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Iστορικές - κοινωνικές αναδροµές

Εισαγωγή
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας και πιο συγκεκριµένα κατά
τη διάρκεια1 του 17ου και του 18ου αι., έγινε εξωτερική µετανάστευση των Ελλήνων από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, για οικονοµικούς λόγους (εµπόριο). Οι µετανάστες αυτοί κατέληξαν
σε πόλεις, που βρίσκονταν πάνω σε εµπορικούς δρόµους οι οποίοι διέσχιζαν τη Βαλκανική και την Ευρώπη.
Κυρίως εγκαταστάθηκαν στη Βιέννη, την Τεργέστη και άλλες
πόλεις της Σερβίας, της Ουγγαρίας, της Βλαχίας2 και Μολδαβίας,
όπου ασχολήθηκαν µε το εµπόριο βαµβακερών, δερµάτων, χαλιών και άλλων ειδών. Οι έµποροι αυτοί µετέφεραν τα εµπορεύµατά τους από την Οθωµανική Αυτοκρατορία προς την Κεντρική
Ευρώπη
διά
ξηράς,
από
συγκεκριµένους
δρόµους, µε καραβάνια που διέσχιζαν τα Βαλκάνια.

Α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
στην τουρκοκρατούµενη Ελλάδα
Ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο ισχυρές οικογένειες που κατείχαν µεγάλες εκτάσεις γης και προνόµια. Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας3 στην κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο υπήρχαν προύχοντες και προεστοί, οι
λεγόµενοι κοτζαµπάσηδες, που είχαν στην κατοχή τους µεγάλες
εκτάσεις γης.
Η βασική παραγωγική σχέση στην Οθωµανική αυτοκρατορία ήταν αυτή της διπλής ιδιοκτησίας. Το κράτος ήταν ο συλλογικός ιδιοκτήτης της γης και οι αγρότες οι κάτοχοι. Η σχέση αυτή
καθόριζε την υποχρέωση των δεύτερων να δίνουν ένα µέρος
της παραγωγής στον πρώτο. Ο θεσµός των τσιφλικιών άρχισε
να κάνει την εµφάνισή του µε την έναρξη της διαδικασίας εισόδου της Οθωµανικής αυτοκρατορίας σε κρίση, κατά το τέλος
του 16ου αιώνα και µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής.
Με τον όρο τσιφλίκια δηλώνουµε µεγάλες ιδιοκτησίες γης
στην τότε Οθωµανική αυτοκρατορία που ανήκαν σε ένα πρόσωπο. Περιλάµβαναν χωριά και καλλιεργήσιµες γαίες, τις οποίες
καλλιεργούσαν υποχρεωτικά προς όφελος του ιδιοκτήτη οι α-
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γρότες που κατοικούσαν στην περιοχή των τσιφλικιών, οι κολίγοι. Οι κολίγοι δεν µπορούσαν να εγκαταλείψουν τη γενέθλια
γη, είχαν την υποχρέωση να δίνουν στον ιδιοκτήτη ένα ποσοστό
από τα προϊόντα που παρήγαγαν και να του παρέχουν διάφορες
υπηρεσίες χωρίς πληρωµή.
Μετά την επικράτηση της ελληνικής επανάστασης του 1821,
η γη µεταβιβάστηκε στο ελληνικό κράτος και πήρε το όνοµα “εθνικές γαίες4”. Η επαναστατική κυβέρνηση του 1822 καθόρισε
τη γη ως εθνική ιδιοκτησία για να την υποθηκεύσει στη συνέχεια προς όφελος των διεθνών δανειστών της. Όλοι οι φόροι
που όφειλαν οι Έλληνες στο Οθωµανικό κράτος, εισπράττονταν
πλέον από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Για κάθε αγροτική σοδειά έπαιρνε το 10% ως δεκάτη και το 20% ως επικαρπία, δηλ.
συνολικά το ποσοστό 30%.
Τα πρώτα χρόνια µε τον Όθωνα πάνω από το 70% της γης
ανήκε στο ∆ηµόσιο. Μόνο ένας στους έξι Έλληνες είχε δική
του γη. Και µόνο ένας στους τέσσερις είχε δικό του ζώο. Ένας
ξένος µελετητής της εποχής γράφει :
«Στη Φθιώτιδα, οι χωρικοί ζουν όχι σε σπίτια, αλλά σε καλύβες
χωρίς δάπεδο…»
«Στη Λιβαδειά, τα σπίτια είναι χτισµένα µε ταρσούς και καλάµια
(…).
Στη Θήβα ακόµη και το έδαφος που είναι κτισµένα τα σπίτια είναι Εθνική γη.
Οι βοσκές, που στην τουρκοκρατία ήταν κοινοτικές, τώρα είναι
κρατική περιουσία (…).
Η γεωργία είναι νεκρή».
Η διάσκεψη του Λονδίνου στις 22 Ιανουαρίου5/3 Φεβρουαρίου 1830 οδήγησε στην ανεξαρτησία του νεοελληνικού κράτους από την πολύχρονη τουρκική κατοχή. Οι προσπάθειες του
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια σε διπλωµατικό επίπεδο, για ένταξη στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος των τότε επαρχιών Ζητουνίου (Λαµίας), Πατρατζικίου (Υπάτης) και Καλλιδρόµης (Καρ-
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Οικογένειες µεγαλοκτηµατιών Τσάλλη
στην περιοχή Λαµίας και τσιφλίκι Ιµίρµπεη
πενησίου) έγιναν αποδεκτές από
την Τουρκία (Λονδίνο, Αύγουστος
1832). Όµως τα ακίνητα (σπίτια, αγροκτήµατα, κλπ.) περιουσιακά
στοιχεία των ανωτέρω επαρχιών έπρεπε να αποζηµιωθούν στους
Τούρκους ιδιοκτήτες τους.
Από νωρίτερα οι Τούρκοι τσιφλικάδες στην περιοχή µας είχαν
αποχωρήσει και - µέσω αντιπροσώπων6 τους - πούλησαν τις ιδιοκτησίες τους. Τα περισσότερα (13
χωριά και τσιφλίκια) ανήκαν στον
Γράφει ο
Χαλήλ Μπέη (στρατιωτικό διοικηΚων/νος Αθ. Μπαλωµένος
τή της Λαµίας) και άλλα 5 ανήκαν
φυσικός
στη σύζυγό του Σαϊδέ χανούµ.
∆εν περιήλθαν στο ελληνικό κράτος ως “εθνικές γαίες”, αλλά πουλήθηκαν (κάποια διπλοπουλήθηκαν) µέσα σ’ ένα κλίµα ανασφάλειας, ασάφειας, µε κίνδυνο
εξαπάτησης (από τους Τούρκους). Αγοράστηκαν από πλούσιους
Έλληνες, κυρίως οµογενείς, οι οποίοι συµπεριφέρονταν όπως οι
προκάτοχοι, ενώ οι ακτήµονες ακολούθησαν τη µοίρα του κολλήγα.

Β. Οι Έλληνες πρώτοι αγοραστές
των τουρκικών τσιφλικιών
Από τα 49 χωριά της επαρχίας Ζητουνίου το 1828, τα 37 ήταν τσιφλίκια που κατείχαν Τούρκοι τσιφλικάδες, ενώ τα υπόλοιπα 12 ήταν κεφαλοχώρια, δηλ. χωριά σε ορεινές κυρίως και
άγονες περιοχές (χωρίς ενδιαφέρον για τον κατακτητή), όπου
ζούσαν µικροί ιδιοκτήτες µε ελεύθερη καλλιέργεια. Από το
1828 οι Τούρκοι άρχισαν τις πωλήσεις των τσιφλικιών. Τότε εµφανίστηκαν οι Έλληνες έµποροι του παροικιακού κυρίως ελληνισµού, που δεν είχαν λάβει µέρος στον Αγώνα και διέθεταν
σηµαντικές περιουσίες. Ενδεικτικά δίνουµε κάποια στοιχεία :
Το τσιφλίκι Εµίρµεη (Ανθήλη) που ανήκε στους Τεφήκ
µπέη, Ιζέτ µπέη και Μουσταφά µπέη αγοράστηκε από το Γεώργιο Μωραΐτη για 97.0007 γρόσια. Το τσιφλίκι Μεγάλης Βρύσης
που ανήκε στη Σαϊδέ χανούµ αγοράστηκε από τον Ανδρέα Φαρδή για 35.000 γρόσια. Το τσιφλίκι Κόµµατος που ανήκε στη Σαϊδέ χανούµ, στον Αλή Ριζά, κ.ά αγοράστηκε από τους Αθ. Τσίγκα
και τους Γ. & ∆. Κρίτσα για 67.000 γρόσια. Το τσιφλίκι Μπεκί
(σηµ. Σταυρός) του Ιζέτ µπέη αγόρασε το 1833, ο ∆ηµ. Κεµπρέκος για 96.000 γρόσια. Τα Καλύβια και το Σουλάκι8, που ανήκαν
στον Αχµέτ εφένδη αγοράστηκαν από το ∆ηµ. Χατζίσκο9 για
150.00010 γρόσια.
Μετά το 1840 περίπου, οι πρώτοι Έλληνες τσιφλικάδες άρχισαν να πουλάνε τσιφλίκια ή τµήµατά τους σε άλλους. Το ιδιότυπο εµπόριο γης, µε πολλά παζαρέµατα, δολοπλοκίες και όχι
ξεκάθαρες αγοραπωλησίες, µε τη συµµετοχή µελών της διοίκησης11 και µεσαζόντων, κράτησε µέχρι την περίοδο 1920-30, οπότε πολλά τσιφλίκια απαλλοτριώθηκαν12 και αποδόθηκαν σε
ακτήµονες.
Οι περισσότεροι οµογενείς που αργότερα βρέθηκαν στη Λαµία, προέρχονταν (σε φθίνουσα σειρά) από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και λίγοι από άλλα µέρη (Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Βιέννη, κλπ.). Ως παραδείγµατα αναφέρουµε το ∆ηµ. Κεµπρέκο, τον Ανδρ. Φαρδή, τους
Τζάλλε, τον Αριστ. Σκληβανιώτη (από τη σηµερινή και τη βόρειο
Ήπειρο), τους Γεώρ. Μαραθέα, Προβελέγγιο και Γκόγκα (από τη
Ρουµανία), κλπ. Με την αγορά των τσιφλικιών, αυτοί δηµιούργησαν (άτυπα) µια νέα ισχυρή κοινωνική τάξη στην περιοχή Λαµίας (των τσιφλικάδων), µε πολιτικές προεκτάσεις (επηρέαζαν τις
όποιες αποφάσεις για λογαριασµό τους). Ελάχιστοι απ’ αυτούς
βοήθησαν τους εργάτες-αγρότες που απασχολούσαν στα κτήµατά τους και για πολλά χρόνια παρέµεναν εξαθλιωµένοι και
πλήρως εξαρτηµένοι απ’ αυτούς.

Γ. Οι βορειοηπειρώτες Τζάλλε (Τσάλλη)
Στα µέσα του 18ου αι., στην Κορυτσά της (τότε) ελληνόφωνης Βόρειας Ηπείρου ζούσε η πολυπληθύς ευρύτερη οικογένεια
Τζάλλε (ή Τσάλλη). Τότε περίπου γεννήθηκαν οι Πάγχαρις και
Ιωάννης, που ήταν στενοί συγγενείς (πιθανά ήταν ξαδέρφια).
Μεγαλώνοντας, ακολούθησαν το δρόµο της µετανάστευσης και
εγκαταστάθηκαν στη Βιέννη. Ασχολήθηκαν µε το εµπόριο χρυσού, µε κοσµήµατα και χρυσοχοεία, που τους απέφεραν σηµαντικά κέρδη.
Απέκτησαν και οικογένειες. Συγκεκριµένα ο Πάγχαρις Τζάλ-
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λε (ή Τσάλλης) µε τη γυναίκα του Κωνσταντίνα απέκτησαν τέσσερις γιούς (Παντελής, Κωνσταντίνος13, ∆ηµήτριος και Ιωάννης).
Ο Ιωάννης Χρίστου Τσάλλης απέκτησε 2 γιους (Χρίστος, Ηλίας)

