
 

 

Κωλέττης η αγορά και η δωρεά των κτημάτων των χωριών 

Μάκρυση, Αρχάνι και Παλιούρι 

 

Το παρόν Περιλαμβάνει:  

Λίγα λόγια για τον ίδιον 

 Μέρος της αλληλογραφίας των διαδικασιών αγοράς, 500 στρέμματα 

κτήματα των παραπάνω χωριών, από τον Κωλέττη. Τα κτήματα αυτά 

αγοράστηκαν από τους πρώην ιδιοκτήτες Οθωμανούς, όπως αναφέρεται 

στην αλληλογραφία, κατά την διάρκεια επανάστασης  και πριν την 

αναχώρησή τους .  

Την παραχώρηση ενός μεγάλου μεριδίου στον ίδιο, από την Αντιβασιλεία 

τη εποχής του Όθωνα, σε αναγνώριση των προσφορών του, προς την 

πατρίδα.  

Τις αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίο έκαναν απέλπιδες προσπάθειες 

για να κρατήσουν οι ίδιοι την πατρώα γη τους, προκειμένου να θρέψουν 

τα παιδιά τους που λιμοκτονούσαν. 

Λίγα λόγια για τον Κωλέττη 

 



 

 

Κωλέττης Ιωάννης1 (1774-1847) Πολιτικός και αγωνιστής της 

Επανάστασης. Γεννήθηκε στο Συρράκο της Ηπείρου. Τα πρώτα γράμματα 

τα έμαθε στην Ήπειρο. Σπούδασε γιατρός στην Πίζα της Ιταλίας και 

επέστρεψε στα Ιωάννινα, όπου άσκησε το επάγγελμα του γιατρού με 

επιτυχία ώστε να μπει στην Αυλή του Αλή πασά και να γίνει προσωπικός 

γιατρός του Μουχτάρ πασά, γιός του Αλή πασά. Το 1819 μυήθηκε στην 

Φιλική Εταιρία. 

 Όταν η Υ. Πύλη διέρρηξε τις σχέσεις με τον Αλή πασά, έφυγε από την 

Ήπειρο και πήγε στο Μεσολόγγι και από εκεί την Πελοπόννησο. Τον 

Ιανουάριο του 1822 ανέλαβε το υπουργείο των Εσωτερικών και 

προσωρινά του πολέμου. Το 1823 στάλθηκε στην Εύβοια και ανέλαβε 

αρχηγός του εκεί στρατού.[…]Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας 

αρχίζει την πολιτική του δραστηριότητα o Κωλέττηw. Στην Εθνοσυνέλευση 

του Άργους εκλέχθηκε υπουργός των Στρατιωτικών[…] Μετά την 

δολοφονία του Καποδίστρια αναλαμβάνει την εξουσία με τον αδελφό του 

Καποδίστρια Αυγουστίνο και τον Κολοκοτρώνη. Η τριανδρία όμως αυτή 

δεν είχε συνοχή και σύντομα εκδηλώθηκαν αντιθέσεις που οδήγησαν  σε 

εμφύλιο πόλεμο μεταξύ ρουμελιωτών και πελοποννησίων[….]Η άφιξη  του 

Όθωνα στην Ελλάδα και η εγκαθίδρυση της Αντιβασιλείας τερμάτισε τον 

πόλεμο και ο ίδιος διορίζεται υπουργός των Ναυτικών την Κυβέρνηση Σπ. 

Τρικούπη, και αργότερα στην Κυβέρνηση  Αλ. Μαυροκορδάτου. Δεν 

άργησε όμως να έλθει σε αντίθεση με την Αντιβασιλεία, η οποία για να 

τον απομακρύνει τον όρισε πρεσβευτή στο Παρίσι2.[.....] 

 Από τα Γενικά Αρρχεία του Κράτους, αρχειακά καταγεγραμμένες  

επίσημες εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε σε άλλο 

κεφάλαιο3,  είναι οι εκλογές του 1843, οι οποίες ήταν  εκλογές, εκλογής 

εκλεκτόρων και πληρεξουσίων για σύνταξη του παραχωρηθέντος  

συντάγματος, ύστερα από απαίτηση του λαού, από τον Όθωνα. Ενώ , 

έχουμε και εκλογές του 1844, οι οποίες θεωρούνται, ότι  είναι οι πρώτες 

επίσημες βουλευτικές εκλογές που προκηρύχτηκαν στην Ελλάδα.

 
1 Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση» 
2 Δική μας η υπογράμμισή 
3 Βλέπε κεφάλαιο «Εκλογικά συμβάντα 1843» 



 

 

Διήρκεσαν 8 μήνες και ύστερα από πολλές αναβολές  τελείωσαν στις 6 

Αυγούστου 1844. Κατά τη διάρκεια των εκλογών στην επαρχία 

Φθιώτιδας, έγινε  όργιο νοθείας και ενόπλων παρεμβάσεων από τους 

εγκάθετους του ηπειρώτη πολιτικού Ι. Κωλέττη. Στην επαρχία αυτή, ο 

ίδιος είχε πολλά ενδιαφέροντα λόγω των 500 στρεμμάτων κτημάτων τα 

οποία σχεδόν παραχωρήθηκαν δωρεάν από την Αντιβασιλεία του 

Άρμανσμπεργκ. Στις εκλογές αυτές ανετράπη η Κυβέρνηση 

Μαυροκορδάτου του φίλο- αγγλικού κόμματος και επικράτησε το φίλο 

γαλλικό που ηγείτο ο  Κωλέττης. Δεν επικυρώθηκαν ποτέ από τη βουλή, 

όπως όριζε ο τότε νόμος. Ο Κωλέττης όμως, κυβέρνησε τη χώρα για 8 

χρόνια. 

Παραθέτουμε  ακολούθως τη σχετική αλληλογραφία4 και τα διατάγματα 

παραχώρησης των 500  στρεμμάτων κτημάτων Μακρυση, Παλιούρι και 

Αρχάνι προς τον Ιωάννη Κωλέττη, με τις απατήσεις του, δια μέσω των 

αντιπροσώπων του, καθώς και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων των 

χωριών, οι οποίοι έμειναν χωρίς γη: 
 

“Διατάγματα και εκθέσεις περί των χωρίων Παλιούρι, Μάκρυση 

και Αρχάνι 1837/f 142” 

Τα παρακάτω έγγραφα  με αριθμό. 11091 και 11091/ 2969, είναι 

καταχωρημένα στα κατάλογο των εγγράφων  και πανομοιότυπα, με 

μικροδιαφορές άνευ ουσίας και η περίληψη αναφέρει:  

Είναι αντίγραφον του Βασιλικού Διατάγματος, υπό αριθ. 2969 και από 18 

Φευρουαρίου/2 Μαρτίου 1834 και του ομοίου από 23 Ιουλίου 1834/υπό 

αριθ. 10449 

 
Λήψη 439350 

Αριθ.11091   

Εν Ναυπλείω 16 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 1 

                                 Όθων κ.λ.π 

Εις την από 16/28 Φεβρουαρίου ε.ε. αναφοράς της επί των του Βασιλ. Οίκου 

και των εξωτερικών Γραμματείας ως και εκείνης επί των Οικονομικών 

απαντώμεν ότι αι εκτιθέμεναι επ’ αυτών σκέψεις. 

