τον οποίον  με ήτον άγνωστος
τότε. Προ τριών  δε περίπου ετών ελθών ο  παπα Γιαννάκης κάτοικος του χωρίου
αυτού  εις Λειβαδίαν εδυνήθη να λάβη τα έγγραφα αυτά από τον Κ. Ι. Φίλωνος, με
μυρίας παρακλήσεις επί λόγω ότι ο εις  Εύβοιαν αντιπρόσωπος  του οσμάν πασά
εζήτη  από  αυτούς  το  δικαίωμα  της  επικαρπίας  εκ  των  ανοιχθέντων  παρά  των
κατοίκων  ρουμανίων,  ο  δε  Κ.  Ι.  Φίλωνος ίσως  συγκατατέθη  εις  τούτο,  διότι
ενόμιζεν   ότι  το τσιφλίκι  αυτό ήθελεν έχει  το  δικαίωμα να το  πωλήσει  ο  ρηθής
οθωμανός (τούτο  είναι γνωστόν και εις τον υιόν του Κ. Ι. Φίλωνος τον Κ. Φίλωνα)
ήδη δε παρουσιάζουν τα έγγραφα αύτα ως αποδείξεις εναντίον όχι του οσμάν πασά
πλέον, αλλ΄αυτού του ελληνικού δημοσίου, αντιποιούμενοι γαίας μη ανηκούσες εις
αυτούς αλλ΄ εις το δημόσιον . Αλλά και εάν ήθελεν υποτεθή ότι ήθελεν ήτον αληθές
το ταπί αυτό, οι κάτοικοι δεν ήθελον δύνασθαι (;) να έχουν το παραμικρόν δικαίωμα
επί των αντιποιημένων παρ αυτών αρόσιμων γαιών, επί λόγω ότι ήσαν ρουμάνια και
τα εξεχέρσωσαν αυτοί
α. διότι το  ταπί αυτό αναφέρει  περί χειμερινών και θερινών βοσκημάτων και περί
δασωδών τόπων μόνον, και ουχί περί καλλιεργησίμων ούτε περί εκχερσωθησών εξ
αυτών γαιών εάν δε ήθελον προτείνει ότι επειδή το ταπί αναφέρει περί δασώδων
τόπων (ρουμανίων) και αυτοί εξεχέρσωσαν επί τουρκοκρατίας μέρος αυτών και τους
απεκατέστησαν  αρόσιμους γαίας, διά τούτο ανήκουν εις αυτούς, πάλιν δεν ισχύει
τούτο, διότι κατά τους τουρκικούς περί γαιών νόμους δεν είχε το δικαίωμα να ανοίξη
δασώδης τόπους κανείς των κατοίκων οποιονδήποτε χώρο  και να τους οικειοποηθή (
αν και η κοινότις δεν ήθελεν έχει εις την κατοχήν της τους τοιούτους τόπους), χωρίς να
λάβη ιδιαιτέρως ταπί από τον Βοεβόδα ή πασάν, το οποίον να ααναφέρη ρητώς, ότι ο
δήνα εζήτησε   την   άδεια, του να ανοίξει τον δήνα δασώδη τόπον με δήνα και δήνα
όρια, κατά τον  νόμον τω εδόθη η τοιαύτη άδεια, επί συμφωνία του να τον καλλιεργεί
και να δίδη κατ έτος τον νενομισμένον επί των γαιών φόρον’ (από τον όρον τούτο
εξαιρήτο  κατά ημών  όστις   ήχεν  εις  την  κυριότητα του   ολόκληρον ζευγοστάσιον
(τσιφλίκιον) και το ανά χείρας του ταπί διελάμβανεν ότι είναι κύριος και των δασωδών
τόπων όστις είχε το δικαίωμα και εξεχέρσωνε και των δασωδών τόπων χωρίς να έχει
χρήαν  ιδιαιτέρου  δια  αυτούς  ταπί). Ώστε  οι  κάτοικοι  ούτοι  επειδή  κατά  το
παρουσιαζόμενον  παρ  αυτών  (  πλαστόν)  ταπί,  τα  ρουμάνια  ανήκουν  εις  την
κοινότητά των και όχι εις εν άτομον, δεν ήχον το δικαίωμα να ανοίξουν τα ρουμάνια,
και  αποκατασταίνοντες  αυτά   αρόσιμους  γαίας,  να  τα  οικειοποιηθούν,  χωρίς  να
ζητήση και λάβη έκαστος αυτών, ιδιαιτέρως ταπί, δι ου να του δίδεται η κατά τούτο
άδεια κατά τον νόμον,  ως ήρηται,  αλλ αυτοί ούτε έχουν τοιαύτα ταπιά, αλλ ούτε
εδύναντο να έχουν, αφού εις τα εδικά μου παλαιά ταπιά εμπεριλαμβάνοντο και όλοι
οι δασώδεις τόποι.
β. διότι  το  ταπί  αυτό  φέρει  τίτλον  δικαστικής  αποφάσεως,  ενώ οι  κατά  καιρούς
Βοεβόδες και πασάδες, δεν ήχον δικαίωμα να δικάζουν και να αποφασίζουν περί Δια-
(φορών)
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(Δια)-φορών αφορουσών  τας γαίας,  αλλά τας τοιαύτας διαφοράς τας εδίκαζαν οι
προεστοί (Κατίδες) κατά τον νόμον. Οι Βοιβονδάδες δεν  κατήχον  άλλο δικαίωμα,
ή μη να δίδουν ταπία, οσάκις(;)  κατήχον γαίας ήθελε τας παραχωρήση εις άλλους ή
οσάκις  αποθνήσκοντος του κατόχου αι  εν τη κατοχή του γαίαι  μετέβαινον εις  το
δημόσιον, εάν δεν ήθελε έχει τους κατά νόμον απαιτούμενους τίτλους(;) της κατοχής,
ότε ο Βοεβόδας, ή ο κατής(;) επώλη το δικαίωμα της κατοχής των γαιών εκείνων εις
άλλον, ή οσάκις εζήτη την άδειαν του  να εκχερσώσει ένα δασώδη ή χέρσον τόπον,
παραμελημένον  από  τον  κατέχοντα  καθ  ον  ήρηται  τρόπον,  ώστε  και  εκ  τούτου
αποδηκνύεται το δόλιον και ανίσχυρον του ταπίου αυτού, το οποίον αν και ήξευρον
οι  αντιπολιτευομένοι  μοι  ότι  δεν  ήθελεν  ισχύση  δια  τους  ειρημένους  λόγους,
συνήργησαν μολοντούτο να δοθεί εις τους κατοίκους εν μεν δια να δειλιάσουν (ως
ενόμιζον) εμέ, άλλα δε δια να ωφελήσουν τον Βοεβόδα φίλον των όντα(;) με την
προσφοράν των γροσίων. 1500 εκ μέρους των κατοίκων ως ήρηται.