και 2 κόρες (Μαρία, Μάργα).
Ο έµπορος Πάγχαρις Τσάλλης στη Βιέννη, απέκτησε κινητή14
περιουσία 40.000 γρόσια. Το 1824 έπαυσε το εµπόριο και έδωσε σε καθένα από τους γιούς
του (Παντελή, Κωνσταντίνο και
∆ηµήτριο) από 5.000 γρόσια,
ώστε να αρχίσουν τη δική τους
επαγγελµατική δραστηριότητα.
Αντίστοιχα, ο Ιωάννης Χρίστου Τσάλης - το ίδιο έτος
1824 - έπαυσε εµπορευόµενος
και την περιουσία που είχε αποκτήσει από 40.000 γρόσια,
έδωσε στους δύο γιους του (από επτά χιλιάδες γρόσια), που
µετά έγιναν έµποροι. Τις δύο
κόρες του προίκισε µε 5 χιλιάδες γρόσια για κάθε µια.
Μετά το 1832, οι Παντελής
& Κωνσταντίνος Πάγχ. Τσάλλης, από κοινού µε τους συγΧρήστος Τσάλλης (ελαιογραφία)
γενείς τους Χρήστο & Ηλία Ιωάν. Τσάλλη αποφάσισαν να αγοράσουν γη στην περιοχή Ζητουνίου. Έτσι στις 15 ∆εκ. 1833 µε πωλητήριο συµβόλαιο15 οι Μουσταφά µπέης και Ιζέτ µπέης πούλησαν16 (για δεύτερη φορά φαίνεται) τα κτήµατά τους και τα 2/3 µερίδιά17 τους των χωριών Αλαµάνας18 και Ιµέρµπεη19 (Ανθήλη) για 100.000 γρόσια στους
Χρήστο & Ηλία Ιωάννου Τζάλλε20 και Παντελή & Κωνσταντίνο
Πάγχαρη Τζάλλε. Αργότερα (ίσως το 1838) αγόρασαν21 και το υπόλοιπο 1/3 αυτών, ιδιοκτησίας του Τεφίκ µπέη, γιου του Χαλήλ µπέη της Λαµίας.
Υποσηµειώσεις
Αυτή ήταν η δεύτερη περίοδος µετανάστευσης. Η πρώτη περίοδος
φυγής έγινε στη διάρκεια των αιώνων 15ου και 16ου, ήταν δε αναγκαστική λόγω εχθροπραξιών, διώξεων και για αναζήτηση καλύτερων
συνθηκών ζωής. Οι µετανάστες της πρώτης περιόδου προήλθαν από
νησιά ή παραθαλάσσια µέρη και κατέληξαν σε παραθαλάσσιες πόλεις
της Ιταλίας και Γαλλίας. Ήταν ευγενείς, λόγιοι, τεχνίτες, έµποροι ή
στρατιώτες.
2
Οι παραδουνάβιες Ηγεµονίες (Βλαχία και Μολδαβία) ήταν υποτελείς στο Σουλτάνο αλλά είχαν ως κυβερνήτες Φαναριώτες Ηγεµόνες
(µετά το 1709). Γι’ αυτό το ελληνικό στοιχείο (µε ελληνική γλώσσα και
χριστιανική θρησκεία) ήκµασε αρκετά.
3
Βασίλης Φίλιας, Τα κοινωνικά συστήµατα: «Το φεουδαρχικό σύστηµα» Κεφ. ΙΙΙ σελ.68-149, εκδ. Νέα Σύνορα, 1978.
4
Έτσι εξασφαλίστηκε και η µη εκποίησή τους (τουλάχιστον ως το
1871).
5
Η διαφορά στο 19ο αιώνα µεταξύ παλαιού (Ιουλιανού) και νέου
(Γρηγοριανού) ηµερολογίου είναι 12 µέρες.
6
όπως ο Χασάν-αγάς Χιλιαδιώτης, Οθωµανός Λαµίας που έγινε
πληρεξούσιος εκπρόσωπος του Χαλήλ µπέη και του γιού του Τεφήκ
µπέη για πώληση των ιδιοκτησιών τους στην περιοχή Ζητουνίου.
7
Η αντιστοιχία γροσίων - δραχµών (από συµβόλαιο του 1858) ήταν
4 γρόσια µε 1 δραχµή.
8
Ήταν περιοχή στα δυτικά των Καλυβίων, που ενσωµατώθηκε σ’
αυτά.
9
Ήταν έπαρχος Ζητουνίου αµέσως µετά την απελευθέρωση από
τους Τούρκους.
10
Σύµφωνα µε τον Αθαν. Τσίγκα (εκ Κοµποτάδων), πρώτο ειρηνοδίκη Λαµίας.
11
Ο ∆ρόσος Μανσόλας, πληρεξούσιος Ζητουνίου και ο Παναγιώτης
Λοιδωρίκης, έπαρχος Λιβαδειάς αγόρασαν από τους Τούρκους ιδιοκτήτες το 1/3 και τα 2/3 αντίστοιχα του τσιφλικιού της Αγίας Μαρίνας
Στυλίδας για 18.000 γρόσια.
12
Αναφέρουµε ενδεικτικά το νόµο 2052/1920.
13
Γεννήθηκε το 1804.
14
Είχε και ακίνητη περιουσία, που αναφέρει στη διαθήκη του (συµβόλαιο 1790/19-4-1846, του συµβολαιογράφου Λαµίας Ιωάννη Πέτρου): “Τα κτήµατα οπού έχω εις Γκόρτσαν (σηµ. εννοεί Κορυτσά) είναι
τα εξής: έν χωράφι εκ στρεµµάτων δώδεκα, έν αµπέλι εις Μπέλτσανι
χωρίον εκ στρεµµάτων δέκα, έν αµπέλι εις Γκόρτσαν εκ στρεµµάτων
δύο, έν εργαστήρι παπουτσίδικον, έν εργαστήρι µπακαλικόν και είς
φούρνος συνεχόµενος µετ’ αυτώ του εργαστηρίου, µία οικία, είς κήπος και είς αχυρών”.
15
Νίκος ∆αβανέλλος : “Λαµία, τα πρόσωπα (1760-1930)”, σελ. 54,
2003, Λαµία.
16
Τα ποσοστά 2/3 του τσιφλικιού Εµίρµπεη των Μουσταφά µπέη
και Ιζέτ µπέη, (µαζί µε τα 2/3 της Αλαµάνας) αγόρασε αρχικά ο Γεώργιος Μωραΐτης έναντι ποσού 97.000 γροσίων. Ο Γεώργιος Μωραΐτης
αγόρασε επίσης τα χωριά Φραντζή και Βαρδάτες από τον Τεφίκ µπέη.
(σύµφωνα µε το πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής ∆ικαστικής Επιτροπής)
17
Το άλλο 1/3 ανήκε στον αποθανόντα τότε Χαλήλ-µπέη της Λαµίας.
18
Το Χάνι Αλαµάνας, ιδιοκτησίας του Μουσταφά µπέη, αγοράστηκε
από τον ∆ηµολιούλια για 7.000 γρόσια.
19
Στα επόµενα χρόνια, στην Ανθήλη έφτιαξαν µεγάλο σπίτι µε υποστατικά και αποθήκες. Απασχολούσαν στα κτήµατά τους σε γεωργικές
και κτηνοτροφικές ασχολίες πολλά άτοµα.
20
Χρήστου Καραγεωργίου : “Η ιστορία των τσιφλικιών της Φθιώτιδος και οι αγώνες των αγροτών”, Γ’ έκδοση, σελ. 26-30, Λαµία 1974.
21
Ιωάννου Ε. Μακρή : “Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου”, περ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1998, σελ. 27-35, Λαµία.
1
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(Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο)
Να ληφθεί υπόψη ότι µέχρι το 1880 υπήρχε οικισµός Αλαµάνα22 κοντά στο οµώνυµο γεφύρι, µε 30 σπίτια κολλήγων. Κάτοικοι των χωριών Εµίρµπεη και Αλαµάνας23 διεκδίκησαν24 το
1/3 των χωριών Εµίρµπεη και Αλαµάνας από τους νέους25 τσιφλικούχους Τσάλλη, αλλά ο Τσάλλης απάντησε26 επικαλούµενος τη (ψευδο-)µαρτυρία δύο κατοίκων της Εµίρµπεης, οι οποίοι δήλωναν ότι το έτος 1834 που ο Τσάλλης τα αγόρασε, η Εµίρµεη είχε 1 κάτοικο και η Αλαµάνα ήταν ακατοίκητη!!!
Ο Κωνστ. Τσάλλης27 (µαζί µε τον Σ. Σκύφτη) το 1838 αγόρασαν επίσης το τσιφλίκι Αλεπόσπιτα από τον Τεφίκ µπέη. ∆εν
υπάρχουν στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτού στα επόµενα χρόνια, µε πολύ
πιθανή την πώλησή του
σε άλλους.
Η διανοµή των χωριών Ιµίρµπεη και Αλαµάνας είχε προηγηθεί
(µετά από συµφωνία µεταξύ των τριών αδελφών Κωνσταντίνου, Παντολέοντος και ∆ηµητρίου Π. Τσάλλη και των εξαδέλφων τους Ηλία
και
Χρήστου
Ιωάν.
Τσάλλη). Αυτή έγινε το
Νοέµβριο του 1848, µε
βάση28 την οποία :
• Οι αδελφοί Κωνσταντίνος, Παντελέων και
∆ηµήτριος Τσάλλης πήραν 8.957,485 στρέµµατα καλλιεργήσιµα και
Προτοµή Ηλία Τσάλλη στην Ανθήλη
5.459,228 στρέµµατα
τρώλλου29. Επιπλέον µικρό αµπέλι (21,8 στρέµµατα), περιβόλι
(26,065 στρέµµατα) και το µισό του µεγάλου σπιτιού στο χωριό
Ιµίρµπεη (και το µισό κάποιου µαγαζιού). Στη Λαµία, πήραν επίσης µια παλαιά οικία µε αυλή, περιβόλι µαγειρείων και µικρό
άλλο περιβόλι βόρεια στο Νικιάρ Τζαµί ή Τροµπέ. Η αξία όλων
αυτών, στη ρυµοτοµία της Λαµίας εκτιµήθηκε σε 12.000 δραχµές.
• Οι αδελφοί Χρίστος και Ηλίας Ι. Τσάλλης πήραν
12.786,026 στρέµµατα καλλιεργήσιµα και 9.535 στρέµµατα
τρώλλου. Επιπλέον αµπέλια (30,918 στρέµµατα) µικρό περιβόλι (13,946 στρέµµατα) και το άλλο µισό του µεγάλου σπιτιού
στο χωριό Ιµίρµπεη (και το µισό κάποιου µαγαζιού). Ακόµα, έλαβαν και 10.000 δραχµές µετρητά. Στη Λαµία, πήραν οικόπεδο όπου έκτισαν οικία, δυτικά του οικοπέδου µε την παλαιά οικία των εξαδέλφων τους (προαναφέρθηκε). Η αξία όλου του
οικοπέδου εκτιµήθηκε σε 4.000 δραχµές.
Ως κοινά και αδιαίρετα παρέµειναν και συµφωνήθηκε ο
τρόπος χρήσης τους για τα εξής :
• Εκκλησία Άγιος Νικόλαος στην Ιµέρµπεη
• Περιφέρεια χωρίου Ιµέρµπεη
• Βακαλικόν εργαστήριον
• Ύδωρ Βρύσης και οικοδοµή της
• ∆ρόµος Αγελαδαριά
• ∆ρόµος Ιµέρµπεη - Πόρου - Αλποσπίτων
• ∆ύο πηγάδια εντός του χωριού Ιµέρµπεη
• Εκκλησίες Άγιος Αθανάσιος (Ιµέρµπεης) και Άγιος Κωνσταντίνος (Αλαµάνα).
• Βόσκηση ζώων ελεύθερη σε καλαµιές
• Υποχρεούνται (οι δύο οικογένειες) να δεχτούν τους αναγκαίους κολλήγους, παρασποριαραίους και ποιµένες.
• Άλλοι κοινοί όροι για βόσκηση.
• Είναι κοινά τα έξοδα για να καθαριστούν τα αυλάκια νερού
(από Γοργοπόταµο, Μαυρονεράκι), για επισκευές-συντήρηση
του ναού Αγίου Νικολάου, των πηγαδιών, του βακαλικού εργαστηρίου και της βρύσης.
• Επιτρέπεται η κατοίκηση – πέραν των αναγκαίων κολλήγων
– το πολύ άλλων 10 οικογενειών κολλήγων ή παρασποριαραίων και ποιµένων.
Τον Ιανουάριο του 1849, οι αδελφοί Π. Τσάλλη, προχώρησαν στη µεταξύ τους διανοµή των µερίδων του τσιφλικιού που
τους ανήκε. Τα σχετικό συµβόλαιο υπέγραψαν οι Κωνσταντίνος
και ∆ηµήτριος Π. Τσάλλης και ο Χρήστος Ιωάν. Τσάλλης ως
πληρεξούσιος του “εν Βιέννη διαµένοντος” Παντολέοντος (Παντελή) Π. Τσάλλη. Από τη µεταξύ τους διανοµή30 πήραν : ο
Κωνσταντίνος Π. Τσάλλης 2.886,033 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης και 1.447,417 στρέµ. τρώλου. Ο Παντολέων Π. Τσάλλης πήρε 3.035,726 στρέµ. καλλιεργήσιµης γης και 2.153,174
στρέµ. τρώλου. Ο ∆ηµήτριος Π. Τσάλλης πήρε 3.035,726
στρέµ. καλλιεργήσιµης γης και 1.864,637 στρέµ. τρώλου. Κοινά και αδιαίρετα τότε έµειναν: στο χωριό Ιµίρµπεη το µεγάλο
σπίτι, το άλλο σπίτι µε µαγαζιά, µικρό αµπέλι, περιβόλι, η περιφέρεια του χωρίου Ιµίρµπεη µε κάποια κτήµατα και το σπίτι στη
Λαµία µαζί µε το ανατολικό του οικόπεδο. Επίσης συµφωνήθηκε ως κοινή η παραχώρηση και εκµετάλλευση της γης για βόσκηση.
Από τα πρώτα έργα που έγιναν, από τους Κωνσταντίνο και
Ηλία Τζάλλε (Τσάλλη) ήταν η κατασκευή υδρόµυλου, για τα αλέσµατα. Συµπατριώτες κτίστες (ίσως και µυλωθροί) από την
Κορυτσά τον Ιανουάριο του 1839 διεκδικούσαν31 από τους ιδιοκτήτες το ποσό των 2.290 τουρκικών γροσίων ή 654,28
δραχµές “… δουλεύσαντες µετά του Μαστροθανάση εις τον µύλον …”, για τα µεροκάµατά τους.
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Φεουδαρχικά κατάλοιπα

Οικογένειες µεγαλοκτηµατιών Τσάλλη
στην περιοχή Λαµίας και τσιφλίκι Ιµίρµπεη
∆. Εγκατάσταση νέων ιδιοκτητών
σε Ανθήλη - Αξιοποίηση
του τσιφλικιού
Η έκταση που απέκτησαν οι
συγγενείς Τσάλλη ήταν κυρίως
βοσκότοποι, εκτός από κάποια
παρόχθια τµήµατα του ποταµού
Σπερχειού, που ήδη καλλιεργούνταν. Οι ντόπιοι αγρότες ήταν πολύ λίγοι. Στο χωριό (την Ανθήλη)
κατοικούσαν λίγες οικογένειες.
Γνωστά ονόµατα είναι των: Ζάρδα
και ∆ιαµαντή.
Γράφει ο
Για αξιοποίηση του τσιφλικιΚων/νος Αθ. Μπαλωµένος
ού,
οι
νέοι ιδιοκτήτες έφεραν από
φυσικός
την (τότε) Βόρεια Ήπειρο - την πατρίδα τους – Αρβανιτόβλαχους, δηλ. κτηνοτρόφους, για εκτροφή ζώων (προβάτων). Αυτοί ήταν νοµάδες και έβοσκαν τα
ποίµνια στους βοσκοτόπους του τσιφλικιού το χειµώνα, ενώ
τη θερινή περίοδο ανέρχονταν στον Καλλίδροµο. Οι Κουτσόβλαχοι (όπως τους ονόµαζαν εδώ) µε τις οικογένειές τους ε-

