
ΑΙ ΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

Μεταξύ των εθιμικών σχέσεων βοσκής, εκείνη ή οποία έκίνησε περισ
σότερον την προσοχήν από νομικής, άλλα και από γεωργικοϊκονομικής έπό- 
ψεως, ύπήρξεν ή εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος ϊσχύσασα, εις τινα δέ, ώς 
λ.χ. την Φθιώτιδα1, την Σκΰρον1 2, ωρισμένα σημεία τής Μάνης3, και 
μέχρι σήμερον ϊσχύουσα 4, κατά την οποίαν—εν γενικαΐς γραμμαΐς—επί ενός 
καί τού αυτού άπεριφράκτου αγρού εις εν μέν πρόσωπον ανήκει τό δικαίωμα 
καλλιέργειας, εις έτερον δέ τό τής βοσκής τής μετά τον θερισμόν καί αποκο
μιδήν των καρπών άπομενούσης καλάμης, ως καί τού κατά τον χρόνον τής 
άγραναπαύσεως (ούσης υποχρεωτικής) φυομένου έν τφ άγρφ αυτοφυούς 
χόρτου 5. Άμφότερα δέ τά δικαιώματα ταΰτα, ανεξάρτητα τελείως άλλήλων, 
είναι κληρονομητά καί άπαλλοτριωτά κεχωρισμένως.

Τό εθιμικόν τούτο δικαίωμα παρέσχεν εις τούς "Ελληνας νομικούς καί 
τά δικαστήρια πολλήν αμηχανίαν, διότι, έμφανίζον διχασμόν τής κυριότητος, 
παρίσταται απροσάρμοστον προς την νομικήν αρχήν τού βυζαντινό - ρωμαϊκού 
δικαίου, αλλά καί τού νεωτέρου, τού ενιαίου, δηλονότι, καί αδιαιρέτου τής 
κυριότητος επί τών ακινήτων, κατ’ ακολουθίαν δέ καί προς τήν έτέραν αρχήν 
superficies solo cedit τού δικαίου τούτου.

Παρά τό ενδιαφέρον δμως, τό όποιον παρουσιάζει τό έν λόγφ έθιμον, 
δέν έξητάσθη μέχρι σήμερον έπαρκώς, αλλά μόνον περιωρισμένως, από τής

1 Περί αύτοϋ βλ. Γνωμοδότησιν Π. Παπαρρηγοπούλου, Ί. Εύκλείδου, 
εις Θέμιδα Άγγελο.τούλων, Α', 538.—Νόμον 5091/1931/ καί Π.Λ. τής 13/25 - 5- 1932, 
άντικατασταθέντα διά τοϋ Α.Ν. 1028/1946/ «περί καταργήσεως χωριστών δικαιωμά
των χορτονομής», κυρωθέντος καί τροποποιηθέντος υπό τοϋ Ν. 187 τής 4/9 - 12 -1946.

2 Μιχ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, Τό εθιμικόν δικαίωμα τής χορτονομής επί άλλοτρίου 
εδάφους, εις Έπιθεώρησιν Τοπικής Αότοδιοικήσεως, περίοδ. Β', έτος ΙΘ', τεΰχ. α' 
(Άθήναι, 1940), 55 έπ.—"Απόφασις ΙΙρωτοδ. Χαλκίδος 916/1908/, εις Θέμιδα Άγγε- 
λοπούλων, ΚΑ', 48.

3 Ί. Τσιγκουράκου, Δικαίωμα χορτονομής Ι| εθίμου, εις περιοδικόν «Δι
καστική», Β’ (1930), μέρος Γ', 5.

4 ’Εφ’ όσον ΰφίστατο κατά τήν εισαγωγήν τοϋ "Αστικού Κώδικος (άρθρ. 59 
Εισαγωγικού νόμου Ά.Κ. ύπ’ άριθ. 2783/1941/).

δ Άπό επόψεως ισχύοντος δικαίου βλ. Χρ. Θηβαίου, Έθιμογενής κοινο- 
χρησία βοσκής, εις Άρχεΐον ’Ιδιωτικού Δικαίου, 3 (1936), 485 έπ.—Τού αύτοΰ, 
Ελληνικόν Γεωργικόν Δίκαιον, τόμ. Α' (’Αθήναι, 1949), 146 έπ.
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Αί βολαί τής νήσου Κέας 27

έπόψεως κυρίως τής εφαρμογής του, ή δέ επ’ αυτού νομολογία των κατωτέ
ρων δικαστηρίων δεν υπήρξε παγία. Ή καταγωγή και ή ιστορική έξέλιξις 
τοϋ εθίμου τούτου εις την Ελλάδα παραμένει άγνωστος. Κατ’ ακολουθίαν, 
πάσα προσπάθεια διά την Ιξακρίβωσιν τούτων δεν δύναται παρά να είναι 
χρήσιμος διά τον καθορισμόν τής νομικής του φύσεως.

Ενταύθα δεν προτιθέμεθα νά έρευνήσωμεν τά κατά τό έθιμον εις δλα 
τά μέρη τής Ελλάδος, εις τά οποία άπαντα' θά περιορισθώμεν εις την νήσον 
Κέαν, εις την οποίαν ανευρίσκεται επίσης, καί θά τό έξετάσωμεν από τοϋ 
σημείου, καθό αί σχετικά! πηγαί μάς βοηθούν έπαρκώς. Θά τό συσχετίσωμεν 
δέ καί προς τό των άλλων μερών, εις τά όποια είναι γνωστή ή ϋπαρξίς του, 
έφ’ δσον τούτο συμβάλλει εις τήν διασάφησίν του.

Έκ των ίστορησάντων τά κατά τήν νήσον Κέαν αναφέρουν τό έθιμον 
ό ’Αντώνιος Μηλιαράκης 1 καί ό Ίω. Ψύλλας1 2.

Έκ τούτων, ό πρώτος γράφει σχετικώς : «Έπί μεγάλης έκτάσεως κτη- 
»μάτων συμβαίνει νά υπάρχωσι δύο κύριοι, ών ό μεν έχει τήν κυριότητα, ό 
»δέ τό δικαίωμα τής νομής, τούτο δέ τό δικαίωμα λέγουσι βολήν επομένως 
»δταν θερίση ό κύριος τοϋ κτήματος τους δημητριακους καρπούς, δεν δύναται 
»νά δώση εις τά ζφα αυτού τήν έναπολειπομένην καλαμιά, διότι ανήκει εις 
»άλλον, έχοντα έπ’ αυτής κυριότητα ή έχοντα τήν βολήν».

Ό δέ Ί. Ψύλλας, στηριζόμενος εις τήν ελληνικήν ονομασίαν τοϋ εθίμου 
«.βολή», θεωρεί πιθανώτερον δτι τούτο έγεννήθη κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους, «παρέμεινε δέ καί επί τής ένετικής κατακτήσεως καί επί τουρκο- 
»κρατίας, διότι συνέφερεν εϊς τούς κατακτητάς νά άφήσουν εις τούς ύποδου- 
»λωθέντας μεγάλας εκτάσεις γαιών άπεριτειχίστων καί άδένδρων, εις οϋς 
»παρεχωρήθη καί τό δικαίωμα νά σπείρωσι καί νά θερίζωσιν, αλλά τό χόρτον 
»έπεφύλαξαν διά τά ποίμνιά των. Έξ ου συνέβη επί τών άδένδρων καί άπε- 
»ριτειχίστων τούτων εκτάσεων τής βολής πλεϊστοι δσοι νά υπάρχωσι κύριοι 
»έπί τής βολής, εις πολλά χωράφια διαιρούμενης, ών έκαστον άλλον κύριον 
»ειχεν, ή δέ βολή, έκ πολλών χωραφίων άποτελουμένη, ένα άνεγνώριζε κύριον 
»τοϋ χόρτου, εις ήν έβοσκεν άκωλύτως τά ποίμνιά του. Ύπήρχον επομένως 
»πολλοί κύριοι, οΐ μέν τού σπείρειν καί θερίζειν, έκαστος εις τό χωράφιόν 
»του, τό σύνολον τών οποίων άπετέλει τήν βολήν, ό δέ τού χόρτου εφ’ δλης 
»τής βολής ή τού συνόλου τών χωραφίων, έξ ών άποτελεΐται ή βολή... 'Ο

1 Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. "Ανδρος, Κέως 
(Άθήναι, 1880), 243.

2 'Ιστορία τής νήσου Κέας άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς 
(’Αθήναι, 1920), 162 έπ. καί 287,
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28 ’Ιακώβου Τ. Βισβίζη

»κΰριος τοϋ χωραφιού δεν είχε τδ δικαίωμα νά περιτειχίζω αυτό...»1. 
Κατωτέρω δέ ό ίδιος λέγει : «Ή βολή... απαρτιζόμενη έκ πολλών αγρών, 
»άνηκόντων εις διαφόρους ιδιοκτήτας, είναι κτήμα ετέρου, δστις είναι κύριος 
»τής χορτονομής. ’Άρα έκαστος αγρός έν τή βολή έχει δύο κυρίους. 'Ο μέν 
»είναι κύριος τού αγρού, δυνάμενος νά σπείρη και νά θερίζη, νά πωλή αυτόν 
»καί νά διαθέτη κληρονομικούς. 'Ο δέ είναι κύριος τής χορτονομής δυνάμενος 
»έπίσης νά πωλή αυτήν καί διαθέτη κατά βούλησιν» \

Ουτω περιγράφουν χό έθιμον τής βολής οί ιστορικοί τής νήσου.
ΓΙλήν δμως των πληροφοριών τών συγγραφέων τούτων, υπάρχουν καί 

διάφορα ανέκδοτα έγγραφα άφορώντα εις τάς βολάς τής Κέας, τά όποια δια
φωτίζουν αρκούντως τά κατ’ αυτάς εις τρόπον, ώστε νά αποτελούν βάσιν 
επαρκή προς άνεύρεσιν τής αμέσου προελεύσεώς των.

Κατά την Καποδιστριακήν εποχήν τό ζήτημα τών βολών τής νήσου άπη- 
σχόλησεν εις δύο περιπτώσεις την Κυβέρνησιν. Πρώτον μέν, κατά τό έτος 
1828, δτε πρόσφυγες έκ τής γειτονικής Καρύστου καί τών Στύρων κατέφυγον 
εις την Κέαν μετά τών ποιμνίων των καί έβοσκον εις τάς νομάς της, άρνη- 
θέντες την πληρωμήν εις τούς κυρίους αυτών άποζημιώσεως διά τήν βοσκήν, 
δεύτερον δέ, κατά τά έτη 1829, 1830 καί 1831, οπότε οί κύριοι τής καλλιέρ
γειας τών αγρών τής νήσου—οί όποιοι αγροί άπετέλουν τάς βολάς—εξηγέρ- 
θησαν κατά τών ιδιοκτητών τούτων καί έζήτησαν από τήν Κυβέρνησιν νά 
άπαλλάξη τά κτήματά των από τοΰ δικαιώματος τής χορτονομής, προσεφέ- 
ροντο δέ νά πληρώνουν ευχαρίστως εις τό Δημόσιον φόρον βοσκής αντί τοϋ 
μέχρι τοΰδε πληρωνομένου μισθώματος προς τούς ιδιοκτήτας τών βολών.

Εις τήν προότην περίπτωσιν ή Κυβέρνησις διά τοΰ ύπ’ άριθ. 722 τής 5 
Μαΐου 1828 εγγράφου της1 2 3 άνεγνώρισεν εις τούς ιδιοκτήτας τών βοσκών τό 
δικαίωμα νά αποζημιωθούν υπό τών προσφύγων Καρυστίων διά τήν νομήν, 
αλλά λόγφ τών δεινοπαθημάτων τών τελευταίων ύπέδειξεν εις τούς πρώτους, 
νά άρκεσθούν νά τούς πληρωθή τό ήμισυ τοΰ καθυβρισμένου διά τάς βολάς 
μισθώματος. Τούτο έδέχθησαν οί ίδιοκτήται.

Οί πρόσφυγες δμως φαίνεται δτι δχι μόνον δέν άπεδέχθησαν ευχαρίστως 
τάς εύνοϊκάς δι’ αυτούς υποδείξεις τής Κυβερνήσεως, αλλά παρέσυρον διά 
τής στάσεώς των καί τούς εντοπίους ποιμένας, οί όποιοι, ενώ άρχικώς έν- 
εφανίσθησαν σύμμαχοι τών δικαιούχων τών βολών κατά τών προσφύγων *,

1 Ένθ’ άν., 162.
2 "Ενθ’ άν., 287.
3 Τό έγγραφον τοΰτο βλέπε εις τό έν τελεί τής παρούσης II α ρ ά ρ τ η μ α 

ύπ’ άριθ. 1. Εις τό Παράρτημα τοΰτο δημοσιεύομεν μέ αΰξοντα αριθμόν τά σχετικά 
μέ τάς βολάς έγγραφα, τά μή καταχωριζόμενα έν άποσπάσματι εϊς τό κείμενον.

1 Βλ. εις Παράρτημα ύπ’ άριθ. 2 καί 0 έγγραφα.
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μετέπειτα ήρνούντο και ουτοι νά πληρώνουν το μίσθωμα τής βοσκής εις τους 
Ιδιοκτήτας αυτής. Προσέτι δέ έζήτησαν ρητώς και την καταργησιν τών 
βολών, ύποβαλόντες προς τούς έν τή Συνελεύσει Πληρεξουσίους των υπό
μνημα υπό ημερομηνίαν 26 Αύγουστου 1829 \ διά τοΰ οποίου τους εζητουν 
νά ενεργήσουν σχετικώς παρά τή Κυβερνήσει.

Προ τής υποβολής τοΰ υπομνήματος τών καλλιεργητών, και οι ιδιο- 
κτήται τών βολών ειχον άπευθυνθή δι’ αναφοράς των προς την Κυβερνησιν 
επικαλούμενοι την προστασίαν της κατά τών ιδιοκτητών τής καλλιέργειας τών 
αγρών1 2.

'II Κυβέρνησις άμφοτέρας τάς προς αυτήν αναφοράς τών ενδιαφερομέ
νων άπέστειλε προς τον “Εκτακτον ’Επίτροπον τών Βορείων Κυκλάδων, 
ζητούσα νά την πληροφορήση επί τών έν αύταϊς διαλαμβανόμενων. Εις απάν- 
τησιν ό ’Έκτακτος Επίτροπος υπέβαλε τό ύπ’ άριθ. 4903 τής 17 ’Οκτω
βρίου 1829 έγγραφόν του, διά τού οποίου άρκεΐται νά παράσχη προς την 
Γενικήν Γραμματείαν τής ’Επικράτειας πληροφορίας περί τού εθίμου τών 
βολών, άρνεΐται όμως νά έκφέρη γνώμην περί τής δοτέας εις τό ζήτημα 
λύσεως3.

'II άρνησις τής πληρωμής μισθώματος διά τήν βοσκήν υπό τών ιδιοκτη
τών τής καλλιέργειας τών χωραφίων καί ή άξίωσίς των περί καταργήσεως τών 
βολών ύπήρξεν αφορμή νά έπέλθη άναστάτωσις εις τήν νήσον, τής οποίας οί 
κάτοικοι διηρέθησαν εις δύο άντιμαχομένας μερίδας, εις τήν τών γεωργών 
άφ’ ενός, καί τήν τών ιδιοκτητών τών βολών άφ’ ετέρου.

Τά διεστώτα έπεχείρησαν νά συμβιβάσουν κατά τό έτος 1830 αί τοπικαί 
’Αρχαί. Προς τούτο ό Διοικητής “Ανδρου καί Κέας άπηύθυνε τήν ύπ’ άριθ. 
414 καί από 2 ’Οκτωβρίου 1830 Διακήρυξίν του 4 προς τούς κατοίκους καί 
παροίκους τής νήσου Κέας, διά τής οποίας, μετά μακρόν πρόλογον, αναφέρει 
καί τά εξής ενδιαφέροντα αμέσως τό ζήτημα : «...’Επί τούτοις οφείλω νά σάς 
»διακοινιοσω ότι ή ιδιοκτησία εκάστου είναι ιερά καί απαραβίαστος, ότι οι 
»θεΐοι καί πολιτικοί νόμοι τήν υπερασπίζονται. Προσκαλούνται λοιπόν καί 
»προτρέπονται παρά τής Διοικήσεως ταύτης οι πολΐται, ποιμένες, κάτοικοι 
»καί πάροικοι τής Νήσου ταύτης, όσοι νέμονται καί σφετερίζονται αύθαιρέ- 
»τως καί δυναστικώς τάς κτηνοβοσκάς τών άποχοοραφίων κοινώς δέ [βολών] 
»ν’ άποδσίσουν προς τούς νομίμους ιδιοκτήτας αυτών, όσα χρεωστούνται προ 
»δύο ήδη χρόνων καί νά συμβιβασθοΰν τά μέρη κατά τήν Δικαιοσύνην καί 
»έπιείκειαν' νά συμφωνήσουν τοΰ λοιπού μέ τούς ιδιοκτήτας τών διαληφθέν-

1 "Ορα τοϋτο εις Παράρτημα ύπ’ (loti)1. 2.
2 Τήν αναφοράν ταύτην τών βολιονχοιν δέν άνεύρομεν.
3 Ταύτην δέν δημοσιεύομεν ώς μή προσθέτουσαν νέον τι ενδιαφέρον τό "θέμα.
4 Καί τό έγγραφον τοΰτο άπόκειται εις τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους,
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»των (sic) Βολών περ'ι τοΰ ενοικίου αυτών, παΰοντες εις to έξης τοϋ ν’ άπαι- 
»τώσιν άβασίμως και νά σφετερίζωνται μέ το δικαίωμα τοΰ ισχυρότερου την 
«ιδιοκτησίαν τών άλλων έπ'ι τάς ρηθείσας βολάς, τάς οποίας οί μέν έχουν 
«αγορασμένος, οί δέ προικισμένος εξ άμνημονεΰτων αιώνων—διά τούς έκτε- 
»θέντας λόγους... Ό Διοικητής Ν. Γαζέτης».

Ή προσπάθεια αΰτη τοΰ Διοικητοΰ άπέμεινεν άκαρπος, διότι ό διορι
στείς εις Κέαν παρά τής Κυβερνήσεως κατά τό έτος 1830 έξ αφορμής ακρι
βώς τοΰ ζητήματος τούτου Διοικητικός Τοποτηρητής εις τό ύπ’ άριί>. 97 καί 
από 8 ’Απριλίου 1831 έγγραφόν του προς τον Διοικητήν ’Ανδρου καί Κέας 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, καί τά εξής: «...Ή ύπόθεσις τών βολών διήρεσεν 
«ήδη καί τούς οΐκοκυρούς λεγομένους (γεωργούς) καθ’ δλων τών προκρίτων 
«τών έχόντων τάς βολάς, δηλονότι έκατέρων τών άναφερομένων μερών τών 
«Προκρίτων...»

Κατόπιν τής αποτυχίας τοΰ Ιπιχειρηθέντος συμβιβασμοΰ υπό τών τοπι
κών ’Αρχών, δεν άπέμενε προς ρύθμισιν τοΰ ζητήματος παρά ή άμεσος έπέμ- 
βασις τής Κυβερνήσεως. Πράγματι δέ έπελήφθη αΰτη τής ύποθέσεως καί έζή- 
τησε κατ’ άρχάς παρά τοΰ Διοικητικοΰ Τοποτηρητοΰ Κέας νά πληροφορηθή 
λεπτομερώς πώς έχουν τά τοΰ εθίμου τών βολών, καίτοι περί αύτοΰ υπήρχαν 
παρά τή Κυβερνήσει προηγούμενοι άναφοραί διαφόρων ’Αρχών3.

Ουτος υπέβαλε μετ’ ολίγον προς τον Κυβερνήτην τής Ελλάδος τάς ύπ’ 
άριθ. 135 καί 137 τής 29 ’Απριλίου 1831 σχετικός αναφοράς του. Δι’ αυτών 
παρέχει δσας πληροφορίας συνέλεξε προσωπικώς περί τών βολών, τάσσεται 
υπέρ τών απόψεων τών καλλιεργητών τών αγρών καί εκφράζει τήν γνώμην, 
δπως ή Κυβέρνησις καταργήση τάς βολάς καί τάς κάμη Ιθνικάς νομάς, διά 
τάς οποίας νά πληρώνουν οί ποιμένες εις τό ’Εθνικόν Ταμεΐον.

Έκ τών αναφορών τούτων, εις τήν ύπ’ άριθ. 135 ό Τοποτηρητής συν- 
ήψεν άντίγραφον τοΰ ανωτέρω ύπ’ άριθ. 722 τής 5 Μα'ίου 1828 εγγράφου 
τής Γενικής Γραμματείας, ύπομνήματα τών άντιμαχομένων μερίδων καί άντί- 
γραφα εγγράφων περιεχόντων δικαιοπραξίας επί βολών3. 1 2 3

1 Έκ τοϋ εγγράφου τούτου εξάγεται προσέτι ότι παρέμενε καί κατά τήν εποχήν 
αυτήν ε!ς τήν Κέαν ή διάκρισις τών κατοίκων είς τάξεις. ΓΙερί τής διακρίσεως ταύ- 
της βλέπε Ί. Ψύλλα, Ένθ’ άν., 204 έπ.

2 Περί τοϋ εθίμου τών βολών μεταξύ τών άλλων ύπήρχεν είς χεΐρας τής Κυβερ
νήσεως ή ύπ’ άριθ. 549 καί άπό 19 Δεκεμβρίου 1829 έκθεσις τής Επαρχιακής Δημο
γεροντίας Κέας προς τον "Εκτακτον Επίτροπον Βορείων Κυκλάδων, τήν όποιαν οΰτος 
είχε διαβιβάσει είς τήν Κυβέρνησιν διά τής ύπ’ άριθ. 5381 τής 30 Δεκεμβρίου 1829 
αναφοράς του, βεβαιών έν τούτη ότι τά έν τή άνω ’Εκθέσει τής Δημογεροντίας εκτι
θέμενα «συμφωνούν πληροίς μέ τά όσα έπληροφορήθη έπιτοπίως ή "Εκτακτος ’Επι
τροπεία». Τήν διαφωτιστικήν ταύτην Έκθεσιν βλέπε είς Παράρτημα άριθ. 3.

3 Τήν αναφοράν ταύτην, ώς καί πάντα τά συνημμένα είς αυτήν έγγραφα—έξαι-
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Αί βολαί τής νήσου Κέας 31

'Ο I. Καποδίστριας, λαβών τάς αναφοράς τοϋ Τοποτηρητοΰ τής Κέας 
μετά τών έν αϋταΐς εγγράφων, πριν ή αποφασίση, έζήτησε προφορικώς γνω- 
μοδότησιν τοΰ επί τής Δικαιοσύνης Γραμματέως Ίωάννου Γ. Γενατά, ο 
όποιος και τοϋ ϋπέβαλεν έγγραφον μακροσκελή τοιαϋτην

Ή γνωμοδότησις αϋτη στηρίζεται εις τά υπό τών Γάλλων συγγραφέων 
τής εποχής εκείνης διδασκόμενα σχετικώς μέ την vaine pature, ως αϋτη είχε 
διαμορφωθή εις τό γαλλικόν εθιμικόν δίκαιον (droit coutumier).

Βάσει τής γνωμοδοτήσεως ταϋτης άπηΰθυνεν ό Κυβερνήτης προς τον 
Τοποτηρητήν τής Κέας τό από 23 Μαΐου 1831 έγγραφόν του 2, διά τοϋ οποίου 
τοΰ παραγγέλλει νά ζητήση «παρά τών άπαιτοΰντων την διατήρησιν τών 
βολών» τάς εξομολογήσεις των έγγράφως, προς βεβαίωσιν τοϋ ότι ύπόκεινται 
εις τό έθιμον τά χωράφια, έφ’ όσον είναι άπερίφρακτα, ωςδέ περιτειχισθοΰν, 
λιίεται καί παϋει τό δικαίωμα τής χορτονομής. Μέ άλλους λόγους, εάν οί καλ- 
λιεργηται τών αγρών ήδύναντο έλευθέρως νά τους περιφράξουν.

Ποία ύπήρξεν ή άπάντησις τοϋ Τοποτηρητοΰ εις τό ερώτημα τοϋτο τής 
Κυβερνήσεως, δεν γνωρίζω.

Σχετικώς μέ τό ιστορικόν τοΰ ζητήματος, έκ τής ανωτέρω, γνωμοδοτή
σεως καί τοΰ από 23 Μαΐου 1831 εγγράφου τοΰ Κυβερνήτου, προκύπτει ότι 
δέν είχε πεισθή ή Κυβέρνησις, εάν οι δικαιοΰχοι τής καλλιέργειας τών χωρα- 
φίων ειχον ή όχι τό δικαίωμα τής περιφράξεώς των, ώστε νά κριθή, εάν 
έπρόκειτο περί καταχρηστικής δουλείας βοσκής (vaine pature) ή περί γνή
σιας τοιαϋτης (droit de paturage). Πάντως ό Γενατάς ώς νομικός έθεώρει 
ότι τό ζήτημα έπρεπε ν’ άντιμετωπισθή συμφώνως προς τά περί αϋτοΰ εν 
Γαλλία κρατήσαντα-

Επίσης προ πάσης περαιτέρω έρεϋνης μας περί τής καταγωγής καί τής 
φΰσεως τοΰ δικαιώματος τών βολών, ας προσθέσωμεν ολίγα τινά περί τών 
ύπαρχουσών πληροφοριών αναφορικούς μέ τό ζήτημα τοΰ δικαιώματος τής 
περιφράξεώς τοΰ χωραφιού υπό τοΰ ιδιοκτήτου τής καλλιέργειας αϋτοΰ.