Γ.  Διότι και εάν ήθελεν υποτεθή ότι το ταπί αυτό ήθελεν ισχύει κατά τον τουρκικόν
νόμον,  ως προς  τας εκχερσωθήσας παρά των κατοίκων γαίας,  επειδή ιδιοκτήμων
κατά μέγα μέρος του χωρίου αυτού ήμουν εγώ και ομολογουμένως τόσον δυνάμη της
Βασιλικής επιταγής  (χατι χουμαγιούν) και  Βασιλικού εγγράφου της  ιδιοκτησίας
(μελκιναμέι χουμαγιουν)(;)  διά των οποίων έγινα κύριος του πατρικού μου αυτού
κτήματος μεταβάντος από τον διαληφθέντα χασεκήν εις εμέ, όσον και δυνάμη του
κατά συνέπειαν των επιταγών αυτών(;) δοθέντων μοι ταπίων παρά του διαληφθέντος
Τζελεμπή εφέντη του μινίστρου και Κεχαγιά της  Σουλτάνας, έτι δε και δια του
ιδίου αυτού  ταπίου,   το  οποίον παρουσιάζουν  ως  όπλον των ήτοι,  εις  το  οποίον
αναφέρεται  ρητώς,  ότι   όλες  αι  καλλιεργήσιμοι  γαίαι  ήχον  πωληθεί   από  τους
κατοίκους εις τον πατέρα μου, οι δε κάτοικοι διισχυρίζονται ότι ανήκεν εις αυτούς εν
μέρος των αρόσιμων γαιών, επί λόγω ότι ήσαν ρουμάνια και εξεχερσώθησαν παρ
αυτών,  χωρίς  να  παρουσιάσουν  ταπία  εις  τα  οποία  να  φαίνονται  τα  όρια  των
αντιποιούμενων παρ’ αυτών γαιών, διά τούτο εχρεούστε(;) να δείξει έκαστος αυτών
ιδιαιτέρως  τας  ιδιοκτησίας  του  αυτές  με  τα  όριά  των  κατά  στρέμμα  και  ουχί
απολύτως και αορίστως, αν όχι διά ταπίων,  τουλάχιστον δι αξιοπίστων μαρτύρων,
και αυτών όμως ουχί ημεδαπών οι οποίοι με το να έχουν μέρος εις την υπόθεσιν
αυτήν, και ωφελούντες από το αποτέλεσμα της μαρτυρίας των, είναι εξερεταίοι κατά
νόμον, αλλά αλλοδαπών, ήγουν μη κατοίκων του χωρίου αυτού και όχι μόνον να
αποδείξουν ότι εξεχέρσωσαν τας γαίας αυτάς εκ των ρουμανίων ούσας, αλλά και ότι
τας εξεχέρσωσαν αφοί επώλησαν εις τον πατέρα μου τας αροσίμους ( κατ αυτούς...)
γαίας των, διότι εκ των πωληθέντων προς εκείνον αροσιμων γαιών, ήσαν και πολλαί
ομολογουμένως εκχερσωμέναι, προ της πωλήσεως, από τους κατοίκους τας οποίας
επώλησαν ως ανέκαθεν αρόσιμους. 
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Δ. Και οσ’ άλλων απρόσθετων(;) θεωρουμένου του πράγματος(;) αυτού το ταπί αυτό
κατά την (...) ιδέαν αντί να ωφελήση τους κατοίκους ως προς τας αξιώσεις των και εξ
εναντίας  τους  εβλάπτει μειριως διότι αναφέρει ότι εμαρτύρησεν τοσούτοι πρόκριτοι
οθωμανοί  και αύτοι οι προεστώτες (Κοτζαμπάσηδες) ότι επώλησαν  εις τον πατέρα
μου  όλες  τας  αρόσιμους  γαίας  των  χωρίς  να  αναφέρει  ποσώς,  ούτε  ότι  τριών
οικογενειών αι γαίας  δεν ήχον πωληθεί, ούτε ότι οι κάτοικοι ήνοιξαν ρουμάνια και
τα απεκατέστησαν αρόσιμους γαίας και ότι επειδή ταις αντεποιούμαι εγώ, και τα
ρουμάνια ανήκουν εις αυτούς, ως μη πωληθέντα εις τον πατέρα μου δια τούτο και τα
αποκατασταθέντα παρά των κατοίκων αρόσιμοι  γαίαι  ανήκουν εις  αυτούς,   αλλά
λέγει μόνον ότι τους δασώδης τόπους και τα χειμερινά και θερινά βοσκήματα δεν τα
επώλησαν οι κάτοικοι εις τον πατέρα μου, ώστε κατά το ταπί αυτό επειδή δεν είχε
εγγεία  (;)  εξεύρεσης των ειρημένων μοι  πωληθησών  εις  του πατέρα μου,  τριών
ζευγαριών  γαιών,  διά  τούτο  όλες  οι  κατά  την  πεδιάδα  γαίας  αδιαφιλονικοίτως
εγίναντο εδικαί μου, καθώς και όλες αι εξεχερσωθείσες ανήκουν εις εμέ κατά νόμον.