τους Κουτσόβλαχους κτηνοτρόφους. Συγκεκριµένα :
• Όταν οι παλιοί ιδιοκτήτες πούλησαν τη νοµή των ακαλλιέργητων γαιών, οι χωρικοί ήρθαν σε σύγκρουση µε τους
Βλάχους για τα βοσκήµατα.
• Οι χωρικοί δεν έβαζαν κοπριά στη γη τους, αν και είχαν
αρκετή από τα βόδια ή αγελάδες τους. ∆ιάλεγαν από µια µεγάλη έκταση εθνικών γαιών ένα καλό τεµάχιο, το καλλιεργούσαν ένα έτος και µετά το άφηναν χέρσο, ενώ θα µπορούσαν
να αλλάζουν καλλιέργειες κάθε έτος µε σιτάρι, κριθή, καλαµπόκι, κουκιά, βαµβάκι, κ.ά.
• Οι ντόπιοι απέφευγαν την επικοινωνία µε χωριά από άποικους (ξένους ή Έλληνες). Μέγα πρόσκοµµα για τους ξένους ήταν και η θρησκεία. ∆εν γίνονται επιγαµίες38.
• Η ηµινοµαδική ζωή των Βλάχων στην περιοχή επιβεβαίωσε
στα επόµενα χρόνια ότι δεν υπήρχε φόβος µήπως επιστρέψουν
στην τότε οθωµανική Τουρκία. Στα επόµενα χρόνια οι Βλάχοι
δέχτηκαν να εγκατασταθούν και στη συνέχεια να εγγραφούν ως
δηµότες των χωριών ή δήµων.
Η ζωή των οικογενειών ήταν πολύ δύσκολη. Στα χωριά, οι
κατοικίες ήταν καλύβες από πλεγµένα κλαδιά. ∆εν υπήρχε καµία επίστρωση. Αν άναβαν κάποια φωτιά για θέρµανση, κινδύνευαν όλοι να καούν. Η επίστρωση µε πηλό δεν ήταν δύσκολη,
αλλά δεν την έκαναν! Τα χωριά ήταν σε ελεεινή κατάσταση. Υπήρχε έλλειψη ανθράκων (ξυλοκάρβουνων) στη Λαµία. Αιτία ήταν η υψηλή φορολογία (25%). Το χειµώνα τα σπίτια της πόλης
δεν θερµαίνονταν.
Πάντως το διαρκές πρόβληµα ήταν τα υψηλότοκα δάνεια.
Οι τοκογλύφοι της εποχής ζητούσαν τόκο 2-3% το µήνα, για να
δανείσουν χρήµατα.
Οµαδική εγκατάσταση βλαχόφωνων39 κτηνοτρόφων έγινε
στο τσιφλίκι Ιµίρµπεη. Περίπου 50-60 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στις τοποθεσίες Νταούλια, Κεραµιδάκια, κ.ά. του τσιφλικιού, γύρω από τα κονάκια των τσιφλικούχων και µαζί µε
τους κολλήγους (Θεσσαλούς και ντόπιους) που επίσης εγκαταστάθηκαν εκεί, δηµιούργησαν το χωριό Ιµίρµπεη δηλ. την Ανθήλη.
Υποσηµειώσεις

Το πρώτο κτίριο Τσάλλη στην Ανθήλη (σχέδιο Κων. Ζησόπουλος)

γκαταστάθηκαν σε καλύβες στην Ανθήλη, γύρω από το “αρχοντικό” Τσάλλη, που έκτισαν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Ήταν ένα πλινθόκτιστο διώροφο, που βρισκόταν
στην ανατολική πλευρά της σηµερινής πλατείας (το απέδωσε
σε σκίτσο ο κ. Κων. Ζησόπουλος και παρατίθεται), αλλά ερειπώθηκε και τελικά κατεδαφίστηκε. ∆ίπλα από το κτίριο αυτό,
είχαν τότε τις αποθήκες και τα υποστατικά τους (στο δυτικό
τµήµα της σηµερινής πλατείας της Ανθήλης), που επίσης δεν
υπάρχουν πια.
Το 1835 στο Βαρδάρι, πλησίον της Βουδουνίτσας (Μενδενίτσας) ήρθαν αρβανιτόβλαχοι32 και εγκαταστάθηκαν. Ήταν
κτηνοτρόφοι, χωρίς καµία διάθεση να γίνουν γεωργοί. Στα όρη, οι Βλάχοι διέτρεφαν ληστές, που έτσι φύλαγαν τα ποίµνιά
τους. Επιπλέον δεν πλήρωναν και φόρο. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν 2-3 χιλιάδες οικογένειες µε 200-300 χιλιάδες πρόβατα.
Η κτηνοτροφία στα χρόνια εκείνα είχε µεγάλη συµβολή
στη διατροφή (κρέας, γάλα, τυρί) και την ένδυση των κατοίκων της στερεάς αλλά και των νήσων. Μάλιστα γινόταν και εξαγωγή στη δύση (τυρί για τα µακαρόνια). Η Στερεά Ελλάδα
είχε τότε περί τα 2 εκατοµµύρια ζώα.
Υπήρχε µεγάλη δυσκολία να βρεθούν εργάτες. Από τη
Μακεδονία έφεραν33 κάποιους εργάτες. Οι περισσότεροι έρχονταν από το τουρκικό έδαφος αλλά για 6 µήνες και επέστρεφαν. Για να λυθεί το πρόβληµα της έλλειψης αγροτών, ο ∆ρόσος Μανσόλας (1789-1860), τότε πληρεξούσιος Ζητουνίου και
Θεσσαλός την καταγωγή, έφερε34 οικογένειες απ’ τη Θεσσαλία
και τους εγκατέστησε στη γη του. Τους έδωσε βόδια και σπόρο. Το τελικό προϊόν συµφώνησε να µοιράζεται εξ ηµισείας (αφού πρώτα αφαιρούσαν το δέκατο του φόρου και το κόστος
του σπόρου). Αν χανόταν ο σπόρος ή ψοφούσε το βόδι, η ζηµιά ήταν σε βάρος του ιδιοκτήτη. Το ίδιο έγινε και στα άλλα
τσιφλίκια. Αρκετοί Θεσσαλοί αγρότες35 εγκαταστάθηκαν στο
τσιφλίκι Ιµίρµπεη γύρω από το σπίτι των τσιφλικάδων, όπου
ήταν παλιότερα οι “αλωνότοποι” των Τούρκων ιδιοκτητών
του τσιφλικιού.
Με τον τρόπο αυτό, άρχισε η καλλιέργεια των αγρών, οι
δε γεωργοί εγκαταστάθηκαν στα τσιφλίκια της περιοχής. Για να
καλύπτουν τις ανάγκες τους είχαν κι ένα δικό τους τµήµα γης
για χρήση. Βέβαια υπήρχαν και χωρικοί ντόπιοι36, που ενδιαφέρθηκαν για αγορά γης.
Την περίοδο αυτή συµβαίνει στα ελληνικά τσιφλίκια η καθυστερηµένη ιστορική µετάβαση από τη νοµαδική κτηνοτροφία στην ανάπτυξη της γεωργίας και µάλιστα µε καλλιέργειες
κάποιων εισαγόµενων ειδών (όπως π.χ. του αιγυπτιακού37
βαµβακιού). Η προσπάθεια αυτή για τη γεωργία χρειάστηκε
κάποια χρόνια ώστε να αποδώσει, εφόσον υπήρχε άγνοια, έλλειψη κινήτρου και σύγκρουση των χωρικών-κολλήγων µε

Σε άλλη προσωπική έρευνα, βρήκα µετανάστες που πήγαν στην
Αµερική από τα έτη 1912 και 1917, οι οποίοι κατάγονταν από την Αλαµάνα.
23
Μου αναφέρθηκε ότι παλιά υπήρχαν στην Αλαµάνα 100 περίπου καλύβες. Μάλιστα είχαν και Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, που έκαψε ο Οµέρ Βρυώνης, το 1821. Γι’ αυτό, µεταγενέστερα, στην Ανθήλη έχτισαν άλλο ναό των αγίων αυτών. Όσοι διέµεναν στην Αλαµάνα ήταν Βλάχοι.
24
Γιώργου ∆ηµητρίου : “Πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά και οικισµοί
στη Φθιώτιδα (13ος-20ός αι.”, περ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006, σ. 18,
Λαµία
25
συµβόλαιο 817/16-9-1839 του συµβολαιογράφου Λαµία Κων.
Οικονοµίδη.
26
συµβόλαιο 1429/11-2-1840 του συµβολαιογράφου Λαµία Κων.
Οικονοµίδη.
27
Ιωάν. Ευαγ. Μακρή : “ Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών
της επαρχίας Ζητουνίου κατά τα πρώτα µεταπελευθερωτικά χρόνια
(1833-1840 περίπου), σύµφωνα µε το πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής ∆ικαστικής Επιτροπής””, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, σελ. 141-153, Λαµία, 2002.
28
Συµβόλαιο 4486 / 3-11-1848 του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξ. Χατσίσκου.
29
Είναι τα αλίπεδα, δηλ. παραθαλάσσιες εκτάσεις γης, ακατάλληλες για καλλιέργειες, που ένα µέρος τους κάλυπτε η θάλασσα λόγω
της παλίρροιας. Είναι κατάλληλες για βοσκοτόπια (όπως έλεγαν οι
βοσκοί “για να αρµυρίσουν τα ζωντανά”).
30
Συµβόλαιο 14 / 8-1-1849, του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξ.
Χατσίσκου. Η συνολική έκταση για τους τρεις αδελφούς (Κων/νο, Παντελή και ∆ηµήτριο) Τσάλλη υπολογίζεται (µε πρόσθεση, που έγινε
από τον γράφοντα) σε 14.422,713 στρέµµατα.
31
Συµβόλαιο 69/23-1-1839 του συµβολαιογράφου Λαµίας Βασιλείου ∆. Περραιβού.
32
Ήταν βλαχόφωνοι, καταγόµενοι από την Αλβανία.
33
Τους έφερε στην περιοχή ο αξιωµατικός του µηχανικού Μανιτάκης. Τους πλήρωνε 150 δραχ. το έτος, εκτός της τροφής (που πρέπει
να υπολογιστεί άλλο τόσο). Οι εργάτες αυτοί φοβούνταν τον καύσωνα και το θέρος επέστρεφαν στην πατρίδα τους.
34
Γουστάβου Εϊχτάλ (1834-1835), στο βιβλίο “Λαµία, µε τη γραφίδα των περιηγητών (1159-1940)” , των Νικ. ∆αβανέλλου-Γεωργ.
Σταυρόπουλου, έκδ. Οιωνός, σελ. 71-77, Λαµία, 2005.
35
Οι κολλήγοι είχαν το πανηγύρι τους στις 9 Μαΐου, στη γιορτή
του Αγίου Νικολάου του Νέου, του εν Βουνένοις της Θεσσαλίας (τώρα ανήκει στο νέο δήµο Κιλελέρ). Οι Κουτσόβλαχοι τότε δεν έπαιρναν µέρος στο πανηγύρι αυτό.
36
Αυτοί από κάποια τσιφλίκια τουρκικής ιδιοκτησίας αγόρασαν γη,
όπως π.χ. στις Ράχες και την Αγία Μαρίνα.
37
Πρωτοπόρος στην περιοχή αυτή ήταν ο ∆ρόσος Μανσόλας.
38
Μέχρι το 1930 δεν παντρεύονταν Βλάχες µε χωριάτες. Ούτε οι
Βλάχοι παντρεύονταν χωριάτισσες.
39
Η γλώσσα που µιλούσαν (η κουτσοβλάχικη) δεν οµιλείται πλέον
στην Ανθήλη, εκτός λίγων ηλικιωµένων κατοίκων της. Το ίδιο βλάχικο γλωσσικό ιδίωµα µιλούν σε Αλµυρό, Σούρπη, Μενδενίτσα και λίγοι σε Μώλο. Πρέπει να είναι απόγονοι Κουτσοβλάχων από την Κορυτσά.
22
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Τύπος

Iστορικές - κοινωνικές αναδροµές

(Συνέχεια από προηγούµενο φύλλο)

Οι κολλήγοι µε την πάροδο του χρόνου πλήθαιναν και νέες εκτάσεις δίνονταν στην καλλιέργεια. Κάποιοι από τους Βλάχους-ποιµένες άρχισαν να ασχολούνται µε την καλλιέργεια µικρών εκτάσεων. Η σύγκρουσή τους µε τους τσιφλικούχους για
την κυριότητα των εκτάσεων αυτών δηµιούργησε πολλά επεισόδια, µε επέµβαση του στρατού (τότε) και δικαστικές προσφυγές.
Οι πρώτοι κάτοικοι Κουτσόβλαχοι και κολλήγοι έφτιαχναν
τις καλύβες τους ή τα πρώτα σπίτια τους οπουδήποτε. Οι τσιφλικούχοι θέλοντας να µορφοποιήσουν τον οικισµό και µε το
δικαίωµα της ιδιοκτησίας που είχαν ανέθεσαν σε µηχανικό,
που έφτιαξε ρυµοτοµικό σχέδιο. Αυτό εγκρίθηκε το 189640
και προέβλεπε πλατεία στο κέντρο και ακτινικούς δρόµους.
Παρά το ότι δεν τηρήθηκε το αρχικό σχέδιο ή και παραποιήθηκε, όταν οι τσιφλικούχοι µετοίκησαν από την Ανθήλη, είχε
ευεργετική επίδραση στην τελική µορφή της ρυµοτοµίας της.
Ε. Οι µεγαλοκτηµατίες και
συγγενείς Τσάλλη σε Ανθήλη και Λαµία
Το 1848, παράλληλα µε τη διανοµή του τσιφλικιού Ιµίρµπεης-Αλαµάνας µεταξύ των οικογενειών Τσάλλη, έγινε και
διανοµή του κτήµατος (οικοπέδου) στη Λαµία. Αυτό βρισκόταν στη συνοικία Τρουµπέ ή Νικιάρ Τζαµί, δηλ. στην περιοχή
της σηµερινής πλατείας ∆ιάκου. Θυµίζουµε ότι οι υπάρχοντες
δρόµοι της Λαµίας41 έως το 1858 είχαν τουρκικά ονόµατα. Από
τη διανοµή42 έλαβαν:
• Οι αδελφοί Κωνσταντίνος, Παντελής και ∆ηµήτριος Τσάλλης: Μια παλαιά οικία µε µαγειρείο, αυλή και περιβόλι.
• Οι αδελφοί Χρήστος και Ηλίας Τσάλλης : Ένα οικόπεδο
(δυτικά του προηγουµένου) µέσα στο οποίο οικοδόµησαν µια
οικία.
Οι αδελφοί Παντελής43 & Κωνσταντίνος Τσάλλης εγκαταστάθηκαν στο τσιφλίκι Ιµίρµπεη (Ανθήλης), αλλά είχαν και κατοικίες στη Λαµία. Ο Κωνσταντίνος Τσάλλης (1804-;) εκτός από
µεγαλοκτηµατίας έκανε παράλληλα και τραπεζικές εργασίες,
µε γραφείο στην οδό Αχιλλέως της Λαµίας. Παντρεύτηκε τη
∆εσπούλα44 Ν. Μαρούλη και από τα παιδιά45 τους µας είναι
γνωστά: ο Αλέξανδρος (1839- ;) - έµπορος, η Αθηνά, η Αγγελική, ο Γεώργιος46 (1851-1903) - έµπορος και µετά δικηγόρος,
ο Επαµεινώνδας (1852-1919) - µε άγνωστες σπουδές και ο Χαρίλαος (1853- ;) - δικηγόρος.