α) Περί του ακύρου της προγενεστέρας πωλήσεως των εντεύθεν του 

Σπερχειού κειμένων χωρίων Αγά, Αγίου Σώστη. 

β) Περί της προτεραιότητας των δικαιωμάτων άτινα κέκτηται η Κυβέρνησις 

δια του ακολούθως γενομένου συμβιβασμού περί των χωρίων Αρχάνι, 

Μάκρυση και Παλιούρι. 

γ) Περί της υπό του Γραμματέως της επικρατείας Ιωάννου Κωλέττη 

γενησομένης απαιτήσεως αποζημιώσεως κατά των πρώην δικαιούχων, ως 

ούσης καθαρώς αστικού δικαίου. 

 
4 Τα ψηφιακά έγγραφα που μεταφράσαμε- καθαρογράψαμε είναι αντίγραφα από τα πρωτότυπα  



 

 

δ) Περί του περιορισμένου των δικαιωμάτων των παλαιών διακατόχων επί 

των προμνησθέντων χωρίων και κατά συνέπειαν εις πάσαν περίπτωσιν 

επίσης περιορισμένου των δικαιωμάτων του Κυρίου Κωλέττου των εκ του 

παλαιού πωλητηρίου εκπηγαζόντων. 

 ευρέθησαν ως πάντη συνάδουσαι προς τους νόμους , και τυγχάνουσι 

της Ημετέρας επιδοκιμασίας. 

 Ήμεθα εν τούτοις ευδιάθετοι διά νέας παραχωρήσεως  των τριών 

χωρίων Αρχάνι, Μάκρυση και Παλιούρι εις εντελή ιδιοκτησίαν επί μετρία 

αγοραία τιμή τη προσδιορισθησομένη κατ’  αμοιβαίαν συμφωνίαν να 

παρέξωμεν εις τον Γραμματέα της επικρατείας Κον Κωλέττην δείγμα παρ’ 

Ημών αναγνωρίσεως των πολυειδών αυτού προς την πατρίδα 

εκδουλευσεων, και της αποδεδειγμένης πίστεως και αφοσιώσεως εις Ημάς 

και επί τούτω παραγγέλλομεν την Ημετέραν Γραμματείαν των Οικονομικών 

να έμβη από τούδε εις διαπραγματεύσεις μετά του Κου Κωλέττου και να μας 

καθυποβάλη όσον τάχιστα το αποτέλεσμα. 

 Επιθυμούμεν προς τούτοις να αρθώσιν εκ  μέσου τα κωλύοντα  την 

εντεύθεν αναχώρησιν των Τούρκων Τουρχάν Αγά, και Μουσταφά Αγά 

εμπόδια, είτε διά της παρακαταθέσεως του διαφιλονικουμένου ποσού 

λαμβανομένου τούτου εκ του υπό της Κυβερνήσεως πληροθησομένου 

τιμήματος, ή και άλλως πώς,  ταύτα δε διά να μη συμβή προς βλάβην  των 

συμφερόντων του Δημοσίου αναβολή εις την εκτέλεσιν των παρ’ Ημών 

διατεταγμένων προς πραγματοποίησιν  της αγοράς των υπολειπομένων 

κτημάτων κατά το Ζητούνι και τας Θήβας κειμένων. 

 Η επί του Β. Οίκου και των εξωτερικών Γραμματεία ως και επί των 

Οικονομικών  θέλουσιν επί τούτω  ενεργήσει τα δέοντα. 

 Προσδοκώμεν δε μετά πεποιθήσεως ότι ο Κος Κωλέττης θέλει 

αποδεχθή προθύμως των εν λόγω συμβιβασμών όστις ουδαμώς 

παραβλάτει τα δικαιώματα αυτού. 

                                   Αρμανσπέργκ  Μάουερ Εϊδεκ 

    Δια το ακριβές της μεταφράσεως εκ του ευρισκομένου 

    εν τω ιδιαιτέρω Βασιλικό Γραφείο κειμένου, Εν Αθήναις 

    την 23 Μαρτίου 1862 

                     Α. Καλίνικος 

           Γραμματεύς του ιδιαιτέρου 

           Β. Γραφείου» 

                                        Εν Ναυπλίω 18 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 
5Γενικά  Αρχεία του Κράτους-Κεντρικά Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Φ. 959   

 

                                            **** 
Λήψη:439351-52  

11091/2969   

Εν Ναυπλείω 18 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 

 
5  



 

 

 

Εις την αναφοράν της επί του Β. Οίκου και των εξωτερικών Γραμματείας 

από 16/28  και εις την αναφοράν της Γραμματείας των Οικονομικών 

αποκρίνομεν ότι ηύραμεν  ( δυσανάγνωστη λέξης) συνφωνούσας 

πανταπασι με τους νόμους, και επομένως εγκρίνομεν κατά πάντα τας 

ακολούθους γνώμας των. 

α) ότι αι παλαιαί πωλήσεις των εντεύθεν του Σπερχειού κειμένων χωρίων 

Αγά και Αγίου Σώστη είναι άκυροι. 

β)  ότι της Κυβερνήσεως τα δικαιώματα προτιμώνται, ως πηγάζοντα από 

(έγγραφο κατεστραμένο) νεωτέρα γενομένην περί των χωρίων Αρχάνι, 

Μάκρεσυ και Παλιούρι. 

γ) ότι ο Γραμματεύς της επικρατείας κύριος Κωλέττης έχει μόνον 

απαιτήσεις αποζημειώσεως ιδιωτικής φύσεως από τους παλαιούς 

διακατόχους  των τριών χωρίων. 

δ) ότι τα δικαιώματα επί των μνησθέντων χωρίων των παλαιών 

διακατόχων ήσαν περιορισμένης φύσεως και ότι επομένως (έγγραφο 

κατεστραμένο)από  ιδιαιτεραν συμφωνίαν πηγάζοντα δικαιώματα του 

κυρίου Κωλέττη, οποιαδήποτε ήθελον απαιτηθή είναι ωσαύτως 

περιορισμένα. 

 Μόλον τουτο δια να δείξωμεν ότι αναγνωρίζομεν  τας προς την 

πατρίδα εκδουλεύσεις του κυρίου Κωλέττη, την προς Υμάς ενδεδειγμένην 

προσκόλλησιν και καθαρά αφοσίωσιν του, κλίνομεν (δυσανάγνωστη λέξης  

) εις εντελή ιδιοκτησίαν τα 3 χωρία Αρχάνι, Μάκρυσι και Παλιούρι επί 

μετρία αγοραία τιμή προσδιοριζομένη κατ’ αμοιβαίαν συμφωνίαν .  Όθεν 

διορίζομεν επί τούτω τον επί των Οικονομοκών Γραμματέαν  ευθύς εις 

διαπραγματεύσεις μετά του κυρίου Κωλέττου  και να  μας δωθούν  όσον 

τάχιστα τ’ αποτέλεσμα”. 