Παραικτώς(;) τούτων τα εδικά μου ταπία, ( των οποίων ευρισκομένων ήδη εις χείρας
του διαληφθέντος  οσμάν Πασά, δύναται η Ελλ. Κυβέρνησις να ζητήσει και λάβη τα
αντίγραφα αυτών  διά του εν Κωνσταντινουπώλη Πρέσβεώς της) ήναι εκδεδομένα από
τον  επισημώτατον  εκείνο  άνθρωπον  του  μινίστρου  του  Σουλτάνου,  Τζελεμπή
εφέντην  ως  ήρρηται,  όστις  ήτον  Κεχαγιάς  της  Σουλτάνας  (  Βασιλόπαιδος)  της
οποίας κτήμα ήτον ο  μουκατάς της λεβαδίας,  ώστε δεν δύναται  να δοθεί  καμία
υπόνοια δολιότητος δι αυτό. Το δε περί ου ο λόγος ταπί είναι εκδιδόμενον παρά του
Βοεβόδα Λεβαδίας Ισμαήλ αγά, καθ ου ήρηται τόπος (...) πασίγνωστος διαγωγής(;)
αυτού ότι   δύναται να εγγυηθεί διά την βεβαιότητα των εν αυτώ αναφερομένων και
διά την γνησιότητα αυτού.
Και άλλες παρατηρήσεις οι κάτοικοι αντιποιούν τας αρόσιμους γαίας επί λόγω ότι
ήσαν  πρότερον ρουμάνια, και τα ήνοιξαν, αλλά πως δύναται να διασταυρωθεί τούτο
εν ώ ήναι  ήδη  αγνώριστα;  και  ούτε  ιδιαίτερα ταπία  έχουν  ούτε  δε  μαρτυρίας  εξ
αλλοδαπών  δύνανται  να  αποδείξουν  πόσα  ρουμάνια  ήνοιξαν,  διότι  οποιοιδήποτε
αγροί του χωρίου αυτού, οι και εξ αυτών των αδιαφιλονικήτων  κείμενων εις τας
πλαγίους και υψηλοτέρας  της πεδιάδος  τοποθεσίες , άμα ήθελεν αφεθεί  τρεις  ή
τεσσαρας χρόνους,   ακαλλιέργητος αναφύει  σκήνους και  χαμόδεντρα και γίνεται
όμοιος με τα λεγόμενα παρ’ αυτών μη καλλιεργημένα ρουμάνια, ο εκχερσούμενος δε
ακολούθως δεν δύνανται να διακριθεί αν είναι εκ των  ανέκαθεν αρόσιμων γαιών ή
εκ των εκχερσωθέντων παρά των κατοίκων ρουμανίων. Τούτο δε γνωρίζω εκ πείρας,
διότι επί των ημερών μου οι ίδιοι Γεωργοί μου άφηναν επίτηδες πολλούς από των εις
τας πλαγίους  και ορεινάς τοποθεσίας  αδιαφιλονικήτων αγρών των ζευγαρίων μου
τρεις η τέσσερις χρόνους ακαλλιέργητους έπειτα αφού  τους εξεχέρσωναν οι άλλοι
ούτοι δεν διέφερον από τα αντιποιούμενα πα-(ρά)
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(Πα)-ρα των κατοίκων  ως μη πωληθέντα εις τον πατέρα μου,  αλλ’ εκχερσοθέντα
από αύτους ρουμάνια έπραντον(;) δε τούτα οι γεωργοί μου συνήθως επί τη προφάση
του να παχυνθούν(;) οι αγροί ούτοι μένοντες ακαλλιέργητοι  άλλ ο Κύριος σκοπός
των  ήτον  διά  να  δύνανται  να  αντιποιούται  αυτά,     ως  ανεωχθέντα  παρ  αυτών
ρουμάνια, εκ του τοιούτου ίσως(;) ήθελον δυνηθή να αποδείξουν οι κάτοικοι ότι όταν
επώλησαν κατά τους χρόνους των(;) τας αρόσιμους μόνο γαίας των,  μεταξύ αυτών
δεν  ήσαν  και  εκ  των  εκχερσωθέντων  μετά   εποχήν  εκείνην  ρουμανίων  και  ήδη
αντιποιούντες και αυτάς ως εκχερσωθείσες μετά ταύτα
      Και άλλη παρατήρησις. Οσάκις συνέπιπτον(;) επί των ημερών μου,  και επί των
ημερών του χασεκή να επιχειρισθούν(;) την εκχέρσουσιν τοιούτων ρουμανίων εκ του
παρατημένων(;) εις τας αρωσίμους γαίας των ζευγαρίων μου, όσοι  εκ των κατοίκων
δεν εκαλλιέργουν  εκ των πατρικών μου ζευγαρίων, οι γεωργοί του χασεκή πρότερον,
και κατά συνέπειαν οι εδικοί μου δεν τους επέτρεπον τούτο, ούτε μεν επί λόγω ότι τα
ρουμάνια  εκείνα  ήσαν  εκ  των  ανέκαθεν  αροσίμων  γαιών  των  ζευγαριών  και
εκχερσώθηκαν,  και  πότε  δε  επί  λόγω ότι  τα  ρουμάνια  εκείνα  όντα  πλησίον  των
αροσίμων γαιών των ζευγαρίων μου ανήκουν εις τα ζευγάρια μου και ούτω δια των
βοών του πατρός μου πρώτον, του χασεκή ακολούθως, και των εδικών μου εσχάτως
ήνοιξαν  τας  αντιποιημένας  ήδη  παρ΄αυτών  αρόσιμους  γαίας  ως  ήσαν  πρότερον
ρουμάνια και εκχερσωθήσες από αυτούς.