Αντίστοιχα εγκαταστάθηκαν και οι αδελφοί Χρήστος & Ηλίας Ιωάν. Τσάλλης47. Από το γάµο του Χρήστου Ι. Τσάλλη µε
την Αναστασία γεννήθηκαν ο Ηρακλής (1840-1912), η Κλεοπάτρα (1841-;) µετά σύζυγος Αντωνιάδη, η Ελένη (µετά σύζυγος Πέτρου) και η Ειρήνη (µετά σύζυγος Σίδου).
Ο Χρήστος Τσάλλης, κατά τα µέσα του 19ου αι., σε οικόπεδο48 επί της πλατείας ∆ιάκου, οικοδόµησε49 µεγάλο αρχοντικό. Αυτό ήταν ένα ψηλοτάβανο διώροφο σπίτι, µε πολλά παράθυρα και µεγάλα µπαλκόνια, είχε πολλά δωµάτια, σάλες
και καθιστικά, όπως και πολλούς βοηθητικούς χώρους. Είχε εξωτερικές σκάλες, εσωτερική αυλή, µεγάλο κήπο µε δένδρα,
άνθη κι έναν αιωνόβιο πλάτανο50, που περιβάλλονταν από
ψηλό πετρόκτιστο µαντρότοιχο. Τα έπιπλα ήταν ακριβά, διέθετε πιάνο και καλούσαν µουσικούς σε χορούς που έδιναν, προ-

Το αρχοντικό Χρήστου Τσάλλη (φωτ. 1960)

σκαλώντας επιλεγµένα άτοµα. Στο αρχοντικό Χρ. Τσάλλη της
πλατείας ∆ιάκου, εκτός από Ιταλούς κτίστες, είχαν κληθεί και Ιταλοί ζωγράφοι µετά το 1852 και το είχαν διακοσµήσει µε
θαυµάσιες τοιχογραφίες, όπως και στην οροφή51 του. Για τους
ιδιοκτήτες, το σπίτι ήταν το µέσο της κοινωνικής τους προβολής, όπου έκαναν δεξιώσεις και προσκαλούσαν επισήµους από την τοπική αλλά και την αθηναϊκή “ελίτ”. Το αρχοντικό ολοκληρώθηκε στα µέσα περίπου της δεκαετίας 1850-60. Τότε
πέθανε ο Χρήστος Τσάλλης.
Το 1855, ο Κωνσταντίνος Τσάλλης προίκισε52 την ψυχοκόρη του Βασίλω Κυρίτση, για το γάµο της µε το γεωργό Κώνστα
Πλατή, κάτοικο Ιµίρµπεης. Η προίκα που της έδωσε (είδη ρουχισµού, λίγα έπιπλα, σκεύη και 10 πρόβατα) αποτιµήθηκε σε
σύνολο 703 δραχµών.
Το 1857, η Αναστασία χήρα Χρήστου53 Τσάλλη έδωσε την
16χρονη θυγατέρα της Κλεοπάτρα σε γάµο54 µε τον Αλέξανδρο Αντωνιάδη, στρατιωτικό γιατρό και κάτοικο Λαµίας. Ως
προίκα55 έδωσε το 1/5 των ακινήτων, κτηµάτων και οικίας σε Ιµίρµπεη και Αλαµάνα, που εκτιµήθηκαν σε αξία 30.000 δραχ-
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Οικογένειες µεγαλοκτηµατιών Τσάλλη
στην περιοχή Λαµίας και τσιφλίκι Ιµίρµπεη
µών. Επίσης έδωσε σε φορέµατα,
πολύτιµα αδαµάντινα κοσµήµατα,
αργυρά σκεύη, έπιπλα και λοιπά
οικιακά είδη αξίας 30.000 δραχµών. Ο Αλέξανδρος Αντωνιάδης56
προσέφερε ως γαµήλια δωρεά το
ποσό των 6.000 δραχµών.
Το 1859, η Αναστασία χήρα
Χρίστου Τσάλλη (στην οικία της
“παρά την πλατείαν ∆ιάκου”), παρέδωσε57 τη διαθήκη της σε συµβολαιογράφο (µετά από πρόσκληση του γιου της Ηρακλή Χρ.
Γράφει ο
Τσάλλη).
Κων/νος Αθ. Μπαλωµένος
Αντίστοιχα, περιζήτητες (λόγω
φυσικός
περιουσίας) ήταν και οι άλλες κόρες Τσάλλη. Συγκεκριµένα, το 1858, ο Κωνσταντίνος Π. Τσάλλης συµφώνησε το γάµο58 της κόρης του Αθηνάς µε τον στρατιωτικό γιατρό Ιωάν. Μπλατσή59, δίνοντας ως προίκα 40.000
δραχµές (15.000 δραχ. σε είδη και 25.000 δραχ. σε µετρητά).
Ο Ιωάν. Μπλατσής έδωσε ως προγαµιαία δωρεά 1.000 ισπανικά τάλληρα (ή 6.000 δραχµές) και 2 κοσµήµατα αξίας 3.500
δραχµών.
Επίσης το έτος 1858, η Αικατερίνη χήρα ∆ηµητρίου Τσάλλη συµφώνησε το γάµο60 της κόρης της Ολυµπιάδας µε τον
Κωνσταντίνο Γ. Κρίτσα61 (1825-;), µεγαλοκτηµατία του Κόµµατος και Μουσταφάµπεη (Ηράκλειας). Ως προίκα έδωσε είδη
(κοσµήµατα, ρούχα, κλπ.) αξίας 13.097 δραχµών. Ο Κωνσταντίνος Γ. Κρίτσας έδωσε ως προγαµιαία δωρεά 3.000 ισπανικά
τάλιρα (ή 18.000 δραχµές).
Το 1869 αποφασίστηκε η τέλεση γάµου62 µεταξύ της Αγγελικής Κων. Τσάλλη και του Βασιλείου Μαλάµου, υπίλαρχου.
Από τον κτηµατία Κωνσταντίνο Τσάλλη συµφωνήθηκε να δοθούν ως προίκα 50.000 δραχµές σε µετρητά.
Ζ. Ο Ηρακλής Χρ. Τσάλλης

Γεννήθηκε το 1840. Σπούδασε γεωπόνος. Ήταν µεγαλοκτηµατίας, αλλά ταυτόχρονα έκανε και τραπεζικές εργασίες µε
γραφείο στην οδό ∆ιάκου. Ασχολήθηκε µε την πολιτική και είχε εκλεγεί βουλευτής (4 φορές) µε το κόµµα του Χαριλάου
Τρικούπη. Βοήθησε τον τόπο ως γεωπόνος και βουλευτής και
είχε καλή σχέση µε τον κόσµο. Σ’ αυτόν ανήκε διώροφη κατοικία στην Ανθήλη. Είχε δηµιουργήσει άλσος µε σπάνια δένδρα,
θάµνους και άνθη. Επίσης είχε πρότυπο οπωρώνα 40 στρεµµάτων µε πηγάδι (σε παρόχθια
έκταση του Σπερχειού). Ως πληρεξούσιο στα κτήµατά του, ο Ηρακλής Τσάλλης όρισε το Σίµο
Ευθυµίου, ο οποίος τελικά αγόρασε και το αρχοντικό του στην
Ανθήλη (δεν υπάρχει πλέον).
Τη γυναίκα του την έλεγαν
Μαρία64 (1856-1941). Είναι
γνωστά δύο παιδιά που απέκτησαν: ο Χρήστος και η Αναστασία. Ο Χρήστος65 σε πρώτο
γάµο παντρεύτηκε µια κόρη
του στρατηγού Λαβίδα. Σε δεύτερο66 γάµο το 1941, παντρεύΗρακλής Χ. Τσάλλης
τηκε την Ελένη Γεωργ. Παγουροπούλου, κόρη δικηγόρου. Η Αναστασία παντρεύτηκε τον
Κωνσταντίνο Παππά.
Η αδελφή του Ηρακλή, η Ελένη Χρ. Τσάλλη, παντρεύτηκε
τον Πέτρο Χ. Πέτρου, που διετέλεσε και βουλευτής Φθιώτιδος.
Η Ελένη Τσάλλη-Πέτρου είχε επίσης κτήµατα στην Ανθήλη, µε
πληρεξούσιο ή επιστάτη το Βασίλειο Ζησόπουλο. Είχε ένα παιδί που λεγόταν Πέτρος. Μέχρι το 1920 περίπου στο µεγάλο
σπίτι έµενε η κυρα-Λένη67 (όπως την έλεγαν τότε) µε το γιο της
Πετράκη, που µάλλον ήταν άτοµο µε ειδικές ανάγκες και εξαρτηµένο από τη µητέρα του. ∆ιέµεναν στο αρχοντικό της πλατείας ∆ιάκου, µέχρι που αυτό πουλήθηκε στον έµπορο Γεώργιο
Ποντικόπουλο.
Στην Ανθήλη, τον Ιούλιο 1882, στο µύλο του Ηρακλή
Τσάλλη, µε µυλωνά τον Γεωργούλα Παναγή εκδηλώθηκε
πυρκαγιά68, που τον αποτέφρωσε εντελώς. Τότε δυστυχώς
κάηκε ο εξαετής γιος του µυλωνά.
Η Κλεοπάτρα, αδελφή του Ηρακλή Τσάλλη, παντρεύτηκε
το στρατιωτικό γιατρό Αλέξ. Αντωνιάδη (που υπηρέτησε το
1868 ως διευθυντής στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Λαµίας). Η
κόρη αυτών, η Μαρία παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Τρικούπη, απόγονο της γνωστής ιστορικής οικογένειας. Απέκτησαν
δύο παιδιά (Σπυρίδων, ∆ωροθέα). Η ∆ωροθέα παντρεύτηκε το
γεωπόνο και πολιτικό Φαίδρο Βάµβα, που καταγόταν από τις
Κυκλάδες. Τα κτήµατα της Κλεοπάτρας Τσάλλη που κληρονόµησαν, αναφέρονται µέχρι σήµερα ως “Χωράφια του
Βάµβα69”.
Να αναφέρουµε ότι η διανοµή του τσιφλικιού σε τεµάχια,
63