 Επιθυμούμεν προς τούτοις να παραμερισθή.’’Από το σημείο αυτό 

και κάτω το έγγραφο είναι κατεστραμμένο  και μάλλον αναφέρεται στο 

ζήτημα της αναχώρησης των Τούρκων πασάδων, Τουρχαν Αγά και  

Μουσταφα Αγά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην 

παραπάνω επιστολή του Αρμανσπεργκ. Και καταλήγει. «Η επί του Β. 

οίκου  και των εξωτερικών Γραμματεία και η επί των οικονομικών 

οφείλουν να διαπράξουν τα αναγκαία εις ταύτην τη υπόθεσιν. Ελπίζομεν, 

ότι  ο κύριος Κωλέττης θέλει δεχθή προθύμως την σκοπουμένην 

συμφωνίαν, ήτις δεν προσβάλλει ποσώς τα δικαιώματά του. 

     Υπογραφές»   

ακριβές αντιγραφον 

Αι υπογραφαί 

*** 
 

  
  



 

 

Υπενθύμισiς της Α. Μεγαλειότητος και από 8/20 Ιουνίου 1837 και 22475 

και επ’ αυτής δε αναφοράς της Γραμματείας των οικονομικών, εκ της Α. Μ 

.από 12 Ιουλίου1837 

Λήψη 439306  ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αριθ. 22475                                    10829 

 Η Γραμματεία των οικονομικών υπενθυμίζει την εκτέλεσιν της από 20 

Μαΐου/1 Ιουνίου τ.ε εκδοθείσης διαταγής τη κάτω υποθέσεως  

«Αριθ.11091              Εν Λαμία 28 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 1834   

Εν Αθήναις την 6 Ιουνίου 1837 

12 june/1241 

Υπάρχει κείμενο γαλλικών σχετικά με τα κτήματα του Ι. Κωλέττη. Το 

οποίο αναφέρει:  

Ετέρα αναφορά της Γραμματείας προς την Α. Μ. από 5 Ιουνίου του 

ισχύοντος Διατάγματος 

Έγινε αναφορά προς την Α. Μ. εις της 5 Ιουνίου  

Ν, Γ. Μ 

Επίσης επί του ιδίου εγγράφου: 

Προς την Γραμματεία των οικονομικών Αττικής 

Περί πωλήσεως των χωρίων Αρχάνι, Μάκρεση και Πλιούρι εις τον 

Πρέσβην Κύριον Κωλέττην 

Διεκπαιραιώθη  καθυψηλοτάτην Διαταγήν  

Ο Γραμματεύς 
***** 

Βασιλικό Διάταγμα από 15/27 Ιουνίου 183, υπό αριθ. 22919 παραχωρούν 

τα ανωτέρω κτήματα εις τον Κύριον Κωλέττην, κονοποίησις αυτής και 

προς τον κύριον Ρούζιου 26Ιουνίου  1837 
Λήψη 439335 

Αριθ 22919/8 Ιουνίου        55/9  
ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Επί τη αναφορά της Ημετέρας επί των Εσωτερικών Γραμματείας την 14/16 

τ. ε και της των Οικονομικών την 5/17Ιουνίου αριθ. 10829 αποφασίζωμεν 

τα εξής. 

 Επικυρούμεν την δια της Ημετέρας αποφάσεως των 18 Φεβρουαρίου/ 2 

Μαρτίου 1834 ορισσθείσαν παραχώρησιν των χωρίων Αρχάνι, Παλιούρι 

και Μακρεση εις τον Ημέτερον Πρέσβην και πληρεξούσιον υπουργού παρά 

τη Γαλλική Αυλή΄Κύριον Ιωάννην Κωλέττην, ως τελέιαν ιδιοκτησίαν 

αυτού, εις την αγορασθήσαν τιμήν Δραχμών12146/δώδεκα χιλιάδων 

εκατόν τεσσαράκοντα εξ/ 

  

Θέλουν εκπεσθή εν τω λογαριασμώ από την ανωτέρω τιμήν της 

αγοράς 6640/εξ εξακοσίας σαράντα/ τας οποίας επλήρωσε μεν ο Κύριος 

Ιωάννης Κωλέττης εις τους Οθωμανούς ιδιοκτήτας,αφήρεσε δε η 



 

 

Κυβέρνησης από την προς αυτούς πληρωθήσαν τιμήν των ρηθέντων 

χωρίων. 

Αλλ’ εν τούτοις πρέπει να αφαιρεθή εις τον Ημέτερον Πρέσβην  

Κύριον Ιωλαννην Κωλλέτην η επιθυμία την οποίαν, κατά τον Πατρικόν 

σκοπόν τον εις τον περί προικοδοτήσεως νόμον ενθεωρούμενον, 

συνελάβομεν εις αυτούς, ώστε χαριζόμενος εις τους Δήμους να αποταχθή 

του δικαιώματος και τούτο καθότι οι Δήμοι ούτοι, απαιτούντες γαίας εις 

την προικοδότησιν θέλουν έχει χρείαν αυτών. 

Δι’ αυτήν δε την προς όφελος των Ημετέρων υπηκόων γεννηθείσαν 

παραχώρησιν θέλομεν  αποζημειώσει τον Πρέσβην Κύριον Κωλέττην διά 

γαιών ενταξίων και υπό τας αυτάς  συμφωνίας, ας είχον ως 

παραχωρηθείσαι. 

Η Ημετέρα επί των Οικονομικών Γραμματεία επιφορτίζεται την 

εκτέλεσιν της παρούσης αποφάσεως 

Εν Αθήναις την 15/27 Ιουνίου 1837 

 

ΟΘΩΝ 

******* 

Το παρακάτω έγγραφο είναι:Βασιλικό Διάταγμα από 15/27 Ιουνίου 1837 

και το επόμενο έγγραφο υπό αριθμό 22919. Με το οποίο Παραχωρούν τα 

κτήματα εις τον Κύριον Κωλέττην με κοινοποίσιν  εις τον Κύριον Ρούζιον 

από 26 Ιουνίου 1837 
Λήψη 439279 

15 «Αριθ 13484 

Να αναβληθή η αποστολή της  

Παρούσης μέχρι ρητής του γραμματέους 

Προς τον Οικονομικόν Επίτοπον  Φθιώτιδος6  

Σας διυθύνομεν απόσπασμα του από 15/27 Ιουνίου Υ. Β. Διαταγής μας δι’ 

ης (   )ο Βασιλεύς ευαρεστήθη να παραχωρήση εις τον Κον Ιω. Κωλέττην 

τα χωρία Αραχάνι, Μάκρεση και Παλιούρι εις τελείαν διοκτησήν αυτού. 

Κοινοποιούντες προς υμάς την ανωτέρω Βασιλικήν αναφοράν σας 

προσκαλούμεν  συντόμως μετά του Διοικητού Φθιώτιδος και 

συμπαραλαβών ανθρώπους ειδήμομονες αυτών των χωρίων να μεταβήτε 

δια να προσδιορίσητε τα όρια αυτών τα οποία η Κυβέρνηση τα 

αγόρασε»[…….] και συνεχίζοντας ζητά να τους επιστραφούν τα 

πρωτόκολλά της οροθεσίας . 