    Ώστε καθ όλους τους λόγους και υφ οποιονδήποτε εφόσον μεν θεωρημένου του
πράγματος οι  κάτοικοι ούτοι δεν δύνανται να έχουν κανέν δικαίωμα ούτε επί των
αρόσιμων  γαιών  τας  οποίας  αντιποιούνται  ήδη  (εκτός  των  ειρημένων  τριών
ζευγαριών  των  κατοίκων  των  μη  πωληθέντων  εις  τον  πατέρα  μου)  ούτε  επί  των
δασωδών τόπων του χωρίου αυτού  διά να εξακριβωθεί η αλήθεια των κατατεθέντων
παρ εμού, η Ελλ. Κυβέρνησις δύναται
α. να  ζητήσει  και  λάβει  την ένορκον εξομολόγησιν  του  Κ. Ι.  Φίλωνος περί  του
δολίου αυτού ταπίου εί έγινε κατά το  1815 έτος με παλειάν εποχήν(;) ως εκδόθει
κατά το  1793 έτος και  δια ποίαν αιτίαν  δεν ευρέθη κατά το  1813 έτος ότε εγώ
διαφιλονίκουν μετά των κατοίκων, εις χείρες των κατοίκων, αλλ’  ευρέθη μεταξύ των
εδικών  του  εγγράφων  ---  ως  οι  κάτοικοι  ήπον  ενώπιον  του  Βοεβόδα,  και  των
προεστώτων, εν ω πιθανώς δεν αδύνατο να έχουν εμπιστοσύνην οι κάτοικοι εις τον
εκατάρατον(;) Γενικόν επιστάτην ούτε τότε  του χασεκή με τον οποίον  ήλθον εις
φιλονικίας ως αναφέρη  το ταπί αυτό ,
β. να ζητήσει την ένορκον εξομολόγηση του υιού του Κ. Φίλωνος, και αν αληθώς
εδόθη το ταπί αυτό παρά του πατρός του προς τον  διεληφθέντα  παπα Γιαννάκην
Μαυροματαίον , προ δύο ή τριών ετών , και διατί εδόθη τότε εις τους κατοίκους.
Γ. να  ζητήση  την  ένορκον  εξομολόγησιν  των  κληρονόμων  του αθανασίου
Οικονόμου, ήγουν των Γαμβρών του Παύλου Κονταξή και,  Τόλια Νικολάου, περί
των ηρημένων γροσίων – 1500 εάν δεν εχρεωστούντο(;) 
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από τους μαυροματαίους τα χρήματα αύτα μέχρι προ τριών περίπου ετών και 
πόθεν  επήγαζε το προς τον αποθανόντα αυτό χρέος των κατοίκων  του μαυρομάτι
και 
Δ. να καθυποβάλλη εις αυστηρά εξέτασιν και εις όρκον περί όλων των ηρημένων
(...) περί του δολίου αυτού ταπίου, τους γεροντοτέρους των ιδίων αυτών κατοίκων,
και τον ίδιον  παπα Γιαννάκη αν και νέος(;) ούτε   και όστις εν αμφιβόλως είχεν
ακούσει ή μάθει   από τον πατέρα του  οποία διέτρεξαν περί του ταπίου αυτού, και
πότε  αγόρασε(;)  το  προς  τον  Αθ.  Οικονόμου από  το  1813  έτους,  χρέος  της
κοινότητος  των  και   με  ποίον  τρόπον  ενεργήθησεν  εις  τους  κατοίκους  ότε  τα
επλήρωσαν . .  αλλά και αν δεν ήθελεν εξιχνιασθεί η αλήθεια παρ αυτού όλου το
οποίον δεν πιστεύω(;)  ποτέ , πάλιν οι κάτοικοι δεν δύνανται να αντιποιούνται τας
αροσίμους ταύτες(+) γαίας δια τους εκτεθέντας λόγους, και δια το ίδιον αυτό ταπί το
οποίον  παρουσιάζουν  ως απόδειξιν των αξιώσεών των τους αποκλείει(;) από τας
αρόσιμους γαίας  (αν και είναι ανίσχυρον) κατά πολλούς λόγους και δύνανται δε  να
εξετάσει η Ελλ. Κυβέρνησις  και από νομικούς Οθωμανούς εάν εδύνατο κατά τους
τουρκικούς  νόμους  να  δικάζει  ο  Βοεβόδας  ή  πασάς  τοιαύτες  διαφορές,  οποία  η
προκύψασα μεταξύ  εμού και των διαληφθέντων κατοίκων;  και να εκδίδει τοιαύτα
ταπία,  τίτλον  φέροντα  δια  ρητής  αποφάσεως,  και  εάν  αι  τοιαύται  διαφοραί  δεν
ανήκουν εις τα οθωμανικά δικαστήρια και να βεβαιωθή περί των λεγομένων μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα ιδιόκτητα ζευγάρια έμειναν εις τους χωρικούς και από πόσα
στρέμματα; εις ποία θέση κείνται ταύτα, και αν είναι εκχερσωμένα δασώδη και
άλλοι πως(;)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Επειδή εκ των  δεκαεπτά ζευγαρίων γης εξ ων (...) το  μαυρομάτι
ανιέκαθεν τα δεκατέσσερα ήχον πωληθεί εις τον πατέρα μου ως ήρρηται, διά τούτο
εξάγεται ότι  έμειναν εις τους χωρικούς ιδιόκτητα των ζευγάρια  τρία, αλλά τα τρία
αυτά ζευγάρια αφ’ ότι οι ίδιοι κάτοικοι, ως και αυτοί ιδιοκτήμονες αυτών με ήπον
πολλάκις,  δεν (...)  από περισσότερα των 300 αθροιστικά στρεμμάτων  γης  έκαστον,
ώστε τα τρία ομού μόλις (...) το   από χιλίων στρεμμάτων γης  των ζευγαρίων αυτών
αι  γαίαι  κείνται  άλλες  μεν  εις  την  πεδιάδα,  και  άλλαι  εις  τας  πλαγίους  και
υψηλοτέρας της πεδιάδας τοποθεσίας. 
