
Ή παρούσα επιστολή που παρατίθεται αμέσως μετά, αναφέρεται σε ένα 

αποτρόπαιο έγκλημα μετά τα επαναστατικά χρόνια σε βάρος μιας 

ακμάζουσας οικογένειας κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας, από το 

Μαυρίλο. Απευθύνεται προς τον Βασιλιά Όθωνα και την υπογράφουν οι 

εναπομείναντες κληρονόμοι Χήρες και ορφανά. Υποστηρίζεται από τους 

Δημάρχους των Δήμων του τότε νομού Πατρατζικίου-Φθιώτιδος με το 

συνημμένο πιστοποιητικό τους που ακολουθεί. 

 

Λήψεις: 247385- 247389  

  

«Τη 17 Νοεμβρίου  1836 Εν Λαμία 

Προς την Α. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος 

Μεγαλειότατε Βασιλεύ 

 Το πιστοποιητικον των Δημάρχων της πρώην Επαρχίας Νέων 

Πατρών, το οποίον οι υποφαινόμενοι ταπεινότατοι πιστοί υπήκουοι  της Υ. 

Μ, τολμούν να καθυποβάλλωσι υπό τους πόδας του Β. Θρόνου Σου, 

παραστάντες; Το οποίον Δικαίωμα έχουν επί των Πατρκών Κτημάτων, τα 

οποία και αυτός ο Σουλτάνος απέναντι της αδικίας ευσπλαχνίσθη και μας 

τ΄ άφησε επί την αιώνιον κατοχήν μας, επιβάλλων όμως τον φόρον, δηλ: 

εδίδωμεν εις την Σουλτάνα του το καθέκαστον έτος (δυσανάγνωστη μία 

λέξη) γρόσια τουρκικά χίλια τέσσερα και πεντακόσια, Αριθ 4500. 

Εν ώ λοιπόν επί της Οθωμανικής τυρανίας ενεμόμεθα ταύτα και μέχρι του 

1835, η επί των Οικονομικών Β. Γραμματεία ήδη, χωρίς ν΄αποφασίση και 

να αιτήση τον οποίον φόρον είχεν επιβάλλει η οθωμανική Κυβέρνησις, μας 

τ’ αφαιρεί όλως διόλου και τα θεωρεί ως εθνικά, από τα οποία περιμένουν 

τόσα ορφανά και χήραι να (    ), και των όποίων το εισόδημα  μόλις 

εξαρκεί να σώσουν  εις αυτά τον καθημερινόν Άρτον. 

 Μεγαλειότατε! Η κατάστασις  της πολυαρίθμου οικογενείας μας, 

οποία ήτον και οποία είναι σήμερον φαίνεται εκ του πιστοποιητικού  των 

Δημάρχω1ν. Όθεν είμεθα πεπεισμένοι  ότι η Βασιλική Απόφασις δεν θέλει 

παραιτήση εις την ακαταδάμστην πείνα τόσα άτομα  χήρας και ορφανά τας  

οικογενείας  η οποία υπέφεραν υπέρ πάσαν άλλην διά την υπέρ του έθνους 

μας Ανεξαρησίαν. Ελπίζομεν Μεγαλειότατε ότι καθώς και οι λοποί 

υπήκοοί σου απολαμβάνουν  τας Βασιλικάς Σου, χάριτας εις την 

Δικαιοσύνην Σου, ούτω θέλει συγκατανεύση η Υ. Μ. και εις ημάς, ώστε, 

ώστε όχι μόνον θέλει διατάξη την επί των Οικονομικών Β. Γραμματείαν 

 
1 Ακολουθεί τυπωμένο 



ν΄αφήση εις την Κυριότητά μας τα λείψανα;;; της πατρικής μας περιουσίας 

, αλλά μάλιστα θέλει ευδοκήση να μας απαλλάξη και από τον Σουλτανικόν 

φόρον. 

 Προσπίπτοντας σου δια της ταπεινής ταύτης μας Αναφοράς υπό τους 

πόδας της Υ. Μ. επικαλούμεθα Βασιλεύ την ευσπλαχνίαν Σου και την 

Δικαιοσύνην σου. 

 Της Υ Μεγαλειότητος  

 

 Οι Υποκλινέστατοι και πιστοί υπήκοοι  

  παπαθάνου Χ. οικονόμου,  Δημ. Χατζής 

Ιωάννης Ζυγούρης 

Χρηστόδουλος Ζωγραφίδης 

Βλάχαινα χατζόνύμφη με τα ορφανά 

Νικολάκενα χατζονύμφη με τα ορφανά 

Γληγάρινα χήρα και ορφανά 

Και λοιποί» 

Ακολουθεί  η αναφορά του παραπάνω μεταφρασθέντος εγγράφου 

σε  ψηφιακή  μορφή και στη συνέχεια το συνημμένο πιστοποιητικό των 

Δημάρχων των Δήμων του Πατρατζικίου 







 
 

 

 

 

 

 



**** 

247388-247389   Πιστοποιητικό  Δημάρχων  των Δήμων Πατρατζικίου-

ΦθιώτιδοςΉτοι: 