Ό Τοποτηρητής Κέας εις την ανωτέρω ϋπ’ άριθ. 135 τής 5 Μαΐου 1831 
αναφοράν του περιγράφουν τάς βολάς αναφέρει ότι «ύπόκεινται εις τό τοιοΰ- 
»τον παράδοξον έθος τά χωράφια, καθόσον είναι άπερίφρακτα, ως δε περι- 
»τειχισθώσι λύεται καί παύει τό δικαίωμα τής χορτονομής, καί ό έχων την * 1 2

ρέσει τοϋ Καταλόγου τών βολών καί τής ϋπ’ άριθ. 414 Διακηρύξεως τοϋ Διοικητοΰ 
Άνδρου καί Κέας, τής οποίας απόσπασμα κατέχωρίσαμεν ανωτέρω—βλέπε εις Π α- 
ρ ά ρ τ η μ α υπό τούς αριθμούς 4 -16.

1 Βλ. ταύτην εις Παράρτημα άριθ. 17. Έκ τοΰ δημοσιευομένου κειμένου 
της παραλείπονται τά έν αυτή άντιγραφόμενα υπό τοϋ Γενατά μακρά χωρία έκ τών 
συγγραμμάτων τών επικαλούμενων εις αυτήν Γάλλων συγγραφέων.

2 Παράρτημα άριθ, 15.
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»βολήν δεν δΰναται πλέον νά ζητή διά τδ περιφραγμένων εκείνο χωράφιον 
»τίποτε, άλλ’ ό ιδιόκτητης νέμεται συνάμα καί τδ χόρτον του». Οί δε ίδιο- 
κτηται της καλλιέργειας των χωραφίων εις τδ άπδ 26 Αύγουστου 1829 υπό
μνημά των πρδς τούς πληρεξουσίους των1 γράφουν καί τά έξης: «...και 
»έπειδή δλοι οί γεωργοί έχουν ζώα, καθότι χωρίς ζφα νά ζήση γεωργός δεν 
»έμπορεΐ, βιαζόμεθα οί ατυχείς νά κτίζωμεν όλα τά παλαιοχώραφα, καί νά 
»τά κτίζωμεν δχι με χαμηλούς τοίχους, αλλά νά είναι σχεδόν υψηλότεροι τοϋ 
»άνθρωπίνου σώματος...»2.

Ποΐαι ησαν αί απόψεις των δικαιούχων των βολών επί τοΰ σημείου 
τούτου, άγνοοϋμεν, διότι εις τάς άνευρεθείσας αναφοράς τούτων προς την 
Κυβέρνησιν ούτε γίνεται ούτε ύπήρχεν ανάγκη, καθ’ δν χρόνον συνετάχθησαν 
αΰται, νά γίνη λόγος περί αύτοϋ.

Τδ ασαφές καί αόριστον της έκθέσεως τοΰ Τοποτηρητοΰ Κέας της ύπ’ ά- 
ριθ. 185 αναφοράς του, ως προς τάς προϋποθέσεις τής περιφράξεως τών 
αγρών, δεν έπεισε την Κυβέρνησιν περί τοΰ έπιτρεπτοΰ εις τον κύριον τής 
καλλιέργειας κατ’έλευθέραν βούλησίν του τής ένεργείας τοιαύτης. Εύλόγως δέ 
άμφέβαλλεν αύτη περί τούτου, διότι εις τά ύποβληθέντα προς τόν Τοποτηρη- 
τήν Κέας υπομνήματα τών άντιφερομένων μερών1 2 3 ούδεμία γίνεται μνεία 
περί περιφράξεως καί τών προϋποθέσεών της, δεν απέκλειε δέ 6 Γενατάς 
«δολιότητας» τών ενδιαφερομένου 4.

Φαίνεται δέ δτι πράγματι υπήρχε διαφορά αντιλήψεων επ’ αύτοϋ, διότι 
εκ τών μεταγενεστέρως άσχοληθέντων περί τών βολών, ό μέν Α. Μηλιαρά- 
κης5 σημείο!: «Είναι δέ παράδοξος καί. ό τρόπος τής απώλειας τοΰ δικαιώ- 
»ματος τούτου τής βολής, διότι άπόλλυται, δ'ταν ό κύριος τοΰ κτήματος περι- 
»τειχίση διά περιβόλου τόν αγρόν αύτοϋ, δπερ δέν είναι πάντοτε εύ'κολον επί 
»μεγάλων εκτάσεων». Ό δέ Ί. Ψύλλας6, ό όποιος, ως εντόπιος, έγνώριζε 
καλύτερον από τόν Μηλιαράκην τά τών βολών, βέβαιοί άντιθέτως δτι: «Ό 
»κύριος τοΰ χωραφιού δέν είχε τδ δικαίωμα νά περιτειχίζη αύτό, άλλ’ άπδ 
»τών χρόνων τής Ελευθερίας οί έχοντες τά χωράφια ήρχισαν νά περιτειχί- ■ 
»ζουν αύτά αύθαιρέτως καί διά τοΰτο αί βολαί εσμικρύνθησαν καί τά πολυ- 
»πληθή ποίμνια ήλαττώθησαν καί έπανήλθομεν κατά τοΰτο εις τούς χρόνους

32

1 Παράρτημα άριθ. 2.
2 Παράρτημα άριϋ. 4.
3 Βλέπε ταΰτα εις Παράρτημα ύπ’ άριΟν δ καί 6.
4 Παράρτημα άριθ. 17.
5 νΕνθ’ άν., 243.
° "ΕνΟ·’ άν., 1G2/3.
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Αί βολαί τής νήσου Κέας 33

»τών αρχαίων, δτε έκαστος γεωργός έτρεφεν ολίγα πρόβατα, ως ιστορεί ό 
»Αίσχυλίδης».

Περί τοΰ ζητήματος δμως τούτου πλειότερα κατωτέρου.

Καθώς εκθέτει δ Ψύλλας, εν Κέα έκαστη βολή περιελάμβανε πολλά χω
ράφια διαφόρων καλλιεργητών, ήτο, τουτέστι, πολύ μεγαλυτέρας εκτάσεως 
τών συνήθων χωραφίων, καί επομένως ή αυτή εκτασις ως προς μέν τήν καλ
λιέργειαν άνήκεν εις πολλούς ίδιοκτήτας, ως προς δέ τήν νομήν εις ένα-

Πλήν τούτου, τό έθιμον τής χορτονομής παρουσιάζεται πάντοτε συνδεδε- 
μένον μέ το σύστημα τής άγραναπαΰσεως. Είρήσθω, δτι τό σύστημα τοΰτο 
συνυπάρχει οΰτοις εις όλα τά μέρη, εις τά οποία εμφανίζεται τό έθιμον τής 
χορτονομής.

Έκτος δμως τούτων, ή άγρανάπαυσις τών διαφόρων χωραφίων δεν εγί- 
νετο άκανονίστοις καί άναμίξ, άλλα δλα τά χωράφια τά άνήκοντα εις μίαν καί 
τήν αυτήν ή καί περισσοτέρας χορτονομάς έσπείροντο ή έτέλουν εν άγρανα- 
παΰσει κατά τά ίδια έτη. Είδικώς δέ διά τάς Κυκλάδας είναι γνωστόν δτι αί 
πλείσται εκ τών νήσων τούτων διηροΰντο εις δυο ή περισσότερα τμήματα, 
έκ τών οποίων εις τό μέν ένα έσπείροντο όλοι οί υπάρχοντες εν αυτή) καλλιερ
γούμενοι αγροί, είς δέ τό άλλο τμήμα έτέλουν ουτοι συνολικώς έν άγρανα- 
παυσει, εις τό τελευταίον δέ τοΰτο τμήμα περιωρίζοντο τά ζφα προς βοσκήν. 
Τό σύστημα τοΰτο έφηρμόζετο εναλλάξ άνά διετίαν τακτικώς.

Τά τμήματα ταΰτα έφερον καί ίδιον δνομα έκαστον. Οΰτω λ.χ. ή Σΰρος 
διηρεΐτο εις τήν ’Ανω Μεριά καί τήν Κάτω Μεριά ', ή ’Αμοργός είς ’Απάνω 
Μερέαν καί Κάτω Μ ερέαν 1 2, ομοίως ή Κίμωλος3 κλπ.

Έκ τούτων, εκείνο τό όποιον έσπείρετο συνολικώς κατά τό καθωρισμέ- 
νον προς τοΰτο έτος εκαλείτο «άγκαιριά» ή «έγκαιριά», τό δέ ευρισκόμενον έν 
άγραναπαΰσει ωνομάζετο «παραγκαιριά» 4, έν Σύρορ δέ «πάστραι» 5. Εις τήν

1 Π. Ζερλέντου, Μαντροκάθισμα, βουδόμαντρες, θεμωνιά, μιτάτο (Έρμού- 
πολις, 1923), 1.

2 Ί. Βογιατζίδου, ’Αμοργός (’Αθήνα ι, 1918), 96.
3 Ί. Βογιατζίδου, Κίμωλος, είς περιοδικόν «’Αθήνα», ΛΕ' (1924), 117 έπ.
4 Ί. Βογιατζίδου, "'Evil’ αν., 118/19.—Διά τήν Σίκινον πρβλ. Δ. Π ο υ

λακή, Λεξικόν ίδίμ τής Σίκινου καί τινων άλλων τόπων (Ζωγράφειος ’Αγών, 
Β' (Κωνσταντινούπολις, 1896), 8).—Ή λέξις εγκαιριά παρέμεινεν είς πολλάς νήσους 
καί ώς τοπωνύμιον, ως λ.χ. εν ΙΙάρω «Έ/κίοιά», ίσως δέ καί ή τής Νάξου Κοινό- 
της «’Εγκαρες» προέρχεται έξ αυτής.—Διά τήν Σίφνον καί Σέριφον βλ. Ί. Βογια- 
τ ξ ί δ ο υ, "Evil’ αν.—’Επίσης ή λέξις αυτή προσέλαβε καί άλλας σημασίας, ώς π.χ. 
εγκαιρια Ικλήθη καί ό αγρός εκείνος ό όποιος δέν έσπείρετο κατ’ έτος, άλλ’ ήτο χρή
σιμος καί προς βοσκήν.

5 Abbe Della Rocca, Traite cotnplet sur les abeilles, τόμ. A', X, 
195 (Paris, chez Bleuet pere, 1790). Π. Z ε ρ λ έ ντο υ, Ένθ’ αν. Ά. Δρακάκη, 
Ή νήσος Σϋρος επί Τουρκοκρατίας, Α' (Έρμούπολις Σύρου, 1948), 102 σημ. 25.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ετβ; I©' 3
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Κύθνον οί αγρο'ι και σήμερον έ'τι χωρίζονται εις δυο τμήματα, τδ εν καλείται 
« Ανωγκαιριά», τδ δέ άλλο «Κατωγκαιριά», σπείρονται δέ εναλλάξ, ώστε τδ 
εν νά μέντ] πάντοτε προς βοσκήν.

Εις την Κέαν οί εντόπιοι διαιρούν την νήσον εις πέντε τμήματα ή περι
φέρειας ύπδ τάς έξης επωνυμίας : α') Πετροϋσα β') Κατωμεριά γ') Παραμε- 
ριά δ') Μεσαριά και ε') άνευ ειδικής ονομασίας1. Καίτοι δεν δίδεται έξήγη- 
σις ύπδ των ιστορικών τής νήσου τού λόγου τής πολλαπλής διαιρέσεως ταύ- 
της, δεν είναι καθόλου άπίθανον νά ειχεν αύτη σχέσιν με την εναλλάξ συν
ολικήν καλλιέργειαν καί βοσκήν των αγρών κατά τά τμήματα ταϋτα. Σημειω- 
τέον δτι ή διαίρεσις τών καλλιεργησίμων περιφερειών, αί δποΐαι χρησιμεύουν 
συγχρόνως καί ώς βοσκαί κατά την άγρανάπαυσιν, εις πλείονα τών δύο τμή
ματα συναντάται καί εις την νήσον Κάρπαθον * 2 3. Διά τούτο καί την εις πλείονα 
τμήματα διαίρεσιν καί άλλων εκ τών’Κυκλάδων, ώς λ.χ. τής ’Αμοργού εις 
την ’Όξω Μερεά κλπ., θεωρώ λίαν πιθανόν ώς σχετιζομένην άρχικώς μέ την 
συνήθειαν τών εγκαιριών καί ό'χι ώς μεταγενεστέραν φυσικήν διαίρεσιν τού 
τόπου, ώς δέχεται δ Καθηγητής Ί. Βογιατζίδης \ Ή εις πλείονα τών δύο 
τμήματα διαίρεσις τών εγκαιριών φαίνεται δτι επεβάλλετο εκ τών τοπικών, 
γεωργικών ή κτηνοτροφικών, συνθηκών, ώς λ.χ. τής ύπάρξεως υδατος, απα
ραιτήτου διά τά ζψα, εις ώρισμένα μόνον μέρη, έκ τού είδους τής καλλιέρ
γειας, ώστε νά επιτυγχάνεται ή σπορά καί χειμωνικών καί καλοκαιρινών, 
κλπ. Ούτω δέ αντί μιας κατά συνέχειαν έκτάσεως νά έσπείροντο δύο μή συ
νεχείς, έ'τεραι δέ δύο ή καί τρεις νά άφίνοντο έλεύθεραι πρδς βοσκήν, αρκεί 
ή διαμόρφωσις καί ή έκτασις τών έν άγραναπαύσει αγρών νά ικανοποιούν 
τάς άνάγκας τής επιτόπιου κτηνοτροφίας. Δέν είναι δέ ακόμη άπίθανον άνα- 
λόγως τού κατά καιρούς μεγάλου ή μικρού αριθμού τών προς βόσκησιν ζώιον 
ή καί δι’ άλλους λόγους νά έπήλθον τροποποιήσεις καί μεταβολαί τών τμη
μάτων τούτων.

Ή Σκΰρος, εις τήν δποίαν ισχύει δμοιον έθιμον χορτονομής μέ τδ τών 
βολών τής Κέας, διαιρείται εις δύο μεγάλα διαμερίσματα, τδ «Τραχύ» καί τδ 
«Χωριό» 4.

Πρέπει νά διευκρινισθή ακόμη δτι τδ σύστημα τής διαιρέσεως εις τμή
ματα πρδς εναλλάξ καλλιέργειαν καί βοσκήν, δέν προϋποθέτει άναγκαίως καί 
τήν ΰπαρξιν έν τφ τόπφ τού εθίμου τής χορτονομής ύπδ τήν μορφήν τών 
βολών τής Κέας, άλλα ύφίσταται καί εξυπηρετεί όμοίως καί επί τών περιπτώ

> Ί. Ψ ύ λ λ α, ”ΕνΟ·’ άν., 272/3.
2 Μ. Γ. Μ ιχαηλ ίδο υ Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, Β' 

(Άθηναι, 1934), 37 επ.
3 ”Ενθ’ άν., 119.
4 Μιχ. Στεφανίδου, ”Ενθ’ άν.
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σεων, εις τάς οποίας ισχύει τό έθιμον τής κοινοχρήστου βοσκής, ήτοι τής ύπο 
πάντων ανεξαιρέτως των ιδιοκτητών ή κατοίκων ενός τόπου βοσκής τών 
ζώων των επί τών έν άγραναπαύσει γαιών αύτοΰ, ή τής αμοιβαίας βοσκής 
τών ποιμνίων γειτονικών τόπων κλπ.

Τα ΐδιάζοντα, τα όποια χαρακτηρίζουν τάς βολάς τής Κέας, είναι πρωτί- 
στως τά εξής δύο : Πρώτον μέν, δτι ό κύριος τής καλλιέργειας τοϋ αγρού τού 
περιλαμβανομένου εις την βολήν δεν έχει τό δικαίωμα βοσκής έστω καί τών 
ιδίων ζώων επί τής μετά τον θερισμόν καλάμης καί τού εν άγραναπαύσει 
αυτοφυούς χόρτου τού αγρού του, άλλ’, εάν τό πράξη, θά τό πράξη ως καί 
πας τρίτος, ήτοι μισθών την χορτονομήν τού αγρού του παρά τού κυρίου 
τής βολής.

Δεύτερον δέ, δτι αί βολαί ήσαν κληρονομηταί καί άπαλλοτριωταί ασχέ
τους καί κεχωρισμένως από τού δικαιώματος τής καλλιέργειας, χωρίς μάλιστα 
ό κύριος τής καλλιέργειας τού αγρού νά έχη δικαίωμα προτιμήσεως επί τής 
ποθούμενης βολής τού χωραφιού του, ή άντιστρόφως.

Εννοείται δτι οί κύριοι τών βολών ειχον τό δικαίωμα τής ίδιοχρήσεως 
ή τής προς τρίτους εκμισθώσεως ή δι’ ανωνύμου συναλλάγματος παραχωρή- 
σεως τής βοσκής, τό δέ μίσθωμα ή αντάλλαγμα τής παραχωρήσεως τής χρή- 
σεως ταύτης περιήρχετο άποκλειστικώς εις τούς κυρίους αυτών. Έν Κέα κατά 
τήν τουρκοκρατίαν τό αντάλλαγμα τής βοσκής συνίστατο εις είδος (κε
φάλια ζορων) καί ήτο ακριβώς καθωρισμένον δι’εκάστην βολήν άναλόγωςτής 
έκτάσεώς της, κυμαινόμενον διά τήν διετίαν από δύο μέχρι δέκα εξ ζφων'.

Άναφορικώς ήδη προς τήν προέλευσιν τού εθίμου, έχομεν όχι μίαν, 
αλλά περισσοτέρας επιτόπιους προφορικός παραδόσεις. Ή μία εκτίθεται υπό 
τού I. Ψύλλα.* 3 ώς εξής: «Ή επικρατούσα γνώμη έν τώ τόπφ είναι δτι έρη- 
μωθείσης ποτέ τής νήσου υπό τών ρωμαϊκών λεγεώνων, οί πρώτοι έλθόντες 
εκ Κρήτης, Πελοποννήσου ή άλλαχόθεν έπεδόθησαν εις τήν κτηνοτροφίαν, 
ουτοι δέ πολλαπλασιαζόμενοι καί άλλων όσημέραι προστιθεμένων έδέησε νά 
μοιράσουν τήν γήν εις τεμάχια, τά οποία ώνόμασαν βολάς. 'Υπό τό ίδιον 
όνομα υπάρχουν καί εις Νάξον χορτονομαί...'Όσον έπληθύνοντο οί κάτοικοι, 
τόσον ύποδιηροΰντο τά μεγάλα τεμάχια εις μικρότερα. Φαίνεται, δμως, λέγου- 
σιν, δτι ό πατήρ έδιδεν άδειαν εις τά τέκνα του νά καλλιεργώσι γήν προς 
σποράν κριθής ή σίτου καί ό πρώτος καλλιεργήσας έγένετο νομεύς, ήτοι ήδύ- 
νατο νά σπείρη, νά θερίζη, νά λαμβάνη τον καρπόν, νά πωλή τήν νομήν, 
ούχί δμως καί τήν χορτονομήν, άναγνωρίζων, ως προς τούτο πάντοτε τον 
βολιούχον».

1 Βλ. ”Εκθεσιν τής ’Επαρχιακής Δημογεροντίας Κέας είς Παράρτημα άριθ,
3. Άντιθέτως δμως είς υπόμνημα των γεωργών, αυτόθι, άριθ. 5, ήτο «πρόβατα ή γρό- 
σια». Είς Σκΰρον τό μίσθωμα τής βοσκής συνεφωνεΐτο ή είς χρήμα ή είς είδος.

2 Ένθ’ άν., 163,

Αί βολαί της νήσου Κέας
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’Άλλη παράδοσις είναι ή έκτιθεμένη εις την ανωτέρω μνημονευθεΐ- 
σαν ύπ’ άριθ. 135 και από 29 Απριλίου 1831 αναφοράν τοΰ Τοποτηρητοϋ 
της Κέας προς τον Κυβερνήτην. Εις αυτήν δ Τοποτηρητής εκθέτει δτι ή σύζυ- 
γος τοΰ Άντιπροξένου τής ’Αγγλίας Νικολάου Παγκάλου Μαρία τοΰ άνεκοί- 
νωσεν, ώς γνωρίζουσα τοΰτο εκ πατρικής παραδόσεως, δ'τι εις Κέαν ειχεν έλθει 
ποτέ «’Οθωμανός τις άποσταλείς από τον τότε δραγομάνον τής’Οθωμανικής 
Πόρτας καί έζήτει από τό Κοινόν τής Κέας φόρον 5000 γρόσια, οί δε τότε 
προύχοντες δώσαντες αυτά τά γρόσια εις τον Τούρκον έμοίρασαν μεταξύ των 
τά βοσκήματα τής Νήσου».

Καί ή μέν πρώτη παράδοσις είναι.συγκεχυμένη καί αόριστος, δεδομένου 
δέ δτι ή άναφερομένη έν αυτή ώς αρχή των βολών ανάγεται εΐς τόσον άπομε- 
μακρυσμένον χρόνον, παρίσταται τελείως άπίθανον νά διασώζη, προφορική 
ουσα, τήν πραγματικήν καταγωγήν τών βολών ή νά έχη σχέσιν προς αυτήν. 
Ή δέ δεύτερα δεν λύει τό ζήτημα, διότι, ως εκτίθεται εις τήν αναφοράν τοΰ 
Τοποτηρητοϋ, δέν ανάγεται αύτη εις τήν αφετηρίαν τών βολών, αλλά προϋ- 
ποθετουσα τήν ΰπαρξιν τών βοσκημάτων καί προ τής έλεύσεως εις τήν νήσον 
τοΰ ’Οθωμανού προς άργυρολογίαν, άναφέρεται εις τον τρόπον, κατά τον 
οποίον τά βοσκήματα περιήλθον εΐς τούς δικαιοπαρόχους τών τότε ιδιοκτη
τών τών βολών καί διένειμαν αΰτάς μεταξύ των, τουτέστι καί πρότερον υπήρχε 
κάποιος άλλος κύριος αυτών, κατά δέ τον Τοποτηρητήν, τά βοσκήματα ήσαν 
πρότερον Έ&νικά, ήτοι δημοσία κτήσις.

Κατά τήν Καποδιστριακήν εποχήν εκ τών ενδιαφερομένων διά τάς βολάς, 
οί μέν γεωργοί1 δέν αναφέρουν τήν προέλευσίν των, αλλά χαρακτηρίζουν 
άορίστως τήν κυριότητα τών βολών ως παράνομον πράξιν καί κακήν συν
ήθειαν, οί δέ κύριοι τών βολών ανάγουν τήν αρχήν των εΐς τήν εποχήν τής 
βενετικής κυριαρχίας 1 2, προς ύποστήριξιν δέ τούτου προσάγουν καί τά εΐς τό 
Παράρτημα ΰπ’ άριθ. 7 -16 δημοσιευόμενα έγγραφα.

Καί ημείς θεωροΰμεν ακριβές τό ύποστηριζόμενον υπό τών κυρίων τών 
βολών, ήτοι δτι τό έθιμον τοΰτο ΰφίστατο εΐς τήν νήσον κατά τούς χρόνους 
τής φραγκοκρατίας.

Ό τελευταίος δούξ τοΰ Δουκάτου τοΰ ’Αρχιπελάγους ’Ιάκωβος Κρίσπος 
άπώλεσε τήν επ’ αΰτοΰ κυριαρχίαν όριστικώς τό 1556, οΰχ ήττον όμως τοΰτο 
δέν περιήλθεν εΐς τήν άμεσον εξουσίαν τών Τούρκων προ τοΰ θανάτου τοΰ 
’Ιουδαίου δουκός ’Ιωσήφ Νάζη, έπελθόντος τον Αύγουστον τοΰ 1579. “Εχει 
δέ τοΰτο σημασίαν έν προκειμένφ, καθόσον καί επί τοΰ ’Ιουδαίου τούτου αύ-

1 Ό βάσκων εις ώρισμένην βολήν (νομήν) τά κτήνη του εκαλείτο βολάιοηα;. 
Ά. Βάλληνδα, Κυθνιακά Μελετήματα (Ά-Θήναι, 1886), έν λέξει.

2 Παράρτημα άριθ. 3 καί 6.
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θέντου διετηρήθησαν εις τάς άπομεινάσας εις τό Δουκατον νήσους αΐ ίδιοκτη- 
σίαι τών κατοίκων, ως καί τάέθιμα καί οί νόμοι των Λατίνων *. Μεταξύ δετών 
νήσων, αί'τινες παρεχωρήθησαν εις τον ’Ιωσήφ Νάζην, υπήρξε καί ή Κέως1 2 3 4. 
Έκ τοΰ δημοσιευόμενου αρχαιότερου πωλητηρίου βολής τής 17 Μαΐου 16319 
βλέπομεν ότι ολίγα σχετικώς έ'τη από τής τουρκικής κυριαρχίας, αί βολαί 
ήσαν πλήρως διαμορφωμένοι καί εν συναλλαγή, επεκράτει δέ ή ονομασία 
«βολή». Κατ’ ακολουθίαν, δεν είναι πιθανόν να εδημιουργήθησαν εις τόσον 
μικρόν χρονικόν διάστημα καί νά εγένοντο αλλεπάλληλοι συναλλαγαί έπ’ αυ
τών, δηλαδή δεν είναι εύλογον νά γίνη δεκτόν δ'τι αί βολαί είναι δημιούρ
γημα τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, άλλα προϋπήρξαν ασφαλώς ταύτης.

'Ως γνωστόν, κατά τήν προηγηθεΐσαν τής τουρκικής κατακτήσεως κυριαρ
χίαν τών νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους, όχι μόνον ό ιδρυτής καί πρώτος 
δούξ τοΰ Δουκάτου τοΰ ’Αρχιπελάγους Μάρκος Σανούδος ήτο βενετός, ως καί 
οί επτά αμέσως μετ’ αυτόν διάδοχοί του, αλλά καί όταν τούς Σανούδους διε- 
δέχθησαν ό Νικόλαος Γ' Δαλλεκάρτσερη καί μετ’ ολίγον τοΰτον οί Κρίσποι, 
εΰρον οί τελευταίοι πλήρως ώργανωμένον τό Δουκατον, προσέτι δέ ή Βενετία 
είχε καταστή πλέον ούσιαστικώς ή έπικυρίαρχος τοΰ Δουκάτου καί έθεώρει 
τοΰτο ως μίαν τών αποικιών της *.