έδωσε ονοµασίες σ’ αυτά, που διατηρούν µέχρι σήµερα τα ονόµατα των ιδιοκτητών τους όπως: Τσάλλη, Παντελή (Τσάλλη), Ηρακλή (Τσάλλη), Αξελού, Παπακώστα, Ζέρµα, Λάππα70,
Βάµβα. Όλοι οι ιδιοκτήτες ζούσαν µεταξύ Ανθήλης, Αθηνών
και Λαµίας και µε επιστάτες εισέπρατταν τα ενοίκια από τους
κολλήγους και τους κτηνοτρόφους.
Υποσηµειώσεις
40
Αναµόρφωση και επέκταση του αρχικού σχεδίου ανατέθηκε σε
µηχανικό το 1971 από την τέως Κοινότητα Ανθήλης, που τελικά εγκρίθηκε και εφαρµόζεται έκτοτε.
41
Το 1852 ονοµάστηκαν οι πλατείες Όθωνος (σηµερινή Ελευθερίας)
και ∆ιάκου. Το 1858 δόθηκαν ονόµατα σε 10 κεντρικούς δρόµους.
Το 1860 χαράχθηκε η πλατεία Σιταγοράς (σηµερινή Πάρκου).
42
Συµβόλαιο αριθ. 4486/3-11-1848 του συµβολαιογράφου Λαµίας
Αλεξ. Χατσίσκου.
43
“∆ια του ατµοκινήτου της παρελθούσης Τετάρτης ανεχώρησαν
εις Αθήνας ο κ. Αινιάν, τµηµατάρχης του Υπουργείου των Εσωτερικών, ο ποιητής Παναγιώτης Σούτσος, ο Παντελής Τσάλλης, ο Γρηγ.
Πέρβελης δικηγόρος, ο υπίλαρχος κ. Βενιζέλος, οι αδελφοί Σπανόπουλοι, οίτινες ήσαν εις τα θερινά λουτρά της Υπάτης”. [εφ. «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΩΝ», Λαµία, 13-8-1861]
44
Οι αδελφές ∆εσπούλα, σύζυγος Κωνσταντίνου Τσάλλη και Κατίγκω, σύζυγος Ευσταθίου Χατζάκου (µέσω πληρεξουσίου προς τον αδελφό τους ∆ηµήτριον Μαρούλην) δεν αποδέχθηκαν την κληρονοµιά του αποβιώσαντος πατρός των Νικολάου Αλ. Μαρούλη. [Συµβολαιογραφική πράξη αριθ. 3977 / 9-12-1868, του συµβολαιογράφου
Λαµίας Κωνσταντίνου Μαυρίκα.]
45
Από τον «Εκλογικό Κατάλογο ∆ήµου Λαµιέων του 1879», που
δηµοσιεύτηκε απ’ τον Κώστα ∆ηµ. Γαλλή, 1984.
46
Παντρεύτηκε την Αναστασία ∆ηµ. Γουργιωτάκη (1864-1955) και
απέκτησαν τρία παιδιά : τον Κλεοµένη (1891-;), τον Κωνσταντίνο
(1894-1971) και τη Βασιλική (1900-;). [τα στοιχεία προήλθαν από το
Ληξιαρχείο του ∆ήµου Λαµιέων]
47
Ο γέροντας Ιωάννης Τσάλλης το έτος 1840 ήρθε στη Λαµία, για
να µείνει κοντά τους γιους του. [από δηµόσια ∆ιαθήκη του µε αριθ.
1912/1846, του συµβολαιογράφου Λαµίας Ιωάννου Πέτρου].
48
Το οικόπεδο ανήκε στο Μάρκο Κερκυρόπουλο και πουλήθηκε από τους κληρονόµους του στον Ιωάννη Πέτρου, το 1853. [συµβόλαιο
966/13-9-1853, του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξ. Χατσίσκου].
49
Όταν κατεδαφίστηκε το 1970, στα θεµέλιά του βρέθηκαν ερείπια
χριστιανικού ναού αφιερωµένου στον Άγιο Βασίλειο.
50
Τα καλοκαίρια κάτω απ’ τον πλάτανο δίνονταν δεξιώσεις (όπου έπαιζαν και µουσικοί µε βιολί και πιάνο) πριν και µετά την αγορά απ’
τον Γεώργιο Ποντικόπουλο. [Μαρίας Τζιβελέκη-Πολυµεροπούλου “Τα
Σαϊπαίικα, συνοικία ‘Τρουµπέ’ Λαµίας”, σ. 11, Λαµία, 1994]
51
Ανάλογες τοιχογραφίες και σε οροφές έγιναν στα αρχοντικά του
Ξηρού (στην οδό Σατωβριάνδου), του Πλατή (στη γωνία των οδών
∆υοβουνιώτου και Αχιλλέως), ίσως και άλλα.
52
Συµβόλαιο 3277 /16-1-1855, του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου.
53
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα µε ατµόπλοιο από την Τεργέστη, ο
Χρήστος Τσάλλης πέθανε και - όπως τότε συνηθιζόταν - η σορός του
ρίχθηκε στη θάλασσα.
54
Συµβόλαιο 8468 / 8-11-1857, του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου.
55
Το συµβόλαιο συντάχθηκε το 1857 “εν τη οικία της Αναστασίας
χήρας Χρ. Τσάλλη, κειµένη επί της εις την πλατεία του ∆ιάκου αγούσης
οδού”.
56
Το 1868, ο διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Λαµίας
Αλ. Αντωνιάδης, λοχαγός και γιατρός πρώτης τάξεως προήχθη σε επίατρο (ταγµατάρχη). [Από την εφ. “Φάρος της Όθρυος”, φ. 623, σ. 3,
24-9-1868, Λαµία]. Ο Αντωνιάδης έφτασε τελικά στο βαθµό του αρχίατρου.
57
Συµβολαιογραφική πράξη αριθ. 2391 / 8-8-1859, του συµβολαιογράφου Λαµίας Θεοδώρου ∆υοβουνιώτου.
58
Προικοσύµφωνο αριθ. 9815 / 13-12-1858, του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξ. Χατσίσκου.
59
∆ιετέλεσε και βουλευτής Ευρυτανίας. Το 1896 ήταν ανάδοχος του
Θαλή Ιωάν. Τσιριµώκου. Ο Ιωάννης ∆. Τσιριµώκος ήταν δικηγόρος
και διευθυντής της εφ. ΦΘΙΩΤΙΣ [εφ. ΦΘΙΩΤΙΣ, 4 Σεπτ. 1896, Λαµία].
60
Προικοσύµφωνο αριθ. 9092 / 29-10-1858 του συµβολαιογράφου Λαµίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου.
61
∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος Λαµίας, την περίοδο 1866-1870. Στη θητεία
του δεν έγιναν αξιόλογα έργα, πλην της ανακατασκευής του παλιού
(τούρκικου) υδραγωγείου της Λαµίας, που τότε είχε καταστραφεί.
62
Συµβόλαιο 4690 / 28-8-1869, του συµβολαιογράφου Λαµίας
Κωνσταντίνου Μαυρίκα.
63
εφ. “ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ”, έτος ΙΓ’, φ. 623, 21-9-1868, Λαµία
64
Πέθανε σε ηλικία 85 ετών. [Από το Βιβλίο Θανάτων του Ι. Ν. Ευαγγελίστριας Λαµίας].
65
Από ταφικό µνηµείο στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Ξηριώτισσας Λαµίας.
66
Συµβόλαιο προικοσύµφωνο αριθ. 3149/14-11-1941, του συµβολαιογράφου Λαµίας ∆ηµ. Καϊλάνη.
67
Μαρίας Τζιβελέκη-Πολυµεροπούλου : “Τα Σαϊπαίικα – Συνοικία
«Τρουµπέ» Λαµίας”, σελ. 11, 1994, Λαµία.
68
εφ. ΕΥΝΟΜΙΑ, 23-7-1882, Λαµία.
69
Τελευταίοι διαχειριστές και καλλιεργητές του κτήµατος Βάµβα ήταν ο Αναστ. Μπόλιας και ο Ιωάν. Αυλακιώτης.
70
Ήταν ναύαρχος.
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(Συνέχεια από το χθεσινό μας φύλλο)
Η. Τσιφλίκι Ιμίρμπεη71 ή Ιμέρμπεη (Ανθήλη72)

Προεπαναστατικά, ο Πουκεβίλ καταγράφει την Ιμίρμπεη
στο κτηματολόγιο Ζητουνίου ως οικισμό “Χετίρμπεη” (Chetirbey) με 20 σπίτια.
Όταν ο Τσάλλης έγινε κύριος της Ανθήλης, υπήρχαν μόνο
κάτι καλύβες73 κι αργότερα έγιναν τα λασπόκτιστα και καλαμόκτιστα σπιτάκια με τα μικρά στρογγυλά παράθυρα (λίγα απ’
αυτά σώζονταν μέχρι τη δεκαετία του ’70), όπου έμεναν οι χωρικοί που εργάζονταν σαν κολίγοι στα αφεντικά.
Ένας Παπακώστας74 έγινε γαμπρός επ’ αδελφή του Κώστα
Τσάλλη, κι έτσι μπήκε κι αυτός στο Τσιφλίκι, για να προστεθεί
σε λίγο ο Αξελός, κλπ.
Οι χωρικοί δεν είχαν τίποτε δικό τους. Και τα σπίτια ανήκαν στον τσιφλικούχο. Και για τα ζωντανά που έβοσκαν πλήρωναν φόρο κεφαλιάτικο. Στη μοιρασιά της σοδειάς, η οποία
γινόταν στα αλώνια ερχόταν εποχή που οι κολίγοι δεν έπαιρναν τίποτε, γιατί συνέβαινε πολλές φορές να έχουν δανειστεί.
Από εμφάνιση ήταν όλοι κουρελήδες και γιατρό δεν έβλεπαν ποτέ τους. Έτσι τα πράγματα χειροτέρευαν ολοένα και πιο
πολύ, οι γεωργοί δούλευαν σκληρά και ψωμί δε χόρταιναν.
Αποφάσισαν να ζητήσουν από το κράτος να τους παραχωρήσει τις προσχώσεις του Σπερχειού ποταμού. Έβαλαν ως δικηγόρο τους τον Ιωάννη Τσιριμώκο75 και πραγματικά κέρδισαν την υπόθεση. Έσπειραν τα χωράφια με μπαμπάκι ελπίζοντας να πάρουν λίγη συγκομιδή και να βελτιώσουν τη ζωή
τους. Οι Τσάλληδες αντέδρασαν ζητώντας τους να φύγουν από
την ιδιοκτησία τους για να γκρεμίσουν τα μικρά σπίτια και να
οικοπεδοποιήσουν την περιοχή. Η σθεναρή αντίσταση όλων
με πρώτο το Θανάση Γίτσα (που ήταν επίσης αγροφύλακας
του Τσάλλη) και με το όπλο του απείλησε τους μηχανικούς, απέτρεψαν το ξεσπίτωμα.
Με νέα προσφυγή, λόγω και των μεγάλων γνωριμιών76
τους οι Τσάλληδες, κατάφεραν ώστε οι προσχώσεις να περιέλθουν στην κυριότητα τους και μάλιστα σπαρμένες με βαμβάκι,
που μάζεψαν οι ίδιοι κι όχι οι γεωργοί. Ακολούθησε νέα εξέγερση των χωρικών. Όλο το χωριό ξεσηκώθηκε και οπλισμένοι άντρες και γυναίκες κατέλαβαν τα υπάρχοντα γεωργικά τεμάχια77 και τα έσπειραν.
Οι τσιφλικούχοι (Τσάλληδες και Παπακωσταίοι) αντέδρασαν78 και πάλι με αποτέλεσμα ένας λόχος στρατού με επικεφαλής το Δημήτριο Γαρδίκη (τότε) ανθυπολοχαγό και γραμματέα
της Αστυνομίας79 και τον λοχία Αποκορίτη, μαζί με ιππικό, έλαβε εντολή να καταπνίξει την ανταρσία των χωρικών. Η παρουσία του ιππικού σκόρπισε τους άνδρες και ποδοπάτησε μερικούς (που μεταφέρθηκαν σε γιατρούς της Λαμία), ενώ τα γυναικόπαιδα κλείστηκαν στα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν νεκροί,
αλλά χύθηκε αγροτικό αίμα. Τη μαχητικότητα των κολίγων, οι
αφεντάδες καταπολέμησαν με συλλήψεις των πρωταιτίων, για
να φοβηθούν οι υπόλοιποι. Μεταξύ των συλληφθέντων που
φυλακίστηκαν ήταν ο Γεώργιος Αθ. Γίτσας, ο Δημ. Μήλιος, ο
Ν. Παλάσκας, κ.ά. Μετά από ένα μήνα (για τρομοκράτηση των
άλλων) στη φυλακή, τους άφησαν ελεύθερους.
Οι προστριβές αυτές συνεχίστηκαν μέχρις ότου οι τσιφλικάδες άρχισαν τις πωλήσεις αγροτεμαχίων. Σιγά-σιγά η Ιμίρμπεη έγινε χωριό συγχρονισμένο με καλή προοπτική.

Ι. Από τις καλύβες και τα πλινθόκτιστα σπίτια,
στα πέτρινα σπίτια των χωριών μας

Μέχρι το 1840 που ολοκληρώθηκε στην περιοχή αυτή η
μεταβίβαση των τσιφλικιών από τους Τούρκους σε Έλληνες ιδιοκτήτες κυρίως της διασποράς, οι ακτήμονες και κολλήγοι
(ντόπιοι ή επήλυδες) έφτιαχναν καλύβες για κατοικία και πολύ
λιγότεροι έφτιαχναν πλινθόκτιστα σπίτια. Χρησιμοποιούσαν
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Φεουδαρχικά κατάλοιπα

Οικογένειες μεγαλοκτηματιών Τσάλλη
στην περιοχή Λαμίας και τσιφλίκι Ιμίρμπεη
και λίγα ξύλα (όταν μπορούσαν
να βρουν) για καλύτερη στήριξη
(στο σκελετό του σπιτιού, σε ξυλοδεσιές ή σε τσατμάδες για τους τοίχους). Σε κάποιο μέρος του κτήματός τους οι μεγαλοϊδιοκτήτες (τσιφλικούχοι) επέτρεπαν στους κολλήγους να φτιάξουν καλύβες ή
παραπήγματα (παράγκες) – χωρίς
δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά μόνο χρήσης – όσο διαρκούσε η επαγγελματική σχέση (κολληγιά).
Αν αυτή “χάλαγε”, τότε έπρεπε να
Γράφει ο
διαλύσει την καλύβα ή πλινθόκτιΚων/νος Αθ. Μπαλωμένος
στο σπίτι, παίρνοντας τα υλικά της
φυσικός
(ή πουλώντας σε άλλους) και να
φύγει. Υπάρχουν συμβόλαια της εποχής για αγοραπωλησίες
υλικών από τις καλύβες82.
“Ουδέν83 χωρίον της πεδιάδος είχεν λιθοκτίστους οικοδομάς
… Σήμερον .. εντός λιθοκτίστων οικιών κατοικούσιν οι πλειότεροι των κατοίκων, των εντός καλυβίων εκατώκουν μέχρι το
1840”.
Με τον καιρό, οι καλύβες έγιναν μικρά σπίτια. Κάποιοι τσιφλικούχοι προχώρησαν σε πωλήσεις γης (πολύ μικρές ιδιοκτησίες) σε ντόπιους, οι οποίοι έφτιαξαν τα πρώτα ιδιόκτητα
σπίτια. Η βάση του σπιτιού γινόταν με πέτρες, ενώ οι τοίχοι με
πλίθες (λάσπη και ξύλα). Τα σπίτια αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα (πρώτο οικισμό) που στη συνέχεια δημιούργησε τα μεταγενέστερα χωριά, ενίοτε σε διαφορετικές τοποθεσίες από την
αρχική θέση των χωριών.
Προφανώς, οι μεγαλοϊδιοκτήτες έφτιαξαν πρώτοι πετρόκτιστα σπίτια στο κτήμα, συνήθως δίπατα, και συμπληρώθηκαν από τα κτίσματα των βοηθητικών χώρων, όπως οι αποθήκες, στάβλοι, κοτσέκια, κ.ά. Τα κοτσέκια (ή κουτσέκια)84 χρειάζονταν για αποθήκευση, αλλά και για να στεγνώνουν τα δημητριακά κυρίως.
Κ. Η κοινωνική και οικονομική ακμή
των οικογενειών Τσάλλη στο 19ο αιώνα

Το 1861 ο Κων. Τσάλλης αγόρασε85 το 1/8 του τσιφλικιού
της Μπεκής, δηλ. 1.600 στρέμματα περίπου με αντίτιμο 31.000
δραχμές. Για να στεγάσει τους κολλήγους του έχτισε ένα
μακρόστενο οίκημα μήκους 80 μ. περίπου και πλάτους 7μ.,
την Αραδαριά ή το Τσαλέικο, όπως ονομάστηκε αυτό το
οίκημα από τους ντόπιους, ήταν χωρισμένη σε οκτώ τμήματα,