 

***** 
Με το χωρίον Παλιούρι         Οροθεσία 

 Εν Λαμία τη 23 Μαρτίου1834 κατά την υπ’ αριθ.    διαταγήν του επάρχου 

Φθιώτιδας οι κάτοικοι του χωρίου Γδαρμένη Ράχη εξετάσθηκαν τα εφεξής 

 
6 Το παρόν έγγραφο  , είναι αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου και δεν φέρει ημερομηνία 



 

 

δια το χωρίον Παλιούρι με κατοίκους επί παρουσία του κυρίου επάρχου και 

παρουσία του εφόρου Φθιώτιδος. 

παρέστη πρώτος ο  δημήτριος δελημάρης ετών ως έγγιστα τεσσαράκοντα 

πέντε δημογέρων του χωρίου Γδαρμένη Ράχη (σήμερα Γραμμένη).  

Ερ. ηξαίρεις πάσα τα σύνορα του Παλιουρίου;  

Αποκρ. τα ηξαίρω αρχινά  από το ποτάμι Ελλάδα (Σπερχειός) και πηγαίνει 

εις ψιλή ράχη και συνορεύει με τη Γδαρμένη ράχη, το πέραν τον ανήφορο 

και βγαίνει εις το (Μιτράτζι;) και πέρα εις τον Αγιλιά και γυρίζει κατά βορά 

πηγαίνει εις το ρέμα και από το ρέμα γυρίζει και πηγαίνει επάνω εις το 

σύνορον του Μετοχιού. ύστερον γυρίζει στον κατήφορον και πηγαίνει ράχη, 

ράχη και κατεβαίνει εις στο στενό στο ποτάμι την Ελλάδα.  

Ερ. ποιος το έχει αυτό το κτήμα:  

Αποκρ,  Το μισό είναι του Τουρχάν αγά και το άλλο μισό το ορίζει ο Αλή 

πασάς και τώρα είναι εθνικό. 

Ερ. Γνωρίζεις που πέφτει  ο  (  δυσανάγνωστη λέξη   )  του Τουρχάν και που 

πέφτει και  (    )το ορεινόν; 

Απόκρ. Όχι επειδή δεν ήτον χωρισθέν αλλά μόνον τον καρπόν εμοιράζοντο 

Έτζι το είθιστε από αρχής.   

Ερ. Πόσα σπίτια και πόσα αλώνια είχε.  

Αποκρ. εκ ( δυσανάγνωστη ) μόνον είχε μέσα το (        )  και πάντα κρεμισμένα 

τορα τα άλλα ήτον καλύβια, τα αλώνια δεν ήτο κτιστά, μονο επάστρεβαν 

ολίγον τόπον και αλώνιζαν. 

Ερ. Είχε κιοσλά;    

Αποκρ. είχεν εις την ψιλήν ράχη ο μισός είναι εθνικός και ο άλλος μισός του 

μοναστηριού της Αγάθωνης 

Ερ. ο Τουρχάν δεν είχε μερτικόν εις τον κιοσλα;  

Απόκρ. δεν είχεν (  δυσανάγνωστη )  

Ερ. πόσα ζευγάρια είναι το όλον; 

Αποκρ. εις τα εξι ζευγάρια.  

Ερ. είχεν δάσος;   

αποκρ. όχι εν μέτρον λόγκον εις την άκρην του ποταμού από Ιτιαίς και 

λεύκες.  

Ερ.είχεν σικαμινιαίς και άλλα δέντρα; 

Απόκρ, ήτον εκ δύο σικαμινιαίς, αλλά είχεν (        ) 

Ερ. Είχεν αμπέλια;  

Αποκρ. δεν είχεν τίποτε.  

Ερ. τα ομολογείς αυτά με φόβον Θεόν;  

Απόκ, μάλιστα και δεσμεύομαι, δημήτριος δελημάρης δημογέρων από 

χωρίον γδαρμένη ράχη και είμαι δημότης ( δυσανάγνωστη ) από χωρίον 

γδαρμένη ράχη ταύτα ξέρω και μαρτυρώ  

  Το παρόν  

Εν Λαμία τη 23 Μαρτίου 1834 

 Ο έπαρχος Φθιώτιδος                             ό έφορος Φθιώτιδος 



 

 

Χρ. Περραιβός                                         Δ.Ιερομνήμων 

Πηγή7 «Γενικά Αρχεία του Κράτους- Εθνικά Κτήματα» Μικτής Επιτροπής Φ. 70  
 

Το 10449 έγγραφο  που ακολουθεί έχει Συνημμένα ήτοι:  

1- .όμοιον  από 23 Ιουνίου/5 Ιουλίου 1834 

2.- 9230 Διπλόγραφον των κτημάτων Παλιούρι  

3.- με το 2/9230 διπλόγραφον κτημάτων Μακρυσης. 

4.- 9230 διπλόγραφον  κτημάτων Αρχάνι και 

5.- 8058 αναφορά Μουσταφά Τζιράνογλου από 27 Απριλίου 1837 
 Λήψη 439333 

Αριθ 1486 

Οικονομίας 10449/23 Ιουνίου/5 Ιουλίου/34  

Η επί των οικονομικών Γραμματεία να σχεδιάση το συμφωνιτικόν περί του  

παρασιουχωμένων εις τον Κωλέττην κτημάτων. Να σημειοθώσιν εις αυτό 

με σαφήνειαν και ακρίβειαν τα εις την Κυβέρνησιν διαφυλαχθησόμενα 

δικαιώματα και φόροι και να εξακριβοθώσι τα μέρη των Κτημάτων. [Τα 

παρών είναι μετάφραση του γαλλικού κειμένου]. 

****** 
 

Αναφορά του Κ. Ι. Κωλέττη από 27 προς την επί των οικονομικών 

Γραμματείαν  στις 21Ιουλίου 1835 

Προς την επί των Οικονομικών Γραμματείαν  

της Επικρατείας 

***** 

Λήψεις 439345,46,47 και 48  

Αριθ. Πρωτοκ.3964:  

Ελήφθη 21 Ιουλίου 1835 Γραμματεία Οικονομικών 

Την 21 Ιουλίου 1835 Αθήναι  

 

Κύριε Γραμματεύ 

 Αναφέρομαι περί υποθέσεως γνωστής εις την Γραμματείαν ταύτην  

 Διά Βασιλικού Διατάγματος εκδοθέν εις την 18 Φεβρουαρίου/2 

Μαρτίου 1834, τα εν τη επαρχία Υπάτη κτήματα ονομαζόμενα Αρχάνι, 

Μάκρεση και Παλιούρι παρεχωρήθησαν εις τον υποφαινόμενο αλλά τα 

έγγραφα τους ιδιοκτησίας δεν παραχωρήθησαν ακόμη. Πολλάκις ωμίλησα 

προφορικώς εις τον έντιμον διευθύνοντα την Γραμματείαν ταύτην. Αλλά 

τίποτα μέχρι τούδε δεν απεφασίσθη. 

Μετά την οποίαν έλαβον προχθές με τον επί των Οικονομικών 

Γραμματεία συνέντευξιν εις την οποίαν εφάνη σύμφωνος ο Κύριος 

Γραμματεύς εις την δικαίαν αιτησίν μου, νομίζω χρέος μου το να κάνω 

τους  και εγγράφως μην αμφιβάλλουσι ότι θέλει την καθυποβάλλω εις την 

Α, Μεγαλειότητα διά να δυνηθώ να λάβω τους ιδιοκτησίας τα έγγραφα. 