Όμοίως τόσον οί πρώτοι συνδυνάσται τής Κέας Ίουστινιάνης, αδελφοί 
Άνδρέας καί 'Ιερεμίας Γκίζη (συγγενείς, έξάδελφοι, τών Σανούδων) καί Μι- 
κέλης, όσον καί οί διάδοχοί των ήσαν εύπατρίδαι βενετοί—καί πιστοί εις τήν 
γενέτειραν—πλήν τών έξ 'Ισπανίας Δακορώνια καί τών εκ Βολωνίας Γοζαδί- 
νων, οί όποιοι δμως εμφανίζονται ως συνδυνάσται τής Κέας πολύ μεταγενε- 
στέρως τής κατακτήσεως καί τιμαριωτικής όργανώσεως.

Εις τούς Φράγκους δυνάστας δεν περιήλθε δικαίω κατακτήσεως μόνον 
ή πολιτική εξουσία τοΰ βυζαντινού αύτοκράτορος καί ή περιουσία του5 * * *, αλλά 
καί ή περιουσία τών κατακτηθέντων, ώς καί οί ίδιοι ούτοι.

Καί ναί μέν τό μεροληπτούν υπέρ τών κατακτητών Χρονικόν τού Μο- 
ρέως πολλαχού αναφέρει ότι οί νέοι κυρίαρχοι άφήκαν εις τούς ύποταχθέντας

1 Ο ύ. Μίλλερ-Σπ. Λάμπρου, 'Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι,' 
Β' (ΆΟήναι, 1909/10), 429.

2 Π. Ζερλέντου, ’Ιωσήφ Νάκης ’Ιουδαίος Δούξ τοΰ Αιγαίου Πέλαγους 
(1666 - 1δ79) (Έρμοΰπολις, 1924), 29.

3 Παράρτημα άριθ. 7.
4 Μίλλερ-Λάμπρου, "Ενί)·’ άν., Β', 382 έπ. G. Recoura, Les Assi

ses de Romanie (Paris, 1930), 56.
5 Σχετικώς πρός τήν οποίαν είχε γίνει πολύ πρό τής φραγκικής κατακτήσεως

αποδεκτόν, δτι τά «res fiscales quasi proprise ac principis». Τήν αρχήν αυτήν
άνευρίσκομεν εις τόν D. 43,8,2 § 4. Περί αυτής βλ. καί Γ. Μαρ ιδάκη, Τό ’Αστι
κόν δίκαιον έν ταϊς Νεαραϊς τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων (’Αθήνα ι,1 1922), 207/8,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:25 EEST - 34.211.113.242



38 ’Ιακώβου Τ. Βισβίζη

την περιουσίαν των, δπως την κατεΐχον οΰτοι πρότερον \ αλλά τούτο έν μέρει 
μόνον και ώς προς τον Μορέαν δΰναται νά άληθεύη 1 2. Διά τάς νήσους τοϋ 
Αιγαίου ούδεμία τοιαΰτη διαβεβαίωσις υπάρχει. Άντιθέτως ό γράψας την 
ιστορίαν τοϋ Δουκάτου τοΰ ’Αρχιπελάγους ομόθρησκος τών Αϋθεντών των 
νήσων τούτων, καί, φυσικά, ευμενής προς αυτούς, Ιησουίτης Robert Sauger 
ρητώς αναφέρει δτι: «Ό νέος Δούξ (Μάρκος Α' Σανοΰδος) έκ πολιτικού 
«συμφέροντος έν ταύτφ και ευγνωμοσύνης, θέλων ν’ άνταμείψη τους άξιω- 
«ματικούς τοϋ στρατού του δσοι διεκρίθησαν κατά την εκστρατείαν καί νά 
«αύξήση την άφοσίωσιν αυτών, διένειμεν αύτοϊς πολλάς γαίας, ας έξηυγένισε 
«άναδείξας αύτάς χωροδεσποτείας καί ας οΰτοι καί οί απόγονοι αυτών ένέ- 
»μοντο έφ’ ολόκληρον αιώνα' μέχρις ου τέλος τοΰ χρόνου παρερχομένου τά 
«φέουδα ταΰτα περιήλθον εις την δουκικήν κυριαρχίαν» 3 4.

Εκείνο τό όποιον φαίνεται αληθές διά τό Δουκάτον τής Νάξου, είναι 
δτι ό Σανοΰδος έφήρμοσε μετά πάσης καθαρότητος την φεουδαλικήν αρχήν, 
κατά την οποίαν «πάσα παραχώρησις γης πρέπει νά προέρχεται από τον 
Δοΰκα». ’Αφού δέ περιήλθεν εις αυτόν ολόκληρος ή γη καί έκανόνισεν οΰτος 
κατά πρώτον λόγον την μερίδα του, έπειτα δέ τά φέουδα τών επισημοτέρων 
συμπολεμιστών, ως καί μετ’ αυτού συρρευσάντων πολυαρίθμων τυχοδιωκτών 
συμπατριωτών του, διεφύλαξεν εις τούς πρώην ελευθέρους εντοπίους ίδιοκτή- 
τας τών κτημάτων τούτων, δσα δικαιώματα επί τών ακινήτων καί κινητών 
των προσήκον εις δουλοπαροίκους καί τούς έχρειάζοντο διά νά καταστούν καί 
αυτοί αποδοτικοί καί προσοδοφόροι εις τό δουκάτον.

Δέν αποκλείεται βεβαίως εις ωρισμένους έκ τών γηγενών—ελάχιστους 
πάντως—είτε διότι έβοήθησαν εις την κατάκτησιν, είτε διότι ήσαν χρήσιμοι 
εις την διοίκησιν τοΰ Δουκάτου, νά άφήκεν δ Δούξ ακίνητόν τινα ιδιοκτη
σίαν, ή ακόμη καί νά άπένειμε κατώτερα αξιώματα \ αλλά τοΰτο θά ήτο 
σπανία έξαίρεσις.

Βεβαίως διά τούς δουλοπαροίκους τό πράγμα διέφερε. Τούτους θά άφή-

1 Έλλην. Χρον. Μορ. (έκδ. Καλονάρου), στ. 1418/9,14.38/9,1643/00,2059/60, 
2093/7,2821/3,2936/40. Γαλλ. Χρονικόν (έκδ. J. Longtion) § 106, καί σαφέστερον τό 
Άραγωνικόν Χρον. (έκδ. Morel - Fatio) § 134. Βλ. καί II. Ζέπου, Τό δίκαιον εις 
τό Χρονικόν τοϋ Μορέιος, εις ’Επετηρίδα 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΙΗ’ 
(1949), 213.

2 Διότι, ώς όρδώς παρετήρησεν 6 Ά. ’Αδαμάντιου, Τά Χρονικά τοΰ Μο- 
ρέως, είς Δελτίον 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας, Τ', 623, «ή διαβεβαίωσις 
αυτή τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως, ζωηροτέραν προκαλεϊ τήν απορίαν, πώς έδόθησαν 
γαΐαι είς τούς κατακτητάς, ένφ συγχρόνως οΰδέν άφηρέθησαν οί κάτοικοι τοΰ τόπου».

8 Ρ. Sauger-Καράλη, ’Ιστορία τών αρχαίων Δουκών καί λοιπών Ηγε
μόνων τοΰ Αιγαίου Πέλαγους (Έρμούπολις Σύρου, 1878), 8.

4 Διά τούς μεταγενεστέρους χρόνους τοΰ Δουκάτου τοΰτο μαρτυρεΐται.
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καν οί νέοι αύ&ένται εις τά κτήματα, εις τά όποια τούς εύρον, πιθανόν δέ να 
έγκατέστησαν και άλλους τοιούτους.

Την αρχήν αυτήν πρέπει νά είκάσωμεν ότι κατά μείζονα λόγον ήκολού- 
θησαν οί συμπατριώται τοΰ Δουκός τής Νάξου δυνάσται τής Κέας, διότι ή 
νήσος αυτή όχι μόνον ήτο πολύ μικρότερα τής Νάξου, αλλά και άγονος, και 
δεν ήτο δυνατόν άλλως νά τούς ικανοποίηση οΐκονομικώς.

Ήτο δέ ή τακτική αυτή των κατακτητών των νήσων τοΰ Αιγαίου συν
επής καί προς τον σκοπόν χρηματισμοϋ, διά τόν οποίον καί μόνον επέ- 
δραμον τήν Ελλάδα, καί προς τήν διακρίνουσαν τούς βενετούς ιδιοτέλειαν, 
αλλά καί τό έξαιρέτως άνεπτυγμένον εις αυτούς αποικιακόν σύστημα.

Οί Αυθένται, άφοΰ διεμοίρασαν ούτω τήν γήν των νήσων των, ακολού
θως θά έκανόνισαν με βάσιν έκαστος τούτων τά έθιμα και τους νόμους τής 
ιδίας του πατρίδος—εν συσχετίσει βεβαίως προς τάς ΰπαρχούσας τοπικάς 
συνθήκας καί δυνατότητας—τούς όρους καί τάς υποχρεώσεις προς αυτούς των 
δουλωθέντων, τάς προσωπικός ώς καί τάς σχετικός προς τά άφεθέντα εις 
τούτους περιουσιακά στοιχεία.

Σημειωτέον ότι τά φέουδα των δυναστών των νήσων τοΰ Αιγαίου ήσαν 
έκ των μεγάλων φέουδων (fiefs titres ή fiefs de dignite ή, καί άλλως άπο- 
κληθέντων, grands fiefs '. Κατ’ ακολουθίαν ούτοι ήσαν ελεύθεροι νά ρυθμί
σουν κυριαρχικώς τά φέόυδά των ως principal! signori.

Αί Άσσίζαι τής Ρωμανίας όχι μόνον δεν ειχον σχηματισθή ακόμη, 
αλλά καί δεν θίγουν τά δικαιώματά των ταϋτα1 2 3. Είρήσθω δ’ ως εν παρόδιο, 
δτι καί μετά τήν έγγραφον σύνταξιν αυτών 5 καί τήν εισαγωγήν των εις τό 
Δουκατον τοΰ ’Αρχιπελάγους είναι πολύ σκοτεινόν τό πώς έφηρμόσθησαν επί 
των ύποδουλωθέντων, άφοΰ καί ή επί τών βενετών δυναστών καί φεουδαρ
χών τοΰ Αιγαίου Πελάγους εφαρμογή τών Άσσιζών τούτων εγίνετο κατά 
τροπον αυθαίρετον καί ήτο συγκεχυμένη4.

1 A. Fsmein-R, Genestal, Courslelementaire d’histoire du droit
Franipais5 (Paris, 1925), 171 έπ.

3 Τό άρθρον 138 των Άσσιζών τής Ρωμανίας προϋποθέτει τήν προηγουμένην 
απονομήν φέουδου υπό τοΰ ανώτερου φεουδάρχου του.

3 ΑΙ Άσσίζαι τής Ρωμανίας συνετάχθησαν κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΔ’ αίώ- 
νος. G. Recoura, Res Assises de Romanie (Paris, 1930), 45.

* Ένθ’ άν., 57 έπ. Αίαν χαρακτηριστικώς ό Recoura σημειοΐ αυτόθι, δτι καί 
επί τών φεουδαρχών τοΰ Αρχιπελάγους ό νόμος, ό όποιος τούς διεΐπεν, ήτο ό τοΰ 
ισχυρότερου. Βλ. μνείαν τών Άσσιζών τής Ρωμανίας εις έγγραφα τών ετών 1441, 
1453 καί 1587, εις Π. Ζερλέντου, Γράμματα Φράγκων Δουκών τοΰ Αιγαίου Πελά
γους, είς Byzantinische Zeitschrift, 13 (1904), 147,150, καί εις τοΰ αΰτοΰ, 
Γράμματα τελευταίων Φράγκων Δουκών τοΰ Αιγαίου Πελάγους (Έρμούπολις Σύρου, 
1924), 111 κ.άλλα.—At Άσσίζαι όμιλοΰν περί βοσκών είς τό άρθρον 159. ’Επίσης 
καί έκ τών Capitoli sovra i villani τό 5ov αφορά τάς βοσκάς, ονομάζει δέ τό πλη-
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40 ’Ιακώβου Τ. Βισβίξη

Αί νήσοι τοϋ Αιγαίου, διά τάς οποίας ενδιαφερόμεθα ενταύθα, ήσαν 
κατά τό πλείστον πετρώδεις και άγονοι. Τοιαύτη ήτο και ή Κέα, καί ως την 
περιγράφει εις επιστολήν του δ πολύς Μητροπολίτης ’Αθηνών Μιχαήλ Άκο- 
μινάτος διαμένων αύτοεξόριστος εις αυτήν μετά τήν κατάληψιν καί έγκατά- 
στασιν εις τάς ’Αθήνας τής αρχής τοϋ βουργουνδιακοϋ οίκου: «10. Ποϋ γάρ 
παρά τοΐς Κείοις τοΐςδε, ούδαμώς ϊχθυωμένοις, κρέατι δέ καί τυρώ μόνον 
δ'ψφ χρωμιένοις... 11. Ου γάρ εύϋδρος ή νήσος, άλλ’ άχλοος καί πλήν τής 
βαλανηφόρου φηγοϋ πάντη άδενδρος» ‘. Έφ’ δσον, λοιπόν, ή νήσος έστε- 
ρεΐτο επαρκών ειδικών βοσκοτόπων, οί δέ κάτοικοί της, διά νά πορίζωνται 
τά προς τό ζήν, ήσαν υποχρεωμένοι προς τή καλλιέργεια τής γής νά διατη
ρούν καί κτηνοτροφίαν, κατ’ ανάγκην τήν αυτήν γήν έπρεπε νά χρησιμοποιούν 
δι’ άμφοτέρας. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι ή ανωτέρω σημειωθεΐσα διαίρεσες 
τής νήσου εις τμήματα καί οι δροι «άγκαιριά» καί «παραγκαιριά»2.

Αύτάς τάς γεωργικός καί κτηνοτροφικάς συνθήκας πρέπει νά εύρον εις 
τήν νήσον ταΰτην οί νέοι βενετοί δυνάσται της κατά τήν κατάληψιν.

Μετά τήν διανομήν τής γής, κατά τον κανονισμόν τών δρων τής παρα- 
χωρήσεως προς καλλιέργειαν εις τούς γηγενείς, καί ειδικώς τών οικονομικών 
ωφελειών της, ασφαλώς δεν θά παρέλειψαν οί δυνάσται οΰτοι νά ζητήσουν 
παρά τούτων τό άνώτατον δυνατόν δριον τών ωφελημάτων, διατηρήσαντες 
δσας εκ τών προϋφισταμένων παροχών τούς ήσαν συμφέρουσαι, είσαγαγόντες 
δέ επί πλέον καί τάς εις τήν ιδίαν των πατρίδα, τήν Βενετίαν, εφαρμοζομέ- 
νας καί προσαρμοζομένας εις τάς νέας κτήσεις των.

Εις τήν φεουδαλικήν Δύσιν τό δικαίωμα βοσκής εθεωρείτο συχνάκις ως 
μία regalia ή ως δικαίωμα άνήκον εις τον Πρίγκηπα ratione imperii, 
υπήρξε δέ τοιοϋτο καί εις τον Δόγην τής Βενετίας. Ειδικώς δμως διά τήν 
Βενετίαν ή έκτασις τής regalia ως προς τήν βοσκήν εις τά υποκείμενα εις 
τήν αυθεντίαν αυτής εδάφη ήτο τοιαύτη, ώστε καί αυτός ό ιδιοκτήτης, ό 
όποιος ήθελε νά βοσκήση τό ίδιον του ποίμνιον εις τά εδάφη του, έπρεπε νά 
περιβληθή (investire) κανονικώς τό δικαίωμα τοϋ pensionatico, ως εκα
λείτο τοϋτο εις τήν Βενετίαν ", Άναφέρεται δέ καί παράδειγμα τών κομήτων

ρωνόμενον είς τόν αΰΟέντην νομήν (norny). Βλέπε to Capitolo τοϋτο εις Ch. 
Hopf, Chroniques Greco - Romanes (Berlin, 1873), 22δ καί G. Recoiira, 
”EvfK άν., 341.

1 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χιονιάτου, Τά Σφζόμενα (έκδ. Σπ. 
Λάμπρου), Β', 236, στ. 23 έπ.

2 ’Ανωτέρω σ. 8 έπ.
9 Έκ τοϋ pensio, τοϋ τέλους τοϋ πληρωνομένου διά τήν βοσκήν. Τό pensio

natico εκαλείτο είς τούς βενετικούς νόμους καί bisenadego. Ant. Pertile, 
Storia del diritto Italiano dalla caduta dell’Impero Romano alia codificazione* 1 * * IV,
IV (Padova, 1874), 398 καί σημ. 113,
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Salvi, οι όποιοι, διά νά βοσκήσουν εις τά κτήματά των 200 πρόβατα, έζή- 
τησαν παρά τής Βενετικής Συγκλήτου τό σχετικόν δικαίωμα τοϋ pensiona- 
tico, ύποχρεωθέντες ε’ις την καταβολήν προς την Δημοκρατίαν ενός ετησίου 
κανόνος άντιστοιχοΰντος εις τό δικαίωμα τής Regalia'. Έξ αυτού βλέπομεν 
δτι τό περιεχόμενον τοϋ δικαιώματος τής βολής είναι δμοιον προς τό τής Re
galia ταΰτης τής Βενετικής Δημοκρατίας.

Κατόπιν τοότου είναι εϋκολον νά φθάσωμεν εις τό νά δεχθώμεν μετά 
βεβαιότητος την ϋπαρξιν των βολών επί βενετοκρατίας.

Οί πρώτοι Βενετοί δυνάσται τής Κέας άποκτήσαντες την κυριότητα ολο
κλήρου τής γής, παρεχώρησαν εις τούς γηγενείς, ίσως καί εις τινας άσήμους 
συμπατριώτας των, μόνον την καλλιέργειαν τών γεωργουμένων αγρών αυτής 
μέ ανάλογους πρύς τούς εις τάς λοιπάς νήσους συνηθιζομένους δρους, λ.χ. 
τής colonia perpetua, τής έμφυτεύσεως, τοϋ pastinato κλπ., την δέ νομήν 
τής αυτής γής (συνισταμένην εις τήν μετά τον θερισμόν καλάμην καί τό κατά 
την άγρανάπαυσιν φυόμενον αυτοφυές χόρτον) διεφΰλαξαν διά τά ίδιά των ζφα 
έν μέρει, τήν δέ λοιπήν παρεχώρουν καθεκάστην βοσκήσιμον περίοδον αντί 
(ορισμένου ανταλλάγματος (εις χρήμα ή εις είδος) εις τούς έχοντας ανάγκην 
αυτής ποιμένας1 2 3 *. 'Υπό τούς ίδιους δέ δρους τήν παρεχώρουν καί εις αυτούς 
τούς καλλιεργητάς τών ιδίων αγρών.

Είναι εύνόητον δτι καί τά τυχόν έν τη νήσιο εδάφη τά μή καλλιεργού
μενα, άλλ’ άποτελοϋντα άποκλειστικώς βοσκοτόπους, θά διεφΰλαξαν οί δυνά- 
σται οΰτοι κατά μείζονα λόγον προς έκμετάλλευσιν, ήτοι προς παραχώρησιν 
τής νομής επ’ άνταλλάγματι εις ποιμένας. Φυσικόν δέ είναι μετέπειτα καί 
ωρισμένα τεμάχια τών βοσκοτόπων τούτων, τά επιδεκτικά καλλιέργειας, νά 
παρεχώρησαν προς εκχέρσωσιν καί καλλιέργειαν εις γεωργούς, άλλα καί επί 
τών τεμαχίων τούτων νά διεφΰλαξαν εις εαυτούς τό δικαίωμα τής βοσκής 
επί τής μετά τήν συγκομιδήν άπομενούσης καλάμης καί τοϋ κατά τήν άγρα- 
ναπαυσιν φυόμενου αυτοφυούς χόρτου5.

Αυτή περίπου νομίζομεν δτι πρέπει νά ήτο ή Ιμφάνισις τής βοσκής εις 
Κέαν κατά τούς πρώτους χρόνους τής φραγκικής κατακτήσεως.

Καί προβάλλεται ήδη τό ερώτημα, πέος περιήλθον καί ήσαν κύριοι τών

1 A. Per tile, ”EvfK άν., 399 έπ. Ρ. S. Reicht, Storia del diritto Ita- 
liano. II diritto privato. Parte seconda. Rezioni (Milano, 1943), 44/5.

2 Καί μεταγενέστερον τά κύρια εισοδήματα τών φέουδων είς τάς νήσους τοϋ 
Αιγαίου ήσαν αί ενζριζεΐαι καί τά πάακονλα.

3 Διά τοϋτο καί μέχρι σήμερον υπάρχουν (λ.χ. είς τήν Σκϋρον) χορτονομαί
άποτελοΰμεναι καί από καλλιεργουμένους αγρούς καί από μή καλλιεργήσιμα τεμάχια
άναμίξ. Αλλά καί είς τήν Κέαν, βλ. Παράρτημα, άριίΚ 3, εμμέσως δέ εξάγεται 
τοϋτο καί έκ τοϋ άριίΚ 4, «*Η γη τών βολών είναι δλη αχεδον σπαρτέα».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:25 EEST - 34.211.113.242



42 ’Ιακώβου Τ. Βισβίζη

βολών κατά την Άπελευθέρωσιν ώρισμένοι εντόπιοι εκ τής τάξεως των 
αρχόντων;

Ή Κέα διά τής καταλήψεώς της δεν περίήλθε ν εις ένα και μόνον βενετόν 
δυνάστην, αλλά εις τέσσαρας όμοϋ. Πώς έμερίσιθησαν οΰτοι άρχικώς την νήσον, 
και ειδικώς τάς βοσκάς αυτής, περί τών οποίων ένδιαφερόμεθα, άγνοοϋμεν. 
Είναι δ'μως εύλογον, νά έμερίσθησαν και αΰται μεταξύ των, ώστε ευθύς 
αμέσως έχομεν πλείονας τής μιας βολάς.

Έξ άλλου, εκτός τών κτημάτων τά όποια έκράτησαν προς ιδίαν διά τών 
δούλων των έκμετάλλευσιν, χρήσιν ή καί προς τέρψιν οί δυνάσται τής Κέας, 
καί τμήματα τών οποίων θά περιέφραξαν οίτοι συν τώ χρόνιο, λόγφ δωρεάς 
καί αμοιβής παρασχεθεισών εις αυτούς υπηρεσιών, θά παρεχώρησαν άργότε- 
ρον άλλα κτήματα τής Κέας μετά τής βοσκής των ώς φέουδα εις συμπατριώ- 
τας των ή καί εις εντοπίους—πάντως ελάχιστους, διότι ή νήσος ήτο μικρά— 
λαμβάνοντες παρ’ αυτών τό σύνηθες αναγνωριστικόν επικυριαρχικόν τέλος 
(λ.χ. έν νεράντζιον κλπ.).

Εις τά παραχωρηθέντα ούτω κτήματα ωρισμένα τεμάχια θά μετέβαλον 
εις κήπους, αμπελώνας κλπ., καί θά περιέφραξαν οί νέοι φεουδάρχαι, τοιου
τοτρόπως δέ θά ηύξησαν τά περιπεφραγμένα κτήματα. Οί λοιποί δμως 
αγροί δεν έπετρέπετο νά περιφράσσωνται, διά νά μη εμποδίζεται ή βοσκή, ή 
οποία θά έξηκολούθησε καί επ’ αυτών νά παραμένη διακεκριμένη τής καλ
λιέργειας. Επειδή δέ ό βοσκήσιμος χώρος, διά νά εξυπηρετή μεγάλην σχετι- 
κώς κτηνοτροφίαν, απαιτείται νά έχη αρκετήν έκτασιν, αλλά καί συνεχή, δεν 
πρέπει καί αυτοί οί Αύθένται νά προέβησαν εις περιφράξεις αξιόλογων τμη
μάτων, διότι, άλλως, θά καθίστων δυσχερή ή καί προβληματικήν την χρη- 
σιμοποίησιν τών λοιπών αγρών των διά τήν βοσκήν μεγάλων άναλόγως ποι
μνίων, πράγμα τό όποιον θά επέφερεν ουσιώδη μείωσιν τής οικονομικής 
αξίας τής βολής καί θά τούς έζημίου. Διά τον λόγον δέ τούτον καί κατά τήν 
Άπελευθέρωσιν, ώς μαρτυρεϊται έκ τών εν τέλει δημοσιευομένων εγγράφων, 
οί μέν αγροί ήσαν μικράς έκτάσεως, αί δέ βολαί μεγάλης, περιλαμβάνουσαι 
έκαστη πολλούς αγρούς.

Μεταφερόμενοι ήδη εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους τής βενετικής κυ
ριαρχίας, όταν καί τά φέουδα άπώλεσαν τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν των 
σημασίαν, τούς άπέμενε δέ μόνον ή οικονομική τοιαύτη, πρέπει νά εϊκάσω- 
μεν ότι οί δυνάσται τής Κέω διά διαφόρους λόγους ήρχισαν νά παραχωρούν 
επί χρηματική) άνταλλάγματι αύτοτελώς αυτό τούτο τό δικαίωμά των επί τμη
μάτων τής βοσκής — άνευ δηλονότι τού δικαιώματος καλλιέργειας επί τών 
γεωργουμένων αγρών, τό όποιον θά ειχον παραχωρήσει πρότερον εις γεωρ
γούς—εις κατωτέρους φεουδάρχας των, έπειτα δέ καί εις άλλους επιφανείς 
Βενετούς ή Φράγκους εγκατεστημένους εις τήν νήσον, ώς καί προκρίτους 
"Ελληνας τής Κέας, οπότε αρχίζει νά αύξάνη ό αριθμός τών βολών.
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ΙΊολύ δέ πιθανόν ακόμη εκ τής επιτακτικής ανάγκης εύρέσεως χρημά
των τούτο να εγένετο συστηματικώτερον μετά την πρώτην κατά τό έτος 1537 
τουρκικήν κατάληψιν τής Κέας υπό τού Βαρβαρόσσα', οπότε οί έκδιωχθέν- 
τες δυνάσται της Πρεμαρίναι και Γοζαδΐνοι, διά νά επανέλθουν είς αυτήν, 
ήναγκάσθησαν νά πληρώσουν βαρύ ετήσιον φόρον ύποτελείας εις τούς Τούρ
κους1 2 *, τού οποίου τύ ποσόν έστεροϋντο' καί οί μέν πλούσιοι άρχοντες τής 
νήσου δεν ήσαν διατεθειμένοι νά τούς χορηγήσουν τό άπαιτούμενον προς 
τούτο χρηματικόν ποσόν άνευ ανταλλάγματος, οί δε δυνάσται εστερούντο πλέον 
τής δυνάμεως νά τούς τύ άποσπάσουν καταναγκαστικώς.