Αλλά(;) και αι τρεις αύται οικογένειαι (  αι οποίαι ήσαν επί των ημερών μου, ή του
Κολίου  Γαμβρού του   Παπα(;)  μηχάλη,  ή  των δύο  πέπιδων αδελφών,  και  η  του
σταύρου καλουμπένη(;)  αντεποιούντο μέρος και εκ των  ως έλεγον εκχερσωθέντων
επί αυτών ρουμανίων ( ότι λογής  αντεποιούντο και οι λοιποί οι γεωργούντες τα άλλα
δεκατέσερα πωληθέντα εις τον πατέρα μου ζευγάρια) αι αντιποιούμεναι δε παρ αυτών
τοιαύται γαίαι μόλις εσυμποσούντο(;) εις στρεμματα διακόσια ,  ώστε όλες αι παρ
αυτών κατεχόμενες γαίαι  μόλις εδύναντο να συμποσωθούν(;) εις 1200 στρέμματα
ομού με τας αντιποιούμενες ως εκχερσοθήσας αφ αυτών  κατά το 1833(;)  δε έτος ότε
άρχομαι(;) την ρηθήσα με τους κατοίκους(+) διαφοράν  άλλα ρουμάνια δεν
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ήσαν  εις  τον  τόσον  του  μαυροματίου κατάλληλα διά  να  εκχερσωθούν,  ώστε  να
δύνανται οι κάτοικοι να ήπουν(;) ότι εξεχέρσωσαν ρουμάνια και μετά την έναρξιν
του ιερού αγώνος, αλλά και αν εξεχερσωσαν, δεν εξεχέρσωσαν βέβαια,   και κατά
ημών εκείνων χερσωθέντων πάλιν(;)

ΕΡΩΤΗΣΗ:: Η ματάφρασις του ταπίου αυτού, είναι σωστή ή εσφαλμένη, και η
εν τω απλοελληνικώ εγγράφω σας  διελαμβανομένη λέξις  αυτοχθονίους  είναι
γνησία, ή την θεωρείτε νοθευμένη, και ποία άλλη αντ αυτής υπήρχεν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μετάφρασις του ταπίου αυτού δεν είναι διόλου σωστή, διότι όχι
μόνον  είναι  εσφαλμένη  εις  διάφορα  χωρία  του  ταπίου,  αλλά  και  έχει  πολλές
προσθήκες και αφαιρέσεις και αναφέρει εκ διαμέτρου αντεκημαίνους    εννοίας, αφ
όσες αναφέρει το τουρκικόν ταπί. Ώστε δικαίως δύνανται να λάβη υπόνοια καθ εις
ότι ο μεταφράστης παρεκτώς(;) ότι ήτον αμαθής, πιθανόν να εδωροδοκήθη και από
τους κατοίκους αυτούς και εδολίευσε την μετάφρασιν. 
Αποδεικνύεται  δε  τούτο  εκ  τούτων  ότι  εν  ω  τοποθεσία  πετρογερόπετρον δεν
αναφέρει  το  ταπί  εις  κανέν  μέρος,  η  μετάφρασις  αναφέρει  τοποθεσία:
πετρογερόπετρον ότι εν ω  το ταπί λέγει:  όλας τας αροσίμους γαίας, η μετάφραση
αναφέρει εκ διαμέτρου αντικειμένας: ολίγα λινά χωράφια, ότι εν ω το ταπί αναφέρει,
ότι  οι  κάτοικοι  ήλθαν  εις  Λιβαδειά  και  εκίνησαν  αγωγήν  κατά  του  Χασεκή και
γινομένης συναθροίσεως εκ των προκρίτων Οθωμανών και  των  Κοτζεμπασίδων ,
ηρωτήθηκαν ούτοι από του Βοεβόδα περί του διαφιλονικούμενων αυτών ρουμανίων,
(...)    και των διαφερομένων και εμαρτύρησαν υπέρ των κατοίκων, η μετάφρασις λέγει
ότι οι κάτοικοι ήλθαν παρεπονούμενοι εις τασί αγάδη (;)  κτλ. και παρακαλούν λέγη
εις  πολλά χωρία άλλα των άλλων, ώστε δεν ημπορή να δοθεί η παραμικρά πίστις και
να τεθεί βάση εις την μετάφρασιν αυτού. Επ αυτού τούτου εγώ μετέφρασα το ταπί
αυτό εκ του πρωτοτύπου κατ αίτησιν του βασιλικού εφόρου και την μετάφρασίν μου
ενεχήρησα προς αυτόν για να την διευθύνει όπου ανήκει,  ομού μετά του  φέροντος
επίσημον  τίτλον  ως  μεταφραστού  της  Νομαρχίας  της  Εύβοιας   Τζαφερ  αχμετ
Δελβίνα και  να  παραβληθούν  αμφότερες  με  το  πρωτότυπον  τουρκικόν ταπί,  από
έχοντες καλώς γνώσιν της τουρκικής διαλέκτου, και να εξακριβωθεί η αλήθεια.  ποία
εκ  των  δύο  αυτών  μεταφράσεων  είναι  πιστή,  ωσαύτως  και  καθ  όπου  αφορά  το
απλοελληνικόν  έγγραφο το οποίο έδωσα εις τους κατοίκους κατά το 1813 έτος  κατ
ανάγκην  ως  ήρεται  ,  ένθα  είναι  νοθευμένον(;)  και  η  λέξις  αυτοχθονίους. είναι
προφανές πλαστοογραφία
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αποδεικνύεται δε τούτο εκ τούτων ότι η λέξις αυτοχθόνιος δεν ήτον αγνοούμενος εις
τας καθομιλουμένας διαλέκτους μας επί τουρκοκρατίας και μάλιστα εις  λεβαδίαν,
ότι ή Νόθευσις(:) φαίνεται από το ίδιον έγγραφον και ότι δεν ήξεύρω ποίον  σκοπόν
και έννοιαν εδύναντο να έχει η λέξις αυτή, διότι εν ω εις την προηγουμένην περίοδον
λέγει το έγγραφον αυτό ότι  “ αφέσω τα ρουμάνια εις εκήνους οπού  τα άνοιξαν”  Τι
αναγκη ήτον έπειτα να είπει εις την προσεχή περίοδον και εις τους αυτοχθονίους εν ω
οι αυτοχθόνοιοι μάλιστα ήσαν οι κάτοικοι(;) οι οποίοι εξεχέρσωσαν αυτά; ώστε όλα