«Οι Δήμαρχοι Φθιώτιδος 

Πιστοποιούμεν 

 Η οικογένεια η χατζέικη αρχαιοτέρα και σημαντικοτέρα της 

επαρχίας Νέων πατρών, είχεν ιδιοκτησίαν  και  πολλή σημαντικήν 

συγγήμένην από 17 χωρία, κατά την αυτήν επαρεχίαν. Τα μέν εξουσίαζεν 

ολόκληρα, τα δε εν μέρει, κατά το 1792 φαρμακοθείς ο τότε άρχων της 

επαρχίας Χατσή Οικονόμος ιδιοκτήτης τούτων όλων, από τους μπεΐδες 

Ζητουνίου.Η Πόρτα, δια του Τυράνου Αλή πασιά,  εξουσίασεν όλα τα 

ακίνητα κτήματα, του φαρμακοθέντος χατσή Οικονόμου, επομένως 

πληροφορηθείς ότι Ο φαρμακοθείς  άφησεν κληρονόμους, παραχώρησεν 

Οπίσω εις αυτούς, τα δε αρπαχθέντα κτήματα2, τα μέν αυτά εξ αυτών εις 

τελείαν και αναφέρετον ιδιοκτησίαν. Τα δε λοιπά παραχωρήθησαν εις το 

να πληρόνουν οι κληρονόμοι του Χατσή κατ’ έτος, Γρόσια τουρκικά 

τέσαρες χιλιάδες περίπου. έκτοτε και μέχρι της ημέρας της επαναστάσεως 

μας οι κληρονόμοι του χατσή εξουσίαζαν τα ανωτέρω όλα τα κτήματα 

χωρίς να τους γίνη Η παραμικρά ενόχλησις παρ’ ουδενός. Όθεν εις τον 

πρώτον χρόνον της επανστάσεως μας εδολοφωνήθησαν ανηλεώς και 

απανθρώπως οι πέντε υιοί3του ειρημένου, Χατση. Κσλούμενος Δημάκης, 

Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Γεώργιος, και Νικόλαος, από τον οπλαρχηγόν4 

της επαρχίας πατρατζικίου, ούτοι τους ήρπασαν και όλην την κινητήν των 

κατάστασιν, αφήσαντες είκοσι πέντε περίπου ορφανά και χήραι, μη έχοντες 

που την κεφαλήν κλήναι,διεσκορπήσθησαν ένθεν κακείθεν εις το έλεος του 

ενός και την ευσπλαχνίαν του άλλου.  

 Τελευταίον παύσαντος του πολέμου, και των πραγμάτων 

ειρενευσάντων, κατά το  1829 έτος, ότε το περιπότερον μέρος της επαρχίας 

πατρατζικίου μετεύει εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν εις την Διοίκησιν του 

μακαρίτου Καποδίστρια, εποχήν καθ΄ ήν τα άνω ειρημένα Ορφανά και 

χήραι επανήλθον, εις τας κεκαυμένας παρά των Οθωμνών, μεγαλοπρεπός 

οικίαν των, και έλαβον εις την εξουσίαν των, όλα τα κτήματά των ως 

αφηλονίκητη, ιδιοκτησίαν των τα υπο φόρων κτήματα της χατσέΐκης 

 
2 Τα κτήματα τα είχε αρπαγμένα από τους μπέιδες ο Αλή πασάς 
3 Οι πέντε άρρενες γιοί, γλύτωσε μόνο ο μικρότερος Δημήτριος Χατσίσκος και αργότερα, πολιτικός 
της επαρχίας 
4 Ο Σπύρος  Κοντογιάννης είχε ζητήσει την κόρη του Χατσή Οικονόμου Αγορίτσα, πανέμορφη κοπέλα, 
αλλά ο πατέρας της το αρνήθηκε, οπότε αυτό  θεωρήθηκε ως μεγάλη προσβολή από τους 
Κοντογιανναίους και λέγεται ότι ίσως αυτή είναι και μια ακόμα αιτία που έγινε το μεγάλο φονικό. 



οικογενείας, επειδή τά άλλα αι καταδρομαί του τυράνου αλή πασά 

ηνάγκασεν τους ( γηγενή;;ς) και τα επώλησαν πριν της εαπαναστάσεως και 

έθρεφαν παρ’ αυτών των κτημάτων, ως τελευτέα παρηγοριά της πολλά 

παθούσης  χατσέικης οικογενείας, όλα τα ορφανά και αι χήραι τον αριθμόν 

τεσσαράκοντα επτά μέχρι του τρέχοντος έτος 1836 καθ΄όν ενοικιάσθησαν 

από το οικονομικόν υπάλληλον ως εθνικά. 

Κατ΄αίτησιν των περί ου ο λόγος ορφανών και χηρών της χατσέικης 

Οικογενείας δίδομεν το παρόν επίσημον έγγραφόν μας ως μαρτυρίαν 

αμερόληπτος, Κθαρά ειλικρινή  και βεβαιωτάτην διά να χρησιμεύση εις τα 

δίκαια της διαληφθείσης οικογενείας. 

Εν Υπάτη τη 11Ιουλίου 1836 

Ο Δήμαρχος Υπάτης  

Τ. Σ. Γεώργιος Χατζηχρήστου 

Εν Μαυρήλω τη 14 Ιουλίου  

Ο Δήμαρχος Τυμφρηστού 

Τ. Σ,  Χ ρ. Ζωγραφίδης 

 

       Εν Γαρδίκη 16 Ιουλίου 

      Ο Δήμαρχος Ομιλαίων  

Τ.Σ Γιαννάκης Κ. Γαρδίκης 

Εν Αγά τη 17 Ιουλίου 

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος 

Τ. Σ, Δημ Ζουλούμης 

      Εν Λιανοκλαδίω τη 19 ιουλίου  

      Ο Δήμαρχος Λιανοκλαδίου  

       Τ. Σ. Στάθης Ζαβλάγκας 

Εν Βαρυμπόπη τη 18 Ιουλίου 

Ο Δήμαρχος Μακρακωμητών 

Κ. Α, Τζουκαλάς» 

 





 
Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους- Κεντρική Υπηρεσία Οθωνικής περιόδου Φ.54 