Κατά τούτο δέ δεν είναι άπίθανον νά έχη δόσιν αλήθειας ή προς τον 
Τοποτηρητήν τής Κέας δοθεΐσα πληροφορία παρά τής Μαρίας συζύγου τού 
Άντιπροξένου τής ’Αγγλίας Ν. Παγκάλου περί τού τρόπου τής προελεύσεως 
των βολών εις τάς αρχοντικός οικογένειας τής νήσου 8.

Σημειωτέου δτι μεταξύ των εγγράφων των έπισυναφθέντων είς την δη- 
μοσιευομένην εις το Παράρτημα4 ύπ’ άριθ. 135 αναφοράν τού Τοποτηρητού 
τής Κέας προς τον Κυβερνήτην περί τών βολών περιλαμβάνεται καί λεπτομε
ρής κατάλογος αυτών, άναγράφων καί τα ονόματα τών ιδιοκτητών τούτων. 
Μεταξύ αυτών άνευρίσκομεν πρώτον την οικογένειαν Παγκάλου5 * *, ή οποία 
ήτο επιφανής βενετική οικογένεια καί ήτο κυρία τών 44 βολών έκ τών 164

1 Μίλλερ-Λάμπρου, Ένθ’ άν., Β', 411. ΙΙαρατηρητέον δτι είς τήν έν Π α- 
ραρτήματι ύπ1 άριθ. 3 Έκθεσιν τής Έπαρχ. Δημογεροντίας Κέας εκτίθεται δτι: 
«τό είδος αυτό τής Ιδιοκτησίας <ήτών βολών/> άπεδείχθη περιοδικώς δτι επικρατεί 
πρό 400 περίπου χρόνων».

2 Π. Ζερλέντου, Γράμματα τών τελευταίων Φράγκων δουκών κλπ., ένθ’ άν., 
22 καί 63/4.

8 ’Ανωτέρω σ. 11 καί Παράρτημα άριθ. 4.
4 Άριθ. 4.
5 Δέν είναι άκριβές τό υπό τοϋ Ί. Ψΰλλα (ένθ’ άν., 205), λεγόμενον δτι ή

οικογένεια Παγκάλων άποκατεστημένη άρχικώς είς Κρήτην, έγκατεστάθη είς Κέω
μετά τήν κατά τό έτος 1669 αλωσιν τής Κρήτης υπό τών ’Οθωμανών, Τό κάστρον
τής οικογένειας είς Κέαν μέ τό οίκόσημόν της μαρτυρεί έγκατάστασιν ταύτης είς τήν 
νήσον επί βενετοκρατίας. Εκτός δμως αύτοΰ υπάρχει καί ρητή μαρτυρία τής ύπάρ- 
ξεως Παγκάλων είς τάς Κυκλάδας τοϋ έτους 1579 είς τόν προνομιακόν ορισμόν 
(άχτναμέ) τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοϋ Γ' πρός τούς Κυκλαδίους (βλ. τούτον είς γαλλικήν 
μετάφρασιν παρά τφ Κ. Η opf, Veneto - Byzantinische Analekten, είς άνάτυπον 
έκ τών Sitzungsberichte der Phil. - Hist. Classe der K. Akademie der Wissen- 
schaften, XXXII (Wien, 1859), 156 [518], καί είς έλληνικάς παλαιάς μεταφρά
σεις παρά Π. Ζερλέντη, Γράμματα τελευταίων Φράγκων Δουκών, ένθ’ άν., 101 
έπ., καί παρά Δ. Πασχάλη, Προνόμια καί Διοίκησις τών Κυκλάδων επί Τουρκο
κρατίας, είς Άνδριακά Χρονικά, 1 (1948), 135. Θά ήτο δέ παράδοξον οί Πάγκαλοι 
φεύγοντες τήν τουρκικήν κατάκτησιν τής Κρήτης, νά κατέφυγον τό 1669 είς τήν επί
σης τουρκοκρατουμένην Κέω.
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έν δλφ τοιούτων της νήσου. Την τών Γοζαδίνων, ή οποία ύπήρξεν εκ των 
τελευταίων δυναστευσασών της Κέας. Την τών Ντεμένεγα καί Βαρθολομαίου, 
φραγκικός προφανώς. Την τών Χωματιανών επιφανή έντοπίαν οικογένειαν 
καί δίλλας.

Θεωρούμεν δλιγώτερον πιθανήν την ύπόθεσιν, δτι ή περιέλευσις τών 
βολών εις τοΐ>ς αρχοντικούς οίκους τής νήσου έγένετο μεταγενέστερον τοΰ 
1566, ό'τε αυτή, καταληφθεΐσα τό δεύτερον υπό τών Τούρκων, παρεχωρήθη 
υπό τοΰ Σουλτάνου εις τον Εβραίον ’Ιωσήφ Νάζην

Τό να διετήρησαν οί έκπεσόντες Βενετοί δυνάσται τής Κέας τό πλεΐστον 
μέρος τών βολών μέχρι τής καταλΰσεως τής αρχής των καί να περιήλθον 
αύται εις τον διαδεχθέντα αυτούς Νάζην, επί τής αρχής δε τούτου να παρε- 
χωρήθησαν εις τούς άρχοντικοί'ς ο’ίκους τής νήσου, δεν εύρίσκεται έν αρμο
νία μέ τό μαρτυροΰμενον δτι όχι μόνον οί Βενετοί δυνάσται τής Κέας, άλλα 
καί αυτός ό τής Νάξου κατά τό τέλος τής αρχής των ειχον έκπέσει οϊκονομι- 
κώς καί εύρίσκοντο εις οϊκτράν κατάστασιν, οί δέ υποτελείς των δεν ύπή- 
κουον, ούτε συνεισέφερον εις τάς δημοσίας δαπάναςa. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει 
να δεχθώμεν δτι διά νά περιέλθουν εις τοιαύτην δυσπραγίαν, θά είχον ήδη 
άπαλλοτριώσει τό πλεΐστον μέρος τών άνηκόντων εις αυτούς, ίσως δέ καί 
εξαντλήσει.

Μετά δέ τον θάνατον τοΰ Νάζη (1579), δτε προσηρτήθη ή Κέα όριστι- 
κώς εις τούς Τούρκους, παρίσταται κατά μείζονα λόγον άπίθανον νά περιήλ
θον αί βολαί εις τούς άρχοντας τής νήσου, διά τον αμέσως ανωτέρω λόγον 
καί διότι ήτο φυσικόν μετά τό τέλος τής δουκείας του νά καταληφθούν αύται 
υπό τών καλλιεργητών τών αγρών ή νά μεταβληθοϋν εις κοινοχρήστους βο- 
σκάς, καί νά μή επιτρέψουν οΰτοι άνευ λόγου, δπως περιέλθουν εις την κυ
ριότητα ωρισμένων προκρίτων αύθαιρέτως.

Τούς πρώτους γενομένους κυρίους τών βολών συν τώ χρόνιο, είναι αυτο
νόητον, δτι διεδέχθησαν πλείονες, εΐτε διά συμβάσεων έν ζωή (δωρεάς, προι- 
κός, πωλήσεως, ανταλλαγής) εΐτε αιτία θανάτου, οΰτω δέ κατά τό έτος 1831 
ύπήρχον εις τήν νήσον 164 έν όλο» βολαί. Πάντως οί δικαιούχοι θά έφρόν- 
τιζον νά γίνωνται αί μεταβιβάσεις καί διανομαί τούτων κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε νά μή μεταβάλλεται κατά κανόνα ή φύσις καί ό προορισμός τών 
βολών, διότι άλλως θά έπήρχετο ή οικονομική έκμηδένισίς των, πράγμα 
άσύμφορον εις τούς κυρίους αυτών.

Εΐδομεν δτι δ Ί. Ψύλλας στηριζόμενος εις τό δτι ή λέξις βολή (έκ τού 
ρήματος βάλλω) είναι ελληνική, εικάζει δτι ή γένεσις τού εθίμου τούτου άνά- * 4

1 Μ ί λ λ ε ρ - Λ ά μ π ρ ο υ, ”Ενθ’ άνΜ Β', 422. Π. Ζερλέντου, ’Ένθ’ άν., 29.
4 Ρ. S a u g e r - Κ α ρ ά λ η, ’Ένθ’ άν.. 189.
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γεται εις τούς βυζαντινούς χρόνους1. Τό ότι ή λέξις είναι ελληνική, δεν γεν- 
ναται αμφιβολία1 2 * 4. Τό γεγονός όμως τούτο και μόνον δεν δΰναται, νομίζομεν, 
να μας όδηγήση εις τό να δεχίίώμεν ελληνικήν την καταγωγήν καί τού εθί
μου. Διότι δεν είναι παράδοξον οί "Ελληνες κάτοικοι νά έχρησιμοποίησαν 
ελληνικήν λέξιν προς ονομασίαν νέου εθίμου, οπότε ή χρησιμοπο ιηθείσα 
προϋπάρχουσα λέξις προς ονομασίαν τής νέας σχέσεως προσέλαβε και νέαν 
σημασίαν, όπως, άντ’ αυτού, ήδύνατο νά πλάσσουν ουτοι καί νέαν λέξιν.

Οι Βενετοί τού Αιγαίου μετεχειρίζοντο προς δήλωσιν τής βολής τήν 
ιταλικήν λέξιν pascolo5. Οί Έλληνες, διότι ακριβώς έπρόκειτο περί νέας 
σχέσεως βοσκής, δεν έχρησιμοποίησαν τον όρον «βοσκή» ή «νομή», αλλά 
προς διάκρισιν θά μετεχειρίσθησαν τήν λέξιν «βολή», πιθανώς εκ τής ιδέας 
ότι αί βοσκαί αΰται ήσαν τό μέρος, όπου έβαλλον τά ζώα των, τά έτακτο- 
ποίουν προς βόσκησιν. Ή δε λέξις βολή, ώς γνωστόν, μέ τήν σημασίαν τού 
διευθέτησις, τακτοποίηοις είναι εν χρήσει εις όλα τά μέρη τής Ελλάδος καί 
εις τάς Κυκλάδας.

Παρά τοϊς βυζαντινούς δεν γνωρίζομεν τήν ΰπαρξιν τοιοΰτου εθίμου βο
σκής, άλλ’ ούτε ό όρος βολή άπαντά παρ’ αυτούς μέ τήν έννοιαν τής βοσκής. 
'Υπάρχει μόνον ή λέξις βολεών, -ώνος, προελθούσα πράγματι έκ τού βολή. 
Βολεών δε σημαίνει τον τόπον επί τών αγρών, εις τον όποιον βάλλεται ή 
κόπρος τών ζώων *.

’Αλλά καί εάν ή λέξις βολή καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εχρησι- 
μοποιεΐτο προς δήλωσιν έννοιας σχετιζομένης μέ ζώα, έφ’ όσον δρν έχομεν 
ένδειξιν τινά ότι έγίνετο χρήσις ταΰτης μέ τήν έννοιαν τής βοσκής, δεν δυ- 
νάμεθα νά συναγάγωμεν τήν ύπαρξιν τού εθίμου τών βολών προ τής βενετι
κής κυριαρχίας, ώς πράττει ό Ψύλλας5.

Προσέτι προς δήλωσιν τής βοσκής γίνεται χρήσις τού όρου βολή μόνον

1 ’Ένθ’ αν., 162. Εις έγγραφα έκ Κέας τών ετών 1795, 1797, 1800 καί 1804, 
δημοσιευόμενα αυτόθι (σελ. 323,324,325,328 καί 341), άναφέρεται κατ’ έπανάληψιν 
είδος ακινήτου μέ τήν ονομασίαν πλατυβόλα, πλατυβόλες. Μήπως πρόκειται περί τών 
βολών ; 'Ο Ψύλλας ούδέν λέγει σχετικώς, ούτε ερμηνεύει τόν δρον πλατύβόλα.

2 Περί τής λέξεως βλ. Γ. Χατζιδάκιν, εις περιοδικόν «Άθηνά», Κ' (1908), 
102, καί Β. Φάβην, Αυτόθι, ΜΓ (1931), 95.

8 Βλ. το εις τό Παράρτημα ύπ’ άριθ. 8 .δημοσιευόμενου έγγραφον τής 5 
Μαρτίου 1643.

4 Βλ. Henrico Stephan ο, Θησαυρός τής Ελληνικής Γλώσσης (Pari- 
siis, 1833), έν λέξει.

5 Τό εθιμικόν δίκαιον τών βυζαντινών χρόνων διά τήν μή δημοσίευσιν μέχρι 
τοΰδε επαρκούς αριθμού εγγράφων παραμένει έν πολλοϊς άγνωστον. ’Αλλά δέν δυνά- 
μεθα περί αυτού νά προβαίνωμεν εις υποθέσεις μέ τόσον ασθενή καί αμφίβολα στοι
χεία. Βεβαίως διά τής δημοσιεύσεως νέων πηγών δέν αποκλείονται ανατροπή τών 
σημερινών απόψεων ή καί εκπλήξεις.
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εΐς τάς Κυκλάδας, αί όποΐαι έβενετοκρατοΰντο, και εις τάς οποίας και υπάρ
χουν ενδείξεις ότι τό έθιμον τοΰτο υπήρχε κατά την εποχήν αυτήν, αλλά καί 
οί γεωργικοί καί ποιμενικοί ό'ροι των διαφόρων τούτων νήσων, λόγιο τής 
γειτνιάσεως καί τής επικοινωνίας των, ήσαν κατά κανόνα οί ίδιοι.

Άντιθέτως, εις τά άλλα μέρη, όπου εμφανίζεται ϊσχΰον τό έθιμον τούτο, 
προς δήλωσιν αυτού χρησιμοποιούνται άλλοι όροι. Έν Σκύρα) ονομάζεται 
«χορτονομή»' εν Φθιώτιδι, «χορτονομή» ή «λειβαδιάτικο»' έν Μάνη, «προ
νόμιο ν», ό'ρος χαρακτηριστικός τής αρχής τού εθίμου.

Έάν το έθιμον τούτο υπήρχε καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί τό 
ωνόμαζον βολή, θά έπρεπε νά διασωθή όδρος ούτος, έάν όχι εις όλα, εϊςτινα 
τουλάχιστον των έκτος των Κυκλάδων μερών, εις τά όποια διατηρείται εϊσέτι τό 
έθιμον τούτο. ’Ακόμη δέ, θά ήτο εύλογον, καί εις άλλα μέρη τής Ελλάδος, 
όπου δεν άπαντά σήμερον τοιούτο έθιμον, νά διεσώζετο ό όρος ουτος μέ την 
έννοιαν τής βοσκής γενικώς, πράγμα τό όποιον δεν μαρτυρεΐται.

’Αλλά καί αυτοί οι Βενετοί έθεώρουν την σχέσιν τούτην τής βολής εΐς 
τάς Κυκλάδας ώς τιμαριωτικόν δικαίωμα, καθώς προκύπτει έκ τού εις τό Πα
ράρτημα υπ’ άριθ. 8 δημοσιευομένου εγγράφου τού Corner. Διά την πώλη- 
σιν τής βολής είχε συνταχθή ιδιαίτερον έγγραφον, ό δέ Corner, ώς έκπρό- 
σωπος τής φορητής πλέον έπί τού στόλου κυριαρχίας τής Βενετικής Δημοκρα
τίας επί τών Κυκλάδων, διά τού έν λόγιρ εγγράφου του έπικυροΐ την διά τού 
προηγουμένου νοταριακοΰ, προφανώς, τοιούτου γενομένην πώλησίν της' 
πράγμα τό όποιον δεν έγίνετο τότε κατά τό βενετικόν δίκαιον διά πάσαν σύμ- 
βασιν, αλλά μόνον διά τάς έπί φεουδαλικοΰ αντικειμένου, ώς ήσαν αι πωλή- 
σεις τιμαρίων.

Την βενετικήν προέλευσιν τού έθίμου τών βολών ενισχύει ακόμη τό γε
γονός ότι τά μέρη, είς τά όποια γνωρίζομεν τήν ύπαρξίν του—πλήν ενός— 
διετέλεσαν υπό τήν βενετικήν κυριαρχίαν.

Έκτος τών Κυκλάδων, ή Σκϋρος καταληφθεΐσα υπό τών βενετών αδελ
φών Γκίζη (αυτών τούτων τών κατακτητών καί πρώτων συνδυναστών τής 
Κέας) % μέ μικράς διακοπάς, ύπέκειτο εΐς τούς Βενετούς μέχρι τού 1538s. 
Καί ή Μάνη διετέλεσεν υπό τούς Βενετούς8, ακόμη δέ καί σύμμαχός των 
ύπήρξεν 4, έκ τούτων δέ είναι ευεξήγητος, όχι μόνον ή ύπαρξις τού έθίμου 
τούτου εις αυτήν, αλλά καί ή ονομασία του «προνόμιον», δηλαδή τοιούτο 
τού Μπέη αυτής, κατά μίμησιν προφανώς τού Δουκός τής Βενετίας, καί τό 1 2 3 4

1 Μ ίλ λ ε ρ - Λ ά μπ ρ ο υ, Ένθ’ αν., Λ', 69.
2 Αυτόθι, Β', 188/9.
3 Αυτόθι, Β', 199.
4 Ά*. Δασκαλάκη, Ή Μάνη καί ή "Οθωμανική Αυτοκρατορία (1453 - 

1821) (Άθήναι, 1923), 77 έπ.
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γεγονός ότι δικαιούχοι των χορτονομών είναι αΐ οίκογενειαι τών διατελεσαν- 
των Μπέηδων, εις τάς οποίας μετεβιβάζοντο από γενεάς εις γενεάν1.

Ή μόνη περιοχή, εις την οποίαν ισχύει καί μέχρι σήμερον τό έθιμον 
τοΰτο, ή μη διατελέσασα υπό τούς βένετους, είναι ή Φθιώτις. Εις αυτήν, 
λόγω τών διαφόρων κυριαρχιών εΐς τάς οποίας ύπήχθη, τών βουργουνδιών 
Δελαρός, τής Καταλωνικής Εταιρείας, τοϋ βασιλέως τής Αραγώνος, κλπ., 
έν συνδυασμό) και προς την παντελή έλλειψιν πηγών εκ τής περιφέρειας 
ταύτης, ή προέλευσις τοϋ εθίμου τούτου είναι αρκετά σκοτεινή.

Έκτος τής Κέας καί τών άλλων μερών, εις τά όποια υπάρχει μέχρι 
σήμερον τό έθιμον τοΰτο, έχομεν πληροφορίας ή ενδείξεις ότι ΐσχυσεν εΐς τάς 
πλείστας τών Κυκλάδων. Ουτω διά την Κύθνον ρητώς μαρτυρεΐται ή ισχύς 
του μέχρι τών χρόνων τής Έπαναστάσεως1 2 3.

Επίσης εις την Κύθνον, αλλά καί εις τάς Πάρον καί Σίφνον διατη
ρείται ή λέξις βολή μέ την σημασίαν τοϋ τόπος κατάλληλος ή ώρισμένος προς 
νομήν s, εΐς δέ την τελευταίαν νήσον σφζεται καί ώς τοπωνύμιον4. Εις την 
μικράν νήσον Θηρασίαν άπαντά θέσις «Βολιά» 5.

Διά την Νάξον, ό Ψύλλας6 παρέχει την πληροφορίαν ότι μέ τό ό'νομα 
βολή υπάρχουν καί εκεί χορτονομαί. Φαίνεται ότι πράγματι εΐς την νήσον 
ταύτην ύπήρχον βολαί. Διατηροϋνται έγγραφα μαρτυροΰντα ότι καί κατά τον 
ΙΗ' αιώνα άπηγορεύετο εΐς τούς Ναξίους άγρότας ή εμφύτευσις αμπέλων καί 
ή περίφραξις αγρών, την οποίαν Ικάλουν τραφοκόπησιν, ακριβώς διά νά μή 
εμποδίζεται ή βοσκή, ή οποία άνήκεν εΐς τούς άρχοντας («τά περιβόλια τοϋ 
Δανακοϋ... ό άφεντότοπος δεν έχει άλλο παρά τό πάσκουλο...»)7.

Σχετικώς προς την φύσιν τοϋ εθιμικού δικαιώματος τής βολής κατά την 
τουρκοκρατίαν, προέχει ή εξέτασις τοϋ εάν ό δικαιούχος τής καλλιέργειας τοϋ 
άγροϋ έδικαιοΰτο ή όχι εις την περίφραξίν του, οπότε, έπιτρεπομένης τής 
περιφράξεως, άπόλλυται τό δικαίωμα τοϋ βολιούχου άμα τή πραγματο
ποιήσει της.

1 Ί. Τ σ ι γ κ ο υ ρ ά κ ο υ, ’Ένθ’ άν.
2 Ά. Βάλληνδα, Κυθνιακά Μελετήματα (Άθήναι, 1886), 121. Τοΰ αυτοί, 

'Ιστορία τής νήσου Κύθνου (Άθήναι, 1896), 44. Κατά τόν Βάλληνδαν οί λεγόμενοι 
άρχοντες είχον δικαίωμα δωρεάν βοσκής επί τών περί τήν Χώραν αγρών (τσιγκουρών).

3 Άρχεΐον 'Ιστορικοί Λεξικοί ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
4 Αυτόθι.
5 Ν. Πέταλά, Θηραϊκής Γλωσσολογικής "Υλης, τεϋχ. α'. ’Ιδιωτικόν τής 

Θηραϊκής Γλώσσης (Άθήναι, 1876), 41.
8 ”Ενθ’ άν., 163.
7 Βλέπε Π. Ζερλέντου, Φεουδαλική Πολιτεία, 22, Ιδία, δέ τά αυτόθι έγγραφα 

τοϋ έτους 1719 (σ. 75-9) καί Φιρμάνι τοϋ έτους 1791 (σ. 81-83).
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'Ως προεξεθέσαμεν 1, δ Ψΰλλας, εντόπιος ών καί συνεπώς καλώς γνωρί- 
ζων τα τοϋ εθίμου, και τοΰ οποίου ή αξιοπιστία δεν υπάρχει λόγος νά τεθή 
έν άμφιβόλφ, βέβαιοι δτι οί κύριοι της καλλιέργειας τών χωραφίων, δεν είχον 
το δικαίωμα τής περιτειχίσεώς των, μόνον δε από τών χρόνων της Έπαναστά- 
σεως ήρχισαν οΰτοι αΰθαιρέτως νά τα περιφράσσουν.

'Η πληροφορία αΰτη περί άπαγορεΰσεως της περιφράξεως συμφωνεί 
πλήρως καί προς την ιστορίαν καί προς το περιεχόμενον τοΰ εθίμου, ώς μάς 
παρεδόθη τοϋτο.

Έφ’ δσον εδυνάστευον εις την Κέαν οί Βενετοί, καί είτε δεχθή τις την 
θεωρίαν τών Γλωσσογράφων της διχασμένης κυριότητος εις ευθείαν καί εις 
ωφέλιμον (dominio diretto, d. utile), κατά την οποίαν εις τον δυνάστην 
άνήκεν έν dominium eminens, είτε την έννοιαν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, του- 
τέστι τοΰ άπολΰτου καί αδιαιρέτου τής κυριότητος1 2, οπότε κύριος παρέμενε 
μόνος ό δυναστεύων φεουδάρχης, δ έχων την καλλιέργειαν τοΰ άγροϋ δέν 
ηδυνατο να έχη το δικαίωμα της περιφράξεως τούτου, καταργών δι’ αυτής το 
δικαίωμα τής βοσκής.

Τοϋτο εκ τών ανωτέρω έκτεθέντων είναι αυτονόητον. Οί δικαιούχοι 
τής καλλιέργειας καί οί τής βοσκής, κατά μέν την πριΰτην θεωρίαν έλογί- 
ζοντο μεταξύ των ώς condomini, μεριζόμενοι την dominium utile, κατά δέ 
την δευτέραν, έκαστος τούτων είχεν έν jus in re aliena.

Μετά την κατάλυσιν τής βενετικής κυριαρχίας, τά δικαιώματα τοΰ φεου
δάρχου επί τής γής δέν περιήλθον εις τους Τούρκους, εις τάς Κυκλάδας του
λάχιστον. Έξ ά'λλου δέ κατά την τουρκοκρατίαν άνεγνωρίζοντο τά δικαιώ
ματα τών τε δικαιούχων τής καλλιέργειας ως καί τών τών βολών, διότι υπό 
τοΰ Νάζη, ώς καί υπό τών Σουλτάνων έπειτα, άφέθησαν εις τούς νησιώτας 
αί ίδιοκτησίαι των, ώς ύφίσταντο πρότερον, αλλά καί έπροστατεύοντο, χωρίς 
καί νά προβοϋν οΰτοι εις ρύθμισίν τινα τών σχέσεων τούτων. Αΰται πλέον, 
άφ’ ής, δηλονότι, τύ dominium eminens ή ή κυριότης, κατά την έννοιαν 
τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, τών βενετών δυναστών επί τής γής έξέλιπεν, ύπέκειντο 
άποκλειστικώς εις την εθιμικήν εξέλιξιν.

’Από τής εποχής αυτής περίπου καί εντεύθεν χρονολογούνται καί αί 
γνωσταί περί τού εθίμου τούτου έν Κέα έγγραφοι πηγαί.