 
7  



 

 

Πριν τους αναχωρήσεως μου, δια να δώσω την αναγκαίαν διεύθυνσιν εις 

την καλλιέργειαν των κτημάτων μου τούτων. Τολμώ λοιπόν να απαιτήσω: 

Αον  να μοι διευθύνουν τα έγγραφα τους ιδιοκτησίας κατά το πνεύμα του 

ρηθέντως Διατάγματος. 

Βον Να τα πληρώσω με ίσον ποσό των χρημάτων με τα οποία ηγόρασεν η 

Κυβέρνησις παρά των Οθωμανών 

Γον Επειδή τα κτήματα ταύτα παραχωρήθησαν εις εμέ από το μήνα 

Φευρουάριο του έτους 1834 παρά τους Α. Μεγαλειότητος, να δοθώση εις 

εμέ αι παρά του Ταμείου  συναχθεισαι πρόσοδοι των κτημάτων αυτών κατά 

τα έτη 1834 και 1835 ως δικαία αίτησις εις τον υποφαινόμενον. 

Δον Να δοθή μαζί με τα έγγραφα τους ιδιοκτησίας και ο Νόμος τους αξίας 

αυτών εις τους οποίους είχον μετρήσει εγώ  εις τους Οθωμανούς ότε κατά 

πρώτον είχον αγορασθη τα κτήματα ταύτα από τους, τα οποία ευρίσκονται 

παρακατατιθεμένα εις το Εθνικόν Ταμείον, και οι πρόσοδοι των  1834 και 

1835 διά να πληρώσω τα όσα ήθελεν έχω ως χρεώστης, ή να λάβω από το 

ταμείον ευρεθη χρεώστης τους εμέ. 

 Αν δε η Κυβέρνησις δεν ειδοποιήσει να μου παραχωρήση τα κτήματα 

ταύτα εις τελείαν ιδιοκτησίαν σύμφωνα με το ρηθέν διάταγμα, δεν έχω την 

παραμικράν δυσκολίαν εις τον έμβω και εγώ εις την κατηγορίαν των όσοι 

άλλοι έχουν αγοράσει κτήματα παρά των Οθωμανών και εις το 

Επαναεμφανισθησόμενον τους λόγους δεν θέλει γίνη  η παραμικρά  

εαντιότης και  παρ’ εμού. 

Υπογραφή 

Ιωάννης Κωλέττης 

***** 
439273 Λήψη 

“Βασίλειον της Ελλάδος 

«26  Ιουνίου 1837                    

Η επί των οικονομικών Γραμματεία της Επικρατείας 

Προς τον Κ. Αλέξ Ρούζιον επίτροπον του Κου Ιωάννου Κωλέττου 

Σας κοινοποιούμεν εν οπισθογράφω την από 29/15 Ιουνίου τ. ε. Υ. Β. 

Διατάγματος διά να λάβετε γνώσιν των ενδιαλαμβανομένων 

  ο Γραμματεύς 

Ν Γ Μπότης 

******* 
 

Λήψη 439296 

Διευθύνεται προς τον οικονμικόν επίτροπον Φθιώτιδος διά να μας 

αναφέρει, με το πρώτον ταχυδρομείον δυνάμει τίνος διαταγής Μας 

ενήργησε την εκποίηση των ανωτέρω γαιών δεν εδύνατο κατά συνέπειαν 

τψν Διαταγών μας να ενεργηθή  ειμή αφού ήθελε πολίτης τοιαύτας. Με την 

πράξιν του ταύτην ο οικονομικός επίτροπος να εννοήσομεν ότι δεν 

φυλάττει τας ορισμούς των Διαταγών Μας, αλλά ενεργεί αυτμάτως, 

Συχρόνως διατάτεται  να μην προχωρήση εις την περαιτέρω εκποίησιν των 



 

 

ανωτέρω γαιών καθότι κατ’ Υ. Βασιλικόν Διάταγμα, τα χωρία Μάκρεση, 

Αρχάνι και Παλιούρι παρεχωρήθησαν προς τον Κον Ιωάννην Κωλέττην 

Πρέσβην της Α. Μ. παρά της Γαλλίκης Κυβερνήσεως, η (   )θέλει δε μας 

επιστρέψει την παρούσαν 

Αθήναι τω 2 Ιουλίου 1837 

Ο Γραμματεύς  

Ν.Γ, Μπότης 

** 
 

 439277 

αριθ.  1690/ 1837                            828 

Τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ τριακοστώ εβδόμου έτους την δεκάτην πέμπτην 

του μηνός Ιουλίου ημέραν Πέμπτη της εβδομάδος εις Αθήναις εν τω επί της 

οδού( δυσανάγνωστη λέξης ) εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνστ. 

Μητάρη;;, εμφανισθείς ο Αλέξανδρος Ρουζους πολιτικός υπάλληλος 

διαμένων ήδη εις Αθήναις γνωστός μοι μας ομολόγησεν ενώπιον και των (    

) υπογεγραμμένων μαρτύρων ότι αποκαθιστά επίτροπον πληρεξούσιον 

αντιπρόσωπον τούτον εις χωρίον Φθιώτιδος Βαρυμπόπην κάτοικον Κ. 

Αθανάσιον Τζουκαλάν διά να συνεννοηθή μετά των κατοίκων 

Αρχανίου,και θέση τα όρια των ανηκόντων εις τον Κ. Κωλέττην κτημάτων, 

Μάκρυσης, Αρχανίου, και  Παλιουρίου και παραλάβη. Μετά δε την 

παραλαβήν φροντίση και απασχοληθή εις την καλλιέργειαν και βελτίωσιν 

αυτών κατά τας οδηγίας τας οποίας παρά του Κυρίου εμφανισθέντος ως 

τακτικού επιτρόπου του Κυρίου Κωλέττη ήθελεν λάβη. Υπόσχεται δε τη 

πλήρη αποδοχήν των πάρ’ αυτού πραχθέντων, νομίμου επιτρόπου έχοντος 

δυνάμει της παρούσης Τίτλου. 

Εγένετο η παρούσα πράξις εν τη ρηθείση οικία μου και αναγνωσθείσα 

ευκρινώς και εις ευήκουον των ενδιαλαμβανομένων και των μαρτύρων 

των Κυρίων Αναγνώστην Μπαλάνου κτηματίας κατοίκου Αθήναις και 

Αντωνίου Μαρκέλλου κτηματία(      ) και κατοίκου Αθηνών γνωστών μοι 

υπεγράφη παρ’ αυτών και παρ’ εμού 

Α. Μαρκέλλος   Ρούζιους 

Α. Μπαλάνος 

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών 

(Τ. Σ.) Κωνσταντίνος Μητάρης 

Δια το ακριβές  της αντιγραφής 

Εν Βαρμποπίω τη 6 Ιουλίου  1837 

Ο πληρεξούσιος του Ιωάννου Κωλέττη Αθαν.. Τζουκαλάς 

Ο τι ίδιον και ίσον απαράλαχτον 

  

Λαμία την 17  Ιουλίου 1837 

Ο Β.Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος 

Γ. Κλήρης” 



 

 

  

**** 

 

: 

 Δηλοποιητικόν και παραχωρητικόν εις τον Κ. Ιωάννην Κωλέτην από 12 

Ιουλίου 1837 
Λήψη 439281 

« Αρίθ. 13484   Δηλοποιεί 

Δυνάμει της από 17/17του 1837 αριθ 22919 Υ.Β. Διατάγματος 

παραχωρούνται προς τον Κύριον Ιωάννην Κωλέττην τα χωρία Μάκρεση, 

Αρχάνι και Παλιούρι κατά την γνωστήν αυτών οροθεσία η τελεία συτού 

ιδιοκτησία προς Δραχμάς 12144- τιμήν την οποίαν το Δημόσιον 

επλήρωσεν διά την αγοράν αυτών. 