Θ. Οι γαμπροί των οικογενειών Τσάλλη

Ένας γαμπρός τους ήταν ο Παπακώστας από τη Δρέμισσα
(το χωριό μετονομάστηκε σε Πανουργιάς) της Δωρίδας. Είναι
πιθανή η σχέση του με τον συνεπώνυμο αγωνιστή του 1821
που υπηρέτησε στο σώμα του οπλαρχηγού Πανουργιά. Συνδέεται δε με τον παπα-Κώστα Τζαμάλα.
Στην Ανθήλη, μετά την εγκατάστασή τους σε διώροφο αρχοντικό, δίπλα από το αντίστοιχο του Ηρακλή Τσάλλη, οι Παπακωσταίοι έφεραν δύο οικογένειες από το χωριό τους, τους
Κολώνια και Τζαμάλα, οι οποίοι στη διανομή που έγινε κατά
την πρώτη απαλλοτρίωση, πήραν γεωργικό κλήρο. Τελευταίοι
απόγονοί τους στην Ανθήλη ήταν ο Δημήτριος Κολώνιας και
ο γιατρός Κωνσταντίνος Τζαμάλας (1903-1952).
Στις αρχές του 20ού αι. στο αρχοντικό τους στην Ανθήλη
κατοικούσαν τρεις αδελφοί Παπακώστα (Θρασύβουλος, Ευάγγελος ή Λίτσας κι άλλος ένας). Αυτοί καλλιεργούσαν τα κτήματά τους, για δικό τους λογαριασμό, με τη βοήθεια κάποιων
κολίγων. Δεν παντρεύτηκαν. Στη διάρκεια της Κατοχής διέμεναν στην Αθήνα, αφού είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους
(κτήματα και σπίτι), όπου και τελεύτησαν, μόνοι κι έρημοι.
Για τους άλλους γαμπρούς τα υπάρχοντα στοιχεία είναι ελάχιστα. Ο Λάππας καταγόταν από την Λιβαδειά και ήταν απόγονος οπλαρχηγού του ’21. Απόγονός του ήταν ο ναύαρχος
Λάππας.
Ο Αξελός80 παντρεύτηκε την Πολυξένη, κόρη του Παντελή
Τσάλλη. Διετέλεσε πρόξενος της Τουρκίας στην Αθήνα.
Ο Γεώργιος Ζέρμας81 ήταν δικηγόρος στη Λαμία. Πέθανε
σχετικά νωρίς και την περιουσία τους διαχειρίστηκε η σύζυγός
του Βασιλική.
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Το αρχοντικό Κωνσταντίνου Τσάλλη (λίγο
πριν την κατεδάφιση, το 1979)

που ήταν κατοικίες-αποθήκες κολλήγων. Κάθε τμήμα
αποτελούνταν από ένα δωμάτιο κι ένα βοϊδόσπιτο (στάβλο),
που ήταν συνεχόμενο προς το δωμάτιο-κατοικία. Πρωτοτυπία!
Το ιδιότυπο εμπόριο γης με αλλεπάλληλες πωλήσεις, σε
τεμαχισμένα τμήματα των τσιφλικιών, συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1920, που έγιναν οι απαλλοτριώσεις. Γύρω στα
1930 οι περισσότεροι κολλήγοι απέκτησαν τη δική τους γη,
μετά την ψήφιση του νόμου για την αναγκαστική
απαλλοτρίωση.
Το 1865 έγινε η πρώτη επίσκεψη του Βασιλιά Γεωργίου Α’
στη Λαμία, μέχρι την τότε οροθετική γραμμή (δηλ. τα σύνορα).
Είναι πιθανή η φιλοξενία του στο αρχοντικό Τσάλλη. Μαρτυρία ντόπιου αναφέρει ότι - ταυτόχρονα - έγινε και στην Ανθήλη επίσκεψη του Βασιλιά (χωρίς επιβεβαίωση).
Το 1870 ο Κωνσταντίνος Τσάλλης έκτισε το αρχοντικό86
του στην οδό Αχιλλέως (μετά ονομάστηκε οδός Ιωάν. Μακροπούλου). Είχε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και το άλλο αρχοντικό της πλατείας Διάκου, αλλά ήταν μεγαλύτερο και με θαυμάσια θέα προς την πόλη. Ήταν ένας άτυπος ανταγωνισμός
των δύο οικογενειών Τσάλλη με δύο μεγαλοπρεπή αρχοντικά,
σε επιλεγμένες θέσεις της πόλης, τα οποία για μισό και πλέον

αιώνα λειτούργησαν προσδίδοντας κύρος στους ιδιοκτήτες και
για έναν αιώνα περίπου αποτελούσαν σημεία αναφοράς και
χαρακτήρισαν τη Λαμία. Στο αρχοντικό αυτό φιλοξενήθηκαν
βασιλιάδες, υπουργοί, βουλευτές, κ.ά.
Μερικοί μεγαλοκτηματίες κατήλθαν στις βουλευτικές εκλογές87 – κατά κανόνα με το συντηρητικό κόμμα της εποχής –
και εκλέχθηκαν σε πολλαπλές θητείες. Συγκεκριμένα ο γαμπρός του Τσάλλη ο Θεμ. Παπακώστας, εξελέγη 1-2 θητείες88
το 1872 -1875 με το κόμμα του Επαμ. Δεληγιώργη, όπως ο
Κων. Δυοβουνιώτης. Αντίστοιχα κατήλθαν και οι Λεων. Τράκας, Π. Σκουμπουρδής. Ο Νικ. Χρυσοβέργης89, ιδιοκτήτης δύο
τσιφλικιών νότια του Σπερχειού, διορίστηκε ως πρώτος δήμαρχος της απελευθερωμένης από Τούρκους Λαμίας, στα έτη
1836-1837.
Στις 25 Μαρτίου 1871 η κυβέρνηση Κουμουνδούρου δημοσίευσε το νόμο “περί διανομής και διαθέσεως της εθνικής
γης”, που για πρώτη φορά από την εποχή της Ανεξαρτησίας έθετε το πρόβλημα της απόδοσης των πρώην τουρκικών τσιφλικιών στους ακτήμονες γεωργούς. Η εκτέλεση του νόμου ανατέθηκε στους δήμους, η δε πληρωμή των αγρών καθορίστηκε σε 26 ετήσιες δόσεις, με χρεολύσιο 3% και τόκο 2%. Η
τιμή ορίστηκε σε 59 δραχμές το στρέμμα κατά μέσο όρο, ποσό
τεράστιο τότε για το βαλάντιο των φτωχών αγροτών. Ο κλήρος
καθορίστηκε σε 40 στρέμματα ποτιστικά κατ’ ανώτατο όριο ή
σε 80 στρέμματα ξερικά για κάθε γεωργική οικογένεια.
Ο νόμος αυτός, σε τελευταία ανάλυση, ήταν δυσμενής90
για τους αγρότες. Κανένας δεν μπόρεσε ν’ αγοράσει περισσότερα από επτά στρέμματα κατά μέσο όρο, ενώ οι παλιοί κάτοικοι της γης, οι γνωστοί τσιφλικάδες, πρόσθεσαν νέες εκτάσεις
στα κτήματά τους.
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τον Χαρ. Τρικούπη, 1875-76 υπό τον Αλέξ. Κουμουνδούρο και
1876 πάλι υπό τον Επαμ. Δεληγιώργη.
89
Πριν από την επανάσταση του 1821 διετέλεσε γραμματέας του
Χαλήλ Μπέη, διοικητή της Λαμίας.
90
Τάσου Βουρνά, “Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας”, σελ. 446-7.
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Iστορικές - κοινωνικές αναδροµές

(Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο)

Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε ο τύπος του νεοέλληνα
κτηµατία, ο οποίος δυνάστευε την οικονοµία της χώρας, µε την
τοκογλυφία σε βάρος των φτωχών καλλιεργητών και µε την
πολιτική καταπίεση. Αυτονόητο είναι πως ο νόµος του Κουµουνδούρου δεν έθιξε τη µεγάλη ιδιοκτησία των παλιών τζακιών, ούτε τα µοναστηριακά κτήµατα, τα οποία, κατά πρόχειρο
υπολογισµό της εποχής, ξεπερνούσαν το καθένα τα 1.000
στρέµµατα.
Παράλληλα δηµιουργήθηκε στην ύπαιθρο ένα νέο αγροτικό
στρώµα, παρακλάδι της αγροτικής τάξης, το στρώµα των µικροκαλλιεργητών. Η ιδιοκτησία τους δεν υπερέβαινε τις περισσότερες φορές το ένα στρέµµα και η παραγωγή τους δεν έφτανε ούτε για τη διατροφή της οικογένειάς τους. Έτσι αναγκάζονταν συνήθως να εργαστούν ως αγροτικοί εργάτες στα τσιφλίκια ή να εξαρτώνται από τον τοκογλύφο και τον κοµµατάρχη
της υπαίθρου, στον οποίο ήταν πολιτικά υποδουλωµένοι κατά
φυσική επέκταση της σιδηράς οικονοµικής τους δουλείας.
Το 1875 καταγράφηκαν91 από περιηγητή στους ιδιώτες τραπεζίτες της Λαµίας και οι : Ηρακλής Τσάλλης στην οδό ∆ιάκου
και Κωνστ. Τσάλλης στην οδό Αχιλλέως. Την περίοδο αυτή
στα κτήµατα επιστατεύουν92 οι Στέργιος Ανταλέτης (1826-;), Γεώργιος Ευστ. Αυλακιώτης (1841-;) και Αθανάσιος Κων. Ζαφειρίου (1838-;).
Ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ επισκέφθηκε93 τη Φθιώτιδα για δεύτερη φορά. Στη Λαµία ήρθε στις 14-10-1881 και φιλοξενήθηκε
(µέχρι τις 16-10-1881) στο µέγαρο Κωνσταντίνου Τσάλλη.
“ … Κατά την επιστροφή του από Φάρσαλα και ∆οµοκό, έφθασε µετά της ακολουθίας του στην Ταράτσα της Λαµίας, όπου
τον προσεφώνησε ο δήµαρχος Κοµνάς Τράκας…. Στη συνέχεια
επευφηµούµενος από το Λαό έφθασε στη Λαµία και κατέλυσε
στο σπίτι του Κων. Τσάλλη. …. Προ της αναχωρήσεώς του απένειµε το χρυσό παράσηµο του Σωτήρος στον οικοδεσπότη Κ.
Τσάλλη και στο ∆ήµαρχο Τράκα … Στην Αγία Μαρίνα επιβιβάστηκε στον εύδροµο “Ναύαρχος Μιαούλης“ και αναχώρησε για
τη Χαλκίδα … ”.
Το 1887 ο Νικόλαος Τσάλλης αγόρασε94 σε δηµόσιο πλειστηριασµό95 “τρεις συνεχοµένας οικίας96 εις θέσιν Τρουµπέ” από την Πηνελόπη ∆ηµητρακοπούλου. Αγόρασε επίσης ένδεκα
ακόµη κτήµατα από την ίδια.
Η επόµενη βασιλική επίσκεψη ήταν στις 23 Απριλίου 1903,
όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αθανασίου
∆ιάκου στην οµώνυµη πλατεία της Λαµίας. Η ανταπόκριση της
αθηναϊκής εφηµερίδας97 από τη Λαµία, περιγράφοντας τις τελετές, ονοµάζει “Ανάκτορο” το µέγαρο Τσάλλη (στην οδό
Μακροπούλου 55) ως εξής :
“… εις τους δρόµους από των ανακτόρων µέχρι της πλατείας
∆ιάκου ρίπτονται µύρτα. …”
Οι βασιλείς ήρθαν µε το ατµόπλοιο “Αµφιτρίτη” στην Αγία
Μαρίνα και κατέλυσαν στο µέγαρο Τσάλλη της Λαµίας. Το µεσηµέρι, από το “Ανάκτορο” µετέβησαν στην πλατεία ∆ιάκου,
όπου98 έκαναν τα αποκαλυπτήρια99 της προτοµής του ήρωα Αθανασίου ∆ιάκου. Μετά τη λήξη, οι βασιλείς ανήλθαν στον Άγιο Λουκά. Το απόγευµα εξέδραµαν στα Λουτρά Υπάτης και το
εσπέρας αναχώρησαν
από το λιµάνι της Αγίας
Μαρίνας ατµοπλοϊκώς
(µε το ίδιο πλοίο) για
τον Πειραιά.
Στις 19 Φεβρουαρίου 1879 πέθανε100 ο
Παντελής Τσάλλης σε
µεγάλη ηλικία, εγκατεστηµένος από πολλά
χρόνια στην Αθήνα. Εκτός της κόρης του που
παντρεύτηκε τον Αξελό, πρόξενο της Τουρκίας στην Αθήνα, άφησε την περιουσία του
στο γιο του Νικόλαο Π.
Τσάλλη.
Απόσπασµα ανταπόκρισης εφηµερίδας
Τον Ιούνιο του
1881, σε επίσκεψη που
έκανε ο τότε αρχηγός του στρατού στην Ανατολική Ελλάδα, υποστράτηγος Πετµεζάς, µε το επιτελείο του, “κατέλυσεν εν τη
οικία101 του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάλλη”.
Είναι προφανής η υψηλή κοινωνική θέση των οικογενειών Τσάλλη102, η φήµη, οι γνωριµίες και η επιρροή που διέθεταν. Η κατασκευή µεγάλων και ποιοτικών κατοικιών (µεγάρων) είχε ευεργετικές επιδράσεις στην τότε δηµιουργούµενη ανώτερη αστική τάξη, µε έναν άτυπο ανταγωνισµό και άµιλλα
στην κοινωνική προβολή, µε αντίστοιχες περίπου µεγάλες κατοικίες από άλλους. Αναφέρουµε τα νεοκλασικά σπίτια των
Νικ. Ξηρού στην οδό Σατωβριάνδου και Πατρόκλου, Χρ. Ελασσώνα στην πλατεία ∆ιάκου (που ήταν επίσης µεγαλοκτηµατίες και οι δύο στην περιοχή αυτή). Αντίθετα, άλλοι µεγαλοκτηµατίες διέµεναν σε αγροικίες και η οικογένειά τους σε συνηθισµένο δίπατο σπίτι στη Λαµία.
Οι γενιές Τσάλλη που ακολούθησαν, οδήγησαν αναγκαστικά στον τεµαχισµό των µεγάλων αγροκτηµάτων και τη διανοµή τους στα µέλη, οι δε σχέσεις µεταξύ τους δεν ήταν πάντα
αρµονικές. Επίσης, η άγνοια του αγροτικού επαγγέλµατος δεν
επέτρεπε την σωστή εκµετάλλευση των κτηµάτων, ώστε να αποδίδουν τη µέγιστη ωφέλεια στους ιδιοκτήτες. Ανέθεταν τον
έλεγχο σε επιστάτες, που γίνονταν σκληροί και ίσως βίαιοι µε
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Οικογένειες µεγαλοκτηµατιών Τσάλλη
στην περιοχή Λαµίας και τσιφλίκι Ιµίρµπεη
τους εργάτες και κολλήγους, δηµιουργώντας εξεγέρσεις.
Το 1895 πέρασε από τη Λαµία ο Γερµανός γεωγράφος και
γεωλόγος Άλφρεντ Φίλιπσον. Η
παρατήρησή του είναι πολύ σηµαντική, όταν καταγράφει103 :
“… Εις την Λαµίαν κατοικούν
πολλοί πλούσιοι γεωκτήµονες,
διότι εις την κοιλάδα του Σπερχειού κυριαρχεί καθώς και εις την
Θεσσαλίαν το υπό της Τουρκοκρατίας κληροδοτηθέν σύστηµα των
Γράφει ο
τσιφλικιών …. Με επιζήµια αποτεΚων/νος Αθ. Μπαλωµένος
λέσµατα δια τους αγρότας …”.
φυσικός
“… ευρισκόµεθα σε έναν τόπον, ο
οποίος διαφέρει βασικά από κοινωνικής απόψεως από την υπόλοιπον Ελλάδα µε την ιδιοκτησίαν των µεγάλων τσιφλικίων
και τον ανελεύθερον θεσµόν της κολληγίας και µε τους µέχρι
σήµερον δρώντας ληστάς… ”
Αναφέρεται ως προφορική παράδοση (µαρτυρία), ότι κατά
τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 και την υποχώρηση των ελληνικών στρατευµάτων, στο κτίριο Τσάλλη στην
Ανθήλη φιλοξενήθηκε ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος.
Λ. Φθίνουσα πορεία και παρακµή στον 20ό αιώνα
Το 1903 πέθανε104 ο Γεώργιος Κ. Τσάλλης. Το 1914 απεβίωσε105 και η ∆εσπούλα Κ. Τσάλλη. Το 1919 απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών ο Επαµεινώνδας Κ. Τσάλλης, ο οποίος έζησε στη
Λαµία, δήλωνε κτηµατίας, διέµενε στην ενορία του Ι. Ν.106 της
Παναγίας ∆έσποινας.
Το 1921, από το τσιφλίκι Ιµέρµπεη-Αλαµάνα (που ήταν τεµαχισµένο από την αρχική διανοµή και τις µεταγενέστερες, είχε
όµως καταλήξει σε 2 µεγάλα τεµάχια), στην ιδιοκτησία107 του
Κωνσταντίνου Γ. Τσάλλη (1894-1971), δικηγόρου και κτηµατία, ανήκαν 6.000 βασιλικά108 στρέµµατα, στο δε χωριό Ιµέρµπεη κατείχαν οικίες, αποθήκες, κουτσέκια και αχυρώνες και
όλα τα παραρτήµατα, παρακολουθήµατα και προσαυξήµατα,
ως και τα λιβάδια. Επιπλέον ο Κων. Γ. Τσάλλης είχε µικρές ιδιοκτησίες στην ίδια περιοχή Ιµίρµπεης µε εκτάσεις 40, 10 και
30 στρεµµάτων. Είχε προηγηθεί διανοµή και στα άλλα αδέρφια και ξαξέρφια, όπως και προικώες δωρεές σε αδερφές και
ξαδέρφες : Πολυξένη Αξελού109, Κλεοπάτρα Αντωνιάδου
(κληρονόµους), Ολυµπιάδα Κ. Κρίτσα, Βασιλική Ζέρµα και
Μαριγώ Θ. Παπακώστα.
Παρόλα αυτά, από τα αρχικά 4.333,450 στρέµµατα που
πήρε κατά τη διανοµή του τσιφλικιού το 1849, ο Κωνσταντίνος
Π. Τσάλλης, παρατηρούµε ότι ο συνώνυµος εγγονός του Κωνσταντίνος Γ. Τσάλλης το έτος 1921 κατείχε 6.000 στρέµµατα,
δηλ. ο πλούτος του αυξήθηκε! Η ειρωνεία όµως είναι ότι ο
Κωνστ. Γ. Τσάλλης µε τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, αναγκάστηκε να δανειστεί 8.000 δραχµές από τον εµποροκτηµατία της
Λαµίας Ευστάθιο Γ. Κολοκύθα, για ένα έτος, υποθηκεύοντας110
τη µεγάλη ακίνητη περιουσία του.
Η ακίνητη περιουσία που υποθήκευσε ο Κωνσταντίνος Γ.
Τσάλλης περιλάµβανε :
• Κτήµα 6.000 στρεµµάτων στη θέση (ονοµασία) “ΙµίρµπεηΑλαµάνα”, µε οικίες, αποθήκες, κουτσέκια, αχυρώνες, κλπ. και
άλλα 3 κτήµατα συνολικής έκτασης 80 στρεµµάτων.
• Κτήµα 4.000 στρεµµάτων στη θέση (ονοµασία) “Καστρί και
Πέρα Καρυά” της περιφέρειας των ∆ήµων Σπερχειάδας και Μακρακώµης. Επιπλέον 125 στρέµµατα ξηρικά, µε διώροφη οικία
των ιδιοκτητών και άλλες λιθόκτιστες οικίες, αποθήκες, κουτσέκια, κολληγόσπιτα, πανδοχείο και γιούρτια.
• Κτήµα άγνωστης έκτασης στη θέση (ονοµασία) “Καλούµπα”,
µε καλλιεργήσιµες και µη εκτάσεις, χέρσες και λιβάδια, στην περιφέρεια του ∆ήµου Μακρακώµης.
• Κτήµα άγνωστης έκτασης στη θέση (ονοµασία) “Ψηλόρραχη”, άνωθεν του δρόµου χωρίου Καστρί, µε καλλιεργήσιµες και
µη εκτάσεις, χέρσες και λιβάδια, στην περιφέρεια του ∆ήµου Μακρακώµης.
Τ’ ανωτέρω κτήµατα είχαν περιέλθει σ’ αυτόν εκ κληρονοµίας
του πατρός του Γεωργίου Κ. Τσάλλη και του θείου του Επαµεινώνδα Τσάλλη.
Το συµβόλαιο έγινε στις 17 Απριλίου 1921, στο συµβολαιογράφο Λαµίας Νικ. Κονιαβίτη.
Υποσηµειώσεις
91
Μιλτιάδη Μπούκα : “Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και
ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του
έτους 1876”, έτος Α’, σελ. 245-253, εν Αθήναις, 1875. Τµήµα
αυτής, παρουσιάστηκε από το Χρίστο Β. Χειµώνα µε τον τίτλο
“Σελίδες για τη Λαµία του 1875”, στο περ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
1987, σελ. 76-84, Λαµία.
92
Από τον Εκλογικό Κατάλογο ψηφοφόρων Ιµίρµπεη, έτους
1879.