Διά τήν περίφραξιν οΰδεμία μέχρι τών χρόνων τού Καποδίστρια εϊδη- 
σις υπάρχει, περί τού δτι ήδύνατο νά γίνη δικαιωματικώς παρά τοϋ δικαιού
χου τής καλλιέργειας.

Τό πρώτον άνευρίσκομεν θιγόμενον τύ ζήτημα τής περιφράξεως εις τό

1 ’Ανωτέρω σ. 7.
2 Μ. Roberti, Svolghnento storico del diritto privato in Italia2, II 

(Padova, 1935), 42 έπ. P. S. Reicht, ’Ένθ’άν., 12 σημ. 1,15 έπ. καί 126.
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από 26 Αύγουστου 1829 υπόμνημα τών γεωργών προς τούς Πληρεξουσίους 
τής νήσου των καί εις την ύπ’ άριθ. 135 τής 5 Μα'ίου 1831 αναφοράν τοϋ 
Τοποτηρητοΰ Κέας'.

Ό Τοποτηρητής οΰτος εις την αναφοράν του εκθέτει, δτι τό δικαίωμα 
τής βολής παύει άμα τή περιφράξει τοΰ άγροϋ. Τούτο είναι εύνόητον. Τό 
ζήτημα δμως είναι άλλο, τουτέστιν υπό ποιους ορούς έπετρέπετο ή περίφρα- 
ξις. ’ΛπητεΤτο συναίνεσις καί τοΰ δικαιούχου τής βολής, ή ήδύνατο ελευθέ
ριος νά ένεργήση ταύτην ό δικαιούχος τής καλλιέργειας καί παρά την θέλησιν 
τοϋ βολιούχου ; Έπ’ αυτού ούτε εκείνος ούτε καί οί γεωργοί εις τό ανωτέρω 
υπόμνημά των εκφράζονται σαφώς. Οί τελευταίοι μόνον άφίνουν νά ύπο- 
νοηθή, δτι ήδύναντο νά ενεργούν μόνοι των, άνευ τής άδειας τοϋ βολιούχου, 
περιφράξεις. ’Αλλά τούτο εύρίσκεται είς ποιαν τινα άντίφασιν προς την 
προσθήκην, την οποίαν κάμνουν είς τό υπόμνημά των τούτο, δτι δηλαδή 
πρέπει νά κτίζουν όχι απλώς τοίχους χαμηλούς, αλλά σχεδόν ύψηλοτέρους τού 
ανθρωπίνου σώματος. Τίς ό λόγος νά κτίζουν τοίχους καί μάλιστα τόσον 
υψηλούς, έφ’ δσον δικαιωματικώς καί ελευθέρως ήδύναντο νά ενεργούν την 
περίφραξιν τών αγρών των προς κατάργησιν τού δικαιώματος τής βολής ; 
Δεν ήτο αρκετή ή κατασκευή περιφράγματος έξ οίασδήποτε ύλης καί ύψους 
δυναμένου απλώς νά εμποδίζη την είσοδον τών ξένων ζιρων εν τώ άγριό, καί 
δεν άπετέλει τοιαύτη κατασκευή σαφή έκδήλωσιν τής βουλήσεώς των προς 
κατάργησιν τής βολής ;

Σημειωτέον έν σχέσει προς τό υπόμνημα τούτο τών καλλιεργητών, δι’ 
αυτού γίνεται καί προσπάθεια νά δικαιολογηθή—πολύ δμως άπιθάνως καί 
ύπόπτως — τό γεγονός, δτι κατά τό προηγούμενον μόλις έτος 1828 τήν από 
19 ’Απριλίου 1828 σωζομένην αναφοράν τών κυρίων τών βολών προς τήν 
Κυβέρνησιν κατά τών Καρυστίων προσφύγων προς διατήρησιν καί προστα
σίαν τών βολών ύπεστήριξαν καί αυτοί οί καλλιεργηταί, καί δή υπογράφει 
ταύτην καί ό φερόμενος ώς υποκινητής καί αρχηγός τής κινήσεαΓς τών γεωρ
γών Βρανάς ’Αλεξάνδρου 1 2, ως επίσης τό δτι ύπέβαλον καί έτέραν κοινήν 
αναφοράν οί τε καλλιεργηταί καί οί κύριοι τών βολών επί τοϋ ίδιου θέμα
τος3, πράγμα τό οποίον γέννα., εύλόγως, ενδοιασμούς περί τής καθόλου ειλι
κρίνειας τοΰ υπομνήματος.

Άντιθέτως προς τήν αμφίβολον καί αόριστον ταύτην τοΰ υπομνήματος 
ομολογίαν αυτών τούτων τών ενδιαφερομένων καλλιεργητών περί τής περι- 
φράξεως, προς τήν οποίαν εφάνησαν δύσπιστοι καί δ Γενατάς καί ό Κυβερ

1 Βλέπε ταύτας είς Παράρτημα ύπ’ άριθ. 2 καί 4 καί ανωτέρω σ. 6/7,
2 Βλ. είς Παράρτημα άριθ. δ καί 6 αναφοράς καλλιεργητών καί βολιούχων.
3 Τήν τελευταίαν ταύτην αναφοράν δέν άνεύρομεν.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΏΝ "Ετος ΙΟ' 4
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νήτης1, τά σωζόμενα έγγραφα, τά όποια δημοσιεύονται εις τό Παράρτημα 
ύπ’ άριθ. 7-16, αναγόμενα δέ εις διαφόρους χρόνους από τοϋ 1631 μέχρι 
τοΰ 1822, νομίζομεν δτι αποτελούν επαρκείς μαρτυρίας περί διατηρήσεως καί 
κατά την τουρκοκρατίαν της άπαγορεΰσεως τής περιφράξεως.

Τά έγγραφα ταϋτα περιλαμβάνουν συμβάσεις ανταλλαγών, πωλήσεων, 
άφιερώσεως, κλπ. βολών. Εις αυτά, όχι μόνον αί βολαι προϋποτίθενται καί 
άπαλλοτριοΰνται ώς αυθυπόστατον καί διακεκριμένον τοϋ χωραφιού πράγμα 
(βλ. ιδία ύπ’ άριθ. 13 έγγραφον), αλλά καί χρησιμοποιούνται εις αυτά αί 
ΐδιαι ακριβώς ρήτραι αί συνηθιζόμεναι εις τάς απαλλοτριώσεις ακινήτων. 
Προσέτι μνημονεύονται, ώς επί τό πλεΐστον, εις ταΰτα καί ό τίτλος κτήσεως 
τοΰ άπαλλοτριοΰντος (λ.χ. αγορά, κληρονομιά ώς γονικού, προίξ, γεροντο- 
μοίρι), τίτλος έμφαίνων συνήθως καί μακράν διάρκειαν τοΰ δικαιώματος επί 
τής βολής. Ή μακρά δέ αυτή επί γενεάς διατήρησις τών βολών προϋποθέτει 
δτι δεν εξηρτάτο έκ τής έλευθέρας θελήσεως τοΰ δικαιούχου τής καλλιέργειας 
τών αγρών ή κατάργησις τής βολής. Επίσης εις τά έγγραφα αυτά οί πωληταί 
τών βολών καθιστούν τέλειον κύριον ό'χι μόνον τον αγοραστήν, άλλα καί 
τούς κληρονόμους του ά'νευ ούδεμιάς έπιφυλάξεως (βλ. ύπ’ άριθ. 11 έγγρα
φον), πράγμα προσήκον εις δικαίωμα διαρκές καί πραγματικόν, καί όχι 
προσωρινήν δυνατότητα έξαρτωμένην έκ τής έλευθέρας θελήσεως καί ανοχής 
τρίτων, ήτοι τών καλλλιεργητών τών χωραφίων τής βολής. ’Αλλά καί γενι
κώς, ποιαν χρηματικήν αξίαν ήδύναντο νά έχουν αί βολαι καί νά γίνωνται 
άντικείμενον συναλλαγών, δταν έκ τής απολύτου θελήσεως τοϋ τρίτου, 
δικαιούχου τής καλλιέργειας, καθ’ οίονδήποτε χρόνον έκδηλουμένης, εξηρτάτο 
ή ϋπαρξίς των;

Πλήν τούτων δμως, πρέπει νά προστεθή δτι εις τήν Φθιώτιδα καί τήν 
Σκϋρον, δπου τό ίδιον έθιμον έξακολουθεΐ νά ισχύ η, δεν αναγνωρίζεται έθι- 
μικώς εις τούς καλλιεργητάς καί μέχρι σήμερον ακόμη τό δικαίωμα τής περι- 
φράξεως. 'Ωσαύτως εις τήν Νάξον κατά τά ανωτέρω έκτεθέντα μέχρι τών 
τελευταίων έτών τής τουρκοκρατίας άπηγορεύετο ή περίφραξις.

Κατά ταΰτα θεωροΰμεν δτι καί εις τήν Κέαν ή άπαγόρευσις τής περι- 
φράξεως τών αγρών παρέμεινεν αμετάβλητος καί ήτο έν πλήρει ίσχύι κατά 
τον χρόνον τής τουρκικής κατακτήσεως, ώς καί καθ’ δλην τήν τουρκοκρατίαν 
μέχρι καί τής Άπελευθερώσεως.

Καί ήδη εξεταστέα ή νομική φύσις τοϋ δικαιώματος τής βολής.
’Από τής κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν απώλειας τής βενετικής κυριαρ

χίας επί τής Κέας καί τής άποχωρήσεως έξ αυτής τών βενετών δυναστών της, 
χωρίς μάλιστα οί Τούρκοι νά υποκατασταθούν εις τά δικαιώματα των, ή

1 Ανωτέρω σ. 7 καί Παράρτημα ύπ’ άριύ·. 17 καί 18,
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κυριότης των δυναστών επί τής γής συνεχωνεΰθη εις τό δικαίωμα τών νομί
μων τότε κατόχων αυτής, δηλαδή τών δικαιούχων τής καλλιέργειας άφ’ ενός, 
καί τών βολιουχων άφ’ ετέρου.

Οί "Ελληνες δεν έπαυσαν ποτέ να θεωρούν τους Φράγκους ως ξένους 
κατακτητάς καί σκληρούς δυνάστας, είδικώς δε εις τάς Κυκλάδας έπεζήτησαν 
την απαλλαγήν των εκ τής βενετικής κυριαρχίας. Δι’ αυτόν δέ ακριβώς τον 
λόγον καί οί Σουλτάνοι δι’ άχτναμέδων1 άφήκαν εις τους νησιώτας την 
περιουσίαν τους, καί αυτονομίαν γενικώς τοιαότην, ώστε ουτοι ήδυνήθησαν 
νά διατηρήσουν τάς Ιδίας των παραδόσεις καί να διέπωνται υπό τοϋ εξελισ
σόμενου εθιμικώς εθνικού των δικαίου, με βάσιν καί αφετηρίαν, εννοείται, 
την ύπάρχουσαν πραγματικήν κατάστασιν, ή οποία, φυσικά, δεν ήτο δυνατόν 
νά μεταβληθή.

Ανεξαρτήτως δέ τοϋ ποίαι νομικαί θεωρίαι ϋπεστηρίχθησαν ή υπο
στηρίζονται ε!ς την Δΰσιν έν σχέσει προς τό υπό έρευναν έθιμον1 2 3 * * * *, βέβαιον 
είναι δτι ή βοσκή παρά τοΐς Βενετοίς καί εις τάς Κυκλάδας κατά την βενε- 
τοκρατίαν, ως εξετέθη, ενοείτο ως τι άποκεχωρισμένον καί αϋθυπαρκτον 
πράγμα από τής καλλιέργειας τοϋ άγροΰ. Δεν εθεωρείτο, δηλονότι, αυτή ως 
ολοκληρωτικόν στοιχείον τοϋ ακινήτου καί αυτονοήτους άνήκουσα εις τον 
κύριον αϋτοΰ, άλλ’ ως τι ιδιαίτερον καί διακεκριμένον.

Τά έγγραφα τής εποχής εκείνης, αλλά καί τών μεταγενεστέρων χρόνων8, 
ομιλούν περί χωραφίων καί βοσκής κεχωρισμένως , καί τό έδαφος επί τοϋ

1 Βλέπε τοιούτους τών ετών 1579 καί 1621 εις γαλλικήν μετάφρασιν εις Κ. 
Hopf, Veneto - Byzantinisclie Analekten, ένθ’ άν., 156 έπ., καί 159 έπ., καί 
τούς ίδιους εις παλαιάς έλληνικάς μεταφράσεις, εις Π. Ζερλέντου, Γράμματα 
τών τελευταίων Φράγκων Δουκών, ένθ’ άν., 101 έπ., καί 121 έπ., εις Δ. Πασχάλη, 
Ένθ’ άν., 130 έπ., 135 έπ., ώς καί είς άλλους.

1 ’Ανωτέρω σ. 23 σημ. 2.
3 Βλ. είδικώς διαθήκην τοΰ έτους 1748, δημοσιευθεΐσαν είς Ν. Έλληνομνή-

μονα, Ε', 445, είτα δέ είς Ίωσ. Χατζιδάκη, Ή ιστορία τής νήσου Μήλου
(’Αθήνα ι, 1927), 305 έπ. ΔΓ αυτής ό διαθέτης άφίνει διάφορα περιουσιακά στοι
χεία είς τούς εγκαταστάτους, μεταξύ τών όποιων καί βοσκάς, τάς οποίας προσδιορί
ζει διά τών τοπωνυμίων των («...βοσκήν τών Τριάδων, τοΰ Μαύρου Βουνοΰ, τοϋ
Έμπουργιοϋ... κλπ.»). Αδται φαίνεται δτι ήσαν άποκλειστικώς βοσκότοποι. Περαι
τέρω δμως ό διαθέτης, καθορίζων τό μερίδων τοΰ άδελφοΰ του Μιχάλη, γράφει :
«...Τά χωράφια τοΰ Κοντάρου δλα εκείνα δπου είναι από τής αδελφής του καί 
εκείνα δπου άγόρασεν από τοΰ Κοτάκη μέ βοακην καί κάθε τους δικαίωμα». ’Εκ τής 
περικοπής ταύτης εξάγεται, προδήλως, δτι πρόκειται ένταΰθα δχι πλέον περί άπο- 
κλειστικώς βοσκοτόπων, αλλά περί τής βοσκής τών καλλιεργημένων αγρών τοΰ Κον
τάρου. Έκ τούτου φαίνεται δτι τό έθιμον τών βολών ΐσχυε καί είς Μήλον, τό δέ 
σπουδαιότερον, άπό νομικής άπόψεως, δτι ή σύμπτωσις είς τό αύτο πρόσωπον τοΰ 
δικαιώματος τής βοσκής καί τής καλλιέργειας δέν έπέφερε συγχώνευσιν τούτο:ν, 
άλλ’ έξηκολούθουν παραμένοντα διακεκριμένα άπ’ άλλήλων.
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οποίου ασκείται έκαστον των δικαιωμάτων τούτων, τής βολής και τής καλ
λιέργειας, παρουσιάζεται αυτοτελές. Έκάστη βολή, έχουσα ένα ιδιοκτήτην, 
περιελάμβανε πολλούς αγρούς, άποτελοΰντας ιδιαίτερον έκαστος κτήμα, άνή- 
κον εις διάφορον ιδιοκτήτην. Ή βολή ήδΰνατο νά περιλαμβάνη δχι μόνον 
καλλιεργούμενους αγρούς, άλλα και χέρσον γήν άναμίξ.

Έκ τούτων, ως και τής άπαγορεΰσεως τής περιφράξεως, τής αναγκαστι
κής άγραναπαΰσεως καθ’ ώρισμένον καί έφ’ ώρισμένον χρόνον, τής άπαγο
ρεΰσεως του δικαιούχου τής καλλιέργειας νά βοσκήση και τα ίδια αύτοΰ ζφα 
εις την νομήν τοΰ χωραφιού του—εάν δεν μίσθωση ταΰτην παρά τοϋ κυρίου 
τής βολής—τέλος δέ έκ τοϋ είδους καί τοΰ περιεχομένου των σωζομένων 
εγγράφων άπαλλοτριώσεως των βολών, θεωροΰμεν άναμφίβολον, δτι κατά 
τήν τουρκοκρατίαν ή επί βενετοκρατίας καλλιέργεια καί βολή διεμορφώθησαν 
έθιμικώς εις χωριστήν ιδιοκτησίαν καλλιέργειας τοϋ άγροϋ καί χωριστήν 
ιδιοκτησίαν τής βοσκής αϋτοΰ, άνηκοΰσας έκάστης εις άλλον ιδιοκτήτην, ισο
δυνάμους δέ μεταξύ των, ήτοι πρόκειται περί διχασμού τοϋ δικαιώματος τής 
κυριότητος.

Διά τοϋτο δέ, καί δταν περιήρχετο εις το αυτό πρόσωπον ή κυριότης 
τής καλλιέργειας ενός άγροϋ καί τής βολής, εις τήν οποίαν περιελαμβάνετο 
οΰτος, δεν έπήρχετο συγχώνευσις των δυο τούτων ιδιοκτησιών, εκτός, βεβαίως, 
εάν ό κύριος πλέον άμφοτέρων εξεδήλου τοιαΰτην βοΰλησιν, καί δή διά τής 
περιφράξεως ή τής μεταβολής εις άμπελώνα ή κήπον τοϋ δλου ή μέρους τοϋ 
άγροϋ κλπ. Εις τοϋτο δέ έν μέρει οφείλεται ή ϋπαρξις κατά τήν ’Απελευθέ
ρωσήν εντός τών βολών καί περιπεφραγμένων κτημάτων.

Τον εθιμικόν τοϋτον διχασμόν τής ιδιοκτησίας, εις τήν τής βοσκής καί 
τήν τής καλλιέργειας, πρέπει νά άποδεχθώμεν 1 τοσοΰτφ μάλλον, καθόσον διά 
τό Ελληνικόν δίκαιον, καί μάλιστα τό ίσχϋον εις τάς Κυκλάδας κατά τήν 
εποχήν εκείνην, δέν άπετέλει έννοιαν ξένην. '

Ώς γνωστόν, υπό τοΰ άρχαίου Ελληνικού δικαίου τά δένδρα έθεω- 
ροϋντο δτι άπετέλουν χωριστήν ιδιοκτησίαν άπό τής τοϋ εδάφους, επί τοϋ 
οποίου ειχον ριζοβολήσει1 2, μή ίσχυοΰσης εις αυτό τής άρχής τοϋ βυζαντινο- 
ρωμαϊκοΰ δικαίου «τά επικείμενα εϊκει τοϊς ύποκειμένοις (Β. 50.1.6 § 12 
«το δένδρον τή γή συνυπάγεται»).

1 Άποκρούοντες τήν εκδοχήν τής συνιδιοκτησίας ή τοϋ εμπραγμάτου δικαίου 
(δουλείας).

2 Βλ. Π. Ζέπου, ’Ιδιοκτησία κατ’ ορόφους (Άθήναι, 1931), 10, καί τούς 
αυτόθι έν σημ. 1 άναφερομένους συγγραφείς, ετι δέ F. Maroi, Tracce di diritto 
bizantino nelle eonsuetudini del Dodecaneso, εις Atti del V Congresso Inter- 
nazionale, είς Studi Bizantini, V,I (Roma, 1939), 676/7, καί P. S. Eeicht, 
’Ένθ’ άν., 66/7.
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'II χωριστή αυτή ιδιοκτησία των δένδρων εξακολουθεί να ίσχυη εθιμι- 
κώς και μέχρι σήμερον άδιακόπως εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος1. ΕΙδικώς 
δέ ΐσχυεν αυτή επί τουρκοκρατίας εις τάς Κυκλάδας, ώς επίσης έφηρμόζετο 
τότε εις αύτάς καί ή κατ’ όροφον ιδιοκτησία 1 2. Κατ’ ακολουθίαν, ήτο φυσι
κόν καί τό δικαίωμα τών βολών τοιαΰτην νομικήν μορφήν να λάβη έθιμικώς 
εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου κατά τήν εποχήν εκείνην.

Είναι άξιον σημειώσεως ότι εις τήν Κέαν, όπου ΐσχυε καί ή επί τών 
δένδρων χωριστή ιδιοκτησία, παρετηρεΐτο τό φαινόμενον εις κτήματα, έφ’ 
ών υπήρχε τό δικαίωμα τής βολής, έφύοντο δέ καί δένδρα (π.χ. έλαιαι, 
συκαΐ κλπ.) μη άνήκοντα εις τον ιδιοκτήτην ταΰτης ή τής καλλιέργειας τοΰ 
άγροϋ, άλλα εις τρίτον, νά υπάρχουν τρεις χωρισταί ιδιοκτησίαι3. ’Αλλά καί 
τό μεταγενέστερον Ελληνικόν δίκαιον ούτως έχαρακτήρισε τό δικαίωμα τής 
χορτονομής (Ν. 5091/1931), Α.Ν. 1028/1946, τροποποιηθείς καί κυρωθείς 
υπό τοΰ Ν. 187/1946 κλπ.), άπεδέχθη δέ ορθώς καί δεδικαιολογημένως καί 
ό Εισαγωγικός νόμος τοΰ Άστικοΰ Κωδικός ΰπ’ άριθ. 2783/1941, εν άρθρφ 
59, δστις καί διατηρεί τήν ίσχύν τοΰ εθίμου τοΰτου, όπου ΰφίστατο κατά 
τήν εισαγωγήν τοΰ Άστικοΰ Κωδικός.

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται εΰνόητον, ότι προς προστασίαν τοΰ τυχόν 
καί σήμερον ίσχΰοντος τοιοΰτου εθίμου προσήκουν τά διά τήν προστασίαν 
τής κυριότητος καί τής νομής χορηγούμενα υπό τοΰ νόμου συνήθη ένδικα 
μέσα.

53

’Επανερχόμενοι εις τήν Καποδιστριακήν εποχήν, πρέπει νά εΐπωμεν 
ολίγα τινά επί τής εν Παραρτήματι άριθ. 17 δημοσιευομένης γνιομοδοτήσεως 
τοΰ επί τής Δικαιοσύνης Γραμματέως Ί. Γενατά προς τον Κυβερνήτην.

Διά τής γνιομοδοτήσεως ταΰτης ό Γενατάς, εϊτε σκοπίμως, θέλων δηλαδή 
νά συμβάλη εις τήν κατάργησιν τών βολών, ή οποία έθεωρήθη άδικος καί 
καταθλιπτική διά τους γεωργούς, είτε έξ άγνοιας τής αληθούς φΰσεως τών 
βολών, είτε, τό πιθανώτερον, δι’ άμφότερα, προσπαθεί νά λΰση τό ζήτημα 
βάσει τών εν Γαλλία διδασκόμενων υπό τιών Γάλλων συγγραφέων τής εποχής 
εκείνης, εις τούς οποίους καί παραπέμπει εν τή γνωμοδοτήσει του, τουτέστι 
τοΰ droit coutumier καί τών περί δουλειών διατάξεων τοΰ ρωμαϊκού 
δικαίου.

Έν Γαλλία τό δικαίωμα τής βοσκής επί ξένων κτημάτων (droit de 
vaine pature καί droit de parcours), έχον βεβαίως καί τούτο τήν αρχήν του

1 Λ.χ. εις τύ χωρών Γραμματικό, Μαραθώνας (’Αττικής), ιός τοϋτο γνωρίζω 
έξ ιδίας άντιλήψεως.

2 Π. Ζέπου, ”ΕνΟ’ άν., 34 έπ.
• Ί, Ψύλλα, ”Ενθ’ άν., 287,
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εις την φεουδαλικήν εποχήν, έ'σχεν εντελώς άλλοίαν έξέλιξιν από τοΰ των 
βολών τής Κέας.

Τό δικαίωμα τής vaine pature αποτελεί λείψανον τών παλαιών δικαιω
μάτων τής κοινότητος επί τών βοσκών τής γης τοΰ τέως φεουδάρχου, εις 
την οποίαν περιήλθε τό δικαίωμα τοΰτου, ή είναι αποτέλεσμα παραχωρήσεων 
μεγάλων ιδιοκτητών προς τους ανθρώπους των, ήσκεΐτο δέ επί δλων τών 
άπεριφράκτων αγρών τοΰ τόπου καί παρ’ δλων αδιακρίτως τών έκάστοτε 
κατοίκων ή ιδιοκτητών. Τό δέ droit de parcours έξετείνετο έφ’ δλων τών 
κατοίκων αδιακρίτως μιας γειτονικής κοινότητος επί τής βοσκής δλων τών 
άπεριφράκτων αγρών τής έτέρας άμοιβαίως. Ή άσκησις τής βοσκής δεν άπε- 
τέλει έμπόδιον τής περιφράξεως, θεωρουμένη ως μία παρακλητική άνεκτικό- 
της (tolerance precaire) τών ιδιοκτητών τών αγρών \ Τοιαύτη περίπου είναι 
ή συναντωμένη είς ωρισμένα μέρη τής Ελλάδος (ως λ.χ. εν Ξηροχωρίορ) 
κοινοχρησία βοσκής’.

’Αντιθέτους τό δικαίωμα τών βολών άνήκεν ανέκαθεν εις ωρισμένον 
πρόσωπον, άρχικώς τον φεουδάρχην, χωρίς δμως τοΰτο μετέπειτα νά περιέλθη 
ποτέ εις την κοινότητα ή είς ομάδα προσώπων, έξετείνετο επί ωρισμένου 
κτήματος καί ήτο πάντοτε κληρονομητόν καί άπαλλοτριωτόν, κατά δέ την 
τουρκοκρατίαν ήτο πλέον δικαίωμα επί ίδιου πράγματος, ώστε νά μή δΰναταιψ
νά γίνη λόγος οΰτε περί δουλείας.