Εκ της ανωτέρω  

Ποσότητος των δρχ 12146, θέλει εκπεσθή δρ. 6640 τας οποίας ο Κ. 

Κωλέττης επλήρωσε προς τους ιδιοκτήτας αυτών Οθωμανούς και τας 

οποίας η Κυβέρνησις αφήρεσεν από την πληρωθήσαν εις αυτούς αγοραίαν 

τιμήν. 

Εωσότου δε γίνει η τακτική περιγραφή των ορίων αυτών των χωρίων και 

εκδοθή το επίσημο της   τελειωτικής εγγραφής , το παρόν προσωρινόν 

παραχωρητήριον θέλει ενέχει το ποσόν αυτού το οποίον θέλει μας 

επιστραφή 

Εγένετο εν Αθήναις 12 Ιουλίου 1837 

 

1504  Ο γραμματεύς 

Ν.Γ. Μ 

******  
 

Λήψη 439283 

Έν Αθήναις τη 7/ 8βρίου 1837                      

Προς την επί των οικονομικών  

Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας 

7/ 8βρίου  Δ63/8 

Επειδή και ως από μέρος του υποφαινομένου επιτρόπου του Κυρίου 

Ιωάννου Κωλέττη, ως προς την εξακρήβωσιν των ορίων των κτημάτων του 

Κ. Κωλέττη καλουμένων Αρχάνι, Παλιούρι και Μάκρεσης εδιωρίσθη 

αντιπρόσωπος με περί τούτων ο Κύριος Αθανάσιος Τζουκαλάς όστις πηρε 

το πρόσωπον του Ιδιοκτήτου, διά τούτο παρακαλώ την Βασιλικήν ταύτην 

γραμματείαν να ευαρεστηθή  και διατάγη όποιον εγκρίνη και από μέρος του 

Δημοσίου διά να περάσουν επιτοπίως όπυ κείνται τα κτήματα αυτά, διά να 

χωρίσουν τα όρια εκάστου χωρίου και να καταγράψουν κατά την τάξιν. – 

ακολούθως να ενεργήση η Βασιλική αύτη γραμματεία όπως δοθώσι παρ’ 

αυτής τα αναγκαία έγγραφα  της αυτής ιδιοκτησίας του εντολέως μου 



 

 

Υποσημειούμαι ευσεβάστως  

 Ο επειθέστατος  

Δυσανάγνωστη υπογραφή  

***** 
Λήψη 439286-87 

Εν Αθήναις την 12 8βρίου 1837   

 

Προς την επί των οικονομικών Βασιλική 

Γραμματεία της Επικρατείας 

θ/55  14867 

 Ο υποφαινόμενος καθό αντιπρόσωπος  του Ιωάννου Κωλλέτη 

αναφέρω ταπεινώς ότι οι κάτοικοι των χωρίων, Αρχάνι, Μάκρεση, και 

Παλιούρι δεν θέλουν ναγωρίσουν ιδιοκτήτην του εντολέως μουεις αυτά τα 

χωρία όταν η Α. Μ. ευαρεστήθη να παραχωρήση αυτά εις πλήρη 

ιδιοκτησίαν του εντολέος μου, μεθόν λόγον ότι δεν ειδοποιήθησαν περί 

τούτου από καμμίαν αρχήν, και ως πληροφορούμαι ερώτησαν εις τον 

οικονομικόν επίτροπον Φθιώτιδος αν  έμεινα τα χωρία αυτά ιδιόκτητα, ο 

οποίος τους απεκρίθη ότι καμμίαν διαταγήν περί τούτο δεν έλαβε. Και 

ένεκα τούτου οι ειρημένοι κάτοικοι των χωρίων αυτών δεν δέχονται τον 

εκεί επίτρπον του ιδιοκτήτου και να συμφωνήσουν διά την καλλιέργειαν, 

αλλά ούτε και τα λειβάδια8 αφήνουν ελεύθερα να τα συμφωνήση. Και εξ 

αιτίας τούτο το ζημιούται ο εντολέάς μου τα μέγιστα. Τούτων ούτως 

εχόντων. Παρακαλείται η Βασιλική αύτη Γραμματεία να διατάξη τον 

Διοικητήν της Φθιώτιδος καθώς και τον οικονομικός επίτροπον αυτής να 

διατάξουν εντόνως  του κατοίκους των ειρηθέντων χωρίων διά να 

αναγνωρίσουν τέλειον ιδιοκτήτην εις αυτά τον εντολέα νουκαι να παύσουν 

του λοιπού από παρόμοια, και όχι μόνον να διαταχθούν όλες οι ανήκουσα 

αρχαί, αλλά να τους Κοινοποιηθή   και αντίγραφον της διαταγής 

τηςΓραμματείας ταύτης διά του Δημάρχου εις ον υπάγονται (   } περί 

τούτοις να αφίσουν ελεύθερα και τα λεοβάδια αυτών των χωρίων εις την 

διάαθεσιν  του εκεί επιτρόπου μου διά να τα μεταχειρισθή προς όφελος του 

ιδιοκτήτου. Εν ενί λόγω Βασιλική Γραμματεία όσα εξουσίαζαν οι πρώτοι 

ιδιοκτήται οθωμανοί εις αυτά τα χωρία, να μείνουν εις την διάθεσιν του 

ιδιοκτήτου κατά την έννοια του Υ. Βασιλικού Διατάγματος.- 

 Ταύτα θέττω υπόψιν της Β. ταύτης Γραμματείας  και παρακαλώ αύτη 

να εγκρίνη την αίτησίν μου καθό δικαία. 

Υποσκεούμαι ευσεβάστως  

Ο Ευπειθέστατος 

Δυσανάγνωστη υπογραφή 

 

 

 
8 Βοσκοτόπια 



 

 

**** 
Το παρακάτω έγγραφο είναι στον κατάλογο των εγγράφων σχετικά με τη 

διαδικασία παραχώρησης των κτημάτων στο Ιωάννη Κωλέττη. 
Αναφορά του Κυρίου Ρούζιου από Οκτωβρίου 1837 εις Διεύθυνσιν 

Γραμματείας και εις την Διοίκησιν Φθιώτιδος από 14 Φεβρουαρίου1837 
λήψη 439285 

Αριθ πρωτ. 24291                      

Βασιλειον της Ελλάδος 

Η επί των Οικονομικών Γραμματεία της Επικρατείας 

Αθήναι τη 14 Οκτωβρίου 1837 

Ρούζου επιτρόπου του Ιωάννου Κωλέττου 

Εξαιτείται να διορισθή τριμελής επιτροπή υπό της Γραμματείας, μεθ΄ ού να 

διαχωριστούν και διατάξη τα όρια των χωρίων του επιτροπουμένου του, 

μεταβάς επιτοπίως. 