93
Ο Βασιλιάς Γεώργιος, ερχόµενος από το ∆οµοκό προς τη
Λαµία, είδε επί της κορυφογραµµής της Όθρυος πρώτα τον
Τουρκικό στρατώνα, µετά την κορυφή επάνω από τη θέση της
Μονής Αντίνιτσας, µπροστά το στρατώνα ∆ερβέν Φούρκας και
δεξιά το στρατώνα ∆ερβέν Καρυάς. Στη Λαµία, µετά από γεύµα,
απευθύνοντας σύντοµο λόγο προς τους πολίτες, ο Βασιλιάς Γεώργιος είπε : «Παιδιά! Σας ευχαριστώ πολύ δια την εγκάρδιον
υποδοχήν την οποίαν µου κάµετε εισερχόµενον εις το Παλαιόν
Βασίλειον. Ότε προ 16 ετών ήλθον εδώ, επήγα εις την Αντίνιτσα
και είδον από εκεί τας ωραίας πεδιάδας της Θεσσαλίας. Τώρα
έρχοµαι εδώ από εκεί. Ας ευχαριστήσωµεν …». [Κωνστ. Αθ.
∆ιαµαντή «Ταξίδιον του Βασιλέως Γεωργίου Α’ εις Φθιώτιδα»
(3-15 Οκτωβρίου 1881)].
94
Μαρίας Τζιβελέκη-Πολυµεροπούλου “Τα Σαϊπαίικα, συνοικία ‘Τρουµπέ’ Λαµίας”, σ. 28, Λαµία, 1994.
95
Αριθ. πλειστηριασµού 4011/ 24-5-1887, του συµβολαιογράφου Λαµίας Π. Μαυρίκα.
96
Το 1894, αγόρασε ξανά τις τρεις οικίες από τον Νικ. Τσάλη,
ο Ηρακλής ∆ηµητρακόπουλος, σύζυγος της Πηνελόπης. (αριθ.
συµβολαίου 1149/13-12-1894, του συµβολαιογράφου Λαµίας
Π. Μαυρίκα) .
97
εφ. “Αθήναι”, φ. 186, 24-4-1903, Αθήνα.
98
παρουσία του δηµάρχου Λαµιέων και µεγαλοϊδιοκτήτη Νικ.
Ανασ. Κρίτσα, των αρχών του νοµού, των σωµατείων της πόλης, του κυβερνήτη του οπλιταγωγού «Κρήτη», του προέδρου
της επιτροπής ανέγερσης του µνηµείου Σιµόπουλου, του ποιητή
και βουλευτή Μήλου Αριστοµένη Προβελεγγίου (που εκφώνησε ποίηµά του στην τελετή), του βουλευτή Φθιώτιδος Χατζίσκου, κ.ά.
99
εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 1 & 4, 13-5-1971, Λαµία (εργασία
του ∆ηµ. Νάτσιου µε τίτλο “Το ιστορικόν της ανεγέρσεως του
ανδριάντος του Αθανασίου ∆ιάκου εν Λαµία”
100
εφ. ΕΥΝΟΜΙΑ, 23-2-1879, Λαµία.
101
εφ. ΕΥΝΟΜΙΑ, 24-6-1881, Λαµία.
102
Στις αρχές της δεκαετίας 1910-20 ο Κωνσταντίνος Τσάλλης
έδωσε χρήµατα (δωρεά) στον ανεγειρόµενο Ι. Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Ευαγγελίστρια) της Λαµίας και τοποθετήθηκε ρολόι στο κωδωνοστάσιο. [εφ. ΣΗΜΑΙΑ, φ. 123, 9 Μαΐου
1913, Λαµία]
103
Άλφρεντ Φίλιπσον (1864-1953).
104
Το έτος 1901 σύµφωνα µε το Συµβόλαιο 3410 / 17-4-1921,
του συµβολαιογράφου Λαµίας Νικ. Κονιαβίτου. Όµως µε βάση
το ληξιαρχείο Λαµίας ο Γεώργιος Κ. Τσάλλης πέθανε το 1903, σε
ηλικία 52 ετών. Η γυναίκα του Αναστασία ∆. Γουργιωτάκη πέθανε το 1955, σε ηλικία 93 ετών. Από τα 3 παιδιά τους ο Κλεοµένης (1891-1956) και Κωνσταντίνος δεν παντρεύτηκαν, ενώ η Βασιλική (γεν. 1900) παντρεύτηκε το δικηγόρο Γεώργιο Ζέρµα.
105
ό. π.
106
Από το Βιβλίο Θανάτων του Ι. Ν. της Παναγίας ∆έσποινας
Λαµίας.
107
Συµβόλαιο 3410/17-4-1921 του συµβολαιογράφου Λαµίας
Νικολάου Κ. Κονιαβίτου, στο Ιστορικό Αρχείο Λαµίας.
108
Το Βασιλικό Στρέµµα ισοδυναµεί µε 1000µ² και είναι το ίδιο µε το απλό στρέµµα που ξέρουµε και σήµερα. Αναφέρεται
στο επίσηµο βιβλίο περί µέτρων και σταθµών του Υπ. Εµπορίου
του 1935. (“ΜΕΤΡΑ-ΣΤΑΘΜΑ” υπό Ε. Βαλαβάνη)
109
Ο Αξελός ήταν τραπεζίτης. ∆ιετέλεσε και πρόξενος της
Τουρκίας (εφ. ΕΥΝΟΜΙΑ, 23-2-1879, Λαµία)
110
Συµβόλαιο 3410/17-4-1921 του συµβολαιογράφου Λαµίας
Νικολάου Κ. Κονιαβίτου, στο Ιστορικό Αρχείο Λαµίας.
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ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

Iστορικές - κοινωνικές αναδρομές

(Συνέχεια από το χθεσινό μας φύλλο)
Υπήρχε τότε μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά γης (ως τοποθέτηση χρημάτων) από κτηνοτρόφους ή εισοδηματίες (με κτήματα)
της ορεινής Παρνασσίδας στον κάμπο ή και στην πόλη της Λαμίας. Έτσι κάποιοι111 αγόρασαν φτηνά, τα λεγόμενα “μπαΐρια112”
των τσιφλικάδων Τσαλλαίων και μετά από χρόνια βρέθηκαν με
μεγάλες εκτάσεις πλούσιων χωραφιών.
Το αρχοντικό της πλατείας Διάκου δεν προσφερόταν για κατοικία του Ηρακλή Χ. Τσάλλη και έμεινε κενό κάποια χρόνια. Το
1882 διαπιστώθηκε η έλλειψη μεγάλου κτιρίου στη Λαμία για δικαστικό κατάστημα. Ο τοπικός τύπος113 πρότεινε να ενοικιαστεί
το ευρύχωρο, κεντρικό και μεγαλοπρεπές κτίριο, για το σκοπό
αυτό. Ο Ηρακλής Χ. Τσάλλης ζήτησε ενοίκιο 300 δραχμών το μήνα και πενταετή μίσθωση. Δεν έγινε τίποτα.
Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων από τους απογόνους
συνεχίστηκε. Έτσι, αντίστοιχα, το έτος 1920, το αρχοντικό Χρήστου Τσάλλη πουλήθηκε στον έμπορο Γεώργιο Ποντικόπουλο.
Στη συνέχεια, το 1970, αφού αγοράστηκε από τους αδελφούς Σαμαρά, το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε και στη θέση του οικοδομήθηκε το ξενοδοχείο “Σαμαράς”114.
Το 1921, η Μαρία χήρα Ηρακλή Τσάλλη πούλησε115 ένα μαγαζί στη Λαμία (οδός Ερμού) και ένα τμήμα κήπου (οδός Βύρωνος),
για 10.800 δραχ. στο φαρμακοποιό Γεώργιο Πιπιλίγκα. Μετά 10
ημέρες πούλησε116 (με πληρεξούσιο το φαρμακοποιό Λαμίας Γεώργιο Πιπιλίγκα) ένα περιβόλι 40 στρεμμάτων, έναν οικίσκο και
μαγαζί στην Ιμίρμπεη για 35.500 δραχ. στον έμπορο Λαμίας Κωνσταντίνο Γ. Γεωργακόπουλο.