Εκείνο τό όποιον αληθεύει, είναι δτι τό δικαίωμα τών βολών, άσχέ- · 
τως τής νομικής του φΰσεως, άνήκον εις τούς Άρχοντας, ιούς όποιους εύλό- 
γως έθεώρουν οι κύριοι τής καλλιέργειας τών αγρών ως διαδόχους εις τάς κατα
πιέσεις τών φράγκων δυναστών, δεν ήτο δυνατόν νά βλέπουν ούτοι κατά την 
τουρκοκρατίαν παρά μέ δμμα εχθρικόν, ως καταθλιπτικόν καί άδικον, καθό
σον τό έθιμον τοΰτο, δικαίωμα πλέον τοΰ ϊδιοπικού δικαίου, εύρίσκετο έν 
πλήρει άντιθέσει προς την ιδέαν, ή οποία λεληθότως μέν από τής φραγκο
κρατίας, συνειδητότερον δέ κατά την τουρκοκρατίαν είχεν αρχίσει νά ανα
φαίνεται εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, καθ’ ήν ή εργασία έπρεπε νά υπολο
γίζεται ά>ς παράγων προς άπόκτησιν τής ιδιοκτησίας, δταν μάλιστα καί αυτός 
ό καλλιεργών τον αγρόν, διά νά βοσκήση τά ίδιά του ζφα καί εις την παλά
μην ακόμη τοΰ άγροϋ του, ή οποία άπετέλει καθαρόν προϊόν τής εργασίας 
του, ήτο υποχρεωμένος νά πληρώνη είς τούς ϊδιοκτήτας τών βολών. Ήτο 
επομένως φυσικόν νά έπιζητηθή παντοιοτρόπως ή κατάργησίς του.

Πράγματι δέ άναφέρεται εις τό από 26 Αύγουστου 1829 υπόμνημα 1 2

1 C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil FranQais4, II (Paris, 
1869), 177, n. 18. P. Viol let, Histoire du droit civil Fran^ais’ (Paris, 1905), 
606 [560] έπ. M. Planiol-G. Ripert, Trait6 elementaire de droit civil’ 
(Paris, 1925), §§ 2385 καί 2430 έπ.

2 Χρ. Θηβαίου, ‘Ελληνικόν Γεωργικόν Δίκαιον, ένίΡ άν., 133 έπ.
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των κυρίων τής καλλιέργειας προς τούς Πληρεξουσίους τής νήσου των1, δτι 
έπεδιώχθη αύτη έπανειλημμένως υπό των Κείων καλλιεργητών μέσο) τής 
τουρκικής ’Αρχής, άλλ’ άπέτυχον αί προσπάθειαί των «λόγιο τής διά χρημά
των εξαγοραζόμενης έκάστοτε εύνοίας τής ’Οθωμανικής εξουσίας προς τούς 
άρχοντας» (ιδιοκτήτας των βολών), ως λέγει τοϋτο. Ή προς τάς τουρκικάς 
Άρχάς προσφυγή τών γεωργών προς κατάργησιν τών βολών βεβαιοΰται και 
εκ τής εν Παραρτήματι άριθ. 3 Έκθέσεως τής ’Επαρχιακής Δημογεροντίας 
Κέας προς τον ’Έκτακτον ’Επίτροπον Βορ. Κυκλάδων, εις την οποίαν εκτί
θεται δτι αί τουρκικά! Άρχα'ι έξετά,σασαι επακριβώς τό ζήτημα τών βολών, 
άπέρριψαν τό αίτημα τών ποιμένων και επεκΰρωσαν άμεταβλήτως την ιδιο
κτησίαν τών βολών ώς νόμιμον.

Επίσης όμοια άνευ αποτελέσματος προσπάθεια μαρτυρεϊται ως γενο- 
μένη και εν Νάξω κατά την ιδίαν εποχήν1 2.

Φαίνεται, λοιπόν, δτι, κατόπιν τής αποτυχίας ταυτης, οί κύριοι τής καλ
λιέργειας εις την Κέαν προέβαινον σποραδικώς εις αυθαιρέτους περιφράξεις 
αγρών, ώστε νά εμποδίζεται δι’ αυτής ή είσοδος τών ζφων κα! ή βοσκή εις 
τούτους. Αί περιφράξεις δμως αύται, μή γενόμεναι εν συνειδήσει δικαίου, 
άλλ’ ώς πράξεις δικαίφ τοΰ ίσχυροτέρου, δεν ήσαν επαρκείς καί πρόσφοροι, 
ώστε νά δημιουργήσουν μέχρι τής Καποδιστριακής εποχής έθιμον περί 
καταργήσεως τοΰ δικαιώματος τής βολής διά τής ελευθέρας περιφράξεως.

Έν προκειμένφ παρουσιάζεται καί μία ακόμη περίπτωσις προς έξαρσιν 
τής προσεκτικής, ενσυνειδήτου καί προοδευτικής άντιμετωπίσεως τών ζητημά
των κατά την Καποδιστριακήν εποχήν. Διότι ό Γενατάς, θέτων την λύσιν τής 
διαφοράς ώς άνήκουσαν εις τά δικαστήρια, γνωμοδοτεΐ διά την περίπτωσιν 
τής ευνοϊκής διά τούς ιδιοκτήτας τών βολών άποφάσεως τούτων, δπως ή 
Κυβέρνησις νομοθετικούς πλέον προβή είς την κατάργησιν τοΰ αναχρονιστι
κού τούτου εθίμου3, πράγμα τό όποιον δεν έπετεύχθη, άτυχώς, τότε λόγφ 
τής μετ’ ολίγον λαβούσης χώραν δολοφονίας τοΰ αειμνήστου Κυβερνήτου, 
διά νά παραμείνη τό έθιμον τούτο ίσχϋον καί μέχρι σήμερον.

Ενταύθα κλείομεν την έξέτασιν ενός εθίμου, τό οποίον, μαζί με τά 
σωζόμενα μέχρι σήμερον εις τον τόπον μας ερείπια τών φεουδαλικών πύρ
γων, τά οικόσημα καί τά φραγκικά ονόματα, μάς φέρει τήν άνάμνησιν τής 
εποχής τών σιδηροφράκτων ιπποτών με τούς χρυσούς πτερνιστήρας, τάς δια
σκεδάσεις των μέ τάς ωραίας γυναίκας καί τούς τρουβαδούρους τοιν, άνάμνη- 
σιν δμως τήν οποίαν, όσηδήποτε ρωμαντική προδιάθεσις καί εάν ύπάρχη,

1 Παράρτημα άριθ. 2.
2 Βλέπε ανωτέρω σελ. 22, τάς έν σημ. 7 παραπομπάς.
8 Παράρτημα άριθ. 17.
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δεν δυναται νά καταστήση εύχάριστον ή σκέψις, δτι πάντα ταϋτα έγίνοντο 
μέ την σκληράν έκμετάλλευσιν τής εργασίας και τοϋ μόχθου των εν άθλιό- 
τητι καί άνευ τιμής ζώντων τότε ύπ’ αυτούς ως δουλοπαροίκων ή καί ως 
δούλων Ελλήνων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α <“>

1.
Άρ. 722.

Ελληνική Πολιτεία
Ή Γεν. Γραμματεία τής Επικράτειας 

Προς τους Δημογέροντας καί λοιπούς Κατοίκους τής Ν. Κέας.
’Έλαβεν ή Κνβέρνηοις την άπό 19 τοϋ παρελθόντος αναφοράν οας καί 

ή εν αυτή αϊτησίς οας έγινε γνωστή.
Ή Κνβέρνηοις θεωρεί τω δντι την αΐτησίν σας ϋεμελιωμένην εις τα 

απαρασάλευτα δίκαια τής ιδιοκτησίας, καί χρεωστεΐ νά σας χορηγήση κάθε 
νπεράσπισιν, εις δσονς ήθελαν μετα/ειρισθή κατ’ αυτής δποιανδήποτε βίαν.

Άλλ’ εν τούτοις δεν δυναται νά μή θεώρηση μέ δμμα συμπαθές καί 
τους αυμπολίτας εκείνους 'Έλληνας, οΐτινες έλαβον την κακήν τύχην άπδ τήν 
φοράν των περιστάσεων νά στερηθούν τήν ιδίαν γήν των, τήν πολύτιμον 
ιδιοκτησίαν των, γινόμενοι αυτοί θνμα τής κοινής πατρίδος, καί νά κατα
φύγουν εις τους ομογενείς καί συναγωνιστάς γείτονας των, οΐτινες δέν νπέ- 
πεσον εις τήν αυτήν τύχην, είναι μία αλήθεια προφανέστατη δτι οι τοιοΰτοι 
πρόσφυγες είναι άξιοι τής υποδοχής καί δυνατής βοήθειας των άλλων 'Ελ
λήνων.

Αυτά τα αισθήματα ή Κνβέρνηοις νομίζει δίκαιον νά τά έκφράση καθά
ριος προς σας' απαιτεί δέ ώστε συμμορφούμενοι καί σείς μ’ αυτήν τήν αλή
θειαν καί τό δίκαιον, δχι νά μην απαιτείτε όλοτελώς το δικαίωμα τής νομής 
επί τής ιδιοκτησίας σας, αλλά νά ευχαριστείσθε εις τό ήμισυ άφ’ δσον είναι 
τό διωρισμένον, θυσιάζοντες τό άλλο ήμισυ εις τήν χρεώστου μένην προς τους

(α) Τά δημοσιευόμενα ενταύθα έγγραφα άπόκεινται εις τά Γενικά ’Αρχεία τοϋ 
Κράτους. Καί άλλα μέν είναι πρωτότυπα, διά τά όποια πρός διάκρισιν τίθεται εις 
τόν αΰξοντα αριθμόν δημοσιεύσεώς των αστερίσκος (*), τά δέ λοιπά επίσημα αντί
γραφα, πλήν των ύπ’ άριθ. 17 καί 18, τά όποια είναι σχέδια, τό δεύτερον δμως μέ 
ιδιοχείρους τάς υπογραφάς.
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μετανάστας αδελφούς σας συμπάθειαν. Ταυ τα σας άπαντά εις την αναφοράν 
σας ή Γ. Γραμμ. της ’Επικράτειας κατά Διαταγήν τον 1 Εξοχοπάτον Κυβερ
νήτου, και οντω θέλετε ακολουθήσει εις το έξης εις την περί ής ό λόγος 
νπόθεσιν, κοινοποιονντες και εις τους παροίκονς σας την παρούσαν διά νά 
χρησιμενση εις κανόνα και αυτών.

Έν Αίγίνη τη 5 Μαλιού 1828.
'Ο Γραμματευς τής ’Επικράτειας 

(Τ.Σ.) Σ. Τρικονπης
Διά το ακριβές τής αντιγραφής, ’Εν Κία τή 16 Μαρτίου 1831.

Οί Δημογέροντες 
« Σ. Πάγκαλος

(Τ.Σ.) « Δ. Μεληβύνός '0 Γραμματευς
« Άνδρέας Σοφιανός Δημήτριος Δελίνης

ο*lj .
Προς τους Κυρίους Πληρεξουσίους τής Επαρχίας Κίας, Θερμίων καί Σερίφου 

Οί κάτοικοι τής Νήσον Κέας.
Σας είναι πολλά γνωστόν, αδελφοί, καί πόσα δεινά πάσχει αυτή ή άθλια 

πατρις από αυτήν την άδικωτάτην συνήθειαν των βολών καί ποσάκις επί 
Τουρκίας έπεχειρίσθη νά την καταργήση, πλήν δεν ήμπόρεσεν έξ αιτίας τής 
στενωτάτης σχέσεως, την όποιαν οί τότε άρχοντες μας προς τάς τότε ’Οθω
μανικός εξουσίας εΐχον καί διά τούτο εις τά τότε κριτήρια χρνσοΰ λαλονντος 
άπας έμεινεν άπρακτος λόγος,

’Αδελφοί πληρεξούσιοι, είσϋε πατριώται ! γνωρίζετε πόσον άδικον πρά
γμα είναι, άφον ένας πτωχός γεωργός μέ τόσους κόπους γεωργήση τό χωράφι 
τον, νά μην έχη την άδειαν, άφον τό θερίση, νά βόσκη εις αυτό τό χωράφι 
τά ζώα τον, αλλά νά τό πωλή άλλος προς άλλον, ή νά βιάζεται αυτός ό ίδιος 
γεωργών νά άγοράζη από άνθρωπον ξένον τους Ιδιους κόπους τον, καί επειδή 
ολοι οι γεωργοί έχουν ζώα, καθότι χωρίς ζώα νά ζήση γεωργός δεν έμπορεΐ, 
βιαζόμεθα οί ατυχείς νά κτίζωμεν δλα τά παλαιοχώραφα καί νά τά κτίζωμεν 
οχι με χαμηλούς τοίχους, άλλα νά είναι σχεδόν υψηλότεροι του ανθρωπίνου 
αναστήματος, τό οποίον έμπορου μεν νά εΐπωμεν οχι άκαταλλήλως, δτι καί 
αυτό είναι έν από τά σημαντικά τής πενίας μας αίτια' νά έκφρασθώμεν 
περισσότερον ανάγκη δεν είναι, καθότι τό άδικον τοΰτο οχι δ κριτικώτατος 
τον Σ. Κυβερνήτου μας νους, αλλά καί έκαστος μέ ολίγον νοϋν άνθρωπος 
τό γνωρίζει, καί αν είναι καί περισσοτέρων λογιών χρεία, είσϋε ικανοί ώς 
πατριώται νά τά παραστήσετε.

Διά δε τάς δσας ζημίας έδοκιμάσαμεν από τά στρατεύματα, από την 
αρχήν τής εθνεγερσίας μέχρι τής τον Σ, Κυβερνήτου μας έπελεύσεως, επειδή
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y.al το πράγμα χρειάζεται δλίγην αργοπορίαν, ας μείνη προς το παρόν, αλλά 
με δεύτερον σας γράφομεν και διά αυτά, και διά δσα άλλα μέλλομεν νά άνα
ψε ρθώ μεν' περί δε τής αναφοράς, την οποίαν εγράψαμεν εις άπάντησιν τής 
διαταγής τον Σ, Κυβερνήτου μας διά τά ενοίκια των ξένων, την όποιαν καί 
με την κοινήν σφραγίδα, καί μ’ δλων τάς νπογραφάς έβεβαιώσαμεν, δεν 
την εγράψαμεν διά νά στερεώσω μεν τάς βολάς, αλλά διότι οι ξένοι άνεφέρ- 
ίϊησαν προς την Α.Ε. δτι των επήραμε αυτά διά συνεισφοράν, οι άρχοντες 
μας δε έζήτηααν νά τά ρίψουν εις το κοινόν καθό συνεισφοράν, τοντέστιν άν 
τά λαμβάνουν απ’ αυτούς οι ξένοι, νά τά λάβωσι καί αυτοί οι άρχοντες από 
το κοινόν' άναφέρθημεν τοιουτοτρόπως διά νά έλενθερώσωμεν αυτό το δυστυ
χές κοινόν από αυτήν τήν άδικωτάτην δόσιν, άφίνοντες τήν διαφοράν μεταξύ 
μόνον των ξένων καί δσων εΐχον βολικός, το δέ αν πρέπη νά άποδοθώσιν 
δπίσω, τά δσα από τούς ξένους έλαβον ενοίκια, δσοι εΐχον βολάς, τά άφήκαμεν 
εις τήν συνετή διάκρισιν τής αυτόν έξοχότητος νά τό άποφασίση, δπως τό 
έγκρίνη όσον δέ τό καθ' ημάς τόσον είμεθα μακράν από τού νά γνωρίσω- 
μεν τήν τοιαντην άδικον εξιν, δσον δέν βέλο μεν πανσειν ποτέ άναφερόμενοι 
ώς αδίκους καί περί παρανόμου τον τοιούτον, έως σου νά τάς καταργήσωμεν, 
διότι άν εβλέπαμεν δτι ή τοιαντη έξις υπάρχει καί εις κανένα άλλο μέρος, 
μ’ όλονότι καί ήδικημένοι, μ’ δλον τούτο ήμπορούσαμεν νά τό ύποφέρωμεν 
τώρα δμως διατί μόνη αυτή ή δυστυχής πατρίς, μόνη από δλας τάς άλλας, 
ενώ αισθάνεται καλώς τήν ελευθερίαν της, νά μήν άπολαμβάνη καί τούς 
καρπούς αυτής;

Ή παρούσα μας δμως, παρακαλονμεν, νά δοθή ύπ’ δψιν τής Α.Ε., ό 
όποιος, εΐμεθα πεπεισμένοι, δτι ώς κοινός πατήρ καί σφραγίς τής ελευθε
ρίας αυτού τού περισσότερον από τούς ίδιους ομογενείς άρχοντας σκληρώς 
τυραννονμένον γένους παρά από τούς φανερούς τυράννους ’Οθωμανούς, δέν 
θέλει τό υποφέρει βεβαιότατα ή φιλανθρωποτάτη αυτού ψυχή, νά βλέπη ακόμη 
καί σήμερον εις αύτάς τάς λαμπράς ημέρας τής φρονίμου αυτού κνβερνήσεως 
νά άδικώνται οι αδύνατοι άπό τούς ασυνειδήτους δυνατούς.

Προς πίστωσιν δέ οτι εΐμε θα οι πολύ περισσότεροι σύμφωνοι εις την 
κατάργηαιν αυτής τής άδικωτάτης των βολών συνήθειας, καί δτι πολλοί άπό 
τούς έχοντας βολάς τάς άφήνουν θεληματικώς των, μήν ϋποφέροντες αυτήν 
τήν άδικίαν, μ’ όλονότι τάς έχουν καί αυτοί τώρα εσχάτως άγορασμένας, άπό 
τάς όποιας άκόμη κανέν δφελος δέν εΐδον, σάς περικλείεται εϊς κατάλογος 
με ίκανάς νπογραφάς, περί τον όποιου, άν είναι καμμία άμφιβολία, εμπορεί 
νά στα/.θή κανέν άξιόπιστον υποκείμενον τής Σ. Κνβερνήσεως, καί θέλει 
εϋρειν πραγματικώς πλέον διπλάσιους καί τριπλασίους.

Κύριοι πληρεξούσιοι ί γνωρίσατε δτι ή πατρίς αυτή σάς έξελέξατο διά νά 
τήν ώφελήσητε, δσον δύνασθε και δσον αί περιστάσεις τό συγχαίρουν, εις τήν 
όποιαν άλλο περισσότερον όφελος νά κάμετε δέν πρέπει, δσον νά τήν έλευθε-
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ρώσητε από εκείνα τά παλαιοί σπέρματα, τά όποια ή πολυχρόνιος ’Οθωμα
νική τυραννία εις πολλών κεφαλάς ένέσπειρεν.

μένομεν με τό προαήκον Σέβας. ΟΙ κάτοικοι της Νήσον Κέας 
Κέφ zfj εικοστή έκτη Αύγουστον : 1829: *

<^°Επονιαι ποί.νάρώμοι υπογραφαι εις χωριστόν φνλλον^>

Άριθ. 549.
'Ελληνική Πολιτεία

Προς τον ’Έκτ. ’Επίτροπον των Βορείων Κυκλάδων 
‘Η ’Επαρχιακή Δημογεροντία Κέας

Έλήφθη ή νπ’ αρνί). 5145 Διαταγή τής έκτ. ταντης επιτροπείας, εκ τής 
όποιας παρατηρεί ή Δημογεροντία αυτή ότι απαιτείται νά καθορισθή τό είδος 
τής ιδιοκτησίας των Βολών εις την Νήσον μας, τον τρόπον και τά αίτια, 
από τά οποία υπήρξε τούτο τό μοναδικόν είδος τής ιδιοκτησίας εις την Νή
σον ταύτην, καθώς και τήν εΐσπραξιν τών εισοδημάτων αυτής, εις ποιον αριθ
μόν άναβαίνονσιν, ώστε εκ τούτων νά δννηθή ή έκτ. επιτροπεία νά δώση 
αντάς τάς πληροφορίας νπ’ όιριν τής Σεβ. Κυβερνήσεως.

Προς άπάντησιν δε αναφέρει ή Δημογεροντία αϋτη τά εφεξής. Τό εΐδος 
αυτό τής ιδιοκτησίας άπεδείχθη περιοδικώς ότι επικρατεί προ 400 περίπου 
χρόνων. Πώς δέ και με ποιον τρόπον, τούτο είναι άδηλον καί προς ημάς, 
ακόμη καί εις τους Γεροντοτέρους τής Νήσον ταντης, οι οποίοι έρωτηθέντες 
είπον ότι ήκονσαν από τους γονείς των, πώς οντω τήν εγνώρισαν καί αυτοί 
πάλιν από τους ίδιους των γονείς· τέλος τό εΐδος αυτό τών Βολών αγνοείται 
πόθεν νπήρξεν, ή διά βασιλέως τινός, τό όποιον, αν έχη οντω, δήλον ότι ή 
ιδιοκτησία αυτή είναι άπερασμένη εις τους λεγομένους Νακτιναμέδες, ή διά 
τών τότε κατοίκων. Προς διατήρησιν τής γεν. ευταξίας, ως προς τό εΐδος 
τών προβάτων, διότι, ώς Αποδείχνεται καί ήδη, ήτον αδύνατον νά κατορ- 
θωθή ποίμνη γιδοπροβάτοιν ενταύθα χωρίς τάς βολάς αυτός· διότι έν τή 
Νήσω ταύτη δέν εϋρίακεται κανένα λειβάδιον εθνικόν, άλλ' ουδέ, μικρόν τι 
μέρος χωρίς κύριον. Πώς δέ καί μέ ποιον τρόπον σύγκεινται αι βολαί αύταί, 
παρατηρεί ή ’Έκτ. Επιτροπεία από τους εφεξής λόγους. Έκάοτη βολή, εις 
τήν όποιαν ποιμαίνονται τά γιδοπρόβατα, εμπεριέχεται από χωράφια καλλιερ
γούμενα καί μή, τά περισσότερα εξ αυτών είσί τών ’ιδιοκτητών τών Βολών, 
άτινα αφού καλλιεργήση ό Γεώργιος <ξγρ. γεωργός^· καί σπείρη αυτά, λαμ- 
βάνη τον καρπόν των' ό δέ ιδιοκτήτης αυτών τών χωραφίων δεν λαμβάνει 
άλλο, ε’ιμή τό όσον έστί επιδεκτικού σποράς, μένον καί τό χόρτον αυτών ελεύ
θερον εις τον κύριον τής βολής αυτής μέ τό νά ήναι ανοικτά τά χωράφια 
αυτά, καί ένούμενον τό χόρτον αυτό μέ εκείνο τών ακαλλιεργήτων χωρά-
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φίων, τά όποια είσιν από βράχοι, αποτελεί μίαν βολήν, την όποιαν λαμβά
νω ν 6 ποιμήν των προβάτων δίδει δι ’ αυτήν άναλόγως τής ίκτάσεώς της τόσα 
κεφάλαια γιδοπρόβατα εις τον έχοντα, (ίοα επεκράτηοεν απ’ αρχής διά δύο 
χρόνους· τό ποσόν έκάοτης βολής ακολουθεί, άλλη είναι κεφαλιών δύο, άλλ.η 
τριών, άλλη πέντε, άλλη δέκα και έως κεφαλιών δέκα έξι, τά όποια ά ν α
λογον ιιε να φέρουν εις τους δυο χρόνους κεφάλαια γιδοπρόβατα διακόσια 
περίπου' ανταί λοιπόν αί βολαί πληρώνονται με πρόβατα, και ονχί με χρή
ματα, διότι οϋτως έπεκρατήθη' αυτή όμως ή Ιδιοκτησία τόσον είναι στα/λερά 
ώς προς την νήσον ταύτην, ώστε πωλει τό όσπίτιον και αγοράζει με τά χρή
ματα βολήν, άλλος πωλεΐ αμπέλι και αγοράζει βολήν, και άλλος ομοίως περι
βόλι' λοιπόν με τον ίδιον τρόπον θεωρούν οι κάτοικοι αυτό τό κτήμα, όπως 
θεωρούν τό αμπέλι, τό σπίτι και τό περιβόλι' τέλος δε πάντων αί βολαί ανταί, 
άφοϋ πωλοννται καί αγοράζονται ελευθέριος, άπερνώνται καί εις προικοδοοίαν.

Καί επί ημερών τουρκοκρατίας οι μη έ'χοντες αυτό τό είδος τής Ιδιο
κτησίας ποιμένες πολλάκις άνεφέρθησαν καί εζήτησαν νά μένη ελεύθερα ή 
νομή αυτή τών προβάτων. Άλλ’ ή τότε Διοίκησις, ίξετάσασα επ’ ακρίβεια 
τους λόγους, τάς αιτίας καί την παλαιότητα του είδους τούτου, έπληροφορήθη 
σαφέστατα τά τής ιδιοκτησίας ταύτης, καί μή έκδώσασα <ζγρ. ενδιόσασαζμ εις 
τάς απαιτήσεις τών ποιμένων, επεκύρωσεν αυτήν νά μένη εις τους έχοντας 
ιδιοκτησίαν, καί άφήσασα αυτήν χωρίς καμμίαν προσθαφαίρεαιν εξακολουθεί 
κατά τό παλαιόν μέχρι τήν σήμερον. Καί ταΰτα προς πληροφορίαν τής ’Έκτ.
’Επιτροπείας. Μένομεν με δλον τό σέβας.

Έν Κία τη 19 Χβρίου 1829—
Οι Δημογέροντες 

Γεώργιος Φ. Πάγκαλος
Βάθην ’Ιωσήφ 'Ο Γραμματείες
Νικόλαος Σοφιανός Δημήτριος Δελίνης

’Ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω
Έν Έρμουπόλει Σνρας τη 81 Χβρίου 1829 

'Ο Γραμμ. τής Έκτ. Επιτροπείας τών Βων Κνκλάδιον 
(Τ.Σ.) Γ. Δ. Οίκονομίδης

4*.
Άριθ. 135.

Ελληνική Πολιτεία
ΙΙρός τον Έξοχώτατον Κυβερνήτην τής Ελλάδος 

'Ο Διοικητικός Τοποτηρητής Κέας
”Ελ,αβον τήν νπ’ άριθ. 3098: Σεβ. Διαταγήν τής ϋμ. εξ., δι’ ής δια- 

τάττομαι νά τή δώσω πληροφορίας περί τών βολών τής Κέας.
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Κατ’ αυτήν δεν έλειψα νά καταβάλλω κάθε προσπάθειαν νά πληροφο- 
ρηθώ και αυτοπροσώπως νά υπάγω νά παρατηρήσω τάς βολάς αύτάς, διά 
τάς όποιας σπεύδω νά πληροφορήσω την Σ. Κυβέρνησιν ώς άκολούθως.