είναι πλαστογραφία και νόθευσις εις την λέξιν αυτήν δεν είναι αμφιβολία και διά τας
ρηθήσας παρατηρήσεις και διότι είναι φανερόν, ότι οι χαρακτήρες δι ων έγινεν  η
μεταβολή της λέξεως αυτής διά των στοιχείων θ, χ και δ  δεν έχουν μικρά ομοιότητα
με τους άλλους χαρακτήρας του εγγράφου αυτού, Ποία δε λέξις υπήρχεν αντ αυτής
δεν δύναμαι να ενθυμηθώ θετικώς,(;) διά το μακρύ  διάστημα του καιρού. Αφ εκείνα
όμως τα οποία παρατηρήσας εδυνήθην να εικάσω, νομίζω ότι αν το της λέξεως και
εις  τους  αυτοχθονίους,  υπήρχον  αι  λέξεις  και  εις  (τους   πρώτους  χρόνους,  διότι
ενθυμούμαι ότι εις την τότε μετά των κατοίκων περί των εκχερσωμένων ρουμανίων
διφιλονικήσεώς μας , ότε τους έδωκα (κατ’ ανάγκην) το έγγραφο αυτό, εζήτουν εγώ
να εξηγηθή εις το έγγραφο αυτό, ότι δεν τους αφήνω τα εκχερσωθέντα υπ αυτών
ρουμάνια ούτε τα πριν της εποχής καθ ην επώλησαν εις τον πατέρα μου ( κατά το
λέγειν των ) τας καλλιεργήσιμους γαίας των, ούτε καθ όλον το διάστημα μετά ταύτα,
ει μή όσα εξεχέρσωσαν μόνο ολίγους τινάς χρόνους μετά τα επώλησαν(;) , τα οποία
τότε  ήσαν  πολλά  μικράς  ποσότητος  και  δια  να  διακρίνονται  τα  εις  το  ρηθέν
έγγραφον, ο γράψας φαίνεται το εξέφρασε με τας λέξεις αυτές “και  εις τας αυτούς
χρόνους”  αλλά και εσφαλμένη εάν ήθελεν είναι η ιδέα μου περί της προλαβούσης(;)
λέξεως του νοθευμένου αυτού χωρίου είναι αδιάφορον, διότι αφ ης άπαξ η νόθευσις
της  λέξεως  αυτής  και  η  πλαστογραφία  είναι  αναντιρρήτως  ως  φαινομαίνον(;)  το
έγγραφον, και μάλιστα εις τοιούτον σημαντικόν ως προς τους κατοίκους έγγραφον
δεν μένει αμφιβολία ότι η υπάρχουσα παρ αυτών   ανταυταίς (;) λέξεις  αντίκειτο εις
του σκοπού των και δια τούτο ηναγκάσθηκαν να καταφύγουν εις την νόθευσιν αυτού
και  εις  πλαστογραφίαν.  Ειναι  προς  τούτας  (...)  και  ένα  και  προστεθημένο  διά
πλαστογραφίας αναμφιβόλως εις την περίοδον την λέγουσαν  και μετά το ανά χείρας
τους(;)  ταπί όστις φαίνεται εναργέστατα ότι προστεθεί έπειτα είναι πολλά πλαστά
των μεταξύ λέξεων και δεν έχει  ομοιότητα με κανένα “και” εκ των τοσούτων οι
οποίοι  ευρίσκονται  εις  το  έγγραφο αυτό,  διότι  όλοι  ήσαν διαφορετικού απ αυτόν
σχήματος και ως φαίνεται μετά την νόθευσιν της ανωτέρω λέξεως  επρόσθεσεν και
του “ξ” αυτού
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τοιουτοτρόπως δια να εφαρμόσουν την έννοιαν ει ηθέλησαν
Κρίνω δε χρέος μου να παρατηρήσω εις το ειρηνιδικείον τούτο και τα ακόλουθα
α. ότι εις το περιθώριον του απλοελληνικού αυτού εγγράφου όπου είναι γεγραμμένοι
μάρτυρες  Τούρκοι, επικεφαλής των μαρτύρων, είναι γεγραμμένος μάρτης ,  και ο
ίδιος  αυτός  Βοεβόδας  Ισμαήλ  αγάς,  αλλ  εν  τό  να  είναι  γεγραμμένος   ο  νυν
Βοεβόδας Λεβαδίας   Ισμαήλ αγάς, διότι ήταν Βοεβόδας τότε,  αυτός ήξευρεν(;) ότι
το ταπί το οποίον έδωκε δολίως εις τους κατοίκους, ως ήρηται ήτον πλαστόν και με
παλαιάν  χρονολογίαν  και  νομίζων  ότι   και  εις  το  απλοελληνικόν  αυτό  έγγραφον
έπρεπεν να γραφτεί ως μάρτυς κατά την ιδίαν εκείνην παλαιάν χρονολογίαν έγραψεν
ούτως  “ο πρώην βοιβόδας λεβαδίας Ισμαήλ αγάς “ ώστε και ταύτα δύνανται να
χρησιμεύσει ως μία απόδειξις (νομίζω) των λεγομένων μου
β. ότι το απλοελληνικόν  αυτό έγγραφόν μου (...) λέγει ούτως  εκ των εκείνων οπού
είχαν πωλήσει εις τον μακαρίτην σπυρίδωνα πανάρετου ρουμάνια” ώστε επειδή
παραδεχθέντες οι κάτοικοι τότε το έγγραφον μου τούτο το παρουσιάζουν ήδη διά να
ενισχύσουν το ταπί των, είναι ομολογούμενον και ότι οι κάτοικοι επώλησαν εις τον
πατέρα μου και  εκ των ρουμανιών των, και  τούτο αντίκειται  εις την έννοιαν του
ταπίου λέγοντος, ότι πώλησαν οι κάτοικοι τας καλλιεργησίμους γαίας των και των
βοσκημάτων και ρουμανίων και τούτο  (+ υποστηρίζει νομίζω εις το λεχθέν ανωτέρω)
περί της οθωμανικής λέξεως του απλοελληνικού εγγράφου μου, και εις τους αυτούς
χρόνους ότι  δηλαδή τους άφησα μόνους (  και  τούτο οικονομικώς)  όσα ρουμάνια
είχον εκχερσώσει δύο ή τρεις χρόνους αφ ου επώλησαν εις τον πατέρα μου το χωρίον
των αυτό. 