Διευθύνεται προς τον Διοικητήν της Φθιώτιδος  όστις συνεννοούμενος 

μετά του οικονομικού επιτρόπου διορίση τριμελή επιτροπήν διά να 

ενεργήση την διανομήν του χωρρίου Αρχάνι, Μάκρεση άμα και Παλιούρι 

ιδιοκτησία του Κου Κωλλέτη. Εις την επιτροπήν ταύτην ως τρίτον μέλος 

θέλει διορίσει ο αντιπρόσωπος του Κου Κωλέττη ή ο επίτροπος αυτού. 

Η διανομή αύτη θέλει γίνη  υπό τη αναντίρρητον υμών και όπου ενέστι 

δικαία. Επομένως νομίζομεν, ότι δια να μην προσγενούν μείτε εκ μέρους 

του ιδιοκτήτη παράπονα, μήτε του Δημοσίου ζημία , να γίνη η κατανομή εις 

τρόπον ώστε αμφότερα ταύτα τα μερίδια να χαίρουν το πότισμα του 

παραρρέοντος ποταμού και ως ημισείας του όρος . Εκεραιωθείσης της 

εργασίας ήτις θέλει κατεστρωθή εις τακτικόν  πρωτόκωλλον 

υπογραφησόμενον παρ΄όλων και τότε θέλετε κάμετε δύω λαχνούς και δι’ 

αυτών κάμει την διανομήν. Και περί τούτου θέλει κρατηθή  τακτικόν 

πρωτόκολλον.  

Άμα  αποπερατοθέντα τα ανωτέρω θέλετε Μας υποβάλει το αποτέλεσμα 

Εν Αθήναις την 14 8βρίου 1837 

Ο γραμματεύς 

Ν.Γ, Μπότης 

**** 

   

Αναφορά του Κυρίου Ρούζιου εις την επί των Οικονομικών Γραμματείαν 

από 14 Οκτωβρίου 1837 και επ’ αυτής διεύθυνσις και προς τον Διοικητήν 

Φθιώτιδος από 14 Οκτωβρίου 1837  
Α439288 Λήψη 

Αριθ.πρωτ. 3377  

Εν Λαμία την 28 Οκτωβρίου 1837 

Εκ την 24977                                 

Προς επί των Οικονομικών  Βασιλικήν  

Γραμματείαν της Επικαρτείας 



 

 

Επιστριφή Διαταγής 

 Επιτρέφεται περί των κτημάτων του Κου Ι. Κωλέττη αναφοράν προς 

την Β. Γραμματείαν, αναφέρω ότι ενήργησα τα κατά την αυτής σημείων της 

Ευπειθέστατος 

Ο Διοικητής Φθιώτιδος 

Αδάμ Δούκας 

***  

Τι και αν πεινούσαν και λιμοκτονούσα τα παιδιά των τυραννισμένων 

αγροτών και δη της Ρούμελης, η οποία από κάποιους μετά την 

επανάσταση, αλλά και από αυτόν τον Καποδίστρια αργότερα, είχε πέσει 

στη δυσμένεια. Ο Ηπειρώτης αυλοκόλακας του Οθωνικού  θρόνου 

ζητούσε επιμόνως τα κτήματά του!!!!!, τα οποία απλόχερα του τα 

παραχώρησαν οι Βαβαροί 

  
*** 

   Επιστολή των κατοίκων των  χωριών: Γραμμένη9, Μάκρυση Αρχάνι 

Προς τον Όθωνα 

“18309 /23 Οκτωβ. 1833           1758      

     Μεγαλιώταται 

Η λυπηρά και δυσάρεστος κατάστασις εις την οποίαν ευρισκόμεθα 

σήμερον οι υπογεγραμμένοι μας ηναγκάζει να λάβωμεν την τόλμην εις το να 

θέσωμεν υπό τους πόδας του θρόνου της Υ: Μ: τα δεινά τα οποία 

καταντούμεν να υποπέσωμεν. 

Η ΓΗ των χωρίων μας Μεγαλειόταται υπέπεσε προπολλών χρόνων 

και υπήρχεν ιδιοκτησία των  Οθωμανών και ως τοιαύτην την 

καλιεργούσαμεν, ενώ είμεθα υπό τον τυρανικόν ζυγόν και με πολλούς 

υδρότας  και κόπους απολαμβάναμεν και οι υπογεγραμμένοι, εν μικρόν 

όφιλος μόνον με το οποίον μ’όλις που ζούσαμεν τας οικογενείαςμας, η γη’ 

αύτη αφού συμπεριελήφθη η πρώην επαρχείαμας Ν: Πάτραι, εντός των 

ελλινηκών ορίων, εδώθη το δικαίωμα εις τους ιδιοκτήτας Οθωμανούς διά να 

την εκποιήσωσι και να μεταναστεύσουν, τότε, λοιπόν συγχρόνως οι 

υπογεγραμμένοι ως κάτοικοι της γής ταύτης εκάμαμεν την απόφασην, διά να 

γίνωμεν οι ίδιοι αγορασταί χωρίς να’ φίσωμεν άλλους, εις το ναγωράσουν 

την γήν της ζήσεώςμας, και να μας μεταχειρίζωνται πάλιν ως οι οθωμανοί 

πλην επάνω την τοιαύτηνμας αγωράν: μας επαρουσιάσθησαν άπειρα 

 
9 Την περίοδο κατά την οποία γίνονται η διαπραγματεύσεις το Παλιούρι ήταν συνοικισμός της 
Γραμμένης 



 

 

εμπόδια από τινάς των συνεπαρχιωτών μας, οι οποίοι εφρόντιζον 

να’ποκατασταθούν αυτοί  αγωρασταί, αλλ’ αναφερθέντες περί τούτον 

πολλάκις διά των ενταύθα Β. αρχών προς την Κυβέρνησιν της  Υ. Μ. 

εισεικούσθηκαν ως επληρωφορίθημεν τα περί του αντικειμένου τούτου 

παραπονάμας, και οι οθωμανοί ούτοι υπεχρεώθηκαν να κάμουν την 

εκποίησιν προς την Κυβέρνησιν κατευθείαν. πράγμα το οποίον μας 

ευχαρίστησε μεγάλως, πλην ως ακούωμεν ήδη. οι ίδιοι πάλιν εκείνοι οίτινες  

εφρόντιζον δια να κάμουν την αγωράν ταύτην  έλαβον την τύχην να τους 

παραχωριθή το δικαίωμα  εις το να κατορθώσουν  την αγωράν των χωρόν 

μας διάλογαριασμόν των, και οι υπογεγραμμένοι να μείνωμεν δουλεύοντας 

αυτούς ως είμεθα προς τους οθωμανούς. 