Ή Νήσος αϋτη εχονσα περιφέρειαν μιλιών: 66 διαιρείται εις βολάς. 
Βολή είναι έν μέρος γης, τδ οποίον εμπεριέχει χωράφια περιφραγμένα και 
άπερίφρακτα, το όνομα δε τούτο και πράγμα: βολή : επικρατεί από άμνη- 
μονεύτους ήδη χρόνους.

Αί βολαί δεν έχουν ισόμετρου περιφέρειαν, αλλά έχουν διαφόρους εκτά
σεις, ή μεγαλειτέρα έχει έκτααιν μιας και ήμιαείας ώρας. Ή γή των Βολών 
είναι όλη σχεδόν σπαρτέα.

'Εκαστη βολή εμπεριέχει διαφόρων πολιτών χωράφια, τά όποια οι κύ
ριοι αυτών καλλιεργούν, σπέρουν, έξοδεύονν και θερίζουν, πληρώνοντες όλα 
τά έθν. δικαιώματα, μετά δε τό θέρος καί τήν συγκομιδήν τον καρπόν δεν 
εξουσιάζουν τό χόρτον, άλλ’ οί έχοντες τάς βολάς ενοικιάζουν εις τούς ίδιους 
κυρίους των χωραφίων τά κτηνοβοσκήματα, χωρίς νά πληροινουν εις τήν Κν- 
βέρνησιν ούτε οβολόν νπύκεινται εις τοιοϋτον παράδοξον έθος τά χωράφια, 
καθ' όσον είναι άπερίφρακτα, ώς δέ περιτειχισθώσι λ,ύεται καί παύει τό 
δικαίωμα τής χορτονομής, καί ό έχων τήν βολήν δεν δύναται πλέον νά ζητή 
διά τό περιφραγμένου εκείνο χωράφιον τίποτε, άλλ’ ό ιδιοκτήτης νέμεται 
συνάμα και τό χόρτον του.

Μεταξύ 750 περίπου οικογενειών, από τάς όποιας κατοικειται ή Νήσος 
αϋτη, 84 είναι εκεϊναι αΐτινες απολαύουν αυτό τό δικαίωμα τής χορτονομής, 
αί 11 μάλιστα έξ αυτών, μολονότι έχουν βολάς, παραιτούνται ευχαρίστως τού 
παραλόγου τούτου δικαιώματος.

Έπροσκάλεσα τά δύο άντιφερόμενα μέρη, δηλαδή τούς έχοντας τάς 
βολάς (οΐτινες είσίν όλοι σχεδόν εκ των εύκαταστατοτέρων) και τούς παραπο
νεμένους ποιμενογεωργούς· ήρώτηαα τούς πρώτους επί τίνι δικαιώματι καί 
επί ποια βάσει έπιστηριζόμενοι ζητούν νά χορτολογονν τάς ιδιοκτησίας τών 
πτωχών συμπολιτών των γεωργών, άποκριθέντες δέ είπον ότι τό εύρηκαν 
πατροπαράδοτον, οντω διατρέχει προ άμνημονεύτων ήδη ετών, πόθεν επε- 
κράτηαε τούτο δεν γνωρίζουν, καί ότι τάς βολάς αύτάς εκτήσαντο άλλοι από 
αγοράν, άλλοι από προικοδότησιν καί άλλοι από ανταλλαγήν, διό καί τάς νομί
ζουν πλέον ιδιοκτησίαν των ίεράν καί απαραβίαστου. Δικαιολογούνται προσέτι 
ότι ή Γραμματεία τής ’Επικράτειας επί τού Κυρίου Τρικούπη τοϊς επιστη- 
ρίζει τάς βολάς αύτάς ώς ιδιοκτησίαν των. Προς δέ ότι ό Διοικητής ’’Ανδρον 
καί Κέας Κ-Νικολ. Γαζήτης μέ προκήρνξίν του έπιατηρίζει αύτάς ώσαύτως.

01 δέ δεύτεροι καί παραπονεμένοι ποιμενογεωργοί λέγουσιν, ότι ή 'Ελ
λάς άπετίναξε τον ζυγόν τής τυραννίας, αυτοί όμως είσέτι τνραννοϋνται από 
τούς προϋχοντάς των. Ποιος ορθός λόγος, λέγουσι, ποιος νόμος υπαγορεύει το, 
αφού εις πολίτης καλλιεργήση, γαιοπονήση, έξοδεύση καί άπειρη εις ίδιόκτη-
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τόν τον γην, μετά δε το βέρος καί την συγκομιδήν τον καρπόν, άλλος πολί
της νά τον άποβάλλη άπδ το χωράφιόν του καί νά τον άρπάση άνεξόδως τά 
χόρτα, τά οποία διά πολλών κόπων καί ιδρώτων αύτοΰ καί των ζώων αυτόν 
τώ δίδει τό χωράφιόν, καί έν φ ο'ι ποι μενογεωργοί πληρώνουν τά δέκατα 
των εις την Σ. Κνβέρνηοιν, πληρώνουν καί το επιβαλλόμενοι’ διά την βοσκό/ν 
των αίγιδοπροβάτων των δόοιμον, είναι δίκαιον, λέγονοι, νά πληρώνουν καί 
εις τους Προύχοντας άλλα δικαιώματα διά το χύρτον, τδ όποιον τά ίδιά των 
χωράφια δίδουν; έν φ ουτοι ποτέ δεν έπλήρωσαν τίποτε διά τάς βολάς των 
εις τδ Έβν. Ταμεΐον.

Τδ παράλογον τοΰτο δικαίωμα τής χορτονομής, λέγονσιν οι βοσκοί, τδ 
έπέ&εσαν οί προπάτορες των προύχοντα)!’ των αν&αιρέτως καί παρανόμως, 
διδ παρακαλιών βερμώς την Σ. Κνβέρνηαιν νά τους άπαλλάξη άπδ τδ τοιον- 
τον παράδοξον έθος, καί ευχαριστούνται νά πληρώνουν εις τδ 'Εάν. Ταμεΐον 
κατ' έτος δεκαπέντε ή είκοσι παράδες τδ κεφάλι διά τά ζώα των. Τοιουτο
τρόπως γνωρίζονσι, λέγουν, ίίτι βοηθούν τδ έθνος των, καί όχι νά αδικούν
ται άπδ τους προνχοντάς των.

Έπι&υμών δέ νά λάβω πληροφορίας καί άλλοι)εν, μια. τών ημερών 
έτυχα ών εις την οικίαν του ’Αγγλικού Άντιπροξένου κυρίου Νικολ. ΓΙαγ- 
κάλου, οπού ωφελούμενος τής ευκαιρίας ήρώτησα την σύζυγόν του Κ. Μα
ρίαν, παρόντος καί τον γαλλορωσσανστριακοΰ Άντιπροξένου κυρίου Βασι
λείου Άρια τέως νά με εΐπη, τί γνωρίζει περί τής έπικρατούσης συνήθειας 
τών βολών αυτών, ή δέ μ’ άπεκρίβη δτι ήκονσε ποτέ τόν πατέρα της λέγοντα 
νά γνωρίζη εξ άκοής, δτι ήλθε ποτέ ενταύθα δθωμανός τις άπεσταλμένος 
άπδ τδν τότε δραγουμάνον τής Όθιομ. Πόρτας καί έζητεί άπδ τδ κοινόν τής 
Κέας φόρον πέντε χιλιάδες γρόσια, οι δέ τότε προύχοντες δώσαντες αυτά τά 
γρόσια εις τδν Τούρκον, έμοίρασαν μεταξύ των τά βοσκήματα τής Νήσον, 
τά όποια, άναμφιβόλως, ήσαν ’Εθνικά, ώνόμασαν αυτά Βολάς, έκτοτε, λοι
πόν, έπικρά τησεν ή συνήθεια αν τη τών βολών, αϊτινες κατά διαφόρους τρό
πους άλληλοδιαδόχως διατεϋεϊοαι άπδ τδν μέν εις τδν δέ, κατεστάίίησαν 
πλέον ιδιοκτησία των ταντα έπληροφορήθην άπδ την ρηθεΐσαν κυρίαν Μα
ρίαν έ’χονσα καί αυτή οχι δλίγας βολάς.

Αν τάς τάς πληροφορίας ήδννήθην νά συνάξω περί τών Βολών, καί τας 
καϋυποβά/.λω νπ’ δψι ν τής Ύμετ. Έξοχ. παρακαλών αυτήν νά δ (όση τάχιον 
τέλος είς αυτήν τήν περίπλοκον καί σεσαθρωμένην υπόθεσιν, ήτις, ώς προ- 
ανέφερα διά τής Διοικήσεως ’Άνδρον καί Κέας νπ’ άριϋ. 97, φέρει καθη
μερινός συγχύσεις καί ταραχάς είς τους κατοίκους.

Περικλείω άναφοράν τών εχόντων τάς βολάς σννοδευομένας με δέκα 
τεμάχια άντίγραφα εγγράφων τών βολών, καί έτέραν τών ποιμενογεωργών, 
διά νά παρατηρήαη ή Ύμ. Έξ. τά δικαιολογήματα τών μέν καί παρά
πονα τών δέ.
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Αί βολαί τής νήσου Κέας <53

’Έκρινα εύλογον και κατέγραψα πόσαι εϊαιν αί βολαί, πόοοι και ποιοι 
έχουσιν αυτάς καί τι έκαστος νέμεται εξ αυτών, την οποίαν καταγραφήν περι
κλείω εν ταυ 9 α 6 μου με άντίγραφον της νπ’ αριθ. 722 διαταγής της Γραμμ, 
τής ’Επικράτειας καί τής νπ’ άριθ. 414 διακηρύξεως τής Διοικήαεως ’Άν
δρον καί Κέας, διά άποφασίση ή Σ. Κνβέρνησις δ,τι εγκρίνει, 

μένω με βαθύτατου Σέβας 
Έν Κέα τή 29 ’Απριλίου 1831

τής Ύμετ. Έξοχ. δούλος ταπεινός 
(Τ.Σ.) ΤΙ. Μοναστήριώτης

Ιΐρδς τον Τοποτηρητήν τής Νήσον Κέας 
Εύγενέστατε Κύριε, εις δσα προφορικώς σας παραατήααμεν σπεύδομεν 

νά σάς εχθέσωμεν καί έγγράφως. Εις το 29 έτος άνεφέρθημεν με αναφοράν 
μας νπογεγραμμένην με τριακοσίας τόσας ύπογραφάς, διά μέσου του πληρε
ξουσίου μας, όπου ε’ίχαμεν στείλειν εις την εθνικήν σννέλευσιν διά τάς όνο- 
μαζομένας βολής, ΰπον μερικοί των συμπολιτών μας εξουσιάζουν από μίαν 
παράνομον πράξιν καί κακήν συνήθειαν, ή όποια δεν έξεύρομεν από ποιους 
έγινε, ποιος νόμος, ποια δικαιοσύνη, εμπορεϊ νά άδικήση επτακοσίων τόσων 
πολιτών ιδιοκτησίας νά τάς εξουσιάζουν τριάντα ή σαράντα άνθρωποι, άφον 
τό έθνος τούτο έχυσε τόσον αίμα, διά νά έλευθερωθή καί νά αποφυγή τον 
ζυγόν τής τυραννίας· ημείς δμως, καθώς βλέπομεν, δεν εϊμέθα εις την ’Επι
κράτειαν τής Ελλάδος, ενώ δουλέβωμεν τά υποστατικά μας καί πληρώνομεν 
δία τά διατεταγμένα κατά τό διάταγμα τής Σ. Κυβερνήσεως, φαίνεται δτι 
έχομεν εις την Νήσον μας άνώτερον Ταμέίον καί άνωτέραν Κνβέρνησιν, ορί
ζοντες τά βοσκήματα τών υποστατικών μας, τά πωλονν εις τους ποιμένας 
καί παίρνουν πρόβατα ή γρόσια, δπως ήθελε συμφωνήσουν με αυτούς, πρά
γμα δπου δεν άκονσθη εις καν'εν άλλο μέρος τον Κόσμου. Αυτά δλα μας 
εβίασαν καί άνεφέρθημεν εις τό 30 : έτος τον άπερασμένον ’Απρίλιον εις 
την Γενικήν Γραμματείαν, εις τό τριάντα ένα έτος εστείλαμεν τον Κύριον 
Βρανιά ’Αλεξάνδρου εις την Σ. Κνβέρνησιν, διά νά παραστήση τά δίκαιά 
μας, καθώς καί έπαρέστησε. Ή Σ. Κνβέρνησις σάς έδιώρισε τοποτηρητήν 
εις την νήσον μας, διά νά κάμετε ακριβήν έξέτασιν, νά άκονσης τά δίκαιά 
μας, καθώς καί ήκονσες επί παρρησία τους εξουσιάζοντας τάς ιδιοκτησίας 
μας, διά τάς όποιας παρακαλ.οϋμεν νά έκβωμεν έξω εις δλην τήν περιφέ
ρειαν τής Νήσον, ίνα ιδητε δσα έγγράφως καί προφορικώς σάς παραστήσα
με ν, διά νά αναφέρετε εις τήν Σεβαστήν Κνβέρνησιν δλα μας τά δικαιολογη- 
ματα, μένομεν δε εν ελπίς δτι ή Σεβαστή Κνβέρνησις βέβαια δεν θά μάς 
υστέρηση τήν αΐτησίν μας, νά μάς άφήση νά εΐμεθα σκλάβοι, καθιος μάς
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04 Ιακώβου Τ. Βισβίζη

έχουν πιυλη μένους εις το υπέρογκου χρέος' και τί θά πληρώαωμεν πρότερον 
τα εθνικά δικαιώματα, τα χρέη, τα όποια μας έρριιραν διά τές Ιδιοτέλειες 
των, η τές φαμελιές μας να ζήσωμεν από αυτά, δύναται ή Σ. Κυβέρνησις νά 
γνωρίση εις ποιαν τυραννίαν είμαπϋεν. Εις ύλην την Έπικράτειάν της οι 
"Ελληνες γουδέρουν ελευθερίαν, ημείς όμως γονδέρομεν τυραννίαν. ΟΙ βα
σιλείς τής Ευρώπης εξώδευσαν μιλιούνια, έχασαν στρατεύματα, έχασαν Κα
ράβια διά νά μας ελευθερώσουν εκ τής τυραννίας, ημείς ακόμη θέλομεν τα 
τουρκικά φρονήματα. "Οθεν, παρακαλοϋ μεν την Τοποτήρησιν τής Νήσον μας 
κατά την διαταγήν τής αντοΰ Έξοχύτητος νά άναφέρη τα δίκαιά μας εις την 
Σ. Κυβερνησιν, τα όποια άφιερώνομεν εις την φρόνησιν τής εξοχότητάς τον. 
μένομεν με ολον τό ανήκαν σέβας, τή 25 Μαρτίου 1831.

ΟΙ Ευπειθείς ΤΙατριώται 
Επονιαι ai ΰπογραφαι των αναφερομέιωνβ>

6*.
Έξοχώτατε και Σεβ. ημών Κυβερνήτα

"Εν από τά τρία αντικείμενα, τα όποια όλων των ελευθέρων και εύνο- 
μουμένων εθνών Οι άκαταπάτητοι Νόμοι χορηγούν εις τους πολίτας, δηλ. 
την ασφάλειαν τής ζωής, τής τιμής και τής ιδιοκτησίας των, τά όποια και ή 
'Ελλάς, διά υποστήριξή εις την οίκογένειάν της, έχυσε ποταμούς αιμάτων. 
Σήμερον ίδιοτελεΐς τινές και κακότροποι σνμπολΐται μας ζητούν νά μας κα
ταπατήσουν την πεπαλαιωμένην και εξ άμνημονεντων χρόνων σνστημένην 
εις την Πατρίδα μας ιδιοκτησίαν τών βολών αυτών, α'ι όποια (κατά τά επι- 
συνημμένα σωζόμενα έγγραφά μας) από τής τών 'Ενετών εξουσίας, μέ τό 
αυτό όνομα έπωλοϋντο και ήγοράζοντο όλοσχερώς, έσνναλλάττοντο μ’ αλλα 
υποστατικά και έπροικίζοντο από τους γονείς εις τά τέκνα των, και τοιουτο
τρόπως εκατήντησαν και έως εις τάς σημερινός ημέρας μας, ουδ’ άλως δια- 
φέρουσαι από τά δσπίτιά μας, αμπελώνας, περιβόλια και λοιπά.

Αυτήν την ιδιοκτησίαν μας και οί αντίκρυ Καρνστιοι προ δύω χρόνους 
έζήτησαν νά την καταπατήσουν, άλλ’ ή Σεβ. Κυβέρνησις πλ,ηροφορηθειαα 
άποχρώντως διά Κοινής μας ενσφραγίστου ’Αναφοράς περί τής Νομιμότη- 
τος αυτής, μάς διέταξε μέ τήν ύπ’ άριθ. 722 Διαταγήν τής Σεβ. Γραμμα
τείας τής ’Επικράτειας νά λάβωμεν μόνον τό ήμισυ τής πληρωμής από τους 
πρόσφυγας Καρυστίους λόγιο φιλανθρωπίας, εις τήν όποιαν Διαταγήν δεί- 
ξαντες όλην τήν άπαιτουμένην πειθαρχίαν, εξηκολουθήσαμεν κατά γράμμα 
τό μέτρον αυτό τής Σεβ. Κυβερνήσεως, και ούτως έπεκράτησεν Άκρα ησυχία 
και ευταξία εις τήν Πατρίδα μας.

”Ηδη δέ θεωρού μεν τινάς Συμπόλι τας μας, οι όποιοι άφοϋ ήτ ον οί 
πρώτοι νπερασπισται τής ιδιοκτησίας αυτής, ότε κατετρέχετο από τους Καρυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:25 EEST - 34.211.113.242



At 0ολα1 τής νήσου Κέας 65

οτίονς, τώρα επειδή από την περίστασιν απέκτησαν μερικά γιδοπρόβατα, 
εφαντάσϋησαν νά σφετερισθώσι την ιδιοκτησίαν μας (όντες υστερημένοι 
τοιούτον είδους ιδιοκτησίας, τάς όποιας άγκαλά και είχον οι προπάτορές των, 
τάς είχον πωλήσει εις τους Ιδικούς μας, καθώς καί εις ημάς τους ίδιους), 
καί ούτω νά μεταχειριστούν απολύτως την Νομήν των προβάτων τους, χω
ρίς κάμμίαν πληρωμήν, καί εμψυχωμένοι εις τούτο από κάποιον τυχοδιώκτην 
καί εξ επαγγέλματος Δημεγέρτην καί ταραχοποιόν τον Βρανάν ’Αλεξάνδρου 
επιμένουν εις τήν κατάργησιν αυτής τής ιεράς μας ιδιοκτησίας, καί έμβαίνει 
τώρα τρίτος χρόνος, όπου βόσκουν αύτάς τάς βολάς, χωρίς νά μάς πληρώ
νουν τό δικαίωμα τής ένοικιάσεως. Διό ημείς καταφεύγοντες εις τήν Ύ.Ε., 
τον υπερασπιστήν των Νόμων, παρακαλοϋμεν θερμώς νά περιστείλη διά των 
άνηκόντων μέσων τους αρχηγούς αυτής τής άνοσίου φατρίας διά τήν κατάρ- 
γησιν των βολών, διά νά είσαχϋή πάλιν ή ομόνοια καί ησυχία εις τήν Πα
τρίδα μας, καί ημείς νά μήν υστερούμενα τού δικαιώματος μας.

Πεπεισμένοι δε δτι εις τήν άναγνώρισιν αυτής μας τής ιδιοκτησίας, τήν 
όποιαν όλοι οι Νόμοι των 'Εθνών υπερασπίζονται, δεν ϋέλομεν απαντήσει 
εκ μέρους τής Σεβ. Κυβερνήσεως κάμμίαν άντίστασιν, μένομεν μέ δλον τό 
βαθύτατου σέβας.

f Ό τζίας καί θερμίων Νικόδημος έπιβεβαιοΐ.
Έν Κία τη εικοστή όγδοη Μαρτίου 1831.

Επονιαι αί νπογραφαί ιώι’ άναφερομίνοον^

Άρ. 892 · Ελληνική Πολιτεία
Ή Δημογεροντία Κίας

Έπικυρούσα τό γνήσιον τών εν τή παρούση υπογραφών συνεπικυροι 
καί τά ένδιαλαμβανόμενα τεμάχια δέκα συνημμένα.

Έν Κία τή 10 άπριλίου 1831 
Οι Δημογέροντες 

(Τ.Σ.) « Σ. Πάγκαλος
« Δ. Μελιββίνύς Ό Γραμματέας
« Άνδρέας Σοφιανός Δημήτριος Δελίνης

1631. Mat ου 17.
Τήν σήμερον ό Μουσταφάς τού Άλήμπεη δίδει καί πωλεΐ τήν Βολήν, 

όπου ε'χει από τον Κυριαζήν Βλάχον αγορασμένη, τού παπά Κύρ - Μελετίου, 
καθώς βρίσκεται εις τον ΙΙάουρα, μέ δλα της τά δικαιώματα διά άσπρα τε
τρακόσια πενήντα, ήτοι άρ. 450, καί εδωσά του διά τά άνωθεν άσπρα μία 
μουργιά διά άσπρα εκατόν, τά επίλοιπα τού τά έδωσα άσπρα μετρητά■ καί 
είναι ή βολή καλά πληρωμένη καί ευχαριστημένη καί άποπληρούται ό άνω- 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΕΠΟΥΔΩΝ "Ετος I©' 5
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δεν Μουσταφάς, καί μένει ό ίδιος παπάς Κύρ Μελέτιος κύριος οίκοκύρης 
διά δ,τι ήδελε τύχει εις κάδε καιρόν' και είναι ή αγορά εις την ’Αγίαν Μα
ρίνα' και διά τδ άληδές έγέγονε το παρόν εις άσφάλειαν και γράφουν οι πα
ρακαλετοί μάρτυρες.

Νικόλαος Κότζος μαρτυρώ 
Σκευοφύλαξ μαρτυρώ 
Αημήτριος Καλαβαρής μαρτυρώ 
Νικόλαος Δελίνης μαρτυρώ

^"Επβται επικνρωοις τής γνησιότητος τοΰ αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας'^?

66 ‘Ιακώβου Τ. Βισβίζη

8.

Νοί Andrea Corner per la Severenissima Republica di Venetia — —

Capitano Generate.
Fm sottoli: 29: Luglio: 1643. possede Giacomo Bartolomeo da 

Zia :un pascolo venduto di Lecha Clydea con suo figlio Dima, di loro 
ragione, come si vedc per scrittura del giorno medesimo, al qual pos- 
sesso si trova al presente detlo Bartolomeo come libero ed assoluto 
padrone.

Si rapresenta perb che da loro non venghi perlurbato indebita- 
mente con <^έλλείπει^> vi e indirette e dillegittime, onde ricerca dall'au- 
toritd nostra il compenso doinito. Comunichimo per tanto' <^ελλείπει'^? 
a tutti e cadauno che solto pena di Duchati 200 ed altre pene affliltive 
mm ilebano rnoleslatto nel giusto e legittimo possesso di detto pascolo, 
ma pretendendo ragione ebbi a comparire ove s’aspetta per termina 

dalla Paris le: 5 Margo: 1643 sn.
(L.S.J. Andrea Corner Capitano Generate 

Marco Paulini
<^"Eaeiai ίπικνρτασις τής γνησιότητος τοΰ αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας'ζ?

9.
1664 Έν μηνι Αύγούστου 19.
Την σήμερον ήλδε παρών εις εμένα Κάρλος Μάζης με τούς κάτωδεν 

υπογραφέντας ό ’Ιωάννης Φευγάδης δεληματικώς καί με καλήν του προαί- 
ρεσιν Αφιερώνει εις τό Μοναστήρι τής ’Αγίας Μαρίνης εύρισκομένης έν τη 
νήσοι ταύτη τήν βολήν, είναι λέγω γονικό του, εις τον τόπον ονομαζόμενοι’ 
Καλαμίτζι, ή όποια Βολή πηγαίνει από τα κλείσματα καί έβγαίνει νοτινά, 
καί πηγαίνει εις τήν ”Αμμον καί έρχεται βορεινά του Καλογέρου τό νερό- 
διά τούτο δέλοϊ από τοΰ νυν καί εις τό έξης νά άγροικιέται του ανωδεν Μο-
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ναοτηρίου καί νά μην έμπορή νά ενόχληση το Μοναστήριον εις την άνωθεν 
άφιέρωοιν μήτε από τα παιδιά τον μήτε από τους ιδικούς τον. Και διά τό 
αληθές έγινεν έμπροαθε των κάτωθεν παρακαλετών μαρτύρων.

Μόσχος Πάγκαλος 
Τζάκες Πάγκαλος 
Κάρλος Δελίνης
Καντζιλλιέρης τής Κοινότης έγραψα και μαρτυρώ 

<ζ^Επβται ίπιχύρωσις τής γνηοιότητος τοΰ αντιγράφου ΰπο τής Δημογεροντίας

10.
1686. Έν Μηνί ’Οκτωβρίου 28. εις την Τζίαν.
Την σήμερον με τό παρόν Γράμμα και άπόγραμμα δμολογώ εγώ Για- 

κονμίνα τον Λονρή γυναίκα τον ποτέ Δήμον Μαρτίνου μαζί με την θυγατέρα 
τοΰ ίδιον Δήμου Μαρτίνου Κατερίνα, πώς με ιδίαν μας βουλήν και θέλησιν 
δίνομεν καί ελεύθερα πονλοϋμεν τον Κυρ Σταμάτη Κοζαδίνον την βολήν τον 
Καλάμου διά ρεάλια τέσσαρα ήμισυ, Ν. ρεάλια 4:20:, τά όποια ρεάλια γροι- 
κοΰνται τά δυο ήμισυ διά ένα βονΐδι άργατικό, καί τά δυο διά τό χρέος, όπου 
έχρεώστει ό ποτέ Δήμας τον Κυρ Σταμάτη Κοζαδίνον' καί είναι από τήν 
σήμερον έδικήν τον καί εις τήν εξουσίαν τοΰ άνωθεν Κυρ Σταμάτη, προν- 
κίση, χαρίση καί δ,τι άλλο ήθελε ν τοΰ φανή. Καί διά τό αληθές έγινε τό 
παρόν εις ασφάλειαν διά πάσαν καιρόν χρειαζόμενον καί θέλουν νπογραφθή 
καί παρακαλεστοί μάρτυρες.