γ. ότι  εάν  μεταξύ  του  χασεκή και  των  κατοίκων  ήτον  φιλονικίας  περί   των
εκχερσωθέντων ρουμανίων ως το δόλιον ταπί αναφέρει, ως φιλονικία, αύτη έπρεπε
να  προκύψει  άμα  ο  χασεκής ηγόρασε  το  χωρίο  αυτό  από  το  δημόσιον,  αλλά  η
φιλονικία αύτη συνέβη μετά πέντε περίπου χρόνους, αφ όταν ηγόρασεν ο  χασεκής
αυτό, (...)  δεν επαρουσίασαν οι κάτοικοι ταπί εκδοθέν το πρώτον ή τον δεύτερον
χρόνον (+ αφ ότου ηγόρασε ο χασεκής αυτό άλλα ταπί εκδοθέν τον πέμπτον χρόνον),
ότε ήτον βοιβόδας ο αυτός  όστις ήτον και όταν ήλθον εις φιλονικίας με εμέ και εις
τα  παρελθόντα  έτη   ποίος  εξουσίαζεν  τα   εκχερσωθέντα ρουμάνια;  ο  χασεκής  ή
αυτοί;  εάν  τα  εξουσίαζεν  ο  χασεκής διατί  εσιώπησαν  αύτοι;  εάν  δε  αυτοί  και  ο
χασεκής  εσιώπα  πως  εδύναντο  να  ζητήσει  να  εξουσιάζει  τα  ρουμάνια  μετά  5
χρόνους, αφού ηγόρασε το χωρίον αυτό, και εκ τούτου ήλθον και έκαμα αγωγήν κατ
αυτού μετά το 1808 έτος  ήγουν μετά το 1793 έτος από χριστού ότε εξεδόθη ως
λέγουν περί 



σελίδα 15 
ο λόγος ταπί, και 
Δ. Τέταρτον το ταπί αυτό αναφέρει  ως μαρτυρήσαντες υπέρ των κατοίκων περί των
ρουμανίων αυτών, όλους εκείνους τους αγάδες οθωμανούς όσοι ήσαν αποθαμένοι.
Είναι απορίας άξιον της αληθείας πως εκ των παρευρεθέντων τούτων εις την τότε
κατά το  1808  έτος  εγήρας(;)   συγκροτηθήσαν συνάθροισιν  δεν ημπόρεσε να ζη
κανείς (...) κάτοικος αφιλονήκον με εμέ, και έως εκ του κατά το 1809(;) έτος δύο των
αγάδων  δεν ήξερεν κανείς τίποτε διά των τότε κατά του χασεκή υποτιθεμαίνην (;)
αγωγήν  των  κατοίκων  και  περί  του  φακέλου(;)  τότε  (δολίου)  ταπίου,  μολονότι
μεταξύ των αναφερομένων εις το ταπί είναι γεγραμμένοι και αγάδες οι οποίοι δεν
εσύχναζαν εις τας συναθροίσεις, εκ των ζώντων δε έτεροι αγάδες ήσαν πολλοί, οι
οποίοι   και  επισημότητας(;)   είχον  εκ  πάλαι(;),  και  εκ  των  ..κείως
προσκαλουμένων  εις  τας  τοιαύτας  συναθροίσεις   ήσαν;  καθώς  ο  μετέπειτα
χρηματίσας αγίαννης(;) εξ αμαλιάδος Οικογενείας(;) και ευκατάστατος αχμέτ γελημ
αγας ώστε και ταυτα είναι λόγοι ισχυροί εκ των οποίων αποδεικνύεται, ότι το ταπί
αυτό ήτον  δόλιον,  και  ο  Βοεβόδας δεν  εμπιστεύετο εις  τους  ζώντες  αγάδες  ,  να
εκμυστηρευθεί την οποίαν έκαμε δολιότητα, αλλά μόνο εις τους Κοτζαμπάσηδες με
τους οποίους ήτον στενός φίλος, και είχε το συμφέρον τούτον (εκτός εμού μόνον) και
εν εις  το ταπί  διελάμβανε τα  κενά εκ των ζώντων αγάδων;  ήθελε εύγει(;)  εις  το
φανερόν  η  δολιότις  του,  δια  τούτο  κατέφυγε   εις  τους  αποθαμένους  αγάδες  και
έβαλεν τα ονόματα όλων εκείνων, εγώ εδυνάμην και απεφάσισα να κινήσω αγωγήν
κατά  του  Βοεβόδα  αυτού  αμέσως  τότε  δια  την  α,,,,ργία  του  αυτήν,  αλλά  δεν
ετόλμησα να πράξω το  τοιούτο,  διότι  ο  ρηθής  Βοεβόδας  ήτον σύντροφος εις  το
ενοικιον του μουκατά  λεβαδίας με τον αλή πασά μετά την εποχήν εκείνην. 
      Ταύτα  πάντα  εξομολογούμαι  εν  καθαρά  συνειδήσει   και  αμερολήπτως  με
γνώμονα την αλήθειαν, χωρίς να έχω ούτε  καμία ιδεοληψία, ούτε κανένα πάθος κατά
των κατοίκων, ούτε κανένα σκοπόν, αλλ αναγκαζόμενος από την συνείδησίν μου,
από τον επιβεβληθέντα μοι όρκον και από τα περί της πατρίδας χρέη μου.
