
Οι έγγραφες πηγές που αφορούν τα μέλη της γενεάς μας και 
γενικότερα όλων των οικογενειών της Μάνης σπανίζουν, μια και στη Μάνη 
υπήρχε σχεδόν αποκλειστικά η προφορική παράδοση και ελάχιστα γραπτά 
ντοκουμέντα. 

Παρόλα αυτά ορισμένα μέλη του κλάδου της οικογένειας από την 
Νόμια αναφέρονται κατά τα έτη 172(0;) και 1727 στον Κώδικα υπ’αριθμ. 214 
της Βιβλιοθήκης της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας των Αθηνών, 
αφενός στο χωριό Ρηγανόχωρα, το οποίο βρίσκεται κοντά στον Κότρωνα, 
αφετέρου στο κοντινό χωριό Κάβαλος, που βρίσκεται στην περιοχή της 
Κίττας, απέναντι από την Νόμια. 

Ο χειρόγραφος αυτός Κώδικας έχει πενήντα φύλλα από τα οποία 
λείπουν τα πρώτα τέσσερα. Αυτός είναι το ημερολόγιο ενός πρακτικού 
γιατρού, ο όποιος ονομαζόταν Παπαδάκης και καταγόταν από το χωριό της 
Μάνης Λάγια. 

Ο Λαγιώτης λοιπόν αυτός Παπαδάκης ήταν κατά την τότε επικρατούσα 
συνήθεια γιατρός πακ(χ)τονάρης, δηλαδή γιατρός «με σύμβαση αόριστου 
χρόνου». Αυτό σήμαινε ότι πληρωνόταν για ολόκληρο το χρόνο σε είδος ή σε 
χρήμα και με ορισμένο ποσό από κάθε χωριό ή και οικογένεια. Ήταν όμως 
υποχρεωμένος, όποτε και όσες φορές τον καλέσουν, να περιποιείται ή και να 
θεραπεύει τους τραυματίες, και μόνο αυτούς  και όχι τους ασθενείς. Ήταν 
δηλαδή πρακτικός χειρουργός γιατρός και όχι παθολόγος. 

Tο ημερολόγιο του πρακτικού αυτού χειρουργού γιατρού είναι ακριβέστατο 
στα ονόματα, τα χωριά, τους πολέμους αλλά όχι στην .........ορθογραφία! 

Αποσπάσματα του Κώδικα αυτού είναι τα στη συνέχεια 
αναγραφόμενα φύλλα υπ’αριθμ. 20, 21,23 και 24. 

Σε αυτά αναφέρονται δύο μέλη της γενεάς μας, ένας με το όνομα 
Γηοργάκης Πατζούρος, στο χωριό Ρηγανόχωρα το 172(0;) και ένας άλλος 
Πατζούρος στο χωριό Κάβαλος το 1727. 

 
ΚΩΔΙΚΑΣ αριθμ. 214 

Βιβλιοθήκης   Ιστορικής   και   Εθνολογικής     Εταιρείας     Αθηνών 
Φύλλο 20 
............................................................................................................................
.................. 
χορίο ριγανόχορα 172(0;) αυγούστου 10 
Εσιβάστικα εμής. ηγωνηατες με το γιατρό ως καθός και η αφφουγγιότες 
εστεριόσανε και με τούτο μπενομε και αξιόπηστι μάρτηρες 
 
εγο ολιγορις παλιογάλις μαρτιρο τανοθε 
εγο αλεξαντρις μαρτιρο τανοθε γραμενο 
εγο γηοργακης πατζουρος μαρτηρο τανοθ 
εγώ γεο γεωργούνος μαρτηρο το ανοθε:- 
μπελεκος μαρτιρο το ανοθε Γεγραμενο 
γιωργιτζης τσιομπελιος μαρτηρο το ανοθε 
γιάνης παπαγιοτακης μαρτηρο το ανοθε 
λιγοριμαλιαντρος μαρτηρο τανοθε 
 
Φύλλο 21 
 
ληγώρις παλήβγάλης    λίας θομογιανάκης 
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