Ξεχωρίζομεν, δπόταν ήθελεν βρεθή τινάς από τά παιδιά τοΰ ποτέ Δήμα 
Μαρτίνου νά τό έδιασείαη τον άνωθεν κυρ Σταμάτη, νά είναι εις τήν εξου
σίαν του νά έμβαίνη καί νά παίρνη ενα μούλκι τό καλλιώτερον τής άνωθεν 
Γιακονμίνας διά τά άνωθεν ρεάλια τέσσαρα ήμισυ. Καί διά τό αληθές έγινε 
τό παρόν διά σιγουριτά τοΰ Κυρ Σταμάτη Κοζαδίνον.
Φραγκίσκος Συναδινός καί επίτροπος μαρτυρώ τά άνωθεν 
Μοσχονάς Χωματιανός μαρτυρώ τά άνωθεν.
Έγώ 'Ερρίκος Ροζέ Κόνσολος βενετός παρακαλετός έγραψα καί μαρτυρώ

<ζ“Επεται ίπικνρωαις τής γνηαιότηαος τον αντιγράφου νηο τής Δημογοροντίαςζμ

11.
1734 Ιουλίου 10.
Τήν σήμερον διά τον παρόντος καί δμολογικον Γράμματος ώμολόγησεν 

καί δμολογα ή ’’Αννα Πέτρου Τρανόν, πώς μέ ιδίαν της βουλήν καί θέλησιν 
δίδει καί ελεύθερα πονλεί καί παρατίζει τήν Βολήν εις τον Μαύρου, δ που 
έχει από τον κύρι της, σύμπλιον παπά Νικολάκη Βαρούχα, τοΰ σιορ Τζάκε
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’Ιακώβου Τ. Βισβίξη

Π αγκάλου, διά γρόσια δώδεκα Ν. 12' και έλαβεν τά άσπρα τής αυτής ώρας ή 
άνωθεν ’Άννα και αποξενώνεται από την σήμερον και μένει κύριος οίκοκν- 
ρης ό άνωθεν σιορ Τζάκες αυτός και οι κληρονόμοι του. Και διά βέβαιον 
τής αλήθειας έγινε τό παρόν είς ασφάλειαν, νπογράφον τές το και αξιόπιστοι 
μάρτυρες—

”Αννα Πέτρον Τρανού στέργω 
Νικόλαος Ρώτας μαρτυρώ) τά άνωθεν 
Κωσταντής Σαράκης μαρτυρώ τά άνωθεν

Μόσχος Πάγκαλος Καντζιλλιέρης βέβαιοί 
<^Έπειαι έτιικύρωσις τής γνησιότητος του αντιγράψου υπο τής Δημογεροντίας

68

12.
1742 μηνός Μαρτίου 17: Θερμίων.
Την σήμερον τού παρόντος έλαβα έγά> ό Λογοθέτης μαζί και ή Μιρίτα 

ή γυναίκα μου από τον σιορ Τζάκε Πάγκαλον ρεάλια τον αριθμόν σαράντα, 
Ν. 40., διά τά όποια τον δίδομεν και οι δυό μας και τον πονλονμεν την 
βολήν, που έχω προυκί από τον μπάρπα μου στους Κόκκινους' και εί μέν 
και ήθελε θέλει 6 μπάρπας μου νά την πάρη, νά δίδη τά άνωθεν σαράντα 
γρόσια τον Σιορ Τζάκε, είτε μή νά είναι μούλκι τον και των κληρονόμων 
του, και νά μην μπορή άλλως κανένας νά τον βιάση εις τό άνωθεν πράγμα, 
που τού δώσαμεν.

Λογοθέτης βαλίντας * 1 ειδώσαμε τό παρόν καί έλ,άβαμεν τά άνωθεν μέ 
θέλημα τής γυναίκας μου καί έγραφα ίδιοχείρως μου.

Οικονόμος Τζιας μαρτυρώ
Χαρτοφύλαξ Τζιας μαρτυρώ
Κωνσταντίνος 'Ιερευς καί οικονόμος Τζιας Χωματιανός στέργω
Νικόλαος Δεπάστης μάρτυς.

<ζ°Επεται έιτικνρωσις της γνησιόιηιος τον αντιγράψου υπό τής Δημογεροντίας^?

13.
1742 ’Ιουλίου 28.
Την σήμερον διά τον παρόντος καί όμολογικον γράμματος ό μολογ a 6 

υιός Ίω(άννη) Πατηνιώτη κυρ Μιχάλης, πώς δίδει καί ελεύθερα πουλ,εΐ καί 
παρατίζει τον σιορ Τζάκε Παγκάλου την βολήν εις τό Σπαθί τον Κάμπον, εις 
τον Σωτήρα, σύμπλιον ’Αναγνώστη Γοζαδίνου, τό χωράφι είς τό Καμπί είς 
τον "Αγιον Γεώργιον διά γρόσια πενήντα, Ν. 50. —, ώς καθώς τό ετίμωσεν 
ό Γεωργάκης Τζοκάκης,καί τό όποιον χωράφι είς τον Άγιον Γεώργιον,

■ . ■ · ·. Λ ■■■■.}·' ν ... . .. ....

. ... ' Λ
1 Ίσως βολέντες.
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καθώς ε μαρτύρησαν Εμπροσθεν εις τον Άχμέτ ’Αγά και εις τους προεστούς 
πώς είναι πατρικόν τον αύτοΰ Μιχαλάκη' και όπόταν ήθελε διασείσει τινάς 
τον σιορ Τζάκε, νά είναι δμπλιγάδος δ σιορ Μιχαλάκης, νά του δίδη ενχα- 
ρίστησιν' και ούτως έλαβεν τα πενήντα γρόσια τής αυτής ώρας και αποξενώ
νεται από τα αυτά πράγματα, και μένει κύριος οίκοκύρης ό σιορ Τζάκες, 
αυτός καί οι κληρονόμοι του. "Οθεν καί εις ασφάλειαν έγινε το παρόν καγ- 
κελλαρίσιον γράμμα εις άσφάλειαν.

Μιχαλάκης ατέργω
Γεωργάκης Τζοκάκης τιμώ τής καί μάρτνς 
«
Τζώρτζης ρεβελάκης μαρτυρώ

Μόσχος Πάγκαλος καγκιλλιέρης βέβαιοί
<ζ_”Επεται ίπιχύρωσις τής γνηαιότητος τον αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας

14.
1744 Μαρτίου 15.
Την σήμερον μέ τό παρόν γράμμα φανερώνουν τά δύο μέρη δ τε Σιορ 

Λογοθέτης Πάγκαλος καί "Αγιος Καστρήσιος καί έκαμαν την παρών άλλα- 
ξία στερεά καί άμετασάλευτον, καί έδωσεν ό Σιορ Λογοθέτης του Καστρησίον 
την βολήν του Καραβιώτη του νίον εις τό Σπαθί καί γρόσια δέκα' έδωσε 
καί ό Καστρήσιος του Σιορ Λογοθέτη την βολήν τό μερτικών του εις τον 
Μαύρου, σύμπλιον του αύτοΰ Σιορ Λογοθέτου' καί όντως έμειναν ευχαρι
στημένα καί τά δύο μέρη, καί δεν πρετεντέρει πλέον εις υπέρ τον ετέρου 
τίποτες. Καί διά βέβαιον τής αλήθειας έγινε τό παρόν Γράμμα εις ασφάλειαν. 

Καστρήσιος ατέργω τά άνωθεν 
Λογοθέτης Πάγκαλος στέργω 
Οικονόμος Τζιας μαρτυρώ 
Μανωλάκης Χωματιανός στέργω.

Μόσχος Πάγκαλος Καντζιλλιέρης βέβαιοί 
<^°Επεται ειτιχύρτοοις τής γνηαιότητος τοΰ αντιγράφου υπό τής Δημογερονιία£>

15.
1754. Δεκεμβρίου 25.
Την σήμερον έκαμαν τήν παρών άλλαξία στερεά καί άμετασάλευτον ό Νι- 

κολός Ηω(άννη) Μαζαράκη μέ τον Σιορ Λογοθέτη Τζάκε Πάγκαλον, καί έδω
σεν δ Νικολός τον σιορ Λογοθέτη τήν βολήν εις τό Καμπί' έδωσε καί δ σιορ 
Λογοθέτης τοΰ Νικολοΰ τό κλεισμα εις τοΰ Γαιλου τοΰ Τζωρτζή, ώς ευρί- 
σκεται μέ τά δένδρα τον καί οντω έμειναν ευχαριστημένα καί τά δύο μέρη, 
μή πρετεντέροντας εις υπέρ τοΰ ετέρου τίποτε' καί εί μεν ήθελεν ενοχλήσει
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τινάς τον σιορ Λογοθέτην εις την βολήν, νά δίδη <5 Νικολός σοστιφατζιόν τον 
σιορ Λογοθέτου. "Οι)εν και διά βέβαιον τής αλήθειας υπογράφουν και αξιό
πιστοι μάρτυρες.

Νικολός Ίω(άννη) Μαζαράκης στέργω 
Οικονόμος μάρτνς 
Σκενοφύλαξ μάρτνς

Μόσχος Πάγκαλος Καντζιλλιέρης βέβαιοι 
<^"Emiai ίπιχνρωοις τής γνηαιότητος τοϋ αντιγράψου υπό τής Δημογεροντίας

16.

Τή 18 Νοεμβρίου 1822 έν τή Ν. Τζία.
Διά τοϋ παρόντος δηλοποιείται δτι ή Κνρά ’Άννα θνγάτηρ τοϋ ποτέ 

Νικολέττον Κουμπαροντζον πωλεΐ σήμερον οικεία βουλή και θελήσει τάς 
δυο βολάς, τάς οποίας έχει γεροντομοίρι από τον πατέρα της εις τον κύριον 
Ποθητόν Λογοθέτου ΤΙάγκαλον, διά γρόσια επτακόσια πενήντα, ήτοι 750, των 
όποιων βολών, ή μεν μία κεΐται εις τον "Αγιον Συμεών, κεφαλαίων οκτώ, 
ή δε άλλη, τής οποίας είναι σΰμπλιος ό Κύριος ’Ιωάννης Ρεβελάκης, κεΐται 
εις την τοποθεσίαν λεγομένην Καμίνι, κεφαλαίων δέκα πέντε. ’Επειδή, λοι
πόν, ή Κνρά ’Άννα έλαβεν έμπροσθέν μας την διαληφθεΐσαν ποσότητα σφαν 
καί ανελλιπή, άποξενοϋται άπό τής σήμερον των εϊρημένων βολών καί μένει 
αυτών εις τό έξης κύριος απαιτητής καί .οί κληρονόμοι του ό Κύριος Ποθη
τός Πάγκαλος. "Οθεν εις ένδειξιν τής αλήθειας έγένετο τό παρόν εν τώ 
Καγκέλλω τής Άντεπαρχίας, βεβαιωμένον παρά αξιόπιστων μαρτύρων, καί 
έδόθη εις χεϊρας τής ενγενείας τον προς ασφάλειαν.
’Άννα θνγάτηρ τοϋ ποτέ Ν. Κονμπ : Ό τής Άντ επαρχίας ταύτης
διά χειρός τον Γε. Ι'ραμμ. βέβαιοι :— Γενικός Γραμματείς
Δημήτριος Κονβαράς μάρτνς Μιχαήλ Πάγγαλος
’Αντώνιος Άμπελικόπουλος μάρτυς

^φΕπεχαι Ιπικύρωσις τής γνηαιότητος τοϋ αντιγράφου νπο τής Δημογεροντίας'^

17.
’Εξοχώτατε!

’Ιδού κατά τήν προφορικήν διαταγήν Σας υποβάλλω τάς παρατηρήσεις 
μου περί τής επί των βολών τής Κέας φιλονεικίας μεταξύ τών έγκατοίκων, 
εκ τών όποιων 73 οίκογένειαι είναι ένάγοντες, κατά 677—οικογενειών ενα
γόμενων.

Ή περί βοσκής δονλεία είναι μία τών κτηματικών άγροικικών καί
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συνίσταται εις τό όποιον αποκτά τις δικαίωμα νά βόσκη τά ζώα του εις άλλον 
κτήματα, άφον ό Ιδιοκτήτης συνάξη τά προϊόντα. ,

Ή περί βοσκής δουλεία είναι 
ή κυρία (propria) 
ή καταχρηστική (impropria)
Κυρία δουλεία είναι, όταν μετά την απόκτηοιν αυτής, ό ιδιοκτήτης δεν 

δνναται κατ’ ουδέ να τρόπον ούτε νά εμποδίση την ένέργειάν της, ούτε νά 
περιφράξη την ιδιοκτησίαν του, έπι σκοπώ νά εμποδίση τήν βοσκήν.

Καταχρηστικήν δουλείαν ονομάζω εκείνην, ήτις παύει, όταν ό Ιδιοκτήτης 
είναι ελεύθερος νά περιφράξη τό κτήμα τον και νά εμποδίση τάς άγέλας ή 
τά ποίμνια των άλλων.

«On appelle vaine pdture le droit de.faire pdturer sesbestiaux 
»dans certains saisons sur I’heritage d’autrui, pendant qu’il est vain 
»et vague. - - . v: -

»L’on entend par parcours, la vaine pdture que les bestiatix de 
»deux ou plusieures communes exercent sur leurs territoires respectifs.

»On appelle dans une signification restrictive, vaine pdture, le 
»pacage des bestiaux d’une commune sur les terres de sa dependance»

To χαρακτηριστικόν τούτο μας δείχνει την αρχήν αυτής· ότι δηλαδή 
ϋεμελιοϋται εις τήν παραδεχίίεισαν συμφωνίαν παρά τον κυρίου του κτήματος, 

Ιον ή εις τήν αμοιβαιότητα,
2ον ή εις τήν ειδικήν ωφέλειαν, τήν όποιαν λαμβάνει τό κτήμα τον, 

όταν εκείνος δεν έχει ίδιά του ζώα.
’Από τήν αρχήν της, λοιπόν, ταυ την πηγάζει ότι ή τοιαντη δονλεία 

διαρκεΐ όσον ϋέλει ό κύριος τον κτήματος' εις τρόπον ώστε, εάν εκείνος ϋέλη 
νά ώφεληίλή ό ίδιος από τήν βοσκήν, δνναται νά εμποδίση τον ξένον νά 
είσάγη τά κτήνη του 2.

Τήν δουλείαν ταύτην ονομάζω καταχρηστικήν, ώς πρόσκαιρον. Οι Γάλ
λοι τήν δνομάζουσι Parcours ή vaine pdture, όταν ό ιδιοκτήτης είναι ελεύ
θερος νά περιφράξη τό κτήμα του, ή δονλεία είναι πρόσκαιρος' αληθής δε 
δουλεία είναι ή διηνεκής.

Ή δονλεία αν τη δνναται νά γενή διηνεκής δυνάμει τίτλον τινός, και 
τότε δεν δνναται πλέον νά γενή περίφραγμα.

Άλλ’ εάν με τό περίφραγμα πανη ή δουλεία, αυτή είναι πρόσκαιρος. 
Ίδον τί λέγει ό Σαλβιάτης- «αιι surplus la loi ne parle que du droit 

de parcours, ou du droit simple de vaine pdture, non du droit de 
pdturage qui est une vraie servitute, et peut empecher le proprietaire 1

1 Vaudore—Droit rural Frangais—Tom. 1, chap. Ill, pag. 130. 
’ «...»2(Merlin, Questions de Droit. Tome 6, .page 621 -622).
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sur qui die est etablie de clore son heritage; c’est une distinction qua 
faite cette cour dans le prononce, d’un jugement rendu le 27 brumaire 
an 12 (1803)'.

Πώς παρουσιάζεται αν τη ή πρόσκαιρος δουλεία; ας άκούσωμεν τον 
Μερλΐνον. «.......» 2.

Δυναται τό διάστημα του χρόνον ν’ άλλάξη την καταχρηστικήν εις κυρίαν 
δουλείαν; Κανεν διάστημα χρόνου δεν δύναται νά επιφέρη παραγραφήν. 
Ίδον τί λέγει ό Νέος Δυνότος. «.......» 3.

Εις την περ'ι ής ό λόγος περίπτωσιν οι άπαιτοϋντες προβάλλουσι δικαίω
μα διηνεκούς δονλείας; όχι. Οντοι λέγονσιν δτι έχουν δικαίωμα τής εις 
άλλων κτήματα βοσκής, άφόν ό ιδιοκτήτης σννάξη τα προϊόντα, και δτι διαρ- 
κεΐ, ένόσφ τά κτήματα δεν είναι πεφραγμένα.

Λοιπόν δεν προβάλλουσι διηνεκή δουλείαν, δτι δηλαδή πάντοτε δεν 
δννανται όί ίδιοκτήται νά περιφράξωσι τά κτήματά των, διά νά έμποδίσωσι 
τό άποκτηϋεν δικαίωμα τής βοσκής.

Οί άπαιτοϋντες δεν ζητονσι κυρίαν δουλείαν, άλλά καταχρηστικήν' 

δϋεν δεν πρόκειται περί παραγραφής, άλλά μόνον εάν ή καταχρηστική αυτή 
δουλεία υπόχρεοι, έξ ιδίας φΰσεως, τον ιδιοκτήτην νά μή δυναται νά μετα
χείρισή την βοσκήν, άλλ’ έξ εναντίας νά νποχρεωίλή ν’ άπομακρννάή από 
τό κτήμα τον, διά νά άφήση άλλους νά εισάγουν τά κτήνη των, ή νά ενοι
κιάζουν την βοσκήν προς όφελος των.

Είναι δμως παραδοξοτάτη, τόσον ή αΐτησις των απαιτητών, όΐτινες δμο- 
λογονντες δουλείαν έκ φύσεως καταχρηστικήν, θέλουν έτι πλέον τον δσον 
δεν παραχωρεϊται ουδέ εις την κυρίαν δουλείαν.

Θέλουν όχι μόνον νά δννωνται νά στέλλωσι ζώα εις βοσκήν έπ'ι άλλο- 
τρίον κτήματος, άλλά ϋέλονν ακόμη έξηρημένα τά ζώα από τά ίδιά των 
κτήματα.

‘Η άληϋής δονλεία τής βοσκής εις άλλου κτήμα, ήτον εις την Τουρκίαν 
άποκλειστική. 'Ιδού τί λέγει 6 Κώδηξ Μολδαβίας (πρώην Τουρκικής Επαρ
χίας) άρίλρον 65Τ «ό έχων τό δίκαιον τής βοσκής δεν έχει άδειαν νά κον- 
σίζη και χορτάρι εις τον ίδιον τόπον τής βοσκής, ούτε δυναται ν' άποκλείη 
κανονικώς τον δεσπότην του υποστατικόν από τον δικαίου τής σνμβοσκής ή 
νά φίλείρη την ϋπόστασιν τής βοσκής. "Αν φοβήται την ζημίαν, πρέπει νά 
βάλλη φύλακα εις τά ζώα τον».

’Ανήκει εις τούς άγροικικονς νόμους νά προσδιορίσωσι τούς κανόνας 
τον άρι&μον τών ζώων κατά την έκτασιν τών γαιών. * *

1 Salviat—Traite de l’usufruit. Tom. 2, pag. 177.
8 Merlin. Repertoire ecc. Tom. 14, pag. 429, article Vaine pature.
* Traite des prescriptions, page 129- 132.
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Ποιοι είναι οι κανόνες περ'ι βοοκής άληθοϋς δουλειάς ως προς τον 
καιρόν, ώς προς το είδος των ζώων και ώς προς τά όρια, ποια ή διοικη
τική Αστυνομία πριν ή μετά την εισαγωγήν των ζώων, ποια τέλος πάντων 
ή δικαστική ’Αστυνομία, ταϋτα πάντα άνήκουσιν εις τους άγροικικους νόμους, 
καί περιττόν είναι ένταϋθα νά κάμω τούτων μνείαν.

Ό τον όποιον παρουσιάζουν περί άποκτήσεως τίτλον έγινε μεταξύ 
αυτών, χωρίς ποσώς νά λάβη μετοχήν ό κύριος τών κτημάτων.

Λέγουν ότι ή Κνβέρνησις διά τής νπ’ άρ. 722 διαταγής τής Γεν. Γραμμ. 
τής ’Επικράτειας τής 5 Mat ον 1828 τον άνεγνώρισεν άλλ’ ή Κνβέρνησις δεν 
έγνώρισε καλώς το πράγμα. Έπρόκειτο νά έμποδίση τους πρόσφυγας ξένους, 
οι όποιοι έτόλμων νά φυλάττονν τά ίδικά των διά βοοκήν' οπωσδήποτε καί 
αν είναι, δεν έκαμε τον κριτήν' ουδέ ή πράξις είναι άπόφασις εναντίον 
άνθρώπων, τους όποιους ποτέ δεν ήκροάσθη, ούτε δνναται ποτέ νά τους 
βλάψη' τοιαύτη ήτο καί είναι ή άληϋής ερμηνεία του Διατάγματος τής 
Κνβερνήσεως.

Λεν είναι ίσως ανωφελές νά εΐπω τώρα ολίγα τινά περί τον ποια είναι 
ή αρμόδιος εξουσία, ήτις μέλλει νά δικάση τά το ι αν τα.

Μολονότι δεν πρόκειται περί κτημάτων τής Κοινότητος, αλλά περί 
ιδιωτικών, μολονότι γίνεται λόγος περί ζητήματος, τό όποιον αφορά όλους 
τους κατοίκους τής νήσον Κέας, ήτοι 84 οικογένειας έναγόντων κατά 666 
οικογενειών εναγόμενων, μολονότι πρόκειται περί άγροικικοϋ ζητήματος, 
εγώ νομίζω ότι ή δικαστική εξουσία πρέπει νά κρίνη' ή Κνβέρνησις μετά 
τήν άπόφασιν θέλει έκδώσει νόμον ακυρωτικόν τής εναντίας αρχής, άν 
παρ’ ελπίδά ή άπόφασις ήϋελε τήν καθιερώσει.

Διά νά παύση δε πάσα αμφιβολία, άν ή δουλεία είναι πρόσκαιρος ή 
διηνεκής, καί νά προλάβη ή Κνβέρνησις τάς ένδεχομένας δολιότητας, νομίζω 
άναγκαΐόν νά προσκληθή ό εκεί Διοικητής νά λάβη εγγράφους εξομολογήσεις 
από τους απαιτητάς αυτούς, διά νά βεβαιώση οντω όσα εις τήν ύπ’ άρ. 135 
άναφοράν του λέγει, ότι δηλαδή : «,ϋπόκεινται εις τοιοϋτον έθος τά χωράφια, 
καθόσον είναι άπερίφρακτα, ώς δε περιτοιχισθώσι, λύεται καί παύει τό δι
καίωμα τής χορτονομής, καί ό έχων τήν βολήν δεν δύναται πλέον νά ζητή 
διά τό περιφραγμένον εκείνο χωράφιον τίποτε, άλλ’ ό ιδιοκτήτης νέμεται 
συνάμα καί τό χόρτον».

Καί ταϋτα, διότι τούτο είναι ουσιώδες καί διακριτικόν χαρακτηριστι
κόν τής πρόσκαιρου δουλειάς (vaine pdtureJ.

Ταϋτα υποβάλλω εις τήν Υ.Ε. διά ν’ άποφασίση ό,τι εγκρίνει.
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18.
Έν Νανπλίω την 23 Mat ου 1831 

'Ο Κυβερνήτης 
Προς τον Τοποτηρητήν Κέας

’Από τάς υπ’ άριθ. 133 καί 137 αναφοράς σας έπληροφορήθη ή Κν- 
βέρνησις τά περί τών βολών τής Νήσου τ αυτής, είδεν έν ταύτω και την περί 
τον πρακτέου γνώμην σας.

Πριν όμως δώση θετικήν περί τον αντικειμένου τούτου άπάντησιν, 
σας παρατηρεί δτι ή περικοπή εκείνη τής πρώτης τών δυο τούτων αναφο
ρών σας, ’όπου λέγετε «ύπόκεινται εις το τοιοντον παράδοξον έθος τά χωρά
φια, καθόσον είναι άπερίφρακτα, ώς δε περιτειχισθώσι, λύεται καί παύει 
το δικαίωμα τής χορτονομής, καί ό έχων την βολήν δεν δύναται πλέον νά 
ζητή διά τδ περιφραγμένον εκείνο χωράφιον τίποτε, άλλ’ ό ιδιοκτήτης νέμε- 
ται συνάμα καί τδ χόρτον τον»· είναι ανάγκη νά ύποστηριχθή άπδ τους 
άπαιτοϋντας τήν διατήρησιν τοϋ έθους τών βολών. Διά τούτο θέλετε λάβει 
έγγράφως τάς εξομολογήσεις τούτων πρδς βεβαίωσιν τής διαληφθείσης περι
κοπής καί θέλετε τάς διευθύνει έν τάχει πρδς ημάς.

"Οταν ταυ τα ένεργηθώσι, θέλετε λάβει θετικήν άπόκρισιν περί τοΰ αλη
θώς σπουδαίου τούτου αντικειμένου.

Ό Κυβερνήτης Ό Γραμμ. τής Έπικρ.
Ί. Α. Καποδίστριας Ν. Σπηλιάδης

ΙΛΚ. Τ. ΒΙ2ΒΙΖΗΣ:
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