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Φθιώτιδας στα 1856 

Ψηφιακοί κατάλογοι Γεωργών  των χωριών του Δήμου 

Τυμφρηστίων Φθιώτιδας στα 1856 

Βρισκόμαστε στα 1856. Έχουν περάσει περίπου 23 χρόνια από την 

αναγνώριση των συνόρων της ελεύθερης Ελλάδας, στο φρύδι της 

Όρθρυς. Πολλοί από τους αγωνιστές του 21 σε αναγνώριση των 

υπηρεσιών τους προς την πατρίδα,  προικοδοτήθηκαν με  φαλαγγιτικά 

γραμμάτια,  των οποίων η αξία, ήταν ανάλογη με το στρατιωτικό βαθμό 

που τον κατέταξαν οι διάφορες  επιτροπές των στρατιωτικών. Τα 

γραμμάτια εξαργυρώνοντάς τα, όσοι πρόλαβαν, έπαιρναν-αγόραζαν 

κτήματα, ύστερα από τη συμμετοχή τους στον πλειοδοτικό διαγωνισμό!. 

Μέτρο λογικό και δίκαιο, διότι δεν ήταν λίγοι οι αγωνιστές που 

αποδεδειγμένα είχαν διαθέσει όλα τα υπάρχοντά τους υπέρ του αγώνα, 

είτε συντηρώντας τους στρατιώτες που είχαν μαζί τους με δικά τους 

έξοδα, είτε διέθεταν χρήματα στο στρατόπεδο της περιοχής των για 

αγορά τροφίμων και οπλισμό. Άρα με τι χρήματα να ανταγωνστούν τους 

άκαπνους παραλήδες που κράτησαν άθικτα τα πουγκιά τους. 
 

Ερευνώντας κανείς τη σχετική αλληλογραφία- έγγραφα των Γ. Α. Κ 

που αφορά τους πλειστηριασμούς για τα Εθνικά κτήματα, διαπιστώνει 

ότι πέραν του ότι οι πλειστηριασμοί πέραν του ότι γίνονταν με 

ασυνήθιστα βραδύ τρόπο, υπήρχαν και οι προσφυγές των επιτηδείων και 

άκαπνων  παραλήδων, κωλυσιεργώντας το έργο των επιτροπών,  ενώ  οι 

πραγματικοί δικαιούχοι που ήταν οι αγωνιστές, δηλαδή οι  καλλιεργητές 

γης, λιμοκτονούσαν. 

 

Το Υπουργείο των Οικονομικών βλέποντας ότι οι πλειστηριασμοί των 

Εθνικών γαιών να μην προχωρούν και να μη γνωρίζει, τον ακριβή αριθμό 



των δικαιούχων γεωργών,  αποστέλλει την παραπαάνω εγκύκλιο προς 

τους επαρχιακούς  οικονομικούς  εφόρους. Οι έφοροι με την σειρά τους 

πιέζουν τους Νομάρχες και αυτοί, πιέζουν τους Δημάρχους και οι 

Δήμαρχοι του παρέδρους των χωριιών, να καταρτίσπουν τους 

Γεωργικούς καταλόγους της περιοχής των και να τους διαβιβάσουν το 

ταχύτερο δυνατό. Αφού πρώτα άλλη εγκύκλιος «Περί δημοσιεύσεως του 

Νόμου των εκ   προικοδοτήσεων  καθυστερούντων» να   ανακοινωθεί στις 

εκκλησίες των  πόλεων και χωριών, διαβάστηκε επί τρεις συνεχείς 

Κυριακές1στις εκκλησίες των πόλεων και χωριών. 

                                                 
1 ελάβομεν την υπό αριθμό 201 διαταγήν του κ. Δημαρχεύοντος Μακρακώμης εν ης και 

αντίτυπα του από 12 Αυγούστου π.ε 1855 Νόμου περί των καθυστερούντων εκ 

προικοδοτήσεως και της υπό αριθμόν 48130 εγκυκλίου του Υπουργείου οικονομικών των 

περιεχόμενων των  οποίων και δημοσιεύσαμε δι΄ αναγνώσεως επί εκκλησίας επί τρεις 

συνεχώς Κυριακάς και εις ένδειξιν  
Εν Γιαννιτσού τη 25 Φεβρουαρίου 1856 
 Ο Εφημέριος                                   Ο Πάρεδρος  

Αναγνώστης (δυσανάγνωστο)” 
 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 
 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 
 



                                                 

 



                                                 

 



                                                 

 
 

 



                                                 
 

 

 