Ανθηλιώτες κολίγοι (1927). Από το βιβλίο του Κώστα Ζησόπουλου
“Ταξίδι στο χτες της Φθιώτιδας και της Ανθήλης”, σ. 109, 2007, Λάρισα.

Οι δεκαετίες του 20ού αι. με τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδος, τους πρόσφυγες μετά το 1922 αλλά και τις
κοινωνικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο, ανάγκασαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο να απαλλοτριώσει σημαντικό μέρος των τσιφλικιών και να λύσει το πρόβλημα των ακτημόνων ντόπιων και προσφύγων. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτής έγιναν απαλλοτριώσεις που απέδωσαν καλλιεργήσιμη γη σε γεωργούς ακτήμονες
(αν και η διανομή άργησε, φτάνοντας το 1932).
Από το 1926, οι πρώην κολλήγοι της Ανθήλης αγόρασαν117
κτήματα από τους απογόνους -κληρονόμους των αρχικών τσιφλικούχων Τσάλλη, πληρώνοντας σε δόσεις. Μεγάλες εκτάσεις118 τότε πήραν οι Κοτρώτσος, Παπαβασιλείου119, Φρίκης, Αυλακιώτης, Αθαν. Κακαρούχας και Βασ. Ζησόπουλος. Το 1935 έγινε απαλλοτρίωση σε κτήματα της περιοχής Φακίτσα, που δόθηκαν σε ντόπιους ακτήμονες. Οι δόσεις που πλήρωναν στην τράπεζα, μετά το 1941 και την καταστροφή του πιστωτικού συστήματος της Ελλάδος (λόγω της Κατοχής) διαγράφηκαν οριστικά.
Ο Σίμος Ευθυμίου120 έγινε (μετά το 1926) ο νέος ιδιοκτήτης του
“αρχοντικού” Τσάλλη, που ήταν τότε στην πλατεία της Ανθήλης.
Το κτίριο δόθηκε προικώο σε κόρη του και το κατεδάφισε ο γαμπρός του Δημοσθ. Καπελλάκης αναγείροντας νέα οικοδομή. Ο
Σίμος Ευθυμίου ήταν πριν ο γενικός επιστάτης του κτήματος και
μαζί με το Βασίλειο Ζησόπουλο121 ήταν οι ισχυροί άνδρες του τσιφλικιού. Να σημειωθεί ότι φέρθηκαν πολύ καλά στους άλλους
Ανθηλιώτες, που εργάζονταν στα κτήματα. Ο Βασ. Ζησόπουλος
ήταν πριν επιστάτης του κτήματος της Βασιλικής Τσάλλη - Ζέρμα.
Έτσι η ιδιόκτητη γη των Τσαλλαίων μειώθηκε σημαντικά, στα
δε μεταπολεμικά χρόνια (1951-52) ακολούθησε άλλη μια απαλλοτρίωση (με πρωθυπουργό το Νικόλαο Πλαστήρα), στην οποία
180 οικογένειες της περιοχής Ανθήλης πήραν από 18-30 στρέμματα. Η οριστική διανομή έγινε το
1978 σε διάφορες τοποθεσίες όπως
: αλυκής Γαντζού, νέας επέκτασης,
Παπαστεργίου, κ.ά.
Στους τελευταίους απογόνους της
οικογένειας Τσάλλη, αναφέρουμε
τον Κωνσταντίνο Τσάλλη, δικηγόρο, που ζούσε στη Λαμία. Είχε στην
ιδιοκτησία του 300 περίπου στρέμματα, τα οποία μετά το θάνατό του
(το 1971) περιήλθαν στην αδελφή
του, χήρα του πολιτικού Αστερίου.
Επίσης καταγράφουμε το Χρήστο
Ηρ. Τσάλλη, τραπεζικό υπάλληλο,
που ήταν αντίδικος με την τότε
Χρήστος Ηρ. Τσάλλης
Κοινότητα Ανθήλης για τα όρια και
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Φεουδαρχικά κατάλοιπα

Οικογένειες μεγαλοκτηματιών Τσάλλη
στην περιοχή Λαμίας και τσιφλίκι Ιμίρμπεη
τις προσχώσεις, συνολικής έκτασης
2.000 στρεμμάτων. Τελικά έγινε
συμβιβασμός και η Κοινότητα Ανθήλης πήρε 1.700 στρέμματα122,
που τα διένειμε σε ντόπιους ακτήμονες, τα δε υπόλοιπα 300 στρέμματα πήρε ο Χρήστος Τσάλλης.
Τελευταίος γνωστός απόγονος123
πρέπει να ήταν ο Κωνσταντίνος124
Σπ. Τρικούπης (1926-2002), της
γνωστής ιστορικής οικογένειας. Στην
ιδιοκτησία του ανήκε ένα κτήμα 600
στρεμμάτων στις θέσεις Βάμβα και
Γράφει ο
Τριφυλλιά (όπου σήμερα είναι κτιΚων/νος Αθ. Μπαλωμένος
σμένες οι Εργατικές Κατοικίες). Η έφυσικός
κταση αυτή κατατμήθηκε125 και
πουλήθηκε σε διάφορους.
Οι τελευταίες γενιές των κατοίκων της Ανθήλης, με τα ακούσματα από τους παλιότερους ακτήμονες και τα δεινά των κολλήγων του τσιφλικιού Τσάλλη, άφησαν να σβήσει το παρελθόν. Έτσι
το κτίριο Τσάλλη, αφού ερειπώθηκε, τελικά κατεδαφίστηκε (αν και
θα μπορούσε να συντηρηθεί και να αποτελέσει έναν πολιτιστικό
χώρο της Ανθήλης). Οι τέσσερις προτομές των αρχικών ιδιοκτητών
της οικογένειας Τσάλλη, που ήταν στο παλιό νεκροταφείο, δεν υπάρχουν πια. Τις κατέστρεψαν και τις πέταξαν στο ποτάμι. Κατά την
ταπεινή μου γνώμη, έπρεπε να κρατηθούν και να διατηρηθούν σε
μουσειακό χώρο. Κρίμα.
Επίλογος
Η αναζήτηση στοιχείων για τις οικογένειες Τσάλλη και για την
ιστορική διαδρομή του τσιφλικιού, στα 180 περίπου χρόνια μέχρι τώρα, που διατρέχει όλη τη νεότερη ιστορία του ελληνικού
κράτους, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Η περίοδος αποτελεί την
ιστορική μετάβαση από τη φεουδαρχία σε χρόνια τουρκοκρατίας, μέχρι το τέλος της (σε χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους) και την - τελικά - κοινωνικά πιο δίκαιη κατανομή της γης με
την αποκατάσταση των κολλήγων. Ευτυχώς για τους ντόπιους,
οι ιδιοκτήτες δεν ασχολήθηκαν (εφόσον δεν ήξεραν) με τις εργασίες του τσιφλικιού και τα ανέθεταν όλα σε επιστάτες.
Τα μέλη των οικογενειών Τσάλλη επένδυσαν ένα σημαντικό
μέρος του πλούτου τους στη γη. Ήταν μεγαλοκτηματίες και τραπεζίτες (στη Λαμία του 19ου αι.) αποτελώντας μέλη της ανώτερης τάξης των τσιφλικούχων, όπως ονομάστηκε, που συνδέθηκε
με την πολιτική εξουσία (βουλευτές) ή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδοχική διανομή της έκτασης του τσιφλικιού σε παιδιά,
μετά εγγόνια και επόμενους απογόνους έφερε τη μείωση εκτάσεων των κτημάτων, που οι απαλλοτριώσεις και οι τμηματικές πωλήσεις έδωσαν τέλος στα τσιφλίκια και στο μεγαλοαστισμό των
ιδιοκτητών τους.
Ευτυχώς, οι κατά καιρούς επιστάτες του τσιφλικιού ή των μεριδίων που προέκυψαν ήταν ντόπιοι και φέρθηκαν πολύ καλά τόσο στους εργάτες, αγρότες και άλλο προσωπικό που απασχολήθηκε, όσο και αργότερα φρόντισαν ώστε να προτιμηθούν στη
διανομή και αποκατάσταση των ακτημόνων οι κάτοικοι της Ανθήλης και όχι αλλομερίτες. Επίσης οι κοινοτικοί άρχοντες και το
διοικητικό προσωπικό της Κοινότητας συνέβαλε ώστε να περιέλθουν τα απαλλοτριωθέντα κτήματα σε Ανθηλιώτες. Η αλληλοϋποστήριξη λειτούργησε θετικά για τον τόπο.
Κλείνοντας οφείλω και αποδίδω ευχαριστίες και τιμή στους (α)
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Υποσημειώσεις
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Οι ντόπιοι τους έλεγαν «Καλτσάδες». Δεν ξέρω το λόγο. Ένας από αυτούς τους πρώην κτηνοτρόφους της Παρνασσίδας ήταν και ο Αλεξίου. [Κώστα Αθ. Ζησοπούλου, “ Η επιστροφή του στρατιώτη - Ιστορίες του ’41”, σελ. 36, Λάρισα , 2011].
112
Λέξη τουρκικής προέλευσης, που σημαίνει πλαγιά (βουνού ή
λόφου) και - κατ’ επέκταση - χωράφι άγονο ή ακαλλιέργητο.
113
εφ. ΕΥΝΟΜΙΑ, 19-6-1882, Λαμία.
114
Εγκαινιάστηκε το 1974. Τα σχέδια και η μελέτη ήταν του αρχιτέκτονα Β. Φρόντζου. Ιδιοκτήτες του: Θωμάς και Πούλιος Σαμαράς. Προϋπολογισμός 20 εκατομ. δραχ. Διαθέτει 64 δωμάτια και 124 κλίνες,
μεγάλη αίθουσα συνεστιάσεων-συνεδρίων, σαλόνια και υπόγειο γκαράζ. [εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, σ. 2, 14-4-1974, Λαμία]
115
Συμβόλαιο αριθ. 1759/16-2-1921, του συμβολαιογράφου Λαμίας Νικολάου Αθ. Καρδάκου.
116
Συμβόλαιο αριθ. 1780/26-2-1921, του συμβολαιογράφου Λαμίας Νικολάου Αθ. Καρδάκου.
117
Στη δυνατότητα αγοράς των κτημάτων πρέπει να συνέβαλαν και
τα χρήματα που έφεραν γυρίζοντας οι μετανάστες της Ιμίρμπεης στην
Αμερική την περίοδο 1906-1921. [υπό έκδοσιν εργασία του Κωνστ.
Αθ. Μπαλωμένου “Από την Ιμίρμπεη (Ανθήλη) Φθιώτιδας μετανάστες
στην Αμερική”, Απρίλιος 2014, Λαμία].
118
Από 500 στρέμματα περίπου, ενώ η οικογένεια Αυλακιώτη έφτασε τα 2.000 στρέμματα. Αντίστοιχα πήραν και οι άλλοι.
119
Ο δάσκαλος Κώστας Παπαβασιλείου, παππούς των γνωστών στη
Λαμία τριών μαθηματικών και καθηγητών, είχε αναλάβει ως πληρεξούσιος του κτήματος κάποιου άλλου Τσάλλη. [μαρτυρία που κατέγραψε ο κ. Κων. Ζησόπουλος]
120
Από τους πρωτοπόρους μετανάστες της Ανθήλης στην Αμερική.
Πήγε το 1906 για πρώτη φορά και το 1910 για δεύτερη φορά και εργάστηκε στο Σικάγο και στην πόλη Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης.
121
Πήγε το 1910 στην Αμερική ως μετανάστης και εργάστηκε στη
Νέα Υόρκη. [ανέκδοτη εργασία του Κωνστ. Μπαλωμένου, με τίτλο “Από την Ιμίρμπεη (Ανθήλη) Φθιώτιδας, μετανάστες στην Αμερική (19061921)”, Απρίλιος 2014, Λαμία].
122
Από αυτά, η τότε Κοινότητα Ανθήλης κράτησε 100 στρέμματα ως
ιδιοκτησία, τα οποία διατηρεί μέχρι σήμερα και τα εκμισθώνει σε ντόπιους γεωργούς.
123
Μου αναφέρθηκε ότι η Μελίνα Μερκούρη έλκει την καταγωγή
από το σόι Τσάλλη, από τη γιαγιά της που είχε κτήμα και κατοικία στην
Ηράκλεια (Μουσταφάμπεη). Δεν είναι γνωστό όμως αν συνδέεται και
με το σόι Κρίτσα (δηλ. αν είναι απόγονος από την Ολυμπιάδα Τσάλλη
και τον Κωνσταντίνο Κρίτσα). Χρειάζεται περισσότερη τεκμηρίωση.
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Η Κλεοπάτρα, κόρη του Χρήστου και της Αναστασίας Τσάλλη,
παντρεύτηκε το στρατιωτικό γιατρό (μετά έγινε αρχίατρος) Αλέξανδρο
Αντωνιάδη. Η κόρη τους Μαρία Αντωνιάδη (γεν. 1874), το 1890 παντρεύτηκε το στρατιωτικό και πολιτικό Κωνσταντίνο Θεμιστ. Τρικούπη
(1857-1922). Απέκτησαν μια κόρη (Δωροθέα) κι ένα γιο το Σπύρο
Κων. Τρικούπη, δικηγόρο και πολιτικό (1888-1945). Αυτός παντρεύτηκε τη Δέσποινα Κανάρη και απέκτησαν 1 γιο, τον Κωνσταντίνο (19262002). Ο Κωνσταντίνος Σπ. Κανάρης, βουλευτής και υφυπουργός παντρεύτηκε τη Ρίτα Φρέι, γαλλίδα. Δεν απέκτησαν παιδιά. Αυτός ήταν ο
τελευταίος άρρην απόγονος της ιστορικής πολιτικής οικογένειας Τρικούπη.
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Έκταση 100 στρεμμάτων αγοράστηκε από την Αμαλία Λιάτου.
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