Εμμ. Σπυρίδων

Ο Ειρηνοδίκης: Ν. Καλογερόπουλος



Χρηστικές Πληροφορίες

Αγίανης
Ο διοριζόμενος από τον πασά αγιάνης είχε έργο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
ομοθρήσκων του μωαμεθανών σε μια κοινότητα.
Βοεβόδας:
Βοεβόδας (ή βοϊβόδας) είναι τίτλος που έφεραν στρατιωτικοί και πολιτικοί διοικητές
επαρχιών στις σλαβικές χώρες και την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Ο όρος Βοεβόδας είναι
σλαβικής προέλευσης και προέρχεται από τις λέξεις vojevoda, που στα παλαιοσλαβικά
ήταν  ο  bellidux,  δηλαδή  ο  αρχηγός  του  στρατού,  αλλά  πάντοτε  είχε  ευρύτερο
περιεχόμενο.
Εμμανουήλ Σπυρίδωνος
Πρόκριτος  της  Λιβαδειάς.  Πληρεξούσιος  στην  Εθνική  Συνέλευση  του  1843.  3ης
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
Κοτζάμπασης
δημογέροντας,  πρόκριτος,  προύχοντας  των  αυτοδιοικούμενων  χριστιανικών
κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Κεχαγιάς
Οικονομικός διαχειριστής - επιστάτης
Μουκατάς
Ο Μουκατάς (mukata‘a) ήταν μια φορολογική ενότητα , σύμφωνα με τα συστήματα
που  εφαρμόζονταν  ευρύτατα  κατά  τους  αιώνες  παρακμής  του  οθωμανικού
δημοσιονομικού μηχανισμού. Στην οθωμανική αυτοκρατορία προσδιόριζαν με τον όρο
mukata‘a  φορολογικές  ενότητες  ή  περιοχές,  τμήματα αγαθών του  κράτους  ή  άλλες
πηγές  εσόδων  τις  οποίες,  για  να  διευκολυνθεί  το  κράτος  στο  έργο  του,  τις
παραχωρούσε σε iltizâm, δηλαδή σε ιδιώτες υπό προθεσμία(tahvi). Παραχωρούνταν
προς  ενοικίαση  με  δημοπρασία  (müzayede)  σε  εκείνον  που  προσφέρονταν  να
εξοφλήσει  το  δημόσιο  θησαυρό  με  το  υψηλότερο  ποσό.  Το  οθωμανικό  κράτος,
διαπιστώνοντας  ότι  η  προσωρινή  μίσθωση  και  η  συνεχής  εναλλαγή  εκμισθωτών
δημιουργούσε  εισπρακτικές  δυσχέρειες  και  αύξανε  τις  αυθαιρεσίες  προς  τους
φορολογούμενους  καθιέρωσε  το  σύστημα  των  malikâne,  δηλαδή  το  σύστημα  των
ισόβιων εκμισθωτών συγκεκριμένων φορολογικών ενοτήτων. 
Ρουμάνι
ρουμάνι το [rumáni] : πυκνό άγριο δάσος.
Τζελεπή Εφέντης
Κατά τον 18ον αιώνα ανατίθονται από τον Σελήμ τον Γ στην δικαιοδοσία του Τζελεπή
η Αθήνα, το πολεμικό ταμείο και τα φρούρια.
Τσιφλίκι ή Τσεφτιλίκι
Ορίζεται η μεγάλη αγροτική περιοχή, ακόμη και ολόκληρο χωριό που ανήκε σε ιδιώτη
κατά την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης και στο οποίο δούλευαν υποχρεωτικά οι
κολίγοι.  Ο  ίδιος  όρος  χρησιμοποιήθηκε  αργότερα  προκειμένου  να  περιγράψει  το
μεγάλο αγρόκτημα, ιδιοκτησία πλούσιων οικογενειών



Φίλωνος Ιωάννης
Πρόκριτος της Λιβαδειάς και από τους πρωτεργάτες της επανάστασης του 1821 στην
Βοιωτία.  Μυημένος  στη  Φιλική  Εταιρεία  και  αναφέρεται  κόνσολος  της  επαρχίας
Σαλώνων και Λιδωρικίου.
Χασεκής ή Χατζή Αλής (:σωματοφύλακας του Σουλτάνου)
(-1795) υπήρξε οθωμανός ιδιοκτήτης και διοικητής της Αθήνας τον 18ο αιώνα που
άφησε όνομα μέχρι σήμερα για την ωμότητα και την βαναυσότητα των πράξεών του.
Όπως εξιστορεί  στα απομνημονεύματά  του  ο  Παναγής  Σκουζές, στην  εποχή  του  η
Αθήνα υπέφερε αφόρητα και η ελληνική κοινότητα έχασε όλα τα υπάρχοντά της και
ελαττώθηκε σημαντικά. Αρχικά η Αθήνα είχε χίλιες πεντακόσιες Ελληνικές οικογένειες,
τριακόσιες  εβδομήντα  πέντε  Τούρκικες,  τριάντα  οικογένειες  Αιθίοπες,  μαύροι  και
εικοσιπέντε οικογένειες τουρκόγυφτοι σιδηρουργοί. Από τις ελληνικές οικογένειες, οι
περισσότερες  έχασαν τα  υπάρχοντά τους,  ξεσπιτώθηκαν,  πέθαναν,  θανατώθηκαν,  ή
ξεριζώθηκαν.  Η  άφιξη  του  Χατζή  Αλή  συνοδεύτηκε  από  επιδημία  πανούκλας,  που
αποδεκάτισε τους Αθηναίους. 
Χάτι Χουμαγιούν
Το Χαττ-ι Χουμαγιούν (τουρκικά Hatt-ı Hümayun) είναι ιστορικό Αυτοκρατορικό Χαττ
(διάταγμα),
Χοτζέτι
Aποφάσεις των τουρκικών ιεροδικείων και ειδικότερα είναι οι αποφάσεις με τις οποίες
ο ιεροδίκης επικύρωνε τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Αυτά τα έγγραφα λειτουργούν ως
τίτλοι ιδιοκτησίας.
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