Το τοιούτον δυστύχιμα υπάρχει ανυπόφορον εις τους 

υποφαινομένους Μεγαλιώτατε διότι δεν δυνάμεθα να υποφέρωμεν ζυγόν 

πλέον απ’ άλλους δεσπότας αντί των οθωμανών η αγωρά της γης μας ταύτης 

ανήκει βέβαια εις ημάς επειδή έχωμεν ημείς  ζημομένον με το αίμα μας εις 

το διάστιμα της επαναστάσεως εθισιάσαμεν τοπαν έως να ίδωμεν ελεύθερον 

τον τόπον μας και ήδη είναι προτιμηταίος  ο θάνατος εις ημάς παρά να 

ίδωμεν τον  τοπονμας αγορασμένον απ’ άλλους. 

Όθεν καταφεύγωμεν υπό το έλεος τοις Υ: Μ: παρακαλούμεν θερμώς  

να ευδοκίση εις το να διατάξη να δωθή εις ημάς το δικαίωμα του να 

αγωράσωμεν τον τόπον των προπατόρων μας, όστις κινδυνεύει να γίνη 

άλλων ιδιοκτησία,- 

Είμεθα πεπεισμένοι  εις τα φιλέσπλαχνα και φιλάνθρωπα 

συναισθήματα της Υ: Μ: ότι θέλει εισακουσθή η ταπεινότητα της  αυτής  

δεησείςμας περί του αντικειμένου της αγωράς  ταύτης. 

Υπάτη τη 15 7βρίου 1834 

Οι ταπεινότατοι , και ευπειθέστατοι. υπηκουοι της Υ: Μ:  Κάτοικοι 

των χωρίων Μάκρυση   Γδαρμένης ράχης 

παπαδήμας αθανασίου Δημήτριος κατζιανος 

δημητριου κωσταντινου δημητριος  ;;;;; 

παπασταηης ανανασιου δημητριος  ;;;;; 

γηοργιος αναστασίου  ;;;;;;;; 

Ιω.αντονίου   κωσταντης αθανασίου 

γηοργιος κονσταντι;;  Ιωάννης δημητρίου 

διμητριος καλιμανις  δημητρις ζαγκλής 



 

 

κοστας γκατζος  γηοργου  ζαγκλης 

αθανασιου φεκας   ;;;;;;; 

γηοργηος τζαγγαρης  κωσταν παπαθανασίο 

Κοστας κουδούνας  γηοργιου ευσταθείου 

σπήρος ηουανου  διμητρι νηκολαου 

κωσταντ δυνητριου  αθανασυου ;;;;; 

ζισις πα΄΄χριστου  γηανακης παπανηκολαου 

γηαννακης ;;;;  γηαννακη α χρηστου 

διμητριος λυωπουλος  ;;;;;;; 

δηνητριος τοβας  δημητριος Δελήμαρος 

αναγνωστης παπάς  δήμος ;;;; 

αναγνωστις γκαραβελις 

 

Χωρίον Αρχάνι 

παπαλεξης παπαγεοργιου 

αναστασιος κωσταντινου 

γιοργακης αθανασιου 

αναγνώστης παπαγιοργιου 

αναστασης διμιτριου 

αθανασις αναστασιου 

ηουανο   αθανασιου 

κονστα χριστοπολος 

γηοργηος δημητριου 

γηοργηος αθανασιου 

ευσταθης αθανασηου 

κοστας αθανασιου 

δημιτριος  ;;;;; 

αναστασιος φλορος δημογεροντας χωρίου αρχανίου10” 

 

**** 

Προς την Αυτού Μεγαλειότητα το Βασιλέα της Ελλάδος11 

Ημείς οι ταπεινότατοι και πιστότατοι υπήκοοι της Θεοστηρίκτου ελληνικής 

Βασιλείας Μεγαλειότατε Βασιλεύ της Ελλάδος βιασθέντες σφοδρώς 

λαμβάνομεν την μεγίστην τιμήν και μέγα θάρρος να θέσωμεν ενώπιον του 

 
10 «Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Μικτής Επιτροπής 

Φ. 70 
11 «Γενικά Αρχεία του Κράτους- Κεντρική Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Μικτής Επιτροπής 

Φ. 70  
 



 

 

Υψηλοτάτου και θεοστηρίκτου θρόνου σας την παρούσαν μας ταπεινήν 

αναφοράν ένδον της οποίας εσωκλείονται δύω αντίγραφα αναφορών μας  

προς τον εν τη επαρχία μας Έπαρχόν  σας. Το εν τω κατά μέρος 

δυστυχούντων χωρίων, το δε άλλο κοινώς εκ της επαρχίας, διά να σας την 

διευθύνη διά της ανηκούσης οδού. Το Ρηθέν αντίγραφον Μεγαλειότατε 

Βασιλεύ θα σας πληροφορήση την μεγίστην δυστυχίαν η οποία έκφνης και 

παρ’ ελπίδα μας παρουσιάζεται. Αλλά διά να παρασταθή πλέον ζωηροτέρα 

η ρηθείσα δυστυχία μας ενώπιον του υψηλού θρόνου σας, αποστέλλομεν 

τον συμπολίτη μας Κύριον Γεώργιον Θάνον, διορίζοντας αυτόν 

αντιπρόσωπόν μας να εκπληρώση κατά την δύναμίν του τούτω το χρέος 

τον οποίον παρακαλούμεν μετά θερμών δακρύων να ευδοκήσετε να 

λαμφθή εκ των ακτίνων του Υψηλού θρόνου σας. Όπως φωτιζόμενος 

εκπληρώση τας ευχάς μας κατά την άκραν μας έφεσιν και επιθυμίαν. 

 Έχοντας τας ελπίδας μας εις τη εξ ύψους δύναμιν και 

εις την πατρικήν και Βασιλίκήν κηδαιμονίαν της Υμετέρας Μεγαλειώτητος  

Ο Β΄θέλει εκπληρωθώσιν αι ελπίδαι μας Υποσημεούμεθα με όλο το 

βαθύτατον σέβας, πίστιν και ταπεινότητα 

Εκ Ν.Πάτραις τη 24Ιουνίου 1833 

Οι πιστώτατοι και ευπειθέστατοι υπήκοοι της θεοστηρίκτου Ελληνικής 

Βασιλείας  

Πρόκριτοι και λοιποί της επαρχίας Ν. Πατρών 

Ακολουθούν 38 υπογραφές κατοίκων  Και 

Το Ειρηνοδικείον Ν. Πατρών επικυρή την γνησιότητα των αντίκροι 

υπογραφών τωνΔημογερόντων των χωρίων Ν. Πατρών. 

 

Τα παρακάτω παρατιθέμενα ψηφιακά έγγραφα σε ψηφιακή μορφή 

περιλαμβάνει το Διάταγμα με το οποίο έγινε η παραχώρηση των 

κτημάτων των χωριών: Αρχάνι, Μάκρυσης. Παλιούρι, καθώς και ο 

πίνακας ολόκληρης της αλληλογραφίας με καταχωρημένους αριθμούς 

πρωτοκόλλου, τα ονόματα των υπηρεσιών και τα ονόματα προς τα οποία 

απευθύνεται η αλλλαγραφία.
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12  
 Γενικά  Αρχεία του Κράτους-Κεντρικά Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Φ. 959 


